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A fordító előszava 
 
 
 
 Isten iránti hálával és örömmel adom közre Kálvin Jánosnak a Zsoltárok könyvéhez 
írott Kommentárját, mely tudomásom szerint magyarul eddig még nem jelent meg, s most is 
csak ebben a szerény formában, hiszen továbbra is csak hobbi szinten fordítgatok. 

A János evangéliuma és az Ézsaiás-kommentár fordításához hasonlóan itt is, követve 
az angol változatot, a nagyobb eltérések esetén Kálvin fordítását szerepeltetem, de ilyenkor 
lábjegyzettel jelzem a Károli-fordításban foglaltakat (a magyar változatban ezt használtam). A 
héber és görög szavakat igyekeztem pontosan átmásolni. Néha előfordult, hogy hibát véltem 
felfedezni, ha ez ténylegesen beigazolódott, igyekeztem kijavítani. A héber szavak átírásánál 
itt is meghagytam az angol változatot, mert nem ismerem a magyart. Remélem, ez nem zavar 
majd senkit. Ritkán, de előfordult, hogy magyarázó lábjegyzetet fűztem egyes részekhez. Erre 
főleg akkor volt szükség, amikor esetleg magyarázni kellett az eredeti gondolatokat. Ezért 
minden, általam hozzátett, de az eredeti anyagban nem szereplő lábjegyzetet – a ford. 
jelzéssel zártam. 

Kálvin János fantasztikus világosságot kapott az Úrtól, és hála Istennek, hogy ezt 
írásban is megosztotta velünk. Én magam nagyon sokat tanultam tőle, és ez kívánom minden 
testvéremnek. 

Legyen Istené minden dicsőség azért, hogy ez a munka elkészült, amiért kitartást adott 
és támogatott az elmúlt két év során. Azért imádkozom, hogy Ő juttassa el mindazokhoz, 
akikhez jónak látja, és köszönöm Neki mindazokat az eszközöket is, melyeket a terjesztéshez 
a rendelkezésünkre bocsátott. Köszönöm mindazoknak a segítséget, akik így, vagy úgy, de 
segítséget nyújtottak, és biztatást adtak ebben a munkában, s külön köszönöm édesanyámnak 
azt, hogy „hűségesen” végigolvas minden lefordított sort, javítja a hibákat, és sokszor az 
enyémnél jobb szöveget javasol. 

 
 
 
 
 
2011. október 21. 
 
         Szabó Miklós 
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A szerző előszava 
 
A kegyes és leleményes olvasóknak üdvözlet Kálvin Jánostól. 
 
Ha a jelen magyarázataimnak az olvasása ugyanannyi hasznot hoz Isten egyházának, 

mint amennyi hasznot én magam arattam az összeállításuk során, úgy semmi okom nem lesz 
sajnálni, hogy felvállaltam ezt a munkát. Végigmagyarázván itt, kicsiny iskolánkban a 
Zsoltárok könyvét mintegy három évvel ezelőtt, úgy gondoltam, ezzel kellőképpen elláttam a 
kötelességemet, s úgy döntöttem, nem publikálom a világ számára azt, amit családiasan 
tanítottam a saját háznépemnek. S valójában, mielőtt elkezdtem volna részletesen 
elmagyarázni ezt a könyvet az előadásaim során a testvérek kérésére, az igazat megvallva 
azért tartózkodtam ettől a témától, mert az Isten egyházának leghűségesebb tanítója, Martin 
Bucer munkálkodott ezen a területen olyan páratlan hozzáértéssel, szorgalommal, hűséggel és 
sikerrel, hogy legalábbis nem volt nagy szükség rá, hogy belevágjak a munkába. S ha 
Wolphangus Musculus magyarázatai abban az időben jelentek volna meg, nem mulasztottam 
volna el méltányolni ugyanúgy emlegetve, mert a jó emberek szerint ő se csekély dicséretet 
szerzett a szorgalmával és a munkálkodásával ezen a területen. Még nem értem a könyv 
végére, mikor, íme! Megújuló sürgetéseket kaptam arra nézve, hogy előadásaimat, melyeket 
néhányan gondosan, hűségesen és nem kis munkával feljegyeztek, ne hagyjam veszendőbe 
menni a világ számára. A célom még mindig változatlan volt: csak azt ígértem meg, amiről 
már hosszú idő óta gondolkodtam, nevezetesen hogy írok valamit francia nyelven a témában, 
így honfitársaim nem maradnak a megértés eszközei nélkül, ha figyelmesen tanulmányozzák 
ezt a nagyon hasznos könyvet. Miközben erről a kísérletről gondolkodtam, hirtelen, és 
ellentétben elsődleges célommal, az jutott eszembe, tudom is én milyen impulzustól 
indíttatva, hogy csak úgy próbaképpen összeállítom egyetlen zsoltár magyarázatát latinul. 
Mikor rájöttem, hogy a vágyaimnak megfelelő siker messze meghaladta azt, amit elérni 
bátorkodtam, ez felbátorított, és belekezdtem ugyanebbe a kísérletbe néhány másik zsoltárral 
is. Ezt észrevéve bensőséges barátaim, mintegy ezen a módon megkötve nagyobb 
meggyőződéssel buzdítottak arra, hogy ne hagyjak fel a munkámmal. Az egyik ok, amiért 
engedtem a kérésüknek, s ami a kezdetektől fogva arra indított, hogy megtegyen ezt az első 
kísérletet, az attól való aggodalom, hogy majd a jövőben az én előadásaimból lejegyzetteket a 
világ elé tárhatják dacára a kívánságomnak, vagy legalábbis anélkül, hogy tudnék róla. Igazán 
mondhatom, hogy erre a munkára inkább ez az aggodalom indított, mintsem a saját szabad 
akaratom. Ugyanakkor, a munka folytatása közben egyre konkrétabban kezdtem érezni, hogy 
nem felesleges vállalkozás volt ez, s a saját tapasztalatomból kiindulva éreztem, hogy a 
gyakorlatlanabb olvasóknak fontos segítségek fogok nyújtani a zsoltárok megértéséhez. A 
különféle és ragyogó gazdagságot, ami ebben a kincstárban rejlik, nem könnyű szavakban 
kifejezni, s olyannyira így van ez, hogy jól tudom: bármit is leszek képes mondani, az messze 
lesz attól, hogy felérjen a téma kiválóságával. Jobb azonban, ha olvasóimmal, bármilyen 
csekély mértékben is, de megízleltetem azokat a csodálatos előnyöket, melyekhez ennek a 
könyvnek a tanulmányozásával juthatnak, mintha teljesen csendben maradnék ebben a 
dologban. Engedtessék meg nekem, hogy futólag rátérjek egy dologra, melynek a hatalmas 
mivolta nem teszi lehetővé, hogy teljes mértékben feltárjam. Én ezt a könyvet „A lélek részei 
anatómiájának” szoktam nevezni, s azt hiszem, nem alaptalanul, mert nincs érzelem, melyről 
bárki ne lenne tudatában, hogy itt, mint tükörben, be van mutatva. Vagy inkább, a Szentlélek 
megelevenített itt minden bánatot, szomorúságot, félelmet, kételyt, reményt, aggodalmat, 
zavarodottságot, röviden minden kínzó érzelmet, amelyek az emberek elméit szokták 
háborgatni. A Szentírás más részei azokat a parancsolatokat tartalmazzák, melyeket Isten a 
szolgáira bízott, hogy hirdessék nekünk. Itt azonban maguk a próféták, látván, hogy az 
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Istennel való beszélgetés közben vannak nekünk bemutatva, s minden belső gondolatuk, és 
lelkiállapotuk feltárul, mindegyikünket felhívják, vagy inkább felszólítják az önvizsgálatra 
annak érdekében, hogy a sok hiányosság közül, melyeknek alá vagyunk vetve, valamint a sok 
vétek közül, melyekben bővelkedünk, egy se maradjon rejtve. Természetesen ritka és egyedi 
jótétemény, ha minden rejtekhelyet felfedezünk, s a szív világosságra kerülve megtisztul a 
legkártékonyabb fertőzéstől, a képmutatástól. Röviden, Isten segítségül hívása az egyik 
alapvető eszköz a biztonságunk megerősítéséhez, s mivel jobb és tévedhetetlenebb szabály a 
mi vezetésünkhöz ebben a gyakorlatban nem található máshol, mint a zsoltárokban, ebből 
következik, hogy amilyen mértékben tesz szert az ember jártasságra a tanulmányozásuk során, 
oly mértékben lesz tudása a mennyei tanítás legfontosabb részéről. Az őszinte és komoly ima 
először is a szükségünk megérzéséből, majd az Isten ígéreteibe vetett hitből fakad. Csak eme 
ihletett összeállítások figyelmes áttanulmányozásával ébrednek rá az emberek a 
leghatékonyabban a bajaikra, egyidejűleg tanulnak meg orvosságot keresni a bajaikra. 
Egyszóval, bármi is szolgálhat a buzdításunkra, mikor Istenhez készülünk imádkozni, azt ez a 
könyv tanítja. S nemcsak Isten ígéreteit mutatja be nekünk, hanem gyakran egy konkrét 
valakit is, mondhatni egyrészről Isten hívogatásai, másrészről a test gátjai között, aki felövezi 
és felkészíti magát az imádkozásra, s így tanít minket arra, hogy ha bármikor változatos 
kételyek zaklatnak, álljunk ezeknek ellen és harcoljunk velük, míg a lélek meg nem szabadul 
mindezektől a gátaktól és fel nem emelkedik Istenhez. Sőt mi több, még a kételyek, félelmek 
és aggodalmak közepette is tegyünk erőfeszítéseket az imában, amíg nem tapasztalunk meg 
némi vigasztalást, ami megnyugtathatja elménket, és megelégedettséget adhat annak.1 Jóllehet 
a bizalmatlanság becsaphatja az ajtót az imáink előtt, nekünk mégsem szabad meghátrálnunk, 
valahányszor csak a szívünk ingadozik, vagy nyugtalanul aggodalmaskodik, hanem ki kell 
tartanunk, míg végül a hit ki nem kerül győztesen ezekből a konfliktusokból. Sok helyütt 
észrevesszük: Isten szolgáinak imádkozása annyira hullámzó, hogy már majdnem legyűri őket 
a siker reménységének és a bukástól való félelemnek a váltakozása, hogy csak fáradságos 
erőfeszítések árán nyerik el a díjat. Látjuk egyrészről a tökéletlenségében megmutatkozó 
testet, másrészről az erejét kifejtő hitet. S ha ez nem olyan vitéz és bátor, mint amennyire 
kívánatos lenne, legalábbis készen áll a harcra mindaddig, amíg fokozatosan el nem éri a 
tökéletes erőt. Mivel azonban azok a dolgok, melyek a helyes imádkozás igaz módszerére 
hivatottak minket tanítani, az egész kommentárban mindenfelé szétszórva találhatók, most 
nem hagyom abba ennek a témának a tárgyalását, mert majd utóbb szükséges lenne ismételni, 
s nem tartom vissza olvasóimat attól, hogy belekezdjenek magába a munkába. Csak 
feltétlenül szükségesnek tűnt nekem futólag megmutatni, hogy ez a könyv megismerteti 
velünk a minden másnál kívánatosabb kiváltságot – hogy nemcsak bizalmas bejárás nyílt a 
számunkra Istenhez, hanem engedélyünk és szabadságunk van Elé tárni minden 
erőtlenségünket, amit szégyellenénk megvallani az emberek előtt. Emellett itt van a 
számunkra megadva az arra vonatkozó tévedhetetlen szabály, hogy mi az a helyes módja a 
dicséret Istennek ajánlásának, ami az Ő szemében a legdrágább, és a legédesebb illatú. Nincs 
másik könyve, melyben kifejezettebb és fenségesebb dicséretek találhatók, mind Istennek az 
egyháza iránti páratlan bőkezűségéről, mind az Ő munkáiról. Nincs más könyv, melyben 
ennyi szabadulás lenne feljegyezve, s olyan sincs, melyben Istennek az irántunk gyakorolt 
atyai gondviselése és a féltő törődése ennyire ragyogó nyelvezettel, de ugyanakkor ennyire 
erőteljes ragaszkodással az igazsághoz lenne magasztalva. Röviden, nincs még egy könyv, 
mely tökéletesebben tanítaná Isten dicséretének helyes módját, vagy amelyik erőteljesebben 
indítana fel minket ennek a vallásos cselekedetnek a gyakorlására. Sőt, jóllehet a Zsoltárok 
könyve telis-tele van tanításokkal, melyek az életünk alakítását szolgálják a szentség, a 
kegyesség és az igazságosság minden területén, ezek mégis alapvetően arra tanítanak és 

                                                
1 “Jusqu’a ce que nous sentions quelque allegement qui nous appaise et contente.” 
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képeznek minket, hogy hordozzuk a keresztet. A kereszt hordozása pedig a mi 
engedelmességünk valódi bizonyítéka, mert ezt cselekedvén megtagadjuk a saját érzéseink 
vezetését, és teljességgel odaszánjuk magunkat Istennek, engedvén, hogy Ő vezessen, és 
tetszése szerint alakítsa életünket, ezáltal a természetünk számára a legkeserűbb és 
legkomolyabb szenvedések édesekké válnak a számunkra, mert Tőle származnak. Egyszóval, 
nemcsak Isten jóságának általános dicséretét találjuk meg itt, ami arra taníthatja az embereket, 
hogy egyedül csak Benne nyugodjanak meg, és csakis Benne keressék a boldogságukat. Ez az 
igaz hívőket is arra hivatott tanítani, hogy minden szükségükben teljes szívvel bátran 
folyamodjanak Hozzá segítségért, hanem azt is meglátjuk, hogy az Istent irántunk egyedül 
kiengesztelő és Vele a biztos megbékélést megszerző2 ingyenes bűnbocsánat oly módon van 
megmagyarázva és felnagyítva, hogy semmi sem hiányzik, ami az örök üdvösség ismerethez 
kapcsolódik. 

Nos, ha az olvasóim bármilyen gyümölcshöz és előnyhöz jutnak abból a munkából, 
ami én ennek a kommentárnak a megírásába fektettem, arra kérem őket, értsék meg: a kevés 
tapasztalat, amit azok által a konfliktusok által szereztem, melyekben az Úr gyakoroltatott 
engem, nem kis mértékben volt a segítségemre. S nemcsak abban, hogy a jelenre alkalmazzak 
bármiféle tanítást, amit ezekből az isteni szerzeményekből össze lehet szedni, de abban is, 
hogy könnyebben felfogjam az egyes szerzők célját. S mivel Dávid fő helyet foglal el 
közöttük, ez nagy segítségemre volt a panaszainak jobb megértésében azokról a belső 
szenvedésekről, melyeket az egyháznak kellett elszenvednie azoktól, akik külsőleg a tagjainak 
adták ki magukat. Én ugyanezeket, vagy hasonló dolgokat szenvedtem el az egyház hazai 
ellenségeitől. Mert bár nagyon messziről követem Dávidot, és nagyon messze elmaradok tőle, 
vagy inkább, noha lassan és nagy nehézségek árán törekszem elérni az a sok erényt, 
melyekben ő jeleskedett, s még mindig beszennyezve érzem magam az akadályozó bűnöktől, 
nem vonakodom magam őhozzá hasonlítani. Ahogyan olvastam a hitének, türelmének, 
szenvedélyének buzgóságának és becsületességének példáiról, az megszámlálhatatlan nyögést 
és sóhajt fakasztott fel bennem annak rendje és módja szerint, hogy milyen messze állok én 
ezek elérésétől. Mindazonáltal hatalmas előnnyel is járt a számomra, hogy mintegy tükörben 
szemlélhetem benne mind az elhívásomnak a kezdetét, mind a funkcióm folytatólagos 
menetét. Így annál biztosabban tudom, hogy bármit, amit ez a nagyon híres király és próféta 
elszenvedett, Isten nekem utánozandó példaként mutatta be. Az én helyzetem kétségtelenül 
sokkal alantasabb az övénél, s szükségtelen ennek megmutatásával időznöm. S ahogy ő a 
juhok akla mellől vétetett fel és onnan emelkedett a legmagasabb rangra, úgy vett fel engem is 
Isten az eredetileg homályos és alantas állapotomból, méltónak számítván engem arra, hogy 
felruházzon a prédikátor és az evangélium szolgálója megtisztelő hivatalával. Mikor még 
kisfiú voltam, atyám már a teológia tudományának tanulmányozására szánt engem. De miután 
fontolóra vette, hogy a jogi pálya rendszerint meggazdagította azokat, akik erre az útra léptek, 
ez a kilátás arra késztette, hogy hirtelen változtassa meg a célját. Így történt azután, hogy 
visszahívattam a filozófia tanulmányozásától, és a törvény tanulmányozásába kezdtem. Erre a 
törekvésre megpróbáltam hűségesen rávenni magam atyám iránti engedelmességben, de Isten 
az Ő gondviselésének titokzatos vezetésével végül más útirányt szabott az életemben. S 
először, mivel túl makacsul oda voltam szánva a pápaság babonaságainak, hogysem könnyen 
ki lehetett volna rántani engem a mocsár ekkora mélységéből, Isten hirtelen megtéréssel 
legyőzte, és tanítható szerkezetté alakította elmémet, ami pedig jobban bele volt keményedve 
efféle dolgokba, semmint azt várni lehetett volna tőle ifjabb éveimben. Belekóstolván 
ekképpen a valódi kegyesség valamelyes ízébe és ismeretébe, azonnal olyan heves vágy 
lobbant lángra bennem a benne való fejlődés iránt, hogy bár nem vetettem teljességgel el a 
többi tanulmányt, mégis, kisebb buzgósággal foglalkoztam azokkal. Meglehetős meglepetést 
                                                
2 “Et nous acquiert tranquillite de conscience devant luy.”— “És megszerzi a számunkra a lelkiismeret 
nyugalmát előtte.” 
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okozott, hogy mielőtt egy év eltelt volna, mindazok, akik vágytak a tisztább tanításra, 
folytonosan hozzám jöttek tanulni, jóllehet még én magam is csak újonc és kezdő voltam. 
Némileg csiszolatlan és bátortalan beállítottságom következtében, ami mindig is arra 
késztetett, hogy szeressem az árnyékot és a visszahúzódást, elkezdtem egy magányos sarkot 
keresni, ahová elvonulhattam a nyilvánosság elől, de nagyon messze voltam attól, hogy ebbéli 
vágyaim teljesüljenek, mert minden egyes visszavonulásom olyan volt, mint köziskolák. 
Röviden, miközben egyetlen nagy célom az volt, hogy elvonultan, ismeretlenül élhessek, Isten 
úgy vezetett engem keresztül mindenféle fordulókon, és változásokon, hogy soha nem 
engedett sehol megpihennem, míg, dacára természetes hajlamaimnak, a közfigyelem elé nem 
állított. Elhagyván szülőhazámat, Franciaországot, valójában visszavonultam Németországba 
azzal a kifejezett céllal, hogy képes legyek valamely homályos sarokban azt a nyugalmat 
élvezni, amire mindig is vágytam, s ami oly sokáig nem adatott meg nekem. De lám! 
Miközben én nyugodtan voltam Bázelben, s csak néhány embert ismertem, sok kegyes és 
szent embert égettek meg elevenen Franciaországban, s a beszámolók ezekről az égetésekről, 
eljutván más nemzetekhez, a leghevesebb elítélést váltották ki a németek döntő többségéből, 
akiknek fellobbant a haragjuk ennek a zsarnokságnak a szerzőivel szemben. Ennek a haragnak 
a lecsillapítására néhány gonosz és hazug pamflet forgott közkézen, kijelentvén, hogy senki 
mással nem bántak ennyire durván, csak az anabaptistákkal és a lázadókkal, akik perverz 
dühöngésükkel és hamis véleményeikkel nemcsak a vallást, de a polgári rendet is felforgatták. 
Láttam, hogy az udvar eme álruhás eszközei nemcsak arra a célra irányultak, hogy az oly sok 
ártatlan vér kiontásának szégyene eltemetve maradjon azok alatt a hamis vádak és rágalmak 
alatt, melyeket a szent mártírokkal szemben fogalmaztak meg a haláluk után, hanem hogy 
azután a legvégsőbb szélsőségekig folytathassák a szegény szentek mészárlását anélkül, hogy 
leheletnyi könyörülettel lennének irántuk. Úgy tűnt, hogy ha szembe nem szállok velük 
minden tőlem telhető módon, a hallgatásom nem kerüli el a gyávaság és az árulás vádját. Ez 
volt az a megfontolás, mely arra indított, hogy kiadjam A keresztyén vallás rendszere című 
munkámat. A célom elsőször is az volt, hogy bebizonyítsam: ezek a beszámolók hamisak és 
rágalmazók voltak, s így álljak ki a testvéreim mellett, akiknek halála drága volt az Úr 
szemében, továbbá, mivel ugyanazt a kegyetlenséget nagyon rövid időn belül gyakorolhatták 
még sok további boldogtalan emberrel szemben, a külföldi nemzetek legyenek valamiféle 
könyörülettel irántuk, s törődjenek valamelyest velük. Mikor először kiadásra került, nem az a 
bőséges és kicsiszolt munka volt, ami most, hanem csak egy rövid értekezés a keresztyén 
vallás alapvető igazságainak összefoglalásával, s nem más célból jelent meg, mint hogy az 
emberek megtudhassák: miféle hitet vallottak azok, akiket láttam, amint az aljas és galád 
hízelgők hitvány és bűnös módon rágalmaztak. Az pedig, hogy célom nem a hírnév 
megszerzése volt, kiderült abból, hogy rögtön azután elhagytam Bázelt, de még inkább abból 
a tényből: ott senki sem tudta, hogy én voltam a szerző. S bárhová is mentem, gondoskodtam 
róla: ne derüljön ki, hogy én voltam annak a műnek a szerzője, s úgy döntöttem, továbbra is 
ugyanabban a visszavonultságban és homályban maradok, míg végül William Farel 
feltartóztatott engem Genfben, nem annyira bölcsességgel és buzdítással, mint inkább 
félelmetes átkozódással, amit úgy éreztem, mintha Isten tette volna rám hatalmas kezét, hogy 
letartóztasson. Mivel a legrövidebb út Strasbourgba, amelyen visszatérni szándékoztam, már 
majdnem lezárult a háborúk miatt, úgy döntöttem, gyorsan magam mögött hagyom Genfet, 
úgy, hogy egyetlen éjszakánál többet nem is töltök abban a városban. Nem sokkal ezelőtt 
kiűzték onnan a pápaságot az előbb említett kiváló ember erőfeszítései, valamint Peter Viret, 
de a dolgok még nem jutottak el a lenyugvás állapotáig, s a város szentségtelen és veszélyes 
pártoskodó csoportokra oszlott. Aztán egyvalaki, aki most aljas módon hitehagyottá lett és 
visszatért a pápistákhoz, felfedezett engem, és ezt másoknak is hírül adta. Ekkor Farel, aki 
rendkívüli buzgóságtól égett az evangélium terjesztéséért, azonnal minden erejével azon volt, 
hogy ott tartson. Miután azonban megtudta, hogy szívemben a magányos kutatásra szántam 
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magam, amiért is távol akartam magam tartani más tevékenységektől, s rájött, hogy semmit 
sem ért el a kérleléssel, átkot mondott, miszerint Isten átkozza meg a visszavonulásomat, és a 
tanulmányaim nyugalmát, amit kerestem, ha az elvonulást választom, és megtagadom a 
segítségnyújtást, mikor pedig a szükség hullámai oly sürgetőek. Ettől az átoktól akkora 
félelem fogott el, hogy elálltam a tervezett utazástól, amibe belekezdtem. De tudatában léve a 
természetes szégyenlősségemnek és bátortalanságomnak, nem vállaltam fel semmiféle hivatal 
ellátásának a kötelezettségét. Azután alig négy hónap elteltével egyrészt az anabaptisták 
kezdtek támadni minket, másrész más bűnös hitehagyottak, akiket titokban a városi 
magisztrátus támogatott, rengeteg problémát okozva nekünk. Egyidejűleg viszálykodások 
sorozata tört ki a városban,3 ami különösen lesújtott minket. Elismerem, természetemnél 
fogva félénk, lágy és bátortalan beállítottságú lévén, kénytelen voltam ezeket a heves 
viharokat a kezdeti kiképzésem részeiként megélni, s noha nem roskadtam össze alattuk, 
mégis nem voltam megáldva az elme ama nagyságával, hogy ne örvendeztem volna a 
kelleténél jobban, mikor bizonyos lázongások következtében száműztek Genfből. Így 
megszabadulván, és mentesülvén a hivatalom kötelékeitől úgy döntöttem, hogy egy magányos 
állomáshelyre költözöm, szabadon mindenféle nyilvános megbízatás terheitől, és gondjaitól, 
mikor Krisztus ama legkiválóbb szolgája, Martin Bucer, hasonló kifogásokkal és tiltakozással, 
mint amelyekhez Farel folyamodott korábban, visszavont egy új állomáshelyre. Jónás 
példájától megrettenve, amit elém tárt, tovább folytattam a tanítás munkáját. S noha én 
önmagamhoz hűen mindig szorgalmasan igyekeztem elkerülni a hírnevet,4 mégis elkerültem, 
nem tudom hogyan, mintegy erővel kényszerítve a birodalmi gyülekezetekhez, ahol akarva-
akaratlanul sokak szeme elé kellett kerülnöm. Azután, mikor az Úr megkönyörülvén ezen a 
városon, lecsillapította a benne eluralkodott ártalmas zavargást és civakodást, és csodálatos 
hatalmával legyőzte a Köztársaság megzavaróinak mind a gonosz tanácsát, mind a vérszomjas 
erőfeszítéseit, rám nehezedett a szükség, hogy térjek vissza korábbi hivatalomhoz, dacára a 
kívánságomnak és a hajlamainak. Igaz, ennek a gyülekezetnek a jóléte oly közel állt a 
szívemhez, hogy ennek kedvéért még az életemet sem vonakodnék letenni, bátortalanságom 
mégis sok okot szolgáltatott arra, hogy felmentsem magam e hatalmas teher vállaimra vétele 
alól. Végül azonban a komoly és lelkiismeretes törődés a kötelességgel kivívta a 
hozzájárulásomat ahhoz, hogy visszatérjek a nyájhoz, melytől elszakíttattam. De hogy milyen 
fájdalmak, könnyek, nagy izgalmak és aggodalmak közepette tettem ezt, az Úr a legjobb 
tanúm rá, és a sok istenfélő ember, akik ebből a fájdalmas helyzetből megszabadulva szerettek 
volna engem látni, ha nem az vezette, és nem némította volna el őket, amitől féltem, s ami 
kiváltotta a beleegyezésemet. Ha felsorolnám a különböző konfliktusokat, melyeken az Úr 
azóta keresztülvitt, valamint a megpróbáltatásokat, melyekkel próbára tett, hosszú történet 
kerekedne ki belőle. De hogy ne váljak unalmassá az olvasóim számára a szószaporítással, 
annak rövid megismétlésére szorítkozom, amit korábban már futólag érintettem, hogy Dávid 
egész életútjának5 figyelembe vételével nekem úgy tűnik, hogy az ő saját lábnyomai mutatták 
nekem az utat, s ebből nem csekély vigasztalást merítettem. Ahogyan azt a szent királyt is 
folyamatosan állandó háborúkkal zaklatták a filiszteusok, és más idegen ellenségek, miközben 
még sokkal fájdalmasabban lesújtotta néhány hitszegő ember rosszindulata és gonoszsága a 
saját népe között, úgy én is elmondhatom magamról, hogy minden oldalról támadtak, s aligha 
volt nyugalmam akár csak pillanatokra is, hanem mindig el kellett szenvednem valamiféle 
támadást az egyház vagy külső, vagy belső ellenségeitől. A Sátán sokat próbálkozott, hogy 
romba döntse ennek az egyháznak a felépítményét, s egyszer odáig mentek a dolgok, hogy én, 
teljesen gyenge és ijedős létemre kénytelen voltam úgy gátat szabni halálos támadásainak, 
                                                
3 “Cependant surveindrent en la ville seditions les unes sur les autres.” 
4 “C’est, ascavoir de ne vouloir point apparoistre ou suyvre les grandes assemblees.”— “Nem akarván 
megjelenni, vagy rendelkezésére állni a nagy gyülekezeteknek.” 
5 “Qu’en considerant tout le discours de la vie de David. ” 
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hogy a saját életemet veszélyeztettem, a magam személyét szembeállítva a csapásaival. 
Ezután öt év leforgása alatt, mikor néhány züllött kicsapongó jogtalan befolyásra tett szert, 
továbbá néhány, az előbbiek vonzása és perverz beszéde által megrontott közember 
megpróbálták megszerezni a szabadságot, hogy gátlástalanul azt tegyék, ami csak nekik 
tetszik, szüntelen harcolnom kellett azért, hogy megvédjem és fenntartsam az 
egyházfegyelmet. Ezeknek a hitetlen személyeknek és a mennyei tanítás megvetőinek 
teljességgel közömbös volt, hogy az egyház akár romba is dől, feltéve, ha elérték, amit 
akartak – hogy tehessék, amit csak jónak látnak. Azután sokak, a szegénységtől és az éhségtől 
hajtva, illetve mások a csillapíthatatlan becságytól, vagy kapzsiságtól és a tisztességtelen 
vagyonosodástól vezérelve olyan eszeveszettekké váltak, hogy inkább – mindent zűrzavarba 
taszítva – magukat és minket is a közös romlásba döntöttek ahelyett, hogy békésen és őszintén 
élve csendben maradtak volna.6 Ennek a hosszú időszaknak a folyamán azt hiszem, nem volt 
a Sátán arzenáljában olyan fegyver, amit ne vetettek volna be a céljaik elérése érdekében. 
Végül a dolgok olyan állapotba jutottak, hogy semmi más módon nem lehetett véget vetni a 
mesterkedéseiknek, mint a szégyenletes halálra adásukkal, ami valóban fájdalmas és 
sajnálatos végkimenetel volt a számomra. Kétségtelenül rászolgáltak a legsúlyosabb 
büntetésre, de én mindig inkább arra vágytam, hogy bővelkedve éljenek, biztonságban és 
érintetlenül. S ez is lett volna a helyzet, ha nem lettek volna teljességgel javíthatatlanok, s 
nem utasították volna el makacsul, hogy hallgassanak az egészséges intésekre. Ennek az öt 
évnek a megpróbáltatásai fájdalmasak és nehezen elhordozhatók voltak, de nem kevésbé 
kínzó fájdalmat okozott nekem azok rosszindulata, akik nem szűntek meg engem és a 
szolgálatomat támadni mérgező rágalmaikkal. Igaz, ezek nagy része annyira elvakult volt a 
rágalmazás és ócsárlás szeszélyének következtében, hogy nagy szégyenükre azonnal elárulták 
arcátlanságukat, míg mások, bármennyire is ravaszak és fortélyosak, azokkal mégsem voltak 
képesek úgy elfedni, vagy elmaszkírozni magukat, hogy megmeneküljenek a szégyenteljes 
ítélettől és kegyvesztettségtől. Mégis, mikor egy embert már századszor találnak ártatlannak a 
vele szemben felhozott vádakban, s mikor ezeket a vádakat minden ok, vagy alap nélkül 
ismételgetik, az már olyan méltatlanság, amit hallgatni is nehéz. Mivel én hiszem és vallom, 
hogy a világot Isten titkos gondviselése irányítja, ezért elbizakodott emberek tömegei nyitják 
fel a szájukat ellenem, és állítják, hogy én Istent teszem meg a bűn szerzőjének. Ez annyira 
ostoba rágalom, hogy önmagától is gyorsan elenyészne, ha nem találna olyanokra, akik 
szívesen hallgatják, és örömüket lelik az efféle beszélgetésekben. Sokan vannak azonban, 
akiknek az elméje annyira eltelt irigységgel és életuntsággal, vagy hálátlansággal, vagy 
rosszindulattal, hogy nincs olyan hazugság, legyen bármennyire is abszurd, sőt szörnyűséges, 
amit ne fogadnának be, ha mondják nekik. Mások megpróbálnak felülkerekedni Isten 
predesztinációjának örök céljain, mellyel különbséget tesz az elvetettek, és a választottak 
között. Mások megpróbálják a szabad akaratot védeni, és sokan állnak azonnal a soraikba, 
nem annyira a tudatlanság, hanem inkább a buzgóság fonákságának okából, amit nem is 
tudom, miképpen jellemezzek. Ha nyílt és kimondott ellenségek lennének, akik ezeket a 
megpróbáltatásokat rám hozták, a dolog még elhordozható lenne valamiképpen. De hogy 
azok, akik a testvér név mögött húzódtak meg, és nemcsak ették Krisztus szent kenyerét, de 
még másoknak is kiszolgáltatták azt, röviden, azok, akik hangosan dicsekednek azzal, hogy 
ők az evangélium hirdetői, vívjanak ellenem ilyen alávaló háborút, az vajon mennyire 
megvetésre méltó? Ebben a dologban joggal panaszkodhatok Dáviddal együtt: „Még az én 
jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem” (Zsolt41:9). 
„Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel 
magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől: Hanem te, hozzám hasonló halandó, 

                                                
6 “Que se tenir quois en vivant paisiblement et honnestement.” 
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én barátom és ismerősöm, a kik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a 
tömegben.” (Zsolt55:13-15) 

Mások nevetséges híreket terjesztettek a vagyonomról, megint mások a szélsőséges 
tekintélyről és abnormális befolyásról, melyekkel állításuk szerint rendelkezem, ismét mások 
a kényességemről és a fényűzésemről beszélnek. Mikor azonban az ember beéri a gyér 
élelemmel és a közönséges öltözettel, és nem követel a legalázatosabbtól több egyszerűséget, 
mint amennyit ő maga mutat és gyakorol, akkor kell-e mondani, hogy az illető túl gazdag, és 
túl fényűző módón él? Ami a befolyás hatalmát illeti, amit irigyelnek tőlem, én szeretném ezt 
a terhet rájuk helyezni, mert a hatalmamat a csetepaték sokaságából, a valamint a munka 
engem legyűrő hatalmas súlyából kiindulva mérik fel. S ha vannak olyanok, akiket életem 
végéig sem vagyok képes meggyőzni arról, hogy nem vagyok gazdag, azok számára majd a 
halálom fogja ezt végül bizonyítani. Igaz, megvallom, hogy nem vagyok szegény, mert nem 
vágyom többre, mint amennyivel rendelkezem. Mindezek tehát kitalált történetek, és 
egyiknek sincs semmiféle valóságalapja, mindazonáltal sokakat könnyen meggyőztek arról, 
hogy igazak, és tapsolnak nekik. Ennek oka pedig nem más, mint hogy sokan úgy ítélik: 
gaztetteik elrejtésének az egyetlen eszköze, ha mindent zűrzavarba taszítanak, és összekeverik 
a fehéret a feketével. Azt hiszik, a legjobb és legrövidebb út ahhoz, hogy teljes szabadsággal 
és büntetlenül élhessenek, ahogyan csak nekik tetszik, ha megsemmisítik Krisztus szolgáinak 
tekintélyét. Emellett ők azok „a képmutató gúnyolódok a lakomákon” (Zsolt35:16),7 akikről 
Dávid panaszkodik, s ezek alatt nemcsak a falánk jellemeket értem, akik a hasuk megtöltése 
végett keresik az élelmet,8 hanem mindazokat, akik hamis beszámolókkal próbálják elnyerni a 
nagy emberek kegyeit. Miután hozzászoktam hosszú időn át, hogy efféle rosszaságokat 
nyeljek le, már majdnem megkeményedtem, mégis mikor az efféle jellemek sértéseit 
meghallottam, nem tehettem mást, mint nagy keserű szívfájdalmat éreztem. S még az sem 
volt elég, hogy a szomszédjaim ennyire embertelenül bánjanak velem. Emellett egy távoli 
országban, a jeges óceán felé, egyesek őrültsége folytán nem tudom miképpen, de olyan vihar 
ütötte fel a fejét, ami aztán nagyszámú embert zúdított fel ellenem, akik túlságosan kevéssé 
elfoglaltak, és nincs semmi dolguk, de perlekedésükkel akadályozzák azokat, akik az egyház 
épülése végett munkálkodnak.9 Még mindig az egyház belső ellenségeiről beszélek, – azokról, 
akik hatalmasan dicsekednek Krisztus evangéliumával, mindazonáltal nagyobb féktelenséggel 
törnek ellenem, mint az egyház nyílt ellenségei, mert nem karolom fel otromba és kitalált 
nézetüket Krisztus testileg történő elfogyasztásáról a sákramentumban, s akikről Dávid 
példája alapján én is elmondhatom: „Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők 
viadalra készek” (Zsolt120:7). Sőt, valamennyiük kegyetlen hálátlansága abban nyilvánul 
meg, hogy nem átallják oldalról és hátulról támadni azt az embert, aki serényen erőlködik a 
velük közös dolognak a fenntartásán, s akit ezért segíteniük és támogatniuk kellene. 
Természetesen, ha a legcsekélyebb mértékű emberség is lenne ezekben az emberekben, a 
pápisták zabolátlan hevességgel ellenem irányuló dühe a legkérlelhetetlenebb ellenszenvüket 
is lecsillapítaná velem szemben. Mivel azonban Dávid állapota is olyan volt, hogy bár 
rászolgált a jóra a nép között, mégis, sokan ok nélkül keserűen gyűlölték – amint a Zsolt69:5-
ben panaszkodik: „a mit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem” –nem csekély vigasztalást 
jelentett a számomra, mikor alaptalanul támadt azok gyűlölete, akiknek segíteniük és 
vigasztalniuk kellett volna, hogy igazodhattam ennek a nagy és kiváló embernek a példájához. 
Ez a tudás és tapasztalat nagyon hasznomra vált a zsoltárok megértésében, így mikor felettük 

                                                
7 A Károli-fordítás szerint: Ingyenélő léha csúfkodók – a ford. 
8 “Et je n’enten pas seulement les frians qui cherchent quelque lippee pour farcir leur ventre.” 
9 “Mais encore ce n’estoit pas assez d’estre traitte ainsi inhumainement par mes voisins, si non qu’en un pays 
lointain vers la mer glacee le temps se troublast aussi je ne scay comment par la phrenesie d’aucuns, pour puis 
apres faire lever contre moy comme un nuee de gens qui sont trop de loisir et n’ont que faire s’ils ne 
s’escarmouschent a empescher ceux qui travaillent a edification.” 



 14 

elmélkedtem, nem tévedtem, úgymond, ismeretlen területekre. S ha nem tévedek, az olvasóim 
is észre fogják venni, hogy mind Dávid, mind mások belső ügyeinek feltárása során úgy 
beszélek ezekről, mint amelyekkel jómagam is szoros ismeretségben vagyok. Sőt, mivel 
hűségesem dolgoztam, hogy Isten egész népe előtt feltárjam ezt a kincstárat, bár nem úgy 
sikerült ez, ahogyan szerettem volna, mégis, az erőfeszítés, amelyet tettem megérdemli, hogy 
valamelyes jóindulattal fogadják. Ezért csak azt kérem, hogy mindenki igazsággal és 
pártatlansággal ítélje meg a munkámat ama előnyök és gyümölcsök alapján, melyeket ő maga 
nyer belőle. Természetesen, amint már említettem, ennek a kommentárnak az olvasása során 
világosan meglátszik majd, hogy nem örömet próbáltam okozni, csak amennyire egyidejűleg 
hasznos is szerettem volna lenni másoknak. Ezért nemcsak a tanítás egyszerű formáját 
őriztem meg mindvégig, hanem hogy minden kérkedéstől a lehető legmesszebb kerüljek, 
általában tartózkodtam mások véleményeinek a cáfolatától, jóllehet ez hihetőbb kinézetet 
kölcsönzött volna a munkának, s még azok tapsát is kiváltotta volna, akik a munkámat 
figyelmesen olvasva támogatják. Soha nem érdekeltek az ellenvélemények mindaddig, amíg 
fel nem lépett annak veszélye, hogy ha elhallgatom ezeket, olvasóimat kétségek és 
zavarodottság közepette hagyom. Ugyanakkor érzem, hogy sokak számára sokkal 
elfogadhatóbb lenne, ha nagy tömegben halmoztam volna fel látványos, a szerző számára 
hírnevet hozó anyagokat, de semmit sem éreztem fontosabbnak, mint az egyház épülésének 
támogatását. Adja Isten, Aki ezt a vágyat ültette a szívembe, hogy az ő kegyelméből ezzel 
összhangban álljon a siker is! 

 
Genf, 1557. július 22. 
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1. zsoltár 
 

Az, aki összeszedte a zsoltárokat egyetlen könyvbe, akár Ezsdrás, akár valaki más, 
látszólag mintegy előszóként tette ezt a zsoltárt a könyv legelejére, amelyben elméjébe véste 
minden istenfélőnek az Isten törvénye feletti elmélkedés kötelességét. Az egész summája és 
lényege ez: áldottak, akik a szívüket a mennyei bölcsesség követésére adják, miközben Isten 
világias megvetői jóllehet egy ideig boldognak tudhatják magukat, mégis a legnyomorultabb 
véget érnek. 

 
1. Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, 

és csúfolódók székében nem ül; 
2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik 

éjjel és nappal. 
 
1. Boldog ember az.10 A zsoltáros szavainak jelentése, amint mondottam, az, hogy 

mindig jó lesz a dolga Isten jámbor szolgáinak, akik folytonosan arra törekednek, hogy 
törvénye tanulmányozásában előre lépjenek. Az emberiség nagyobbik része rendszerint ki 
szokta nevetni a szentek viselkedését puszta egyszerűségként, s a munkálkodásukat teljesen 
kárba veszett dolognak tartják. Ezért volt szükséges megerősíteni az igazakat a szentség útján 
annak megfontolásával, hogy milyen nyomorult állapotban van mindenki Isten áldása nélkül, 
valamint hogy Isten senki máshoz nem kegyes, csak akik buzgón odaszánják magukat az 
isteni igazság tanulmányozására. Sőt, mivel a romlás mindig is oly mértékben volt jelen a 
világban, hogy az emberek életének általános jellemzője nem más, mint a folyamatos 
eltávolodás Isten törvényétől, a zsoltáros, mielőtt kijelentené az isteni törvény 
tanulmányozóinak áldottságát, először inti őket, hogy óvakodjanak, nehogy félrevigye őket a 
tömegek istentelensége. A gonoszokkal szembeni viszolygásának kijelentésével kezdve arra 
tanít minket, mennyire lehetetlen bárki számára, hogy elméjét az Isten törvényei feletti 
elmélkedésre adja, amíg először el nem különítette magát az őt körülvevő istentelenek 
társaságától. Bizonyosan szükséges intés ez, mert látjuk, mennyire gondatlanul vetik bele 
magukat az emberek a Sátán csapdáiba, s viszonylag mily kevesen vannak azok, akik 
megóvják magukat a bűn csábításával szemben. S hogy teljesen tájékozottak legyünk a ránk 
leselkedő veszélyről, meg kell arról emlékeznünk, hogy a világ telve van halálos romlással, s 
a helyes életmód felé vezető első lépés az istentelenek társaságának megtagadása, mert 
ellenkező esetben az bizonyosan megfertőz bennünket a mocskával. 

Mivel a próféta elsősorban azt parancsolja meg az istenfélőknek, hogy óvakodjanak a 
gonosz kísértésektől, mi is ugyanezt a sorrendet fogjuk követni. Kijelentését, miszerint 
áldottak azok, akik nincsenek közösségben, az emberiség közvéleménye úgyszólván soha el 
nem ismeri, mert miközben természeténél fogva minden ember vágyik boldogságra, és keresi 
azt, látjuk, milyen mélyen képesek a bűneikbe merülni. Igen, azok számítanak boldogoknak, 
akik a legmesszebbre távolodtak el az igazságtól a vágyaikat kielégítendő, mivel megszerzik, 
amire a szívük vágyik. A próféta viszont, épp ellenkezőleg, itt azt tanítja, hogy egyetlen 
embert sem lehet megfelelően az istenfélelemre és Isten szolgálatára, valamint az Ő 
törvényének tanulmányozására buzdítani, amíg nincs szilárdan meggyőződve arról, hogy az 
istentelenek nyomorultak, azok pedig, akik nem húzódnak vissza a társaságuktól, ugyanabban 

                                                
10 A Septuaginta olvasata μακαριος ανηρ, áldott az ember. Mind Kálvin, mind az angol fordítók ezt a változatot 
fogadták el. Az áldottnak fordított אשרי héber szó azonban többes számban szerepel, míg a האיש (ha-ish), ember 
egyes számban. Ennek megfelelően a szavakat felkiáltásnak tekintették, és ekképpen fordítható: Ó, az ember 
áldott mivolta! Csodálatos és hangsúlyos kifejezésforma. 
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a végromlásban fognak osztozni velük együtt. Mivel azonban nem könnyű dolog úgy 
elkerülni az istenteleneket, akikkel keveredünk ebben a világban, hogy teljességgel 
eltávolítsuk őket magunktól, a zsoltáros, hogy nagyobb hangsúlyt adjon a buzdításának, a 
kifejezések sokaságát használja. 

Először is megtiltja, hogy az ő tanácsukon járjunk, másodszor, hogy megálljunk 
útjukon, végül pedig hogy a székükben üljünk. Az egész summája ez: Isten szolgáinak minden 
erejükkel arra kell törekedniük, hogy visszaborzadjanak az istentelen emberek életétől. Mivel 
azonban a Sátán fortélya, hogy csalásait nagyon ravasz módon megkedveltesse, a próféta, 
nehogy bárki is öntudatlanul becsapódjon, megmutatja: az emberek rendszerint apránként 
fordulnak le a helyes útról. Az első lépésnél még nem jutnak olyan messzire, hogy büszkén 
megvetnék Istent, de ha egyszer elkezdik meghallgatni a gonosz tanácsot, a Sátán lépésről-
lépésre vezeti őket egyre messzebbre, míg végül homlokegyenest rohannak bele a nyílt 
vétkekbe. A próféta tehát a tanáccsal kezdi, ami alatt én azt a gonoszságot értem, ami 
egyelőre még nyíltan nem mutatja meg magát. Azután beszél az útról, ami alatt a szokásos 
életvitel, vagy életmódot kell érteni. S a tetőpontra a széket helyezi, amely jelképes 
kifejezéssel a bűnös élet megszokása által létrehozott makacsságot érti. Ugyanezen a módon 
kell érteni a három szakaszt is: a járást, a megállást, és a leülést. Mikor valaki akarattal jár a 
bűnös vágyainak kielégítése után, a vétkezés annyira megvadítja, hogy megfeledkezvén 
önmagáról egyre jobban megkeményedik a gonoszságban, s ezt nevezi a próféta a bűnösök 
útjának. Végül aztán bekövetkezik a kétségbeejtő makacsság, amit a leülés hasonlatával fejez 
ki. De hogy a רשעים reshaim, חטאים chataim, és לצים letsim héber szavak esetében is ugyanaz-
e a fokozatosság, annak eldöntését olvasóimra bízom.11 Számomra nem úgy tűnik, kivéve 
talán az utolsó szóban. Mert azokat nevezi csúfolóknak, akik félredobván minden 
istenfélelmet, önmegtartóztatás nélkül követnek el bűnöket abban reménykedve, hogy 
megússzák büntetlenül, így lelkiismeret-furdalás, vagy félelem nélkül űznek csúfot Isten 
ítéletéből, mintha soha nem kellene majd elszámolniuk Előtte. A חטאים chataim héber szó, 
ami a nyíltan gonoszokat jelenti, nagyon helyesen van összekapcsolva az út kifejezéssel, ami 
a gyakorlott és megszokott életmódot jelenti.12 S ha a zsoltáros korában szükséges volt Isten 
odaszánt tisztelői számára, hogy elvonják magukat az istentelenek társaságától a helyes 
életvitel kialakítása érdekében, napjainkban, mikor a világ sokkal romlottabb, mennyivel 
jobban kell óvakodnunk minden veszélyes társaságot elkerülni, nehogy beszennyeződjünk a 
tisztátalanságaiktól. A próféta azonban nemcsak azt parancsolja a hívőknek, hogy tartsanak 
távolságot az istentelenekkel attól félve, hogy megfertőzik őket, hanem ezzel az intéssel még 
arra is céloz: mindenkinek ügyelnie kell arra, hogy se meg ne rontsa önmagát, se át ne adja 
magát az istentelenségnek.13 Lehet, hogy egy ember nem szennyeződik be a gonosz példáktól, 
de mégis hasonlatossá válik a gonoszokhoz, spontán módon utánozva azok romlott 
viselkedését.  

A második versben a próféta nem egyszerűen boldognak mondja azokat, akik félik az 
Istent, mint más helyeken is, hanem az istenfélőséget a törvény tanulmányozásával írja le, 
arra tanítván ezzel őket, hogy Istent csak akkor lehet helyesen szolgálni, ha a törvényt 
betartjuk. Nincs ráhagyva az emberekre, hogy mindenki a maga vallási rendszerét alakítsa ki a 
saját megítélése alapján, hanem a kegyesség mércéjét Isten Ígéjéből kell venni. Mikor Dávid a 
törvényről beszél itt, azt nem úgy kell érteni, hogy a Szentírás többi része kizárandó, sőt, 
mivel az egész Szentírás nem más, mint a törvény magyarázata úgy, ahogyan a fej 
beleértendő az egész testbe. A próféta tehát a törvény ajánlásával az összes többi ihletett írást 
is ajánlja. Őt tehát úgy kell érteni, hogy az istenfélőket a zsoltárok olvasására is buzdítja. 
Abból, hogy úgy jellemzi az istenfélőket, mint akik örömüket lelik Isten törvényében, 
                                                
11 C’est a dire, un accroissement de mal comme par degrez. 
12 Il est bien conjoint avec le verbe signifiant une profession de vivre et un train tout accoustume. 
13 Et s’adonner de soy-mesme a impiete. 



 17 

megtanulhatjuk: az erőltetett, vagy rabszolgai engedelmesség egyáltalában nem elfogadható 
Isten számára, s csak azok a törvény méltó tanulmányozói, akik jókedvű elmével látnak 
hozzá, s annyira örülnek utasításainak, hogy semmit sem tartanak kívánatosabb, vagy 
örömtelibbnek, mint előrehaladást elérni azokban. A törvény eme szeretetéből fakad a felette 
való szüntelen elmélkedés, amit a próféta az igevers utolsó mondatában említ. Mindenkinek 
ugyanis, akiket ténylegesen a törvény szeretete ösztönöz, örömöt kell találniuk annak 
szorgalmas tanulmányozásában. 

 
3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja 

gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. 
 
A zsoltáros itt szemlélteti, egyidejűleg hasonlattal megerősíti az előző igeversben tett 

kijelentést, mert megmutatja, hogy milyen vonatkozásban kell az istenfélőket boldognak 
tartani: nevezetesen, nem azért, mert tovatűnő és üres elégedettséget élveznek, hanem mert 
kívánatos állapotban vannak. Közvetett ellentét rejlik a szavakban a jól öntözött helyre ültetett 
fa élénksége, valamint annak a fának a megromlott megjelenése között, amely bár egy ideig 
szépen virágozhat, mégis hamar elszárad a talaj szárazsága következtében, amibe ültették. Az 
istenteleneket illetően, amint majd később látjuk (Zsolt37:35), ők olyanok, mint a „Libanon 
cédrusai”. A gazdagság és a tisztelet túláradó bőségével rendelkeznek, s látszólag semmi sem 
hiányzik a jelen boldogságukhoz. De nőjenek bármilyen magasra és terjesszék szét 
bármenyire is az ágaikat, még sincs gyökerük a talajban, s elegendő nedvesség sem álla 
rendelkezésükre, melyből táplálkozhatnának, így az egész szépségük fokozatosan eltűnik, és 
elszáradnak. Egyedül Isten áldása tehát az, ami bárkit megőriz a bővelkedő állapotban. Azok, 
akik úgy magyarázzák a kellő időben gyümölcsöt termő hívő eme hasonlatát, mint annak 
jelét, hogy bölcsen észreveszik: mikor egy dolgot meg kell tenni, azt jól kell megtenni, 
véleményem szerint több éleselméjűséget, mint ítélőképességet mutatnak, s olyan jelentést 
kölcsönöznek a próféta szavainak, amire ő sohasem gondolt. Ő ugyanis nyilvánvalóan nem 
gondolt többre, mint arra, hogy Isten gyermekei folyamatosan virágzanak, s mindig öntözi 
őket az isteni kegyelem titkos befolyása, így bármi is történik velük, az csak az üdvösségüket 
mozdítja előre. Az istenteleneket viszont elragadja a hirtelen támadt vihar, vagy felemészti a 
perzselő hőség. S mikor azt mondja, hogy idejekorán megadja gyümölcsét,14 azzal a 
megtermett gyümölcs teljes érettségét fejezi ki, mert noha az istentelenek is mutathatnak 
koraérett gyümölcsöket, mégsem teremnek soha semmit, ami tökéletességre jutna. 

 
4. Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél. 
 
A zsoltáros joggal hasonlíthatta az istenteleneket egy gyorsan elszáradó fához, 

ahogyan Jeremiás is hasonlítja őket a pusztában növekedő hangafához (Jer17:6). Nem tartván 
azonban ezt a hasonlatot kellően erősnek, újabb hasonlat használatával még 
megvetendőbbnek tünteti fel, ezzel még jobban megalázza őket. Ennek oka az, hogy nem 
tekint a virágzó állapotukra, amellyel dicsekednek, hanem elméje a rájuk váró pusztuláson 
elmélkedik komolyan, ami majd végül elragadja őket. Az igevers jelentése tehát az, hogy 
noha az istentelenek most bővelkedésben élnek, idővel mégis olyanok lesznek, mint a pelyva, 
mert mikor az Úr gyengíti le őket, akkor ide-oda csapódnak majd a haragja szelétől. Emellett 
ezzel a beszédformával arra tanít minket a Szentlélek, hogy a hit szemeivel nézzük azt, ami 
másként lehetetlennek tűnik, mert jóllehet az istentelen ember magasra emelkedik, s látszólag 
nagy nyereségre tesz szert, biztosak lehetünk abban, hogy végül mint a pelyva, vagy a 

                                                
14 S megadja érett gyümölcsét – Street’s New Literal Version of Psalms. 
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hulladék szóródik széjjel, valahányszor csak Isten ledönti őt magasztos helyzetéből ajkának 
leheletével. 

 
5. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak 

gyülekezetében. 
6. Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész. 
 
Az ötödök versben arra tanít a próféta, hogy a boldog élet a jó lelkiismerettől függ, 

ezért nem csoda, ha az istentelenek hirtelen esnek ki a boldogságból, amellyel kecsegtették 
magukat a gazdagságban. S egyfajta vigasztalás rejlik ezekben a szavakban: a próféta 
hallgatólagosan elismeri, hogy az istentelenek kedveskednek és örülnek önmaguknak, s pont 
úgy győztesek, míg a világban az erkölcsi rendetlenség uralkodik, mint a rablók mulatoznak 
az erdőkben és a barlangokban, mikor az igazságszolgáltatás nem éri el őket. De biztosít róla 
minket: a dolgok nem maradnak meg örökké a zűrzavar jelenlegi állapotában, s mikor majd 
helyreállnak a megfelelő rendben, ezek az istentelen emberek teljességgel meg lesznek 
fosztva az örömeiktől, s megérzik, hogy akkor bolondultak meg, mikor boldognak vélték 
magukat. Látjuk, miképpen hirdeti ki az istenteleneket a zsoltáros nyomorultaknak, mert a 
boldogság a jó lelkiismeret belső áldása. Nem tagadja, hogy mielőtt ítéletre kerülnek, minden 
dolguk jól megy. Tagadja azonban, hogy boldogok lennének, amíg nem rendelkeznek a jellem 
lényegi és szilárd épségével, ami megtart. Az igazak valódi épsége ugyanis akkor mutatkozik 
meg, mikor végül a megpróbáltatások jönnek. Valóban igaz, hogy az Úr naponta gyakorolja 
az ítéletet azzal, hogy különbséget tesz az igaz és a gonosz között, mivel azonban ez ebben az 
életben csak részben történik meg, magasabbra kell néznünk, ha az igazak gyülekezetét 
akarjuk szemlélni, amit itt a zsoltáros említ. 

Az istentelenek bővelkedése már ebben a világban elkezd elmúlni, amint az Úr 
kimutatja ítéletének jeleit. Akkor ugyanis, álmukból felébredve, kénytelenek elismerni, akár 
akarják, akár nem, hogy nincs közük az igazak gyülekezetéhez. Mivel azonban ez nem mindig 
történik meg, s nem is minden emberrel, türelemmel várnunk kell a végső kijelentés napjára, 
melyen Krisztus elválasztja majd a juhokat a kecskéktől. Egyidejűleg általános igazságként 
kell fenntartanunk, hogy az istentelenek nyomorúságra szántak, mert a saját lelkiismeretük 
ítéli meg őket a gonoszságukért, s ahányszor csak számot kell adniuk életükről, álmuk 
annyiszor szakad meg, s felismerik: pusztán képzelődtek, mikor boldognak vélték magukat 
anélkül, hogy megvizsgálták volna a szívük valós belső állapotát. 

Sőt, mivel a dolgokat itt látszólag a véletlen mozgatja, s nem könnyű nekünk az 
eluralkodott zűrzavarban elismerni a zsoltáros által kimondott igazságot, ezért tárja elénk 
megfontolásra azt a nagy igazságot, hogy Isten a világ Bírája. Ezt elfogadva nem lehet 
másként, mint hogy a jóknak és igazaknak jó dolguk legyen, míg az istentelenek feje felett a 
legszörnyűbb pusztulás lebegjen. A külsőségek alapján Isten szolgái semmiféle előnyhöz sem 
juthatnak igaz mivoltukból, mivel azonban Isten sajátos hivatala az ő védelmük, és a 
gondoskodás a biztonságukról, nekik boldogoknak kell lenniük az Ő védelme alatt. S ebből 
mi is következtethetünk arra, hogy mivel Ő a gonoszság bizonyos megbosszulója, így egy 
ideig tűnhet olybá: nem figyel az istentelenekre, végül mégis pusztulással látogatja meg őket. 
Ahelyett tehát, hogy engednénk magunkat megtéveszteni a képzelt boldogság által, a 
megpróbáltatások körülményei közepette mindig Isten gondviselésére vessük szemünket, 
Akire tartozik e világ dolgainak intézése, s rendteremtés a zűrzavarból. 
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2. zsoltár 
 

Dávid azzal dicsekszik, hogy noha erős ellenségek nagy tömegei támadnak a 
királysága ellen, az mégis fennmarad örökre, mert Isten keze és hatalma tartja fenn. 
Hozzáteszi, hogy dacára ellenségeinek, ki fog terjedni a Föld végső határáig. S ezért arra 
buzdítja a királyokat és más uralkodókat, hogy tegyék félre gőgjüket, s alázatos elmével 
fogadják az Isten által rájuk helyezett igát, mert hiábavalóság lenne megpróbálni lerázni azt. 
Mindez egy előkép volt, és Krisztus jövőbeni királyságával kapcsolatos próféciát tartalmaz. 

 
1. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? 
2. A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen 

és az ő felkentje ellen: 
3. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket! 
 
Tudjuk, mennyien esküdtek össze Dávid ellen, s próbálták megakadályozni a trónra 

jutását. Így ellenséges próbálkozásaikból kiindulva, ha a testi szemek és gondolkodás alapján 
ítélt volna, eltelhetett volna annyira félelemmel, hogy azonnal feladhatott volna minden 
reményt, hogy valaha is király lesz. S kétségtelen, hogy gyakran kellett szomorú küzdelmet 
vívnia nagyon fájdalmas kísértésekkel. Mivel azonban rendelkezésére állt a jóváhagyó 
lelkiismeret bizonysága, azért nem próbált meg semmit elhamarkodottan, s nem cselekedett 
oly módon, ahogyan a becsvágy és a romlott kívánságok sokakat rákényszerítenek, hogy 
változásokra törekedjenek a királyságok kormányzásában. Épp ellenkezőleg, mélységesen 
meg volt arról győződve, hogy isteni kijelölés alapján lett király, hisz nem sóvárgott erre, sőt, 
nem is gondolt rá,15 s az Istenbe vetett erős hitével bátorította magát az egész világ ellenében, 
ahogyan ezekben a szavakban is nemes megvetéssel kezeli a királyokat és hadseregeiket. 
Valóban megvallja, hogy fájdalmas csatát kellett megvívnia, mivelhogy nem aprócska 
csoportok, hanem egész nemzetek fogtak össze ellene a királyaikkal egyetemben, de bátran 
dicsekszik azzal, hogy erőfeszítéseik hiábavalóak voltak, mivel nem halandó ember, hanem 
Maga Isten ellen vívtak háborút. Nem bizonyos a szavakból, hogy csak a saját királyságának 
ellenségeiről beszél, vagy kiterjeszti panaszait az idegen támadókra is. Mivel azonban tény, 
hogy az ellenségek minden oldalról feltámadtak ellene, s amint lecsendesítette a forrongást a 
saját népe között, a szomszédos országok kezdtek ellenségesen viselkedni vele szemben, én 
hajlamosa vagyok azt hinni, hogy az ellenségek mindkét csoportjáról beszél, pogányokról és 
zsidókról egyaránt. Furcsa kifejezésmód lenne sok nemzetről és népről beszélni, mikor csak 
egyről van szó, illetve sok királyról beszélni, mikor csak Sault tartotta a szeme előtt. Emellett 
az előkép teljességével nagyobb összhangban van azt feltételezni, hogy különféle ellenségek 
fogtak össze, mert tudjuk, hogy Krisztusnak nemcsak a saját országában volt ellenségekkel 
dolga, hanem más nemzetekből származó ellenségekkel is: az egész világ részt vett az Ő 
megsemmisítésére irányuló közös összeesküvésben. Valóban a zsidók dühödtek fel először 
Krisztus ellen úgy, ahogyan tették azt Dáviddal szemben, de aztán az őrültségnek ugyanazok 
a fajtái ragadták meg a többi nemzetet is. A dolog summája tehát ez: azok, akik megpróbálták 
őt legyőzni, megerősíthetik magukat erős hadseregekkel, felkerekedésük és tanácskozásuk 
azonban hiábavalónak és hatástalannak fog bizonyulni. 

A népnek felzendülést és zűrzavart, a királyoknak és fejedelmeknek pedig 
tanácskozást tulajdonítva nagyon alkalmatos nyelvezetet használ. Sőt arra is céloz, hogy 
mikor a királyok hosszan és sokat tanácskoztak, a nép pedig kiárasztotta leghevesebb dühét, 
mindez együttesen sem ér majd semmit. Azonban gondosan meg kell figyelnünk ennek a 

                                                
15 Ne mesme y pensait. 
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meggyőződésnek az alapját, ami nem volt más, mint az, hogy ő nem akart elhamarkodottan, 
vagy a saját maga elhatározásából királyként az előtérbe tolakodni, hanem csak követte Isten 
elhívását. Ebből arra következtet, hogy az ő személyében Istent érte támadás, s Isten nem 
tehetett mást, mint hogy fellépjen az Általa alapított királyság védelmezőjeként. 
Megtisztelvén önmagát a Messiás, vagy Felkent névvel kijelenti, hogy csakis Isten tekintélye 
és parancsa alapján uralkodott, mivelhogy a Sámuel keze által a fejére töltött olaj tette őt, a 
korábban egyszerű embert királlyá. Dávid ellenségei valóban nem gondolták, hogy Istent 
támadják hevesen, sőt, határozottan tagadták volna ebbéli szándékukat, de Dávid mégsem ok 
nélkül állítja szembe velük Istent, s beszél oly módon, mintha a támadásaik közvetlenül 
Ellene irányulnának. Az Általa felállított királyságot megdönteni próbálva ugyanis vakon és 
dühödten Ellene vívták a háborút. Ha mindenki Isten elleni lázadó, akik ellenszegülnek az 
Általa rendelt hatalmasságoknak, annál inkább vonatkozik ez arra a szent királyságra, mely 
speciális előjog alapján alapíttatott. 

Most azonban nagyon időszerű, hogy ráérjünk az előkép lényegére. Az, hogy Dávid 
Krisztusról prófétált, világosan kiderül abból, hogy tudta: a saját királysága merő árnyékkép. 
S hogy megtanuljuk Krisztusra vonatkoztatni azt, amit Dávid a régi időkben önmagáról 
énekelt, tartanunk kell magunkat ahhoz az alapelvhez, amit minden prófétánál is megtalálunk, 
mely szerint ő az utódaival egyetemben nem a maga kedvéért lett király, hanem a Megváltó 
előképeként. Gyakorta lesz okunk erre visszatérni a későbbiekben is, de most csak arról 
szeretném tájékoztatni olvasóimat, hogy mivel Dávid időlege királysága ama örökkévaló 
királyság egyfajta foglalója volt Isten ókori népe számára, amely végül ténylegesen 
felállíttatott Krisztus személyében, így azok a dolgok, melyeket Dávid önmagával 
kapcsolatosan jelent ki, nem erőltetetten, vagy csak jelképesen vonatkoznak Krisztusra, 
hanem ténylegesen Vele kapcsolatosan vannak megprófétálva. Ha figyelmesen szemügyre 
vesszük a királyság természetét, észrevesszük, hogy abszurdum lenne figyelmen kívül hagyni 
a végét, vagy végcélját és megpihenni pusztán csak az árnyékképben. S az, hogy itt Krisztus 
királyságát írja le a prófétaság Lelke, kellőképpen bizonyítják az apostolok, akik látván az 
istenteleneket Krisztus ellen összefogni, ezzel a tanítással erősítették meg magukat imában 
(Csel4:25). De hogy hitünket minden gáncsoskodás fölé emeljük, nyilvánvaló minden 
prófétánál, hogy azok a dolgok, melyekről Dávid a saját királyságra utalóan tett itt 
bizonyságot, alkalmasan vonatkoznak Krisztusra. Szögezzük tehát le eldöntött dologként: 
mindenki, akik nem vetik alá magukat Krisztus tekintélyének, Isten ellen vívnak háborút. 
Mivel tetszik Istennek a saját Fia keze által kormányozni minket, azok, akik elvetik a Krisztus 
iránti engedelmességet, Isten tekintélyét tagadják meg, és hiábavaló a számukra a másféle 
vallásoskodás. Mert meg van írva: „A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki 
elküldte őt.” (Jn5:23) S nagyon fontos szilárdan tartanunk magukat ehhez az elválaszthatatlan 
kapcsolathoz, hogy miután Isten fensége az Ő egyszülött Fiában ragyogott fel, így az Atyát 
nem lehet félni és tisztelni más módon, mint a Fiú személyében. 

Kettős vigasztalás meríthető ebből az igeszakaszból. Először is, ahányszor csak 
dühöng a világ avégett, hogy megzavarja Krisztus királyságának bővelkedését, és véget 
vessen annak, emlékeznünk kell arra, hogy mindez csak annak beteljesedése, ami már réges-
rég megmondatott, és semmiféle változásnak nem szabad nagyon nyugtalanítania minket. Sőt 
inkább az lesz nagyon hasznos, ha összevetjük az apostolok által megtapasztalt dolgokat 
azokkal, amelyeknek manapság vagyunk a tanúi. Önmagában Krisztus királysága békés lenne, 
s abból igazi békesség áradna a világra, de az embere gonoszsága és rosszindulata 
következtében soha nem emelkedik ki a homályból a napvilágra anélkül, hogy ne keltene 
zűrzavart. Egyáltalában nem csodálatos, vagy szokatlan tehát, hogy a világ azonnal dühöngeni 
kezd, amint egy trónt állítanak fel Krisztusnak. A másik vigasztalás pedig, ami ebből 
következik, hogy mikor az istentelenek felsorakoztatják erőiket, s mikor nagy létszámukból, 
gazdagságukból és védelmi eszközeikből kiindulva nemcsak istenkáromlásaikat ontják, de 
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magát a mennyet is dühödten támadják, nyugodtan kinevethetjük gúnyolódásaikat arra az egy 
megfontolásra alapozva, hogy a mennyben lakó Istent támadják. Mikor látjuk, hogy Krisztust 
már majdnem legyőzi ellenségei létszáma és ereje, emlékezzünk arra, hogy Istennel 
viaskodnak, Akit le nem győzhetnek, ezért erőfeszítéseik, legyenek azok bármilyenek, s 
bármennyire sokasodjanak, a végén semmivé lesznek és a végtelenségig hatástalanok 
maradnak. Tanuljuk meg továbbá, hogy ez a tanítás végighúzódik az egész evangéliumon, 
mert az apostolok imája, amelyből az imént idéztem, világos bizonyságot tesz arról, hogy nem 
szabad azt csak Krisztus személyére korlátozni. 

3. Szaggassuk le, stb. Ez egy prosopoeia,16 melyben a próféta az ellenségeit mutatja be 
beszélőkként, s azért használja ezt a képet, hogy jobban kimutassa istentelen és áruló 
céljaikat. Nem mintha nyíltan lázadni mernének Isten ellen (mert inkább minden lehetséges 
ürüggyel leplezni igyekeznek lázadásukat, és önhitten azzal dicsekednek, hogy Isten az ő 
oldalukon áll), de mivel teljesen elszántak arra, hogy minden eszközzel, legyenek azok 
tisztességesek, vagy tisztességtelenek, ledöntsék Dávidot a trónjáról, bármit is vallanak a 
szájukkal, az egész tanácskozásuk arról szól, miképpen tudnák megdönteni azt a királyságot, 
amit Maga Isten állított fel. Mikor a kormányt az ellenségekre helyezett bilincsek, és 
kötelékek hasonlatával írja le, azzal közvetve a büszkeségüket feddi meg. Olyan gúnyosan 
beszélteti őket ugyanis az Ő kormányáról, mintha az annak való engedelmesség szolgai és 
szégyenteljes dolog lenne, s pont ezt látjuk Krisztus minden ellenségénél is, akik mikor 
kénytelenek alávetni magukat az Ő tekintélyének azt nem kevésbé megalázó dolognak tartják, 
mint ha a legnagyobb kegyvesztettség lenne az osztályrészük. 

 
4. Az egekben lakozó neveti, az Úr17 megcsúfolja őket. 
5. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében: 
6. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! 
 
Miután Dávid beszélt a zűrzavarról és a felfordulásról, a tanácskozásról és a 

büszkeségről, az ellenségei készülődéséről, erőforrásairól, erejéről és erőfeszítéseiről, 
mindezekkel szembe egyedül Isten erejét állítja, amivel majd, következtet rá, fellép ellenük, 
akik megpróbálják meghiúsítani az Ő végzéseit. S ahogyan nem sokkal korábban a föld 
királyai névvel illetvén őket jelezte gyenge és mulandó állapotukat, most a fennkölt az 
egekben lakó névvel magasztalja fel Isten erejét, mintha azt mondta volna, hogy ez az erő 
változatlan és páratlan marad, bármit is próbáljanak meg tenni ellene. Magasztalják magukat, 
ahogyan csak akarják, soha nem lesznek képesek elérni a mennyet, sőt, miközben azt hiszik, 
hogy eget-földet felforgatnak, megannyi szöcskére emlékeztetnek, s az Úr zavartalanul 
szemléli a magasból őrült felvonulásaikat. Dávid pedig két okból mondja, hogy az Úr kineveti 
őket. Először azért, hogy megtanítsa: az Úrnak nincs szüksége hatalmas hadseregekre a 
gonosz emberek lázadásának leveréséhez, mintha ez egy vesződséges és bonyolult feladat 
lenne, hanem épp ellenkezőleg, ezt a legnagyobb könnyedséggel képes megtenni, ahányszor 
csak akarja. Másodszor azt akarja az értésünkre adni: mikor Isten megengedi, hogy Fia 
uralkodását megzavarják, Ő nem azért hagyja abba a beavatkozást, mert máshol van dolga, 
vagy nem képes segítséget nyújtani, vagy, mert nem törődik a Fia tisztességével, hanem céllal 
késlelteti a haragja kitörését a megfelelő időig, nevezetesen, amíg elvakult dühüket a 
köznevetség tárgyává nem teszi. Erősítsük tehát meg magunkat azzal, hogy ha Isten nem 

                                                
16 Szónoki figura, melyben személyekről, vagy dolgokról képzelik, hogy beszélnek: megszemélyesítés. 
17 A héber bibliáinkban itt az Elohai szó szerepel, de a kéziratok sokaságában a Jehova. „A későbbi korokban a 
zsidók babonás félelemmel tartózkodtak a Jehova szó kimondásától, helyette inkább az Adonáj és Elohai 
szavakat szúrták be a kézirataikba. A korábbi kéziratokban ezért a Jehova szó többször szerepel, a későbbiekben 
inkább az Adonáj és Elohim szavakkal találkozunk. A dr. Kennicott által összehasonlított hatvan, míg a De Rossi 
által összehasonlított huszonöt kéziratban szerepel a Jehova név.” – Street 2:4. 
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nyújtja ki azonnal a kezét az istentelenekkel szemben, akkor az nem más, mint az Ő 
nevetésének időszaka. S jóllehet ebben az időszakban sírnunk kell, mégis, csillapítsunk 
szomorúságunk fájdalmát, és töröljük le könnyeinket arról elmélkedve, hogy Isten nem huny 
szemet ellenségeinek gonoszsága felett, mintha tudatlan, vagy gyenge volna, hanem egy ideig 
csendes megvetéssel tűri a pimaszságukat. A határozószóval tehát az ítélet végrehajtásának 
alkalmas idejére mutat rá, mintha azt mondta volna, hogy miután az Úr egy ideig mintha észre 
sem vette volna azok törvénysértő cselekedeteit, akik szembeszálltak az Ő Fiának hatalmával, 
hirtelen megváltoztatja majd hozzáállását, és ki fogja mutatni, hogy nagyobb utálattal 
semmihez sem viszonyul, mint az efféle elbizakodottsághoz. 

Ezen kívül nem azért beszélteti Istent, hogy azzal ellenségeit tanítsa, hanem csak meg 
akarja őket győzni az őrültségükről. Valójában a szól kifejezés alatt pontosan az isteni harag 
megmutatkozását érti, amit az istentelenek nem vesznek észre, míg meg nem éreznek. Dávid 
ellenségei azt hitték, hogy a világ legkönnyebb dolga lesz a számukra megsemmisíteni őt, aki 
egy alantas pásztorkunyhóból jött, hogy nézeteik szerint18 öntelten szuverén hatalmat 
követeljen magának. A prófécia és Sámuel felkenése csak nevetséges kifogás volt a 
szemükben. Mikor azonban Isten végül leverte őket, és felültette Dávidot a trónra, ezzel a 
cselekedetével nem annyira szájjal, mint kézzel megmutatta, hogy Ő Dávid királyságának 
alapítója. A zsoltáros itt tehát a cselekedetekkel történő beszédre utal, amelyekkel az Úr 
egyetlen szó kimondása nélkül kimutatja az Ő célját. Hasonlóképpen, valahányszor megvédi 
Fia királyságát az istentelenekkel szemben a haragjának jeleivel és büntetéseivel, jóllehet 
egyetlen szót sem szól, a hatásában mégis eleget beszél ahhoz, hogy megértesse Magát.19 
Dávid utóbb Isten nevében szólva világosabban megmutatja, hogy miképpen vétkeztek 
ellenségei gonoszul harcolva Maga Isten ellen, abbéli gyűlöletükben, amivel ellene 
viseltettek, akit Isten tett királlyá. A dolog summája ez: a gonosz emberek most 
viselkedhetnek olyan gonoszul, amennyire csak nekik tetszik, de végül majd megérzik, mit 
jelent háborúzni a mennyel. Az Én névmás szintén hangsúlyos, mert ezzel jelzi Isten, hogy 
olyannyira e világ emberei felett áll, hogy azok teljes tömege sem képes a legcsekélyebb 
mértékben sem elhomályosítani az Ő dicsőségét. Valahányszor tehát az ember hatalma 
félelmetesnek tűnik nekünk, emlékezzünk meg arról, hányszorosan felülmúlja azt Isten 
hatalma. Ezekben a szavakban tehát Isten változhatatlan és örök célja tárul elénk, ami nem 
más, mint hogy hatékonyan megvédje mindvégig az Ő Fiának királyságát, melynek Ő az 
alapítója, s ez képes jól támogatni a mi hitünket is a világ zűrzavaros viharai között. 
Alkossanak hát bármiféle terveket az emberek ellene, legyen elég ez az egyetlen megfontolás, 
hogy azok semmiképpen sem tehetik hatástalanná Isten felkenését. Konkrétan említi itt a Sion 
hegyét, de nem azért, mert Dávidot először ott kenték fel, hanem mert végül is a maga 
idejében a prófécia igazsága ott mutatkozott meg, és ott foganatosíttatott ténylegesen a 
felszentelésének ünnepélyes rítusa által. S noha Dávid ezekben a szavakban Isten ígéretére 
célzott, és arra hívta fel a saját maga és mások figyelmét, mégis, egyidejűleg azt is jelezni 
akarta, hogy az ő saját uralkodása is szent és elválaszthatatlanul kapcsolódik az Isten 
templomához. Ez azonban inkább Krisztus királyságára vonatkozik, melyről tudjuk, hogy 
lelki, és össze van kötve a papsággal, s ez az istentisztelet legfőbb része. 

 
7. Törvényül hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma 

nemzettelek téged. 
8. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld 

határait. 
 

                                                
18 Il avoit a Leur avis. 
19 Encore qu’il ne dise un seul, si est ce qu’en effect il parle assez pour se faire entendre. 
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7. Törvényül hirdetem, stb. Dávid, minden tudatlansággal kapcsolatos kifogást 
elveendő magára vállalja a prédikátori hivatalt azért, hogy kihirdesse Isten végzését, vagy 
legalábbis tiltakozik, és kijelenti, hogy nem ült a trónra elhívása szilárd és világos bizonyítéka 
nélkül. Mintha azt mondta volna: meggondolás nélkül nem léptem fel nyilvánosan, hogy 
magamhoz ragadjam a királyságot, hanem Isten parancsával jöttem, amely nélkül 
elbizakodottan cselekedtem volna, ha ilyen magas hivatalra törekedek. Ez azonban még 
valóságosabban Krisztusban teljesedett be, s kétségtelen, hogy Dávid, a prófétálás lelkének 
befolyása alatt speciálisan Rá utalt. Ezen a módon minden istentelen menthetetlenné válik, 
mert Krisztus nemcsak a csodáival bizonyította be, hogy Ő Maga törvényes hatalommal 
ruháztatott fel Istentől, hanem az evangélium hirdetése által is. Valójában ugyanaz a 
bizonyságtétel visszhangzik világszerte. Először az apostolok, majd utána a pásztorok és 
tanítók hordozták annak bizonyságát, hogy Krisztust Isten, az Atya tette Királlyá. Mivel 
azonban Krisztus követeiként léptek fel, Ő joggal és helyesen követeli Magának mindazt, 
amit ők végeztek el. Ennek megfelelően tulajdonítja Pál (Ef2:17) Krisztusnak azt, amit az 
evangélium szolgálói az Ő nevében tettek. „És eljövén”, mondja, „békességet hirdetett néktek, 
a távol valóknak és a közel valóknak.” Ebből az evangélium tekintélye is alaposabbá vált, 
mert noha mások hirdették, mégiscsak Krisztus evangéliuma maradt. Amilyen gyakran 
halljuk tehát az evangéliumot emberek által hirdettetni, olyan gyakran kell megemlékeznünk 
arról, hogy nem annyira azok számítanak, akik beszélnek, hanem inkább Krisztus, Aki általuk 
beszél. S rendkívüli előny, hogy Krisztus a saját hangja által gyakorol ránk szeretetteljes 
vonzerőt, hogy semmiképpen se kételkedjünk az Ő királyságának fenséges mivoltában. 

Ezen az alapon még jobban kell óvakodnunk attól, nehogy gonoszul elvessük az 
ediktumot, amit hirdet: Én fiam vagy te. Dávidot tényleg nevezhették Isten fiának királyi 
méltósága alapján, amiképpen tudjuk, hogy a fejedelmeket is nevezik isteneknek és az Isten 
fiainak azért, mert mások felett állnak. Itt azonban Isten az egyedülállóan magas titulussal, 
amivel Dávidot megnevezi, nemcsak a halandó emberek, de még az angyalok fölé is emeli őt. 
Ezt az apostol bölcsen és gondosan fontolóra veszi, mikor azt mondja, hogy ez a nyelvezet 
soha nem volt használatos egyetlen angyal vonatkozásában sem. Dávid, egyénileg szemlélve, 
alacsonyabbrendű volt az angyaloknál, de amennyire Krisztust képviselte, jó okkal 
magasztaltatott fel magasan azok fölé. Az Isten Fia alatt ezen a helyen tehát ne az egyik fiút 
értsük a sok közül, hanem az Ő egyszülött Fiát, mert egyedül Övé a kiválóság égen-földön. 
Mikor Isten azt mondja, ma nemzettelek téged, az úgy kell érteni, hogy az emberek 
ismeretére, vagy tudására vonatkozik, mert Dávidot akkor nemzette az Isten, mikor világossá 
tette, hogy őt választotta királynak. A ma szó tehát ennek a világossá tételnek az idejét 
jelentik, mert amint közismertté vált, hogy isteni kijelölés alapján lett király, azonnal úgy 
lépett fel, mint az Isten által nemrég nemzett valaki, mert ilyen nagy tisztesség nem adathatott 
alantas személynek. Ugyanezt a magyarázatot kell adnunk akkor is, ha ezeket a szavakat 
Krisztusra vonatkoztatjuk. Nem mondja semmi más értelemben egyszülöttnek, mint hogy az 
Atya tett bizonyságot Róla, mint a saját Fiáról. Ezt az igeszakaszt tudom, hogy Krisztus örök 
nemzésére vonatkoztatták sokan, s a ma szóból kiindulva elmésen úgy okoskodtak, hogy az 
egy örök cselekedetet jelent, mely semmi módon nem kapcsolódik az időhöz. Pál azonban, 
aki ennek a próféciának hűségesebb és képzettebb magyarázója, a Csel13:33-ban felhívja a 
figyelmünket Krisztus ama mennyei dicsőségének megmutatkozására, amiről én is beszéltem. 
Ez a nemzett kifejezés tehát nem azt jelenti, hogy Isten Fia létezése itt kezdődött, hanem hogy 
az Ő lénye ekkor jelentetett ki a világnak. Végül, ezt a nemzést nem szabad ama kölcsönös 
szeretetként értelmezni, mely az Atya és a Fiú között áll fenn. Ez csak azt jelenti, hogy Aki az 
Atya szent kebelén volt elrejtve a kezdetektől fogva, s Akinek utóbb a homályos előképét 
láthattuk a törvény alatt, attól az időponttól kezdve ismertetett meg Isten Fiaként, mikor a 
Fiáságának hiteles és nyilvánvaló jeleivel lépett fel annak megfelelően, amit a Jn1:14-ben 
olvasunk: „és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét”. Egyidejűleg 
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azonban azt is észben kell tartanunk, amit Pál tanít (Rm1:4), hogy hatalommal bizonyult Isten 
Fiának, mikor feltámadt a halálból. Így az, ami itt elhangzik, az egyik fő utalás az Ő 
feltámadásának napjára. De bármely konkrét időpontra is történjen az utalás, a Szentlélek itt 
az Ő megjelenésének ünnepélyes és helyes időpontjára mutat, ahogy teszi azt az ezután 
következő Ígékben is: „Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!” 
(Zsolt118:24) 

8. Kérjed tőlem. Igaz, Krisztus kérte az Atyát, hogy „dicsőíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt” (Jn17:5), de a 
nyilvánvalóbb jelentése ennek az, hogy az Atya nem tagad meg semmit a Fiútól, ami az Ő 
királysága kiterjesztéséhez szükséges a Föld végső határaiig. De ezen a csodálatos módon van 
bemutatva az Atya előtt imában megjelenő Krisztus azért, hogy szemléltesse Isten bőkezű 
nagylelkűségét, mellyel abban a megtiszteltetésben részesíti az embereket, hogy a saját Fiát 
teszi meg az egész világ kormányzójának. Az örök Ígeként igaz, hogy Krisztusnak mindig is 
jogosan volt a kezében a szuverén tekintély és fenség, s ebbéli minőségében tovább már nem 
gyarapodhat (nincs mit hozzáadni), de az emberi természetben igenis felmagasztaltatott, amit 
szolgai formában öltött Magára. Ez a titulus tehát nemcsak Istenként vonatkozik Rá, hanem a 
Közbenjáró egész Személyére kiterjed, mert miután Krisztus megüresítette Magát, oly név 
adatott Neki, mely minden név felett álló, hogy Előtte minden térd meghajoljon (Fil2:9). 
Dávid, amint tudjuk, miután jelentős győzelmeket aratott, hatalmas területek felett uralkodott, 
és sok nemzet vált az adófizetőjévé, de ami itt elhangzik, az nem benne teljesedett be. Ha 
összevetjük az ő királyságát más monarchiákkal, akkor az nagyon szűk határok közé szorul. 
Hacsak tehát azt nem feltételezzük, hogy ez a prófécia a hatalmas királyságról hiába és 
hamisan hangzott el, akkor Krisztusra kell vonatkoztatnunk, mert egyedül Ő győzte le az 
egész világot és csatolt minden földet és nemzetet a birodalmához. Ennek megfelelően itt, 
mint sok más helyen, a pogányok elhívása is előre megmondatik, nehogy bárki azt képzelje, 
hogy az Istentől küldött Megváltó csak egyetlen nemzet királya volt. S ha most ezt a 
királyságot felosztva, eltörölve és leverve látjuk, az az emberek gonoszságából ered, ami 
méltatlanná teszi őket, hogy ilyen boldog és kívánatos uralom alatt éljenek. S bár az emberek 
hálátlansága gátolja Krisztus királyságának fejlődését, mégsem teszi ezt a próféciát 
hatástalanná, mivelhogy Krisztus minden irányból összeszedi népe szétszórt maradékát, és e 
nyomorúságos sivárság közepette a hit szent kötelékeivel úgy egyben tartja őket, hogy az 
egész világ alávettetik az Ő hatalmának. Emellett tevékenykedjenek bármennyire pimaszul is 
az istentelenek, s vessék bár el az Ő szuverenitását, a lázadásukkal nem képesek 
megsemmisíteni az Ő tekintélyét és hatalmát. Ehhez tartozik az is, ami rögvest ezután 
következik: 

 
9. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. 
 
Ez konkrétan azért hangzik el, hogy megtanuljuk: Krisztus olyan hatalommal 

ruháztatott fel, amellyel még azok felett is uralkodik, akik idegenkednek a tekintélyétől és 
megtagadják az engedelmességet Neki. Dávid nyelvezete arra utal, hogy mindenki nem veszi 
majd fel önként az Ő igáját, hanem sokan lesznek keménynyakúak és lázadók, de akiket 
mégis legyőz majd erővel, és rákényszerít, hogy engedelmeskedjenek Neki. Igaz, a királyság 
szépsége és dicsősége, melyről Dávid beszél, szemléletesebben meglátszik, mikor a készséges 
emberek az Ő hatalma napján Hozzá sietnek majd, hogy engedelmes alattvalóinak mutassák 
magukat. Mivel azonban az emberek nagyobbik része erővel áll Ellene, s eltaszítanak 
maguktól minden korlátozást, szükséges volt hozzáadni azt az igazságot, hogy az Ő 
királysága minden ellenállás felett állónak bizonyul majd. Ebből a háborúban legyőzhetetlen 
erőből mutatott Isten mintát elsősorban Dávid személyében, aki, mint tudjuk, a fegyverek 
erejével vert le és semmisített meg sok ellenséget. A prófécia azonban inkább Krisztusban 
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nyert megerősítést, aki nem karddal, vagy lándzsával, hanem az Ő ajkának leheletével taszítja 
a végső pusztulásba az istenteleneket. 

Csodálatosnak tűnhet azonban, hogy miközben a próféták a Szentírás más részeiben a 
mi Urunk gyengédségét, könyörületességét és kedvességét ünneplik, itt annyira szigorúnak, 
ridegnek és félelmet keltőnek van leírva. Ez a komoly és félelmetes szuverenitás azonban nem 
más okból tárul elénk, mint hogy megrémissze ellenségeit, s egyáltalában nem 
összeegyeztethetetlen azzal a kedvességgel, amellyel Krisztus lágyan és kedvesen táplálja a 
népét. Neki, Aki szerető Pásztornak mutatja Magát a szelíd juhainak, bizonyos keménységgel 
kell bánnia a vadállatokkal azért, hogy megtérítse őket a durvaságból, vagy azért, hogy 
hatásosan korlátozza őket. Ennek megfelelően a Zsolt110:5-ben rögtön azután, hogy az 
istenfélők engedelmességét dicsérte, Krisztus azonnal megsemmisítő hatalommal ruháztatik 
fel az Ő haragjának napján a Vele szemben ellenséges királyok és hadseregeik ellen. S 
természetesen mindkét jellem jogosan tulajdoníttatik Neki, mert Őt azért küldte az Atya, hogy 
vidítsa fel a szegényt és nyomorultat az üdvösség hírével, szabadítsa ki a foglyokat, gyógyítsa 
a betegeket, hozza ki a gyászolókat és a lesújtottakat a halál sötétségéből a világosságra 
(Ézs61:1). Mivel azonban sokan az engedetlenségükkel kiprovokálják az Ő haragját, ezért 
mondhatni új jellemet ölt, hogy letörje makacsságukat. Megkérdezhetjük: mi az a vasvessző, 
amit az Atya ad Krisztus kezébe, s amellyel összezúzza ellenségeit? Erre azt válaszolom: 
Ajkának lehelete szolgál Neki mindenféle fegyver gyanánt, amint épp az imént mutattam meg 
Ézsaiástól. Noha tehát Krisztus az ujját sem mozdítja, beszéde által épp elég félelmetes 
villámokat szór ellenségeire és semmisíti meg őket szájának vesszőjével. Rugdalózhatnak az 
ösztöke ellen, s egy őrült ember dühével ellenszegülhetnek Neki, de a végén kénytelenek 
lesznek megérezni, hogy Akit nem tiszteltek, mint Királyukat, az a Bírájuk. Röviden, 
különbözőképpen törnek darabokra, amíg lábzsámollyá nem válnak. S hogy milyen 
vonatkozásban vasvessző az evangélium, megérthető Pálnak a korinthusbeliekhez írott 
leveléből (2Kor10:4), ahol azt tanítja, hogy Krisztus szolgálói el vannak látva lelki 
fegyverekkel minden erősség lerontására, melyek Krisztussal szemben emeltettek. Elismerem, 
hogy maguk a hűségesek is feláldoztathatnak Istennek, hogy megeleveníthesse őket kegyelme 
által, mert nekünk a porig kell aláztatnunk, mielőtt Krisztus kinyújtaná a kezét, hogy 
megmentsen minket. Krisztus azonban oly módon vezeti a megtérésre a tanítványait, mely 
nem tűnik számukra félelmetesnek, s megmutatván nekik a pásztorbotot, szomorúságukat 
gyorsan örömre fordítja. Oly távol áll Tőle, hogy vasvesszővel összetörje őket, hogy inkább 
kezének gyógyító árnyékával védi, és erejével tartja fenn valamennyit. Mikor Dávid tehát az 
összetörésről és megsemmisítésről beszél, az csak a lázadókra és a hitetlenekre vonatkozik, 
akik nem azért engedelmeskednek Krisztusnak, mert a megtérés által legyőzettek, hanem mert 
a kétségbeesés borította el őket. Krisztus valóban nem beszél a szó szoros értelmében minden 
emberhez, mivel azonban Ígéjében kihirdeti, miféle ítéleteket szab ki rájuk, ténylegesen 
mondhatjuk, hogy ajkának leheletével megemészti az istentelen embereket (2Thessz2:8). A 
zsoltáros gyönyörű példával szégyeníti meg ostoba büszkeségüket, azt tanítván, hogy noha 
makacsságuk keményebb a kőnél, mégis törékenyebbek, mint a cserépedények. Mivel 
azonban nem látjuk a Megváltó ellenségeit azonnal darabokra törni, hanem épp ellenkezőleg, 
maga az egyház látszik törékeny cserépedénynek az istenfélőket sújtó vasvesszőjük alatt, az 
istenfélőket figyelmeztetni kell azokra az ítéletekre, melyeket Krisztus naponta gyakorol 
annak a félelmetes pusztulásnak az előjeleiként, ami minden istentelent fog majd sújtani, hogy 
türelemmel várjanak az utolsó napra, mikor végleg megemészti majd őket a lángoló tűzzel, 
amellyel majd jön. Addig elégedjünk meg azzal, hogy Ő az ellenségei között is uralkodik. 

 
10. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái! 
11. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. 
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Dávid, miután Isten ítéleteinek prédikátoraként felvázolta a bosszút, amit Isten áll 
majd az ellenségein, most a próféta és a tanító jellegével folytatva megtérésre inti a 
hitetleneket, nehogy azok akkor legyenek kénytelenek elismerni a saját megtapasztalásaikból, 
hogy az isteni fenyegetések nem üresek és hatástalanok, mikor már túl késő lesz. S név szerint 
nevezi meg a királyokat és bírákat, akiket nem könnyű az elme alázatos állapotáig eljuttatni, s 
akiket a saját bölcsességük miatti ama önteltség gátol meg annak felismerésében, mi a helyes, 
amitől felfuvalkodtak. S ha Dávid nem kímélte még magukat a királyokat sem, akiket 
látszólag nem kötnek a törvények, akkor ez a buzdítás még sokkal jobban vonatkozik a 
köznépre avégett, hogy kicsinytől a nagyig mindenki alázkodjon meg Isten előtt. Az „azért” 
határozószóval a gyors megtérésük szükségességét jelzi, mivel nem mindig lesz megadva 
számukra a hasonló lehetőség. Hallgatólagosan azt is a tudomásukra hozza: számukra 
előnyös, hogy figyelmeztetést kaptak, mert még van idő a megtérésre, feltéve, hogy nem 
késlekednek. Mikor azt parancsolja nekik, hogy eszesek legyenek, azzal közvetve a saját 
bölcsességükön alapuló magabiztosságukat feddi meg, mintha ezt mondta volna: Az igazi 
bölcsesség kezdete az, mikor az ember félreteszi a saját büszkeségét, s aláveti magát Krisztus 
tekintélyének. Ennek megfelelően legyenek bármilyen jó véleménnyel e világ fejedelmei az 
éleselméjűségükről, biztosak lehetünk abban, hogy valamennyien cégéres bolondok, amíg 
nem válnak alázatos diákokká Krisztus lábainál. Emellett azt a módot is kijelenti, amellyel 
bölcsekké lehetnek, mikor megparancsolja nekik, hogy félelemmel szolgálják az Urat. 
Kimagasló helyzetükben bízva azzal kecsegtetik magukat, hogy megszabadultak minden 
törvénytől, melyek az emberiség többi részére nézve kötelezőek, s ez a büszkeség oly 
hatalmas mértékben vakítja el őket, hogy még az Istennek való engedelmességet is alantas 
dolognak tartják. A zsoltáros tehát azt mondja nekik, hogy amíg meg nem tanulják Őt félni, 
addig meg vannak fosztva minden helyes értelemtől. S mivel annyira megkeményíti őket a 
biztonság, hogy Istennek sem engedelmeskednek, először bizonyosan kemény eszközökkel 
kell rákényszeríteni őket az istenfélelemre, s kimenteni őket a lázadásukból. S nehogy azt 
gondolják: a szolgálat, melyre felszólítja őket, fájdalmas, az örüljetek szóval tanítja őket arra, 
milyen kellemes és kívánatos is az, mivel a valódi öröm alapját szolgáltatja. S nehogy 
szokásuk szerint fékezhetetlenül, és a hiábavaló örömöktől megmérgezetten boldognak 
képzeljék magukat, miközben még Isten ellenségei, tovább buzdítja őket a félelem szóval az 
alázatos és kötelességtudó meghajlásra. Hatalmas különbség van az Isten kegyeit élvező 
hűségesek békés lelkiismeretének örömteli és vidám állapota, valamint a gátlástalan 
pökhendiség között, amibe az istenteleneket az Isten megvetése és elfelejtése kergeti. A 
próféta nyelvezete tehát azt sugallja, hogy amíg a büszkék kicsapongó módon örvendeznek a 
test kívánságainak kielégítésében, a saját megsemmisülésükből űznek sportot, miközben az 
egyetlen igaz és üdvözítő öröm csak az, ami az Isten félelméből és tiszteletéből fakad. 

 
12. Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, 

mikor egy pillanat alatt20 felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne 
bíznak! 

 
Dávid még konkrétabban kifejezi, miféle félelmet és szolgálatot követel meg Isten. 

Mivel Isten akarata az, hogy az Ő Fa keze által uralkodjon, s mivel felvéste az Ő személyére a 
saját dicsősége jeleit és jelvényeit, az Isten iránti való engedelmességünk és kegyességünk 
helyes bizonyítéka, ha tisztelettel magunkhoz öleljük a Fiát, Akit királlyá tett felettünk a 
kijelentésnek megfelelően: „A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt” 
(Jn5:23). 

                                                
20 A Károli-fordítás szerint: „mert hamar” – a ford. 
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A csókolni kifejezés a tisztelet ama ünnepélyes jelére, vagy jelzésére vonatkozik, 
amivel az alattvalók szoktak adózni uralkodóiknak. A dolog summája az, hogy Istent 
megfosztjuk a tiszteletétől, ha lustán szolgáljuk Őt Krisztusban. A héber בר bar szó 
egyformán jelent fiút, és kiválasztott személyt, de bármelyik módon is értelmezzük, a 
jelentése ugyanaz marad. Krisztust valóban az Atya választotta, Aki Neki adott minden 
hatalmat, hogy Ő egyedül álljon felette mind az embereknek, mind az angyaloknak. Ezen az 
alapon mondatik az Isten által „elpecsételtnek” is (Jn6:27), mivel rendkívüli fenség adatott 
Neki, ami messze minden teremtmény fölé emeli Őt. Egyes igemagyarázók a csókoljátok, 
vagy öleljétek, ami tiszta kifejezéssel fordítják, ami furcsa és erőltetett magyarázat.21 Ami 
engem illet, én szívesebben tartom meg a fiú megnevezést, ami jól illik egy korábbi 
mondathoz, melyben ez hangzott el: „Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged”. 

Ami rögtön ezután következik, az nem más, mint figyelmeztetés mindazoknak, akik 
megvetik Krisztust, hogy büszkeségük nem marad büntetlen. Mintha ezt mondta volna: Mivel 
Krisztust nem lehet megvetni anélkül, hogy az Atyát meg ne sértenék, Aki a saját 
dicsőségével övezte fel Őt, így az Atya Maga nem fogja eltűrni, hogy szent jogainak efféle 
megsértése büntetlen maradjon. S hogy megtanítsa őket: óvakodjanak attól, hogy hiábavaló 
módon becsapják magukat a hosszas késlekedés reménysége, valamint jelenlegi könnyű 
életük miatt, ami abból fakad, hogy hiábavaló örömökbe vetik bele magukat, világosan 
megmondja nekik, hogy az Ő haragja egy pillanat alatt fellobban. Látjuk, hogy mikor Isten 
egy ideig szemet huny a gonoszok felett, a tűri őket, miképpen élnek vissza az Ő türelmével, s 
miképpen válnak egyre önhittebbekké, mert nem gondolnak az Ő ítéletére más módon, csak 
abból kiindulva, amit látnak és éreznek. Tudom, egyes igemagyarázók másként fordították a 
 bamoat, egy pillanat alatt héber szót, mégpedig akképpen, hogy amint Isten haragja a במעט
legcsekélyebb mértékben is fellobban, az elvetetteknek azonnal végük lesz. De jobb ezt az 
időre vonatkoztatni, s úgy kezelni, mint a büszkéknek adott figyelmeztetést, hogy ne 
keményedjenek meg a saját ostobaságukban és közönyösségükben, s ne kecsegtessék magukat 
Isten türelmére alapozva azzal a reménységgel, hogy büntetlenül megússzák. Sőt, mivel ez az 
Íge látszólag annak okát adja meg, amiről az előzőekben olvasunk,22 nevezetesen: akik 
elutasítják, hogy csókolják a Fiút, el fognak pusztulni, s noha a כי ki héber szó jelentése 
többször a mert, mint a mikor, én mégsem szívesen távolodok el a szokásos fordítástól, s 
helyesnek véltem az eredeti szót a mikor szóval fordítani, ami egyszerre jelenti az okot és az 
előre jelzett időt. Egyesek a az elveszni az úton kifejezést a helytelen út, vagy gonosz tévútra 
térés jelentéssel értelmezik. Mások ekképpen fordítják: nehogy elvesszen az utatok, ahogyan 
az első zsoltárban szerepel, mely szerint a gonoszok útja elvész. Én azonban inkább arra 
hajlok, hogy más jelentést tulajdonítsak a szavaknak, és az istentelenek megbélyegzésének 
tekintsem, mellyel arra figyelmeztet, hogy Isten haragja majd akkor vágja ki őket, mikor azt 
hiszik magukról, hogy még csak útjuk felénél járnak. Tudjuk, miképpen szoktak az Istent 
megvetők hízelegni maguknak a bővelkedésben, s rendkívül messzire menni a lázadásban. A 

                                                
21 A בר bar szó, ami itt fiút jelent, néha tisztát is jelent, mint például a Jób11:4-ben, a Zsolt24:4-ben és 73:1-ben. 
Előbbi jelentésében ez egy kaldeus szó, utóbbiban pedig héber. A fordítás, amit Kálvin elvet, lényegében a 
Septuaginta fordítása, amiben a δραξασθε παιδειας szerepel, szó szerint tartani magunkat a tanításhoz. Mivel 
azonban a zsoltárok arab változata itt olyan szót használt (és sok más helyen is, ahol a Septuaginta a παιδειας 
szót használja), amely nemcsak a tanítást, hanem a jó erkölcsöt, az erényt is jelenti, Street úgy véli, hogy a 
Septuaginta szerzői a παιδειας szó alatt a jó erkölcsöt, az erényt értették általánosságban, s a בר szó jelentését is 
ugyanezen dolog általános kifejezésének tartották. A kaldeus, a Vulgata és az etióp változat a בר szót szintén 
egy, tanítás, vagy oktatást jelentő szóval fordítják. „Figyelemre méltó eset”, mondja dr. Adam Clark, „s 
különösen az, hogy egy annyira tisztán héber szövegben, mint amennyire ez az, egy kaldeus szót találunk, a בר 
bar szót a בן ben helyett, ami semmit sem tesz hozzá a kifejezés erősségéhez.  Tudom, hogy a בר bar szó 
ugyanolyan tisztán héber, mint kaldeus, de az előző nyelven a megtisztítás értelemben szerepel, abban a 
változatban, amelyben itt valószínűleg értették: Öleljétek magatokhoz, ami tiszta, nevezetesen Isten tanítását.” 
22 Pour rendre raison du precedent ascavoir pour quoy c’est qu’ila periront. 
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próféta tehát nagyon helyesen azzal fenyegeti őket, hogy mikor azt mondják: Békesség és 
biztonság, s nagyon messze érzik maguktól a véget, akkor jön majd rájuk a hirtelen pusztulás 
(1Thessz5:3). 

A zsoltár záró mondata megerősíti azt, amit korábban mondtunk Krisztus 
szigorúságáról, mert az Ő vasvesszője és Isten heves haragja félelmet keltene válogatás nélkül 
minden emberben, ha nem adatnak vigasztalás. Szólván tehát a félelmetes ítéletről, ami a 
hitetlenek feje felett függ, most az Isten hűséges és odaszánt szolgáit bátorítja arra, hogy 
tápláljanak jó reménységet az Ő kegyelme édességét helyezve előtérbe. Pál is ugyanezt a 
sorrendet tartja be (2Kor10:6), mert miután kijelentette, hogy a bosszú küszöbön áll az 
engedetlenek számára, azonnal hozzáteszi, a hívőkhöz szólva: „mihelyst teljessé lesz a ti 
engedelmességtek”. Most értjük meg a zsoltáros szavainak jelentését. Mivel a hívők magukra 
vonatkoztathatták volna azt a szigorúságot, amit említ, megnyitja nekik a reménység 
szentélyét, ahová menekülhetnek, nehogy elborítsa őket az Isten haragjától való félelem.23 
Pont amiképpen Joel, miután Isten félelmetes ítélőszéke elé idézte az istenteleneket, ami már 
önmagában is félelmetes az emberek számára,24 rögtön hozzáfűzi a vigasztalást: bárki, aki 
segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül.  

Nekem úgy tűnik, hogy a Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak! felkiáltást 
különálló mondatként kell olvasni.25 A benne névmás ugyanúgy vonatkozhat Istenre, mint 
Krisztusra, de véleményem szerint a zsoltár egész témájával jobban összhangban áll 
Krisztusra vonatkoztatni, Akit a zsoltáros korábban megparancsolt, hogy a föld királyai és 
bírái csókoljanak. 

                                                
23 Pour n’estre point accablez de la frayeur d’ire de Dieu. 
24 Qui de soy est espouvantable aux hommes. 
25 Az אשרי ashri szó, ami a zsoltár elején fordul elő, itt is megtalálható, ezért ez az Íge fordítható így is: Ó, 
mindazok áldottsága, akik benne bíznak! 
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3. zsoltár 
 

Dávid, bár kiűzetett a királyságából, s minden földi irányból a legteljesebb 
kétségbeesés nehezedett rá, nem szűnik meg Istent segítségül hívni, és az Ő ígéretével erősíti 
meg magát a legnagyobb félelmekkel szemben, az ellenségeinek gúnyolódásával és kegyetlen 
támadásaival szemben, s végül magával a halállal szemben, ami akkor erőszakkal tört a 
gondolatai közé. A végén gratulál magának és az egész egyháznak a szerencsés végkimenetel 
okából. 

 
1. Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor.26 
 
Azt, hogy milyen keserű volt Dávid bánata, mikor a saját háznépe szőtt összeesküvést 

ellene, ami a saját fia árulásából sarjadt, azt közülünk bárki könnyen kitalálhatja a természetes 
érzelmekből kiindulva. S mikor ehhez még megtudta, hogy ezt a szerencsétlenséget Isten 
hozta rá a saját vétke miatt, mellyel beszennyezte egy másik ember feleségét, és ártatlan vért 
ontott, elboríthatta volna a kétségbeesés és a lelki fájdalom, ha nem bátorítja Isten ígérete, s a 
reménység az életre még a halálban is. Abból, hogy itt nem utal a bűneire, arra 
következtetünk, hogy imájának csak egy részét foglalták bele ebbe a zsoltárba, mert miután 
Isten konkrétan a házasságtörése és az Uriással szemben elkövetett bűnös árulása miatt 
büntette, nem kételkedhetünk abban, hogy először az elme fájdalmas és félelmetes gyötrődése 
szorongatta. Miután azonban megalázta magát Isten előtt, felbátorodott, s alaposan 
megbizonyosodván arról, hogy bocsánatot nyert, teljes mértékben meg volt róla győződve: 
Isten az ő oldalán áll, s tudta, hogy mindig uralkodni fog a királyságában és annak 
védelmezője lesz.27 Mégis panaszkodott a fiával, valamint az egész összeesküvő csoporttal 
kapcsolatosan, mivel tudta, hogy ők gonoszul abból a célból keltek fel, hogy meghiúsítsák 
Isten tanácsvégzését. Hasonlóképpen, ha Isten bármikor felhasználja a gonosz és ártalmas 
embereket, mint ostorokat a megbüntetésünkre, először az okot kell szorgalmasan 
tanulmányoznunk, nevezetesen, hogy semmit sem szenvedünk el, amit ne érdemelnénk meg, 
hogy aztán ez az észrevétel a megtérésre vezethessen minket. Ha azonban ellenségeink minket 
üldözve inkább Isten ellen harcolnak, mintsem ellenünk,28 kövesse a dolgaik fontolóra vételét 
azonnal a biztos meggyőződés a biztonságunkról annak védelme alatt, Akinek a kegyelmét, 
amit megígért nekünk, ők megvetnek, és lábbal tipornak. 

 
1. Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók! 
3. Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél, Szela. 
 
A szent történelem azt tanítja, hogy Dávid nemcsak trónfosztottá lett, de el is hagyta 

majdnem minden ember, így aztán majdnem annyi ellensége volt, mint amennyi alattvalója. 
Igaz, hogy menekülése során elkísérte néhány hű barátja, de nem elsősorban az ő 
segítségüknek és védelmüknek, hanem a pusztaságban levő rejtekhelyeknek köszönhetően 
menekült meg. Nem csoda tehát, hogy megriadt a vele szembenállók nagy számától, hisz 
semmi sem érhette őt váratlanabbul, mint ez a nagyon hirtelen lázadás. Rendkívüli hitének 
jele volt, hogy mikor ekkora megdöbbenés sújtotta, akkor szabadon mert panaszkodni 
                                                
26 A zsoltár eme ajánlása, vagy címe Absolon összeesküvésére utal, s az, hogy a zsoltár tényleg erre vonatkozik, 
az világos annak egész hangvételéből. „Ezek a címek azonban tekintély nélkül valók, amint azt a zsoltárokat 
alaposan olvasó személy hamarosan rájön. Ezeket csak a zsidók marginális magyarázatainak szabad tekinteni, 
melyek szegényes útmutatók a Szentírás magyarázatához.” – Fry’s Translation and Exposition of the Psalms. 
27 Et s’en monstreroit le protecteur. 
28 En nous poursuyvant. 
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Istennek, mondhatni a lelkének kitöltésével az Ő keblére.29 S természetesen az egyetlen 
orvosság félelmeink enyhítésére az, ha minden gondunkat, melyek nyugtalanítanak 
bennünket, Őrá vetjük, míg viszont azokat, akik meg vannak győződve róla, hogy ők nem 
tárgyai az Ő gondoskodásának, leterítik és elborítják a rájuk zúduló csapások. 

A harmadik versben konkrétabban és hangsúlyosabban kifejezi ellenségei gőgjét, 
amellyel kinevetik, mint elvetettet, és olyasvalakit, akinek a körülményei már reménytelenek. 
S ezalatt azt érti: növekedett a merészségük, mert biztosak voltak abban, hogy őt Isten 
elvetette. Talán ezekkel a szavakkal közvetve az istentelenségükre is utal, mivelhogy nem 
vették számításba Isten segítségét az Ő általa választott király megtartásában. S ez a második 
nézet valószínűbb, mert Absolon nem kecsegtette magát az Isten kegyességének 
reménységével, hanem teljességgel figyelmen kívül hagyván Őt, a saját erejéből kivívott 
győzelemben reménykedett. Dávid tehát konkrétan mutatja be őt és mindenki mást ily módon 
beszélőként, annak megmutatása végett, hogy Isten szörnyű és felháborító megvetése indította 
őket ekkora tombolásra vele szemben, mintha számításba se vették volna a tényt, hogy 
gyakorta csodálatos módon menekült meg a legnagyobb veszélyektől. Az istentelenek, mikor 
felkelnek a megsemmisítésünkre, nem feltétlenül bocsátkoznak nyíltan efféle merész 
feltevésekbe, és tartják lehetetlenségnek, hogy bármiféle előnyhöz jussunk Isten kegyessége 
által, mégis, miután mindent a szerencsének tulajdonítanak, vagy azt vallják, hogy az ember 
sikere arányos lesz az erejével, félelem nélkül törnek előre a céljuk elérésére minden 
eszközzel, legyenek azok jók, vagy rosszak. Mintha teljesen mindegy lenne, hogy Isten 
haragszik rájuk, vagy kegyes velük, s úgy gúnyolják a kegyeseket, mintha azoknak semmi 
hasznuk sem lenne abból, hogy Isten gondoskodása és védelme alatt állnak. 

Egyesek fordítása, miszerint Sokan mondják a lelkemről, nem adja vissza az 
igeszakasz valódi jelentését. A ל lamed betű valóban használatos néha a héberben –ról, -ről 
jelentéssel, de Dávid itt valamivel többet akart kifejezni, nevezetesen hogy a szívét mintegy 
átdöfték ellenségeinek gúnyolódásai. A lélek szó itt tehát nézetem szerint az érzelmek helyét 
jelenti. S létezik ezzel hasonló jelentés másik igeszakaszban, amivel majd másik zsoltárban 
találkozunk: „mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged” (Zsolt35:3). Dávid tehát a saját 
példájával tanít arra minket, hogy bár az egész világ egységesen a kétségbeesésbe próbál 
taszítani minket, ahelyett, hogy meghallgatnánk, inkább egyedül Isten felé kell fordítanunk a 
füleinket, s mindig táplálnunk kell magunkban az üdvösség reménységét, amit megígért. 
Miután az istentelenek a saját erőfeszítéseikkel próbálják a lelkeinket megsemmisíteni, 
nekünk imáinkkal kell őket legyőzni. A Szela szót illetően az igemagyarázók véleménye 
eltérő. Egyesek a megerősítés jelének tartják, és ugyanolyan jelentéssel értelmezik, mint a 
tényleget, vagy az Áment. Mások szerint a jelentése örökre. Mivel azonban a סלל selal, 
amelyből származik, azt jelenti, felemelni, én azok véleményére hajlok, akik úgy vélik, a hang 
felemelését jelenti az éneklés gyakorlatával összhangban. Egyidejűleg azt is észre kell venni, 
hogy a zene illeszkedett az érzelmekhez, így a harmónia összhangban volt az ének jellegével, 
vagy témájával. Amiképpen Dávid is itt, miután panaszkodott ellenségeiről, amiért 
szégyentelenül gúnyolódtak reménységén, mintha Isten védelme semmilyen hasznára se 
lenne, figyelmét a Szela szó használatával erre az istenkáromlásra irányítja, mely oly súlyos 
sebet ütött a szívén. S nem sokkal később, mikor új alapot adott a meggyőződésének a 
személye biztonságának vonatkozásában, megismétli ugyanazt a szót. 

 
4. De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én 

fejemet. 
5. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. 

Szela. 

                                                
29 Il a ose venir familierement faire sa complainte a Dieu et comme se discharger a lui. 
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Az és kötőszót elválasztó kötőszónak kell tekinteni, mivel azonban Dávid a teljes 

magabiztosság nyelvezetét használja ellenségeinek vakmerőségével és istenkáromló 
csúfolódásával szemben,30 ezzel bizonyságot tesz róla: mondjanak bármit, ő ennek ellenére 
Isten szavára fog támaszkodni. Emellett az is meglátszik, hogy korábban a szabadulás biztos 
reménységét táplálta, mert a körülményei közül nem említi az Isten keze által rá kiszabott 
csapásért jelenlegi balsorsát, hanem inkább az isteni segítségre támaszkodva bátran 
szembeszáll ellenségeivel, akik istentelen és gonosz háborút vívtak ellene, látván, hogy az 
igazi és törvényes királyt akarják letaszítani a trónjáról. Röviden, korábban elismervén a 
bűnét, most csak a mostani ügy szempontjait veszi figyelembe. S így kell cselekedniük Isten 
szolgáinak, mikor az istentelenek zaklatják őket. Megsiratván bűneiket, és alázatosan Isten 
kegyelmére bízván magukat, a megpróbáltatásaik nyilvánvaló és közvetlen okára kell 
tekinteniük, hogy ne kételkedjenek Isten segítségében, mikor méltatlanul vannak kitéve a 
gonosz bánásmódnak. Különösen mikor úgy bánnak gonoszul velük, hogy közben Isten 
igazságával is szembeszállnak, akkor kell nagyon felbátorodniuk, és dicsekedniük azzal a 
bizonyossággal, hogy Isten kétségtelenül fenn fogja tartani a saját ígéreteinek igazságát 
ezekkel a hitvány és züllött alakokkal szemben. Ha másként történt volna Dáviddal, akkor úgy 
látszott volna, hogy alaptalanul állította magáról ezeket a dolgokat, látván, hogy megfosztotta 
magát Isten jóváhagyásától és segítségétől, mivel megsértette Őt.31 Miután azonban meg volt 
róla győződve, hogy nem volt végleg elvágva Isten kegyétől, s Isten választása, amivel őt 
királlyá tette, nem változott meg, az ügye kedvező kimenetelének reménységére bátorítja 
magát. Azzal pedig, hogy először is pajzshoz hasonlítja Istent, azalatt azt érti, hogy őt Isten 
ereje védi. S ebből arra a következtésre is jut, hogy Isten az ő dicsősége, mivel Ő lesz a 
fenntartója és a védelmezője annak a királyi méltóságnak, amit rá ruházni kegyeskedett. S 
ezen az alapon bátorodik fel annyira, hogy kijelenti: emelt fővel fog járni.32 

4. A magam hangjával kiálték az Úrhoz.33 Itt arról tájékoztat minket, hogy a balsors 
soha nem törte le, és az istentelen gúnyolódás34 soha nem sújtotta le annyira, hogy az 
meggátolta volna az Istenhez való imádkozásban. S ez hitének tévedhetetlen bizonyítéka volt, 
mikor az imádkozásban gyakorolta azt a megpróbáltatások közepette. Semmi sincs 
helytelenebb, mint mogorván harapdálni a zablát, ami rajtunk van, és visszafogni a 
panaszainkat Istentől, ha tényleg van bármekkora hitünk az Ő ígéreteiben.35 Nincs is 
felesleges ismételgetés az A magam hangjával kiálték az Úrhoz szavakban. Dávid konkrétan 
említi a saját hangját annak jobb kifejezése végett, hogy bármennyire is dühöngjenek vele 
szemben az istentelenek, ő semmiképpen sem némult el ettől, hanem hangos és érthető 
hangon hirdette Istene nevét, de ezt nehéz volt megtenni ilyen fájdalmas és komoly kísértések 
közepette. Azért is említi konkrétan a saját hangját, hogy megmutassa: az ima hangjával száll 
szembe azok lármás felzúdulásával, akik vagy a szerencsét kárhoztatják, vagy Istent átkozzák, 
illetve utat engednek a szélsőséges panaszkodásnak, röviden, akik szenvedélyes 
zavarodottsággal ontják ki mértéktelen fájdalmukat. Dávid szavainak alapvető jelentése 
azonban az én számomra annak tűnik, hogy az ellenségeinek istenkáromlásai közepette, 
mellyel a hitét próbálták meg legyőzni, őt nemhogy elhallgattatták volna, hanem inkább 
Istenhez emelte a hangját, Akiről az istentelenek azt képzelték, hogy az ellenségévé vált. S 
hozzáteszi: nem hiába kiáltott Hozzá, s ezzel minden istenfélőt hasonló kitartásra buzdít. Ami 
                                                
30 L’audace de ses ennemis et risee accompagnee de sacrilege. 
31 En l’offensant. 
32 De la procede l’asseurance dont il fait mention puis apres qu’il marchera hardiment la teste levee. — Ebből 
származott az a meggyőződés, amit nem sokkal később említ, hogy bátran fog járni, felemelt fővel. 
33 A Károli-fordítás szerint: Felszóval kiálték az Úrhoz – a ford. 
34 Par les mocqueries malheureuses des meschans. — A gonoszok szánalmas mocskolódása. 
35 D’esloigner de Dieu nos gemissemens, et les luy cacher.— Visszatartani a panaszainkat Istentől, és elrejteni 
azokat Előle. 
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az ő szentsége hegyéről, vagy ami ugyanazt jelenti, az ő szent hegyéről kifejezést illeti, ezt 
egyesek helytelenül magyarázzák a mennyországnak. Elismerem, más helyeken gyakran 
nevezik a mennyet Isten szent lakhelyének, de itt Dávid kétségtelenül a szövetség ládájára 
céloz, ami abban az időben a Sion hegyén állt. S konkrétan kimondja, hogy onnan 
hallgattatott meg, noha kénytelen volt a pusztába menekülni. A szent történelem elmondja 
(2Sám15:25), hogy mikor Abjátár pap megparancsolta, hogy a léviták vigyék a ládát, Dávid 
nem engedte meg azt. S ebben a szent ember csodálatos hite tisztán látható. Tudta, hogy az Úr 
a Siont választotta a szövetség ládájának lakóhelyéül, mindazonáltal inkább az elszakadást 
választotta az isteni jelenlét ama szent jelképétől (ami ugyanolyan fájdalmas volt a számára, 
mintha a saját bensőjét szakították volna ki belőle), semmint hogy bármi, a menny akarata 
által meg nem szentelt újítást vezessen be. Most azzal dicsekszik, hogy noha megfosztatott a 
láda látványától, nem beszélve a távolságról, amire eltávolodott attól, Isten mégis közel volt 
hozzá, hogy meghallgassa imáit. Ezekkel a szavakkal azt fejezi ki, hogy megtartotta a 
megfelelő középutat, mert sem a látható jelképet nem vetette meg, amit az Úr jelölt ki a 
korszak kezdetlegességének okából, sem nem tulajdonított babonás fontosságot valamely 
konkrét helynek, testi elképzeléseket alkotván Isten dicsőségéről. Így tehát nem fölöslegesen 
szórta a szavakat szét a levegőbe, ahogyan a hitetlenek szokták, akik ugyan szintén 
imádkoznak, de kétségeket táplálnak a felől, hogy vajon melyik hely felé kell a beszédüket 
irányítani. Dávid közvetlenül a sátor felé fordult, ahonnan Isten megígérte, hogy könyörületes 
lesz a szolgáihoz. Innen a meggyőződés, amivel imádkozott, s ez a meggyőződés nem volt 
sikertelen. Napjainkban, miután Krisztusban beteljesedett mindaz, aminek előképeit a törvény 
külső formáiban láttunk, az Istenhez való közeledés sokkal könnyebb útja nyílt meg a 
számunkra, feltéve, hogy tudatosan és szándékosan nem térünk le az útról. 

 
6. Én lefeküdtem és elaludtam; felébredtem, mert az Úr támogatott engem.36 
7. Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörül felállott ellenem. 
 
A héber nyelvhasználat szerint ezek a szavak, melyek múlt időben állnak, Én 

lefeküdtem és elaludtam, néha jövő időt fejeznek ki: Lefekszem és elalszom (le fogok feküdni, 
és el fogok aludni).37 Ha továbbra is múlt időben olvassuk az igét, akkor Dávid az elme 
csodálatos, majdnem hihetetlen állhatatosságát fejezi ki azzal, hogy mélyen aludt a sok halál 
között úgy, mintha semmiféle veszély nem leselkedne rá. Kétségtelenül ide-oda hánykolódott 
az aggodalom kegyetlen hullámai között, de biztos, hogy azok hevességét csillapították a hit 
eszközei, így akármennyire is nyugtalankodott, mégis bízott Istenben. Ezért az istenfélők 
végül soha nem vallanak kudarcot győztesnek mutatkozni a félelmeik felett, míg az 
istenteleneket, akik nem támaszkodnak Istenre, elborítja a kétségbeesés, mikor a legkisebb 
veszélybe kerülnek. Egyesek úgy vélik, hogy itt igeidő-váltás történik, ezért jövő időben 
fordítják az igéket: Lefekszem és elalszom, és felébredek, mivel rögtön utána egy jövő idejű 
igét is hozzátesz, az Úr támogatni fog engem. Mivel azonban ezekkel a szavakkal folyamatos 
cselekvést fejez ki, én szükségtelennek tartottam az első három ige idejét megváltoztatni. Azt 
is tudnunk kell, hogy a biztonságról való eme meggyőződés nem konkrétan a 
megpróbáltatásainak idejére vonatkoztatandó, vagy legalábbis nem korlátozandó arra, mert 
véleményem szerint Dávid inkább azt jelenti ki, mennyi jót kapott a hit és az ima eszközei 
által: nevezetesen a jól kordában tartott elme békés és zavartalan állapotát. Ezt fejezi ki 
jelképesen, mikor azt mondja, hogy félelme nélkül végezte az élet szokásos tevékenységeit. 
„Nem feküdtem”, mondja, virrasztva és nyugtalanul az ágyamon, hanem mélyen aludtam, 
pedig így nem szoktak általában aludni azok, akik tele vannak gondolatokkal és félelmekkel. 
                                                
36 A Károli-fordítás szerint: „Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem” – a ford. 
37 Selon l’usage des Hebrieux, ces mots qui sont en un temps passe, Je suis couche et endormi se prenent 
ancunesfois pour un temps a-venir, Je me coucheray et dormiray.  
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De különösen azt jegyezzük meg, hogy Dávid erre a meggyőződésre, vagy biztonságra nem 
az elme ostobaságából, hanem kiindulva Isten védelméből jutott. Az istentelenek is gyorsan el 
szoktak aludni az elme megmérgezésének következtében, miközben arról álmodnak, hogy a 
halállal kötöttek szövetséget. Másként volt ez Dáviddal, aki nem más alapon talált nyugalmat, 
mint hogy Isten ereje tartotta őt fenn, s az Ő segítsége védte. A következő igeversben 
részletezi ennek a bizonyosságnak a felbecsülhetetlen hatékonyságát, melyet minden istenfélő 
ismer valamennyire az isteni védelemmel kapcsolatos saját tapasztalatából. Miután Isten 
hatalma végtelen, arra a következtetésre jutnak valamennyien, hogy az egész világ támadásai, 
erőszakoskodása, készülődései és erői sem képesek azt legyőzni. S valóban, amíg meg nem 
adjuk Istennek ezt a tiszteletet, a bátorságunk mindig is csődöt fog mondani. Tanuljuk hát 
meg, hogy mikor veszélyek fenyegetnek, Isten segítségét ne emberi módon mérjük fel, hanem 
vessünk meg bármilyen, utunkat keresztező félelmet, mivel minden erőfeszítés, amit az 
emberek tesznek Istennel szemben, csekély, vagy egyáltalán semmi jelentőségű. 

 
8.  Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden 

ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted. 
9. Az Úrra tartozik szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela.38 
 
8. Kelj fel Uram. Miután az előző versben Dávid nyugalmas állapotával dicsekedett, 

most úgy tűnik, arra vágyik, hogy az Úr tartsa meg biztonságban egész életében. Mintha azt 
mondta volna: Uram, mivel te győzted le minden ellenségemet, add meg, hogy a te jóságod 
kövessen engem, és folytatódjon életem végéig. Mivel azonban nem szokatlan dolog 
Dávidnál, hogy a zsoltárokban különféle érzelmeket vegyit egybe, valószínűbbnek látszik, 
hogy miután megemlítette Istenbe vetett bizalmát, visszatér ugyanarra az imára, amit az elején 
mondott.39 Ezért tehát kéri, hogy legyen megőrizve, mert közvetlen veszélyben volt. Ami az 
ellenségeinek eltörlésével kapcsolatosan következik, azt két módon magyarázhatjuk: vagy 
felidézi az imában korábbi győzelmeit, vagy megtapasztalván Isten segítségét, és választ 
kapván az imáira, most a hálaadásba kezd, s ez utóbbi magyarázat elfogadására hajlok én is. 
Először kijelenti, hogy Istenhez menekült segítségért a veszélyben, s alázatosan imádkozott 
szabadulásért, majd miután a szabadítás megadatott neki, hálát ad, amellyel arról tesz 
bizonyságot, hogy Istent ismeri el a megszerzett szabadulás szerzőjének.40 

8. Az Úrra tartozik a szabadítás. Mivel a ל néha használatos a zsidóknál a מך min 
helyén, egyesek nem helytelenül így fordítják ezt a mondatot: Az Úré a szabadítás. Én 
azonban úgy vélem: a mondat természetes és nyilvánvaló jelentése az, hogy az üdvösség, 
vagy a szabadítás egyedül az Úr kezében van. Ezekkel a szavakkal Dávid nemcsak azt jelenti 
ki, hogy a szabadítás hivatala és dicsérete egyedül Istené, hallgatólagosan szembeállítva ezzel 
minden emberi segítséggel, hanem azt is kijelenti, hogy bár ezer halál lebegett a népe feje 
felett, az mégsem tette Istent képtelenné a megszabadításukra, illetve nem gátolta abban, hogy 
gyorsan előmozdítsa azt a szabadulást, amit mindig képes megadni. A zsoltár végén Dávid 
kimondja, hogy nem elsősorban neki, mint magánszemélynek kegyeskedett megadni, hanem 
az egész népnek, hogy az egyetemes egyház, melynek jóléte az ő királyságának biztonságától 
és bővelkedésétől függött, megmeneküljön a pusztulástól. Dávid tehát elismeri, hogy ennek a 
bűnös összeesküvésnek a szétszórattatása Isten ama gondoskodásának köszönhető, amivel 
egyháza iránt viseltetett. Ebből az igeszakaszból megtanuljuk, hogy az egyház mindig 

                                                
38 A Károli-fordítás szerint: Az Úré a szabadítás – a ford. 
39 A faire les mesmes prieres qu’au commencement. 
40 Et puis a cause qu’il a obtenu cela, c’est a dire, qu’il est demeure, en sauvete, it luy en rend graces; 
tesmoignant par cela qu’il tient de Dieu sa deliverance et la recognoist de luy. S megszerezvén ezt, mondhatni 
megőriztetvén a biztonságban, hálát ad Istennek, bizonyságot téve ezzel arról, hogy Neki tulajdonítja a 
szabadulást, és elismeri, hogy az Tőle származik. 



 34 

megszabadul a rá zúduló csapásoktól, mivel Isten, aki képes őt megszabadítani, soha nem 
vonja meg tőle a kegyelmét és az áldását. 
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4. zsoltár 
 
Miután Dávid a zsoltár elején azért imádkozott Istenhez, hogy segítse őt meg, rögtön 

ellenségeire tereli a beszéde fonalát, és Isten ígéretétől függően győztesként ül felettük 
diadalmenetet. Példájával tehát arra tanít minket, hogy valahányszor csak lesújt bennünket a 
balsors, vagy nagyon nagy nyomorúságok érnek, Isten ígéretein kell elmélkednünk, 
melyekben az üdvösség reménysége van felmutatva nekünk, s ezzel a pajzzsal védve 
magunkat képesek vagyunk keresztül törni minden ránk támadó kísértésen. 

 
1. Az éneklőmesternek a neginóthra, Dávid zsoltára. 
 
E zsoltár megírásának ideje bizonytalan. A jellegéből azonban nagy valószínűséggel 

kikövetkeztethető, hogy Dávid száműzött és menekülő volt. Én ezért arra az időre datálom, 
mikor Saul üldözte. Ha azonban bárki jobbnak látja arra az időre vonatkozónak értelmezni, 
amikor Absolon összeesküvése kényszerítette menekülésre a biztonsága megőrzése 
érdekében, nem nagyon fogom vitatni a dolgot. Mivel azonban nem sokkal ezután a „meddig 
lesz” (3. vers)41 kifejezést használja, ami azt jelzi, hogy hosszas küzdelmet folytatott, az 
általam már említett vélemény a valószínűbb. Tudjuk ugyanis, milyen megpróbáltatásokban 
volt része attól az időtől fogva, hogy Saul az ellenségévé vált, mielőtt teljesen megszabadult 
volna. A vers szavait illetően én csak egy-két rövid észrevételt teszek. Egyesek a מנתה 
lamnetsah szót az örökké kifejezéssel fordítják, és azt mondják, hogy ez egy közös ének 
kezdete volt, a dallam, amelyre az egész zsoltárt megkomponálták,42 de én ezt nem fogadom 
le, mint erőltetett fordítást. Mások, több igazsággal azt mondják, hogy a מנצה menetsah 
olyasvalakit jelen, aki felülmúl és túlszárnyal mindenki mást. Mivel azonban az 
igemagyarázók itt nem egyeznek abban, hogy konkrétan milyen kiválóságról és magas 
tisztségről van szó, legyen elég, hogy ez a szó jelzi a zenekar főnökét, vagy vezetőjét.43 Nem 
fogadom el a szó győztesnek fordítását, mert jóllehet illik a jelen zsoltár témájához, más 
helyekre viszont egyáltalában nem illik, ahol ugyanazt a héber szót találjuk. Ami a második 
neginóth szót illeti, szerintem a נגן nagan igéből származik, ami ütést, vagy hangot jelent, 
ezért nem kételkedem benne, hogy ez valamilyen zeneszerszám volt. Ebből következik, hogy 
ezt a zsoltárt éneklésre szánták, de nemcsak hanggal, hanem zeneszerszámokkal is, amit az a 
fő zenész felügyelt és vezetett, akiről épp az imént szóltunk. 

 
2. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág 

tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat! 
 
Ezekben a szavakban Dávid hite van bemutatva, akit noha végveszélybe taszítottak, és 

valóban a megpróbáltatások hosszú során kellett keresztülmennie, nem süllyedt bele a 
fájdalmába, és a szíve sem szakadt meg annyira, hogy ne Istenhez, az ő szabadítójához fordult 
volna. Imájával arról tett bizonyságot, hogy mikor teljességgel megfosztatott minden földi 
segítségtől, akkor is megmaradt számára az Istenbe vetett reménység. Sőt az igazsága 
Istenének nevezi Őt, ami ugyanaz, mintha a jogai védelmezőjének mondaná,44 s azért 

                                                
41 “Ascavoir, Jusques a quand, a vers. 3.” 
42 “Et ils disent que c’estoit le commencement d’une chanson commune au chant de laquelle ce psaume a este 
compose.” 
43 “Le principal chantre, ou maitre de la musique qui avoit charge de mettre les psaumes en chants et accords.” – 
„A zenekar fő énekesét, vagy vezetőjét, akinek a feladata volt a zsoltárt a dallamhoz és az összhangzáshoz 
igazítani.” 
44 “Mon protecteur, celuy qui maintient mon droit.” - „A védelmezőm, aki védi jogaimat.” 
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folyamodik Istenhez, mert mindenütt minden ember elítélte őt, s ártatlanságát ellenségei 
rágalmazó beszámolói és a köznép romlott ítélete lerombolták. S ezt a durva és igazságtalan 
bánásmódot, amiben Dávidot részesítették, gondosan meg kell figyelni. Nekünk ugyanis 
semmi sem fáj jobban, mint mikor hamisan ítélnek el, s egyidejűleg tűrjük a jogtalan 
erőszakot és mészárlást: Sőt, az, hogy ezt még helytelenül jónak is mondják, olyan 
megpróbáltatás, amiben a szenteknek napi rendszerességgel van részük. S azért 
gyakoroltatnak ebben, hogy elforduljanak a világ csábításaitól, és egyedül Istentől függjenek. 
Az igazság tehát itt a jó ügyként értelmezendő, aminek Dávid Istent teszi meg tanújának, 
mikor az emberek vele szemben tanúsított rosszindulatú és helytelen viselkedéséről 
panaszkodik. Példájával pedig arra tanít minket, hogy ha a világ nem is látja és ismeri el 
egyenességünket bármely időben, emiatt nem szabad elcsüggednünk, mert van Valaki az 
égben, Aki kiáll az ügyünk mellett. Még a pogányok is azt mondták: nincs jobb színpada az 
erénynek, mint az ember saját lelkiismerete. De ezt messze meghaladó vigasztalás azt tudni, 
hogy mikor az emberek helytelenül dicsekednek felettünk, akkor is Isten és az angyalok 
szeme előtt vagyunk. Pál, mint tudjuk, ebből a forrásból származó bátorsággal ruháztatott fel 
(1Kor4:5), mert mikor sok gonosz beszámoló kezdett terjedni róla a korinthusiak között, Isten 
ítélőszékére hivatkozik. Ézsaiás, ugyanezzel a meggyőződéssel megerősíttetvén (Ézs50:6 és a 
következő vers) megvet minden rágalmazást, amivel az ellenfelei rágalmazták. Ha tehát sehol 
nem találunk igazságot a világban, türelmünk egyetlen támasza a rátekintés Istenre, és a 
belenyugvás az Ő ítéletének méltányosságába. Ellenvetésképpen azonban megkérdezhetik: 
Mivel az ember minden tisztasága puszta szenny Isten szemében, miképpen merészelhetnek 
jámbor módon előhozakodni a saját igazságukkal Előtte? Dávidot illetően könnyű választ adni 
erre a kérdésre. Ő az ellenségeire utalástól eltekintve, akiknek rágalmaival szemben 
védekezett, nem dicsekedett a saját igazságával. Neki megvolt a lelkiismeret ama jó 
bizonysága, miszerint nem próbált semmit tenni Isten elhívása és parancsa nélkül, ezért nem 
is beszél elhamarkodottan, mikor Istent hívja jogainak védelmezőjéül és megóvójául. Ebből 
megtanuljuk, hogy Dávid a dicséret eme titulusával tisztelte Istent azért, hogy még 
könnyebben szembeállítsa Őt az egész világgal. S miután kétszer kéri, hogy meghallgattasson, 
ebben kifejeződik számunkra mind fájdalmának hevessége, mind imájának komolysága. Az 
igevers utolsó mondatában azt is megmutatja, honnan várja, amire szüksége van: konkrétan 
Isten kegyelmétől. S természetesen amilyen gyakran kérünk bármit Istentől, nekünk is ezzel 
kell kezdenünk, s könyörögnünk kell neki, hogy bőkezű jóságával könnyítsen 
nyomorúságainkon. 

Szorultságomban tág tért adtál nékem. Egyesek úgy vélik, Dávid itt azt ígéri meg 
magának, amit még nem tapasztalt meg, s a reménység gyakorlásával előre látja Isten 
kegyelmének megnyilvánulásait, amit majd a jövőben élveznie kell. Véleményem szerint 
azonban ő inkább azokat a jótéteményeket említi, melyeket korábban kapott Istentől, s ezzel 
erősíti meg magát az eljövendő időkkel szemben. Így szokták az istenfélők felidézni azokat a 
dolgokat, melyek a hitüket hivatottak megerősíteni. A későbbiekben nagyon sok hasonló 
igeszakasszal fogunk találkozni, ahol Dávid, hogy energiát adjon a hitének a fenyegetésekkel 
és a veszélyekkel szemben,45 összeszedi a sok azzal kapcsolatos megtapasztalást, hogy Isten 
mindig jelen van az Ő népénél, és soha ne okoz csalódást a vágyaiknak. Az általa itt használt 
kifejezésmód átvitt értelmű, s ezzel jelzi, hogy megnyílt előtte a menekülés útja, mikor ostrom 
alá vették és körülzárták minden oldalról. A szorultság, amelyről beszél, véleményem szerint 
nem kevésbé vonatkozik elméjének állapotára, mint a külső körülményekre, mert Dávid szíve 
nem olyan vasból volt, ami megakadályozta volna, hogy mély lelki fájdalomba essen a 
megpróbáltatások hatására. 

 

                                                
45 “Contre les effrois et dangers qui se presentoyent.” „A mutatkozó fenyegetésekkel és veszélyekkel szemben”. 
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3. Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek 
hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela. 

4. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr, ha 
hozzá kiáltok! 

 
3. Emberek fiai! Dávid imájának boldog hatása az volt, hogy bátorságát visszanyerve 

nemcsak ellenségeinek dühét volt képes visszaverni, hanem a maga részéről ki is hívta őket, 
és félelem nélkül megvetette minden mesterkedésüket. Ezért tehát, hogy önbizalmunk töretlen 
maradjon mikor a gonoszok megtámadnak minket, nem szabad harcba bocsátkoznunk velük 
anélkül, hogy fel ne lennénk fegyverezve ugyanazzal a fegyverrel, mint Dávid. A dolog 
summája ez: mivel Isten elszánta magát, hogy Dávidot a saját erejével védi meg, mindenki 
számára hiábavaló lett a megsemmisítésével próbálkozni, bármekkora erővel is lettek volna 
képesek egyébként ártani neki. Nem Ádám, vagy valamilyen közönséges személyek, hanem 
emberek fiainak nevezi őket, s ezzel szemlátomást a büszkeségüket feddi meg.46 Nem értek 
egyet egyes zsidó magyarázókkal, akik úgy vélik, hogy nemes, vagy rangos emberekről van 
szó. Ez inkább ironikus karikatúrája annak, aminek állították magukat, amellyel előítéleteiket 
teszi nevetségessé, amikkel nemeseknek és bölcseknek képzelték magukat, miközben csak a 
vak düh késztette őket gonosz mesterkedésekre. A meddig még szavakkal perverz 
makacsságukat ítéli el, mert ezalatt azt érti: nem pusztán holmi hirtelen indíttatásból szálltak 
vele szembe, hanem azzal a makacs céllal, hogy ártsanak neki, s ez mélyen belegyökerezett a 
szívükbe. Ha rosszindulatuk nem fosztotta volna meg őket az értelmüktől, a megannyi eset, 
melyek során Isten Dávid védelmezőjének bizonyult, rákényszerítette volna őket, hogy 
elálljanak az ellene való próbálkozásoktól. Mivel azonban teljesen elszánták magukat arra, 
hogy megszégyenítik azt, akit Isten emelt a királyi trónra, ezt kérdezi tőlük: Meddig tartanak 
még ki arra irányuló próbálkozásaikban, hogy az ő dicsőségét gyalázatra fordítsák? S észre 
kell venni, hogy bár meg terhelte a sokféle korholás mind a magas, mind az alacsony rangúak 
között, mégis bátran ragaszkodott a dicsőséghez, vagy a királyi tisztességhez, amit Isten ígért 
meg neki kegyelmesen, illetve ruházott rá, s teljesen meg volt arról győződve, hogy Isten 
végül igazolni fogja a hozzá való jogát, bármennyire is próbálják ellenségei eltörölni és 
elhomályosítani azt, állításait csúfolódással és gúnyolódással fogadva. 

Meddig szerettek hiábavalóságot? Ezekkel a szavakkal részben megfeddi ellenségeit 
azokért a bűnös és perverz indulatokért, melyekről látta, hogy azok mozgatják őket, bár 
hamisan azt állították: kegyes buzgalomtól hajtva cselekszenek, részben kicsúfolja 
ostobaságukat, amiért azzal kecsegtetik magukat, hogy sikeresek lehetnek az Isten ellen vívott 
harcban. S ez a legcsípősebb feddés. Mikor az istentelenek hanyatt-homlok vetik magukat a 
mindenféle gonoszságba a legnagyobb rosszindulattal,47 csalóka kecsegtetéssel hízelegnek 
maguknak, nehogy megzavarják őket a lelkiismeret-furdalásból fakadó érzések. Dávid tehát 
azért kiáltozik, mert bár szándékosan csukják be a szemeiket és festik le igazságtalanságukat 
csalóka színekkel, noha ez nem használ majd nekik semmit. Az istentelenek tényleg 
kecsegtethetik és ámíthatják magukat, mikor azonban komolyan megpróbáltatnak, mindig 
kiderül az ok, amiért tévednek: mert úgy döntöttek, hogy a kezdetektől fogva fondorlatosan 
járnak el. Erről a helyről kell nekünk magunkra öltenünk a legyőzhetetlen állhatatosság 
pajzsát, valahányszor úgy látjuk, hogy okosságban és éleselméjűségben alulmaradunk a 
gonoszokkal szemben. Mert támadjanak bár minket bármiféle eszközökkel, ha 
rendelkezésünkre áll a jó lelkiismeret bizonysága, Isten a mi oldalunkon marad, s Vele 

                                                
46 “Le mot Hebrieu ne signifie pas simplement Homme, mais homme viril at robuste; en quoy il semble taxer, en 
passant, leur arrogance.” —  A héber szó nem egyszerűen embert jelent, hanem erős és robusztus embert, s ezzel 
a szóval úgy látszik, futólag a gőgösségüket feddi meg. 
47 “D’une malice si evidente qu’on la pourroit toucher au doigt.” — Olyan nyilvánvaló rosszindulattal, ami 
majdhogynem ujjal tapintható. 
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szemben nem győzhetnek. Lehet, hogy sokszorosan felülmúlnak éleselméjűségben, s nagy 
hatalommal rendelkeznek, hogy árthassanak nekünk, sőt terveik és kiegészítő segítségük a 
legnagyobb készültségben vannak, s nagyon agyafúrtak, mégis, akármit koholjanak, az csak 
hazugság és hiábavalóság lesz. 

4. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr. Ez az előző vers megerősítése, 
s megmutatja: Dávid bátorsága abban rejlett, hogy Istentől, az ő királyságának alapítójától 
függött. S bizonyos bátorsággal győzhetjük le ellenségeinket, mikor meg vagyunk róla 
győződve, hogy Isten hívott el minket abba a hivatalba, amelyet viselünk, vagy a munkára, 
amelyet végzünk. Ennek megfelelően Dávid itt nem a saját erejével, gazdagságával, vagy 
hadseregeivel dicsekszik, melyekkel megszerezte a királyságot. Miután Isten választotta őt ki, 
arra céloz, hogy ellenségeinek megannyi próbálkozása hiábavaló lesz, mivel a saját 
megtapasztalásukból jönnek majd rá: Isten volt az ellenfelük, Aki erejének nem képesek 
sikerrel ellenállni. Először is azt mondja ki, hogy Isten őt kiválasztotta, ami alatt azt érti: nem 
ember akaratából, vagy a saját becsvágya által került a trónra, hanem Isten kijelölése útján. A 
 phalah héber szó azt jelenti: elkülöníteni, s itt a tisztességre és fennköltségre történő פלה
elkülönítést érti alatta. Mintha azt mondta volna: senkit nem ismersz el királynak, csak akit a 
saját magad jótetszése alapján választottál, vagy aki neked tetszik, mert Isten speciális 
előjoga, hogy azt válassza, akit akar. A kedveltje szóval kétségtelenül királysághoz való jogát 
védi, abból a tényből kiindulva, hogy ez az ő kiváltsága volt, ami mintegy jelét, vagy 
jelvényét képezte elhívásának. Jól mondta ugyanis a régi közmondás, mely szerint a kegyelem 
a királyok legalkalmasabb erénye. S Isten rendszerint ellátja azokat, akiket méltónak tart arra, 
hogy ezt a tisztességet ruházza rájuk, mindazokkal a tehetségekkel, melyek szükségesek a 
hivataluk ellátásához, nehogy olyanok legyenek, mint a halott bálványok. Egyesek a חסיד 
chasid szót passzív értelemben fordítják nem jótevő személyként, hanem olyasvalakiként, akit 
Isten helyezett a trónra. Mivel azonban én nem találkoztam a szó eme jelentésével a 
Szentírásban, azt hiszem, biztonságosabb a szokásos értelmezést követni, ami ez: Isten olyan 
királyt választott, aki olyan jellemmel rendelkezik, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell, 
aki ilyen magas tisztségre kap elhívást, mert az illető könyörületes és jótevő. Ebből arra 
következtet, hogy Isten annyiszor meg fogja őt hallgatni, ahányszor csak segítségül hívja Őt, 
mert Isten leginkább azzal mutatja ki a hűségét, hogy nem hagyja el a saját kezének munkáját, 
hanem folyamatosan védelmezi azokat, akiket egyszer a kegyeibe fogadott. Ebből 
megtanuljuk az utunkat félelem nélkül járni, mivel bármit is vállaljunk fel az Ő akaratának 
megfelelően, azzal soha nem leszünk sikertelenek. Foglaljon hát el az az igazság fix helyet az 
elménkben, hogy Isten soha nem tartja vissza a segítségét azoktól, akik őszintén járják 
útjukat. E nélkül a vigasztalás nélkül a kegyesek elkerülhetetlenül kétségbeesnének minden 
pillanatban. 

 
5. Reszkessetek,48 de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban 

és csillapodjatok! Szela. 
6. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. 
 
5. Reszkessetek. Most a megtérésre buzdítja ellenségeit, mintha netalán az őrültségük 

nem lenne megrögzött. Először azt parancsolja meg nekik, hogy reszkessenek, vagy 
nyugtalankodjanak, ezzel a szóval feddi meg ostobaságukat, amiért hanyatt-homlok rohannak 
előre gonosz útjukon mindennemű istenfélelem, vagy veszélyérzet nélkül. S természetesen 
minden istentelen nagy elbizakodottsága, melynek következtében nem vonakodnak harcba 
szállni Istennel, abból fakad, hogy megkeményedtek a megszállott biztonságérzettől, és 
meggondolatlanságuk miatt ostobává válnak, s még makacsabbakká lesznek, megfeledkezvén 

                                                
48 A Károli-fordítás szerint: Haragudjatok, de ne vétkezzetek – a ford. 
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mind Istenről, mind önmagukról, és mennek oda, ahová csak hajtják őket a kívánságaik. 
Elmondja nekik, hogy a legjobb orvosság a dühük gyógyítására és annak meggátlására, hogy 
tovább vétkezzenek, az lesz, ha felrázzák magukat a tespedtségből, s elkezdenek félni és 
reszketni. Mintha ezt mondta volna: amint kirázzátok magatokat álmosságotokból és 
érzéketlenségetekből, a vétkezésre irányuló vágyatok lecsökken. Az istentelenek ugyanis azért 
olyan zavaróak a jóknak és az egyszerűeknek, s azért okoznak annyi zűrzavart, mert túl nagy 
békességben élnek önmagukkal. 

Ezután azt tanácsolja nekik, hogy „beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban”, azaz 
vegyék számba magukat szabadidejükben, és mondhatni, a mélységes magány helyén,49 mely 
gyakorlat a zabolátlan szeszélyeikbe való belemerüléssel ellentétes. Az igevers végén azt 
parancsolja nekik, hogy csillapodjanak. Vegyük észre: ennek a lecsillapodásnak az oka az az 
izgatottság és reszketés, amit korábban említett. Ha ugyanis bárki közülük korábban bolond 
vakmerőséggel a bűnre igyekezett, a visszaúton tett első lépésük a visszatérés a szilárd 
elméhez, a felébredés a mély álomból a félelemre és reszketésre. Ezután következik a nyugodt 
és szándékos elmélkedés, akkor megfontolják, miféle veszélyeknek tették ki magukat, s így 
végül azok, akiknek vakmerő lelke a semmivé zsugorodik, megtanulnak rendesen és békésen 
viselkedni, vagy legalábbis korlátozni eszeveszett hevességüket. 

Beszélni a szívvel az ágyban – ezt a kifejezésformát az emberek szokásos 
gyakorlatától és megtapasztalásától kölcsönzi. Tudjuk, hogy az emberekkel folytatott napi 
értekezés során a gondolataink eltérülnek, s gyakran ítélünk elhamarkodottan, mert 
megtéveszt a külső megjelenés. A magányban azonban bármilyen dolgot szorosabb 
figyelemmel vizsgálhatunk, mert a szégyenérzet nem gátolja az embert abban, hogy a saját 
hibái elkendőzése nélkül gondolkodjon. Dávid tehát arra buzdítja ellenségeit, hogy 
húzódjanak vissza azoktól, akik az élet nyilvános színpadán látták és ítélték meg 
cselekedeteiket, s maradjanak egyedül, mert őszintébben és becsületesebben vizsgálhatják 
meg magukat. S ez a buzdítás valamennyiünkre vonatkozik, mert az emberek semmire sem 
hajlamosak jobban, mint becsapni egymást üres dicsérgetéssel, amíg minden ember magában 
nem száll, és nem beszél a szívével. Pál, mikor ezt az igeverset idézi, vagy legalábbis utal 
Dávid megérzésére az Ef4:26-ban, a Septuagintát követi: „Ám haragudjatok, de ne 
vétkezzetek”. Mégis ügyesen és szépen használta ezt a saját céljára. Ott ő arra tanítja az 
embereket: ahelyett, hogy gonoszul kiontanák a haragjukat a felebarátjaik ellen, inkább 
önmagukra bosszankodjanak avégett, hogy ezzel tartózkodhassanak a vétkezéstől. Ezért tehát 
azt parancsolja nekik, hogy inkább belül bosszankodjanak, és önmagukra haragudjanak, majd 
azután haragudjanak ne annyira mások személyére, mint a bűneikre. 

6. Áldozzatok. Sokan azon a véleményen vannak, hogy Dávid arra buzdítja ellenségeit: 
adják valami bizonyítékát a megtérésnek, s én természetesen elismerem, hogy az áldozatok 
részben azért kerültek bevezetésre, hogy az embereket az élet újságában való járásra 
késztessék. Mikor azonban azoknak az embereknek a jellemét veszem fontolóra, akik 
Dáviddal szembeszálltak, megelégszem azzal, hogy ő itt a képmutatásukat feddi, s alaptalan 
dicsekvésüket cáfolja. Dávid, mikor menekülőként a sivatagban, a barlangokban, vagy a 
hegyekben lappangott, vagy az országán kívül eső területeken tartózkodott, látszólag 
elválasztatott az Isten gyülekezetétől, s természetes, hogy a gyülekezetből és a szentek 
közösségéből kivágott, megromlott tagnak számították. Amellett a szövetség ládája is az 
ellenségei kezén volt, ők birtokolták a templomot, s ők voltak az elsők az áldozatok 
felkínálásában. Ezért ugyanazzal a szemtelenséggel és önteltséggel és kérkedtek Dáviddal 
szemben, mint amellyel mi is látjuk, hogy a képmutatók felfuvalkodnak. Nem is férhet ahhoz 
semmi kétség, hogy gőgösen visszaéltek úgy Isten nevével, mintha csak ők lennének az igazi 

                                                
49 “Et estans retirez a part pour sonder leurs consciences.” — S visszavonulván próbálják, vagy vizsgálják meg a 
saját lelkiismeretüket. 
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imádói.50 De amint Jeremiás is megfeddi az istenteleneket (Jer7:4), mert az Úr templomába 
vetették hamis bizalmukat, úgy Dávid is tagadja, hogy Isten megbékélt a pusztán külső 
ceremóniáktól, Ő ugyanis tiszta áldozatokat követel meg. Ezekben a szavakban közvetett 
ellentét van tehát az igazságosság áldozatai, valamint ama hiábavaló, és hamisított rítusok 
között,51 melyekkel Isten színlelő imádói megelégszenek. A dolog summája tehát ez: „Azzal 
dicsekedtek, hogy Isten a ti oldalatokon áll, mivel szabad hozzáférésetek van az oltárához, 
ahol nagy pompával kínálhattok fel áldozatokat, engem pedig száműztek a Szentföldről, és 
nem mehetek a templomba, s úgy vélitek, hogy rám már nem terjed ki az isteni gondviselés. 
Nagyon más módon kell azonban imádnotok Istent, ha bármi jót vártok az Ő kezéből, mert 
tisztátalan áldozataitok, melyek csak beszennyezik az oltárát, nagyon távol állnak attól, hogy 
Őt kegyességre indítsák irántatok. Inkább csak a haragját provokáljátok ki.” Tanuljuk meg 
ebből az igeversből, hogy az igaz vallás megrontóival vitatkozva, akik állandóan a szájukon 
hordozhatják Isten nevét, s azzal hízelegnek maguknak, hogy betartja ezt a külsődleges 
istentiszteletet, bátran megfeddhetjük dicsekvésüket, mivel nem a helyes áldozatokat kínálják 
fel. Egyidejűleg azonban óvakodnunk kell attól is, nehogy a kegyesség hiú látszata adjon 
tápot bennünk a megromlott és alaptalan magabiztosságnak a valódi reménység helyén. 

 
 7. Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót?52 Hozd fel reánk arczodnak 

világosságát, oh Uram! 
8. Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint a mikor sok az ő búzájok és boruk. 
 
7. Sokan mondják. Egyesek azon a véleményen vannak, hogy Dávid itt ellenségeinek 

kegyetlen rosszindulatára panaszkodik, mivel sóvárogva törtek az életére. Én azonban nem 
kételkedem abban, hogy Dávid itt a szívét égető egyedüli kívánságot hasonlítja ahhoz a sok-
sok vágyhoz, melyek az emberiséget zaklatják fel. Nem az istentelenek által vallott és tartott 
alapelv ugyanis, hogy csak azok lehetnek igazán és tökéletesen boldogok, akik érdeklődnek 
Isten kegyei iránt, s nekik idegenekként és vándorokként kell élniük ebben a világban. S azért, 
hogy a reménységen és a türelmen keresztül a megfelelő időben jobb élethez jussanak, 
állandóan harcban kell állniuk a mulandó jó dolgokkal. Így tehát, ha külső gazdagságot 
élveznek, akkor nincs rájuk hatással az Istennel való semmiféle nagyobb törődés. Ennek 
megfelelően, ha az alsóbbrendű állatokhoz hasonlóan különböző tárgyak után kapkodnak, 
egyesek ezért, mások amazért, azt gondolván, hogy bennük a legnagyobb boldogságot találják 
meg, Dávid nagyon jó okkal különül el tőlük, s javasol magának teljesen más megjelölést. 
Nem vitatkozom azzal a magyarázattal, mely szerint Dávid itt a saját követőire panaszkodik, 
akik nem találván elégségesnek az erejüket a rájuk szakadó terhek elhordozására, s 
kimerülvén a fáradtságtól és a szomorúságtól, hevesen sóvárogtak az enyhülés után. Inkább 
azonban arra hajlok, hogy még távolabbra terjesszem ki a szavakat, s úgy tekintsek rájuk, 
hogy Dávid, aki egyedül Isten kegyeiért verseng, azért a kijelentést teszi, hogy elveti, és 
értéktelennek tulajdonítja azokat a tárgyakat, amelyekre mások hevesen vágyakoznak. Dávid 

                                                
50 “Comme s’ils eussent este gens de bien, adonnez a son service et qu’il n’y eust eu zele qu’en eux.” — Mintha 
ők lennének az Ő valódi, a szolgálatára odaszánt népe, s mintha nem lenne máshol buzgóság, csak közöttük. 
51 “Entre les sacrifices de justice et toutes les ceremonies, quand elles sont destituees de la verite interieure et 
destournees de leur droit usage et par consequent falsifiees.” —Az igazságosság áldozatai, valamint mindazon 
ceremóniák között, melyekhez nem társul a szív őszintesége, és amelyeket kiforgattak a helyes alkalmazásukból, 
emiatt hamisítványokká váltak. 
52 Az olvasó észre fogja venni, hogy Kálvin nem használja a bármi szót, ahogyan az angol változatban szerepel. 
A kérdés e nélkül a szó nélkül természetesen sokkal hangsúlyosabb. „A bármi szó, vagy annak akármilyen 
megfelelője”, mondja Dr. Adam Clarke „nem szerepel a szövegben, mégis, nem kevesen idézték, és prédikáltak 
erről az igeversről, a fő hangsúlyt erre az illegitim szóra helyezve.” 
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eme vágyának összehasonlítása a világ vágyaival jól szemlélteti azt a fontos tanítást,53 hogy 
az istenfélők, leértékelve a jelenvaló jó dolgokat, egyedül Istenben nyugszanak meg, és nem 
tartanak semmit sem értékesebbnek, mint tapasztalatból a kegyeltjeinek bizonyulni. Dávid 
tehát először is arra utal, hogy mindazok bolondok, akik a gazdagság élvezetének keresésében 
nem isten kegyeivel kezdik. Ennek megtételét elhanyagolva ugyanis a széltében-hosszában 
jelenlevő hamis vélemények fogják őket ide-oda hányni. Másodszor, egy másik bűnt is 
megfedd, nevezetesen azt, hogy az otromba és földhözragadt emberek tejességgel átadják 
magukat a testi kényelemnek és élvezeteknek, s kizárólag ezek élvezetébe merülnek, illetve 
ezekért versengenek, s semmi magasabbrendű dologra nem gondolnak.54 Ebből aztán az is 
megtörténik, hogy amíg a kívánságainknak megfelelő dolgokkal el vannak látva, addig teljes 
közönnyel viseltetnek Istennel szemben, mintha nem is lenne Rá szükségük. Dávid viszont 
arról tesz bizonyságot, hogy noha meg lehet fosztva minden más jó dologtól, Isten atyai 
szeretet elégséges minden más elvesztésének kiegyenlítésére. Ez tehát az egész igeszakasz 
értelme: „Egyre több ember keresi sóvárogva a jelenvaló örömöket és előnyöket, én azonban 
fenntartom, hogy a tökéletes boldogság egyedül Isten kegyében található meg”. 

Dávid az Isten arcának világossága kifejezést használja az Ő derűs és kedves arcának 
– kegye és szeretete megnyilvánulásának – megjelölésére pontosan akképpen, ahogyan Isten 
arca sötétnek és felhősnek tűnik a számunkra, mikor a haragjának jeleit mutatja ki. Ezt a 
világosságot, mondja egy gyönyörű hasonlattal, hozza fel ránk, mikor a szívünkben 
felragyogván bizalmat és reménységet ébreszt. Számunkra nem elegendő Isten által 
szeretetteknek lenni csupán, hanem arra is szükségünk van, hogy szeretetének érzése 
elérkezzen a szívünkbe, s ránk ragyogva a Szentlélek által igazi s szilárd örömmel vidámít 
meg minket. Ez az igeszakasz megtanít rá minket, milyen nyomorultak azok, akik minden 
elszántságukkal nem nyugszanak meg teljességgel Istenben, és nem találnak Benne 
megelégedést,55 még ha bőségesen a rendelkezésükre is áll minden földi jó. A kegyesek 
viszont, noha megannyi gond között is hányódnak, valóban boldogok, amennyiben nem más a 
boldogságuk alapja, mint az, hogy Isten atyai ábrázata ragyog rájuk, s ez a sötétséget 
világosságra fordítja, sőt mondhatnám, még a halált is megeleveníti. 

7. Nagyobb örömöt adsz így szívembe. Újabb hasonlattal még jobban kifejezi és 
szemlélteti szeretetének erejét, megmutatván, hogy miután megszerezte a jót, amelyre oly 
sokáig vágyott, a legcsekélyebb mértékben sem irigyli mások gazdagságát és szórakozását, 
hanem teljességgel megelégszik azzal, amije van. A dolog summája az, hogy nagyobb örömét 
leli Isten kiengesztelődött, rá ragyogó ábrázatában, mintha búzával teli csűrjei, és borral teli 
pincéi volnának.56 Az igemagyarázók véleménye eltér a מעת me-eth szót illetően, amit én 
amikor-nak fordítottam. Egyesek ekképpen fordítják: Nagyobb örömöt adsz így a szívembe 
AZÓTA, HOGY sok az ő búzájok és boruk, mintha Dávid ezt mondta volna: Örülök, mikor 
ellenségeimet bővelkedni látom ebben a világban.57 Számomra azonban az előző fordítás 
tűnik sokkal alkalmasabbnak, amely szerint Dávid azt jelenti ki, hogy jobban örül egyedül 
Isten kegyének, mint ahogyan a földi emberek örvendeznek minden földi jót élvezetének, 
melyek után általában égeti őket a vágy. Úgy mutatta be őket, mint akik annyira kötődnek a 
világi gazdagsághoz, és annyira rabjai az űzésének, hogy semmi nagy gondjuk sincs Istenre. 
Most pedig hozzáteszi, hogy a boruk és a gabonájuk bőséges mivolta és megnövekedése felett 
érzett örömük nincs akkora, mint a saját, az isteni jóság megérzése feletti öröme. Ez az 
                                                
53 “or ceste comparaison du desir de David avec ceux des mondains amplifie bien la substance de ceste 
doctrine.” 
54 “Se contentent d’en jouir sans panser plus haut.” 
55 “Se repose totalement en Dieu et y prendre contentement.” 
56 Utalás az aratás és a szüret örömére. 
57 “Or combien que les expositeurs varient en ce mot que nous avons traduit, Au temps:pource qu’aucuns 
traduisent, Tu m’as donne liesse au coeur depuis le temps que, etc., comme s’il disoit, Je suis joyeux quand je 
voy prosperer mes ennemis en ce monde.” 



 42 

igevers nagyon hasznos tanítást tartalmaz. Látjuk, hogy a földhözragadt emberek, miután 
megvetették Isten kegyelmét, és a fülük hegyéig merültek a mulandó élvezetekbe, oly messze 
állnak attól, hogy ezekben kielégülést szerezzenek, hogy ezeknek bősége csak még jobban 
fokozza vágyaikat. Ennek következtében egy titkos szorongás a teljességükben teszi 
nyugtalanná az elméjüket. Soha nem jutunk tehát zavartalan békességhez, és szilárd örömhöz, 
amíg Isten kegyessége nem ragyog ránk. S noha az istenfélők is vágyakoznak a földi 
kényelemre, és keresik azt, mégsem űzik mértéktelen és rendellenes hévvel, hanem képesek 
nyugodtan tűrni, ha megfosztatnak tőle, amennyiben tudják magukról, hogy az isteni 
gondoskodás alanyai. 

 
9. Békességben fekszem le és együtt elaluszom;58 mert te, Uram, egyedül59 nékem 

adsz bátorságos lakozást. 
 
Annak kijelentésével zárja, hogy miután Isten hatalmának védelme alatt áll, 

ugyanolyan biztonságot és nyugalmat élvez, mintha a világ össze helyőrsége védené. Tudjuk, 
hogy szabadnak lenni minden félelemtől, a gondok gyötrésétől és zaklatásától minden másnál 
kívánatosabb áldás. Ez a vers tehát a megerősítése az előző mondatnak, mely arra utal, hogy 
Dávid joggal részesíti előnyben Isten atyai szeretete világosságának örömét minden másnál, 
mert az elme belső békesége természetesen felülmúl minden áldást, melyekről képesek 
vagyunk bármiféle fogalmat is alkotni. Sok igemagyarázó Dávid abbéli reménysége 
kifejezéseként magyarázza ezt az igehelyet, hogy ellenségei majd kibékülnek vele, így 
nyugodtan aludhat mellettük békességben, mert Isten garantálta neki a pihenés lehetőségét 
anélkül, hogy bárki megzavarná, vagy nyugtalanítaná. Véleményem szerint azonban az 
igevers igazi jelentése az, hogy olyan békességben és bátorságosan fog lakozni, mint egy 
hatalmas embersereg közepén lenne, mert Isten védi őt.  Az együtt elaluszom szavakat 
ugyanis akképpen értem, hogy együtt a többiekkel. Egyesek a לבדד lebadad, egyedül szót 
Istenre vonatkoztatják, s így fordítják: mert te Uram egyedül adsz nékem bátorságos 
lakozást,60 de én ezt semmiképpen nem fogadom el, mert elvéve az ellentétet az együtt és az 
egyedül szavak közül, a mondta szépségének nagy része is elvész. Röviden, Dávid azzal 
dicsekszik, hogy Isten védelme önmagában elégséges volt, s alatta olyan biztonságban alszik, 
bár meg van fosztva mindennemű emberi őrizettől, mintha állandóan sokan őriznék, vagy 
nagy hadsereg védené őt minden oldalról. Tanuljuk hát meg az ő példájából ezt a tisztességet 
Istennek megadni – hinni abban, hogy noha nincs segítség az emberek részéről, egyedül az Ő 
keze alatt is olyan békességben és biztonságban vagyunk, mintha egy hatalmas hadsereg 
venne minket körül. 

                                                
58 A Károli-fordítás szerint: Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te Uram egyedül adsz nékem 
bátorságos lakozást – a ford. 
59 “Seul ou a part.” 
60 Károli is. - a ford. 
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5. zsoltár 
 
Dávid, miután fájdalmasan lesújtotta ellenségeinek kegyetlensége, és a közelgő még 

több gonoszság, őszintén könyörög segítségért Istenhez. S minél könnyebben kapja meg, amit 
kért, miután imáinak komolyságával kimutatta fájdalmának nagyságát, először is 
ellenségeinek tűrhetetlen gonoszságával hozakodik elő, megmutatván, Isten jellemével 
mennyire összeegyeztethetetlen lenne, ha büntetlenül megúsznák. Ezután a saját hitéről és 
türelméről, sőt vigasztalásáról beszél, nem kételkedvén a boldog végkifejletet illetően. Végül 
arra a következtetésre jut, hogy mikor majd megszabadul, a szabadulásából fakadó előnyök 
nem korlátozódnak majd csak rá, hanem kiterjednek minden istenfélőre. 

 
1. Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára. 
 
Egyesek a nehilót héber szót örökrészeknek, mások hadseregeknek fordítják. Előbbiek 

azzal támasztják alá a véleményüket, hogy Dávid a tizenkét törzsért imádkozott, akiket 
örökrészeknek nevez.61 Utóbbiak azt hozzák fel nézetük támogatására, hogy mikor az 
emberek nagy tömegei vették ostrom alá, Istenhez folyamodott segítségért, s ennek az 
értelmezésnek megfelelően a –ra rag jelentése ellen. De nem fogadván el sokak magyarázatát, 
akik úgy beszélnek a zsoltárok könyvéről, mintha abban rejtvények lennének,62 én azoknak a 
véleményét fogadom el, akik azt állítják, hogy ez vagy zeneszerszám, vagy dallam volt, de 
hogy miféle, annak megállapításának nem tulajdonítok nagy jelentőséget.  

 
2. Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! 
3. Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád 

imádkozom! 
 
Nem akarom pozitívan meghatározni, hogy vajon Dávid ebben a zsoltárban vajon 

azokon a gonoszságokon búsul, amit ellenfelei részéről egy adott időszakban szenvedett el, 
vagy általában panaszkodik azok miatt a különféle üldöztetések miatt, amit hosszú időn át 
szenvedett el Saul alatt. Egyes zsidó igemagyarázók pedig Absolonra vonatkoztatják a 
zsoltárt, mert a vérszopó és álnok ember alatt Doégot és Akhitófelt értik. Számomra azonban 
valószínűbbnek tűnik, hogy mikor Dávid, Saul halála után a királyságok békés birtokába 
jutott, rászánta magát azoknak az imáknak a leírására, melyeken elmélkedett a 
megpróbáltatások és a veszélyek közepette. De térjünk át a szavakra. Először is, egy dolgot 
fejez ki három különböző módon, s az ismétlés kifejezi szeretetének erejét, és hosszú 
kitartását az imádkozásban. Ő ugyanis nem a szószaporítást szerette nagyon, aminek okából 
különféle kifejezésformákat használna anélkül, hogy értelmük lett volna, hanem mélyen az 
imádkozásba merülve, ezekkel a változatos kifejezésekkel a panaszainak sokféleségét mutatja 
be.63 Ez tehát azt jelenti, hogy nem hűvösen imádkozott, s nem is csak pár szóval, de annak 
megfelelően, ahogyan a fájdalma sarkallta, buzgón sorolta megpróbáltatásait Isten előtt. S 
miután nem mutatkozott meg azonnal, mi lesz ezeknek a végkimenetele, kitartott 
ugyanazoknak a panaszoknak az ismételgetésében. Nem mondja ki konkrétan, mit vágyik 
Istentől kérni,64 de nagyobb erő rejlik az efféle elhallgatásban, mintha konkrétan beszélt 
volna. Azzal, hogy nem mondta ki a szívének vágyait, hangsúlyosabban mutatja ki, hogy 
                                                
61 “Qu’il appelle Heritages.” 
62 “Mais pource que je n’approuve point ce que devinent plusieurs parlans comme par enigmes sur ces 
inscriptions des Pseaumes.” 
63 “Il a aussi represente et exprime ses gemissemens qui estoyent en grand nombre et de beaucoup de sortes.” 
64 “Ce qu’il vent requerir a Dieu.” 
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belső érzelmei, melyekkel Isten elé járult, olyanok voltak, melyek kifejezésére a nyelv 
elégtelennek bizonyult. Emellett a kiáltás szó is, ami a hang hangos és zengzetes kieresztését 
jelenti, vágya hevességének megjelölésére szolgál. Dávid nem úgy kiáltott fel, mintha egy 
sükethez szólt volna, hanem bánatának hevessége és belső fájdalma tört ki ebben a kiáltásban. 
A הגה hagah ige, amiből a הגיג hagig, beszéd főnév származik, azt is jelenti, hogy jól érthetően 
beszélni, és azt is, hogy suttogni, vagy motyogni. A második jelentés látszólag jobban illik 
ehhez az igevershez.65 Miután Dávid általánosságban kimondta, hogy Isten hallja a szavait, 
ezután látszólag, hogy konkrétabb legyen, azonnal kétfelé osztja azokat, az egyik csoportot 
alig kivehető mormogásnak, míg a másikat hangos kiáltásnak nevezi.66 Az első alatt 
zavarodott motyogást ért, mint amilyen Ezékiás énekében van feljegyezve, akit a fájdalom 
megakadályozott abban, hogy hangosan beszéljen, és hallassa a hangját. „Mint a fecske és a 
daru, sipogtam, nyögtem mint a galamb” (Ézs38:14).67 Ha tehát bármikor nehézkesen 
imádkozunk, vagy kegyes vonzódásaink veszítenek hevességükből, itt kell keresnünk minket 
megelevenítő és nógató indokokat. S mivel Istent Királyomnak és Istenemnek nevezve arra 
akarta magát felindítani, hogy élőbb és biztatóbb reménységet tápláljon a dolgok 
végkimenetelét illetően, tanuljuk meg ezeket a titulusokat hasonlóképpen használni, 
nevezetesen arra célra, hogy jobban megismerjük Istent. A végén arról tesz bizonyságot, hogy 
nem a zablát harapdálja morcosan, ahogyan a hitetlenek szoktak cselekedni, hanem nyögését 
Isten felé irányítja, mert azok, akik nem törődve Istennel, vagy belsőleg gyötrődnek, vagy 
embereknek panaszkodnak, nem méltók arra, hogy Ő törődjön velük. Egyesek így fordítják az 
utolsó mondatot: mikor Hozzád imádkozom. Számomra azonban inkább az tűnik a Dávid által 
megjelölt oknak, amit közvetlenül ezelőtt mondott, s azért mondta, hogy bátorítsa önmagát: 
bízzon Istenben, általános alapelvnek tekintvén, hogy bárkinek, aki a nyomorúság idején 
Istent hívja segítségül, soha nem lesz része visszautasításban. 

 
4. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és 

vigyázok. 
 
Az első mondat kijelentő mód, jövő időben is olvasható: meg fogod hallgatni az én 

szómat. Véleményem szerint azonban az ige inkább óhajtó módban van, azért is fordítottam 
így. Miután könyörgött Istennek, hogy teljesítse kéréseit, most azért esedezik, hogy siessen. 
Egyesek úgy vélik, hogy a reggeli imákra utal, amelyeket össze szokott kapcsolni a 
templomban bemutatott mindennapi áldozatokkal a törvény előírásainak megfelelően. Bár 
nem cáfolom ezt a vélekedést, még sincs kétségem afelől, hogy a valamiképpen megnyúlt 
késlekedés által okozott elgyengüléstől késztetve szeretné a szabadulását megsürgetni, mintha 
ezt mondta volna: „Amint fölébredek, a gondolataim első témája ez. Ezért hát ne késs, ó 
Uram tovább a segítséggel, melyre oly nagy szükségem van, hanem add meg rögtön, amit 
kérek.” A készülök Hozzád kifejezést úgy tekintem, hogy ugyanazt jelenti, mint a közeledni 
Istenhez. Sokan hozzáteszik az imámmal szavakat, mintha a nyelvezet hiányos lenne. 
Véleményem szerint azonban Dávid inkább azt akarja itt kijelenteni: nem forgolódott ide-oda, 
s nem csábult külön utakra azoktól a kísértésektől, melyeknek ki volt téve, hanem az 
odajárulás Istenhez állandó rendszer volt az életében. Van a szavakban egy közvetett ellentét 
azok kóborló és bizonytalan mozdulatai között, akik világi segítségért tekingetnek körbe 
maguk körül, vagy a saját tanácsukra, hagyatkoznak, valamint a hit közvetlen vezetése között, 

                                                
65 Horne püspök gyönyörűen fordítja ezeket a szavakat: „galambszerű búslakodás”, Horsley püspök pedig 
„sóhajtozásnak”. „A szó”, mondja Hammond, „rendesen sóhajtozást, vagy siránkozást jelent, nem hangos, 
zengzetes hangot, hanem olyat, amilyenen általában a panaszok szoktak elhangzani.” 
66 “Il semble que puis apres, pour mieux specifier, it en met deux sortes appelant les unes Complaintes obscures, 
et les autres Cri.” 
67 “Quand la douleur l’empesche de parler distinctement et faire entendre sa voix.” 
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mely által minden istenfélő elzárkózik a világ hiábavaló csábításától, és egyedül Istenhez 
fordul. A héber ערך arak szó azt jelenti: rendbe tenni, vagy elrendezni, néha igazítani, vagy 
alkalmassá tenni. Ez az értelem nagyon illik ehhez az igeszakaszhoz, melyben Dávid 
világosan kijelenti eltökéltségét, hogy semerre sem engedi magát semmilyen mértékben 
elvonni a rendes útjáról eltéríteni a tévelygés és a bűn közvetett és kanyargós ösvényeire, 
hanem egyenesen Istenhez járul. A vigyázok szóval a reménység és a türelem, valamint az 
izgatottság elképzelését közvetíti. Miután a צפה capah a héberben azt jelenti: várni valamire, 
vagy keresni valamit, kétségem sincs afelől, hogy Dávid azt akarta mondani: miután átadta 
gondjait Istennek, izgatott elmével vár, mondhatni, őrszemként, míg meg nem mutatkozik, 
hogy Isten ténylegesen meghallgatta őt. Kétségtelen, hogy a sóvárgásban mindig van 
bizonyos fokú nehézség, de aki Isten kegyelmét keresi izgatott vágyakozással, az türelemmel 
várni fog arra. Ez az igeszakasz tehát ama imák haszontalanságát tanítja nekünk, melyekhez 
nem adatik hozzá az a reménység, amely, mondhatjuk, felemeli a könyörgők elméit az 
őrtoronyba. 

 
5. Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban68 gyönyörködnél; nem 

lakhatik tenálad gonosz. 
6. Nem állhatnak meg szemeid előtt a bolondok,69 gyűlölsz te minden bűnt 

cselekedőt. 
7. Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó70 és álnok embert útálja az Úr. 
 
Dávid itt érvként használja fel ellenségei rosszindulatát és gonoszságát az imája 

megerősítésére, melyben isteni kegyért könyörög a maga számára. A nyelvezet valóban 
kapkodó, mert a szentek az imában gyakran dadognak, de ez a dadogás elfogadhatóbb az Isten 
számára, mint a retorika összes figurája, legyen bármennyire kifinomult és csillogó. Emellett 
a nagy cél, ami Dávid szeme előtt lebegett, annak kimutatása volt, hogy miután ellenségei 
kegyetlensége és árulása elérte a legmagasabb csúcsait, nem is történhetett másként, mint 
hogy Isten megfékezi őket a saját útjukon. Okoskodását Isten természetére alapozta. Mivel az 
igazságosság és a helyes bánásmód okoznak örömöt Neki, Dávid ebből arra a következtetésre 
jut, hogy bosszút fog állni minden igazságtalan és gonosz emberen. S miképpen 
menekülhetnének el az Ő kezéből, tudván, hogy Ő az egész világ Bírája? Ez az igeszakasz 
méltó a legmegkülönböztetettebb figyelmünkre. Tudjuk, mennyire elcsüggedünk a gonoszok 
határtalan pökhendiségén. Ha Isten nem fogja azt azonnal vissza, vagy elképedünk és 
megdöbbenünk, vagy kétségbe esünk. Dávid azonban ebből inkább bátorságot és 
meggyőződést merít. Minél nagyobb a törvénytelenség, amellyel az ellenségek eljárnak vele 
szemben, annál buzgóbban könyörgött megőrzésért Istennek, Akinek a hivatala minden 
gonosz megsemmisítése, mert Ő gyűlöl minden gonoszságot. Tanulja hát meg minden 
istenfélő gondolatait Istenhez emelni, valahányszor csak az erőszak, a csalás és az 
igazságtalanság ellen kell küzdeniük, azért, hogy bátorítsák magukat a szabadulás biztos 
reménységével, amiképpen Pál is buzdítja őket a 2Thessz1:5-7-ben: „Bizonyságául”, mondja, 
„az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért 
szenvedtek is. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen 
azoknak, a kik titeket szorongatnak. Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal 
mivelünk együtt”. S biztos, hogy Ő nem lenne a világ Bírája, ha nem lenne Nála felhalmozva 
mindaz, amivel majd minden istentelennek megfizet. Egyik haszna ennek a tanításnak ez: 
mikor látjuk, hogy a gonoszok belevetik magukat a gerjedelmeikbe, s mikor ennek 
                                                
68 “Ou le mauvais.” – „Vagy: a gonoszban.” 
69 A Károli-fordításban itt a kevélyek szó szerepel – a ford. 
70 Az eredetiben szereplő איש דמים ish damim kifejezés szó szerinti jelentése a vérek embere. A többes szám 
valószínűleg azt akarja tanítani nekünk, hogy aki embervérre szomjazik, az aligha éri be egyetlen áldozattal. 
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következtében kételyek támadnak a szívünkben, hogy vajon Isten viseli-e bármi gondunkat, 
meg kell tanulnunk megelégedni azzal a megfontolással, hogy Isten, Aki gyűlöl és utál 
minden igazságtalanságot, nem hagyja majd azokat büntetlenül. Jóllehet egy ideig eltűri, 
végül majd beül az ítélőszékbe és bosszúállóként lép majd fel, mert Ő a népe oltalmazója és 
védelmezője.71 Azután ebből az igeversből következtethetünk arra az általános tanításra, hogy 
Isten, noha a Sátánon, és az istenteleneken keresztül munkálkodik, s felhasználja azok 
gonoszságát az ítéleteinek végrehajtására, ezen az alapon mégsem a bűn szerzője, s nem is 
gyönyörködik abban, mivel a végcél, amit kitűzött, mindig igazságos. Ezért joggal ítéli el és 
bünteti meg mindazokat, akiket az Ő titokzatos gondviselésével oda vezet, ahová neki tetszik. 
Az ötödik versben egyesek a רע ra szót hímneműnek veszik, gonosz embernek fordítva, én 
azonban inkább úgy értem, hogy magáról a gonoszságról jelenti ki Dávid egyszerűen, hogy 
nincs egyesség Isten és az igazságtalanság között. Ezután rögtön azzal folytatja, hogy 
magukról az emberekről beszél, kijelentvén, hogy nem állhatnak meg szemeid előtt a 
bolondok, és ebből nagyon jogos az a következtetés, hogy a romlottság maga gyűlöletes az 
Isten számára, s ezért jogos büntetést fog kiszabni minden gonoszra. Bolondoknak nevezi 
azokat a fogalomnak a Szentírásban gyakorta előforduló használatának megfelelően, akik a 
vak szeszélytől késztetve homlokegyenest rohannak a bűnbe. Semmi sincs ostobább, mint 
mikor az istentelenek elvetik az istenfélelmet, s hagyják, hogy a bajcsinálás legyen az 
uralkodó vezérelvük. Igen, nincs nagyobb őrültség, mint Isten megvetése, melynek befolyása 
alatt az emberek minden helyes dolgot lezüllesztenek. Dávid ezt az igazságot állítja önmaga 
elé vigasztalásképpen, de mi is levonhatunk belőle egy nagyon hasznos tanítást, mely az 
istenfélelemre tanít minket. A Szentlélek ugyanis, annak kijelenésével, hogy Isten a 
gonoszság bosszúállója, zablát tesz ránk, hogy visszatartson a bűn elkövetésétől, s attól a 
hiábavaló reménységtől, hogy büntetlenül megússzuk. 

 
8. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent 

templomodban a te félelmedben. 
 
Egyesek úgy vélik, hogy az és kötőszó, mellyel ez a mondat az előzőhöz kapcsolódik, 

a de helyett szerepel, mintha Dávid, az istentelenekhez hasonlítván magát, azt jelentené ki, és 
arról biztosítaná önmagát, hogy Isten kegyelmes lesz hozzá, miközben undorodik a 
gonoszoktól és megsemmisíti azokat. Én azonban meghagyom az olvasóimnak annak 
megítélését, hogy vajon nem illik-e jobban az igeszakaszhoz, ha úgy tekintjük ezt az 
igeverset, mint következtetést az előtte elhangzottakból, s ami ebben a formában is 
elmondható: „Ó Uram, Te nem tűröd az istentelent, azért hát mikor a te erőd által 
kimenekültem a kezükből, elmegyek, hogy megmutassam magam Neked a Te templomodban, 
s hálát adjak a szabadulásért, amit kegyeskedtél megadni nekem”. Ha az előbbi magyarázatot 
tartják jobbnak, akkor a próféta, egyszerűen csak dicsérve a saját, Isten iránti kegyességét, 
elkülöníti magát az emberek ama osztályától, amelyről beszél. Az igeszakasz témája arra 
vezet minket, hogy úgy értelmezzük: megígéri Istennek a hálaadást. Korábban beszélt az Isten 
által gyűlölt ellenségeiről, most pedig meggyőződve arról, hogy Isten biztonságban meg fogja 
tartani, felszólítja magát a hálaadás gyakorlására. Én pedig a te kegyelmed sokaságából 
házadba mehetek, mondja. Mintha azt mondta volna, hogy bár most majdnem kétségbeejtő 
helyzetben levőnek látszom, Isten kegyessége által megtartatom a tökéletes biztonságban. Ez 
az igeszakasz tehát arra tanít minket, hogy mikor a legkétségbeejtőbb kísértések sújtanak, 
Isten kegyelmét kell a szemünk elé állítani avégett, hogy a legnagyobb veszélyek közepette is 
az isteni beavatkozás reménysége legyen a támaszunk. Továbbá, mivel testi elméink bűnös 
módon alulértékelik Isten kegyelmét, vagy kevésre becsülik, ahogyan rendszerint a világ is, 

                                                
71 “Comme il est protecteur et defenseur des siens.” 
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ezért tanuljuk meg felmagasztalni csodálatos nagyságát, mert elegendő a számunkra minden 
félelem legyőzéséhez. Dávid elsődleges célja az volt, hogy felbátorodjon az Isten 
kegyelméből való megőrzés biztos reménységében, de egyidejűleg azt is megmutatja, hogy a 
szabadulás megszerzése után Istennek ad érte hálát, és megemlékezik róla. S mivel a 
képmutatók, mikor hálát adnak Istennek, nem tesznek mást, csak megszentségtelenítik az Ő 
nevét, mivelhogy ők maguk szentségtelenek és tisztátalanok, ezért elhatározza: 
istenfélelemben jön, hogy őszinte és igaz szívvel imádhassa Őt. S ebből levonhatjuk azt az 
általános igazságot, hogy csakis Isten jósága következtében járulhatunk Hozzá, továbbá senki 
nem imádkozik helyesen, csak aki megtapasztalván az Ő kegyelmét, hisz abban, és teljes 
mértékben meg van róla győződve, hogy könyörületes lesz vele szemben. Egyidejűleg azért is 
említi az Isten félelmét, hogy megkülönböztesse a valódi és istenfélő bizalmat a testbe vetett 
hiábavaló meggyőződéstől. 

 
9. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd 

előttem a te útadat! 
10. Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott 

sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek. 
11. Add, oh Isten, hogy tévelyegjenek;72 essenek el saját tanácsaik által; taszítsd 

el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. 
 
9. Uram, vezess engem. Egyesek így magyarázzák ezeket a szavakat: Mutasd meg 

nekem, ami helyes, s tégy engem teljesen odaszánttá az igazságosság gyakorlására, ami a Te 
jellemedet díszíti. S tedd ezt ellenségeim miatt, mert a szentek, az istentelenek bűnös 
gyakorlatától és ravasz cselekedeteitől kényszerítve abban a veszélyben vannak, hogy letérnek 
a helyes útról. Ez a jelentés kétségtelenül kegyes és hasznos. A másik azonban alkalmasabb, 
mely úgy tekint ezekre a szavakra, mint imára, hogy Isten vezesse keresztül a szolgáját 
biztonságban az ellenség csapdái között, s nyissa meg neki a menekülés útját, mikor minden 
látszat arra mutat, hogy már megfogták és minden oldalról körülvették. Az Isten igazsága alatt 
tehát ebben az igeversben, mint sok másikban is, az Ő hűségét és könyörületét kell érteni, 
amit népének megvédésében és megőrzésében mutat meg. Következésképpen a te 
igazságodban ugyanazt jelenti, mint a te igazságodért, vagy igazságodnak megfelelően. 
Dávid, vágyván arra, hogy Isten legyen a vezetője az útján, azzal bátorítja magát a kérése 
meghallgatásának reménységében, hogy az Úr igazságos. Mintha ezt mondta volna: Uram, 
mivel te igazságos vagy, védj meg engem a Te segítségeddel, hogy elmenekülhessek 
ellenségeim gonosz tervei elől. Ugyanezt jelenti az igevers utolsó mondata is, ahol azért 
imádkozik, hogy egyengesd előttem a te útadat, más szóval: Isten hatalmával 
megszabadulhasson a nyomorúságoktól, melyek oly mértékben körülvették, hogy testi 
megítélés szerint soha nem találhatott menekülő utat. S így elismeri, mennyire lehetetlen volt 
a számára, hogy ne gabalyodjon bele az ellenségeinek csapdáiba,73 míg nem Isten adott neki 
bölcsességet, és nyitotta meg előtte az utat ott, ahol nem volt út. Ez minket is arra vezet, hogy 
az ő példája után mi is ezt tegyük, így mikor a bölcsességünk cserben hagy, s ellenségeink 
rosszindulata és gonoszsága eluralkodnak, gyorsan átadhassuk magunkat Istennek, Akinek a 
kezében vannak a halál dolgai, amint majd azt később meglátjuk (Zsolt69:2). 

10. Mert nincsen az ő szájokban egyenesség. Még mindig a korábban elmondott 
panaszokat ismétli azért, hogy ellenségeit még gyűlöletesebbekké tegye Isten szemében, s a 
maga javára hívja segítségül Isten kegyelmét, Aki megígérte, hogy megsegíti az 
                                                
72 A Károli-fordítás szerint: Kárhoztasd őket, oh Isten – a ford. 
73 “Par ainsi il confesse n’avoir ne dexterite ne force, ne mesme aucun moyen pour eviter les embusches des 
ennemis.” — “Azaz, megvallja, hogy sem ügyessége, sem ereje, sem semmiféle eszköze nincs, amivel 
elkerülhetné ellenségeinek csapdáit.” 
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igazságtalanul elnyomottakat. S erre különösen kell figyelni, hogy mikor ellenségeink egyre 
jobban kimutatják a kegyetlenségüket velünk szemben, vagy mikor egyre jobban 
bosszantanak, akkor annál nagyobb meggyőződéssel küldhessük fohászainkat a mennybe, 
mert Isten nem fogja tűrni, hogy dühük a lehető legnagyobb mértékben kiteljesedjék, hanem 
napvilágra hozza rosszindulatukat és bűnös eszközeiket. Először is árulással vádolja őket, 
mivel semmit sem mondanak egyenesen, vagy őszintén, s ennek okát abban jelöli meg, hogy 
belül tele vannak romlottsággal. Ezután a sírokhoz hasonlítja őket: nyitott sír az ő torkuk. 
Mintha azt mondta volna, hogy falánk szakadékok,74 értve ezalatt a kielégíthetetlen 
vágyakozásukat a vérontásra. Az igevers záró részében ismét a hamisságukról beszél. 
Mindebből arra következtetünk, hogy a rossz dolgok, melyekkel megpróbáltatott, nem 
közönségesek voltak, hanem a leggonoszabb ellenségekkel volt kénytelen megküzdeni, 
akikben sem emberség, sem mértékletesség nem volt. Ennyire nyomorult módon elnyomatva 
nemcsak az imádkozásban tart ki, hanem még a reménységhez is talál alapot külső 
állapotának zűrzavarában és a látszólagos reménytelenségében. 

Mikor Pál ezt az igeverset idézi (Rm3:13), kiterjeszti az egész emberiségre, mind 
zsidókra, mind pogányokra, azzal nem ad neki nagyobb kiterjedésű jelentést, mint amekkorát 
a Szentlélek szánt neki. Mivel tagadhatatlan dologként kezeli, hogy Dávid személyében itt az 
egyház van leírva a számunkra mind Krisztus személyében, Aki a Feje, mind a tagokéban, 
ebből következik, hogy mindazokat az ellenségei közé kell számlálni, akik nem születtek újjá 
Isten Lelke által, akár a látható egyházon belül vannak, akár azon kívül. Dávid ugyanis ebben 
az igeversben nem az asszírokat, vagy az egyiptomiakat citálja Isten ítélőszéke elé, hanem 
azokat a degenerált zsidókat, akik testileg körül voltak metélve, s azzal dicsekedtek, hogy 
Ábrahám szent vonalának a leszármazottai. Pál tehát nem forgatja ki ezeket a szavakat a 
valódi jelentésükből, mikor az egész emberiségre vonatkoztatja ezeket, hanem az igazat 
mondja azzal, hogy Dávid bennük mutatta meg, milyen az emberek egész családja a 
természeténél fogva. 

11. Add, oh Isten, hogy tévelyegjenek. Mivel a héber אשם asam szó azt jelenti: kivágni, 
vagy megsemmisíteni, valamint vétkezni, s átvitt értelemben tévelyegni, vagy megtévedni, eme 
jelentések bármelyike illik ebbe az igeversbe. Mivel azonban Dávid rögtön ezután hozzáteszi, 
hogy essenek el saját tanácsaik által, nekem kétségem sincs afelől, hogy ez az első ima 
kapcsolódik a másodikhoz, és hasonlít rá. Ezért úgy kapcsolom össze a kettőt, mint okot és 
okozatot. Az elsőben azért imádkozik, hogy fossza meg őket Isten az értelemtől, s vigye bele 
őket a tévelygésbe. Másodjára azért imádkozik, hogy ennek hatásaképpen váljon semmivé a 
tanácsuk, más szóval, bizonyuljon haszontalannak minden, amibe belekezdenek.75 Mert 
miképpen lenne az, hogy a hitetlenek hiába tanácskoznak, s megfontolás, vagy józan 
ítélőképesség nélkül hányódnak ide-oda, majd válnak hitványan makacsokká, ha nem az Úr 
teszi őket óvatlanokká a ravaszságaikban, töri meg fortélyos terveiket, s mérgezi meg őket az 
eszeveszettség és a hebehurgyaság lelkületével úgy, hogy még a legkisebb dolgokban is 
bolondok módjára járnak el? Ha tehát félünk az emberek csapdáitól és fondorlataitól, s úgy 
találjuk, hogy akik bajt akarnak nekünk okozni, azok tisztafejű és éles eszű emberek, 
emlékezzünk, hogy Isten folytatólagos hivatala bolondsággal és őrültséggel megverni 
mindazokat, akik bölcsek a gonoszságok elkövetésében. Ezért hát megmutatkozik majd, hogy 
bár álomba merülhetünk, az Úr a szájának leheletével szétoszlatja mesterkedéseiket, legyenek 
azok bármennyire is leplezettek, s végül majd kiteszi azokat az egész világ gúnyolódásának. 
Röviden, Dávid azt szeretné, ha Isten rávetné a kezét az ellenségeire, s gátat szabna gonosz 
tanácskozásuknak. S ténylegesen szükség van arra, hogy Isten tegye a semmivé azokat a 
terveket, melyeket fortélyos módon agyalnak ki, mert a Sátán, minden csalás kitalálója az, aki 
a károkozás összes módszerét sugallja nekik. Mikor úgy imádkozik, hogy essenek el saját 
                                                
74 “Gouffres qui devorent tout.” — “Szakadékok, melyek mindent elnyelnek.” 
75 “C’est a dire, ne vienent a bout de leurs enterprises.” 



 49 

tanácsaik által, azalatt azt érti, hogy ne érjék el, vagy ne sikerüljön nekik, amit elterveztek. 
Megint Istenhez imádkozik, hogy méltóképpen büntesse meg őket, mivel helytelen és bűnös 
módon háborút indítva egy ártatlan ember ellen, azzal Isten ellen lázadtak fel. A büszke 
valóban soha nem gondol arra, hogy a szegények, akiket megnyomorítanak és megvetnek, 
Isten szemében akkora megbecsülésnek örvendenek, hogy Ő Maga érzi Magát megsértve az ő 
személyükben. Nem gondolnak ugyanis jobban azzal, hogy a feléjük irányuló ütések csapások 
a mennyre kimért csapások, mint amennyire a porral, vagy sárral törődnek, amit a lábuk 
tapos. Isten azonban felbecsülhetetlen jutalmat ad szolgáinak azzal, hogy ügyüket a saját 
kezébe veszi. Bárkinek tehát, akiknek helyesel a lelkiismerete, és nem fordul el az igaz úttól, 
még ha rosszul bánnak is vele, nincs oka kételkedni abban, hogy Isten lesz a pajzsa az 
ellenségeivel szemben. 

 
12. És örüljenek mindnyájan,76 a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és 

te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet. 
13. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy 

paizszsal.  
 
12. És örüljenek mindnyájan. Nincs nagy jelentősége annak, milyen értelemben 

olvassuk a szavakat: jövő időben, És majd örülnek mindnyájan, vagy óhajtó módban, És 
örüljenek mindnyájan, mert a próféta mondanivalójának jelentése mindkét esetben ugyanaz: 
ha Isten megszabadítja őt, ennek a szabadításnak a gyümölcse minden istenfélő számára 
közös lesz. Mintha azt mondta volna: Uram, ha megsegítesz, a rám ruházott jóságod nemcsak 
egyedül rajtam fog megnyugodni, hanem kiterjed minden szolgádra, mert ez még jobban 
szolgálja majd a hitük megerősödését, s neved még nagyobb dicséretére indítja fel őket. Azért 
tehát, hogy Istent rávegye: szabadítsa őt meg, érvet kovácsol annak végeredményéből, vagy 
hatásából. Ez ugyanis arra indít fel minden istenfélőt, hogy még nagyobb bizalommal 
viseltessenek Isten iránt, és arra bátorítja őket, hogy adjanak neki hálát és köszönetet. Ez az 
igeszakasz arra tanít minket, hogy hálátlanok vagyunk Istenhez, ha nem merítünk bátorítást és 
vigasztalást a felebarátainkra ruházott bármiféle áldásokból, mivel ezekkel tesz bizonyságot 
arról, hogy állandóan kész ugyanezzel a jósággal viseltetni minden istenfélővel szemben. 
Ennek megfelelően van megjelölve az öröm oka: az Úr körülveszi, vagy megvédi őket. 
Valahányszor az Úr áldást ad egy hűségesnek, a többieknek is arra a következtetésre kell 
jutniuk, hogy velük szemben is bőkezű lesz. Emellett ez az igeszakasz arra is tanít minket, 
hogy az igazi öröm nem más forrásból származik, mint Isten védelméből. Ki lehetünk téve 
ezer halálnak, ennek az egy megfontolásnak azonban bőségesen meg kell támogatnia minket, 
hogy Isten keze fedez el és védelmez minket. S ez is lesz a helyzet, ha a világ hiábavaló 
árnyai nem ámítanak el minket annyira, hogy alattuk keressünk menedéket. Arra a 
kijelentésre is különösen oda kell figyelnünk, hogy akik az Úrban bíznak, szeretik az Ő nevét. 
A megemlékezésnek Istenről édesnek kell lennie a számunkra, s el kell töltenie a szíveinket 
örömmel, vagy inkább úgy el kell bűvölnie minket az Iránta való szeretetnek, miután 
megízleltette velünk a jóságát, ahogyan a másik oldalról minden istentelen az Isten nevének 
eltemetésére vágyik, s a Róla való megemlékezés rémülettel tölti el őket. 

13. Mert te, Uram, megáldod az igazat. A zsoltáros itt az előző vers záró mondatát 
erősíti meg, nevezetesen, hogy Isten minden szolgája támogatást nyer a hitében abból, amit ő 
maga tapasztalt meg, mert azt szeretné, hogy ebből az egy példából kiindulva alkossunk 
ítéletet Isten kegyelmének állandóságáról és örökkévalóságáról minden istenfélő iránt. 
Emellett ezzel arra is tanít, hogy nincs igazi és jogos öröm, csak ami az Isten atyai 
szeretetének megérzéséből fakad. A megáldani szó a héberben (mikor erről, mint az emberek 

                                                
76 A Károli-fordítás szerint: És majd örülnek mindnyájan – a ford. 
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cselekedetétől beszélünk) a boldogság és a bővelkedés kívánását jelenti bárki számára, 
valamint az érte való imádkozást,77 mikor azonban mint Isten cselekedetéről van róla szó, 
ugyanezt jelenti, mint virágoztatni az embert, vagy bőségesen meggazdagítani mindenféle jó 
dologgal. Isten kegye ugyanis hatékony, az Ő áldása önmagában is okozza a minden jó 
dologgal való bővelkedést. Az igaz név nem korlátozódik egyvalakire, hanem általánosságban 
jelenti Isten minden szolgáját. Azok azonban, akiket a Szentírás nevez igazaknak, nem a 
cselekedeteik érdemei alapján kapják ezt a megnevezést, hanem mert törekednek az 
igazságosságra. Miután ugyanis Isten befogadta őket a kegyeibe, nem tulajdonítván nekik a 
bűneiket, elfogadja becsületes törekvéseiket a tökéletes igazságosságra. Ami ezután 
következik, az ugyanazt jelenti, mint a megelőző mondat, megkoronázod őket a te bőkezű 
jóvoltoddal, vagy jóakaratoddal, mint pajzzsal. A zsoltáros szavainak jelentése az, hogy a 
kegyesek minden oldalról tökéletesen védve lesznek, mivel ő semmiképpen nem vonja meg 
tőlük a kegyelmét, ami a számukra legyőzhetetlen erődöt alkot, és teljes biztonságot hoz 
magával. A megkoronázni szó, amit a zsoltáros használ, sokszor jelent a héberben díszt, vagy 
dicsőséget. Mivel azonban a pajzshoz való hasonlóságát is hozzáteszi, kétségem sincs afelől, 
hogy átvitt értelemben, megerősíteni, vagy körülvenni jelentéssel használja.78 A jelentés tehát 
az, hogy bármilyen nagy és változatos veszélyek ostromolják is az igazakat, ők mégis 
elkerülik azokat, és megmenekülnek, mert az Isten kegyes hozzájuk. 

                                                
77 “Signifie, souhaitter bien et prosperite a quelquun et prier pour luy.” 
78 Horsley püspök úgy véli, hogy a כצנה katsinah, mint pajzzsal szót együtt kell értelmezni a רצונ ratson, kegy 
vagy jóakarat szóval, s így fordítja a szavakat: „Mint a jóakarat pajzsa, úgy fogod őrizni őt.” A Septuaginta 
olvasata is ugyanez: Ως οπλω ευδοκιας, mint a jóakarat pajzsával. A צנה cinah szó olyan pajzsot jelent, melynek 
a közepéből egy nagyobb pajzsdudor emelkedett ki, amibe egy tőrt erősítettek, és amely nagyon hasznos volt 
mind védekező, mind támadó fegyverként az ókori háborúkban. 
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6. zsoltár 
 
Dávid, miután Isten keze sújtotta, elismeri, hogy bűneivel váltotta ki az isteni haragot, 

ezért, hogy megkönnyebbülést nyerjen, megbocsátásért imádkozik. Egyidejűleg sajnálja, hogy 
a világból kivétetvén már nem lesz lehetősége arra, hogy dicsérje Istent. Azután 
reménységhez jutva ünnepli Isten kegyelmét, és mondanivalóját ellenségeire irányítja, akik 
örvendeztek az ő megpróbáltatásain. 

 
1. Az éneklőmesternek a neginóthra, a nyolcad79 szerint; Dávid éneke.80 
 
Az ének név megmutatja, hogy Dávid komponálta ezt a zsoltárt, melyben leírja 

fájdalmának szenvedélyes működését a megpróbáltatásainak idején, miután megszabadult 
azoktól a gonoszságoktól, melyeket rosszall. Miféle fenyítések voltak ezek, melyekről beszél, 
az bizonytalan. Azok, akik csak a testi betegségekre korlátozzák, nem tudnak semmilyen 
elegendően súlyos érvet felhozni ennek alátámasztása végett. Nagy súlyt helyeznek az אמל 
amal szóra, ami a harmadik versben szerepel, ahol azt mondja „ellankadtam”, s ami valóban 
azt jelzi, hogy az illető beteg, de valószínűbb hogy itt jelképesen használatos. Azt hozzák fel, 
hogy Ezékiás, miután felgyógyult a betegségéből, ugyanebben a stílusban énekelt a halálról, 
mint ami itt van feljegyezve. Viszont a 116. zsoltárban, ahol egyetlen szóval sincs testi 
betegség megemlítve, a zsoltáros ugyanazt a panaszt hallatja az egész egyház nevében. 
Ezekből a szavakból tényleg következtethetünk arra, hogy Dávid élete végveszélyben volt, de 
lehetett ez valami másféle megpróbáltatás, mint a testi betegség, amely alatt tevékenykedett. 
Mi tehát a magunkévá tehetjük azt a biztosabb magyarázatot, hogy Dávidot valami komoly 
megpróbáltatás sújtotta, vagy valamiféle büntetést szabtak ki rá, ami minden oldalról csak a 
halál árnyékát tárta a szeme elé. Azt is fontolóra kell venni, hogy ezt a zsoltárt nem pont 
akkor állította össze, amikor a benne szereplő imákat elmondta Istennek, hanem hogy az 
imák, amiken elmélkedett, és amiket elmondott a veszélyek és a szomorúság közepette, írásra 
késztették, miután haladékot kapott. Ez megmagyarázza, miért köti össze a szomorúságot, 
amivel természetesen küzdött egy ideig, az örömmel, amit utólag megtapasztalt. A nyolcad 
szót illetően, amint már említettük, hogy a נגינת neginóth zeneszerszámot jelent, nem tudom, 
hogy helyes-e azt mondai, hogy ez egy nyolchúrú hárfa volt. Én inkább arra a hajlok, hogy ez 
a hangszínre vonatkozik, és arra a konkrét fajta zenére mutat rá, amellyel a zsoltárt énekelni 
kellett.81 Azonban egy ennyire homályos és ennyire csekély jelentőségű dologban én 
mindenkinek meghagyom, hogy szabadon dönthessen a saját feltételezései alapján. 

 
2. Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. 
 
A megpróbáltatást, ami Dávidnak kijutott, talán emberek okozták, de ő bölcsen azt 

veszi fontolóra, hogy neki Istennel van dolga. Azok a személyek nagyon célszerűtlenül 
gyakoroltatnak a megpróbáltatásaik által, akik nem jutnak el azonnal a bűneik szoros és biztos 
meglátására azért, hogy arra a meggyőződésre jussanak: kiérdemelték Isten haragját. Mégis 
látjuk azonban, mennyire elhamarkodott és érzéketlen majdnem minden ember ebben a 
dologban, mert miközben azt kiabálják, hogy lesújtottak és nyomorultak, száz közül egy is 
                                                
79 A Károli-fordítás szerint: seminith – a ford. 
80 A Károli-fordítás szerint: Dávid zsoltára – a ford. 
81 A seminithet, vagy nyolcadot, „a legélesebb, vagy legmagasabb hangnak vélik, ahogyan az alamothot, vagy a 
nyolchúrút a legalacsonyabbnak, utóbbi a 1Krón15:20-21-ben szerepel. Mindez azonban csak feltételezés, és a 
zsidóknak maguknak sincsenek biztos ismereteik az ókori zenéjükről, s a hozzá kapcsolódó fogalmak 
jelentéséről”. – Poole jegyzetei 



 52 

alig néz a kézre, melytől a csapás származik. Bármelyik irányból is jönnek tehát a csapásaink, 
tanuljuk meg a gondolatainkat azonnal Istenhez irányítani, és elismerni Őt Bírónak, aki 
bűnösként idéz minket az Ő ítélőszéke elé, mivel mi, saját magunktól, nem számítunk az Ő 
ítéletére. Az emberek azonban, mikor kénytelenek megérezni, hogy Isten haragszik rájuk, 
gyakran istentelenséggel teli panaszokba merülnek inkább, semhogy önmagukban és a 
bűneikben találjanak hibát. Különösen azt kell megemlíteni, hogy Dávid nemcsak egyszerűen 
Istennek tulajdonítja a megpróbáltatásokat, melyek alatt éppen szenved, hanem elismeri 
azokat a bűneinek jogos megtorlásaként. Nem szemrehányással viszonyul Istenhez, mintha Ő 
az ellensége lenne, és minden ok nélkül bánna vele durván, hanem megadván neki a feddés és 
a büntetés jogát, arra vágyik, és azért imádkozik, hogy legyenek korlátai a rá kiszabott 
büntetésnek. Ezzel Istent igaz Bírónak jelenti ki, mikor bosszút áll az emberek bűneiért.82 Ám 
amint megvallotta, hogy joggal kapja a büntetést, máris buzgón könyörög Istennek, hogy ne a 
szigorú igazságosság, vagy a törvény végső szigora alapján bánjon vele. Nem veti el 
mindenestől a büntetést, mert az ésszerűtlen lenne, s abból az elítéltnek több kára származna, 
mint haszna, hanem amitől fél, az nem más, mint Istennek a bűnösöket romlással és 
pusztulással fenyegető haragja. A haraggal és a felháborodással Dávid hallgatólagosan az 
atyai és gyengéd büntetést állítja szembe, s ez utóbbit hajlandó volt elhordozni. Hasonló 
ellentétet találunk Jeremiás szavaiban: „Fenyíts meg engem, Uram”, mondja, „de mértékkel, 
nem haragodban” (Jer10:24). Isten valóban haragosnak mondatik a bűnösökre, mikor 
büntetést szab ki rájuk, de nem a szó szoros értelmében mivel nemcsak belekever valamennyit 
a kegyelme édességéből a fájdalmuk enyhítése végett, de kegyesnek is mutatkozik irántuk a 
büntetésük mérséklésével, s kezének könyörületes visszavonásával. Mivel azonban 
szükségszerűen le kell minket sújtania a félelemnek, valahányszor csak a gonoszság 
bosszúállójaként mutatkozik meg, nem ok nélkül történik, hogy Dávid, a testi érzéseknek 
megfelelően fél az Ő haragjától és felháborodásától. Az igeszakasz jelentése tehát ez: Én 
valóban megvallom, Uram, hogy megérdemlem a megsemmisülést és a semmivé válást, de 
mivel nem lennék képes elviselni haragod súlyosságát, kérlek, ne bánj velem úgy, ahogyan 
megérdemlem, hanem bocsásd meg bűneimet, melyekkel kiprovokáltam a haragodat saját 
magam ellen. Valahányszor tehát csak lenyomnak minket a megpróbáltatások, tanuljuk meg 
Dávid példájából, hogy ehhez az orvossághoz folyamodjunk, s ez által a megbékélés 
állapotába kerülhessünk Istennel. Nem várhatjuk, hogy jól megy majd a dolgunk, vagy 
bővelkedni fogunk, ha nem érdekel minket az Ő kegyessége. Ebből aztán következik, hogy 
soha nem leszünk a gonoszság terhétől mentesek, amíg meg nem bocsátja bűneinket. 

 
3. Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert 

megháborodtak csontjaim! 
4. Lelkem is igen megháborodott,83 és te, oh Uram, míglen?84 
 
3. Könyörülj rajtam Uram. Ahogyan buzgón könyörög az Úrnak, hogy legyen iránta 

könyörületes, ebből még világosabban kiderül, hogy a harag és a búsulás szavakkal nem a 
durvaságra, vagy a meg nem érdemelt szigorúságra utalt, hanem csak az olyan ítéletre, amit 
Isten az elvetetteken hajt végre, akiket nem kímél azzal a könyörülettel, mint a gyermekeit. 
Ha arról panaszkodott volna, hogy igazságtalan és túl szigorú büntetést kap, most csak valami 
effélét kellene hozzátennie: Mérsékeld Magad, hogy engem büntetve ne lépd túl az én vétkem 
mértékét. Rábízván tehát magát egyedül Isten kegyelmére, megmutatja: nem vágyik másra, 

                                                
82 “En faisant vengence des forfaits des hommes.” 
83 Vagy: rettenetesen megrémült. Ez a nagyon helyes fordítása az eredeti נבהלה מאד nibhalah meod szavaknak, s 
nagyon hasonlatosak azokhoz, amiket a Megváltó ejtett ki az agóniája során: „Felette igen szomorú az én lelkem 
mind halálig!” 
84 “Mais toy, Seigneur, jusques a quand m’affligeras-tu?” – „De Te Uram, meddig sújtasz még engem?” 
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csak hogy ne a szigorú igazság alapján bánjon vele Isten, vagy ahogyan megérdemli. S hogy 
felindítsa Istent: gyakoroljon iránta megbocsátó könyörületet, kijelenti, hogy kész elbukni: 
Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam. Mint korában mondtam, nem azért nevezi magát 
gyengének, mert beteg volt, hanem mert lesújtotta és megtörte az, ami most szakadt rá. S 
mivel tudjuk, hogy Isten célja a büntetések kiszabásával ránk nem más, mint hogy 
megalázzon minket. Így valahányszor a vesszője alá kerülünk, megnyílik a kapu a kegyelme 
előtt, hogy az eljöjjön hozzánk. Emellett mivel az Ő saját hivatala a betegek meggyógyítása és 
az elbukottak felemelése, végül életadás a halottaknak, ez elegendő ok arra, hogy az Ő kegyét 
keressük, mikor süllyedünk a megpróbáltatásaink alatt. Miután Dávid tiltakozott, hogy 
üdvössége reménységét egyedül Isten kegyelmébe vetette, s fájdalmasan előhozakodik azzal, 
mennyire megaláztatott, hozzáfűzi a hatást, melyet testi egészségének megromlása váltott ki, 
és ennek az áldásnak a helyreállításáért könyörög: gyógyíts meg engem Uram. S ez az a 
sorrend, amit nekünk is be kell tartanunk, hogy tudhassuk: minden áldás, amit Istentől kérünk, 
az Ő bőkezű jóságának forrásából árad, s akkor, és csak akkor szabadulunk meg a 
megpróbáltatásoktól és büntetésektől,85 ha Ő megkönyörül rajtunk. 

Mert megháborodtak csontjaim. Ez megerősíti, amit az imént jegyeztem meg, 
nevezetesen hogy bajainak magából a fájdalmából kiindulva táplálta a valamekkora 
megkönnyebbülés reménységét, mert Isten, minél inkább látja a nyomorult lesújtottakat és 
már majdnem legyőzötteket, pont annyira készségesebben segíti meg őket. A félelmet a 
csontjainak tulajdonítja, de nem azért, mert azok felruháztattak érzésekkel, hanem mert 
fájdalmának hevessége az egész testére kihatással volt. Nem a húsáról beszél, ami a test 
lágyabb, és sérülékenyebb része, hanem a csontjait említi, utalván ezzel arra, hogy 
testalkatának legerősebb része remegett a félelemtől. Ezután megjelöli ennek okát is annak 
kimondásával, hogy lelkem is igen megháborodott. Az is kötőszó véleményem szerint itt a 
mert okhatározói kötőszó helyett szerepel, mintha azt mondta volna: annyira komoly és heves 
szívemnek belső fájdalma, hogy testem minden részének erejére kihat és meggyengíti azt. 
Nem fogadom el azt a véleményt, mely itt a lelket „élet” értelemben veszi, mert nem is illik az 
igeszakaszba. 

4. És te, oh Uram, míglen? Ez a hiányos kifejezésforma arra szolgál, hogy még 
erőteljesebben kifejezze fájdalmának hevességét, ami nemcsak az emberek elméjét tartja 
megkötve, de a nyelvüket is, aminek következtében megtörik és elvágják a beszédüket a 
mondat közepén. A jelentés azonban ebben az összefüggéstelen kifejezésmódban kétséges. 
Egyesek hozzáteszik a Tovább kínozol, vagy tovább fenyítesz? szavakat. Mások így olvassák: 
Meddig késlelteted még a könyörületedet? Ami azonban a rákövetkező versben szerepel, az 
azt mutatja, hogy ez a második értelmezés a valószínűbb, mert ott azért imádkozik az Úrhoz, 
hogy a kegyesség és a könyörületesség szemével nézzen rá. Panaszkodik tehát, mert az Úr 
elhagyta, vagy nem törődik vele, pont ahogyan az Úr tőlünk távollevőnek tűnik, valahányszor 
csak az ő segítsége, vagy kegyelme nem mutatkozik meg ami javunkra. Isten az irántunk 
érzett könyörületében megengedi, hogy imában siettessük Őt a megsegítésünkre, mikor 
azonban már bőven panaszkodtunk a hosszú késlekedése miatt, ügyünket teljes mértékben Rá 
kell bíznunk, nehogy imáink, vagy fájdalmunk túllépjenek egy határt, s nem szabad akarnunk, 
hogy jobban siessen, mint amennyire az Neki jónak látszik. 

 
5. Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért; 
6. Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít téged?86 
 

                                                
85 “Des maux et chastiemens.” 
86 “Car il n’est fait nulle mention de toy en la mort:qui est-ce qui to louera au sepulcher?” — “Mert nem 
említenek Téged a halálban, és a sírban fog Téged dicsérni?” 
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5. Térj vissza Uram. Az előbbi versekben a zsoltáros Isten távollétét siratta, most 
pedig buzgón kéri jelenlétének jeleit, mert boldogságunk abban áll, hogy noha az isteni 
jóindulat alanyai vagyunk, mi azonban azt hisszük, hogy elhidegült tőlünk, ha nem adja 
lényeges bizonyítékét a rólunk való gondoskodásának. Az, hogy Dávid a végromlás szélére 
jutott ebben az időben, kiderül a szavaiból, melyekkel mind a lelke megszabadulásáért, 
mondhatni a halál állkapcsaiból, mind a biztonsága állapotának helyreállításáért imádkozik. 
Mégsem említ semmiféle testi betegséget, ezért nem nyilvánítok véleményt a 
megpróbáltatásainak miféleségéről. Dávid ismét megerősíti, amit futólag már említett Isten 
kegyelméről a harmadik versben, nevezetesen hogy ez az egyetlen irány, ahonnan a 
szabadulásban reménykedik. 

Segíts meg engem kegyelmedért. Az emberek soha nem fognak orvosságot találni a 
nyomorúságaikra mindaddig, amíg meg nem feledkezvén a saját érdemeikről, melyekben 
bízva csak becsapódnak, meg nem tanulják rábízni magukat Isten ingyenes kegyelmére. 

6. Mert nincs emlékezés rólad a halálban. Miután Isten mindent szabadon nekünk 
adott, cserébe nem kér semmit, csak hálás megemlékezést a jótéteményeiről. Erre a 
megemlékezésre utal Dávid, mikor azt mondja, hogy nem lesz megemlékezés Istenről a 
halálban, és semmiféle dicsérete sem lesz a sírban. Ez azt jelenti, hogy ha Isten kegyelme 
által megmenekül a haláltól, hálás lesz érte, s megtartja azt emlékezetében. S azért 
panaszkodik, hogy ha elvétetnék a világból, megfosztatna hálája kimutatásának erejétől és 
lehetőségétől, mert abban az esetben többé már nem tartozna az emberek társaságához, hogy 
abban dicsérhesse, vagy ünnepelhesse Isten nevét. Ebből az igeszakaszból egyesek azt a 
következtetést vonták le, hogy a halálban nincsenek érzések, hanem azok teljességgel 
kialszanak bennünk. Ez azonban elhamarkodott és alaptalan következtetés, mert erről semmi 
sem hangzik el, hanem csak Isten kegyelmének közös ünnepléséről van szó, amit az emberek 
addig folytatnak, amíg az élők földjén vannak. Tudjuk: azért vagyunk a Földön, hogy Istent 
dicsérjük egy elmével és egy szájjal, s ez életünk végcélja. Igaz, hogy a halál véget vet ennek 
a dicséretnek, de ebből nem következik, hogy a hűségesek lelke, mikor elhagyja testüket, meg 
lesz fosztva az értelemtől, vagy nem fog semmi szeretetet érezni Isten iránt. Azt is meg kell 
fontolni, hogy a jelen esetben Dávid Isten ítéletétől félt, nehogy utolérje a halál, s az 
elnémítsa, s azzal megszakítsa Isten dicséreteinek éneklését. Csak Istennek az érzékelhetően 
megtapasztalt jósága az, ami megnyitja szánkat az Ő dicséretére. Ezért mikor elvétetik az 
öröm és a vidámság, a dicséretnek is meg kell szűnnie. Nem csoda tehát, ha azt olvassuk Isten 
haragjáról, ami elborít minket az örök halál félelmével, hogy az kioltja Isten dicséretét. 

Ebből a szakaszból választ kapunk egy másik kérdésre is, mármint miért félt Dávid 
annyira a haláltól, mintha semmi reménysége sem maradt volna ezen a világon túl. A tanult 
emberek három okot sorolnak fel, amiért atyáik a törvény alatt oly nagy mértékben voltak a 
halálfélelem rabszolgái. Először is, mivel Isten kegyelme akkor még nem jelentetett ki 
Krisztusban, s az akkor még homályos ígéretek csak csekély tájékoztatást adtak neki az 
eljövendő életről. Másodszor, mivel a jelenvaló élet, melyben Isten Atyaként bánik velünk, 
önmagában is kívánatos. Harmadszor pedig attól féltek, hogy elhunytuk után a vallásban 
végbemehet bizonyos változás a jobbról a rosszabbra. Számomra azonban ezek az érvek nem 
tűnnek kellőképpen szilárdaknak. Dávid elméjét nem mindig töltötte be az a félelem, amit 
most érzett, s mikor eljutott a halála kapujába, eltelvén életének napjaival és belefáradván az 
életbe, nyugodtan átadta a lelkét Isten kebelébe. A második ok ugyanúgy vonatkozik ránk is 
manapság, mint az ősatyákra, mert Isten atyai szeretete ragyog felénk már ebben az életben is, 
sőt, sokkal látványosabb bizonyítékokkal, mint a minket megelőző korszakban. De amint 
joggal megjegyeztem, úgy tekintek Dávid eme panaszára, mint ami nagyon másra vonatkozik, 
nevezetesen hogy érezvén Isten kezét önmaga ellen, és ismervén az Ő bűn-gyűlöletét,87 

                                                
87 “Ascavoir que sentant la main de Dieu contraire, veu qu’il l’advertissoit de sa vengence contre le peche.” 
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megszállja a félelem, és a legmélyebb kétségbeesésbe zuhan. Ugyanez mondható el 
Ezékiásról is, mivel nem egyszerűen azért imádkozott, hogy megszabaduljon a haláltól, 
hanem az Isten haragjától is, amit rendkívül szörnyűségesnek érzett. 

 
7. Elfáradtam sóhajtozásomban, minden88 éjjel áztattam ágyamat,89 

könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. 
8. Szemem a bánattól megöregedett,90 megvénhedett minden szorongatóm miatt. 
 
Ezek a kifejezésformák hiányosak, de nem szabad azt képzelni, hogy Dávid a költők 

módjára eltúlozza szomorúságát,91 hanem igazán és egyszerűen azt fejezi ki mennyire komoly 
és keserű volt az. Mindig észben kell tartani, hogy a megpróbáltatása nem elsősorban abból 
fakad, hogy testi nyomorúság sebesítette meg súlyosan, hanem a vele nagyon elégedetlen 
Istenre tekintve úgy látta, mintha a pokol nyílt volna meg, hogy befogadja őt. Az elmebeli 
szenvedés pedig, amit ez vált ki, minden más bánatot felülmúl. Valóban, minél őszintébben 
odaszánja magát valaki Istennek, pontosan annyival jobban felzaklatja őt az Ő haragjának 
érzékelése. Ezért van az, hogy a szent emberek, akik más vonatkozásban nem közönséges 
állhatatossággal voltak megáldva, ebben a vonatkozásban a legnagyobb puhaságot és a 
határozottság hiányát mutatták. S manapság sem tart vissza minket más attól, hogy 
megtapasztaljuk, amit Dávid önmagáról ír le, mint a testi ostobaságunk. Azok, akik akár csak 
mérsékelten is megtapasztalták mit jelent az örök halállal küzdeni, megelégszenek annyival, 
hogy semmi túlzó sincs ezekben a szavakban. Tudjuk hát meg, hogy Dávid itt úgy van 
bemutatva, mint akit a lelkiismeretének félelmei sújtanak,92 s okoznak neki nem közönséges 
kínokat, melyektől majdnem elalél és elfekszik, mint egy halott. Ami az általa mondott 
szemem a bánattól elbágyadt szavakat illeti, a szomorúság gyorsan talál utat a szemekhez, s 
azokból nagyon észrevehetően mutatkozik meg. Az עתק athak szót illetően, amit én 
megöregedettnek fordítottam, mivel néha elindulást jelent egy helyről, egyesek úgy fordítják, 
hogy a látásának jósága ment el, azaz látása elhomályosult. Mások úgy értik, hogy a szemei a 
sok sírástól megdagadva eltűntek. Számomra azonban inkább az első értelmezés tűnik 
egyszerűbbnek, mely szerint Dávid arról panaszkodik: az öregkor beálltával szemei 
cserbenhagyják. Ami pedig a hozzátett minden éjjel-t illeti, abból megtudjuk, hogy majdnem 
elsöpörte a véget érni nem akaró fájdalom, de egész idő alatt nem szűnt meg Istenhez 
imádkozni. 

 
9. Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én 

siralmam szavát. 
10. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja93 az Úr az én 

imádságomat. 
11. Megszégyenül majd és igen megháborodik minden ellenségem; meghátrálnak 

és megszégyenülnek hirtelen.94 
 
Miután Dávid letette a szomorúságait és a bajait Isten kebelére, most mondhatni új 

jelleget ölt. S kétségtelen, hogy a lelki reménytelenség hosszú időn át gyötörte, mielőtt 

                                                
88 A Károli-fordítás szerint: egész éjjel – a ford. 
89 “Je baigne ma couche.” —“Áztattam ágyamat.” “Ou, je fay nager.” —“vagy, megúsztattam.” 
90 A Károli-fordítás szerint: elbágyadt – a ford. 
91 “II ne taut pas penser toutesfois que David amplifie sa tristesse a la facon des Poetes.” 
92 “Des frayeurs de la morte.” — “A halál félelmei.” 
93 “A receu.” — “Elfogadta.” Ezt a fordítást találjuk minden régi változatban, bár a héber ige itt jövő időben 
szerepel. 
94 “En un moment.” —“Egy pillanat alatt.” 
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megújult volna, és olyan fokú meggyőződésre jutott volna, amilyet itt mutat,95 mert már 
láttuk, hogy sok éjszakát töltött folytonos sírással. De minél jobban lesújtotta és elgyengítette 
a szabadulásra való hosszas várakozás, annál nagyobb élénkséggel pezsdíti fel magát a 
győzelmi dalra. Szavait a megpróbáltatásaira irányítva úgy mutatja be azokat, mint nem éppen 
a legkisebb részét a kísértésnek, mikor az istentelenek győzelmi dalt énekeltek felette, s 
elveszettként, és reménytelen helyzetben levőként gúnyolták. Tudjuk ugyanis, hogy 
büszkeségük és kegyetlenségük folytán micsoda pökhendiséggel magasztalják fel magukat 
Isten gyermekei fölé, mikor látják, hogy őket lenyomja a kereszt. Erre pedig a Sátán indítja fel 
őket azért, hogy kétségbeesésbe kergessék a kegyeseket, látván, hogy reménységük a gúny 
tárgyává vált. Ez az igeszakasz arra tanít miket, hogy Isten kegyelme az élet egyetlen 
világossága a kegyesek számára, valamint hogy amint Isten kimutatta a haragjának valamiféle 
jeleit, ők nemcsak nagyon megrettennek, de mondhatni a halál sötétségébe is taszíttatnak. 
Másrészt, amint újra felfedezik, hogy Isten kegyes hozzájuk, azonnal helyreáll az életkedvük. 
Meg kell említeni, hogy Dávid háromszor említi, hogy imái meghallgattattak, s ezzel arról 
tesz bizonyságot, hogy a szabadulását Istennek tulajdonítja, s megerősíti magát abbéli 
meggyőződésében, hogy nem hiába adta át magát Istennek. S ha bármi gyümölcsét kapjuk 
imáinknak, hinnünk kell, hogy Isten fülei nem voltak bezárva előttük. A siralom96 szóval 
nemcsak a hevességét és komolyságát jelzi, de arra is utal, hogy teljesen lefoglalta őt a gyász 
és a fájdalmas siránkozás. A meggyőződés és a biztonságérzet, amit Dávid Isten iránta 
megnyilvánuló kegyességéből merít, szintén megemlítendő. Ebből ugyanis megtanuljuk, hogy 
semmi sincs ezen a világon, legyen az bármi, és fejtsen ki bármekkora ellenállást velünk 
szemben,97 amit ne vethetnénk meg, ha teljességgel meg vagyunk arról győződve, hogy Isten 
szeret minket, s ezzel azt is megértjük, mit képes megtenni az Ő atyai szeretete értünk. A 
hirtelen határozószóval azt jelzi, hogy mikor látszólag nincs eszköze a kegyeseknek a 
megpróbáltatásokból való kimeneküléshez, s mikor már minden kétségbeejtőnek, vagy 
reménytelennek látszik, akkor Isten hatalma által megszabadulnak, dacára minden 
várakozásnak. Mikor Isten hirtelen átváltoztatja az emberek lesújtott állapotát örömre és 
boldogságra, azzal még látványosabban mutatja meg az Ő hatalmát, s még csodálatosabbá 
teszi annak megjelenését. 

                                                
95 “Avant que pouvoir se relever et venir a sentir telle asseurance qu’il monstre yci.” 
96 „az én siralmam szavát, hangos siralmamét” mondja Hengstenberg, majd hozzáteszi idézve Roberts Orient. 
Illustrations of the Sacred Scripture című művéből: „A néma fájdalom nem túl ismert Keleten. Ezért mikor az 
emberek a siránkozásról beszélnek, ezt mondják: Vajon nem hallottam-e az ő gyászának hangját?” 
97 “Qu’il n’y a rien en tout le monde qui se dresse contre nous.” 
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7. zsoltár 
 
Dávid, igazságtalan rágalmakkal terhelve segítségül hívja Istent: legyen az ügyvédje 

és a védelmezője, s rábízza ártatlanságát az isteni védelemre. Először is azzal tiltakozik, hogy 
a lelkiismerete nem vádolta őt azzal a gonoszsággal, amit ellene vádként felhoztak. 
Másodszor megmutatja, mennyire fontos a számára az Isten dicsősége, hogy mutassa meg 
ítéletét az istentelenekkel szemben. Harmadszor, hogy meggyőződéssel ösztönözze elméjét, 
komolyan hivatkozik Isten jóságára és igazságosságára, s a szeme elé állítja az isteni 
ígéreteket. Végül, mintha már beteljesült volna a szíve vágya, kigúnyolja ellenségei 
ostobaságát és hiábavaló próbálkozásait, vagy inkább Isten segítségétől függve biztosítja 
magát arról, hogy minden vele szembeni kísérletük a saját pusztulásukra fordul. 

 
1. Dávid siggajonja, a melyet az Úrhoz énekelt a Benjáminita Kús beszéde miatt. 
 
A siggajon szót illetően a zsidó magyarázók nincsenek egységes véleményen. Egyesek 

úgy vélik, hogy ez zeneszerszám. Mások szerint dallam, melyben a dal előadandó. Megint 
mások úgy vélik: a kezdetekben ez közös ének volt, arra a dallamra, melyben Dávid 
énekeltetni akarta a zsoltárát. Mások a héber szót az örül, vagy örvendezik szóval fordítják.98 
Számomra a második vélemény tűnik a legvalószínűbbnek, nevezetesen, hogy ez egyfajta 
melódia, vagy dallam volt, mintha valaki szaffói, vagy phaleuciánus versnek nevezné.99 De 
nem vitatkozom egy ennyire csekély fontosságú dologról. Emellett a zsoltár, amint olvasható, 
Kús beszéde miatt íródott. Nem teszem magamévá a magyarázatot (jóllehet általánosan 
elfogadott), mely szerint itt Kús dolgairól, vagy ügyleteiről van szó. Elismerem, a beszéd szó 
használata a dolog, vagy ügy helyett szokásos beszédforma a zsidók között, mivel azonban 
Dávid nem sokkal később elmondja, hogy hamisan vádolták meg valamiféle bűn 
elkövetésével, kétségem sincs afelől, hogy itt magáról a vádaskodásról, vagy rágalmazásról 
beszél, melynek véleményem szerint Kús, Saul egyik rokona volt a szerzője, vagy legalábbis 
eszköz, aki elindította, és közszájon forgatta. Egyesek véleményét, miszerint itt Saulról van 
szó kitalált névvel, egyetlen kellő súlyú érv sem támasztja alá. Szerintük Dávid azért nem 
nevezte őt a saját nevén, hogy védje királyi méltóságát. Elismerem, Dávid nagy tisztelettel 
viseltetett a szent felkenettetés iránt, de mivel azonban más helyeken konkrétan megevezi 
Sault, ahol egyébként keményen meg is feddi, s nem kevésbé fekete színekkel festi őt le, mit 
ebben a zsoltárban, miért hallgatná el a nevét itt, ha ott sem teszi? Véleményem szerint tehát 
itt a valódi nevén nevezi meg azt a gonosz vádaskodót, mindenféle hasonlat nélkül, aki 
gyűlöletet szított ellene, hamisan vádolván őt valamiféle bűnnel, s akit vagy a király pénzelt 
le, hogy ezt cselekedje, vagy igyekezvén behízelegni magát a király kegyeibe, a saját 
elhatározásából rágalmazta Dávidot. Dávidot ugyanis, amint tudjuk, úgy rágalmazták, mintha 
hálátlan és áruló módon viselkedett volna a királlyal, az apósával szemben. Saul valóban 
Benjámin törzséből származott. Nem gondolom azonban, hogy itt az ő személye van 
megemlítve, hanem inkább az egyik rokona, aki vele egy törzsbe tartozott, s aki hamisan 
vádolta Dávidot. 

 
2. Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és 

szabadíts meg engem, 

                                                
98 “Delectation, ou Resjouissance.” 
99 “Ascavoir que c’a este une espece de melodie ou certain chant, comme nous scavons que selon la diversite des 
nations et langues, il y a diverses mesures de vers.”— “Nevezetesen ez egyfajta dallam, vagy dal volt, s 
amennyire tudjuk, a nemzetek és nyelvek különbözőségének megfelelően léteznek különböző versmértékek.” 
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3. Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha 
nincsen szabadító. 

 
A zsoltár elején Dávid arról beszél, hogy sok az ellensége, s a harmadik versben egyes 

számban említ meg valakit. S természetesen, miután minden ember elméje fellángolt ellene, 
nagyon jó oka volt szabadulásért imádkozni minden üldözőjétől. Mivel azonban a király 
gonosz kegyetlensége úgy fellángolt ellene, mint az erdőtűz, bár ártatlan volt, mégis az egész 
nép gyűlölte, s jó oka volt a tollát konkrétan ellene fordítani. Így a második versben a saját 
körülményeinek valódi jellegét írja le – üldözött ember volt, a harmadik versben pedig az 
általa elviselt balsors forrását, vagy okát. Hatalmas hangsúly van a szakasz elején használt 
szavakon: Én Uram Istenem, benned bízom. Igaz, az ige a héberben múlt időben szerepel, így 
ha szó szerint fordítanánk, ez lenne az olvasat: benned bíztam. Mivel azonban a héberben 
gyakorta használatos az egyik igeidő a másik helyett,100 így jobbnak láttam jelen időben 
fordítani, benned bízom, különösen azért, mert teljesen világos, hogy így kimondva folytatódó 
cselekedetet jelöl. Dávid nem olyan Istenbe vetett meggyőződéssel dicsekszik, amelyből most 
kiesett, hanem olyannal, amit folyamatosan fenntartott a megpróbáltatásai során. S az a mi 
hitünk valódi és kétségtelen bizonyítéka, mikor a nehézségektől meglátogatottan is kitartunk 
az Istennel kapcsolatos reménység táplálásában és gyakorlásában. Ebből az igeszakaszból azt 
is megtanuljuk, hogy a kegyelem kapui zárva vannak az imák előtt, ha a hit kulcsa nem nyitja 
meg azokat. Nem is használ túlzó nyelvezetet, mikor a saját Istenének nevezi Jahvét, mert ezt 
a védőbástyát állítva maga elé visszaveri a kísértés hullámait, nehogy elborítsák hitének 
hullámait. A harmadik versben az oroszlán képével érvként helyezi erőteljesebb fénybe Saul 
kegyetlenségét, hogy rávegye Istent: segítsen neki, ahogyan Neki tulajdonítja speciális 
gondviselésként az Ő szegény juhainak kimentését a farkasok állkapcsai közül. 

 
4. Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben. 
5. Ha gonoszszal fizettem annak, aki békességben volt velem,101 és nem 

szabadítottam fel, aki ok nélkül üldözött engem: 
6. Akkor ellenség üldözze lelkemet s érje el és tapodja földre az én életemet,102 és 

sujtsa porba az én dicsőségemet.103 Szela. 
 
4. Én Uram Istenem. Dávid, hogy rávegye Istent: legyen hozzá kegyes, azzal 

tiltakozik, hogy igazságtalanul zaklatták, anélkül, hogy bármiféle vétket elkövetett volna. S 
hogy nagyobb súlyt kölcsönözzön a tiltakozásának, átkot mond. Kijelenti: ha bármi rosszat 
tett, akkor készen áll a szégyent elhordozni. Igen a legkomolyabb büntetést is kész eltűrni, ha 
nem teljesen ártatlan azokban a bűnökben, melyekről minden ember azt hitte, hogy már-már 
el is ítélték érte. S azzal, hogy nem más feltétellel könyörög Istenhez segítségét, mint hogy 
épsége a próbákban szeplőtlen marad, a példájával arra tanít minket: valahányszor csak Isten 
elé járulunk, mindenekelőtt a saját lelkiismeretünkben kell nagyon biztosaknak lennünk 
ügyünk igazságos mivoltáról. Nagyon rosszat teszünk Neki ugyanis, ha azt akarjuk, hogy 
rossz ügy mellé álljon ügyvédként és védelmezőként. Az ezt névmás azt mutatja, hogy 
általánosan ismert dologról beszél, ahonnan arra a következtetésre juthatunk, hogy a Kús által 
kimondott rágalom széltében-hosszában terjedt. S mivel Dávidot hamis beszámolókkal és 
igazságtalan ítéletekkel kárhoztatták, átadja magát Isten ítélőszéke elé, s megelégszik azzal, 
hogy a mennyei Bíró előtt tartja fenn ártatlanságát. Ezt a példát minden istenfélőnek 

                                                
100 “Mais pource que les Hebrieux prenent souvent un temps pour l’autre.” 
101 A Károli-fordítás szerint: Ha gonoszszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet 
– a ford. 
102 “Et foulle ma vie en terre.”— “És tapossa meg az életemet a földön.” 
103 “Et qu’il mette.”— “És döntse le.” 
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utánoznia kell azért, hogy a velük szemben terjesztett rágalmazó jelentések ellen 
megelégedhessenek egyedül és kizárólag Isten ítéletével. Ezután konkrétabban is kijelenti, 
hogy nem követett el bűnt. Azután az ötödik versben két konkrét dolgot hoz fel önmaga 
védelmére: először, hogy senkinek nem tett rosszat, másodszor, hogy inkább megpróbált jót 
tenni ellenségeivel, akik mindazonáltal ok nélkül bántották. Én tehát ekképpen magyarázom 
az ötödik verset: ha bárkinek rosszat tettem, aki békességben volt velem, s nem inkább 
segítettem az erre méltatlant, aki ok nélkül üldözött, stb. Mivel Dávidot majdnem minden 
ember gyűlölte, mintha az uralkodási vágy hitszegő lázadásra késztette volna Saul ellen, s 
csapdákat állított volna az uralkodónak, akihez pedig hűségeskü kötötte,104 a vers első 
részében megtisztítja magát ettől az ostoba rágalomtól. Annak oka, hogy Sault az annak, aki 
békességben volt velem megnevezéssel illeti, talán az, hogy személye nemességének szentnek 
és a veszélyektől mentesnek kell lennie,105 így törvénytelen minden vele szembeni ellenséges 
erőfeszítés. Ezt a kifejezést azonban értelmezhetjük általánosan is, mintha ezt mondta volna: 
Senki, aki szelíden megtartóztatta magát attól, hogy ártson nekem, s kedvesen viselkedett 
velem, igazából nem panaszkodhat azért, hogy akár egyetlen esetben is bántottam volna. De 
mégis azt volt az általános meggyőződés, hogy Dávid, a békesség közepén hatalmas zűrzavart 
szított, és háborút robbantott ki. Ebből még inkább kiviláglik, hogy Dávid, feltéve persze, 
hogy élvezte Isten jóváhagyását, az ebből fakadó vigasztalással védekezett, gondolván, hogy 
nem más forrásból kell vigasztalódnia. Az ötödik vers második mondatában még tovább 
megy, és kijelenti, hogy nemcsak a jóknak volt barátja, hanem a rosszaknak is, és nemcsak 
visszatartotta magát mindennemű bosszútól, de még segített is ellenségein, akiktől súlyos és 
kegyetlen bántalmakat szenvedett el. Természetesen nem volna túlságosan látványos erény 
szeretni a jókat és békéseket, ha nem kapcsolódna ehhez az önuralom és kedvesség, mellyel a 
rosszakat is türelemmel elviseljük. Mikor azonban az ember nemcsak attól tartóztatja meg 
magát, hogy megbosszulja az elszenvedett sértéseket, de igyekszik a gonoszt jóval legyőzni, 
akkor kimutatja a megújult és megszentelt természet egyik gráciáját, s ezen a módon 
bizonyítja, hogy Isten gyermeke. Az efféle gyengédség ugyanis csak az örökbefogadás 
Lelkétől származik. Ami pedig a szavakat illeti, mivel a héber חלצ chalats szó, amit én 
felszabadít-nak fordítottam, azt jelenti: megosztani, vagy elkülöníteni, egyesek, nehogy 
szükségessé váljon bármit hozzátenni a jobb megértés végett,106 így fordítják: Ha 
visszatartottam magam üldözőimtől, hogy ne segítsek rajtuk. A másik magyarázat azonban, 
melyben az igét a megszabadítani, vagy kimenteni a veszélyből szavakkal fordítják, 
általánosabban elfogadott, mert az elkülöníteni, vagy félretenni kifejezést azokra a dolgokra 
használjuk, amelyeket biztonságba akarunk helyezni. Ezért tehát bele kell pótolni a nem 
tagadószót, melynek elhagyásával nem éppen ritkán találkozunk a zsoltárokban. 

6. Akkor ellenség üldözze. Szembeszökő bizonyítéka annak a nagy magabiztosságnak, 
amivel Dávid a saját becsületessége iránt viseltetett, mikor kész eltűrni bármiféle büntetést, 
legyen az bármennyire félelmetes, ha bármiféle bűnben vétkesnek találtatik. Ha ehhez hasonló 
jó lelkiismerettel vagyunk képesek Isten elé járulni, Ő annál hamarabb kinyújtja majd a kezét 
a megsegítésünkre. De ahogyan gyakran megtörténik, hogy akik molesztálnak, azokat mi 
provokáltuk, vagy a bosszúvágytól égünk, mikor megsértettek, méltatlanokká válunk Isten 
megsegítésére, sőt, a saját türelmetlenségünk csapja be a kaput az imáink előtt. Először is 
Dávid készen áll arra, hogy átadassék ellensége akaratának, hogy az érje el és tapodja földre 
az életét, majd nyilvánosan a gúnyának tárgyát képezze, hogy még a halála után is az örök 
megvetés legyen az osztályrésze. Egyesek úgy vélik, hogy a כבוד kebod szó, amit dicsőségnek 

                                                
104 “Apres luy avoir fait le serment.”— “Miután szövetségi esküt tett neki.” 
105 “Pource que le nom et titre royal luy devoit estre une sauvegarde et le tenir en seurete.”— “Mivel a királyi 
névnek és címnek védelmet kell nyújtani a számára, és meg kell erősítenie személyének biztonságát.” 
106 Az „és NEM szabadítottam fel, aki ok nélkül üldözött engem” mondatban a nem szó kiegészítés, mert az 
eredeti héber szövegben semmi efféle nem szerepel. 
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fordítottam, az élet értelemben szerepel, így a három szó – lélek, élet és dicsőség – ugyanazt a 
dolgot jelenti. Nekem azonban úgy tűnik, hogy az igeszakasz jelentése teljesebb lesz, ha a 
dicsőség szót az ő emlékezetére, vagy jó hírnevére vonatkoztatjuk, mintha ezt mondta volna: 
ne csak megsemmisítsen engem az ellenség, de miután halálra adott, beszéljen rólam a 
legszégyenteljesebb kifejezésekkel, hogy nevemet elborítsa a sár, vagy a szenny. 

 
7. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen; serkenj fel 

mellettem, te, a ki parancsoltál ítéletet! 
8. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és emiatt térj vissza a magasságba.107 
9. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram, az én igazságom és 

ártatlanságom szerint! 
 
7. Kelj fel, Uram. Dávid itt Isten haragját állítja szembe ellenségeinek dühével. Mikor 

mi kerülünk hasonló körülmények közé, nekünk is ugyanígy kell eljárnunk. Mikor az 
istentelenek felgerjednek ellenünk, s minden haragjukkal és dühükkel a megsemmisítésünkre 
törnek, alázatosan könyörögnünk kell Istennek, hogy Ő is serkenjen fel a mi oldalunkon, más 
szóval hogy igazságosan ne kisebb buzgósággal és erővel tartson meg minket, mint 
amekkorával amazok az elpusztításunkra törnek. A kelj fel átvitt értelemben használatos, mint 
felemelkedni és beülni az ítélőszékbe, vagy felkészíteni valaki énjét az ellenállásra, s itt az 
Istenre van vonatkoztatva, mert amíg késik a megsegítésünkkel, hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy alszik. Ezért Dávid is nem sokkal ezután arra kéri, hogy serkenjen fel, mert Isten 
részéről holmi feledékenységnek, vagy alvásnak tűnt, hogy nem adott segítséget 
olyasvalakinek, akit annyira megszomorítottak és szorongattak minden oldalról. 

A vers végén megmutatja, hogy nem kér mást, csak ami az Isten rendelete szerint való. 
S ez az a szabály, melyet nekünk is be kell tartanunk az imádkozásban: minden dologban 
hozzá kell igazítanunk kéréseinket az isteni akarathoz, ahogyan János is tanít minket 
(1Jn5:14). S valóban, soha nem vagyunk képesek hitben imádkozni, amíg először is nem arra 
figyelünk, hogy mit parancsol Isten, nehogy elméink elhamarkodottan és véletlenül 
eltérüljenek, többre vágyakozva, mint amire vágyhatunk, és amiért imádkozhatunk. Dávid 
tehát a helyes imádkozás érdekében megbízik Isten Ígéjében és ígéretében, s ennek a 
tevékenységének a jelentése ez: Uram, engem nem a becsvágy, vagy a konok szeszély, illetve 
a romlott vágyakozás hajt, hogy megfontolatlanul olyasmit kérjek tőled, ami testi örömöt 
okoz, hanem a Te Ígéd tiszta világossága irányít engem, s az tart meg szilárdan. Mivel Isten a 
saját jótetszéséből hívta őt el egy napon arra, hogy király legyen, Őrá tartozott, hogy 
megvédje és fenntartsa annak az embernek a jogait, akit a szolgájának választott. Dávid 
nyelvezete tehát ugyanaz, mintha azt mondta volna: „Mikor a saját életem alacsonyságával 
elégedett volna, tetszett Neked elkülöníteni a királyság megtisztelő posztjára, most tehát Rád 
tartozik ennek az ügynek a kezelése Saullal és a társaival szemben, akik minden erejükkel 
azon vannak, hogy meghiúsítsák rendelésedet, és háborút indítsanak ellenem”. A héber עורה 
urah szó, amit a Kelj fel kifejezéssel fordítottam,108 értelmezhető tárgyiasan is, azaz építsd 
meg, vagy alapozd meg Dávid jogait. Az egész lényege tehát az, hogy Dávid, bízván az Úr 
elhívásában azért könyörög neki, hogy nyújtsa ki a kezét, és könnyítsen rajta. A kegyeseknek 
tehát gondoskodniuk kell arról, hogy át ne lépjék ezt a határt, ha azt akarják, hogy Isten 
mellettük álljon, s őrizze és tartsa meg őket. 

9. És népek gyülekezete. Egyesek ezt a mondatot kizárólag Izrael népére korlátozzák, 
mintha Dávid azt ígérte volna meg, hogy amint trónra lép, megpróbálja Isten tiszta 
istentiszteletében újraegyesíteni azt a népet, amely előtte mondhatni a szétszórattatás 
állapotában volt. Saul uralkodása alatt a vallást elhanyagolták, vagy legalábbis olyan korlátlan 
                                                
107 A Károli-fordítás szerint: és felettök alapon térj vissza a magasságba – a ford. 
108 Street így fordítja: „S gyakorold a javamra az Általad elrendelt ítéletet!” 
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engedékenység uralkodott el a gonoszságban, hogy csak nagyon kevesek törődtek 
egyáltalában valamicskét Istennel. A szavak jelentése eme igemagyarázók szerint tehát ez: 
Uram, mikor majd királlyá teszel engem, az egész nép, mely annyira aljas módon eltávozott 
Tőled,109 visszatér majd a tévelygéséből és lázadó útjáról Hozzád és a Te szolgálatodra, így 
mindenki tudni fogja, hogy Te uralkodsz közöttük, és téged fognak imádni, mint egyedüli 
Királyukat. Én azonban inkább arra hajlok, hogy ezt a nyelvezetet bizonyos vonatkozásban 
közösnek tekintsem sok nemzet számára. Dávid itt fennkölt szavakkal beszél a 
szabadulásának hatásairól, amiről a beszámoló majd széltében-hosszában terjedni fog, s 
szavainak jelentése az, mintha ezt mondta volna: „Uram, mikor majd a királyság békés 
birtokosává teszel, ez nemcsak személyesen nekem adott jótétemény lesz, hanem közös lecke 
megannyi nemzetnek, megtanítván őket arra, hogy elfogadják igazságos ítéletedet, és 
szemeiket a Te ítélőszékedre emeljék”.110 Dávid itt annak a népnek a gyakorlatára utal, akik 
körülveszik királyukat, mintegy a kör közepére állítva őt, mikor ünnepélyes gyűlést tart. 
Ugyanebben az értelemben adja rögtön ezután hozzá, hogy Isten, Aki egy ideig békésen 
nyugszik, és csendben marad, úgy tér vissza a magasságba, hogy nem csak egy-két ember, 
hanem az egész nemzet megláthatja a dicsőségét. 

És emiatt térj vissza a magasságba.111 Ezekben a szavakban az a hallgatólagos 
összehasonlítás van, miszerint noha nem lenne szükséges egyetlen emberre tekintettel lenni, 
mégis feltétlenül szükséges, hogy Isten megtartsa a világot az Ő ítélete iránti félelemben és 
tiszteletben. 

9. Az Úr ítéli meg [fogja megítélni] a népeket. Ez a mondat szorosan kapcsolódik az 
előző vershez. Dávid imádkozott Istenhez, mint a nemzetek Bírájához, most pedig biztos és 
elfogadott igazságként veszi, hogy Isten tulajdon hivatala a nemzetek megítélése. A jövő 
időben szereplő és a meg fogja ítélni szóval fordított Íge itt folyamatos cselekedetet jelöl, s ez 
a jelentése a jövő időnek az általános mondatokban. Emellett itt nem egyetlen nemzetről 
beszél, hanem beleérti az összes nemzetet. Miután elfogadja Istent az egész világ Bírájának, 
röviddel ezután arra a következtetésre jut, hogy védelmezni fogja ügyét és jogát. S ahányszor 
csak elhagyottaknak és elnyomottaknak látszunk, azt az igazságot kell felidéznünk, hogy 
miután Isten az egész világ kormányzója, ugyanolyan lehetetlen lemondania a hivataláról, 
mint Önmagát megtagadni. Ebből a forrásból tehát a vigasztalás folytonos áradata folyik, még 
ha a megpróbáltatások hosszú sora ér is utol minket. Ebből az igazságból mi meggyőződéssel 
következtethetünk arra, hogy gondoskodni fog az ártatlanságunk megvédéséről. Az igaz 
okoskodás minden alapelvével ellentétes lenne azt feltételezni, hogy aki nemzeteket 
kormányoz, az akár egyetlen embert is elhanyagolna. Ami megtörténik ennek a világnak a 
bíráival, az Vele soha nem történhet meg, hogy olyannyira el vannak foglalva a nagy és 
közösségi ügyekkel, hogy elhanyagolják az egyén gondjait, mert egyszerűen képtelenek arra 
odafigyelni. Ismét megemlíti a becsületességét (ártatlanságát), hogy a képmutatókhoz 
hasonlóan nehogy Ő is csak úgy tűnjön: Isten nevét kifogásnak használja, hogy jobban 
követhesse a saját maga céljait. Mivel Isten nem személyválogató, nem várhatjuk, hogy a mi 
oldalunkra áll, s minket részesít a kegyeiben, ha az ügyünk nem jó. Megkérdezhető azonban: 
miképpen dicsekedhet itt Dávid a saját ártatlanságával Isten előtt, mikor más helyeken 
helyteleníti, hogy Isten elítéli őt? A válasz könnyű: itt nem arról van szó, hogy miképpen 
tudna válaszolni, ha Isten az egész életével elszámoltatná, hanem az ellenségeihez hasonlítván 
önmagát tartja fenn, s nem is ok nélkül, hogy hozzájuk képest ő ártatlan. Mikor azonban az 

                                                
109 “Tout le peuple qui s’estoit ainsi vilenement destourne de toy.” 
110 “Mais ce sera un enseignement commun a plusieurs peuples, pour recognoistre ton juste jugement, tellement 
qu’ils dresseront les yeux vers ton siege judicial.” 
111 Fry fordítása: „És felette állítsd fel ítélőszékedet.” Ő azt feltételezi, hogy az עליה aleha szó, amit Kálvin az 
emiatt kifejezéssel fordított, értelmezhető úgy is, hogy ezt a dolgot illetően, s az alábbi magyarázó körülírást 
adja: „Állítsd fel ítélőszékedet, hogy megvizsgáld az ügyet, melyben engem eleve elítélt az ellenség.” 
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egyéni szentet veszi Isten górcső alá, és saját jellemét vizsgálja az érdemeit illetően, a dolog 
nagyon másként alakul, mert az egyetlen menedék, amire biztonságosan rábízhatja magát, 
nem más, mint Isten kegyelme. 

 
10. Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az 

igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. 
11. Az én paizsom az Istennél van, a ki megszabadítja az igazszívűeket. 
12. Isten megítéli az igazat, és az Istent megvetőket naponta.112 
 
10. Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága. Dávid először is azért imádkozik 

Istenhez, hogy korlátozza ellenségeinek rosszindulatát, s vessen annak véget, amiből 
következik, hogy megpróbáltatásai hosszú időn keresztül tartottak. Mások azt feltételezik, 
hogy ez inkább félelmetes átkozódás, és némileg másképp magyarázzák a héber גמר gamar 
szót. Ahelyett, hogy a megszűnni és a véget érni kifejezést használnák, amiképpen én 
fordítottam, a vess neki véget kifejezést használják, ami egyenértékű a megsemmisíteni, vagy 
felemészteni szavakkal.113 Szerintük tehát Dávid arra vágyik, hogy Isten a bajokat, amit a 
gonoszok kiagyalnak, a saját fejükre fordítsa vissza: Eméssze fel a gonoszokat a gonoszságuk. 
Véleményem szerint azonban az előbbi magyarázat egyszerűbb, mely szerint Dávid azért 
könyörög Istennek, hogy vessen véget a megpróbáltatásainak. Ennek megfelelően következik 
rögtön ezután a megfelelő ima: irányítsd, vagy erősítsd meg az igazat, mert nincs túl nagy 
jelentősége, melyik olvasatot fogadjuk el. Ennek a jelentése az, hogy Isten meg fogja ismét 
erősíteni, és fenn fogja tartani az igazakat, akiket gonoszul elnyomnak, s ezzel világossá válik, 
hogy Isten hatalma által állnak meg, dacára annak az üldöztetésnek, aminek ki vannak téve. 

Mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket. A héber kötőszót is nagyon helyesen 
fordítják mert-nek, ugyanis Dávid kétségtelenül imája megerősítésének érveként teszi hozzá 
ezt a mondatot. Most harmadszor is kijelenti, hogy bízik a jó lelkiismeret bizonyságtételében, 
s meggyőződéssel járul Isten elé, de némileg többet is kifejez, mint annakelőtte, nevezetesen 
hogy nemcsak az ártatlanságát mutatta be a külső viselkedésével, de szívének titkos 
érzelmeiben is fenntartotta a tisztaságot. Ezt a meggyőződést szemlátomást ama ellenségeinek 
pökhendiségével és dicsekvésével állítja szembe, akik valószínűsíthetően olyan rágalmakat 
terjesztettek a nép között róla, ami rákényszerítette őt, hogy nagy nyomorúságában szívét és 
veséit Isten elé tárja. Talán azért is beszél ezen a módon, hogy megfossza őket minden hihető, 
de hamis és becsapó ürügytől, amit az emberek megtévesztése végett használtak fel, s ezt 
cselekedve elégedettekké lettek.114 Megmutatja, hogy bár tarthatnak diadalmenetet a világ 
előtt, és fogadhatják a tömegek tapsát, mindazonáltal semmit sem érnek el, mivel idővel majd 
meg kell jelenniük Isten ítélőszéke előtt, ahol nem az lesz a kérdés, hogy „Mik voltak az ő 
titulusaik?”, vagy „Mik voltak a cselekedeteik tündöklő kiválóságai?”, hanem hogy „Mi volt a 
helyzet a szívük tisztaságával?” 

11. Az én paizsom. Nem csoda, hogy Dávid sokszor kever elmélkedéseket az imáihoz, 
ezzel serkentvén magát az igazi meggyőződésre. Járulhatunk Isten elé imában nagy 
fürgeséggel, de a buzgóságunk, ha nem kap új erőre, azonnal elillan, vagy megfogyatkozik. 
Dávid tehát felidézi a vallás néhány legáltalánosabb igazságát azért, hogy az odaszántság 
ugyanazon buzgalmával és vonzódásával folytassa az imádkozást, amellyel elkezdte, s ezzel 
táplálja és élénkítse hitét. Kijelenti, hogy mivel Isten megszabadítja az igazszívűeket, ő 

                                                
112 A Károli-fordítás szerint: Isten igaz biró; és olyan Isten, a ki mindennap haragszik. – a ford. 
113 “Les autres estiment plustost que ce soit une vehemente imprecation, et exposent ce mot Hebrieu un peu 
autrement. Car en lieu que nous le traduisons Cesser et Prendre fin, ils le prenent pour Faire cesser, qui 
est Destruire et Consumer.” 
114 “I1 se peut faire aussi qu’il parle ainsi pour oster toutes ces belles apparances bien fardees dont ils se 
servoyent pour abuser les hommes et ce leur estoit assez.” 
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tökéletes biztonságban van az Ő védelme alatt. Ebből következik, hogy rendelkezett a 
lelkiismeret jóváhagyó bizonyságával. S mivel nem egyszerűen csak annyit mond, hogy az 
igazakat, hanem hogy az igazszívűeket, látszólag a szívnek és a veséknek az előző versben 
említett belső vizsgálatára tekint. 

12. Isten megítéli az igazat, stb. Mások így olvassák: Isten igaz biró; és olyan Isten, a 
ki mindennap haragszik. A szavak természetesen megengedik ezt a magyarázatot is, mivel 
azonban a tanítás teljesebb az első olvasatban, én azt láttam jobbnak követni, amit látom, 
hogy a legtanultabb hittudósok is inkább azt fogadják el, emellett jobban is illik ahhoz a 
témához, amit most Dávid fontolgat. Miután Saul és cinkosai rágalmazó jelentéseikkel eddig 
sikeresek voltak abbéli céljaikban, hogy általános előítéletet keltsenek Dávid iránt, s ezért 
majdnem az egész nép elítélte őt, a szent ember azzal az egyetlen megfontolással támogatja 
meg önmagát, hogy legyen bármekkora is a dolgok zűrzavara a világban, Isten mégis könnyen 
tesz majd különbséget az igaz és a gonosz között. Ezért fellebbez az emberek hamis 
megítélése miatt Istenhez, Akit soha nem lehet becsapni. Megkérdezhető azonban: Miképpen 
mondhatja a zsoltáros, hogy Isten naponta ítélkezik, mikor látjuk, hogy néha oly hosszan 
késlekedik? A Szentírás biztosan a legjogosabban magasztalja az ő hosszútűrését, s bár hosszú 
időn át gyakorolja a türelmet, és nem hajtja vége azonnal az ítéleteit, mégsem múlik el úgy 
idő, sőt egyetlen nap sem, hogy ne adná a világos bizonyságát annak, hogy különbséget tesz 
igaz és gonosz között, s a világban fennálló zűrzavar ellenére soha nem hagyja abba bírói 
hivatalának ellátását. Mindazok tehát, akiknek nem okoz gondot kinyitni a szemüket a világ 
kormányzásának szemlélésére, konkrétan meglátják majd, hogy Isten türelme nagyon eltér a 
helyesléstől, vagy a szemhunyástól. Biztos tehát, hogy az Ő népe meggyőződéssel bízza Rá 
magát nap, mint nap. 

 
13. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt.115 
14. Halálos eszközöket fordít reá,116 és nyilait117 alkalmassá teszi az üldözők 

számára.118 
15. Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül.119 
 
13. Ha meg nem tér. Ezt a verset rendszerint kétféleképpen magyarázzák. A jelentése 

az, hogy ha Dávid ellenségei kitartanak a vele kapcsolatos rosszindulatú céljaik mellett, akkor 
bosszú hirdettetik velük szemben, amit makacs gonoszságuk megérdemel. 

Ha meg nem tér a gonosz,[Isten a] kardját élesíti.120 Mintha azt mondta volna: Ha 
ellenségem nem tér meg,121 végül majd megérzi, hogy Isten teljes mértékben fel van 
fegyverezve az igazak megtartása és megvédése végett. Ha ebben az értelemben vesszük, a 
harmadik verset annak oka kijelentésének kell tekintenünk, amiért Isten így felfegyverzi 
                                                
115 “Il a ja tendu son arc, et l’a dresse ascavoir pour tirer.”— “Már felvonta kézívét, és készen tartja azt a 
lövésre.” A dőlt betűs szavak kiegészítések, mert a héber szövegben semmi efféle nem szerepel. Kálvin az ő 
francia változatában egyöntetűen azzal különböztette meg a kiegészítő szavakat, hogy kisebb betűkkel nyomtatta 
azokat. 
116 Kálvin szerint a főnév az íjra vonatkozik. „Ez”, mondja „szó szerint annyi, mint magának, a maga 
használatára. Itt a cselekvésre készülő harcos hasonlatát kell szem előtt tartanunk.” 
117 A Károli-fordítás szerint: Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait – a ford. 
118 “Pour les bailler aux persecuteurs.”—“Hogy átadja azokat az üldözőknek.” 
119 “Car il a conceu meschancete, ou moleste, mais il enfantera mensonge.”— “Mert aki gonoszságot, vagy bajt 
eszelt ki, az csak hazugságokat szül.” 
120 Ezt a nézetet fogadja el Hengstenberg kiváló zsoltármagyarázatában. „A szövegünk kifejezésének látszólag 
durva mivolta”, mondja, „Istent, mint karddal és íjjal felszerelt harcost mutatja be, aminek alapja a bűnösök 
gorombasága, és a hit gyengesége a hívők részéről. Ez nem lép fel az Isten ellenőrizhető közreműködése puszta 
elképzeléseinek veszélyeivel szemben, hanem felöltözteti azokat a gondolatokat testbe és vérbe, s úgy tekinti a 
bírót, mint a ki szemtől-szemben áll a bűnössel, ember az emberrel, kard a karddal.” 
121 “Ne cesse de me poursuyvre.”—“Nem szűnik meg üldözni engem.” 
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Magát, nevezetesen mert a gonoszok, mindenféle hamisság kiagyalásával, álnoksággal 
vajúdva, csalást és gonoszságot szülve közvetlenül Isten ellen intéznek támadást, és nyíltan 
háborút indítanak Ellene. Véleményem szerint azonban azok, akik a két igeverset egyetlen 
összefüggő mondatként olvassák, pontosabb magyarázatot adnak. De nem vagyok róla 
meggyőződve, hogy akár ők képesek kihozni a zsoltáros szavainak teljes jelentését. Dávid, 
kétségem sincs felőle, ellenségeinek ellene irányuló félelmetes próbálkozásainak 
elmondásával még jobban szemlélteti Isten kegyelmét. Mikor ugyanis ezek a gonosz emberek 
erőteljes hadseregekkel megerősítve és fegyverekkel bőségesen ellátva dühödten törtek ellene 
azzal a várakozással, hogy majd megsemmisítik őt, ki ne mondta volna, hogy neki vége van? 
Sőt, ezekben a szavakban egyfajta irónia is benne foglaltatik, mikor azt színleli, hogy halálra 
fogják őt adni. Ugyanazt jelenti ez, mintha ezt mondta volna: „Ha az ellenségem nem 
változtat a célján, vagy nem fordítja dühét és erejét más irányba, ki ment meg engem attól, 
hogy el ne pusztuljak az ő kezétől? Neki rengeteg fegyvere van, s minden módon próbálja 
elérni az én halálomat.” Mivel Saul az a személy, akiről beszél, ezért mondja, hogy 
megtüzesíti nyilait, hogy alkalmassá tegye azokat az üldözők számára. Ez arra enged 
következtetni, hogy Saulnak sok ügynöke állt készen, hogy minden tőlük telhető erőfeszítést 
megtegyenek Dávid elpusztítására. A próféta célja tehát az, hogy felmagasztalja Isten 
kegyelmének nagyságát a veszély megmutatásával, amiből Isten megszabadította őt.122 Sőt 
mikor azt mondja, hogy ha meg nem tér, a megtérés nem a bibliai értelemben vett megtérést 
és megjavulást jelenti Dávid ellenségében, hanem csak az akarat és a szándék 
megváltoztatását, mintha ezt mondta volna: „Az ellenségem hatalmában áll, hogy megtegyen 
mindent, amit csak a képzelete diktál”.123 Ebből még világosabban kiderül, hogy milyen 
csodálatos volt a változás, mely minden várakozás ellenére következett be nem sokkal ezután. 
Mikor azt mondja, hogy Saul halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait, azzal arra 
céloz, hogy nem közönséges dologra törekedett, hanem teljesen eltökélte, hogy halálra sebzi 
azt az embert, akire rálőni készült. Egyesek a héber דולקים doulekim szót, amit üldözőknek 
fordítottam, a nyilakra vonatkoztatják, s tüzeseknek fordítják,124 mert ezt is jelenti,125 de az 
általam adott fordítás megfelelőbb. Dávid azt panaszolja, hogy nemcsak egy embertől van oka 
félni, hanem nagy tömegektől, mivel Saul az emberek nagy seregét fegyverezte fel a szegény 
menekülő követésére és üldözésére. 

15. Ímé, álnoksággal vajúdik. Dávid eddig azt mutatta meg, mennyire nagy és 
félelmetes volt a veszély, ami közeledett hozzá. A harmadik versben, nevetségessé téve Saul 
öntelt és ostoba próbálkozásait, s hatalmas készülődését, kijelenti, hogy csődöt mondtak 
céljuk elérésében.126 Az Ímé mutatószó használatával a csodát nagyítja fel, mert arra, hogy 
ilyen véget ért a dolog, ő maga egyáltalában nem is számított. Ímé, álnoksággal vajúdik a 
gonosz, hamisságot fogan, mondja, és végül üres szelet és hiábavalóságot szül, mert Isten 
                                                
122 “Duquel il avoit este delivre par luy.” 
123 “Au reste, quand il est yci parle de se retourner, ce n’est pas pour signifier ce que nous appelons repentance 
et amendement en son ennemi, mais tant seulement une volonte et deliberation diverse; comme si’il dit qu’il 
estoit en la puissance de l’ennemi de parfaire tout ce qui luy venoit en la fantasie.” 
124 Azok, akik ezt a nézetet fogadják el, a Septuagintából, a Vulgatából és a szíriai változatból nyernek 
támogatást, jóllehet a kaldeus változatban az üldözők szó szerepel. Ők a 13-14. verseket úgy tekintik, mint Isten 
bemutatását egy harcos képében, aki készen áll arra, hogy kilője égő, tüzes nyilait a célra, amit célba vett. „Én az 
 urentes, inflammatos szót a Mindenható nyilaiként olvasom (5Móz32:24): éhségtől lankadtan, láztól ,וצלקים
emésztetten, keserű dögvésztől sújtottan, gyullasztó ajkak (Péld26:23). A villámokat is nevezik Isten nyilainak 
(Zsolt18:15), s a menny tüzérségéhez tartozókként mutatják be.” – Dr. Kennicott nézete erről az igeszakaszról Az 
Ószövetség válogatott versei című művéből. Hengstenberg ugyanezt vallja. Az ő fordítása: Ő [Isten] meggyújtja 
nyilait. „A רלק jelentése égni. Az ostromok során megszokott dolog volt, hogy a nyilakat éghető anyaggal 
tekerték körül, és ezt meggyújtva lőtték ki azokat.” 
125 “La ou nous avons mis Persecuteurs aucuns le rapportans auxfleches, traduissent Ardentes; pource que le mot 
Hebrieu emporte aussl ceste signification.” 
126 “Disant que tout cela est alle en fumee.”—“Kimondván, hogy minden füstbe ment.” 
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hiúsította meg a várakozásait, és semmisítette meg minden gonosz próbálkozását.127 Az 
álnokság és a gonoszság itt a mindenféle erőszak és bántalmazás helyett szerepel,128 amit Saul 
Dávidra próbált zúdítani. Egyes igemagyarázók úgy vélik, hogy a szórend meg van fordítva, 
mert a vajúdás a fogantatás előtt áll, én azonban azt hiszem, hogy a szavak a megfelelő 
helyen vannak, ha így magyarázzuk őket: Íme, álnoksággal vajúdik, mert hamisságot fogant, 
azaz, amilyen régen kiagyalta az elpusztításomat, annyira megtesz majd mindent, hogy 
szándékát keresztülvigye. Dávid ezek után hozzáteszi: hazugságot szült. Ez azt jelenti, hogy 
Saul csalódott a várakozásában, amiképpen Ézsaiás is hasonló módon beszél arról, hogy 
(Ézs26:18), a hitetlenek „szelet szülnek”, mikor sikereik nem felelnek meg gonosz és öntelt 
erőfeszítéseiknek. Valahányszor csak látjuk tehát, hogy az istentelenek titkos terveket szőnek 
az elpusztításunkra, emlékezzünk meg arról, hogy hazugságot szólnak maguknak, más szóval 
becsapják saját magukat, és csődöt mondanak annak kivitelezésében, amit elterveztek a 
szívükben.129 Ha viszont nem vesszük észre, hogy csalódtak a várakozásaikban, amíg a 
szülésig el nem jutottak, ne csüggedjünk el, hanem az engedelmes türelem lelkével vessük alá 
magunkat Isten akaratának és gondviselésének. Vulgatának  

 
16. Gödröt ás és mélyre vájja azt;130 de beleesik a verembe, a mit csinált. 
17. Forduljon vissza fejére az, a mit elkövetett, és szálljon a saját koronájára az ő 

erőszakossága.131 
 
Itt Dávid nemcsak azt mondja ki, hogy gonosz mesterkedéseik eredménytelenek 

maradtak, de azt is, hogy Isten csodálatos gondviselése folytán az eredmény pont az 
ellenkezője volt annak, amit elterveztek. Ezt először is átvitt értelemben mutatja be a gödör és 
a verem képével, majd ugyanezt a dolgot fejezi ki egyszerű szavakkal, hasonlatok nélkül, 
kijelentve, hogy a másoknak szánt baj visszatért annak fejére, aki kiagyalta azt. Kétségtelen, 
hogy közmondás volt a zsidók között: aki a vermet ásta az esett bele, amit akkor idéztek, 
mikor azt akarták mondani, hogy a gonosz és fortélyos emberek az általuk mások számára 
felállított csapdákban és tőrökben fogatnak meg, vagy, hogy a mások romlásának eltervezői a 
saját mesterkedéseik által pusztulnak el.132 Ennek a tanításnak kettős haszna van: először is, 
legyenek ellenségeink bármennyire is képzettek a ravaszságban. S használjanak bármiféle 
eszközöket a károkozásban, nekünk mindazonáltal az Isten által itt megígért végkimenetelt 
kell várnunk, miszerint a saját kardjuk által fognak elesni. S ez a dolog nem véletlenül 
következik be, hanem Isten, az Ő kezének titkos irányításával okozza, hogy a gonoszság, amit 
az ártatlanra akarnak zúdítani, visszatérjen a saját fejükre. Másodszor, ha a szeszély valaha is 
arra sarkall, hogy kárt okozzunk felebarátainknak, vagy bármiféle gonoszságot kövessünk el, 
emlékezzünk meg a megtorló igazságszolgáltatás eme alapelvéről, amit gyakorta irányít az 
isteni gondviselés, s amely szerint aki másnak vermet ás, maga esik bele. Ennek eredménye 

                                                
127 “Pource que Dieu l’a frustre de son attente et renverse toutes ces meschantes entreprises.” 
128 “Pour toutes violences et outrages.” 
129 “C’est a dire, se decoyvent et ne viendront a bout de ce qu’ils couvent en leurs coeurs.” 
130 Fry a Kálvin által kimélyítésnek fordított héber szó összehasonlításával a rokon arab szavakkal azt feltételezi, 
hogy a jelentése „kiásni, majd lefedni és elrejteni”. A képet az oroszlánok, és egyéb vadállatok Keleten szokásos 
elfogásának módszerétől kölcsönzi, melynek során gödröt ástak, az azok által gyakorta látogatott helyeken, majd 
befedtek náddal, illetve vékony faágakkal. Luther pontosan ugyanígy fordítja ezt a mondatot, s az igeverssel 
kapcsolatos kommentárjában jól megmagyarázza a zsoltáros kijelentéseinek erejét. „Figyeljük meg”, mondja, 
„milyen bámulatosan kifejezi ez az ellenségek izzó dühét. Nem egyszerűen csak annyit mond, hogy gödröt ásott, 
hanem még azt is hozzáteszi, hogy kimélyítette. Ennyire aktívan és szorgalmasan ásták a gödröt és készítették a 
lyukat. Megpróbálnak mindent, kiaknáznak mindent, s nem elégszenek meg azzal, hogy ástak egy gödröt, hanem 
kitisztítják, és mélyítik, oly mélyre, amennyire csak tudják, hogy megsemmisíthesse és elpusztítsa az ártatlant”. 
131 A Károli-fordításban a saját koronájára helyett a feje tetejére kifejezés szerepel – a ford. 
132 “Tomboyent au mal qu’ils avoyent brasse.”— “Abba a pusztulásba zuhannak, amit kiagyaltak.” 
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pedig, hogy mindenki, aki törődik a saját boldogságával és jólétével, gondosan tartózkodni 
fog attól, akár a legcsekélyebb bántalmat okozza másoknak. 

 
18. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. 
 
Mivel Isten célja a szabadítással, mellyel kegyeskedik megszabadítani szolgáit az, 

hogy viszonzásul a dicséret áldozatával szolgálhassanak neki, Dávid itt azt ígéri meg, hogy 
hálával elfogadja majd a kapott szabadulást, egyidejűleg kijelenti, hogy megmenekülése a 
haláltól Isten kétségtelen és nyilvánvaló munkája volt. Igazából és szívből nem lett volna 
képes Istennek megadni a dicséretet a szabadulásáért, ha nem lett volna teljes mértékben 
meggyőződve arról, hogy nem ember erejével menekült meg. Ezért tehát nemcsak a 
Szabadítójának kijáró hála megadását ígéri meg, de egy szóban azt is megerősíti, hogy amit 
hosszabban mondott el a zsoltárban: Isten kegyelmének adós az életéért, amit Ő nem engedett 
meg, hogy Saul elvegyen tőle. Isten igazságossága itt az Ő hűségére értendő, amivel jót tesz 
szolgáinak az életük megvédésével és fenntartásával. Isten nem zárja, vagy rejti el az Ő 
igazságosságát előlünk elméjének titkos zugaiba, hanem a mi javunkra mutatja azt ki, mikor 
minden gonosz erőszak ellen megvéd minket, megszabadít az elnyomástól, és megőriz minket 
a biztonságban, hiába indítanak ellenünk a gonosz emberek háborút, és hiába üldöznek 
minket. 
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8. zsoltár 
 
Dávid, Istennek az emberiség iránti atyai jóindulatán elmélkedve, nem elégszik meg 

azzal, hogy egyszerűen hálát ad érte, hanem elragadtatottan szemléli azt. 
 
1. Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. 
2. Mi Urunk Istenünk,133 mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre 

helyezed134 dicsőségedet. 
 
Annak meghatározását, hogy a גתית gittith zeneszerszámot, vagy valamilyen konkrét 

dallamot, illetve valamelyik híres és közismert dal kezdetét jelenti, nem vállalom fel. Azok, 
akik úgy vélik, hogy a zsoltárt azért nevezik így, mert Gát városában íródott, torz, és 
erőszakolt magyarázatát adják a dolognak. A másik három véleményt illetően, amelyekről 
beszéltem, nem túl fontos, melyiket fogadjuk el. A lényeg, amire itt figyelni kell, az, amit 
maga a zsoltár tartalmaz, valamint az, hogy mi a célja. Igaz, hogy Dávid Isten csodálatos 
hatalmára és dicsőségére néz a teremtésben és az anyagi világegyetem kormányzásában, de 
mondhatni, csak futó pillantást vet arra, és lényegében Isten irántunk megnyilvánuló végtelen 
jóságának témája mellett időzik főként.  A természet egész rendjében a legbőségesebb, Isten 
dicsőségét megmutató anyag áll a rendelkezésünkre, mivel azonban minket kétségtelenül 
sokkal jobban befolyásol az, amit saját magunk tapasztalunk meg, Dávid itt nagyon-nagyon 
helyénvalóan konkrétan azt a jóságot ünnepli, amivel Isten az emberiség iránt viseltetik. Ez 
ugyanis minden dolog közül, ami nem kerüli el a figyelmünket, a legfényesebb tükör, 
melyben az Ő dicsőségét szemlélhetjük. Furcsa azonban, hogy egy felkiáltással kezdi a 
zsoltárt, mikor a szokásos mód az, hogy először beszámol a dologról, majd ezután 
magasztalja fel nagyságát és kiválóságát. Ha azonban megemlékezünk arról, hogy mit 
mondott a Szentírás más verseiben Isten munkáinak szavakban való kifejezhetetlenségéről, 
nem lepődünk meg, hogy Dávid ezzel a felkiáltással ismeri el: ő maga alkalmatlan a feladatra, 
hogy beszámoljon róluk. Dávid tehát, mikor Isten ama felfoghatatlan jóságáról elmélkedik, 
amit az emberiségre kegyeskedett ráruházni, érzi, hogy minden gondolatát és érzését elnyeli 
és leuralja a bámulat, mivel annak tárgya nem fejezhető ki szavakkal.135 Emellett a Szentlélek, 
Aki Dávid nyelvét vezette, az ő közreműködésével kétségtelenül fel akarta rázni az embereket 
a tompaságból és a közönyösségből, ami mindenkire jellemző, hogy ne visszafogott és fagyos 
módon ünnepeljék Isten végtelen jóságát, és megszámlálhatatlan jótéteményeit, amit a 
kezeiből kapnak, hanem teljes szívvel, és minden erejükkel adják át magukat ennek a szent 
gyakorlatnak. Dávid eme felkiáltása azt is magában foglalja, hogy mikor az emberi elme 
minden képességét a végsőkig kihasználva elmélkedünk ezen a témán, akkor is csak nagyon 
hiányosan járunk el.136 

Isten nevét, ahogyan én magyarázom, itt úgy kell értenünk, mint Isten 
tökéletességeinek és jellemének ismeretét, amiképpen Ő megismerteti Magát velünk. Én nem 
fogadom el azok nehezen megfogható spekulációit, akik úgy vélik, hogy Isten neve nem jelent 
mást, kint Magát Istent. Ezt inkább a munkáira és a tulajdonságaira kell vonatkoztatni, 
amelyből megismerhetjük Őt, mintsem a lényegére. Dávid tehát itt azt mondja, hogy a világ 

                                                
133 Ez az első szó Isten közölhetetlen neve, a következő az אדנינו Adonenu, Urunk, ami a דן dan gyökérből 
származik, aminek a jelentése kormányozni, megítélni, támogatni. 
134 “Pourceque tu as mis.” — “Mivel… helyezted.” “Ou, qui as mis, ou que de mettre.” —“Vagy, aki… helyezte, 
sőt erősítette.” (Károlinál múlt időben szerepel – a ford.) 
135 “Puisque langue ne bouche ne la scauroit exprimer.” — “Mivel sem a nyelv, sem a száj nem képes azt 
kifejezni.” 
136 “A louer les graces de Dieu.” — “Isten kegyelmét dicsérve.” 



 68 

tele van Isten csodálatos dicsőségével, így annak híre-neve nemcsak az egekig ér fel, de 
sokszorosan felette is áll annak. A תנה tenah igét egyesek múlt idővel fordították, helyezted, 
de véleményem szerint pontosabban fordítják azok, akik jelen időt használnak, helyezed, vagy 
teszed, mivel a második mondat csak az első megerősítése. Mintha azt mondta volna: a Föld 
túl csekély ahhoz, hogy befogadja Isten dicsőségét, vagy jellemének és tökéletességeinek 
csodálatos megnyilvánulásait. E szerint a nézet szerint az אשר asher nem vonatkozó névmás 
lesz, hanem a még kiegészítő, vagy magyarázó viszonyszó jelentését veszi át, amivel a 
megelőzően elhangzottak magyarázatát vezetjük be.137 

 
3. A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te 

ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót megfutamítsd.138 
 
Most belekezd annak a dolognak a bizonyításába, aminek korábban az elmondásába 

kezdett,139 kijelentvén: Isten gondviselése avégett, hogy megismertesse magát az 
emberiséggel, nem várja meg, míg az emberek felnőnek, hanem már a csecsemőkor 
legelejétől kezdve olyan fényességgel ragyog fel, ami elégséges minden istentelen 
elhallgattatásához, akik Istenről alkotott világi elképzeléseiken keresztül magát az Ő nevét 
szeretnék eltörölni.140 Egyesek véleménye, akik szerint a מפי mephi, szájából, azt jelenti: כפי 
kephi, szájában nem fogadható el, mert helytelen módon gyengíti a hangsúlyt, amit Dávid a 
nyelvezetének és értekezésének kíván kölcsönözni. Az igevers jelentése tehát az, hogy 
Istennek a gondviselésének ajánlásához nincs szüksége a retorikusok nagy erejű 
ékesszólására,141 sőt még díszes és formált nyelvezetre sem, mivel a csecsemők nyelvezete, 
jóllehet ők még nem beszélnek, kész és elegendően elegáns ahhoz, hogy ünnepelje. De 
megkérdezhető: milyen értelemben beszél a gyermekekről, mint Isten dicsőségének 
hirdetőiről? Véleményem szerint azok nagyon ostoba módon gondolkodnak, akik úgy vélik: 
ez akkor történik meg, mikor a gyermekek elkezdenek tagoltan beszélni, mivel akkor a lélek 
intellektuális képességei is akkor mutatkoznak meg. Megengedvén, hogy őket bébiknek, vagy 
csecsemőknek nevezik egészen hétéves korukig, miképpen képzelhetik ezek a személyek, 
hogy akik most tagoltan beszélnek, még mindig szopnak? S nincs több elmésség azok 
magyarázatában sem, akik azt mondják, hogy a csecsemők és csecsszopók szavak itt 
jelképesen a hívőket jelentik, aki újjászületvén Isten Lelke által nem tartják tovább is a régi 
testi korukat. Mi szükség van tehát Dávid szavainak csűrcsavarására, mikor azok valódi 
jelentése annyira világos és helyes? Ő azt mondja, hogy a csecsemők és csecsszopók elég 
erővel rendelkező szószólók Isten gondviselésének igazolásához. De hogy miért nem bízza 
ezt a dolgot az emberekre, hanem inkább azt mutatja meg, hogy a csecsemők nyelve, még 
mielőtt egyetlen szót is képes lenne kimondani, hangosan és megkülönböztetetten hirdeti 
Istennek az emberi faj iránti jóindulata dicséretét? S honnan lenne kész a számukra a táplálék 
már a születésük pillanatától fogva, mint abból, hogy Isten csodálatos módon átváltoztatja a 
vért tejjé? S honnan származna a szopási képességük, mint onnan, hogy ugyanaz az Isten, 
titokzatos ösztön által alkalmassá tette erre a nyelvüket? Dávidnak tehát a legjobb oka van 

                                                
137 “Mais vaudra autant cornroe Que, dont on use pour declarer ce qui a preced. “ 
138 A Károli-fordítás szerint: hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd - a ford. 
139 A tanítás, amit ez a zsoltár akar szemléltetni, Isten nevének, vagy hatalmának, jóságának és egyéb 
tökéletességeinek kiválósága, s ezt jelenti ki a zsoltáros a második versben. Ezután a tanítás megerősítésével és 
szemléltetésével folytatja: 1. a csecsemők példájával, 2. a csillagos éggel, 3. azzal, hogy Isten törődik az 
emberrel, dacára méltatlanságának, bűnösségének és nyomorult mivoltának. 
140 “Qui voudroyent que son nom fust totalement aboli de la memoire des hommes.” - “Akik azt szeretnék, hogy 
az Ő neve teljességgel kitörlődjék az emberek emlékezetéből.” 
141 “Que Dieu, pour magnifier et exalter sa providence, n’a pas besoin de la rhetorique et eloquence de grans 
orateurs.” - “Hogy Istennek a gondviselésének felnagyítása és magasztalása végett nincs szüksége a nagy 
szónokok ékesszólására és eleganciájára.” 
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annak kijelentésére, hogy ha minden felnőtté vált ember nyelve el is némul, a csecsemők 
beszéd nélküli szája elegendően alkalmas Isten dicsőségének ünneplésére. S mikor a 
csecsemőket nemcsak mint Isten dicsőségének bizonyságtevőit és hirdetőit mutatja be, de 
felnőtt erőt tulajdonít a szájuknak, a kifejezés nagyon hangsúlyos. Ugyanazt jelenti, mintha 
azt mondta volna: ezek Isten legyőzhetetlen bajnokai, akik mikor csatára kerül a sor, 
könnyedén képesek szétszórni és tönkreverni Isten gonosz megvetőinek, valamint azoknak az 
egész seregét, akik átadták magukat az istentelenségnek.142 Figyelmeztetnünk kell azokat, 
akik a csecsemőkre testálják Isten dicsősége megvédésének hivatalát Isten ama 
megkeményedett megvetőivel szemben, akik a mennyel merészelnek szembeszállni, és 
Istennel háborúznak, mint a költők mondták az ókorban a gigászokról.143 Mivel tehát ezek a 
szörnyetegek144 heves dühvel szaggatják a gyökereket, és uralnak le mindent, ami kegyesség 
és istenfélelem145 csak van ebben a világban, s a merészségükön át még magával a mennyel 
szemben is megpróbálnak erőszakot elkövetni, Dávid, őket gúnyolva a csatatérre viszi ellenük 
a csecsemők szájait, amikről azt mondja, hogy elegendően erős fegyverekkel vannak 
felszerelve, s elegendő kitartással megáldva ahhoz, hogy porba sújtsák ezt a tűrhetetlen 
gőgöt.146 Ezért fűzi tehát azonnal hozzá: 

A te ellenségeid miatt. Isten számára nem szükséges nagy erővel háborút indítani, 
hogy meggyőzze a kegyeseket, akik akarattal figyelnek a hangjára, és készséges 
engedelmességet tanúsítanak, amint a legcsekélyebb mértékben is tájékoztatja őket akaratáról. 
Isten gondviselése, elismerem, alapjában véve a hűségesek kedvéért ragyog fel, mivel csak 
nekik van arra szemük, hogy meglássák. Mivel azonban hajlandóknak mutatkoznak 
utasításokat elfogadni, Isten szelíden tanítja őket, miközben felfegyverkezik az ellenségei 
ellen, akik soha másként nem engedelmeskednek neki, csak kényszer hatására. Egyesek úgy 
értik a megerősítetted szót, hogy az azt jelenti: magában az ember születésében, vagy 
fogantatásában Isten alapokat fektet le a saját dicsőségének kinyilvánításához. Ez a 
magyarázat azonban túlságosan korlátozott. Nekem kétségem sincs afelől, hogy a szó a 
megerősít értelemben szerepel, mintha a próféta azt mondta volna: Istennek nincs szüksége 
nagy katonai erőre a hitetlenek megsemmisítéséhez, hanem helyette elégséges a számára a 
gyermekek szája.147 

Megfutamítani. A fordítók különböznek a השבית hashebith szó jelentését illetően. 
Tulajdonképpen azt jelenti: a megszűnését okozni, ami azt jelenti: elnémítani, mert ez a 
tárgyatlan שבת shabath ige hifil ragozása. Gyakran veszik azonban átvitt értelemben 
megsemmisíteni, vagy semmivé tenni, mivel a pusztulás, vagy a halál véget vet mindennek. 
Mások így fordítják: hogy megfékezhesd, mintha Dávid azt értette volna: elhallgattattak, így 
elálltak Isten átkozásától, vagy szidalmazásától. Mivel azonban itt egy csodálatos utalás 
szerepel az ellenségekkel folyó csatározásra, én jobbnak láttam a megfutamítani katonai 
kifejezést használni. De megkérdezik, Miképpen futamítja meg Isten az ellenségeit, akik 
istentelen rágalmaikkal és ócsárlásaikkal nem szűnnek meg ellene törni az isteni gondviselés 
minden bizonyítékának, és megpróbálni kiirtani azokat, noha naponta megmutatkoznak?148 
Erre azt mondom: ők nem abban a vonatkozásban irtatnak ki gyökerestől, vagy győzetnek le, 

                                                
142 “Et desconfire toute l’armee des meschans contempteurs de Dieu, et gens adonnez a impiete.” 
143 “Comme les poetes ont dit anciennement des geans.” 
144 “Cyclopes.” - latin. “Ces monstres.” - francia. 
145 “Et crainte de Dieu.” 
146 “Leur orgueil intolerable.” 
147 “Comme si le prophete fust dit que Dieu se sert des bouches des petis enfans, comme d’une puissante armee 
et bien duite a la guerre et qu’elles luy suffisent pour destruire et exterminer les meschans.” — “Mintha a próféta 
azt mondta volna: Isten a kisgyermekek száját használja erős és jól felszerelt hadseregként, s ez elégséges a 
számára a gonoszok megsemmisítéséhez és eltörléséhez.” 
148 “Lesquels par leurs mesdisances et detractions plenes de sacrilege ne cessent de heurter et choquer 
impetueusement encontre tout ce en quoy la providence de Dieu se manifeste journellement.” 
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hogy rákényszerülnek az alázatosabb és bátortalanabb viselkedésre, hanem minden 
istenkáromlásukkal és kutyaugatásukkal megmaradnak a lealacsonyodás és zavarodottság 
ama állapotában, amelybe kerültek. S hogy néhány szóban fejezzem ki az egészet: mint az 
ember fogantatása, vagy születése, úgy az isteni gondviselés ragyogása is oly korán válik 
nyilvánvalóvá abban, hogy még az anyjuk mellén csüggő csecsemők is képesek teljesen 
letörni Isten ellenségeinek haragját. Noha az Ő ellenségei mindent megtehetnek, ami csak 
tőlük telik, és százszor is kirobbanhat dühük, mégis hiábavaló a számukra megpróbálni 
felülkerekedni azon az erőn, ami a csecsemőkor gyengeségében mutatkozik meg. A 
bosszúvágy minden istentelenben uralkodik, miközben Isten az Ő gyermekeit a szelídség és a 
kedvesség lelkével kormányozza.149 A jelen igeszakasz témájának megfelelően a bosszúálló 
jelzőt a próféta Isten ama ellenségeire alkalmazza, akik nemcsak az emberekkel szemben 
kegyetlenek, de frenetikus dühtől égve még Magával Istennel is háborúznak. 

Ezzel elláttam a hűséges igemagyarázó szerepét a próféta elméjének megnyitásával. 
Már csak egyetlen nehézség marad, mégpedig az, hogy Krisztus látszólag másképpen 
értelmezi ezt az igeverset (Mt21:16), mikor tízéves gyermekekre vonatkoztatja. Ezt a 
nehézséget azonban könnyű megoldani. Krisztus a nagyobbtól kiindulva, a kisebb felé 
haladva érvel ekképpen: ha Isten a gyermekeket már a csecsemőkorban az Ő dicsősége 
hirdetőinek jelölte ki, akkor semmi abszurditás nincs abban, ha eszközként felhasználja őket, 
hogy hétéves korukban, és azt követően nyelvükkel hirdessék az Ő dicséretét. 

 
4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a 

melyeket elrendeztél:150 
5. Micsoda az ember151 - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, 

hogy meglátogatod?152 
 
Miután a héber כי ki szó gyakran ugyanazt jelenti, mint a mivel, vagy, mert, s 

egyszerűen csak megerősít egy dolgot, mind a görög, mind a latin egyházatyák általában úgy 
olvasták az ötödik verset, mint önmagában befejezett mondatot. Azonban kétségtelen, hogy 
szorosan kapcsolódik a következő vershez, s ezért a kettőt egybe kell kapcsolni. A héber כי ki 
szó nagyon helyesen fordítható a noha, ámbár elválasztó kötőszóként, ezzel az igeszakasz 
jelentése így alakul: Noha Isten végtelen fensége felragyog az égitestekben, s joggal köti 
magához az emberek bámuló szemeit, az ő dicsőségét mégis speciális módon szemlélhetjük 
az emberekre ruházott nagy kegyeiben, és az irántuk megnyilvánuló jóságában. Ez a 
magyarázat nem lesz ellentétes az igevers témájával, én azonban inkább az általánosan 
elfogadott változatot követem. Olvasóimnak azonban gondosan meg kell figyelniük a 
zsoltáros célját: ezzel az összehasonlítással akarja öregbíteni Isten végtelen jóságát, hisz 
valóban csodálatos dolog az, hogy a menny Teremtője, Akinek dicsősége annyira mindent 
meghaladóan hatalmas, hogy a legnagyobb bámulatba ejt minket, kegyesen annyira 
leereszkedik, hogy magára vállalja a gondoskodást az emberi fajról. S hogy a zsoltáros ezt az 
ellentétet állítja, kikövetkeztethető a héber אנוש enosh szóból, ami én embernek fordítottam, s 
ami inkább az ember törékenységét fejezi ki, mintsem bármiféle erőt, amivel az ember 
rendelkezik.153 Látjuk, hogy a nyomorult emberek a földi életük során a legalávalóbb 
                                                
149 “De douceur et benignite.” 
150 A Károli-fordítás szerint: a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél – a ford. 
151 “Alors je pense, Qu’est-ce de l’homme?” — “Aztán arra gondolok: micsoda az ember?” 
152 “Ou, as sourchance de luy?” —“Vagy, hogy gondolsz rá?” A Károli-fordítás szerint: és az embernek fia, hogy 
gondod van reá – a ford. 
153 „A másik kifejezés, ami az embert írja le, a בן אדם ben Adam, szó szerint Ádám fia – ember, Ádám fia, aki 
hozzá hasonlóan a Föld porából vétetett, amint azt az Ádám név is közvetíti, ember, a hitehagyott és bukott 
Ádám fia, aki hozzá hasonlóan romlott és bűnös. Ahogyan korábban az embereket Enosh-nak nevezte a bűn 
okozta fájdalmas állapotuk miatt, úgy nevezi őket Ádámnak és Ádám fiainak, azaz földinek, hogy eszükbe idézze 
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teremtményekkel keverednek, amiért is Isten nagyon jó okkal megvethetné, és 
jelentékteleneknek tekinthetné őket, ha a saját nagyságából, vagy méltóságából indulna ki. A 
próféta tehát kérdező stílusban beszélve, lealacsonyítja állapotukat, arra célozva, hogy Isten 
csodálatos jósága annál fényesebben ragyog fel abban, hogy az oly dicsőséges Teremtő, 
akinek fensége ragyogva fénylik a mennyben, kegyesen leereszkedik, és felruházza az oly 
nyomorult és alávaló teremtményt a legnagyobb dicsőséggel, valamint meggazdagítja 
számtalan áldással. Ha a nagylelkűségét akarta volna gyakorolni bárkivel szemben, nem volt 
Neki szükséges az embereket kiválasztani, akik nem mások, csak por és sár, avégett, hogy 
minden más teremtmény fölé emelje őket, hiszen elegendően vannak a mennyben, akikkel 
nagylelkű lehet.154 Bárki tehát, akit nem ejt bámulatba és nem érint meg mélyen ez a csoda, 
több mint hálátlan, és ostoba. Mikor a zsoltáros az egeket Isten egeinek, és ujjai munkájának 
nevezi, ugyanerre a dologra utal, és ezt kívánja szemléltetni. Mi másért lenne, hogy Isten 
előlép munkáinak ennyire nemes és dicsőséges részéből és lehajol hozzánk, szegény földi 
hernyókhoz, ha nem azért, hogy jóságát felnagyítsa, és még látványosabban szemléltesse? 
Ebből azt is megtanuljuk, hogy azok, akik annak kiválóságával dicsekednek, amijük van, 
azzal vádolhatók, hogy nagyon vakmerően élnek vissza Isten jóságával, mintha vagy a saját 
ügyességükkel szerezték volna, vagy a saját érdemeik folytán kapták volna. Pedig annak 
eredete inkább arra kellene, hogy emlékeztesse őket: mindez kegyesen adatott meg azoknak, 
akik egyébként alávaló és megvetendő teremtmények, s a végtelenségig méltatlanok arra, 
hogy bármi jót kapjanak Istentől. Bármiféle dicséretes tulajdonságot is látunk magunkban, 
indítson az minket Isten bőkezű és meg nem érdemelt jóságának ünneplésére, amivel nekünk 
adományozta azt. 

A negyedik vers végén található ige, amit mások az alkotni, előteremteni, vagy 
létrehozni szavakkal fordítanak, én az elrendezni szóval láttam jónak fordítani, mert a 
zsoltáros látszólag arra a nagyon szép rendre utal, amellyel Isten oly helyesen megállapította a 
csillagok helyzetét, és naponta irányítja a járásukat. Mikor azt mondja, hogy Isten 
megemlékezik az emberekről, az nem más jelent, mint hogy atyai szeretettel viseltetik iránta, 
védi és táplálja őt, s kiterjeszti rá a gondviselését. Az igevers utolsó פקד pakad szavát 
majdnem minden igemagyarázó a meglátogatni igével fordítja, és én sem akarok különbözni 
tőlük, mivel a szó eme értelme nagyon jól illik az igevershez. Mivel azonban néha azt jelenti: 
megemlékezni, s mivel gyakran találkozunk ugyanazon dolog más szavakkal történő 
ismétlésével a zsoltárokban, nagyon helyesen fordítható gondolsz vele-nek is, mintha Dávid 
ezt mondaná: csodálatos dolog, hogy az Isten gondol az emberekre és folytonosan 
megemlékezik róluk. 

 
6. Hiszen155 kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél,156 és dicsőséggel és tisztességgel 

megkoronáztad őt! 
                                                                                                                                                   
kezdetüket és végüket azoknak, akik Ádámból, azaz a porból vétettek, és porrá lesznek. (1Móz2:7, 3:19)” – 
Ainsworth. Egyesek azon a véleményen vannak, hogy a ben Adam az embert a legmagasztosabb állapotában 
jelenti, szemben a korábbi אנוש enosh névvel, ami az embert a törékeny, gyenge és nyomorult állapotában jelenti. 
Dr. Rye Smith így fordítja ezeket a szavakat: „Micsoda az ember, hogy gondolsz rá? Még a [legnemesebb] 
emberfia is, hogy meglátogatod?” Majd hozzátesz egy lábjegyzetet ekképpen: „A mi nyelvünkben nincs 
egyszerű kifejezés az אנוש enosh, a törékeny, nyomorult ember, a βροτος, valamint az אדם, az ember a 
legfelmagasztaltabb állapotában, az ανθρωπος közötti különbség megjelölésére. Ezért próbáltam meg egy 
díszítő jelző beszúrásával megközelíteni az elképzelést.” – Scripture Testimony to the Messiah, „A” kötet, 217. 
oldal. Patrick püspök megjegyzi, hogy „a ben Adam és a bene ish, az emberfia és az emberek fiai olyan 
kifejezések, melyek a Szentírás nyelvezetében a hercegekre, sőt néha a hercegek legkiválóbbjaira vonatkoznak”, 
s az itt szereplő emberfia kifejezést „az emberek legnagyobbika”, „a világ legnagyobb hercege” értelmezéssel 
fordítja. - Preface to his Paraphrase on the Book of Psalms. 
154 “Veu qu’il avoit assez au ciel envers qui se monstrer liberal.” 
155 “Ou, Et tu l’as.” — “Vagy: És kevéssel…” 
156 “Ou, les anges.” — “Vagy: az angyaloknál.” 
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7. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. 
 
6. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Kétségem sincs afelől, hogy a héber כי 

ki kötőszót a mert okozati kötőszóval kell fordítani. Látható ugyanis, hogy a zsoltáros azt 
erősíti meg, amit épp az imént mondott Istennek az emberek iránti végtelen jóságáról annak 
megmutatásával, hogy mellettük áll és gondjukat viseli. Először is úgy mutatja be őket, mint 
annyi tisztességgel megáldottakat, ami nem sokkal kisebbé teszi őket az isteni és mennyei 
dicsőségnél. Másodszor, megemlíti azt a külső uralmat és hatalmat, amellyel minden 
teremtmény felett rendelkeznek, s amiből kitűnik, milyen nagyfokú a méltóság, amire Isten 
emelte őket. Valóban semmi kétségem sincs a felől, hogy az elsővel157 azokra a 
megkülönböztetett képességekre utal, melyek világosan kimutatják, hogy az ember Isten 
képmására, valamint az áldott és halhatatlan élet reménységére teremtetett. Az ok, amiért 
ezekkel felruháztattunk, s amelyek által képesek vagyunk különbséget tenni a jó és a rossz 
között, a vallás beléjük ültetett alapelve, az egymással való érintkezésük, amely bizonyos 
szent kötelékekkel meg lett védve a felbomlástól, a jövővel való törődés, valamint a 
szégyenérzet, amit a vétkességük kelt bennük, és a tény, hogy továbbra is törvények 
irányítanak minket, mind világos jelei a kiemelkedő és isteni bölcsességnek. A megkoronázás 
itt átvitt értelemben értendő, mintha Dávid azt mondta volna, hogy Isten a tisztesség olyan 
jeleivel öltöztetett és ékesített fel minket, melyek nem állnak messze az isteni fenség 
ragyogásától. A Septuaginta az םאלהי  Elohim szót angyaloknak fordítja, amit nem ellenzek, 
mert ez a név, amint az közismert, sokszor adatik az angyaloknak, s szerintem Dávid 
szavainak jelentése az, hogy az emberek állapota nem sokkal alacsonyabb az isteni és 
mennyei állapotnál. Mivel azonban a másik fordítás természetesebb, s majdnem általánosan 
elfogadott a zsidó igemagyarázók között, én is jónak véltem követni. Az sem kielégítő 
ellenvetés ezzel szemben, hogy az apostol, mikor ezt az igeverset idézi a Zsidókhoz írott 
levelében (Zsid2:7), akkor ezt mondja: Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, és nem 
Istennél,158 mert ismerjük az apostolok szabadságát a Szentírás idézése vonatkozásában. Ők 
valójában nem kiforgatták a Szentírásból vett idézetek helyes jelentését, hanem mindössze 
elégségesnek vélték annak megmutatását, hogy amit tanítottak, azt Isten Ígéje akkor is 
megszentelte, ha nem a pontos szavakat idézték. Ezért soha nem vonakodtak megváltoztatni a 
szavakat, feltéve, hogy a szöveg lényege nem változott. Van azonban egy másik kérdés, amit 
nehezebb megoldani. Miközben a zsoltáros itt az emberek kiválóságáról értekezik, s azt 
illetően írja le őket, hogy közel kerültek Istenhez, az apostol a szavait Krisztus 
megaláztatására vonatkoztatja. Először is annak helyességét kell fontolóra vennünk, hogy 
Krisztus személyére vonatkoztassuk azt, ami az egész emberiséggel kapcsolatosan hangzik el, 
másodszor pedig, hogy miképpen magyarázhatjuk az elhangzottakat a halálig megalázott 
Krisztusra vonatkozóként, mikor nem volt alakja és ékessége, mert elcsúfította a kereszt 
gyalázata és átka. Amit egyesek állítanak, miszerint ami igaz a tagokra, elmondható a Főről 
is, elégséges válasz lehet az első kérdésre, de én továbbmegyek egy lépéssel, mert Krisztus 

                                                
157 “Qu’il n’entende par la premier.” 
158 A tény, hogy Pál apostol az angyalok szót használja Isten helyett, természetesen nem bizonyítja Kálvin 
fordításának pontatlanságát. Miután Pál korában a Septuaginta általánosan használt volt a zsidók között, teljesen 
természetesen idéz belőle pontosan úgy, ahogyan azt mi is tesszük az angol változatban. S ez elég is volt az ő 
céljaira. Neki az volt a célja, hogy választ adjon a zsidók ellenvetésére, amit a keresztyén korszakkal szemben 
hoztak fel, miszerint az alávalóbb a mózesihez képest, mivel utóbbinak az angyalok voltak a közbenjárói, míg az 
előbbinek az ő véleményük szerint csak egy ember. Erre az ellenvetésre válaszol a saját Szentírásukból, s idézi a 
zsoltárt annak megmutatására, hogy Krisztus az Ő emberi természetében alig volt kevesebb az angyaloknál, 
majd messze fölébük került annak a dicsőségnek és hatalomnak a vonatkozásában, amivel megkoronáztatott. Ha 
az apostol a zsidó Szentírást idézte volna, s az אלהים Elohim, Isten megnevezést használja a Legfenségesebbet 
értve alatta, az érve még erősebb lett volna Krisztus isteni mivolta mellett az Ő emberi természetében. – Lásd 
Stuart’s Commentary on the Hebrews, 2. kötet 68-71. oldalak 
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nemcsak elsőszülött minden teremtmény között, de az emberiség Helyreállítója is. Amiről itt 
Dávid beszél, az igazán a teremtés kezdetére vonatkozik, mikor az ember természete még 
tökéletes volt.159 Tudjuk azonban, hogy Ádám bukásával az egész emberiség kiesett a kezdeti 
épség állapotából, továbbá megfosztattunk azoktól a megkülönböztetett ajándékoktól, melyek 
által mondhatni a félistenség állapotába emeltettünk. Röviden a legnagyobb kiválóság 
állapotából a nyomorult és szégyenteljes szűkölködés állapotába kerültünk. Ennek a 
megromlásnak a következtében Isten nagylelkűsége, amiről itt Dávid beszél, megszűnt, 
legalábbis oly mértékben, hogy egyáltalában nem abban a ragyogásában és csillogásában 
jelenik meg, mint mikor az ember még a bukás előtti állapotában volt. Igaz, teljességgel nem 
szűnt meg, de ó jaj! milyen csekély része maradt meg a bukás nyomorúságos veresége és 
romjai között! Mivel azonban a mennyei Atya a Fiára ruházta minden áldás mérhetetlen 
teljességét, így mindenki meríthet ebből a forrásból, s ebből az következik, minden, amit Isten 
Általa ruház ránk, az jog szerint Őt illeti. Ő ugyanis az Isten élő képmása, Aki szerint 
mindennek meg kell újulnia, s Akitől függ a részesedésünk azokból a felbecsülhetetlen 
áldásokból, amelyekről itt szó van. Ha bárki azt veti ennek ellenébe, hogy Dávid először 
felteszi a kérdést: Micsoda az ember?, hisz Isten oly bőven árasztotta rá a kegyeit erre az oly 
nyomorult, megvetendő és méltatlan teremtményre, ugyanakkor nem csoda, hogy Isten 
ennyire kegyes Krisztussal, Aki nem közönséges ember, hanem Isten egyszülött Fia. A válasz 
könnyű, és így hangzik: Ami Krisztus emberi természetére ruháztatott, az ingyenes ajándék 
volt, sőt mi több, a tény, hogy egy halandó ember, Ádám fia, egyben Isten egyszülött Fia, a 
dicsőség Ura, és az angyalok Fejedelme, ragyogó szemléltetése Isten könyörületének. 
Ugyanakkor azt is észre kell venni, hogy bármilyen ajándékot is kapott, azt Isten ingyenes 
kegyelméből származónak kell tekinteni annál is inkább, mert ezek elvileg arra rendeltettek, 
hogy ránk legyenek ruházva. Az Ő kiválósága és mennyei méltósága tehát ránk is kiterjednek, 
mert látható, hogy a mi kedvünkért gazdagíttatott meg ezekkel. 

Amit tehát az apostol mond abban az igeversben Krisztus rövid idejű 
megaláztatásáról, azt nem e szöveg magyarázatának szánja. Inkább a tárgyalt téma 
gazdagításának és szemléltetésének céljából veti fel és illeszti ahhoz, ami más értelemben 
hangzott el. Ugyanez az apostol nem vonakodott a Rm10:6-ban ugyanilyen módon 
gazdagítani és felhasználni az eredetitől eltérő értelemben Mózes szavait az 5Móz30:12-ből: 
„Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy 
teljesítsük azt?”, stb. Az apostol tehát ennek a zsoltárnak az idézésével nem elsősorban azt 
tartotta szem előtt, amire Dávid gondolt, hanem ezekre a szavakra utalva: kevéssel tetted őt 
kisebbé az Istennél, majd megint: dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, a kisebbítést 
Krisztus halálára, a dicsőséget és a tisztességet az Ő feltámadására vonatkoztatta.160 Hasonló 
magyarázatát adhatjuk Pál kijelentésének az Ef4:8-ból, amelyben nem annyira a szöveg 
értelmét magyarázza (Zsolt68:19), hanem áhítatosan alkalmazza azt Krisztus személyére. 

7. Úrrá tetted őt kezeid munkáin. Dávid most rátér a másik dologra, amiről az imént 
beszéltem, nevezetesen hogy a minden dolog feletti uralomból, amit Isten az emberekre 
ruházott, nyilvánvaló, milyen nagy az Ő irántuk érzett szeretete, s milyen nagyra becsüli őket. 
Mivel Neki Magának nincs szüksége semmire, a menny és a föld minden gazdagságát az ő 
használatukra rendelte. Természetesen különleges, és elegendően fel sem becsülhető 
megtiszteltetés az, hogy a halandó embernek Isten képviselőjeként uralma van a világ felett, 
mintha az jogosan lenne az övé, és akármerre is néz, nem lát semmiből hiányt, ami életének 
kényelméhez és boldogságához járul hozzá. Miután ezt az igeszakaszt Pál idézi a 
korinthusibelieknek írott első levelében (1Kor15:27) ahol Krisztus lelki királyságát tárgyalja, 
                                                
159 “Lorsque la nature de l’humain n’estoit point encore corrompue.” —“Mikor az ember természete még nem 
romlott meg.” 
160 “Tu l’as fait un peu moindre; puis Tu l’as couronne d’honneur, il approprie ceste diminution a la mort de 
Christ, et la gloire et bonneur a la resurrection.” 
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egyesek ellenkezhetnek, és mondhatják, hogy az általa ezeknek a szavaknak tulajdonított 
jelentés nagyon eltér az enyémtől. De könnyű megválaszolni ezt az ellenvetést, s a válasz, 
amit adok, így szól: általánosságban a világ egész rendje az ember kényelmének és 
boldogságának biztosítása céljából lett kialakítva és megszabva. S hogy milyen értelemben 
lehet ezt az igeverset kizárólag Krisztusra vonatkoztatni, arról az imént szóltam. Az egyetlen 
dolog, amit még végig kell gondolni, hogy mire terjed ki ez a kijelentés – miszerint minden 
dolog alávettetett az embereknek. Kétségtelen, hogy ha van bármi, ami ellentétes az 
emberekkel, az nem más, mint hogy a csodálatos rend, amit Isten a kezdetben a világba 
helyezett, most a káoszba vettetett. Ennek következménye az, hogy az emberiség, miután 
romlásra jutott Ádám bukása által, nemcsak kikerült ebből az oly kiváló és megtisztelő 
helyzetből és megfosztatott korábbi uradalmától, hanem még megalázó és megszégyenítő 
rabszolgaságba is került. Igaz, hogy Krisztus a menny és a föld törvényes örököse, Aki által a 
hívők visszanyerik mindazt, ami Ádámban elveszett, de egyelőre Ő sem lépett még 
országának és uradalmának teljes birtokába. Ebből az apostol arra következtet, hogy amiről itt 
Dávid beszél,161 az nem következik be tökéletesen mindaddig, amíg a halál meg nem 
semmisül. Ennek megfelelően gondolkodik az apostol ekképpen: „Ha minden dolog 
alávettetett Krisztusnak, akkor semmi sem szállhat szembe az Ő népével. Látjuk azonban, 
hogy a halál még mindig zsarnokoskodik felettük. Ebből következik, hogy még fennáll a 
mostaninál jobb állapot reménysége.” Ez pedig abból az alapelvből származik, amiről 
beszéltem, hogy a világ azzal a végcéllal teremtetett, hogy minden része az ember 
boldogságát szolgálja. Írásai másik részében az apostol ugyanezen alapelv mellett érvel, 
mikor annak bebizonyítása végett, hogy az utolsó napon valamennyiünknek oda kell állni 
Krisztus ítélőszéke elé, a következő igeszakasszal hozakodik elő: „nékem hajol meg minden 
térd” (Rm14:10). Ehhez a szillogizmushoz, ahogyan a logikatudósok nevezik, egy kisebb 
kitételt kell hozzátennünk,162 nevezetesen hogy még mindig sokan vannak, akik büszkén és 
makacsul lerázzák az Ő igáját, és megtagadják, hogy engedelmességük jeleként térdet 
hajtsanak Neki. 

 
8. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is; 
9. Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. 
10. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön! 
 
Az előbbi kérdés, hogy milyen mértékben terjed ki az ember uralma Isten munkáira, 

látszólag még nincs teljesen megválaszolva. Ha a próféta itt a magyarázással azt jelenti ki, 
milyen fokban rendelt alánk minden dolgot Isten, ez az alárendelés látszólag arra 
korlátozódik, ami az ember mulandó kényelméhez és jólétéhez tartozik, míg ebben a világban 
van. Erre a nehézségre azt mondom: a zsoltáros ezekben a versekben nem a teljes felsorolását 
akarja adni minden dolognak, ami az ember birtokába került, s amiről általánosságban szólt az 
előző versben, hanem csak egy területen hoz fel egy példát ezzel az alárendeléssel 
kapcsolatosan. Konkrétan azt a területet választotta, ami az általa leszögezni kívánt igazság 
világos és látványos bizonyítékát szolgáltatja még azon elmék számára is, melyek 
műveletlenek és lassúak a felfogásban. Nincs olyan tompa és ostoba elméjű ember, akinek 
problémát okozna azt meglátni, ha kinyitja a szemeit, hogy Isten csodálatos gondviselése 
folytán szolgálják a lovak és az ökrök az embert, adják a juhok a gyapjút a ruházkodásához, s 
adja a mindenféle más állat a táplálékot a fenntartására akár még a tulajdon testéből is. S 
minél jobban meglátszik ez az uralom, annál inkább szükséges, hogy elfogjon minket Isten 
jóságának és kegyelmének érzése, valahányszor csak táplálékot veszünk magunkhoz, vagy az 
élet bármely más kényelmét élvezzük. Nekünk tehát nem úgy kell értenünk Dávid szavait, 
                                                
161 “Que ce qui est yci dit par David.” 
162 “Car il faut suppleer en ceste argument la proposition que les Dialecticiens appellent.” 
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hogy az ember felruháztatott hatalommal Isten minden munkája felett, mert gyapjúba és 
állatbőrbe öltözik, vagy, mert a testükből él, és a munkájukat a saját javára hasznosítja, ez 
ugyanis nem lenne meggyőző gondolkodás. Dávid ezt csupán példaként említi, valamint 
tükörként, melyben megláthatjuk az Ő keze munkája feletti uralmat, és elmélkedhetünk 
felette, amivel az Isten az embert megtisztelte. A dolog summája ez: Isten az ember 
megteremtésével kimutatta végtelen kegyelmét, de különösen iránta érzett atyai szeretetét, 
melyeknek joggal kell ámulatba ejteni minket, s noha ez a boldog állapot az ember bukásával 
majdnem teljesen megsemmisült, mégis megmaradt az emberben valamennyi az Isten által 
egykor iránta mutatott nagylelkűségből, aminek elégségesnek kell lenni ahhoz, hogy kiváltsa 
bámulatunkat. Igaz, ebben a fájdalmas és nyomorúságos bukásban az Isten által eredetileg 
megszabott törvényes rend többé már nem ragyog fel, de a hívők, akiket Isten Magához gyűjt, 
Krisztus, mint az ő Fejük alatt élvezik az Ádám alatt elveszített jó dolgok annyi maradékát, 
amennyi bőséges csodálkozásra ad nekik okot azt a különösen kegyelmes módot illetően, 
mellyel Isten bánik velük. Dávid itt Isten földi jótéteményeire szorítkozik, a mi kötelességünk 
azonban ennél feljebb emelkedni, és a mennyország Krisztusban feltáruló, felbecsülhetetlen 
kincseit, valamint a lelki élethez tartozó összes ajándékot szemlélni, hogy ezekről elmélkedve 
az Isten szeretetére gyulladjon szívünk, a kegyesség gyakorlására induljunk fel, és ne hagyjuk, 
hogy lusták és nemtörődömök legyünk az Ő dicséretében. 
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9. zsoltár 
 
Dávid, miután felidézte a korábban kivívott győzelmeit, és fennkölt tirádákkal 

magasztalta Isten kegyelmét és hatalmát ezek szerencsés végkimenetelében, most, miután 
látja az új ellenségeket, és a felmerülő veszélyeket, ismét ugyanannak az Istennek a 
védelméhez folyamodik, Aki korábban megszabadította, s azért könyörög, hogy törje le 
ellenségeinek büszkeségét. 

 
1. Az éneklőmesternek almúth labbén; Dávid zsoltára.163 
 
Ezt az ajánlást különféleképpen magyarázzák. Egyesek így fordítják: Labbén halálára, 

s azon a véleményen vannak, hogy ő volt Dávid ellenségeinek egyik főkapitánya. Mások 
inkább úgy vélik, hogy ez egy kitalált név, s Góliát személyéről van szó ebben a zsoltárban. 
Megint mások szerint ez zeneszerszám volt. Nekem azonban helyesebbnek tűnik, vagy 
legalábbis (ahogy mondani szoktam, ha a dolog homályos)164 valószínűbbnek látszik az a 
vélemény, hogy ez volt a kezdete egy jól ismert éneknek, amelynek dallamára íródott a 
zsoltár. A fordítók vitái arról, hogy milyen győzelmeket ünnepel itt Dávid, véleményem 
szerint szükségtelenek és semmi hasznos célt nem szolgálnak. Először is az a véleményük, 
hogy ez győzelmi ének, melyben Dávid egyszerűen hálát ad Istennek megcáfoltatik, és 
hibásnak bizonyul a zsoltár témájából kiindulva. A zsoltár nagyobbik része valóban Isten 
dicséretének megéneklése, de a zsoltár egészét imának kell tekintenünk, melyben avégett, 
hogy Istenbe vetett bizalmát fokozza, a szokásos módján idézi emlékezetébe Isten hatalmának 
ama csodálatos képeit, ami által korábban megszabadult ellenségeinek bántalmazásától és 
hatalmától. Hiba tehát egyetlen győzelemre korlátozni ezt a hálaadást, amelyben megannyi 
szabadulást szándékozott szemlélni. 

 
2. Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. 
3. Örülök és örvendezek165 tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet; 
4. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek166 a te orczád előtt. 
 
2. Dicsérlek Uram. Dávid azért kezdi ily módon a zsoltárát, hogy felindítsa Istent: 

segítse őt meg azokban a megpróbáltatásokban, amelyek mostanság sújtják őt. Mivel Isten 
szüntelenül kegyes az Ő népéhez, mindannak a jónak, amit eddig tett velünk, arra kell 
indítania minket, hogy megerősítsen minket a meggyőződésben és a reménységben, hogy a 
jövőben is kegyelmes és könyörületes lesz.167 Ezekben a szavakban valóban benne van a 
hálaadás gyakorlása azokért a kegyekért, melyeket Istentől kapott,168 de múltbeli 
könyörületességére emlékezve arra buzdítja magát, hogy támogatást és segítséget várjon a 
jövőbeli vészhelyzetekben, s ezzel az eszközzel nyitja meg az ima kapuját. A teljes szív igaz 
és őszinte szívet jelent, ami a kettős szív ellentéte. Így nemcsak a nagy képmutatóktól különíti 
el magát, akik csak külsőleg dicsérik szájukkal az Urat, anélkül, hogy szívükben bármiféle 
vonzalmat éreznének Iránta, hanem azt is elismeri, hogy eddig bármi dicséretre méltót is tett, 
az teljességgel Isten tiszta kegyelméből fakadt. Elismerem, még a hitetlen emberek is, mikor 

                                                
163 A Károli-fordítás szerint: Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint; Dávid zsoltára – a ford. 
164 “Comme on a accoustum de parler quand la chose est obscure.” 
165 Vagy: ugrálok örömömben, mert ez a héber אעלצה szó pontos jelentése. A Septuaginta az αγλλιασομαι szóval 
fordítja, ami ugyanazt jelenti. 
166 “Et sont ruinez devant ta face.” — “És legyőzettek a te orcád előtt.” 
167 “Doit servir pour nous asseurer et faire esperer qu’il nous sera propice et debonnaire, l’advenir.” 
168 “De la faveur qu’il a receu, de Dieu.” 
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valamilyen emlékezetes győzelmet aratnak, szégyellik megfosztani Istent a Neki kijáró 
dicsérettől. Látjuk azonban, hogy amint elhangzott a szájukból az Isten által nekik nyújtott 
segítség elismerésének egyszeri kifejezése, azonnal elkezdenek hangosan dicsekedni, és 
győzelmi énekeket énekelni a saját hősiességük tiszteletére, mintha semmivel sem tartoznának 
Istennek. Röviden, tisztán gúnyolódás, mikor megvallják, hogy hősies tetteiket Isten 
segítségével vitték véghez, mert miután áldozati felajánlást tettek Istennek, azt a saját 
bölcsességüknek, ügyességüknek, bátorságuknak és erőforrásaiknak áldozzák fel. Figyeljük 
meg, hogy Habakuk próféta egy öntelt király személyében milyen bölcsen feddi meg a 
mindenkiben közös becsvágyat (Hab1:16). S valóban. Látjuk, hogy az ókori híres tábornokok, 
akik győztesen tértek vissza valamelyik csatából, s nyilvános és ünnepélyes hálaadást169 
kívántak meg a maguk nevében az isteneknek rendelni, nem kevesebbre gondolva, mint hogy 
tisztességet tesznek a hamis isteneiknek. Azonban csak visszaéltek azok nevével azért, hogy 
élhessenek az üres dicsekvés lehetőségével, melynek során a saját nagyszerű hősiességüket 
ünnepelhessék.170 Dávid tehát jó okkal állítja, hogy ő nem olyan, mint e világ gyermekei, 
akiknek képmutatása, vagy csalafintasága kiderül abból a bűnös és tisztességtelen 
megosztásból, amit önmaguk és Isten között tesznek,171 maguknak követelve a dicséret 
nagyobbik részét, amit állítólag Istennek tulajdonítanak. Dávid teljes szívből dicsérte az Urat, 
amit amazok nem tettek, mert az természetesen nem az Isten dicsérete teljes szívből, mikor a 
halandó ember magának meri tulajdonítani a dicsőség legcsekélyebb részét, amit Isten 
Magának követel. Isten nem viseli el, hogy a teremtmény a legcsekélyebb mértékben is 
kisajátítsa az Ő dicsőségét, mert annyira tűrhetetlen a számára azok szentségtörő arroganciája, 
akik önmagukat dicsérve annyira elhomályosítják az Ő dicsőségét, amennyire csak képesek. 

Hirdetem minden csudatételedet. Itt Dávid azt erősíti meg, amit már mondtam, hogy 
ebben a zsoltárban nemcsak egy győzelem, vagy egy szabadulás történetét, mert elmélkedés 
végett általánosságban felemlegeti önmagának mindazokat a csodákat, melyeket Isten az ő 
javára tett. A csudatétel kifejezést nem mindazokra a jótéteményekre használja, melyeket 
Istentől kapott, hanem azokra a jelesebb és emlékezetesebb szabadulásokra, amelyekben 
ragyogó és szembeszökő módon mutatkozott meg az isteni erő. Isten azt szeretné, ha 
elismernénk őt minden áldásunk szerzőjének. Egyes ajándékaira azonban nyilvánvalóbb 
jeleket vésett érzékeink még hatékonyabb felébresztése végett, melyek egyébként mintha 
alvó, vagy holt állapotban lennének. Dávid nyelvezete tehát annak elismerése, hogy Isten 
tartotta őt meg nem közönséges eszközökkel, hanem az Ő saját hatalmával, ami látványosan 
mutatkozott meg ebben a dologban, mert csodálatos, a szokásost messze felülmúló módon 
nyújtotta ki a kezét. 

3. Örülök és örvendezek tebenned. Figyeljük meg, miképpen dicsérik a kegyesek 
Istent komolyan, és képmutatás nélkül, mikor nem önmagukra támaszkodnak a boldogság 
keresésében, és nem mérgezi meg őket bolond és testi elbizakodottság, hanem egyedül 
Istenben örvendeznek. Nem más ez, mint hogy örömük tárgyát Isten kegyeiben, s nem egyéb 
forrásban keresik, mivelhogy ebben rejlik a tökéletes boldogság. Örvendezek tebenned. Meg 
kell fontolnunk, milyen hatalmas a különbség és az ellentét annak az örömnek a jellege 
között, amit az emberek maguk próbálnak megtalálni, valamint annak az örömnek a jellege 
között, amit Istenben keresnek. Dávid, hogy még erőteljesebben kifejezze, mennyire 
megtagad mindent, ami hiábavaló örömmel tarthatja őt fogva, vagy töltheti el, hozzáteszi az 
örvendezek szót, ami alatt azt érti: Istenben az öröm teljes és túláradó bőségét találja meg, 
ezért nem szükséges az öröm legkisebb morzsáját sem keresnie sehol máshol. Fontos arról is 
megemlékezni, amit korábban jegyeztem meg: Dávid a korábban megtapasztalt isteni jóság 
bizonyságait állítja önmaga elé avégett, hogy még bátrabban és készségesebben kitárhassa a 
                                                
169 “Processions.” 
170 “Afin que leurs belles prouesses veissent en cognaissance.” 
171 “Qu’ils sont entre Dieu et eux.” 
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szívét Isten előtt,172 és Elé tárja imáit. Ő, aki azzal kezdi az imáját, hogy Isten az örömének 
nagy forrása és tárgya, előzetesen a legnagyobb magabiztossággal erősíti meg magát azzal, 
könyörgéseit az ima Meghallgatója elé tárja. 

4. Hogy az én ellenségeim meghátráltak. Ezekkel a szavakkal megjelöli az okát, 
amiért Isten dicséreteit énekli, nevezetesen elismeri, hogy gyakori győzelmeit nem a saját 
hatalmával, nem is a katonai erejével, hanem Isten ingyenes kegyessége által érte el. Az 
igevers első részében történetileg mondja el, miképpen verettek tönkre, vagy kényszerültek 
menekülésre ellenségei, majd hozzáteszi, aminek kimondását egyedül a hit tette a számára 
lehetővé, hogy ez nem emberi erővel, vagy a véletlen által történt, hanem mivel Isten harcolt 
érte,173 és szállt szembe ellenségeivel a csatában. Azt mondja: elbuktak174 és elvesztek A TE 
ORCZÁD ELŐTT. Dávid tehát bölcsen cselekedett, mikor látta az ellenségeit hátat fordítani, 
elméjének szemeit az Istenre emelte, hogy felfogja: a győzelem felé nem más forrásból áradt, 
mint Isten titkos és felfoghatatlan segítségéből. S kétségtelen, hogy Ő az, Aki az egyszerűeket 
a bölcsesség lelkével vezeti, míg őrültséggel veri meg a ravaszokat, és rémülettel tölti el őket: 
Ő, Aki bátorságot ad a reszketőnek és gyávának, miközben megfélemlíti a legbátrabbat is. Ő, 
Aki erőt ad a gyengének, miközben meggyengíti az erőseket. Ő, Aki erejével támogatja a 
nyúlszívűt, miközben a hősök kezéből kiüti a kardot, Végül Ő, Aki a csatának győztes, vagy 
vesztes végkimenetelt biztosít, ahogyan Neki tetszik. Mikor tehát látjuk ellenségeinket 
legyőzetve, óvakodnunk kell attól, hogy látásunkat a testi szemeinkre korlátozzuk az 
istentelen emberekhez hasonlóan, akik miközben látnak a testi szemeikkel, mégis vakok. 
Viszont azonnal meg kell emlékeznünk erről az igazságról, hogy mikor ellenségeink 
menekülőre fogják, arra az Úr jelenléte (orcája) kényszeríti őket.175 Az elbukni és elveszni 
igék a héberben jövő időben szerepelnek, én azonban jelen időben fordítottam mindkettőt, 
mert Dávid itt újra Isten ama jóságát állítja saját maga elé, ami korábban nyilvánult meg 
iránta. 

 
5. Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő-székben ültél, mint igaz 

bíró.176 
6. Megdorgáltad a nemzeteket,177 elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre 

kitörölted. 
 
A zsoltáros továbbmegy egy lépéssel az ötödik versben, s kijelenti, hogy Isten azért 

nyújtotta ki a kezét őt megsegítendő, mert ellenségei igazságtalanul támadtak rá. S biztos, 
hogy ha szeretnénk megkapni Isten segítségét, akkor ügyelnünk kell arra, hogy az Ő mércéje 
szerint harcoljunk. Ezért nevezi Őt Dávid az igazság bírójának, vagy ami ugyanaz, igaz 
bírónak. Mintha azt mondta volna: Isten az Ő szokásos módján és állandó cselekvési alapelve 
figyelembe vételével járt el velem, mert az Ő szokásos eljárása az igaz ügyek védelme. Én 
inkább az ültél, mint igaz bíró, mintsem az igaz bíró, ültél szórenddel fordítok,178 mivel ez a 
                                                
172 “Afin de deseouvrir son coeur a Dieu plus alaigrement.” 
173 “Mais pource que Dieu a battacile pour luy.” 
174 A כשל cashal igében rejlő jelentés a megbotlás, mégpedig katonai értelemben. A Zsolt27:2-ben, ahol azt 
olvassuk, hogy Dávid ellenségei „megbotlanak és elhullanak”, ez az ige szerepel a megbotlanak helyén. Az 
elképzelés itt nem a konkrét bukásra vonatkozik, hanem a megsebesülésre és a meggyengülésre az útjukba 
kerülő akadályok miatt, ami a bukást előzi meg. A כשל cashal szóra úgy tekintettek, mint ami ugyanezt jelenti az 
előttünk álló igeszakaszban. „Azokra utal ez”, mondja Hammond, „akik vagy elgyengülnek a menetelésben, 
vagy megsebesülnek a csatában, de különösen, ha a menekülés során kerülnek az útjukba sebesülést okozó 
csapdák, ezért megsebesülnek, megbénulnak, képtelenekké válnak a továbbhaladásra, ezzel buknak el, és válnak 
az üldözők áldozataivá, azaz legyőzetnek és elpusztulnak az ebben az elbukásban.” 
175 “C’est la face de Dieu qui les poursuit.” —“Isten orcája az, ami űzi őket.” 
176 “Ou pour juger justement.” —“Vagy, igazságosan ítélő.” 
177 A Károli-fordítás szerint: Megdorgáltad a pogányokat - a ford. 
178 “J’ay mieux aime traduire, Tu t’es assis juste juge; que, O juste juge tu t’es assis.” 
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kifejezésforma első olvasatra így hangsúlyosabb. A szöveg jelentése ez: Isten végül bírói 
szerepben fog fellépni, s beül az ítélőszékébe a bírói hivatal ellátása végett. Ezen az alapon 
büszkélkedik azzal, hogy a törvény és az igazság az ő oldalán áll, s kijelenti, hogy az ő 
igazságát Isten tartotta fenn és ügyét Ő támogatta. Ami a következő versben áll, elvesztetted 
[vagy tönkreverted] a gonoszt, ugyanahhoz a témához tartozik. Mikor a legyőzött ellenségeit 
szemléli, nem az önmagában vett pusztulásuk felett örvendezik, hanem igazságtalanságukért 
elítélve őket azt mondja: olyan büntetést kaptak, amilyenre rászolgáltak. A nemzetek szóval 
azt jelzi, hogy az istentelenek nem kis száma semmisült meg, hanem nagy hadseregek, sőt 
mindenki, akik a különböző égtájak felől támadtak ellene. S Isten jósága még fényesebben 
ragyog fel abban, hogy azért a kegyességért, amiben egyetlen szolgáját részesítette, nem 
kímélt egész nemzeteket. Mikor azt mondja: nevöket mindörökre kitörölted, ezt érthetjük úgy, 
hogy megsemmisültek a feltámadás mindennemű reménysége nélkül, és örök szégyen lett az 
osztályrészük. Másképpen nem vettük volna észre, miképpen temeti el Isten a hitetlenek nevét 
velük együtt, s nem hallottuk volna, amint kijelenti, hogy az igazak emlékezete örökre áldott 
lesz (Péld10:7). 

 
7. Az ellenség megszünt, elpusztult [vagy: tönkreveretett]179 örökre; és a 

városoknak, a miket feldúltál még az emlékezetök is elveszett. 
8. És az Úr örökké trónol,180 ítéletre készítette el az ő székét. 
9. És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. 
 
7. Az ellenség megszünt, elpusztult örökre. Ezt a hetedik verset különféleképpen 

magyarázzák. Egyesek kérdő alakban levőnek tekintik, a ה betűt a kérdezés jelének vélve, 
mintha Dávid az ellenségeihez szólva azt kérdezné, hogy vajon végeztek-e már a pusztító 
munkájukkal, mintha azok eldöntötték volna, hogy mindent megsemmisítenek. A תמם tamam 
ige ugyanis néha azt jelenti, befejezni, néha pedig azt, hogy valamilyen dolognak végét vetni. 
S ha itt ebben az értelemben vesszük, akkor Dávid, a szarkazmus, vagy az irónia 
nyelvezetével ellenségeinek ostoba magabiztosságát feddi meg. Mások mindenféle kérdés 
nélkül olvassák a verset, még világosabbá téve ezzel az iróniát, s úgy vélik, hogy Dávid ebben 
a három versben a dolgok kettős állását írja le. Azaz, először is (7. vers) úgy mutatja be az 
ellenségeit, amint barbár hevességgel üldözik őt, és eltökélt makacssággal tartanak ki a 
kegyetlenségükben, így szemlátomást az a fix céljuk, hogy nem hátrálnak meg, amíg Dávid 
királysága végleg meg nem semmisül. Másodszor (8-9. versek) úgy mutatja be Istent, mint 
Aki közvetlenül velük szemben ült be az ítélőszékébe, hogy elfojtsa gyalázatos 
próbálkozásaikat. Ha ebben az értelemben vesszük, a kötőszó a nyolcadik vers elején, amit és-
nek fordítottunk, a de ellentétes kötőszóval lesz fordítandó ekképpen: „Az ellenség nem 
törekedett másra, mint mészárlásra és a városok lerombolására, de végül Isten megmutatta, 
hogy bíróként ül a trónján a mennyben, hogy rendbe tegye a zűrzavaros földi dolgokat.” 
Mások szerint Dávid itt hálát ad Istennek, mert mikor az ellenség teljesen elszánta magát az 
egyetemes pusztításra körülöttük, ő véget vetett a rombolásuknak. Mások a szavakat 
korlátozottabb értelemben értik, miszerint az istentelenek pusztítása azért ért véget, mert Isten 
az Ő jogos ítéletével a saját fejükre fordította vissza a csapásokat és rombolást, amit Dávid 
ellenében eszeltek ki. Mások szerint Dávid a 7. versben arról panaszkodik, hogy mivel Isten 
hosszú ideig csendben tűrte népének nyomorúságos pusztulását, az istentelenek, zabolátlanná 
válva kedvük szerint romboltak és pusztítottak mindent, s a nyolcadik versben, vélik, 
hozzáfűzi azt a vigasztalást, hogy Isten mindezek ellenére úr az emberek dolgai felett. Én nem 
ellenzem azt a nézetet, miszerint először azt írja le ironikusan, milyen félelmetes volt az 
ellenség ereje, mikor minden erejüket összeszedték, majd utána azt, hogy ezzel szembe állt 
                                                
179 „Tönkreveretett. A héber szó kifejezi az épületek alapjainak felszedését is jelenti.” – Horsley. 
180 A Károli-fordítás szerint: Az Úr pedig örökké trónol – a ford. 
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Isten ítélete, ami a várakozásaik ellenére hirtelen véget vetett minden mesterkedésüknek. Ezt 
nem várták, hisz tudjuk, hogy az istentelenek, noha nyíltan nem merik megfosztani Istent 
tekintélyétől és uralmától, mégis hanyatt-homlok vetik bele magukat mindenféle szélsőséges 
gonoszságba, mintha csak Isten meg lenne bilincselve.181 Majdnem hasonló beszédstílust 
láttunk egy korábbi zsoltárban (Zsolt7:13). 

Ez az ellentét Isten népe ellenségének ereje és az ő népe, valamint a mesterkedéseik 
tönkretétele Isten által nagyon jól szemlélteti annak a támasznak a csodálatos jellegét, amit Ő 
megad a népének. Az istentelenek nem szabtak maguknak gátat a rosszindulatban, eltökélték 
magukban, hogy mindent megsemmisítenek, s mikor mindez megkezdődött, úgy tűnt, hogy a 
végromlás küszöbön áll. Mikor azonban a dolgok a zűrzavar eme állapotára jutottak, Isten a 
megfelelő időben megjelent népének megsegítésére.182 Valahányszor tehát csak a pusztulást 
látjuk, akármerre is fordulunk,183 jusson eszünkbe, hogy felemeljük szemeinket a mennyei 
trónra, ahonnan Isten mindent lát, ami itt lenn történik. A mi világunkban a dolgaink 
kerülhetnek olyan szélsőséges helyzetbe, hogy már semmi reménységünk sem marad ezeket 
illetően, de a pajzs, mellyel vissza kell vernünk minden ellenünk támadó kísértést, ez: Isten 
mindazonáltal Bíróként ül a mennyben. Igen, mikor látszólag nem vesz észre minket, s nem 
orvosolja azonnal a gonoszságokat, melyeket elszenvedünk, akkor illik hit által felfognunk az 
Ő titkos gondviselését. A zsoltáros először is azt mondja, hogy az Úr örökké trónol, ami alatt 
azt érti, hogy bármilyen hevesek is legyenek az emberek, és bárhogy is őrjöngjenek 
zabolátlanul, soha nem képesek lerántani Istent a trónjáról. Ezzel a kifejezéssel továbbá arra is 
utal, hogy Isten számára lehetetlen leköszönni a bírói hivatalról és tekintélyről. Ezt az 
igazságot világosabban fejezi ki az igevers második mondatában, miszerint ítéletre készítette 
el az ő székét. Ebben kijelenti, hogy Isten nemcsak azért uralkodik, hogy fenségét és 
nagyságát páratlanul hatalmassá tegye, hanem azért is, hogy igazsággal kormányozza a 
világot. 

9. És ő megítéli a világot igazsággal. Ahogyan Dávid épp az imént tett bizonyságot 
arról, hogy Isten ereje nem inaktív, ezért Ő nemcsak azért él a mennyben, hogy a 
gyönyörűségekbe merüljön, hanem egy állandóan működő erő, amit a tekintélyének 
fenntartása és a világ igazságban és egyenlőségben történő kormányzása érdekében használ, 
úgy teszi hozzá ebben a versben a tanítás alkalmazását: Isten ereje nincs bezárva a mennybe, 
hanem megmutatkozik az emberek megsegítésében. Az igazi tanítás ebben a dologban nem 
olyan, mint Epikuroszé, aki azt képzelte, hogy Istent teljességgel lefoglalják a jólét és a 
gyönyörök, s Aki teljes mértékben elégedetten Önmagával egyáltalán nem törődik az 
emberiséggel. Ehelyett Őt helyezi a hatalom és egyenlőség trónjára, így teljes mértékben meg 
lehetünk arról győződve, hogy bár nem azonnal segíti meg azokat, akiket igazságtalanul 
elnyomnak, mégis, egy pillanat sincs, amikor ne tanúsítana irántuk mély érdeklődést. S mikor 
egy időre nem látszik, hogy tudomást venne a dolgokról, amely meggyőződésre a 
legbiztosabban el kell jutnunk, az nem azért történik, mert elhagyja a hivatalát, hanem ezzel 
akarja gyakoroltatni a népe türelmét, ezért tehát türelemmel, és lelki nyugalommal kell 
várnunk. Az ő mutató névmás véleményem szerint nagy jelentőségű. A jelentése, amint Dávid 
is mondta, az, hogy senki sem foszthatja meg Istent a világ bírájának hivatalától, s nem 
gátolhatja meg abban, hogy ítéletét minden nemzetre kiterjessze. Ebből következik, hogy még 
sokkal jobban lesz bírája a saját népének. Dávid ezeket az ítéleteket igazságosaknak jelenti ki, 
hogy rábírjon minket: mikor igazságtalanul és durván zaklatnak, Istentől kérjünk segítséget 
azzal a meggyőződéses várakozással, hogy meg is fogjuk kapni. Mivel ugyanis igazságban 
ítéli meg a nemzeteket, ezért nem fogja tűrni, hogy az igazságtalanság és az elnyomás örökké 
büntetlenül uralkodjanak a világban, és nem tagadja meg a segítségét az ártatlanoktól. 
                                                
181 “Que s’il avait les pieds et mains liees.” —“Mintha keze-lába meg lenne kötve.” 
182 “Dieu s’est montre bien a propos pour secourir les gens.” 
183 “De quelque coste que nous-nous seachions tourner.” 



 81 

 
10. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. 
11. Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, 

Uram, a kik keresnek téged. 
12. Zengjetek az Úrnak, a ki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő 

cselekedeteit. 
13. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rólok, nem feledkezik el a 

szegények kiáltásáról. 
 
10. És lesz az Úr nyomorultak kővára. Dávid itt orvosságot biztosít arra a kísértésre, 

ami nagy hatással van a gyengékre, mikor kiszolgáltatva látják magukat és a hozzájuk 
hasonlókat az istentelenek akaratának, miközben Isten hallgat.184 Emlékezetünkbe idézi, hogy 
Isten azért késlelteti a segítségét, s külsőleg szemlélve azért hagyja el a hűségeseit, hogy 
végül alkalmasabb időben segítse meg őket, a szükségeik és megpróbáltatásaik nagyságának 
megfelelően. Ebből következik, hogy semmiképpen sem hagy fel a hivatala ellátásával, noha 
engedi, hogy a jók és ártatlanok szélsőséges szegénységbe süllyedjenek, s próbára teszi őket a 
sírással és panaszokkal. Ezt cselekedve ugyanis lámpást lobbant lángra, hogy ítéleteit annál 
világosabban lássák. 

Ennek megfelelően jelenti ki konkrétan Dávid, hogy Isten alkalmas időben nyújt 
segítséget a népének a megpróbáltatásaik során. És lesz az Úr… kővár a szükség idején. Ebből 
megtanuljuk, hogy az ő gondviselésének megadása végül megmutatkozik majd a szükség 
idején. S ha a védelem Isten erejével, valamint az Ő atyai kegyességének megtapasztalása a 
legnagyobb áldás, amit csak kaphatunk, ne érezzünk magunkat oly kényelmetlenül, ha 
szegényeknek és nyomorultaknak tekint minket a világ, hanem az a vigasztaló megfontolás 
csillapítsa szomorúságunkat, hogy Isten nincs messze tőlünk, s látja a megpróbáltatásainkat, 
ezért hívjuk segítségül Őt. Azt is vegyük észre, hogy Istent a szükség idején mondja közel 
levőnek, mikor támogatja a hűségeseket a megpróbáltatásaik során.185 A héber בצרה batsarah, 
szót, ami a 10. vers végén fordul elő, egyesek úgy értelmezik, mintha egyszerű szó lenne 
védelem jelentéssel. Itt azonban átvitt értelemben az ínség szóval fordítják, azokra az embert 
próbáló körülményekre utalva, melyekben az ember teljesen elhallgat, és olyan szorult 
helyzetbe jut, hogy nem lát menekülést. Én azonban inkább azok véleményét osztom, akik a 
b-t, a בצרה batsarah első betűjét a -ban, -ben ragnak tekintik, ami egyébként a szokásos 
jelentése.186 Itt tehát arról van szó, hogy Isten a szükség idején segíti meg a népét, 
nevezetesen a megpróbáltatások során, vagy mikor azok lesújtják őket, mert akkor a 
legszükségesebb és a leghasznosabb a segítség. 

A tizenegyedik versben a zsoltáros arra tanít, hogy mikor az Úr megszabadítja az 
igazakat, az ebből származó gyümölcs az, hogy mind ők maguk, mind a többi igaz egyre 
jobban bíznak az Ő kegyelmében. Ha ugyanis nem vagyunk teljesen arról meggyőződve, 
hogy Isten gondját viseli az embereknek, és foglalkozik a dolgaikkal, akkor szükségszerűen 
állandó nyugtalanság az osztályrészünk. Mivel azonban a legtöbb ember becsukja a szemét, 
hogy ne lássák Isten ítéleteit, Dávid ezt a jótéteményt egyedül a hűségesekre szűkíti le, s 
természetes is, hogy ahol nincs kegyesség, ott nem érzékelik Isten munkáit sem. Azt is meg 
kell figyelni, hogy a kegyeseknek tulajdonítja Isten ismeretét, mert ebből fakad a vallás, míg 

                                                
184 “Exposez a l’appetit et cruaute des meschans, sans que Dieu fkee semblant d’en rien veoir ne scavoir.” —
“Kitéve a gonoszok vágyainak és kegyetlenségének, miközben Isten látszólag nem látja, és nem is tud róla 
semmit.” 
185 “Notons aussi que Dieu est dit estre prest en temps opportun quand il subvient aux fideles lors qu’ils sour, 
affligez.” 
186 Kritikus időkben, לעתות, leitoth, a nyomorúság [idejében] בצרה, ba-tsarah. A בצרה alapszava a צרה a saját ב 
viszonyszavával, s ezt nem túl helyesen fordítják a עתות szót követő birtokosként.” - Horsley 
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ellenben az emberek tudatlansága és ostobasága kioltja azt. Isten nevét sokan egyszerűen 
Maga Isten értelmében veszik, de amint már rámutattam az előző zsoltárhoz fűzött 
megjegyzéseimben, szerintem valamivel többet fejez ki ez a kifejezés. Miután Isten lényege 
rejtett és felfoghatatlan, az Ő neve pont az Ő jellegét jelenti, már amennyire kegyeskedett ezt 
kijelenteni nekünk. Dávid ezután megmagyarázza Istenbe vetett bizakodásának alapját, 
miszerint nem hagyja el azokat, akik keresik Őt. Istent két módon lehet keresni, vagy 
segítségül hívással és imádkozással, vagy igyekezvén szent és helyes életet élni. Valójában 
ezek egymástól mindig elválaszthatatlanok. Miután azonban a zsoltáros itt Isten segítségét 
tárgyalja, amitől az istenfélők biztonsága függ, Isten keresése, amennyire én értem, nem más, 
mint rábízni magunkat megsegítés és megkönnyebbülés végett a veszélyben és a 
nehézségekben. 

12. Zengjetek az Úrnak. Dávid, nem igyekezvén egyénileg hálát adni a saját maga 
számlájára, arra szólítja fel a hűségeseket, hogy csatlakozzanak hozzá Isten dicséretében, s 
tegyék ezt ne csak azért, mert a kötelességük egymást buzdítani ebben a vallási gyakorlásban, 
hanem mivel a szabadulásokról, amelyekről beszél, méltán lehet nyilvánosan és ünnepélyesen 
megemlékezni. Ezt fejezi ki világosabban a második mondat, ahol azt parancsolja nekik, hogy 
hirdessék a népek között. Ennek az a jelentése, hogy ezek nincsenek méltó módon kihirdetve, 
vagy ünnepelve mindaddig, amíg az egész világ be nincs töltve ezek hírével. Hirdetni Isten 
cselekedeteit a népek között valóban olyan volt, mint mondjuk a süketnek énekelni, de ezzel a 
kifejezésmóddal Dávid azt akarta megmutatni: Júdea területe túl szűk ahhoz, hogy magába 
foglalja Az Úr dicséretének végtelen nagyságát. Ezt a jelzőt adja Istennek: a ki Sionban lakik, 
hogy megkülönböztesse Őt a pogányok összes hamis istenétől. A kifejezésbe benne rejlik egy 
hallgatólagos összehasonlítás aközött az Isten között, Aki Ábrahámmal és Izraellel kötött 
szövetséget, valamint mindazon istenek között, akiket Júdea kivételével a világ minden táján 
imádtak az emberek vak és megromlott fantáziájának megfelelően. Nem elég az, hogy 
egyesek tiszteljenek valamiféle istenséget és hódoljanak annak válogatás nélkül, vagy 
véletlenszerűen, hanem konkrétan az egy élő és igaz Istennek kell imádattal adózniuk, mert ez 
illeti Őt meg, és ezt parancsolja. Emellett mivel Isten konkrétan a Siont választotta ki ama 
helyül, ahol a neve segítségül hívható, Dávid nagyon helyesen köti ezt Hozzá, mint sajátos 
lakóhelyet. Nem mintha törvényes dolog lenne megpróbálni valamely konkrét helyre bezárni 
Őt, Akit „az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak” (1Kir8:27), hanem mert amint majd 
látjuk (Zsolt132:13) Ő ígérte meg, hogy ez lesz a nyugovó helye mindörökre. Dávid nem a 
saját fantáziája alapján jelöli ki ezt a helyet Isten lakhelyéül, hanem mennyei kijelentés által 
megértette, hogy ez Magának Istennek volt a jótetszése, amint azt Mózes is gyakran előre 
jelezte (5Móz12:1). Ez nagyon is azt bizonyítja, hogy ez a zsoltár nem Dávidnak a Góliát 
felett aratott győzelme kapcsán íródott, mert Dávid uralkodásának vége felé történt, hogy a 
szövetség ládáját a Sionra vitték Isten parancsára. Egyesek feltevése, miszerint Dávid a 
prófétaság Lelkével beszélt a frigyláda Sionon tartózkodásáról, mint jövőbeli eseményről, 
számomra természetellenesnek és erőltetettnek tűnik. Továbbá látjuk, hogy a szent atyák, 
mikor ellátogattak a Sionra áldozatot bemutatni, nem pusztán a saját elméjük sugallatára 
cselekedtek, hanem amit tettek, az az Isten Ígéjébe vetett hitükből fakadt, s az Isten parancsára 
tették. Ezért tehát mondhatjuk, hogy Isten megerősítette őket a vallási szolgálatukban. S ebből 
következik, hogy semmi alapja sincs a példáik felhasználásának érvként, vagy mentségként 
azokhoz a vallási hagyományokhoz, amelyeket a babonás emberek a saját fantáziájukkal 
maguknak agyaltak ki. Emellett azokban a napokban nem volt elégséges hűségesnek lenni 
Isten Ígéjétől függve részt venni a megkövetelt ceremoniális szolgálatokban, amíg a külső 
jelektől segítve fel nem emelték az elméiket azok fölé, s nem adóztak Istennek lelki imádattal. 
Isten valóban adta a jelenlétének jeleit abban a látható szentélyben, de nem abból a célból, 
hogy népének érzékszerveit és gondolatait földi elemekhez kösse, hanem inkább azt akarta, 
hogy ezek a külső jelek lajtorjaként szolgáljanak, mely által a hűségesek a mennybe 
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emelkedhetnek. Isten célja a kezdetektől fogva a sákramentumoknak, és a vallás minden külső 
gyakorlatának kijelölése terén népe erőtlenségének és gyenge képességeinek a támogatása 
volt. Ennek megfelelően még ma is az a valódi és helyes használatuk, hogy segítsenek minket 
lelkileg keresni Istent az Ő mennyei dicsőségében, s ne foglaljuk el elméinket evilági 
dolgokkal, vagy ne kössük le a test hiábavalóságaival. Ennek a témának a bővebb tárgyalására 
a későbbiekben alkalmasabb lehetőségünk nyílik. S ahogyan az Úr az ókori időkben, mikor a 
ki Sionban lakik névvel illette Magát, a bizalom, a nyugalom, s az öröm teljes és szilárd 
alapját akarta adni a népének, úgy most is, miután a törvény kijött a Sionról, s a kegyelem 
szövetsége kiáradt nekünk abból a forrásból, tudjuk hát meg és legyük arról teljesen 
meggyőződve, hogy valahol csak tisztán és a helyes formában imádják Őt a kegyesek az Ő 
Ígéje által megszabottak alapján, s ahol összegyűlnek a vallásos imádás ünnepélyes 
cselekedeteire ott Ő is kegyesen jelen van és ott ül velük együtt az asztalfőn.  

13. Mert számon kéri a kiontott vért. Az eredetiben véreket, többes számban szerepel, 
ezért a rögtön utána következő vonatkozó mellékmondat, a megemlékezik RÓLOK, 
vonatkoztatható nagyon helyesen az elsőre ekképpen: Számon kéri a kiontott véreket és 
megemlékezik azokról. Mivel azonban meglehetősen szokásos dolog a héberben az előtagot 
és az utótagot, s az elé a szó elé helyezni mindkettőt, amelyre vonatkoznak,187 egyesek a 
szegényekkel kapcsolatosan magyarázzák ezt ekképpen: Számon kérve a vért, megemlékezik 
róluk, nevezetesen a szegényekről, akikről kicsit később beszél. Ami a dolog summáját és 
lényegét illeti, nem túl fontos, mi módon magyarázzuk a vonatkozó mellékmondatot, de 
számomra az előbbi magyarázat tűnik természetesebbnek. Van itt egy ismétlése annak, amit a 
zsoltáros korábban mondott, miszerint fontolóra kell vennünk Isten erejét, amiképpen az a 
szolgáival szemben gyakorolt könyörületében mutatkozott meg, akiket igazságtalanul 
üldöztek a gonoszok. Isten megannyi munkája közül kiválaszt egyet, amit különösen 
méltónak talál a megemlékezésre, nevezetesen a szegények megszabadítását a halálból. Isten 
néha megengedi az Ő szent gondviselésében, hogy az emberek üldözzék őket, de végül 
bosszút áll az őket ért rossz dolgokért. A szavak, amelyeket Dávid használ, folytonos 
cselekvést jelentenek, nekem azonban kétségem sincs afelől, hogy a példákból, melyeket a 
zsoltár korábbi részében mondott el, arra akarja rávezetni az embereket, hogy Isten számon 
kéri az ártatlan vért és megemlékezik a népe kiáltásáról. 

Ismét azt bizonygatja, amire korábban hivatkoztam, hogy Isten nem mindig vet véget 
a sebeknek olyan gyorsan, amint azt szeretnénk, s nem töri meg a gonoszok próbálkozásait 
elsőre, hanem inkább visszatartja és késlelteti a segítségét azért, hogy úgy tűnjön: hiába 
kiáltunk Hozzá. Ezt az igazságot fontos megértenünk, mert ha Isten segítségét a saját 
érzékeinknek megfelelően mérjük, a bátorságunk mindig és azonnal cserben fog hagyni, s 
végül minden reménységünk kialszik, s utat ad a reménytelenségnek és a kétségbeesésnek. 
Naivan azt szeretnénk, ha messziről kinyújtaná a kezét, és visszalökné a megpróbáltatásokat, 
melyekről látja, hogy előttünk állnak, még ha úgy is tűnik, hogy ezeket nem veszi figyelembe, 
és nem gátolja meg az ártatlanok vérének ontását. Támogasson azonban minket az a 
vigasztaló megfontolás, hogy végül meg fogja mutatni, milyen drága volt a mi vérünk az ő 
szemében. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy Isten segítsége túl későn érkezik, miután már 
elszenvedtük a csapásokat, arra azt válaszolom, hogy Isten nem késlekedik tovább, mint 
amiről tudja, hogy a javunkra válik, mikor megaláztatunk a kereszt alatt. Ha pedig úgy dönt, 
hogy azután áll bosszút, miután elszenvedtük az erőszakot, nem pedig a gonoszságot 
megelőzően segít meg, az nem azért van így, mert nem akar és nem áll mindig készen arra, 
hogy megsegítsen, hanem mert tudja, hogy nem minden idő megfelelő a kegyelmének 
kimutatására. Egyébként ez nemcsak az irántunk érzett atyai szeretetének szembeötlő 
bizonyítéka, hanem az áldott halhatatlanságé is, ami Isten gyermekeinek az osztályrésze, 

                                                
187 “Et de mettre Eux, devant le mot auquel il se rapporte.” 
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valamint azé, hogy még a haláluk után is gondjukat viseli. Ha az Ő kegyelme által mindig 
minden megpróbáltatástól megóvna minket, ki ne ragaszkodna teljeséggel a jelen való 
élethez? Mikor azonban a halálunkat bosszulja meg, abból kiderül, hogy noha meghaltunk, 
mégis élők maradunk az Ő jelenlétében. Ő ugyanis nem az emberekhez hasonló módon tartja 
az emlékezetében azokat, akiket nem tudott megóvni a haláltól,188 Hanem ténylegesen 
megmutatja, hogy a keblén táplálja őket, s védi azokat, akik test szerint többé már 
nemlétezőnek tűnnek. S ez az oka annak, amiért Dávid azt mondja, hogy számon kéri a vért, 
mikor megköveteli. Lehet ugyanis, hogy jelenleg nem menti meg a szolgáit a gonoszok 
kardjától, de mégsem tűri, hogy lemészárlásuk büntetlenül maradjon. Ugyanez a célja az 
utolsó mondatnak is: nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Lehet, hogy Isten nem mutatja 
meg az azonnali szabadítás, vagy könnyítés által, hogy szolgáinak panaszára azonnal 
odahajtja a fülét, de végül elvitathatatlanul bizonyítja, hogy törődött velük. Konkrétan említi a 
kiáltást, hogy mindenki, akik szeretnék megtapasztalni Istent a szabadítójukként és 
védelmezőjükként, kívánságaikat, nyögéseiket és imáikat felé irányítsák. 

 
14. Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim 

miatt van, a ki felemelsz engem a halál kapuiból; 
15. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd 

örvendjek a te szabadításodban. 
 
14. Könyörülj rajtam, Uram! Úgy vélem, ez a zsoltár második része. Mások azonban 

más véleményen vannak, s úgy tekintik, hogy Dávid a gyakori gyakorlatának megfelelően, 
miközben hálát ad Istennek az általa számára kimunkált szabadulásért, összekeveri ezt a 
hálaadást az arról szóló beszámolóval, ami imájának témája volt a megpróbáltatások 
szélsőségei közepette. Hasonló példákkal ugyanis én is vallom, hogy mindenütt találkozunk a 
zsoltárokban. Ha azonban figyelmesebben megvizsgálom az összes körülményt, kénytelen 
vagyok a másik véleményre hajlani, nevezetesen hogy a kezdetben az azért rá ruházott kegyet 
ünnepelte, hogy utat nyisson az imának, s a zsoltár végül egy imával ér véget. Tehát nem 
futólag szúr itt be egy imát, amit korábban mondott el a veszélyek és az izgalmak közepette, 
hanem célzottan könyörög Istennek segítségért a jelenben,189 s azt kéri, hogy Ő, Akit gyakran 
megtapasztalt a Szabadítójaként, továbbra is gyakorolja iránta ugyanezt a kegyelmet. 
Ellenségei, akiket talán korábban már különböző alkalma során legyőzött, újra összeszedték a 
bátorságukat, új erőre kaptak és kétségbeesett erőfeszítést tettek, amint azt gyakorta látjuk 
azoknál, akiket a kétségbeesésbe kergettek, hogy még féktelenebbül és dühvel rontanak rá 
ellenségeikre. Az valóban bizonyos, hogy Dávidot, mikor ezt az imát mondta el, a legnagyobb 
félelem szorongatta, hiszen kis dolgokban nem hívta volna segítségül Istent, hogy tegyen 
bizonyságot a megpróbáltatásairól úgy, ahogyan itt kéri. Figyeljük meg, hogy miközben 
alázatosan Isten könyörületére bízza magát, türelmes és engedelmes elmével viseli a rá 

                                                
188 “Car ce n’est pas qu’il face comme les hommes qui auront en estime et reverence apres la mort la memoire de 
leurs amis quand ils ne leur ont peu sauver la vie.” —“Mert ő nem emberekhez hasonlóan cselekszik, akik 
nagyrabecsüléssel és tisztelettel adóznak barátaik emlékének a haláluk után, mikor már nem képesek tovább 
megőrizni az életüket.” 
189 „A 13. versben”, mondja Horsley, „a zsoltáros az isteni jellem részeként említvén, hogy Isten nem felejti el a 
támasz nélküliek kiáltását, természetes módon gondol a maga tehetetlen állapotára, majd a 14-15. versekben 
szabadulásért kiált. A pártoskodók szétzúzásának ígérete, akik a fő okozói voltak a megpróbáltatásainak, ismét 
felmerül a gondolataiban, s ezért tör ismét ki örvendezésben a 15. versben.” Az átmenet a győzelem 
nyelvezetéből a zsoltár korábbi szakaszában az ima és a panasz nyelvezetéhez a 14. versben, majd a győzelem és 
a panasz keverékéhez a zsoltár hátralevő részében nagyon figyelemreméltó. Ez a zsoltáros jelen nyomorúságos 
állapotának természetes kihatása volt. Megpróbáltatásai nyomása indította fel őt egyrészről az elkeseredettség 
nyelvezetének, míg a szabadulás meggyőződéses várakozása késztette őt másrészről a győzelem nyelvezetének 
használatára. 
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helyezett keresztet.190 Főleg azonban az Istennek adott titulusát kell megfigyelnünk: a ki 
felemelsz engem a halál kapuiból, mert nem találhatunk megfelelőbb kifejezést a héber מרומם 
meromem szóra. Ezzel a zsoltáros először is a hitét erősíti meg a múltbéli tapasztalataiból 
kiindulva, mivelhogy sokszor szabadult meg a legnagyobb veszélyekből. Másodszor 
bizonygatja magának a szabadulást még a halál állkapcsaiból is, mert Isten nemcsak 
megsegíteni szokta a szolgáit, s megszabadítani őket a megpróbáltatásaikból közönséges 
eszközökkel, hanem a sírból is kihozza őket, még ha az élet minden reménysége el is veszett. 
A halál kapui ugyanis jelképes kifejezés, ami a pusztulással fenyegető, vagy inkább a sír 
száját feltáró legnagyobb veszélyeket jelenti. Azért tehát, hogy se az általunk pillanatnyilag 
tűrt megpróbáltatások súlya, se a ránk következőktől való félelem, le ne győzze a hitünket, 
vagy meg ne szakítsa imádkozásunkat, emlékezzünk meg arról, hogy a halál kapuiból történő 
felemeltetés hivatalát nem hiába tulajdonítja Istennek. 

15. Hogy hirdessem. Dávid szavainak jelentése egyszerűen annyi, hogy minden 
összegyülekezés során ünnepelni fogja Isten dicséretét, s ott is, ahol a legnagyobb létszámban 
gyűlnek össze (mert abban az időben szokás volt a gyűléseket a városok kapuban tartani). 
Egyidejűleg azonban ez utalásnak látszik a halál kapuira is, amiről épp az imént beszéltünk, 
mintha ezt mondta volna: Ha majd megszabadulok a sírból, igyekszem majd a 
legnyilvánosabb módon bizonyságot tenni Istennek az én szabadulásomban megmutatkozó 
jóságáról. Mivel azonban nem elégséges a szánkkal dicsérni Istent, ha az nem a szívből fakad, 
a zsoltáros az igevers utolsó mondatában kifejezi azt a belső örömöt, amivel majd beleveti 
magát ebbe a tevékenységbe: hadd örvendjek a te szabadításodban. Mintha azt mondta volna: 
arra vágyok, hogy ne éljek másért ebben a világban, csak hogy örvendezhessek azért, mert 
Isten kegyelme megőrzött engem. A leány név alatt a zsidók közismerten népet, vagy várost 
értettek, itt azonban a várost annak fő része, nevezetesen a Sion után nevezi meg. 

 
16. Besülyedtek a pogányok a verembe, a melyet ástak; a hálóban, a melyet 

elrejtettek, megakadt a lábok. 
17. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette 

el. Higgajon. Szela. 
 
16. Besülyedtek a pogányok a verembe. Dávid most eljutott arra a szent 

meggyőződésre, hogy győzelmet fog aratni ellenségei felett. Erről először jelképesen beszél, 
hogy a saját ravaszságukba és csapdáikba estek bele. Utána ugyanazt fejezi ki jelképek nélkül, 
miszerint a saját gonoszságuk ejtette őket csapdába. S megerősíti, hogy ez nem véletlenül 
történt, hanem Isten munkája, az Ő ítéletének látványos bizonyítéka volt. Mikor ellenségeit 
vadászokhoz, vagy madarászokhoz hasonlítja, azt nem minden jogos alap nélkül teszi. Igaz, 
hogy a gonoszok sokszor erőszakoskodnak és bántalmaznak, de csalásaikkal és ravasz 
fondorlataikkal mindig atyjukat a Sátánt utánozzák, aki a hazugság atyja, így bármiféle 
leleményességgel állnak is elő, azt a gonoszság gyakorlására és a bajkeverés kiagyalására 
használják. Ahányszor csak tehát a gonosz emberek ravaszul a megsemmisítésünket tervezik, 
emlékezzünk meg akkor, hogy nem újság, ha hálókat és csapdákat vetnek Isten gyermekei elé. 
Ugyanakkor vigasztaljuk magunkat azzal, hogy bármit is próbáljanak ellenünk, a kivitelezés 
nem áll a hatalmukban, s Isten ellenük fog fellépni, és nemcsak meghiúsítja céljaikat, de az 
általuk kiagyalt ravaszságokkal fogja őket meglepni, minden bajkeverésük forrását a saját 
fejükre zúdítja vissza. 

                                                
190 “Or il faut noter que quand il ya humblement au recours a la misericorde de Dieu, c’est signe qu’il portoit 
doucement et patienment, la croix que Dieu luy avoir comme raise sur les espaules.” — “De észre kell venni, 
hogy miközben alázatosan Isten könyörületére bízza magát, ez annak jele, hogy engedelmesen és türelmesen 
hordozza a keresztet, amit mondhatni Isten fektetett a vállára.” 
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17. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott. Szó szerinti olvasatban ezek a szavak így 
hangzanak: az ismert Úr ítéletet hozott. Ez a beszédmód hiányos, és pont a tömörsége teszi 
homályossá. Ezért kétféleképpen magyarázzák- Az első így hangzik: Isten akkor kezdi 
megismertetni magát, mikor megbünteti a gonoszokat. A másik értelmezés azonban jobban 
illik az igeszakaszhoz, nevezetesen: nyilvánvaló és látható mindenki számára, hogy Isten 
gyakorolja a bírói hivatalt, valahányszor a saját gonoszságukban ejti csapdába a gonoszokat. 
Röviden, valahányszor Isten visszafordítja a fejükre, bármiféle csalárd tervet is koholtak, 
Dávid kijelenti: ezekben az esetekben az isteni ítélet annyira nyilvánvaló, hogy a történteket 
sem a természetnek, sem a szerencsének nem lehet tulajdonítani. Ha tehát Isten ezen a módon 
mutatja meg látványosan bármikor is kezének erejét, tanuljuk meg kinyitni a szemünket, hogy 
az egyházának ellenségein végrehajtott ítéletekből hitünk egyre jobban megerősödhessen. 
Ami a Higgajon szót illeti, ami helyesen elmélkedést jelent, a beszúrásának jelenleg jobb okát 
nem látom, mint hogy Dávid a kegyesek elméit Isten ítéleteire akarta irányítani. A Szela szó 
hasonló célból szerepel, s amint korábban már mondtam, oly módon szabályozta az éneklést, 
hogy a zene megfeleljen a szavaknak és az érzelmeknek. 

 
18. Pokolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, a mely elfeledkezik Istenről.191 
19. Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem 

vész el örökre. 
 
18. Pokolba jutnak a gonoszok. Sokan óhajtó módban fordítják az igét: Jussanak 

pokolba (seolba) a gonoszok, mintha ez egy megátkozás lenne. Véleményem szerint azonban 
Dávid inkább megerősíti magát és minden istenfélőt a jövő vonatkozásában, kijelentvén, hogy 
bármivel is próbálkozzanak a gonoszok, annak katasztrofális végkimenetele lesz rájuk nézve. 
A jutni szóval azt fejezi ki, hogy a dolog nagyon másként sül el, mint amiképpen azt ők 
képzelik, mert ebben benne foglaltatik egy hallgatólagos ellentét a feltevéseik magassága és a 
bukásuk mélysége között. Miután nem félik az Isten, a felhők fölé magasztalják fel magukat, 
majd Ézsaiás nyelvezete szerint „frigyet kötvén a halállal” (Ézs28:15) annál gőgösebbekké és 
elbizakodottabbakká válnak. Mikor azonban látjuk őket dühöngeni anélkül, hogy észlelnék a 
veszélyt, a próféta arra figyelmeztet minket, hogy őrültségük hanyatt-homlok viszi őket előre, 
hogy aztán végül belezuhanjanak a sírba, amitől rendkívül messze képzelték magukat. Itt 
tehát egy hirtelen és váratlan változást ír le a számunkra, amellyel Isten a Neki tetsző 
időpillanatban helyreállítja a zűrzavarossá vált dolgok rendjét. Mikor tehát látjuk a 
gonoszokat magasan szállni minden félelem nélkül, lássuk meg a hit szemeivel a nekik 
készített sírt, s nyugodjunk meg abban, hogy Isten keze, noha láthatatlan, ám nagyon közeli, 
képes visszafordítani őket az útjuk felén, amelynek végcéljául a mennyet tűzték ki, s képes 
egy pillanat alatt a pokolra vetni őket. A héber שאולה sheolah szó jelentése kétséges, én 
azonban nem vonakodtam pokolnak fordítani.192 Nem akadékoskodok azokkal, akik sírnak 
fordítják, de bizonyos, hogy a próféta valami többre gondolt, mint a közönséges halálra, 
különben nem mondana semmi mást a gonoszokat illetően, mint ami velük együtt az összes 
istenfélővel is megtörténik. Ezért tehát noha nem beszél kifejezetten az örök pusztulásról, 
csak annyit mond: sírba jutnak a gonoszok, mégis, a sír hasonlatával azt jelzi, hogy minden 
istentelen el fog pusztulni, s a feltételezés, mellyel mindenféle törvénytelen eszközzel 
felmagasztalják magukat, lábbal tiporják az igazakat és nyomják el az ártatlanokat, romlást és 
pusztulást hoz majd rájuk. Igaz, hogy a kegyesek is sírba szállnak, de nem olyan félelmetes 
erőszakkal, amely a visszajövetel minden reménysége nélkül taszítja őket oda. Az ő helyzetük 
                                                
191 A Károli-fordításban a Seolba szó szerepel – a ford. 
192 “Le mot Hebreu, pour lequel nous avons traduit Enfer signifie aussi Sepulchre; mais j’ay mieux aime retenir 
ceste signification.” —  “A héber szó, amit pokolnak fordítottunk, jelenti a sírt is, de jobbnak láttam megtartani a 
szó előbbi jelentését.” 
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annyira más, hogy még miközben be is vannak zárva a sírba, reménység által már akkor is a 
mennyben lakoznak. 

19. Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve. A bizonygatás, miszerint Isten nem 
fogja örökre elfelejteni a szegényt, és nyomorultat, az előző mondat megerősítése. Ezzel jelzi, 
hogy egy időre valóban látszhatnak elfelejtetteknek. Emlékezzünk tehát arra, hogy Isten nem 
azon a módon ígérte meg nekünk a segítségét, hogy elejét veszi a megpróbáltatásainknak, 
hanem hogy végül megsegít, miután már hosszú ideje roskadoztunk a kereszt alatt. Dávid 
konkrétan beszél a várakozás reménységéről, hogy ezzel is imára buzdítson minket. Annak 
oka, hogy Isten látszólag nem vesz tudomást a minket sújtó megpróbáltatásokról, az, hogy azt 
szeretné: mi ébresszük fel Őt az imáinkkal. Mikor ugyanis hallja a kéréseinket (mintha csak 
akkor kezdene gondolni ránk), akkor nyújtja ki erős kezét a megsegítésünkre. Dávid újból 
megismétli, hogy ez nem azonnal történik meg azért, hogy jól kitartsunk a reménységben, 
még ha várakozásaink nem is azonnal teljesülnek. 

 
20. Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te 

előtted! 
21. Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela. 
 
20. Kelj fel Uram. Mikor Dávid azért könyörög, hogy az Úr keljen fel, a kifejezés nem 

szigorúan Istenre vonatkozik, hanem a külső megjelenésre a mi érzékszerveink előtt. Mi 
ugyanis nem vesszük észre, hogy Isten a népe Szabadítója, amíg meg nem jelenik a szemünk 
előtt, mondhatni az ítélőszékében ülve. Megfontolásként, vagy okként teszi hozzá, hogy Istent 
a népének okozott sérelmek megbosszulására indítsa: ne hatalmasodjék el a halandó. Mert 
mikor Isten felkel, az istentelenek minden hevességének193 azonnal le kell csillapodnia, és utat 
kell engednie. Hiszen nem azért válnak az istentelenek oly vakmerően pökhendikké, vagy 
nem azért van akkora hatalmuk a bajkeverésre, mert Isten hallgat, és szabadjára engedi a 
kantárt? Amint azonban kimutatja ítéletének néhány jelét, azonnal véget vet büszke 
csődületüknek,194 s egyedül a bólintásával töri meg erejüket és hatalmukat.195 Az imának 
ezzel a módjával arra tanít minket, hogy bármilyen szemtelenül és büszkén is dicsekedjenek 
ellenségeink azzal, hogy miket fognak cselekedni, mégis Isten kezében vannak, s nem 
tehetnek többet annál, amit Ő enged meg nekik. Továbbá, Isten képes kétségtelenül, a Neki 
tetsző pillanatban minden erőfeszítésüket semmivé és hatástalanná tenni. A zsoltáros tehát 
emberként beszél róluk. Az eredetiben az אנוש enosh szó szerepel, ami a nyomorúságot, vagy 
boldogtalanságot jelentő gyökérből származik, ennek megfelelően a jelentése ugyanaz, mintha 
a halandó, vagy a törékeny emberről beszélne. Emellett a zsoltáros azért könyörög Istennek, 
hogy Előtte ítéltessenek meg a pogányok. Akkor mondjuk, hogy Isten ezt cselekszi, mikor így 
vagy úgy arra kényszeríti őket, hogy jelenjenek meg az ítélőszéke előtt. Tudjuk, hogy a 
hitetlenek, amíg nem erővel vonatnak Isten jelenlétébe, annyira hátat fordítanak Neki, 
amennyire csak lehetséges azért, hogy minden Vele, mint Bíróval kapcsolatos gondolatot 
kizárjanak az elméjükből. 

21. Rettentsd meg, Uram, őket. A Septuaginta a מורה morah szót a νομοθετης 
törvényadó szóval fordítja a ירה yarah szóból kiindulva, ami néha azt jelenti, tanítani.196 Az 
                                                
193 “Toute la fierte et arrogance.” — “Minden büszkeségének és gőgjének.” 
194 “Leur rage et insolence.” — “Dühüknek és szemtelenségüknek.” 
195 “Solo nutu.” - latin. “Enfaisant signe seulement du bout du doigt.” — francia. 
196 A kaldeus változatban a félelem szó szerepel, de a szíriai és az etióp változat, valamint a Vulgata a 
Septuagintát követik. Az arabok használnak egy majdnem ugyanilyen jelentésű szót, ami a törvény doktorát, 
vagy tanárát jelenti. Eszerint „Ó Uram, helyezz föléjük iskolamestert”. Ágoston és Jeromos a Septuaginta 
változatát elfogadva így fordítják a szavakat: „Helyezz föléjük, Uram, törvényadót”, a véleményük szerint a 
törvényadó az Antikrisztust jelentette, akinek Isten az Ő haragjában hatalmat adott a nemzetek felett. Mások 
szerint a törvényadó Krisztust jelenti. Dr. Horsley így olvassa. ’”Ó Jehova jelölj ki tanárt föléjük.” Ainsworth és 
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igeszakasz témája azonban megköveteli, hogy félelemként, vagy rettegésként értelmezzük, s 
ez a véleménye minden alapos igemagyarázónak. Akkor most azt kell fontolóra venni, hogy 
miféle félelemről beszél Dávid. Isten rendszerint még a választottait is legyőzi a félelem 
eszközével. Mivel azonban mérsékli a velük szemben tanúsított szigorát, egyidejűleg pedig 
lágyítja a kőszíveiket, így szándékosan és csendesen engedelmeskednek Neki, nem mondható 
igazán, hogy a félelemmel kényszeríti őket. Az elvetettek vonatkozásában más a bánásmódja. 
Miután az ő makacsságuk hajlíthatatlan, könnyebb őket megtörni, mint meghajlítani, így 
kétségbeesett makacságukat erővel győzi le. Nem mintha ez megreformálná őket, hanem akár 
akarják, akár nem, a saját gyengeségük elismerését csikarja ki belőlük. Fogakat csikorgatják 
és fortyognak a dühtől, sőt kegyetlenségben felülmúlják a vadállatokat, mikor azonban az 
istenfélelem ragadja meg őket, a saját hevességük által veretnek le, és a saját terhükkel együtt 
buknak el. Egyesek szerint ezek egy ima szavai, hogy Isten a nemzeteket vesse Dávid igájába 
és kényszerítse adófizetésre az ő kormányzatának, de ez hűvös, és erőltetett magyarázat. A 
félelem szó egyetemesen magában foglalja Isten minden csapását, amikkel mint súlyos 
kalapácsütésekkel197 leveri mindazok lázadását, akik soha másként nem engedelmeskednének 
neki, csak kényszer hatására. 

Ezután következik az, amire a nemzeteket el kell vezetni: ismerjék el magukat halandó 
embereknek. Ez első ránézésre csekély fontosságú dolognak tűnik, de a benne levő tanítás 
nagyon messze áll a jelentéktelenségtől. Mi az ember, hogy magától akár csak egy ujját is 
merészeli megmozdítani? Az istentelenek mégis oly merészen és vakmerően törtetnek, mintha 
semmi sem akadályozhatná meg őket abban, hogy tegyék, amit csak akarnak. Természetesen 
a megbomlott elme következménye, hogy maguknak követelik azt, ami az Istené, egyszóval 
soha nem merészkednének ennyire messzire, ha tudatában lennének az állapotuknak. Dávid, 
mikor azért könyörög, hogy Isten félelemmel sújtsa a nemzeteket, így megtudják, hogy ők 
emberek,198 az nem azt jelenti: az istentelenek majd annyit fognak profitálni Isten vesszeje és 
csapásai alatt, hogy majd végül őszintén és szívből megalázkodnak. A tudás, amiről beszél 
csak a saját gyengeségük megismerését jelenti. Mintha ezt mondta volna: Uram, mivel az 
önmagukkal kapcsolatos tudatlanságuk hajtja őket velem szemben a heveskedésbe, engedd, 
hogy ténylegesen megtapasztalják: erejük nem azonos elfogult feltevésükkel, s miután 
csalódtak a hiábavaló reménységükben, hadd borítsa el őket a szégyen és gyalázat. Gyakran 
megtörténik, hogy akik meg vannak győződve a saját gyengeségükről, mégsem javulnak meg, 
de sok hasznukra válik, mikor istentelen feltételezéseik a gúny tárgyává válnak a világ előtt, s 
megmutatkozik, milyen nevetséges a magabiztosság, amit a saját erejükbe vetettek. Az Isten 
választottait illetően, nekik más módon kell hasznot húzni ebből a büntetésből. Más módon 
kell őket megaláznia a saját gyengeségüknek, s rá kell bírnia, hogy akarattal mondjanak le 
minden hiábavaló magabiztosságról és önteltségről. S ez meg is történik, ha megemlékeznek 
arról, hogy ők csak emberek. Ágoston jól és bölcsen mondta, hogy az ember egész alázata 
önmaga ismeretéből fakad. Azonkívül, mivel a büszkeség mindenki számára természetes, 
Isten megköveteli, hogy válogatás nélkül mindenkit sújtson a félelem. Ezzel egyrészt a népe 
alázatot tanul, másrészt a gonoszok, noha nem szűnnek meg önmagukat felmagasztalni 
emberi mivoltuk fölé, szégyennel és zavarodottsággal téríthetők vissza. 

                                                                                                                                                   
dr. Adam Clarke elfogadják ugyanezt az olvasatot, s a szavakat imádságnak tekintik, hogy a nemzetek 
alázatosságot és kegyességet tanulhassanak, hogy megismerhessék számadási kötelezettségüket Istennel 
szemben, s bölcsekké legyenek a saját üdvösségükre. 
197 “Tous fleax de Dieu par lesquels est rembarre comme a grans coups de marteau.” 
198 Az eredeti szó az אנוש enosh, az ima tehát arra vonatkozik, hogy ne másnak ismerjék el magukat, mint 
nyomorult, törékeny, halandó embereknek. A szó egyes számban szerepel, de gyűjtőnévként használja. 
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10. zsoltár 
 
Dávid itt arról panaszkodik mind a saját, mind minden istenfélő nevében, hogy csalás, 

hivatali zsarolás, kegyetlenség, erőszak, és mindenféle igazságtalanság uralkodtak el 
mindenfelé a világban, s ennek okát abba jelöli meg, hogy az istentelen és gonosz emberek, 
megmérgeztetvén a gazdagságuktól, leráztak magukról minden istenfélelmet, és azt hiszik, 
hogy büntetlenül megtehetik, amit csak akarnak. Ennek megfelelően könyörög őszintén 
Istennek, hogy segítse meg, s orvosolja kétségbeejtő nehézségeit. A végén a kellő időben 
megvalósuló szabadulás reménységével vigasztalja magát és a többi istenfélőt. Ez a leírás 
mintegy tükörben mutatja be a társadalom rendkívül megromlott és szétesett állapotát. Mikor 
tehát látjuk, hogy a romlottság áradatként tör előre, tanítsuk meg Isten gyermekeit belenézni 
ebbe a tükörbe, nehogy ennek a kísértésnek az idegenszerűsége megrázza a hitüket, és 
kétségbe ejtse őket. Hatalmasan enyhítheti a szomorúságot annak megfontolása, hogy 
manapság semmi olyasmi nem szakad a nyakunkba, amit Isten egyháza ne tapasztalt volna 
meg már a múltban is, sőt inkább pontosan azokkal a konfliktusokkal szembesülünk mi is, 
amiket Dávid és más szent egyházatyák is megtapasztaltak. Ezenkívül, a kegyeseket arra 
figyelmezteti, hogy Istenhez folyamodjanak a dolgok efféle zűrzavaros állapotában, mert 
amíg nincsenek meggyőződve róla, hogy Istenre tartozik az ő támogatásuk, és a dolgok eme 
állapotának orvoslása, semmi hasznuk sem lesz belőle, ha zavaros zúgolódásokba 
bocsátkozván a levegőt szaggatják kiáltásaikkal és panaszaikkal. 

 
1. Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején?199 
2. A gonosz kevélységében200 üldözi a szegényt.201 Essenek foglyul a cseleknek,202 

a miket koholtak. 
 
1. Uram, miért állasz távol? Itt azt látjuk, amint a próféta, orvosságot keresvén a 

nyomorúságaira, melyek már szemlátomást elvettek tőle minden reménységet, közvetlenül 
Istenhez fordul mindjárt a legelején. S a szabály, amit nekünk is be kell tartani, mikor 
fájdalmak és szomorúság az osztályrészünk, ez: Isten gondviselésében kell keresnünk a 
vigasztalást és az enyhülést, mert izgalmaink, aggodalmaink és gondjaink közepette teljes 
mértékben legyünk meggyőződve arról, hogy az Ő saját hivatala könnyíteni a nyomorulton és 
lesújtotton. Helytelen és emberies értelmezés az,203 amely szerint a zsoltáros a távol álló 
Istenről beszél. Semmi sem rejthető el az Ő szemei elől, mivel azonban Isten megengedi, 
hogy úgy szóljunk Hozzá, mint egymáshoz, ezek a kifejezésformák semmi abszurd dolgot 

                                                
199 “et tu caches au temps que sommes en tribulation?” — francia. “És rejtőzöl el, mikor bajban vagyunk?” — 
héber. “Aux opportunitez, ou, aux temps opportuns.” — francia, széljegyzet. “Az alkalmakkor, vagy, a kellő 
időben.” 
200 A Károli-fordítás szerint: A gonosznak kevélysége miatt sanyarog a szegény – a ford. 
201 “Ou, le poure est persecute, ou, il brusle en l’orgueil des meschans.” — francia, széljegyzet. “Vagy, a szegény 
üldöztetik, vagy ég a gonosz kevélységében.” 
202 Horsley „körmönfontságoknak” fordítja, és megjegyzi: „Azért választom ezt a kétértelmű szót, mert 
kétségben vagyok azt illetően, hogy a gonoszok ellen szóló könyörgés arra irányul, hogy az igazak ellen kiagyalt 
saját fortélyaik rontsák meg őket, vagy, hogy az erkölcsi és vallási témákkal kapcsolatos saját ateista 
spekulációik becsapottaivá váljanak. Nekem úgy tűnik, hogy a מזמות jelenthet akár ’fortélyos trükköket’, akár 
’kifinomult elméleteket’, s ebben az utóbbi értelemben szerepel a negyedik versben.” Horsley ezt a zsoltárt az 
igazak elnyomása általános leírásának tartja az aposztata lelkek, ateisták és bálványimádók által, akik mind 
összeszövetkeztek ellenük, s nem pedig a zsidó nemzet, vagy bármely magánszemély valamely konkrét 
megpróbáltatására utalónak tekinti. 
203 “C’est quand nous attribuons a Dieu les passions, affections, et fatohs de faire des hommes.” — “Azaz mikor 
Istennek tulajdonítjuk az emberek szeszélyeit, hangulatait és viselkedésformáit.” 
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nem tartalmaznak, feltéve, ha nem a szó szoros értelmében vonatkoztatjuk ezeket Istenre, 
hanem átvitt értelemben, annak az elképzelésnek megfelelően, amit a puszta érzéskelés alakít 
ki a dolgok külső kinézetéből kiindulva. Lehetséges, hogy egy igaz ember nem fedd meg egy 
sérelmet, amit egy szegény embernek okoznak a szeme előtt, mert ehhez nincs ereje, de 
Istennél ez nem lehet a helyzet, Aki mindig legyőzhetetlen hatalommal van felruházva. Ha 
tehát úgy cselekszik, mintha semmit sem vett volna észre, az ugyanaz, mintha messzire 
távozott volna. A תעלים taelim szót, amelynek jelentése elrejteni, elrejtőzni, kétféleképpen 
magyarázzák. Egyesek szerint Dávid itt arról panaszkodik, hogy Isten úgy elrejtőzött, mintha 
az emberi ügyekről való gondoskodást rangon alulinak tekintené. Mások szerint a jelentése 
becsukja a szemeit, s ez tűnik számomra az egyszerűbb nézetnek. Figyeljük meg: noha Dávid 
itt arról beszél, hogy Isten távol maradt, mégis teljes mértékben meg van győződve az Ő 
jelenlétéről, ellenkező esetben ugyanis hiába hívná Őt segítségül. A kérdés, amit feltesz, 
tulajdonképpen ezt jelenti: Uram, miután a te előjogod a világ kormányzása, s annak 
irányítása a Te igazságosságoddal, hisz Te tartod azt fenn a Te hatalmaddal, miért van az, 
hogy nem lépsz fel hamarabb a néped védelmezőjeként az istentelenek gőgösségével és 
hihetetlen kevélységével szemben? Dávid azonban nem annyira panaszképpen mondja ezt, 
mint inkább saját maga megerősítése végett abban, hogy meg fogja kapni, amire vágyik. Az 
érzékszervek gyengeségén keresztül mondja, hogy nem méltó Istenhez ennyire sokáig nem 
gyakorolni a hivatalát. Egyidejűleg mégsem mulasztja el megadni Neki azt a tiszteletet, ami 
megilleti, s imáival az Ő vállaira helyezi a gondok őt a földre nyomó nagy terhét. Az ezután 
következő kifejezés, a szükség idején ugyanerre a dologra vonatkozik. Lehet, hogy Isten nem 
minden pillanatban nyújtja ki a kezét a bosszúállásra,204 mégis, mikor látja az egyszerűt és 
ártatlant elnyomva, nem késlekedik tovább. Dávid röviden meghatározza a megfelelő időt, 
mikor a kéznek el kell kezdeni munkálkodni, amikor a kegyesek ínségben vannak. Erről a 
beszédformáról az előző zsoltár tizedik versénél beszéltünk. 

2. A gonosz kevélységében, stb. Mielőtt elmondaná ezt az imát az istentelenek ellen a 
zsoltáros röviden felvázolja gonoszságukat, mert nem másért zaklatják kegyetlenül a 
nyomorultakat, mint azért, mert lenézik és megvetik őket a bennük égő kevélység miatt. S 
emiatt a kegyetlenségük nem kis mértékben fokozódik, s megfeledkezvén minden 
emberiességről, megvetően legyűrik a szegényeket és nyomorultakat, gúnyolván és 
bántalmazván őket.205 A kegyetlenség valóban mindig kevély, sőt inkább a kevélység minden 
rossz szülőanyja, mert ha az ember a büszkesége folytán nem magasztalná fel magát 
embertársai fölé, s mindent elborító önteltsége miatt nem nézné le őket, még a közönséges 
emberisség is arra tanítana minket, hogy milyen alázatossággal és igazságossággal kell 
egymással szemben viselkednünk. Dávid azonban itt azt akarta kijelenteni, hogy az egyetlen 
ok, amiért az istentelenek, akiket vádol, kegyetlenkednek a nyomorultakkal és a szükségben 
levőkkel, akik pedig nem provokálják őket, az a saját lelkük büszkesége és gőgössége. 
Mindenki tehát, aki embertársaival igazságosan és feddhetetlenül akar élni, óvakodjon attól, 
hogy belemerüljön mások lekezelésébe, vagy örömét lelje abban, s próbálja meg 
mindenekelőtt megszabadítani az elméjét a kevélységtől. A דלק dalak szó egyformán jelenti 
az üldöztetést elszenvedni, valamint üldözni, ezért egyesek jobbnak vélik ezt az igeszakaszt 
ekképpen fordítani: A szegény üldöztetik a gonosz kevélységében.206 S ez a fordítás sem 

                                                
204 “Pour faire vengence.” 
205 “En se mocquant d’eux et les outrageant.” 
206 „A דלק dalak szó két dolgot jelent: üldözni, és tűzre tétetni, s jóllehet mi az előbbi értelemben fordítjuk, s így 
kötjük hozzá a רשע rasha, gonosz kifejezést aktív módban – a gonosz üldözi a szegényt – az ókori szerzők mégis 
gyakorta fordítják passzív módban és kötik hozzá az עני anay, szegény szót – a gonosz a büszkeségében tűzre 
tétetik – azaz a nagy nyomorúságba vitetik.” – Hammond. A Septuaginta az εμπυριζεται szót használja. A héber 
szóban lehet utalás azokra a tüzekre, melyeket az üldözők gyújtottak Krisztus megvallóinak és mártírjainak a 
megégetésére.  
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helytelen: A szegény az istentelen tüzében ég, mert ez a szó szokásosabb jelentése. A 
gonoszok kevélysége, mint tűz emészti fel a szegényt és nyomorultat. 

 
3. Mert dicséri a gonosz önmagát lelke kívánsága alapján,207 és az erőszakos 

ember áldja magát, s megveti az Urat. 
4. A gonosz az ő ábrázatának208 kevélységében209 senkit sem tudakoz; nincs Isten, 

ez minden gondolatja. 
 
3. Mert dicséri a gonosz önmagát. Ezt az igeverset különféleképpen magyarázzák. Szó 

szerint azt jelenti: Mert dicséri a gonosz, vagy istentelen, ezért tehát szükséges néhány szóval 
kiegészíteni, de hogy mivel, az vita tárgya.210 Egyesek az istentelen és erőszakos ember 
szavakat tárgyesetben fordítják ekképpen: Dicséri az istentelent és áldja az erőszakos embert. 
Ők ugyanis furcsállják, hogy a „dicséri” szó után a mondat hirtelen véget ér anélkül, hogy 
bármi is elhangzana arról: kit, vagy mit dicsér. Mivel azonban meglehetősen szokásos dolog a 
héberben, mikor a cselekvő és az alany egy és ugyanaz a személy, a szót csak egyszer 
kifejezni, miközben mi megismételjük azt a mondat befejezése érdekében, az általam követett 
fordítás tűnik számomra a leghelyesebbnek, azaz hogy az istentelen ember dicséri önmagát, 
dicsekszik lelkének kívánságával, és áldja magát. De megkérdezhető: Mi a lelkének 
kívánsága? Ezt rendszerint úgy értelmezik,211 hogy az istentelenek kecsegtetik és tapsolják 
önmagukat, ha a szerencse rájuk mosolyog, megkapják, amit kívánnak, és élvezik, amire csak 
vágynak. Pont amiképpen Dávid teszi hozzá nem sokkal később, hogy visszaélnek 
gazdagságukkal, megpróbálván mindent, ami csak a képzeletükbe ötlik. Véleményem szerint 
azonban a lélek kívánsága itt inkább a testi vágyat, valamint a szeszélyek, és az étvágy 
mértéktelen kielégítését jelenti. Így az igerész jelentése az, hogy örömmel vetik bele magukat 
romlott kívánságaikba, s megvetvén Isten ítéletét, félelem nélkül mentik fel magukat minden 
bűn alól, hangoztatván ártatlanságukat,212 és igazolván istentelenségüket. Mózes hasonló 
kifejezésformát használ az 5Móz29:19-ben: „Békességem lesz nékem, ha a szívem gondolata 
szerint járok is”. Dávid nem sokkal később valóban mondja, hogy az istentelenek visszaélnek 
a jólétükkel önmagukat kecsegtetvén, de itt véleményem szerint valami súlyosabbat fejez ki, 
nevezetesen hogy önhittségükből gyűjtenek dicséretet, és gonoszságukkal dicsekednek. Ez az 
ostoba magabiztosság, vagy vakmerő önteltség az oka annak, hogy levetnek magukról minden 
kantárt, és kicsaponganak mindenféle szélsőségekben. Ennek megfelelően a dicsér és áld 
szavakat ugyanazzal a jelentéssel fordítom, amiképpen az istentelen és erőszakos ember 
szavak is egymás szinonimái ezen a helyen, noha úgy különböznek egymástól, mint a 
nemzetség és a faj. Ezekkel a kijelentésekkel összhangban áll az, amit az igevers végén tesz 
hozzá, miszerint ezek az istentelen emberek megvetik Istent. A káromol igét a haragot 
kiprovokálni kifejezéssel fordítani, amint tették azt mások, túl messze áll az igevers 
mondanivalójától. Dávid inkább azt tanítja, hogy alapvetően azzal vetik meg Istent, mikor 
gondtalanul vetik bele magukat vágyaik kielégítésébe. Aki valóban tekintettel van arra, hogy 
Isten lesz a Bírája, azt annyira megrettenti ez a kilátás, hogy nem meri áldani a lelkét, 
miközben a lelkiismerete azzal vádolja, hogy vétkes, és a bűnt gyakorolja.213 
                                                
207 A Károli-fordítás szerint: Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kívánságával, és a fösvény megveti és szidja 
az Urat – a ford. 
208 A Károli-fordítás szerint: A gonosz az ő haragos kevélységében – a ford. 
209 “In altitudine naris” — szó szerint, “Orrának fennhordásában.” Ez a héber szöveg szó szerinti fordítása is. 
„Az orr és annak fennhordása büszke, megvető, és néha haragos ábrázatot jelent.” – Ainsworth. 
210 “Il y a mot en mot, Car louis le meschant et il y faut, suppleer quelque petit mot:or, cela on y besongne 
diversement.” 
211 “On la repete pour patnaire le sense.” 
212 “Es s’osent bien absoudre et tenir pour innocens.” 
213 “Cependant qu’il se sent coulpable et adonne faire.” 
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4. A gonosz az ő ábrázatának kevélységében. Mások így fordítják ezeket a szavakat: 
Az istentelen ember haragja hevességében, vagy az általa tanúsított kevélységben nem 
tudakozódik Isten után. Ez azonban részben eltorzítja a jelentését, s részben meggyengíti azt, 
amit Dávid ki akart fejezni. Először is a tudakozódik szót, ami itt abszolút módon szerepel, 
azaz minden főnév nélkül, amire vonatkozna, helytelenül korlátozzák Istenre. Dávid 
egyszerűen csak annyit ért alatta, hogy az istentelenek anélkül, hogy megvizsgálnák a dolgot, 
mindent megengednek maguknak, vagy nem tesznek különbséget aközött, ami törvényes, és 
aközött, ami törvénytelen, mert a saját vágyaik a törvényeik, vagy inkább, mintha minden 
törvény felett állna, a képzeletük a törvényes a számukra abban, hogy bármit megtegyenek, 
ami csak tetszik nekik. A helyesen cselekvés kezdete egy ember életében a tudakozódás. Más 
szóval, csak akkor kezdünk jól cselekedni, mikor tartózkodunk attól, hogy válogatás és 
megkülönböztetés nélkül kövessük a fantáziánk diktátumait, s a kezdetektől fogva testünk 
akaratos hajlamai irányítsanak bennünket. A tudakozódás gyakorlása azonban az alázatból 
fakad, mikor Istennek adjuk át ésszerű módon a bíró és az uralkodó szerepét önmagunk felett. 
A próféta tehát nagyon helyesen mondja, hogy az ok, amiért az istentelenek mindenféle 
tekintet, vagy megfontolás nélkül meg mernek tenni bármit, amit akarnak, nem más, mint 
hogy a büszkeségtől felmagasztaltatván semmit sem hagynak Istenre abból, ami egy bíró 
előjoga. A héber פף aph szó, amit ábrázatnak fordítottunk, kétségem sincs, hogy a helyes és 
természetes jelentésében szerepel, s nem átvitt értelemben a harag helyett, mert a gőgös 
emberek még ábrázatukkal is kimutatják arcátlanságukat. 

A második mondatban a próféta komolyabban, vagy legalábbis nyíltabban vádolja 
őket, kijelentvén, hogy minden gonosz képzelgésük azt mutatja: nincs Istenük. Nincs Isten, ez 
minden gondolatja.214 Ezek alatt a szavak alatt én azt értem, hogy égig érő vakmerőségükben 
minden kegyességet és igazságot úgy kiforgatnak, mintha nem volna Isten a mennyben. Ha 
valóban hinnék, hogy létezik Isten, az eljövendő ítélettől való félelem féken tartaná őket. Nem 
mintha nyíltan és konkrétan tagadnák Isten létezését, hanem megfosztják Őt a hatalmától. S 
Isten egy bálványhoz hasonlóvá válik, ha egy inaktív létezéssel küzdve le kell tennie a bírói 
hivatalát. Bárki tehát, aki elveti annak elfogadását, hogy a világ alá van vetve Isten 
gondviselésének, vagy nem hiszi, hogy Ő kinyújtott kézzel kormányozza fentről a világot, az 
minden tőle telhetőt megtesz avégett, hogy véget vessen Isten létezésének. Nem elegendő 
azonban holmi hideg és érdektelen ismeretekkel rendelkezni Róla fejben, csak a 
gondviselésével kapcsolatos igazi és szívbéli meggyőződés ébreszt bennünk tiszteletet Iránta, 
s tart minket Neki alávetve.215 A fordítók nagyobbik része az utolsó mondatot úgy értelmezi, 
mint ami általánosságban jelenti, hogy a gonosz ember minden gondolata Isten tagadására 
hajlik. Véleményem szerint a héber מזםזת mezimmoth szót, itt, mint sok más helyen is a rossz 
értelemben veszik fortélyos és gonosz gondolatoknak,216 mert az igeszakasz jelentése, amint 
említettem, ez: Mivel az istentelenek vakmerően kiagyalnak és elkövetnek mindenféle 
gonoszságot, legyen az bármilyen brutális, ebből kellően világos, hogy minden istenfélelmet 
kivetettek a szívükből. 

 
5. Szerencsések az ő útai minden időben; messze vannak tőle ítéleteid, elfújja 

minden ellenségét. 
6. Azt mondja szívében: Nem rendülök meg soha örökké, mert nem esem bajba. 
 

                                                
214 A mondat a héber szövegben hiányos, ezért különféleképpen fordították. Szó szerint: „Nincs Isten minden 
gondolata”. A szíriai változat szerint: „Nincs Isten minden gondolatában.” A Septuaginta olvasata: Ουκ εοτιν ο 
θεος ενωπιον αυτου, „Isten nincs előtte.” Mudge így fordítja: „Nincs Isten az egész filozófiájában”, Fry pedig 
emígy: „Nincs Elohim egyetlen gondolatában sem.” 
215 “Qui nous le fait avoir en reverence et nous tient le subjets.” 
216 “Pour meschantes et malicieuses pensees.” — “Gonosz és rosszindulatú gondolatoknak.” 



 93 

Nagy véleménykülönbség áll fenn az igemagyarázók között az igeszakasz első 
mondatát illetően. A Septuaginta fordítói azt gondolván a jövő idejű יהילו yachilu szóról, hogy 
a לחל  chalal gyökérből származik – noha nem, – így fordították: útjai beszennyeződtek. A 
zsidó igemagyarázók azonban egyetértenek abban, hogy a חול chol szóból származik. Sokan 
közülük azonban aktív értelemben veszik a valakit megfélemlíteni, vagy valakit zavarba hozni 
jelentéssel, mintha Dávid ezt mondta volna: Az istentelenek útjai félelmetesek az igazaknak, 
és kínozzák őket.217 Egyesek Istenre vonatkoztatják a szavakat, így fordítván: Az Ő útjai 
eljönnek¸ azaz mondhatni megvan a maguk menete, vagy mindenkor bővelkednek. Ez azonban 
véleményem szerint túlontúl erőltetett. De ami ezt a szót illeti, a Szentírás más részeiben azt 
jelenti: jól menőnek lenni. Csodálkozom, hogy miért van akkora véleménykülönbség a tanult 
emberek között ennek az igeversnek a vonatkozásában, mikor rögtön a rákövetkező 
mondatban a próféta világosan megmutatja, hogy az istentelenek bővelkedő állapotáról 
beszél, valamint az gyönyörök folytatólagos áradásáról, ami megmérgezi őket. Nemcsak 
panaszolja a gazdagságukat, hanem fokozza bűnösségüket, hogy Isten jóságát kihasználva 
csak még jobban megkeményítik magukat a gonoszságukban. Én ezért így magyarázom ezt az 
igeverset: Miután a gazdagság folytonos áradatát élvezik, úgy képzelik, hogy Isten a le-, vagy 
elkötelezettjük, ezért messzire távoztatja tőlük az ítéleteit. Ha pedig bárki ellentmond nekik, 
meg vannak róla győződve, hogy képesek tüstént leverni, vagy egy fuvallattal, illetve 
lehelettel darabokra szaggatni. Így már érthető a próféta szavainak egyszerű jelentése, 
miszerint az istentelenek gúnyolják az Istent, felbátorodnak az engedékenységén, mint az aljas 
zsarnok Dionüszosz, aki szerencsés utazást tett, miután kifosztotta Proserpina templomát,218 
azzal dicsekedett, hogy Isten kegyeibe fogadta a szentségtörőt.219 Innen származik, hogy 
messze eltolják maguktól Isten ítéleteit. 

Egyesek véleménye szerint a messze vannak tőle ítéleteid ugyanazt jelenti, mintha a 
próféta ezt mondta volna: Isten túl nagy irgalommal bánik velük, s óvja őket. Pont úgy, ahogy 
máshol arról panaszkodik, hogy meg vannak kímélve az élet közös megpróbáltatásaitól. Ez a 
magyarázat azonban nem tűnik jól egyezőnek a szavakkal, sőt inkább természetellenesnek és 
erőltetettnek látszik. Isten ítéleteit tehát messze levőknek mondja az istentelenektől, mivel arra 
számítván, hogy Isten nagyon messze van tőlük, nemcsak a halállal való fegyverszünetre 
számítanak egész életükben,220 de a vele való örök szövetségre is. Látjuk, miképpen 
keményítik meg magukat ama gonosz nap halogatásával, s miképpen válnak egyre 
makacsabbá a gonoszságban.221 Sőt, arról győzködvén magukat, hogy Isten be van zárva a 
mennybe, mintha semmi közük sem lenne Hozzá, megerősítik magukat abbéli 
reménységükben, hogy büntetlenül ússzák meg.222 Ahogyan Ézsaiásnál is látjuk (Ézs22:13), 
amint gúnyolódtak a próféták fenyegetésein, mondván: „együnk, igyunk, mert holnap 
meghalunk”. Mikor a próféták avégett, hogy félelemmel ösztönözzék a népet, bejelentették 
Isten borzalmas bosszúállását, mely rájuk zúdulni készült, ezek a gonosz emberek azt 
kiáltották, hogy mindez csak hóbort, vagy meddő fenyegetés. Isten tehát keserűen kifakad 
ellenük, mert mikor a népet gyászra és vezeklésre szólította fel, ezek a gúnyolódók a zenére és 
a lakomázásra buzdították őket, így végül az Úr megesküszik: „Meg nem bocsáttatik e bűn 
tinéktek, míg meg nem haltok”. A hűségesek valóban a mennyre emelik szemeiket, hogy Isten 
ítéleteit szemléljék, s nem kevésbé félnek azoktól, mintha épp az ő fejükre készülnének azok 
zúdulni. Az istentelenek ezzel szemben megvetik azokat, sőt, nehogy megzavarja, vagy 
kínozza őket a meglátásuk félelme, a mennybe száműzik mindet. Pont mint az epikureánusok, 

                                                
217 Az általuk használt görög szó a Βεβηλουνται. Aben Ezra így fordítja: „Útjai mindig félelmet váltanak ki.” 
218 “Apres qu’il ent pilld le temple de Proserpine.” 
219 Vale. 1. könyv, 2. fejezet 
220 “Pource que se confians de la longue distance qui est entre Dieu et eux.” 
221 “Car nous voyons comme delayans le temps, il s’endureissent et obstinent au mal de plus en plus.” 
222 “En l’esperance de jamais ne venir le conte.” —“Annak reményében, hogy sohasem lesznek elszámoltatva.” 
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akik bár nem merték nyíltan tagadni Isten létezését, mégis azt képzelték, hogy Ő be van zárva 
a mennybe, ahol tétlenkedik, anélkül, hogy a legkevesebbet is törődne azzal, ami itt lenn 
történik.223 Ebből az elvakultságból fakad öntelt magabiztosságuk, amiről Dávid beszél, és 
amellyel arról biztosítják magukat, hogy egyetlen leheletükkel képesek elpusztítani minden 
ellenségüket. A פוח phuach szót, ami néha azt jelenti: csapdába ejteni, itt helyesebb az elfújni 
szóval fordítani. A zsoltáros a következő versben erősíti meg ezeket a kijelentéseket, ahol azt 
mondja nekünk, hogy akikről beszél, a szívükben teljese meg vannak arról győződve, hogy 
minden veszély, vagy változás felett állnak. 

Azt mondja szívében: Nem rendülök meg soha örökké. Az istentelenek gyakorta 
beszélnek büszke nyelvezettel ebben a vonatkozásban. Dávid azonban csak érinti aljas gőgjük 
rejtett fekélyét, amit a saját keblükben táplálnak, ezért nem azt meséli el, amit a szájukkal 
mondanak, hanem azt, amivel a szívükben forgatva magukat győzködik. Itt feltehető a kérdés: 
miért kárhoztatja Dávid másokban azt, amit önmagáról is megvall oly sok helyen?224 Hiszen 
Isten védelmében bízva ő bátran győzedelmeskedik minden veszély felett.225 S biztos, hogy 
illik Isten gyermekeihez, hogy hatékonyan gondoskodjanak a biztonságukról, mert dőljön bár 
romba ezerszer is a világ, nekik megvan az a vigasztaló bizonyosságuk, hogy épek maradnak. 
A válasz erre a kérdésre könnyű, és a következő: Az istenfélők Istenben ígérnek maguknak 
biztonságot, sehol máshol, ám még ezzel együtt is tudják, hogy ki lesznek téve a 
megpróbáltatások mindenféle viharának, s alázatosan alávetik magukat azoknak. Rettentően 
különbözik ettől Isten megvetője, aki élvezvén a bővelkedést a jelenben, annyira 
megfeledkezik az ember evilági állapotáról, mintha holmi zűrzavaros képzelgéssel a felhők 
fölött rakna fészket, s azzal kecsegteti magát, hogy mindig is élvezni fogja a kényelmet és a 
nyugalmat.226 Ez a nagy különbség közötte és az istenfélő ember között, aki tudja, hogy 
hajszálon múlik az élete, s akit mikor ezer halál vesz körül, és kész eltűrni minden őt ért 
megpróbáltatást mintha, mondhatni, a háborgó és veszélyes tengeren vitorlázna, 
mindazonáltal türelemmel viseli problémáit és fájdalmait, s azzal vigasztalódik a 
megpróbáltatásokban, hogy teljes mértékben Isten kegyelmére támaszkodik, és teljesen 
megbízik abban.227 Az istentelen ember azért mondja: nem mozdulok el, vagy nem rendülök 
meg soha, mert elegendően erősnek és hatalmasnak képzeli magát a szembeszálláshoz az őt 
ért támadásokkal. A kegyes ember ezt mondja: mi történik, ha megrendülök, sőt elesem, és a 
legnagyobb mélységekbe süllyedek? A bukásom nem lesz végzetes, mert Isten alám teszi a 
kezét, hogy megtartson engem. Ezzel magyarázatot kapunk azokra a különböző hatásokra is, 
amiket a veszély közeledtének érzékelése a jókból és a rosszakból kivált. A jó emberek 
reszkethetnek és elcsüggedhetnek, de ez arra készteti őket, hogy sürgősen Isten kegyelmének 
szentélyébe meneküljenek,228 míg az istentelenek, akik még egy falevél lehullásának zajától is 
megrettennek,229 s állandó szorongásban élve próbálnak megkeményedni az ostobaságukban 
olyan hebehurgyán őrült állapotba kerülve, amelyben mondhatni magukból kikelve nem érzik 
a bajaikat. A magabiztosság oka, amivel a gazdag istentelen ember kecsegteti magát az, hogy 
nem lesz változás, mert nem esik bajba. Ennek kettős értelme van. Ez vagy azt jelenti, hogy 
az istentelenek, miután mentesültek minden megpróbáltatástól és nyomorúságtól életük elmúlt 

                                                
223 “Font a croire qu’il est au ciel, on il se donne du bon temps sans se soucier de ce qu’il se fait yci bas.” 
224 Zsolt3:7, 23:4, 27:3, stb. 
225 “I1 ose dire hardiment qu’il ne redoute nuls dangers et les desfie tous.” — “Ő bátran kijelenti, hogy nem fél 
semmi veszélytől és dacol valamennyivel.” 
226 “Et se fait a croire qu’il sera tousjours a son aise et repos.” 
227 “Toutesfois pource qu’il s’appuye du tout sur la grace de Dieu, et s’y confie, porte patienment toutes molestes 
et ennuis et se console en ses afflictions.” 
228 “Se retirent de bonne heure vers la grace de Dieu pour se mettre au sauvete comme en un lien de refuge et 
asseurance.”— “A legnagyobb sietséggel Isten kegyelmére bízzák magukat, hogy a biztonságban a menedék és a 
veszélytelenség helyére jussanak.” 
229 “Au bruit des fueilles qui tombent des arbres.” — “A fákról lehulló levelek zajára.” 
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részében, táplálják a békés és örömteli állapot iránti reménységüket a jövőre nézve, vagy azt, 
hogy a csalóka képzelgésen keresztül kizárják magukat az emberek közös állapotából, pont 
amiképpen Ézsaiásnál mondják: „az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket” (Ézs28:15). 

 
7. Szája telve átkozódással, csalárdsággal és erőszakossággal; nyelve alatt 

hamisság és álnokság. 
8. Az utczák zugaiban lappang, a rejtekhelyeken megöli az ártatlant, szemei 

lesnek az ügyefogyottra. 
9. Leselkedik a rejtekhelyen, leselkedik, mint az oroszlán az ő barlangjában, hogy 

elragadja a szegényt; elragadja a szegényt, mihelyt hálójába foghatja azt. 
10. Lekuporodik, lesüti szemét,230 és erejétől231 elesik a lesújtottak hada. 
 
7. Szája telve átkozódással. Ennek a négy versnek a témája a következő: ha Isten meg 

akarja segíteni a szolgáit, annak most van itt az ideje, mert az istentelenek törvénytelensége a 
lehető legszélsőségesebb mértékig fokozódott. Először is arról panaszkodik, hogy a szájuk 
tele van hamis esküvel és csalárdsággal, és úgy teszik, vagy rejtegetik a hamisságot és 
gonoszságot, hogy lehetetlen bármiben érintkezni velük veszteség és kár nélkül. Az אלה alah 
szó, amit egyesek átkozódásnak fordítanak, nem azt az átkozódást jelenti, amit másokra 
szórnak, hanem inkább azt, amit a saját fejükre vonnak, mert egy szemernyit se vonakodnak a 
legszörnyűbb átkokat kimondani magukra, hogy azzal aztán annál jobban megtévesszenek 
másokat. Nem helytelenül fordítják tehát egyesek ezt hamis eskünek, mert ezt a szót össze kell 
kapcsolni a másik kettővel, a csalárdsággal és a gonoszsággal. A gonoszokat tehát úgy írja le, 
mint akik azért átkozódnak, vagy esküdöznek hamisan, hogy ezzel is elősegítsék csaló és 
kártékony céljaik megvalósulását. Ebből következik a kár és az igazságtalanság, mert az 
egyszerű emberek sérelem elszenvedése nélkül nem képesek kimenekülni a csapdáikból, 
amelyeket csalásból, hamis esküből és rosszindulatból fonnak. 

8. A falvak232 zugaiban lappang.233 Szándékosan kerültem el a jövő idejű igék más 
igeidőre történő változtatását, mert ezek egyrészt folytonos cselekvést fejeznek ki, másrészt 
ezt a héber szólásmondást más nyelvek is átvették. Dávid tehát azt írja le, amit az istentelenek 
szoktak tenni. Először is útonállókhoz hasonlítja őket, akik az útszűkületeknél hasalnak 
várakozva, rejtekhelyeket választván maguknak, ahonnan rátörhetnek az utazókra, mikor 
messze vannak védelmezőiktől. Azt is mondja, hogy szemeik rászegeződnek, vagy lesnek234 a 
dárdavetőktől kölcsönzött hasonlattal, akik a célt hunyorítva, félig becsukott szemekkel nézik, 
hogy annál pontosabban eltalálják a célt. S nem is közönséges erdei rablókról beszél itt,235 

                                                
230 A Károli-fordítás szerint: Lenyomja, tiporja, és erejétől elesnek az ügyefogyottak – a ford. 
231 “Ou, par ses forts, asavoir membres.” — “Vagy, erős tagjaival.” Azaz, a fogaival, vagy a karmaival. Az erős 
melléknév az eredetiben többes számban szerepel, s nincs főnév, amellyel egyezik. Hasonló hiányos szövegre 
látunk példákat a Szentírás más részeiben is. Így a 2Sám21:16-ban szerepel az új az új kard helyett, a 
Zsolt73:10-ben a tele a tele pohár helyett, valamint a Mt10:42-ben a hideg a hideg víz helyett. – Poole’s 
Annotations. 
232 A Károli-fordítás szerint: Az utczák zugaiban – a ford. 
233 Horsley ekképpen fordítja a nyolcadik verset: „A rejtekhelyeken lappang a falvak titkos zugaiban, vagy 
lappang a tanyák körül ődöngve, megöli az ártatlant, szemei örökké a tehetetlent figyelik”, a következő 
megjegyzést teszi hozzá: „Simmachus és Szent Jeromos természetesen ekképpen olvassák: ישב מארב בחצרימ, és a 
’H’-t mindketten névelőnek fordítják – ’Lappang a tanyák körül ődöngve’. Ezt tekintem az igazi olvasatnak és a 
helyes fordításnak. Ez egy kisebb ragadozó vadállat képe, például egy rókáé, vagy farkasé, amint a tanyák körül 
őgyeleg prédára lesve az esti órákban. 
234 Mant püspök „kémlelő szemeknek” fordítja. A szót illetően, mondja, „amit kémlelőnek fordítottam, Parkhurst 
megemlíti, hogy ez a résnyire nyitott, vagy hunyorító szemekre vonatkozik az élesebb látás érdekében. A 
Septuaginta és a Vulgata a néz, szemlél szóval a szó általános jelentésének megfelelően fordítja, de nem adja 
vissza a héberben kifejezett gyönyörű képet.” 
235 “Qui sont parmi les bois.” 
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hanem ama nagy rablók ellen beszél, akik a tisztelet, a pompa és a csillogás mögé rejtik 
gonoszságukat. A חצרימ chatserim szót tehát, amit falvaknak fordítottunk, egyesek palotáknak 
fordítják, mintha Dávid azt mondta volna, hogy királyi kastélyaikat a rablás palotáivá 
alakították, ahol átvághatják a torkát boldogtalan áldozataiknak. De ha elfogadjuk a szó eme 
vonatkozását, akkor úgy vélem, alapvetően a rablók gyakorlatára utal, amire az egész vers is 
vonatkozik, s ekképpen magyarázom: Mint ahogyan a rablók hasalnak várakozva a falvakból 
kivezető utaknál, úgy állítják fel ezek a személyek a csapdáikat mindenhol, amerre csak 
megfordulnak. 

A következő versben a kegyetlenségüket mutatja be még erőteljesebb fényben, mikor 
azt mondja, hogy úgy szomjaznak a prédára, mint az oroszlán az ő barlangjában. Nos, ez egy 
további lépés a gonoszságban, egyenlőnek lenni kegyetlenségben a vadállatokkal, mint 
hasonlónak lenni a rablókhoz a tettekben. Érdemes megjegyezni, hogy mindig összekapcsolja 
a félrevezetéseket és a csapdákat az erőszakkal azért, hogy még jobban megmutassa, milyen 
nyomorultak lennének Isten gyermekei, ha nem kapnának segítséget a mennyből. További 
hasonlóságot is hozzátesz. Elragadják őket, mégpedig úgy, hogy a hálóikba fogják őket. 
Ezekkel a szavakkal azt érti, hogy nemcsak nyílt erővel, és erőszakkal törjön rájuk, hanem 
még a hálóikat is kiterjesztik, hogy még jobban becsapjanak másokat. 

Mindezt megismétli a tizedik versben, csodálatos és festői képét adja úgy az efféle 
gonoszok magatartásának, vagy viselkedésének, mintha csak a szemünk előtt festené le őket. 
Lekuporodnak, lesütik szemüket,236 hogy kegyetlenségükkel nehogy elriasszák áldozataikat, 
mert örömmel a hálóikba vonják azokat, akiknek nem tudnak ártani anélkül, hogy meg ne 
közelítsék őket. Látjuk, miképpen kapcsolja össze ezt a két dolgot, először a csapdákat, vagy 
kelepcéket, majd a hirtelen erőszakot, amint a préda a kezük közzé került. A második 
mondata alatt azt érti: valahányszor látják, hogy az egyszerűen emberek a hatalmukba 
kerültek, hirtelen heves erőszakkal törnek rájuk, ahogyan az oroszlán is tombolva tör elő a 
rejtekhelyéről, s darabokra szaggatja a prédáját.237 A zsoltáros szavainak nyilvánvaló jelentése 
az, hogy az istentelenektől mindenfelől félni kell, mert addig takargatják kegyetlenségüket, 
amíg nem kerül a hálójukba az, akit fel akarnak falni. Van némi homályosság a szavakban, 
melyre röviden kitérünk. A mondatban, melyben a lesújtottak hada kifejezés szerepel, az 
eredeti héber szó a חלכאים chelcaim, hadsereg, egyesek véleménye szerint négy betűs szó.238 
Azok azonban pontosabban gondolkodnak, akik összetett, két szóból álló szónak vélik ezt.239 
Jóllehet tehát a נפל naphal ige egyes számban szerepel, mégis kétségtelen, hogy a próféta 
kollektíven használja a חל כאים chel chaim szavakat a nagy embertömegek elírására, akiket 
ezek az oroszlánok bántottak. Az עצומין atsumim, az ő ereje szót úgy fordítottam, mintha 
főnév lenne, mert kétségtelen, hogy a próféta ezzel a kifejezéssel az oroszlán karmait és fogait 

                                                
236 A hasonlat az oroszlán gyakorlatából kölcsönzött, amely mikor a prédája megragadására készül, lehasal, vagy 
lefekszik, és összehúzza magát egyrészt a rejtőzködés végett, másrészt azért, hogy nagyobbat tudjon ugrani, 
mikor a préda elérhető közelségbe kerül (Jób38:39-40). 
237 “Comme si un lion sortant de son giste se levoit furieusement pour mettre sa proye par pieces.” —“Mint egy 
oroszlán, dühödten kirontván a barlangjából, dühöngve veti rá magát a prédájára, hogy szétszaggassa azt.” 
„Mikor az oroszlán” mondja Buffon, „ráveti magát a prédájára, ugrik vagy öt-nyolc métert, megragadja a mellső 
mancsával, széttépi a karmaival, majd felfalja.” 
238 Azaz, a חלכה chelcah szó többes száma, ami háromszor fordul elő ebben a zsoltárban: itt, valamint a 
nyolcadik és a tizennegyedik versekben, ahol szegénynek (illetve Károlinál ügyefogyottnak – a ford.) van 
fordítva. 
239 Nevezetesen a חל כאים chel chaim szavakból. Azok, akik ezt az olvasatot fogadják el, megjegyzik, hogy a 
másik nézet alapján az eleshet-nek fordított נפל naphal ige, mely egyes számban szerepel, van összekapcsolva a 
többes számban szereplő חלכאים chelcaim főnévvel. Ha azonban kettéválasztjuk ezt az utóbbi szót, akkor egyes 
számú nominatívuszt kapunk az igéhez. Hammond ugyanakkor, aki az első véleményt fogadja el, megjegyzi: 
„Ez mind a héber, mind az arab nyelv eleganciája, mikor az egyes számú igét használja a többes számú 
nominativusszal, főleg, mikor az ige áll elől, mint itt is”. Ezzel tehát tagadja a szokásos fordítással szemben 
felhozott ellenvetés érvényességét. 
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akarta kifejezni, amikben ennek a vadállatnak az ereje a legfőképpen rejlik. Miután azonban a 
szó helyesen egy többes számú melléknév erős jelentéssel, s bármiféle főnév nélkül, melyre 
vonatkoznék, ésszerűen feltételezhetjük, hogy az oroszlán körmeivel és fogaival jelképezi a 
katonák erőteljes testületét. Röviden, az igeszakasz jelentése ez: A gonosz emberek elrejtik 
erejüket a színlelt alázatosság és a ravaszul udvarias modor mögé, de mégis mindig 
készenlétben tartanak egy felfegyverzett csatlósbandát, vagy karmokat és fogakat, amint 
lehetőségük nyílik a bajkeverésre. 

 
11. Azt mondja szívében: Elfelejtkezett Isten, elrejtette arczát: nem is látott soha! 
12. Kelj fel Úr-Isten, emeld fel kezedet; ne feledkezzél el a szegényekről! 
13. Miért veti meg Istent a gonosz?240 Miért mondja szívében: Nem fogod 

megkövetelni.241 
 
11. Azt mondja szívében. A zsoltáros ismét rámutat a forrásra, ahonnan az istentelenek 

magabiztossága származik. Miután Isten látszólag nem figyel gonosz mesterkedéseikre, annak 
reménységével kecsegtetik magukat, hogy büntetlenül megússzák. Miután azonban nyíltan 
nem mondják ki a szájukkal a gyűlöletes istenkáromlást, miszerint Elfelejtkezett Isten, 
elrejtette arczát: nem is látott soha, hanem elrejtik gondolataikat szívük mélyén amint Ézsaiás 
kijelenti (Ézs29:15), a zsoltáros ugyanazt a kifejezésformát használja, amit korábban is 
használt, s amit kisvártatva megismétel harmadszor is, nevezetesen hogy az istentelenek a 
szívükben azt mondják maguknak: Isten nem törődik az emberek dolgaival. S észre kell 
venni, hogy az istentelenek, mikor minden a kívánságainak megfelelően történik, olyan 
véleményt alakítanak ki a bővelkedésükről, hogy magukat győzik meg: Isten valamiképpen 
kötve van hozzájuk, vagy kötelezettségei vannak velük szemben.242 Ebből világos, hogy az 
állandó biztonság állapotában élnek,243 mert nem gondolkodnak azon, hogy miután Isten 
hosszú ideig türelemmel viseltetett irántuk, komoly elszámoltatáson mennek keresztül, és 
ítéletük annál súlyosabb lesz, minél nagyobb Isten hosszútűrése. 

12. Kelj fel Úr-Isten. Olyan betegség ez, amellyel az emberek általánosan meg vannak 
fertőzve, mikor testi ítélkezéssel azt képzelik, hogy ha Isten nem hajtja végre az ítéleteit, 
akkor tétlenül üldögél, vagy dologtalanul heverészik. Hatalmas a különbség azonban a 
hűségesek és a gonoszok között ennek vonatkozásában. Utóbbiak azt a hamis reménységet 
táplálják, amit a test gyengesége diktál, elszenderednek és lebutítják lelkiismeretüket,244 hogy 
hízelegjenek és kecsegtessék magukat a bűneikben, míg végül gonosz makacsságuk miatt 
belekeményednek Isten otromba megvetésébe. Előbbiek azonban gyorsan kivetik elméikből a 
hamis elképzelést, s magukat fékezvén, önként térnek vissza annak illendő megfontolására, 
hogy mi az igazság a dologban.245 Ennek itt látványos példája tárul elénk. Istenről emberi 
módon beszélve a próféta kijelenti, hogy ugyanaz a hiba, amiért épp az imént feddte meg 
Isten megvetőit, az ő saját elméjébe is fokozatosan belopakodott. Végül azonban helyesbíti, és 
határozottan harcol önmagával, visszatartván elméjét attól, hogy olyan elképzeléseket 
alkosson Istenről, ami szégyent hozna az Ő igazságosságára és dicsőségére. Ez tehát kísértés, 
melynek természetes módon minden ember ki van téve, hogy elkezdjen kételkedni Isten 
gondviselésében, mikor az Ő kezét és ítéleteit nem látják. Az istenfélők azonban nagyon 
különböznek a gonoszoktól. Előbbiek a hit által ellenőrzésük alatt tartják a test eme nézetét, 
                                                
240 A Károli-fordítás szerint: Miért szidja Istent a gonosz? – a ford. 
241 A Károli-fordítás szerint: Nem keresed rajta. – a ford. 
242 “Or il faut noter que les meschans voyans que tout leur vient ‘X souchair sont tellement estat de leur 
prosperite, qu’ils se sont a croire que Dieu est aucunement obligd a eux.” 
243 “Qu’ils vivent sans crainte ne souci de l’advenir.” — “Hogy minden félelem vagy a jövővel való törődés 
nélkül élnek.” 
244 “Et prenent plaisir kassop et rendre leur conscience stupide, afin de se flatter en leurs vices.” 
245 “Retournans d’eux mesmes a bien considerer ce qui enest a la verite.” 
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utóbbiak viszont megátalkodott képzelgéseikbe merülnek. Dávid tehát a Kelj fel kifejezéssel 
nem annyira Istent ébresztgeti, hanem inkább önmagát, vagyis megpróbálja felindítani magát 
az Istennek a most megtapasztaltnál nagyobb segítségébe vetett reménységére. Ennek 
megfelelően ez az igevers azt a hasznos tanítást tartalmazza, hogy minél jobban 
megkeményítik magukat az istentelenek nemtörődöm tudatlanságukon át, s megpróbálják 
meggyőzni magukat arról, hogy Isten nem törődik az emberekkel és a dolgaikkal, s nem fogja 
megbüntetni az általuk elkövetett gonoszságokat, annál inkább kell megpróbálnunk 
meggyőzni magunkat az ellenkezőjéről. Igen, pont az ő istentelenségüknek kell felindítani 
minket arra, hogy élénken elvessük a kételyeket, melyeket ők nemcsak megengednek, de 
szorgalmasan meg is alkotnak maguknak. 

13. Miért szidja Istent a gonosz? Tényleg felesleges érveket felhozni Istennel szemben 
azért, hogy arra késztessük Őt: adja meg nekünk, amit kérünk. Ő azonban mégis megengedi, 
hogy érveljünk, és úgy szóljunk hozzá imában, ahogyan egy fiú szól a földi atyjához. Mindig 
ügyelni kell arra, hogy az ima haszna, hogy Isten tanúja lesz minden megpróbáltatásunknak. 
Nem mintha ezek másképpen elrejtve maradnának előle, hanem mikor kiöntjük előtte a 
szívünket, azzal a terheink sokkalta könnyebbé válnak, s abbéli meggyőződésünk, hogy 
megkapjuk, amit kérünk, növekszik. Így Dávid a jelen igeszakaszban azzal jut el a szabadulás 
reménységének táplálására a megpróbáltatásaiból, hogy a szeme elé állítja, mennyire 
ésszerűtlen és tűrhetetlen lenne az istenteleneknek megengedni, hogy tetszésük szerint 
megvessék Istent, s úgy képzeljék: soha nem számoltatja el őket.246 Az itt megveti-nek 
fordított szó ugyanaz, mint amit korábban használt. Egyesek a provokálja, mások a káromolja 
szóval fordítják. Az általam jobbnak vélt jelentés azonban sokkal jobban egyezik a 
szövegkörnyezettel. Mikor ugyanis az emberek elveszik Istentől az ítélkezés hatalmát és 
hivatalát, az aljas módon levonja Őt a trónjáról, s lefokozza Őt, mondhatni, egy 
magánszemély szintjére.247 Sőt, miután Dávid nemrég arról panaszkodott, hogy az 
istentelenek tagadják Isten létezését, vagy azt képzelik róla, hogy állandóan alszik, nem 
törődvén az emberiséggel, most ugyanabból a célból panaszolja, hogy ezt mondják: Nem 
keresi rajta. 

 
14. Te látod ezt, mert te megnézed a hamisságot és a fájdalmat, hogy rávessed 

kezed. Te reád hagyja magát az ügyefogyott, az árvának is te vagy segedelme. 
15. Törd össze a gonosznak karját; és keressed a rosszon az ő gonoszságát, míg 

már nem találsz. 
 
14. Te látod ezt, mert te megnézed, stb. Itt Dávid, hirtelen szent buzgalomra lobbanva 

küzdeni kezd, és a hit pajzsával felvértezve bátran visszaveri ezeket a förtelmes 
vélekedéseket, mivel azonban nem származott abból haszon, hogy az emberekhez fordult, 
most Istenhez tér, és Hozzá szól. Miután az istentelenek abban reménykedve, hogy korlátlan 
engedélyt kapnak a mindenféle gonoszság elkövetésére, a lehető legmesszebb távoznak 
Istentől,248 a megromlott elme sugallatára messze az Ő hatókörén kívül állónak képzelik 
magukat. Az istenfélőknek viszont épp ellenkezőleg távol kell tartaniuk magukat az efféle vad 
véleményektől, melyek elterjedtek a világban, s felemelt elmével úgy kell beszélniük Istenről, 
mintha jelen lenne velük. Ennek megfelelően Dávid, nehogy az emberek káromlásai maguk 
alá gyűrjék, nagyon helyesen elfordítja a figyelmét ezekről. Egy további okot is megjelöl az 
első mondatot megerősítendő, nevezetesen hogy Isten megnézi a hamisságot és a fájdalmat. 
Miután Isten speciális gondviselése az, hogy tudomást vesz minden rosszról, Dávid arra a 
következtetésre jut: lehetetlenség Istennek becsukni a szemeit, mikor az istentelenek 
                                                
246 “A leur plaisir n’estimans pas que jamais il les amenast le conte.” 
247 “Au rang des hommes.” – “Az emberek rangjára.” 
248 “Se reeulent le plus loin de Dieu qu’ils peuvent.” 



 99 

vakmerően, és korlátozás nélkül követik el gaztetteiket. Ezenkívül leszáll az egyetemesről a 
részlegesre, amit figyelmesen meg kell jegyezni. Semmi sem könnyebb ugyanis, mint 
általános fogalmakban elismerni, hogy Isten gondot visel a világról és az emberek dolgairól, 
de nagyon nehéz alkalmazni ezt a tanítást a mindennapi élet ügyes-bajos dolgaira. Viszont 
mindaz, amit a Szentírás mond Isten hatalmáról és igazságosságáról, semmi hasznunkra sem 
lesz, sőt mondhatni csak sivár spekuláció marad249 mindaddig, amíg nem vonatkoztatja ezeket 
a kijelentéseket mindenki önmagára úgy, amiképpen a szükségletei azt megkívánják. 
Tanuljunk hát meg Dávid példájából ekképpen gondolkodni: miután Istenre tartozik 
feljegyezni minden gaztettet és bántalmat, amit a jóknak és az egyszerűeknek okoznak, Ő 
akkor is figyeli a bajainkat és a fájdalmainkat, mikor egy időre úgy látszik, hogy ügyet sem 
vet rájuk. A zsoltáros azt is hozzáteszi, hogy Isten nem úgy tekint le a mennyből az emberek 
viselkedésére, mint holmi tétlen és nemtörődöm szemlélődő, hanem az Ő dolga ítéletet 
mondani azok felett, mert a kezeinek rávetése nem mást jelent, mint hogy a dolgokat annak 
rendje és módja szerint és alaposan megvizsgálja, és bíróként meghatározza. 

A mi kötelességünk azonban az, hogy türelmesen várakozzunk, amíg a bosszúállást 
Isten nem engedi ki a kezéből, amíg ki nem nyújtja a kezét a megsegítésünkre. Látjuk tehát, 
hogy miért teszi azonnal hozzá: Te reád hagyja magát az ügyefogyott. Ezek alatt a szavak 
alatt Dávid azt érti, hogy időt kell adunk Isten gondviselésének a megnyilvánulásra. Az 
Istenfélők, mikor bántalmazást szenvednek el, gondjaikat magabiztosan az Ő keblére vethetik, 
s rábízhatják magukat az Ő védelmére. Nem szabad azonban siettetniük a kívánságaik 
beteljesedését, hanem a terhektől megszabadulván kell lélegezniük, amíg Isten ki nem 
nyilatkoztatja, hogy eljött a megfelelő idő a beavatkozásra az ő oldalukon. Az ember tehát 
Istenre hagyatkozik, mikor rábízza magát az Ő védelmére, s teljesen meg lévén győződve az 
Ő hűségéről, hogy megőrzi, amit Rá bízott, csendesen vár, amíg el nem érkezik a 
megszabadulásának alkalmas ideje. Egyesek szenvedő alakban olvassák az igeszakaszt: A 
szegények rád lesznek hagyva, és Te leszel az árvák segedelme. Egy hasonlattal nevezi 
árváknak azokat, akiket az előző mondatban ügyefogyottnak nevezett. S mivel az ige jövő 
időben áll, ez folyamatos cselekvést jelöl. 

15. Törd össze a gonosznak karját. Ez a kifejezésforma egészen pontosan a gonosz 
hatalmának megtörését jelenti. S ez nem egyszerűen csak ima, hanem tekinthető próféciának 
is. Miután ellenségeink kormányozhatatlan dühe miatt nagyon gyakran elveszítjük a 
bátorságunkat, mintha nem lennének eszközök a megfékezésére, Dávid, a hitének 
megtámogatása végett azt a megfontolást állítja maga elé, hogy valahányszor csak tetszik 
Istennek megtörni az istentelenek hatalmát, annyiszor teszi semmivé mind őket magukat, 
mind a terveiket. S hogy még nyilvánvalóbb legyen a jelentése, a mondat magyarázható 
ekképpen: Uram, amint jónak látod összetörni a gonosz kezét, egy pillanat alatt elpusztítod őt, 
és semmivé teszed hatalmas és erőszakos próbálkozásait a gaztettek véghezvitelében. Dávid 
valóban azért könyörög Istennek, hogy siessen a megsegítéssel és a bosszúállással, de 
időközben, amíg ezeket Isten visszatartja, azzal a vigasztaló tudattal tartja fenn magát, hogy 
az istentelenek nem képesek erőszakkal és galádságokkal előretörni annál jobban, mint 
amennyire Isten megengedi azt nekik, mert az Ő hatalmában áll, valahányszor csak beül az 
ítélőszékébe, a gonoszok megsemmisítése egyetlen pillantásával. S természetesen, ahogyan a 
felkelő Nap eloszlatja hevével a felhőket és a párákat, s tisztítja meg a sötét eget, úgy állítja 
helyre Isten a nyugalmat, és rendezi el a világ összes problémáját és zavarát, mikor kinyújtja 
kezét, hogy bírói hivatalát gyakorolja. A zsoltáros azokat, akikhez beszél, nemcsak 
gonoszoknak, de gonoszoknak és rosszaknak nevezi, s véleményem szerint ezt azért teszi, 
hogy még erőteljesebb fényben mutassa be ama jellem gonoszságának nagyságát, amelyről 
beszél. Szavai olyanok, mintha ezt mondta volna: a gonosz emberek akár tombolhatnak 

                                                
249 “Sera de nulle utilite et comme un speculation maigre.” 
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rosszindulatukban és kegyetlenségükben, de Isten képes egy pillanat alatt és hatékonyan 
orvosolni ezt a gonoszságot, valahányszor csak tetszik Neki. 

 
16. Az Úr király mindenha és mindörökké; a pogányok kivesznek az ő földjéről. 
17. A szegények kivánságát meghallgatod, oh Uram! Megerősíted szívöket, 

füleiddel figyelmezel, 
18. Hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne 

rettentsen a földből való ember. 
 
16. Az Úr király mindenha és mindörökké. Dávid most, mintha megkapta volna, amire 

a szíve vágyott, szent örvendezésbe és hálaadásba kezd. Mikor mindenha és mindörökké 
királynak nevezi az Urat, az a magabiztosság és az öröm jele. A király titulussal igazolja 
Istennek a világ kormányzásához való jogát, s mikor mindenha és mindörökké királynak 
nevezi, az megmutatja, mennyire abszurd Őt az idő szűk korlátai közé zárni. Miután az 
emberi élet menete rövid, még akik a legnagyobb világbirodalmak jogarát lengetik, is csak 
halandó emberek, és nagyon gyakran csalódást okoznak a szolgáiknak a várakozásukban,250 
ahogyan a 146. zsoltár tanítja: „Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem 
menthet! Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei.” (3-4. versek) 
Gyakran csődöt mond a másoknak segítséget nyújtó képességük, s miközben késlekednek 
ennek megadásával, a lehetőségük tovaillan. Nekünk azonban magasztosabb és 
tisztelettudóbb elképzeléséket kell fenntartanunk mennyei Királyunkról, mert bár nem mindig 
hajtja végre azonnal az ítéleteit, mégis mindig megvan ehhez a teljes és tökéletes hatalma. 
Röviden, nem főleg Magának uralkodik, hanem számunkra Király mindenha és mindörökké. 
S miután uralkodásának ez az időtartama, ha lehet így mondani, így a hosszas várakoztatás 
nem képes Őt meggátolni kezének kinyújtásában a megfelelő időben népének megsegítésére, 
még akkor sem, mikor már mondhatni halottak, vagy olyan állapotban vagyunk, ami az 
érzékek és az ész szemei számára már reménytelen. 

A pogányok kivesznek az ő földjéről. Ez azt jelenti, hogy a szent föld végül 
megtisztíttatott a fertelmességektől és tisztátalanságoktól, amikkel beszennyezték. Félelmetes 
megszentségtelenítés volt az, amikor a föld, ami Isten népének adatott örökségül, s azoknak 
osztatott el, akik tisztán imádták Őt, istentelen és gonosz lakókat nevelt. A pogányok alatt 
nem idegeneket értett, vagy olyanokat, akik nem tartoztak Ábrahám test szerinti 
leszármazottaihoz,251 hanem a képmutatókat, akik hamisan dicsekedtek azzal, hogy Isten 
népéhez tartoznak, amiképpen manapság is sokan teszik ezt, akik csak névleg keresztyének, 
helyet foglalván az egyház kebelén. Nem új dolog a prófétáknál, hogy hitehagyottaknak 
nevezik azokat, akik elszakadtak atyáik erényeitől és szent életétől, s pogányoknak nevezvén 
őket nemcsak a körülmetéletlenekhez, hanem egyenesen a kánaánitákhoz hasonlítják őket, 
akik a pogányok között is a legmegvetendőbbek voltak. „Atyád az Emoreus és anyád Hitteus 
asszony” (Ezék16:3). Még nagyon sok hasonló igeverssel találkozunk a Szentírásban. Dávid 
tehát a pogány megalázó nevet alkalmazván Ábrahám hamis és elfajult gyermekeire, hálát ad 
Istennek, amiért kiűzte azt a romlott csoportot az egyházából. Ebből a példából azt tanuljuk 
meg, hogy nem új dolog az, ha manapság is látjuk, amint a világias és hitetlen emberek 
beszennyezik Isten egyházát. Nekünk azonban gyorsan könyörögnünk kell Istennek, hogy 
tisztítsa meg a házát, és ne engedje, hogy disznók és kutyák mocskolják be azt, mintha csak 
trágyadomb lenne. 

17. A szegények kivánságát meghallgatod, oh Uram! Ezekkel a szavakkal a próféta az 
általam az imént elmondottakat erősíti meg, hogy mikor a képmutatók jutnak hatalomra az 
egyházban, vagy létszámban felülmúlják a kegyeseket, akkor szüntelenül könyörögnünk kell 
                                                
250 “Bien souvent frustrent leurs serviteurs de leur attente.” 
251 “Et des personnes qui ne fussent de la race d’Abraham selon la chair.” 



 101 

Istennek, hogy tépje ki őket gyökerestől. A dolgok efféle zűrzavaros és szégyenteljes 
állapotának ugyanis mély szomorúságot kell okoznia Isten minden hűséges szolgájának. 
Ezekkel a szavakkal a Szentlélek arról is biztosít minket, hogy amit Isten réges-rég megadott 
válaszul az imáikra, azt mi is megkapjuk, feltéve, ha buzgó törődéssel viseltetünk az egyház 
szabadulása iránt, amit a magunkévá kell tennünk. A következő mondatot, Megerősíted 
szivöket, különféleképpen magyarázzák. Egyesek úgy vélik, hogy ugyanazt jelenti, mintha azt 
mondta volna: teljesíted kéréseiket. Mások szerint viszont ez a jelentése: kegyelmeddel 
formálod és megszenteled a szíveiket, hogy imáikban ne kérjenek mást, csak ami helyes és az 
isteni akarat szerint való, amiképpen Pál tanít minket, hogy „maga a Lélek esedezik mi 
érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Rm8:26). 

Mindkét magyarázat azonban talán túl erőltetett. Dávid ebben a mondatban Isten 
kegyelmét magasztalja, amiért fenntartja és vigasztalja szolgáit a bajaik és nyomorúságaik 
közepette, nehogy reményvesztettségbe süllyedjenek. Ellátja őket lelkierővel és türelemmel, 
jó reménységre ösztönzi, valamint imára buzdítja őket. Ez a jelentése a כין kin igének, ami 
nemcsak azt jelenti, irányítani, de azt is, hogy megerősíteni. Ez nem más, mint egyedi áldás, 
melyet Isten ránk ruház, mikor a kísértések közepette felemeli szíveinket, és nem engedi, 
hogy eltávolodjanak Tőle, vagy bármely más irányba forduljanak támogatásért és segítségért. 
A rögtön rákövetkező füleiddel figyelmezel mondat jelentése az, hogy nem hiába irányítja 
Isten az Ő népének szívét és vezeti rá őket, hogy a parancsainak engedelmeskedve Őrá 
nézzenek, s Őt hívják segítségül reménységgel és türelemmel. Mindez nem hiábavaló, mert az 
Ő fülei soha nincsenek zárva a sóhajaik előtt. Itt tehát a két vallási gyakorlat közötti kölcsönös 
harmóniát dicséri. Isten nem tűri, hogy szolgáinak hite meggyengüljön, vagy csődöt mondjon, 
s nem tűri azt sem, hogy felhagyjanak az imádkozással, hanem hit és ima által közel tartja 
őket Önmagához, amíg meg nem mutatkozik, hogy reménységük nem volt sem hiábavaló, 
sem hatástalan. A mondat nem helytelenül ekképpen is fordítható: Te erősíted meg a 
szíveiket, s füled hallja őket. 

18. Hogy ítéletet tégy. Itt a zsoltáros az előző vers utolsó mondatát speciális célzattal 
használja, nevezetesen arra, hogy meggátolja a kegyeseket a kételkedésben, mikor 
igazságtalan elnyomásban van részük, azt illetően, hogy Isten végül majd bosszút áll 
ellenségein, s megadja nekik a szabadulást. Ezekkel a szavakkal arra tanít minket, hogy 
türelemmel és lelkierővel kell hordoznunk a ránk helyezett kereszteket és megpróbáltatásokat, 
mert Isten gyakran tartja vissza a segítséget a szolgáitól, míg állapotuk nem válik 
szélsőségessé. Ezt a kötelességet valóban nehéz végrehajtani, mert valamennyien szeretnénk 
teljesen megszabadulni minden nehézségtől, ezért ha Isten nem siet gyorsan a segítségünkre, 
nemtörődömnek és tétlennek képzeljük Őt el. Ha viszont buzgón vágyunk a segítségére, le 
kell gyűrnünk szeszélyeinket, féken kell tartanunk türelmetlenségünket, s a megfelelő 
korlátok közé kell szorítanunk fájdalmunkat, várván a pillanatot, mikor megpróbáltatásaink 
könyörületének gyakorlására indítja, s megsegítésünkkel kegyelme kimutatására készteti Őt. 

Hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Dávid ismét dicséri Isten erejét az 
istentelenek megsemmisítésében, s teszi ezt abból a célból, hogy viharos támadásaik 
közepette jól elménkbe rögzítsük: Isten, valahányszor csak jónak látja, semmivé teheti 
próbálkozásaikat. Egyesek az ארץ aroc igét, amit megrettenteni-nek fordítottunk, tárgyatlan 
igeként fordítják és így értelmezik az igeszakaszt: hogy többé ne féljen a halandó ember. 
Jobban illeszkedik azonban az igeszakasz témájához tárgyasan fordítani, mint ahogyan mi is 
tettük. S noha a gonoszok virágzanak gonosz útjaikat járva, mégis sok igazság van abban, ha 
úgy vannak leírva, mint halandó, vagy sok bajt okozó emberek. A zsoltáros célja közvetve az 
elvakult magabiztosságuk megfeddése, amiért megfeledkezvén állapotukról, kegyetlen és 
félelmetes fenyegetéseket lihegnek, mintha még Magának Istennek az ereje is kevés lenne 
ahhoz, hogy elnyomja dühük hevességét. A földi kifejezés hallgatólagos ellentétet tartalmaz a 
világi lakóhely alacsonysága és a menny magassága között. Mert honnan is kezdik a támadást 
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Isten gyermekei ellen? Kétségtelenül a földről, mint ahogyan a föld repedéseiből is sok féreg 
képes előmászni, de ezt cselekedve Magát Istent támadják, aki a mennyből ígér segítségének a 
szolgáinak. 
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11. zsoltár 
 
Ez a zsoltár két részből áll. Az első részében Dávid felidézi a kísértések komoly 

támadásait, amelyekkel szembesült, s a fájdalmas aggodalmait, amelyeknek akkor volt kitéve, 
mikor Saul üldözte. A második részében gratulál magának a szabadságért, amit Isten adott 
meg neki, továbbá magasztalja Istennek a világ kormányzásában megnyilvánuló igazságos 
mivoltát. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávidé. Az Úrban bízom; hogy mondhatjátok az én 

lelkemnek: menekülj252 a ti hegyetekre, mint a madár?! 
2. Mert ímé, a gonoszok megvonják253 az íjat, ráillesztették nyilokat az idegre, 

hogy a sötétségben az igazszívűekre lövöldözzenek. 
3. Mikor a fundamentomok is elrontattak, mit254 cselekedett az igaz? 
 
1. Az Úrban bízom. Majdnem minden igemagyarázó úgy véli: ez egy panasz, amivel 

Dávid a honfitársaival szemben hozakodik elő, hogy miközben mindenfelé menedéket 
keresett, még csak általános emberségre sem talált sehol. S valóban igaz, hogy a vándorlásai 
során, miután menekülésre adta a fejét Saul kegyetlensége elől, sehol nem talált biztos helyet 
a visszavonulásra, vagy legalábbis olyat, ahol bármeddig is nyugodtan elidőzhetett volna. 
Joggal panaszkodhatott hát a honfitársaira, hogy senki sem kegyeskedett menedéket adni neki, 
mikor szökevény volt. Én azonban azt hiszem, hogy valami magasabb rendű dolgot vesz 
figyelembe. Mikor minden ember mondhatni egymással versengve próbálták a 
kétségbeesésbe taszítani, akkor őt a test gyengeségének megfelelően az elme hatalmas és 
majdnem megsemmisítő gyötrelme kellett volna, hogy sújtsa. A hit által megerősíttetvén 
azonban meggyőződéssel és szilárdan támaszkodott Isten ígéreteire, s így megmenekült attól, 
hogy engedjen azoknak a kísértéseknek, melyeknek ki volt téve. Ezeket a lelki konfliktusokat 
idézi itt fel, amelyekkel Isten tette őt próbára az őt érő szélsőséges veszélyek közepette. 
Ennek megfelelően, ahogy épp az imént jegyeztem meg, a zsoltárt két részre kell osztani. 
Mielőtt Isten igazságos mivoltát ünnepelné, ami az istenfélők megtartásában nyilvánul meg, a 
zsoltáros megmutatja, miképpen találkozott még magával a halállal is, de mégis a hiten és a 
tiszta lelkiismereten keresztül miképpen szerezte meg a győzelmet. Minthogy minden ember 
az ország elhagyását és a száműzetés valamely helyére való visszahúzódást javasolta neki, 
ahol rejtve maradhat, hisz nem maradt már reménysége az életre, hacsak fel nem adja a neki 
megígért királyságot. A zsoltár elején ezt a visszás tanácsot veri vissza az Istenbe vetett 
bizalmának pajzsával. Mielőtt azonban tovább folytatnánk a témát, vizsgáljuk meg a szavakat. 
A נוד nud szó, amit menekülj-nek fordítottunk, többes számban szerepel, de mégis egyes 
számban olvassák.255 Véleményem szerint azonban ez helytelen olvasat. Miután Dávid arról 
beszél nekünk, amit csak neki mondtak, a zsidó doktorok úgy vélték, hogy a többes szám nem 
alkalmazható, s egyes számban olvasták a szót. Közülük egyesek meg akarván tartani a szó 
                                                
252 A Károli-fordítás szerint: fuss. 
253 “Ont tendu l’arc.” — “Felvonták íjukat.” 
254 “Mais que?” — “De mit?” 
255 Kálvin ezalatt azt érti, hogy a héber betűk szerint az ige többes számban szerepel, de a héber punktuáció 
szerint, ami az olvasatot szabályozza, egyes számú. Piscator az igeszakaszra vonatkozó kommentárjában 
megjegyzi, hogy a נודו nudu a pontozásnak megfelelően egyes számú, és nőnemű, és Dávid lelkére vonatkozik, 
viszont a betűk szerint többes számú, נודו nudu, és Dávidra, valamint a társaira vonatkozik. Ez az utóbbi olvasat 
tűnik a számomra a leghelyesebbnek, egyrészt, mert többes számú vonatkozó névmás követi, másrészt mert nem 
a helyes, vagy természetes kifejezésmódnak tűnik emberekről a másik lelkéhez szólva beszélni. A lelkemnek 
kifejezés azonban jelentheti egyszerűen azt, hogy nekem, s ebben az értelemben gyakorta használatos is a 
Szentírásban. 
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szerinti értelmezést, ahogyan nevezik, zavarba jöttek attól a kérdéstől, miért mondják: 
meneküljetek ahelyett, hogy menekülj, s végül egy nagyon silány ravaszsághoz kellett 
folyamodniuk, miszerint azok, akik menekülésre ösztönözték, egyszerre szóltak a testéhez és 
a lelkéhez. Szükségtelen volt azonban ennyi fáradsággal terhelniük magukat egy olyan 
dologban, melyben semmiféle nehézség sincsen. Bizonyos ugyanis, hogy akik Dávidot 
ösztökélték, nem azt mondták, hogy egyedül meneküljön, hanem minden kísérőjével együtt, 
akik ugyanabban a veszélyben voltak, mint ő maga. Jóllehet tehát konkrétan Dávidhoz 
szóltak, mégis a teljes társaságát beleértették, akiknek közös volt az ügye Dáviddal, s hasonló 
veszélyeknek voltak kitéve. 

Az igemagyarázók véleménye eltér az ezt követők vonatkozásában is. Sokan fordítják 
így: menekülj a ti hegyetekre, mintha מהרכם meharkem lenne, s szerintük itt váltás történik a 
személyben, mivel akik vele beszéltek, azoknak azt kellett volna mondaniuk neki, hogy 
menekülj a mi hegyünkről. Ez azonban durva és erőltetett. S azt hiszem, nem tudnak több 
érvet felsorakoztatni akkor sem, mikor azt mondják, hogy itt Júdeát nevezi hegynek. Mások 
úgy vélik, hogy a הר כמו צפור har kemo tsippor szavakat,256 azaz a hegyre, mint madár, 
névmás nélkül.257 Ha azonban azt követjük, amit mondtam, akkor nagyon jól illik majd az 
igeszakasz témájához a következő olvasat: menekülj a ti hegyetekre, mert nem szabad neked a 
saját országodban élned. Nem gondolom azonban, hogy bármely konkrét hegyről lenne szó, 
hanem csak Dávidot a sivár sziklák közé küldték, ahová csak a véletlen vezetheti. Elítélvén 
azokat, akik ezt a tanácsot adták neki, Dávid kijelenti, hogy Isten ígéretére támaszkodik, s 
egyáltalában nem szándékozik száműzetésbe menni. Ez volt tehát Dávid helyzete, mikor 
szélsőséges szükségében minden ember eltaszította, és a messzi, sivatagos vidékre űzte őt. 

Mivel azonban látszólag arra céloz, hogy a bizalmatlanság jele lenne, ha a biztonsága 
érdekében menekülőre fogná, megkérdezhető, hogy vajon törvényes lenne-e a számára 
menekülni, vagy sem. Hisz tudjuk, hogy sokszor kényszerült száműzetésbe, s kergették 
helyről helyre, néha még arra is kényszerítvén, hogy barlangokban rejtőzzön el. Erre azt 
mondom: igaz, hogy olyan zavarodott volt, mint holmi szegény, rettegő madár, amelyik fáról 
fára száll,258 s kénytelen volt különféle kerülőutakat keresni, és helyről helyre vándorolni, 
hogy elkerülje ellenségei csapdáit, de hite mégis oly szilárd maradt, hogy soha el nem 
idegenedett Isten népétől. Mások már elveszett emberként tartották őt számon, akinek ügyei 
már reménytelenekké váltak, nem tulajdonítván neki több értéket, mint egy rothadt 
végtagnak,259 ő mégsem szakadt el soha az egyház testétől. S természetesen a menekülj szó is 
csak arra irányult, hogy megadja magát a végső kétségbeesésnek. Számára azonban rossz lett 
volna, ha átadja magát ezeknek a félelmeknek, s menekülőre fogja, mintha bizonytalan lenne 
a dolgok végkimenetelét illetően. Ezért mondja konkrétan, hogy mindez a lelkének mondatott, 
s ezalatt azt érti, hogy mélyen a szívébe döfött ez a gyalázatos elvetés, mert látta (amint már 
mondtam), hogy csak a hitének megrendítésére és meggyengítésére irányul. Röviden, noha 
mindig is ártatlanul élt, Isten igaz szolgájaként, ezek a rosszindulatú emberek mégis arra 
                                                
256 Ezt az olvasatot fogadják el a kaldeus változat, a Septuaginta és a Vulgata. Hammond megjegyzi, hogy „ahol 
a héber most a הר כמו צפור har kemo tsippor szavakat a ti hegyetekre verébként értelemmel olvassa, ott az összes 
ókori magyarázó egyformán a hegyre, mint egy veréb értelmet használták”. Horsley így fordítja a szavakat: 
„Meneküljetek verebek a hegyetekre”, s úgy tekint a kifejezésre, „mint közmondásosra, ami a tehetetlenséget és 
a veszélyt jelenti, amelyből csak meneküléssel lehetett a biztonság reménységére szert tenni.” A צפור tsippor 
főnév, amit verebeknek fordít, egyes számú, de itt többes számú igével és többes számú névmással szerepel. 
Megjegyzi azonban ezt a szót illetően, hogy a legtöbb állatnévhez hasonlóan a héber nyelvben vagy az egyedet 
jelenti, vagy a fajt, s itt használható egyes számban sok egyed megjelölésére, együtt szerepelve többes számú 
igékkel, melléknevekkel és névmásokkal. 
257 “Sans specifier a qui est ceste montagne.” — “Anélkül, hogy megadná, kinek a hegye ez.” 
258 “Je response que combien qu’il n’ait non plus este arrestd qu’un poure oiselet craintif qui saute de branche en 
branche.” 
259 “Combien que les autres le tenissent pour un homme perdu et duquel les affaires estoyent bors d’espoir et 
qu’ils n’en felssent non plus de casque d’un membre pourri.” 
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kárhoztatták, hogy örök száműzetésben maradjon a szülőföldjétől távol. Ez az igevers arra 
tanít minket, hogy bármennyire is gyűlöljön és üldözzön a világ,260 nekünk mégis ki kell 
tartanunk a posztunkon, hogy meg ne fosszuk magunkat Isten ígéretei igénylésének jogától, 
vagy, hogy ezek el ne illanjanak előlünk. Így tehát bármennyire nagyon és bármennyire 
hosszan legyünk zaklatásnak kitéve, mindig szilárdan és ingadozás nélkül kell abbéli 
hitünkben megállnunk, hogy rendelkezünk Isten elhívásával. 

2. Mert ímé, a gonoszok. Egyesek úgy vélik, hogy ezt mentségképpen teszik hozzá 
azok, akik azt szerették volna, hogy Dávid menekülve mentse magát. Mások szerint Dávid a 
honfitársaival vitatkozik, akik látták, hogy minden oldalról a halál fenyegeti őt, mégis 
megtagadták, hogy menedéket adjanak neki. Véleményem szerint azonban itt az embert 
próbáló körülményekről szóló beszámolóját folytatja, amelyek közé került. A célja nemcsak 
az, hogy elénk tárja a veszélyeket, melyek körülvették, hanem hogy megmutassa nekünk: még 
a halálnak is ki volt téve. Ezért azt mondja, hogy bárhová is rejtőzhetett, lehetetlen volt a 
számára a kimenekülés ellenségei kezéből. S ennek a nagyon nyomorult állapotnak a leírása 
annál inkább szemlélteti Isten kegyelmét a számára később megadott szabadulásban. Ami a 
megvonják az íjat, ráillesztették nyilokat az idegre szavakat illeti, hogy titokban, vagy 
sötétségben lövöldözzenek, egyesek ezt átvitt értelműnek tekintik azoknak a 
próbálkozásoknak a vonatkozásában, amikkel Dávid ellenségei próbálták meg őt ravaszsággal 
csapdába ejteni. Én azonban, mivel egyszerűbb, ezt a magyarázatot tartom jobbnak: nem volt 
oly elrejtett hely, ahová ellenségeinek dárdái be ne hatoltak volna ezért tehát bármelyik 
barlangba is ment be rejtekhelyet és menedéket keresvén, a halál elmaradhatatlan kísérőként 
mindenhová követte őt. 

3. Mikor a fundamentomok is elrontattak. Egyesek a השתות hashathoth szót hálóknak 
fordítják abban az értelemben, amelyben a Szentírás más helyeken gyakorta használja ezt a 
szót, s úgy magyarázzák, hogy ezek azok a gonosz és csaló mesterkedések, melyeket az 
istentelenek gyakoroltak Dávid ellen, s amelyek meghiúsultak. Ha elfogadjuk ezt a 
magyarázatot, akkor amit rögtön ezután hozzátesz: mit cselekedett az igaz?, azt fogja 
jelenteni, hogy a biztonságos megmenekülés sem a saját erőlködésének, sem a saját 
képességeinek nem volt köszönhető, hanem minden erőfeszítés nélkül, mondhatni miközben 
aludt, szabadult meg Isten hatalma által az ellenségek hálóitól és csapdáitól. De a 
fundamentomok szó jobban illik az igeszakasz mondanivalójához, mert Dávid nyilvánvalóan 
azt mondja el, hogy milyen szorultságok közé jutott, így fennmaradása minden vonatkozásban 
reménytelennek látszott. Azok az igemagyarázók azonban, akik azt vallják, hogy a 
fundamentomok a szó helyes fordítása, nem egyeznek a jelentést illetően. Egyesek úgy 
magyarázzák, hogy nem volt számára egyetlen fix pont sem, ahol a lábát megvethette volna. 
Mások szerint azt jelenti, hogy a szövetségeket, melyeknek stabilitással kellett volna bírni 
azáltal, hogy hűségesen betartják, Saul gyakran szégyenletesen megszegte. Megint mások 
átvitt értelműnek tekintik, miszerint Isten igaz papjai, akik a föld tartóoszlopai voltak, halálra 
adattak. Nekem azonban kétségem sincs afelől, hogy ez az épületektől kölcsönzött hasonlat, 
melyeknek össze kell omlani, és törmelékkupacokká kell válni, ha az alapjaikat aláaknázzák. 
Dávid tehát arról panaszkodik, hogy a világ szemében ő teljesen legyőzetett, mivel minden, 
amivel korábban rendelkezett mostanra teljesen megsemmisült. Az utolsó mondatban ismét 
megismétli, hogy ilyen súlyosan üldöztetése nem szolgált rá. 

Mit cselekedett az igaz? S kijelenti a saját ártatlanságát, részben azért, hogy 
vigasztalódjon a megpróbáltatásai közepette a jó lelkiismeret bizonyságával, részben azért, 
hogy a szabadulás elnyerésének reménységével buzdítsa magát. Az Istenben való bizalomra 
az abba vetett hite bátorította, hogy az igazság alapján Isten az ő oldalán áll, s kegyesen fog 
majd bánni vele. 

                                                
260 “Nous deteste et poursuyve.” 
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4. Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben; az ő szemei látják,261 
szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. 

5. Az Úr az igazat elfogadja,262 a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az 
ő lelke. 

 
4. Az Úr az ő szent templomában. Abban, ami következik a zsoltáros Isten ama 

kegyének bizonyosságával dicsekedik, amelyről beszéltem. Nélkülözvén minden emberi 
segítséget, Isten gondviselésére bízza magát. Jeles bizonyítéka ez a hitnek, amint azt máshol 
megjegyeztem, úgymond a mennyből venni és kölcsönözni világosságot,263 hogy elvezessen 
minket az üdvösség reménységére, mikor mindenfelől sötétség vesz körül minket ebben a 
világban. Minden ember elismeri, hogy ezt a világot Isten gondviselése irányítja, de mikor a 
dolgok fájdalmas zűrzavara lép fel, ami megzavarja kényelmüket, s problémát okoz nekik, 
csak kevesen maradnak, akik szilárdan kitartanak az elméjükben emellett az igazság mellett. 
Dávid példájából azonban olyan számvetést kell tennünk Isten gondviseléséről, hogy az 
ítéletéből is orvoslásban reménykedjünk, még mikor a dolgok a legkétségbeejtőbb állapotra 
jutnak is. Közvetett ellentét rejlik ezekben a szavakban a menny és a föld között. Ha ugyanis 
Dávid figyelme a dolog evilági állapotára irányult volna, amiképpen azok az érzékelés és 
gondolkodás szemei előtt megjelentek, úgy nem látott volna szabadulási lehetőséget a 
pillanatnyi veszedelmes körülményei közül. De nem ez volt Dávid gyakorlata. Épp 
ellenkezőleg, mikor a világban minden igazságosságot lábbal tipornak, s a hűség elpusztult, 
Dávid arra hivatkozik, hogy Isten a mennyben tökéletesen és változatlanul ül, s ebből 
kiindulva kereste a rend helyreállítását a nyomorúságos zűrzavar állapotából. Ő nem pusztán 
azt mondja, hogy Isten a mennyben lakozik, hanem hogy uralkodik ott, mintegy királyi 
palotában, s ott van az Ő ítélőszéke. S addig nem is adjuk meg Neki az Őt megillető 
tiszteletet, amíg nem vagyunk arról teljes mértékben meggyőződve, hogy az Ő ítélőszéke 
megszentelt templom mindazok számára, akik megpróbáltatások közepette élnek, és akiket 
igazságtalanul elnyomnak. Mikor tehát a csalás, a ravaszság, az árulás, a kegyetlenség, az 
erőszak és hivatali zsarolás uralkodnak a világban, röviden, mikor minden dolgot az 
igazságtalansággal a zűrzavarba és a sötétségbe taszítanak, szolgáljon a hit lámpásként, és 
tegye lehetővé, hogy meglássuk Isten mennyei trónját, s legyen ez a látvány elég ahhoz, hogy 
türelemmel várjuk a dolgok jobb állapotra történő helyreállítását. 

Az ő szent temploma, amit rendszerint a Sionra vonatkoztatnak, itt kétségtelenül a 
mennyet jelenti, s hogy ez így van, azt világosan mutatja a megismétlése a következő 
mondatban: az Úr trónja az egekben, mert bizonyos, hogy Dávid ugyanazt a dolgot említi 
kétszer. 

Az ő szemei meglátják. Itt arra utal az előző mondatból, hogy Isten előtt semmi sincs 
rejtve, ezért tehát az embereknek számot kell adniuk Neki mindarról, amit tettek. Ha Isten 
uralkodik a mennyben, s ha ott van felállítva az Ő trónja, akkor ebből az következik, hogy 
szükségszerűen oda kell figyelnie az emberek dolgaira, hogy egy napon majd ítéletet mondjon 
azok felett. Epikureus, és a hozzá hasonlók, akik arról győzködik magukat, hogy Isten tétlen, s 
a mennyben a pihenéssel törődik, inkább mondhatni megágyaznak Neki az alváshoz, semmint 
az ítélőszéket állítják fel Neki. De hitünk dicsősége, hogy Isten, a világ Teremtője, nem 
hanyagolja, vagy veti el azt a rendet, amit Ő Maga állított fel először. S mikor visszatartja 
ítéleteit egy időre, akkor nekünk arra az egy igazságra kell támaszkodnunk, hogy igenis 
szemlél a mennyből, amiképpen látjuk, hogy Dávid is egyedül azzal a vigasztaló 
megfontolással elégszik meg, hogy Isten uralkodik az emberiség felett, s észrevesz mindent, 
                                                
261 A Septuagintában itt a következő betoldás szerepel: Εις τον πενητα, „a nyomorgatottat”, azaz „az ő szemei 
látják a nyomorgatottat”. 
262 A Károli fordítás szerint: Az Úr az igazat megpróbálja – a ford. 
263 “De prendre et par maniere de dire, emprunter lumiere du ciel.” 
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ami a világban zajlik, bár az, hogy Ő mindent ismer, és ítéletet gyakorol, nem mindig látszik 
meg azonnal. Ezt az igazságot még világosabban kifejezi az, amit az ötödik vershez tesz 
hozzá, miszerint Isten különbséget tesz az igaz és a hamis között, de nem úgy, mint tétlen 
szemlélődő, mert azt olvassuk, hogy az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság 
kedvelőjét, gyűlöli az ő lelke. A בחן bachan héber szó, amit az elfogadni igével fordítottunk, 
gyakran jelenti azt is: megvizsgálni, vagy megpróbálni. De ebben az igeszakaszban én így 
magyarázom: Isten úgy vizsgálja meg minden ember ügyét, hogy különbséget tesz igaz és 
gonosz között. Továbbá az is ki van itt jelentve, hogy Isten gyűlöli azokat, akik sebeket 
osztogatnak, és kárt okoznak. Miután kölcsönös kapcsolatokat rendelt az emberek között, azt 
is akarja, hogy ezeket sértetlenül fenn is tartsuk. Azért tehát, hogy fenntartsa a saját szent és 
elrendelt rendjét a gonoszok, ellenségének kell lennie, akik rosszat tesznek, és másokat 
zaklatnak. Itt szembe van állítva Istennek a gonoszok iránti gyűlölete, valamint a gonoszok 
álnokság-szeretete is, hogy megtanuljuk: akik káros mesterkedéseikben lelik örömüket, és 
azokkal hitegetik magukat, semmit sem nyernek vele, csak önmagukat csapják be. 

 
6. Esőt264 hullat a gonoszokra; csapdák,265 tűz, kénkő és forgószél266 az ő 

osztályrészök! 
7. Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az ő orcája megerősíti az igazakat.267 
 
6. Esőt hullat a gonoszokra. Dávid itt végül bizonyos igazságként szögezi le, hogy bár 

Isten egy ideig lehet tartózkodó, és késleltetheti ítéleteit, mégis biztosan el fog jönni a bosszú 
órája. Így látjuk, miképpen serkenti fokozatosan a jelen megpróbáltatás boldog 
végkimenetelébe vetett reménységet, s azon fáradozik, hogy a szociális és erkölcsi zűrzavar, 
amit eluralkodni látott maga körül, meg ne gyengítse a hitét. Miután isten bírói széke szilárd 
és mozdíthatatlan marad, Dávid először is megtámogatja és vigasztalja magát azzal a 
megfontolással, hogy Isten a magasból mindent lát, ami itt lenn történik. Ezután azt veszi 
fontolóra, amit egy bíró hivatala megkövetel, amiből arra a következtetésre jut, hogy az 
emberek cselekedetei nem képesek elkerülni Isten mindent látó szemének vizsgálatát, s 
jóllehet nem azonnal bünteti gonosz cselekedeteiket, gyűlöl minden gonosz embert. Végül 
hozzáteszi, hogy mivel Isten erővel van felruházva, ez a gyűlölet nem lesz hiábavaló, vagy 
hatástalan. Ezért mialatt Isten visszatartja a büntetést, az Ő igazságosságának ismerete 
erőteljes hatással lesz a hitünk fenntartásában, amíg végül meg nem mutatja, hogy soha el 
nem hagyta az őrtornyát, ahonnan az emberek cselekedeteit szemléli.268 Dávid helyesen 
hasonlítja az Isten által kiszabott büntetést az esőhöz. Miután az eső nem állandó valami, Isten 
akkor küldi el, amikor csak jónak látja, s mikor az időjárás nyugodt és a legderűsebb, akkor 
hirtelen leszakad a jégeső, vagy a heves zivatarok. Hasonló módon utal itt arra, hogy a majd 
később a gonoszokra kiszabott büntetés is hirtelen fog eljönni, mikor jókedvre derülnek, 
megmérgezi őket a saját szórakozásuk, és mikor „a mikor ezt mondják: Békesség és 
biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok”.269 Dávid itt egyben nyilvánvaló módon 
Szodoma és Gomora vesztére is utal. A próféták ugyanis, mikor Isten kegyelmét ígérik a 
választottaknak, emlékeztetik őket az egyiptomi szabadulásra, amit Isten munkált ki az Ő 
ókori népének, akkor egyúttal a gonoszokat is riogatják, mert olyan pusztulással fenyegeti 
őket, amilyen Szodomára és Gomorára szakadt. S teszik ezt jó alapokon, mivel Júdás a 

                                                
264 A Károli-fordítás szerint: Hálókat – a ford. 
265 A Károli-fordításban a csapdák szó nem szerepel – a ford. 
266 A Károli-fordításban: égető szél – a ford. 
267 “La droiture.” “Az egyenességet.” “Ou, le droiturier.” — “Vagy, az egyeneseket.” A Károli-fordítás szerint: 
az igazak látják az ő orczáját – a ford. 
268 “De la quelle il contemple les faits des hommes.” 
269 “Et qu’ils diront paix et asseurance mort soudaine leur advient h’a.” 
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levelében elmondja nekünk, hogy ezek a városok „például vannak előttünk, örök tűznek 
büntetését szenvedvén” (Júd1:7). A zsoltáros gyönyörűen és nagyon helyesen teszi a 
csapdák270 szót a tűz és a kénkő elé. Látjuk, hogy az istentelenek, ameddig Isten megkíméli 
őket, semmitől sem félnek, hanem tág teret engednek maguknak makacs útjaikat járva, mint a 
szabadjára engedett lovak271 a nyílt mezőn. Ha azután látják, hogy valamilyen megpróbáltatás 
közeleg, menekülési útvonalakat agyalnak ki maguknak, röviden, folytonosan gúnyolják 
Istent, mintha nem lehetne őket elkapni, amíg aztán Isten először is bele nem gabalyítja, és 
szilárdan meg nem ragadja őket a csapdáiban. Isten tehát a bosszúállását csapdákkal kezdi, 
melyeket a gonoszok összes menekülő útvonalán felállít, s mikor belegabalyította és megfogta 
őket, félelmetes és borzalmas villámokat zúdít rájuk, amiképpen Szodomát és a környező 
városokat is megemésztette a mennyei tűzzel. A זלעפות zilaphot szót, amit forgószélnek 
fordítottunk, egyesek felgyújtásnak, vagy égő szélnek fordítják, mások pedig 
felbolydulásoknak, vagy rettentéseknek.272 A szövegkörnyezet azonban azt a magyarázatot 
követeli meg, amivel én hozakodtam elő, mert a fergeteg viharos szelekkel kezdődik, s azután 
következik a villámlás és a dörgés. 

Az ő osztályrészök. Ezzel a kifejezéssel arról tesz bizonyságot, hogy Isten ítéletei 
bizonyosan bekövetkeznek, bár az istentelenek csalóka kecsegtetéssel becsaphatják magukat. 
Ezzel a hasonlattal gyakorta találkozunk a Szentírásban. Miután a testi elme semmi mást nem 
hisz el nagyobb nehézségek árán, mint azt, hogy a véletlennek látszó csapások és 
nyomorúságok az Istentől származó jogos osztályrészét képezik, Aki úgy viselkedik, mint a 
családfő, aki mindenkinek a saját, őt megillető részét osztja ki. Dávid tehát itt arra utal, hogy 
biztosan félre van téve a „jutalom” az istentelenek számára, ezért hiábavaló lesz a számukra 
ellenállni, mikor az Úr odanyújtja nekik haragjának poharát, hogy igyanak belőle. S ez a 
pohár nem úgy lesz elkészítve a számunkra, hogy cseppenként szopogathassanak belőle, 

                                                
270 Horsley olvasata szerint: „izzó parázs”. Lowth a szót „eleven szénnek” fordítja, és megjegyzi, hogy a פחים 
pachim tűzgömböket, vagy egyszerűen villámlást jelent. „Ez”, mondja, „természetesen jobban illik a 
szövegkörnyezetbe, mint a csapdák. A szó gyökere a puach, ami bár néha jelenti a csapdába ejteni-t, mégis 
gyakrabban használatos a tüzet fújni, vagy okádni értelemben, például az Ezékiel 21:31-ben: ’És kiontom reád 
haragomat, búsulásom tüzét fúvom reád’. Az ammonitákról olvassuk, hogy belévettettek az isteni harag 
kemencéjébe: v. ö. Ezék22:21, ahol majdnem ugyanez a szó szerepel, kivéve, hogy a megfelelő (és ebben az 
esetben ugyanazt jelentő) apach ige használatos, amiből a mapnach származik, Jer6:29. Ugyanebben az 
értelemben szerepel a puach ige a Péld29:8-ban: ’A csúfoló férfiak fellobbantják a várost’. A puach gyökér 
ugyanebből a magyarázatából a pach, izzó szén (kénkő) is jogosan levezethető.” – Sacred Poetry of Hebrews, 1. 
kötet, 194-195. oldal. Lowth azt is elmondja, hogy a keletiek a villámlást néha csapdáknak, vagy láncoknak 
nevezik, valószínűsíthetően a villám folytatólagos csillogása, valamint a levegőn keresztüli ívelése miatt, ami 
olybá tűnik, mint holmi lánc. Hengstenberg azonban ellenzi ezt a magyarázatot, s azt fogadja el és védelmezi, 
amit Kálvin adott. ’A פחים szót”, mondja, „itt a legtöbb magyarázó szerint a villámlás figuratív leírásának kell 
tekinteni, amit állítólag az arábiaiak prózában és versben a láncok névvel illetnek. Elégséges kifogás azonban 
ezzel szemben, hogy a פח nem általánosságban jelent kötelet, hanem konkrétan tőrt, csapdát, kelepcét.” Ennek 
bizonyítására hozza fel az alábbi igehelyeket: Zsolt9:16, Jób18:9, 22:10, Ézs24:17-18, Péld22:5. „A kifejezés, 
miszerint esőt hullat”, mondja, „nem okozhat igazán gondot, mert egyszerűen csak Isten büntető ítéleteire mutat 
rá, ahogyan azt már Luther is észrevette, mikor azt mondta, hogy a próféta ezzel jelzi fenyegető gonoszságok 
nagy változatosságát és sokaságát.” 
271 “Ainsi que des chevaux desbridez.” 
272 Dr. Adam Clarke a רוה זלעפות ruach zilaphot szavakat „a félelmek lelkének” fordítja, s kijelenti, hogy „ez 
utalhat a szörnyen fojtó arábiai számumra.” Lowth püspök „égő viharként” fordítja, amivel kapcsolatosan 
Michaelis megjegyzi: „Bámulatos kép ez a természet iskolájából. A zilaphot szél, amely Keletről fúj, rettentően 
káros, és emiatt majdnem közmondásszerű a keleti népek között. Sok csodálatos történet kering az arabok között 
a hatásairól, s a költőik azt találták ki, hogy a gonoszoknak az örök kárhozat helyén ezt a dögletes szelet kell 
majd éltető levegő gyanánt belélegezniük.” – Lowth Sacred Poetry, 1. kötet, 193. oldal. Hengstenberg a harag 
szelének fordítja a kifejezést, és úgy magyarázza, mint egyszerűen csak az isteni haragot, ami viharként tör ki, s 
megjegyzi, hogy a harag hevességére utal a kifejezés többes száma. Az égő szél kifejezéssel, valamint azzal 
szemben, hogy mindez a számumra utal, kijelenti: „A זעפ gyökérnek a héberben nem más, mint a haragosnak 
lenni a jelentése, s a forrónak lenni jelentés egyetlen tájszólásban sem fordul elő.” 
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hanem pohárként, melynek egész tartalmát meg kell majd inniuk, amint a próféta fenyegeti 
őket: „Meg kell innod azt s fenékig hajtanod.” (Ezék23:34) 

7. Mert az Úr igaz; igazságot szeret. A zsoltáros épp az imént érvelt Isten hivatalából 
kiindulva arról, hogy Ő meg fogja büntetni a gonoszokat, most pedig Isten természetéből 
kiindulva következtet arra, hogy Ő lesz a jók és az igazak védelmezője. Mivel Ő igazságos, 
Dávid rámutat, hogy ennek következtében szeretnie kell az igazságot, ellenkező esetben 
ugyanis Önmagát tagadná meg. Emellett csak hideg spekuláció lenne úgy felfogni az 
igazságot, mint Istenben öröklötten benne rejlő valamint, ha ezzel együtt nem jutnánk arra a 
határozott következtetésre is, hogy Isten kegyelmesen elismeri mindazt, ami az Övé, és ennek 
bizonyítékát is adja a világ kormányzásában. Egyesek úgy vélik, hogy az igazság elvont 
kifejezése az igaz személyek helyett szerepel. Véleményem szerint azonban a szó szerinti 
fordítás jobban ideillő, nevezetesen, hogy az igazság Istennek nagyon tetsző dolog, ezért 
előnyben részesíti a jó ügyeket. Ebből következtet arra a zsoltáros, hogy az igazak az ő 
törődésének tárgyai: az Ő arca megerősíti az igazakat. Kicsivel előbb más értelemben 
mondta, hogy Isten szemléli az emberek gyermekeit, ami alatt azt értette, hogy meg fogja 
ítélni minden ember életét. Itt azonban úgy érti, hogy Isten kegyelmesen speciális 
gondoskodásban részesíti az igazakat és az őszintéket, a védelmébe veszi, és tökéletes 
biztonságban tartja őket. A zsoltár eme lezárása kellően elénk tárja a zsoltár egészének célját, 
ami nem volt más, mint hogy világossá tegye: mindazok, akik Isten kegyelmétől függenek, s 
őszintén követik az igazságosságot, biztonságban lesznek az Ő védelme alatt. Maga a 
zsoltáros is egy volt ezek közül, sőt valójában közülük a legelső. Az utolsó az Ő arca 
megerősíti az igazakat mondatot valóban többféleképpen magyarázzák, de kétségem sincs 
afelől, hogy a valódi jelentése ez: Isten mindig is törődik az egyenesekkel, és soha nem veszi 
le a szemét róluk. Erőltetett magyarázat azzal a jelentéssel értelmezni ezeket a szavakat, hogy 
az igazak látják majd Isten arcát. De nem állok meg mások véleményét cáfolgatni. 
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12. zsoltár 
 
Dávid, szánakozván népe nyomorúságos és elhagyatott állapotán, s a jó rend végleges 

megdöntésén, azért könyörög Istennek, hogy gyors enyhülést adjon nekik. Aztán mind a 
maga, mind az összes istenfélő vigasztalása végett, miután megemlítette Isten ama ígéretét, 
hogy megsegíti népét, magasztalja az Ő hűségét és állandóságát az ígéretek teljesítésében. 
Ebből arra a következtetésre jut, hogy Isten végül meg fogja szabadítani az istenfélőket, még 
ha a világ a legnagyobb romlás állapotában lesz is.273 

 
1. Az éneklőmesternek a seminithre; Dávid zsoltára. 
2. Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltüntek a hívek az emberek fiai 

közül. 
3. Hamisságot szól egyik a másiknak; hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.274 
 
Az éneklőmesternek a seminithre. A seminith (nyolcas) szót illetően az igemagyarázók 

kétfajta véleményen vannak. Egyesek szerint ez valamiféle zeneszerszám, mások arra 
hajlanak, hogy ez inkább valamiféle dallam. Mivel azonban nincs nagy jelentősége, melyik 
véleményt fogadjuk el, nem okozok magamnak sok fejtörést a dologban. Egyesek ama 
feltevése, mely szerint ez egy ének kezdete volt, számomra nem látszik annyira valószínűnek, 
mint hogy ez egy dallam, ami azt mutatta meg, miképpen kell a zsoltárt énekelni.275 Az elején 
Dávid arról panaszkodik, hogy a föld úgy megtelt gonoszokkal, és olyanokkal, akik 
mindenféle gonoszság elkövetésében járnak az élen, hogy megszűnt az igazság és a jogosság 
gyakorlása, és senki sincs, aki védené az igazak ügyét. Röviden, nem maradt már sem 
emberiesség, sem hűség. Valószínű, hogy a zsoltáros arról az időszakról beszél, amikor Saul 
üldözte őt, mert akkor mindenki, a legfelső szintek állóktól a legalsóbb szinten állókig az 
ártatlanok. valamint egy üldözött ember megsemmisítésére szövetkeztek. Ezt a dolgot nagyon 
lehangoló elmesélni, de mégis tökéletesen igaz: az igazságosság annyira eltűnt Isten választott 
népe között, hogy valamennyien teljes egyetértéssel a jó és igaz üggyel szemben tanúsított 
ellenségességük folytán erőszakos és a kegyetlen tettekre ragadtatták el magukat. Dávid itt 
nem idegeneket, vagy külföldieket vádol, hanem arról tájékoztat minket, hogy az 
igazságtalanság eme áradata az Isten egyházán belül uralkodott el. Ezért a kegyesek 
napjainkban se csüggedjenek el mértéktelenül a világ nagy romlottságának és zűrzavaros 
állapotának lehangoló látványától, hanem vegyék fontolóra, hogy türelemmel kell 
hordozniuk, látván, hogy állapotuk pont olyan, mint amilyen Dávidé volt annakelőtte. S 
vegyük észre, hogy mikor Dávid Istenhez fordul segítségért, akkor magát bátorítja abbéli 
reménységében, hogy azt meg is fogja kapni, abból kiindulva, hogy nincs igazságosság az 
emberek között. Ezért mi is megtanulhatjuk a példájából, hogy Istenre bízzunk magunkat, 
mikor nem látunk mást magunk körül, csak sötét kétségbeesést. Legyünk teljesen 
meggyőződve arról, hogy minél nagyobb a dolgok zűrzavara a világban, Isten annál jobban 

                                                
273 “Voire au temps mesmes qu’il n’y aura roy ni equite au monde.” — “Még ha nem is lesz a világban sem hit, 
sem egyenlőség.” 
274 Kálvin szavai szó szerinti fordításban: szívvel és szívvel, s ez nagyon szó szerinti fordítása az eredeti héber  בלב
 ,”be-leb va-leb szövegnek. A francia eredeti lapszéljegyzetében ezt írja: „De couer double” – „kettős szívvel ולב
ami megmagyarázza a másik kifejezés jelentését. A „szívvel és szívvel” olyan kifejezésforma, mely energikusan 
írja le a csalafinta ember természetét. „Látszólag két szívük van”, mondja dr. Adam Clarke, „az egyik a helyes 
szavakat mondja, a másik a ravaszságokat agyalja ki.” 
275 “Et que c’est pour exprimer comment se devoir chanter le pseaume.” 
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készen áll népét megsegíteni és támogatni,276 mégpedig azért, mert ez a legalkalmasabb 
időpont a számára a segítő közbelépésre. 

2. Elfogyott a kegyes. Egyesek úgy vélik, hogy ez panasz, amiért a kegyeseket 
igazságtalanul halálra adták, mintha a zsoltáros azt mondta volna, hogy Saul kegyetlenül 
leöletett mindenkit, aki megőrizte az igazságot és a hűséget. Én azonban abban az egyszerűbb 
értelemben érteném a szavakat, hogy többé már semmi jóindulat, vagy igazság nem maradt az 
emberek között. Ebben a két szóban azt fejezte ki, hogy mit tartalmaz a valódi igazságosság. 
Miután az igazságtalanságnak két fajtája van, az erőszak, és a csalás, így az emberek akkor 
élnek igaz módon, mikor az egymás közötti kapcsolataikban tudatosan tartózkodnak attól, 
hogy rosszat tegyenek, vagy sebesülést okozzanak egymásnak, s a békességet és a kölcsönös 
barátságot igyekeznek fenntartani. Egyszóval, mikor se nem oroszlánok, se nem rókák. Mikor 
azonban akkora zűrzavar állapotában látjuk a világot, mint ami itt van leírva, s az lesújt 
minket, óvakodnunk kell attól, hogy ne ordítsunk együtt a farkasokkal, s ne engedjük, hogy 
elsodorjon a kicsapongás és az igazságtalanság mindent elsöprő áradata, amit magunk körül 
látunk eluralkodni, hanem inkább Dávid példáját kövessük. 

3. Hamisságot szól egyik a másiknak. Dávid ebben a versben az igazságtalanság ama 
részét mutatja be, ami az erkölcsi igazsággal ellentétes. Azt mondja, nincs őszinteség, vagy 
egyenesség a beszédükben, mivel a nagy cél, amire hajlanak, a becsapás. Ezután leírja a 
módszert, ahogyan becsapják egymást, nevezetesen minden ember hízelkedéssel próbálja 
csapdába ejteni a felebarátait.277 S rámutat ennek forrására és elsődleges okára is: kettős 
szívből szólnak. A szív eme kettőssége, ha nevezhetem így, teszi az embereket kétségessé és 
változóvá a beszédükben, hogy ezzel álcázhassák magukat különféle módokon,278 vagy, hogy 
másoknak mutatkozzanak a többiek előtt, mint amilyenek valójában. Ezért a héber חלקות 
chalakoth szó, ami hízelgést jelent, abból a szóból származik, melynek a jelentése megosztás. 
Mert amint azok, akik igaz módon kívánnak eljárni a felebarátaikkal fenntartott 
kapcsolataikban, szabadon és őszintén kitárják egész szívüket, úgy rejtik az áruló és 
körmönfont személyek a saját keblükbe az érzelmeik egy részét, s takargatják azt 
képmutatással, vagy a külső becsületesség látszatával, ezért a beszédükből sem tudhatunk 
meg semmi biztosat a szándékaikra vonatkozólag. A beszédünknek tehát őszintének kell lenni 
azért, hogy abban, mint egy tükörben, megláthassuk a szívünk egyenességét. 

 
4. Vágja ki az Úr mind a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat (vagy: 

fennhéjázókat) mond. 
5. A kik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki 

lehetne Úr felettünk? 
 
Az előző versben szereplő panaszához hozzátesz egy átkot, hogy Isten vágja ki a 

csalárd nyelveket. Bizonytalan, hogy vajon azt kívánja: a ravasz emberek semmisüljenek meg 
végleg, vagy csak a csalásaik eszközei vétessenek el tőlük. Az igeszakasz témája inkább az 
első értelmezés elfogadására ösztönöz, s hogy úgy tekintsük: Dávid arra vágyik, hogy így, 
vagy úgy, de Isten távolítsa el ezt a ragályt az útból. Miután nem említi a rosszindulatot, 
miközben oly hevesen szitkozódik a mérgezett nyelvük miatt, ebből arra következtetünk, 
hogy sokkal többet szenvedett az utóbbitól, mint az előbbitől. Az pedig biztos, hogy a 
hazugságok és a rágalmak halálosabbak, mint a kardok vagy bármi másféle fegyver. A 
negyedik vers második mondatából világosabban kiderül, miféle hízelgéseket említett az 

                                                
276 “Tant plus Dieu est prest d’aider et secourir les siens.” 
277 Horsley olvasata szerint: „sima ajkak”. „Nem a hízelgéstől sima”, mondja, „hanem a kelepcébe ejtő 
eleganciával és tetszetős érvekkel megtűzdelt kiforgató hazugságoktól, melyekkel az általuk felkarolt szánalmas 
ügyet igyekeznek támogatni.” 
278 “Pour se disguiser en diverses sortes.” 
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előző versben: a nyelvet, a mely nagyokat (vagy: fennhéjázókat) mond. Egyesek szolgai és 
mézesmázos módon hízelegnek, kijelentvén, hogy készek bármit megtenni és elszenvedni a 
mi javunkra. Dávid azonban itt másfajta hízelgésről beszél, nevezetesen arról, melynek során 
a hízelgők büszkén dicsekednek azzal, amit majd megtesznek, és alantas arcátlansággal, 
valamint fenyegetéssel keverik csalárd mesterkedéseiket. Nem az öntelt emberek csoportjáról 
beszél tehát a köznép között, akik üzletet csinálnak a hízelkedésből, hogy mások rovására 
élhessenek,279 hanem a szidalmait azokra a nagy udvari rágalmazókra irányítja, akikkel 
kapcsolatban állt,280 s akik nyájas mesterkedésekkel kedveltették meg magukat, de 
szándékosan hazudoztak is önmaguk dicséretében, s a nagy és dölyfös vitákban, melyek során 
felülkerekedtek a szegény és az egyszerű embereken.281 Ezt a zsoltáros még inkább megerősíti 
a következő versben: A kik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk. Azoknak nagy 
tekintéllyel kellett rendelkezniük, akik úgy gondolták, hogy magában a hamisságban, aminek 
átadták magukat, elegendő erőre tesznek szert a céljaik eléréséhez és a védekezéshez. A 
gonoszság legnagyobb magassága, mikor valakik annyira önteltek, hogy nem átallnak minden 
törvényt és egyenlőséget felforgatni gőgös és dicsekvő nyelvükkel. Mikor ugyanis ezt teszi, 
az olyan, mintha Maga Isten ellen hirdetnének nyíltan háborút. Egyesek így fordítják ezt az 
igeszakaszt: meg fogjuk erősíteni nyelvünket. Ez a magyarázat elfogadható, ami az értelmét 
illeti, de a nyelvtan szabályaival aligha egyeztethető össze a hozzáadott ל lamed betű miatt. 
Emellett az igeszakasz jobban ideillő értelme ez: a gonoszokról mondja, hogy a nyelvükkel 
felfegyverkezve minden határom túl mennek, s úgy vélik, ezzel az eszközzel mindent 
elérhetnek, ami csak nekik tetszik. Ez az embercsoport úgy eltorzít mindent a rágalmaival, 
hogy még majdnem a Napot is sötétségbe borítanák. 

 
6. A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt 

mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, akit csapdába ejt.282 
7. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, 

hétszer megtisztítva. 
 
6. A szegények elnyomása miatt. Dávid most maga elé állítja vigaszként ezt az 

igazságot: Isten nem tűri, hogy a gonosz vég és mérték nélkül pusztítson. S hogy még 
hatékonyabban megerősítse magát és másokat az ebbe az igazságba vetett hitben, Magát Istent 
mutatja be beszélőként. A kifejezés hangsúlyosabb, mikor Istent látjuk előlépni, és a saját 
szájával bejelenteni, hogy eljön a szegényt és lesújtottat megszabadítani. Hatalmas a hangsúly 
a legott határozón is, amellyel Isten azt jelzi: jóllehet a mi biztonságunk az Ő kezében van, 
azaz az Ő biztos megtartásban, mégsem ad azonnal szabadulást a megpróbáltatásokból. Ezek 
a szavak ugyanis azt sugallják, hogy mostanáig mondhatni csendesen és szenderegve feküdt, 
míg népe balsorsa és kiáltásai fel nem ébresztették. Mikor tehát az ellenségeinktől kapott 
sebek, zsarolások és pusztítások nem hagynak mást nekünk, csak könnyeket és nyögéseket, 

                                                
279 “Il ne parle donc pas d’un tas de faquins du commun peuple, qui sont estat de flatter pour avoir la lippee 
franche.” 
280 „Az alkalom, melyből ez a zsoltár íródott, nincs említve, de szomorú panasz a kor romlott erkölcseiről 
(különösen Saul udvarában), ahol nehéz volt találni egyetlen egy őszinte és nyíltan beszélő embert, akiben 
megbízhatott volna. Egyesek úgy vélik, ez részben Doégra és a hozzá hasonló udvaroncokra célzás, részben a 
zifeusokra és más hitszegő népekre az országban, akik a barátságukat ígérték neki (ahogyan Theodoret 
értelmezi), de a legaljasabban elárulták őt Saulnak, az ő nyílt ellenségének.” – Patrick püspök magyarázata a 
zsoltárok könyvéről. 
281 “Mais qui mentent plaisir en se vantans et tenans propos braves et hautains, desquels ils accablent les poures 
et simples.” 
282 “Celuy a qui le roeschant tend des laqs.” —  “Aki számára a gonosz csapdát állít.” (A héberben).  “Il luy tend 
des laqs.” — Széljegyzet. “Biztonságba helyezem; ő csapdát állít neki.” A Károli-fordítás szerint: a ki arra 
vágyik – a ford. 
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emlékezzünk meg róla, hogy eljött az idő, mikor Isten felkelni szándékozik az ítéletre. Ennek 
a tanításnak arra is kell szolgálnia, hogy türelmet hozzon bennünk létre, s megakadályozzon 
abban, hogy rossz dolognak tartsuk, mikor a szegények és a lesújtottak közé sorolnak minket, 
hiszen Isten megígérte, hogy az ő ügyüket veszi a kezébe. 

Az igevers második résznek vonatkozásában az igemagyarázók véleménye megoszlik. 
Egyesek szerint a biztosságba helyezem ugyanazt jelenti, mint a biztonságot adni, vagy hozni, 
mintha a ב bét betű, amelynek jelentése –ban, -ben, felesleges lenne. A nyelvezet azonban 
inkább egy ígéretet tartalmaz arra vonatkozólag, hogy teljes kárpótlást ígér az igazságtalanul 
elnyomottaknak. Ami ezután következik, azzal több a probléma. A פוה puach szó, amit a 
csapdába ejteni kifejezéssel fordítottam, néha azt jelenti elfújni, felfújni (felfuvalkodni), 
máskor csapdába ejteni, vagy csapdát állítani, megint máskor beszélni. Azok, akik úgy vélik, 
hogy a jelentése itt beszélni, szintén eltérő állásponton vannak a vonatkozás tekintetében. 
Egyesek így fordítják: Isten szól Magának, azaz Isten maga dönti el, de mivel a zsoltáros már 
említette Isten elhatározását, ez szükségtelen és felesleges ismétlés lenne. Mások az istenfélők 
mondandójára vonatkoztatják, mintha Dávid úgy mutatná be őket, amint az Isten ígéreteinek 
hűségéről és stabilitásáról beszélgetnek egymás közt. Ezzel a szóval ugyanis összekapcsolják 
a következő, Az Úr beszédei tiszta beszédek mondatot. Ez a nézet azonban még erőltetettebb, 
mint az előző. Mások véleménye, miszerint Isten ama szándéka, hogy felkel, itt kiegészül az 
istenfélőknek szóló mondandóval, elfogadhatóbb. Nem lenne elegendő Isten számára, ha 
Magában eldöntené, mit fog cselekedni a biztonságunkért, ha nem szólna egyúttal konkrétan, 
és név szerint hozzánk. Csak mikor Isten a saját hangján az értésünkre adja, hogy kegyelmes 
lesz irántunk, akkor táplálhatjuk az üdvösség reménységét. Igaz, Isten szól a hitetlenekhez is, 
de anélkül, hogy ennek bármiféle jó hatása lenne, látván, hogy ők süketek. Pont úgy, mint 
mikor kedvességgel és jóindulattal szólítja meg őket, de az is hatástalan, mert ostobák, és 
anélkül nyelik el a jótéteményeit, hogy bármiféle előjelét mutatnák a Hozzá jövetelnek. De 
amint megjegyeztem, hogy a יאמר yomar, mondani fogja szóba Isten ígéretei alkalmasan és 
helyesen beleérthetők, ugyanazon dolog ismétlésének elkerülése végett én vonakodás nélkül 
elfogadom az utolsó mondat fordításának azt az értelmét, amit adtam, nevezetesen hogy Isten 
kijelenti: fel fog kelni, és helyreállítja a biztonságát azoknak, akiket látszólag minden oldalról 
az ellenség csapdái vesznek körül, sőt már bele is estek némelyikbe. Az igeszakasz 
mondanivalója ez: A gonoszok a csapdáikba gabalyodott szegényeget és lesújtottakat 
tekinthetik prédának, én azonban helyreállítom a biztonságukat. Ha valaki ennek azt veti 
ellenébe, hogy az olvasat a héberben nem akit, hanem őt, akkor megjegyzem, hogy nem 
újdonság az ő, őt, szavak használata az aki, akit helyett.283 Ha bárki a felfuvalkodni értelmet 
tartja jobbnak, én nem nagyon ellenzem azt sem. A szerint az olvasat szerint Dávid itt 
elegánsan kigúnyolja az istentelenek felfuvalkodottságát, akik magabiztosan úgy vélik, hogy 
bármit képesek megtenni még egy leheletükkel is,284 amint azt a tizedik zsoltár ötödik 
vesében is láttuk. 

7. Az Úr beszédei. A zsoltáros most azt jelenti ki, hogy Isten bizonyos, hűséges és 
szilárd az ígéreteinek tekintetében. De Isten beszédei beszúrása ezen a módon céltalan lenne, 
ha előzőleg nem szólította volna fel önmagát és a többi hívőt arra, hogy a megpróbáltatásaik 
során Isten ígéretein elmélkedjenek. Ennek megfelelően meg kell figyelnünk a zsoltáros 
szavainak sorrendjét, nevezetesen hogy miután elmondja, miképpen adja meg Isten a 
szolgáinak a gyors szabadulás reménységét még a legnagyobb gyötrelmek közepette is, most 
hozzáteszi a hitük és reménységük támogatása végett, hogy Isten semmit sem ígér hiába, vagy 
azért, hogy csalódást okozzon az embernek. Ez első ránézésre csekély fontosságú dolognak 
tűnik. Ha azonban bárki közelebbről figyelmesen megvizsgálja, mennyire hajlamos az 
                                                
283 “Et quant a ce qu’on pourroit repliequer qu’il n’y a pas en l’Hebrieu A qui, mais Luy, ce n’est pas chose 
nouvelle que ces mots Le, Luy se prenent pour Qui et A qui.” 
284 “Qu’ils renverseront tout k soufiler seulement.” — “Hogy egyszerűen a leheletükkel legyőznek mindent.” 
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emberek elméje a bizalmatlanságra és az istentelen kételkedésekre, könnyen meglátja majd, 
mily nagyon szükséges a hitünk megtámogatása azzal a bizonyossággal, hogy Isten nem csap 
be, nem vezet félre, és nem ámít minket üres szavakkal, s nem magasztalja fel mértéktelenül 
sem a hatalmát, sem a jóságát, hanem mindent, amit szavakban megígért, meg is cselekszi. 
Igaz, nincs ember, aki őszintén meg ne vallaná, hogy ugyanaz a meggyőződése, mint itt 
Dávidé, hogy az Úr beszédei tiszta beszédek, de azok, akik az árnyékban heverésznek és 
könnyedén élnek, locsogva magasztalják a dicséreteikben Isten beszédének igazságát, mikor 
azonban komolyan meg kell küzdeniük nehézségekkel, jóllehet nem merik Istent nyíltan 
káromolni, gyakran vádolják azzal, hogy nem tartja meg a szavát. Valahányszor késlelteti a 
segítségnyújtását, megkérdőjelezzük a hűségét az ígéreteit illetően, és úgy zúgolódunk, 
mintha becsapott volna minket. Nincs igazság, amit az emberek általánosabban el ne 
fogadnának, mint azt, hogy Isten igaz, de kevesen vannak, akik valóban hitelt adnak ennek, 
mikor a megpróbáltatások utolérik őket. Nagyon szükséges tehát, hogy elvágjuk a 
bizalmatlanság lehetőségének útját, s valahányszor csak kételkedés fog el minket Isten 
ígéreteinek hűsége iránt, azonnal fel kell emelnünk vele szemben ezt a pajzsot, hogy az Úr 
beszédei tiszta beszédek. Az ezüsthöz hasonlítás, amit a zsoltáros hozzáfűz, valóban messze 
alatta marad e magasztos téma fennköltségének és kiválóságának, de nagyon jól illik a mi 
korlátozott és tökéletlen értelmünk mértékéhez. Az ezüstöt, ha alaposan megtisztítják, nagyon 
sokra értékeljük. De távol legyen, hogy Isten kijelentett Ígéjét, melynek értéke 
felbecsülhetetlen, csak ezzel azonos értékűnek tekintsük, a tisztaságát pedig kevesebbre 
becsüljük, mint egy romlandó fémét. Bizony a rengeteg érme pusztán csak salak, amely 
eltörli, vagy elhomályosítja azt a világosságot, ami Isten beszédében ragyog. A בעליל baölil 
szó, amit kohónak fordítottunk, sokak szerint herceget, vagy urat jelent, mintha egyszerű szó 
lenne. Szerintük az igeszakasz jelentése az, hogy az Úr olyan, mint a megtisztított ezüst, 
amiből a salak teljességgel eltávolíttatott a legnagyobb alapossággal és gondossággal, nem 
közönséges használatra, hanem valamely ország valami nagy ura, vagy hercege számára. Én 
azonban inkább azokkal értek egyet, akik a בעליל baölil szót összetettnek tekintik, mely 
tartalmazza a ב bét betűt, melynek jelentése -ban, -ben, valamint az עליל alil főnevet, melynek 
jelentése tiszta, vagy jól megcsiszolt edény, illetve kohó. 

 
8. Te Uram, megtartod őket; megőrzöd őt e nemzetségtől örökké.285 
9. Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az 

emberek fiai közt. 
 
8. Te Uram. Egyesek úgy vélik, hogy a zsoltáros nyelvezete itt egy elismételt imáé, 

ezért ezeket a szavakat a vágyának kifejezéseként tekintik, s óhajtó módban fordítják 
ekképpen: Te Uram, tartsd meg őket.286 Én azonban inkább azon a véleményen vagyok, hogy 
Dávid a szent magabiztosságtól bátoríttatván a minden istenfélő bizonyos biztonságával 
dicsekszik, akiket Isten nem csap be, s akiknek Ő nem hazudik, mikor az őrizőjüknek jelenti 
ki Magát. Egyidejűleg nem utasítom el teljes mértékben azt a magyarázatot sem, mely úgy 
tekinti, hogy Dávid itt a könyörgéseit ismétli el a kegyelem trónjánál. Egyesek ezt a 
magyarázatot adják: Te fogod megtartani őket, nevezetesen a Te beszédeid,287 de ez 
számomra nem tűnik alkalmas magyarázatnak.288 Kétségtelen, hogy Dávid ismét azokról a 
                                                
285 A Károli-fordítás szerint: Te Uram, tartsd meg őket; őrizd meg őket e nemzetségtől örökké – a ford. 
286 “Que tu les gardes, Seigneur.” 
287 Ezt a nézetet vallja Hammond. Úgy utal az őket szóra, mint az Úr beszédeire, ami az előző versben van 
megemlítve, majd az őt szóra, mint az istenfélőre, vagy az igaz emberre, s így magyarázza az igeverset: „Ó, 
Uram tartsd meg vagy szóld azokat a beszédeket, s megtartod az igaz embert e nemzetségtől fogva mindörökké”. 
A kaldeus változat szerint: „Te tartod meg az igazat”, a Septuaginta, a Vulgata, az arab és az etióp változatok 
szerint „Te fogsz megtartani minket”. 
288 “Mais quant a ceux qui elisent, Tu les garderas, as avoir Tes paroles; l’exposition ne me semble pas propre.” 
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szegényekről kezd beszélni, akikről a zsoltár előző részében beszélt. A többes szám – egyes 
szám váltásra vonatkozóan (mert először azt mondja, Te Uram, megtartod őket, majd 
megőrzöd őt),289 ez a dolog meglehetősen szokásos a héberben, s ez nem teszi a szavak 
jelentését kétértelművé. A két mondta tehát, a Te Uram, megtartod őket; megőrzöd őt 
ugyanazt a dolgot jelentik, bár talán mondhatjuk, hogy a másodikban a zsoltáros egyetlen 
ember személyében az istenfélők csekély létszámára akar rámutatni. Ezt nem ésszerűtlen, 
vagy valószínűtlen feltételezni, s e nézet szerint a szavak jelentése ez: Ha csak egyetlen jó 
ember is él még ezen a világon, akkor is tökéletes biztonságban lesz Isten kegyelme és 
védelme által. Meghagyom az olvasóimnak, hogy szabadon alakítsák ki a saját véleményüket 
minderről. Azt valóban nem lehet megkérdőjelezni, hogy a nemzetség vagy faj szóval az 
istentelenek nagy tömegeit, sőt majdnem az egész emberiséget jelzi. Mivel a héber דור dor szó 
ugyanúgy jelent az azonos korban élő embereket, mint magát a teret és az időt, kétségtelen, 
hogy Dávid itt azt mondja, hogy Isten szolgái nem menekülhetnek el és élhetnek tovább 
biztonságban, amíg Isten meg nem védi őket a nép rosszindulatától, és ama gonosz és romlott 
emberektől akikkel egy korban élnek. Ebből megtanuljuk: abban az időben a világ annyira 
romlott volt, hogy Dávid, mondhatni, feddőleg egy csomóba sorolja őket. Sőt ismét fontos 
megemlékezni arról, amit már mondtunk, hogy itt nem külföldi nemzetekről beszél, hanem az 
izraelitákról, Isten választott népéről. Helyes dolog gondosan megjegyezni, nehogy 
elbátortalanodjunk az istentelenek hatalmas számától, ha néha meglátjuk a hatalmas 
pelyvahalmot az Úr csűrjében, ami alatt csak néhány búzaszem lapul elrejtve. S aztán 
bármilyen kicsiny is legyen az istenfélők létszáma, rögzítsük azt a meggyőződést mélyen az 
elménkbe, hogy Isten lesz a védelmezőjük, mégpedig örökre. A לעולם leolam szót, melynek 
jelentése örökre, azért teszi hozzá, hogy megtanuljuk kiterjeszteni az Isten iránti bizalmunkat 
a messzi jövőbe, látván, azt parancsolja nekünk: az Ő segítségében ne csak egyszeri 
alkalommal, egyetlen napon reménykedjünk, hanem mindaddig, amíg ellenségeink 
gonoszsága folytatja méregkeverő munkáját. Ebből az igeszakaszból azonban arról is 
értesülünk, hogy az ellenünk készülődő háború nemcsak rövid ideig fog tartani, hanem 
naponta konfliktusokba fogunk keveredni. S ha Isten felügyelete, amit az istenfélők felett 
gyakorol, néha rejtve marad, és hatásai sem látszanak meg, várjanak türelmesen, míg Ő felkel, 
s minél nagyobb a megpróbáltatások áradata, ami elborítja őket, annál inkább gyakorolják 
magukat az istenfélelemben, és a segíteni akarásban. 

9. Köröskörül járnak a gonoszok. A סביב sabib héber szó, amit köröskörül-nek 
fordítottunk, kört, vagy körbejárást jelent, így egyesek átvitt értelemben magyarázzák 
ekképpen: az istentelenek hatalmukba kerítik az utak szorosait, vagy beszűkülő részeit, hogy 
minden oldalról elzárják, és ostrom alá vegyék az istenfélőket. Mások még ötletesebben 
magyarázzák így: közvetett módszerekkel, furfanggal és becsapással teli koholmányokkal 
állítanak csapdákat. Én azonban azt hiszem, hogy az egyszerű jelentés ez: az egész földet 
birtokolják és bejárják annak minden részét, mintha a zsoltáros ezt mondta volna: akármerre 
nézek, mindenütt a csapataikat látom mindenfelől. A következő mondatban arról panaszkodik, 
hogy az emberiséget szégyenletes és aljas módon elnyomja a zsarnokságuk. Ez a jelentése, 
amennyiben a mondatot az előzőtől elkülönítve olvassuk, bár ebben a dologban az 
igemagyarázók véleménye eltérő, noha ez a nézet látszik közelebb állónak az ihletett szerző 
gondolataihoz. Egyesek az igeverset egyetlen folytonos mondatban olvassák így: Az 
istentelenek eljutnak mindenhová, mikor az alávalóság (azaz mondhatni a méltatlanság és a 
megtagadás) az emberek gyermekei között felmagasztaltatik. S ez a magyarázat sem 
elfogadhatatlan. Gyakorta megtörténik, hogy amint a fertőzések is a fejtől terjednek a tagok 
felé, úgy a romlottság is a főemberektől indul, és megfertőzi az egész népet. Mivel azonban az 
előző magyarázatot általánosabban fogadják el, s mivel a legtanultabb nyelvtanítók azt 

                                                
289 “Car il dit premierement, Tu les garderas; et puis, Tu le preserveras.” 
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állítják, hogy a זלות zuluth héber szó, amit alávalóságnak fordítottunk, egyes számú főnév, én 
az előbbi magyarázatot fogadtam el. Nem mintha elégedetlen lennék az utóbbival, hanem 
mert választani kell a kettő között. 
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13. zsoltár 
 
Ennek a zsoltárnak a témája majdnem ugyanaz, mint az előzőé. Dávid, aki nemcsak a 

legmélyebb aggodalmak miatt szomorkodik, hanem mert úgy érzi, a megpróbáltatások és a 
szenvedések hosszas sorozata maga alá gyűrte, Isten segítségéért és támogatásáért könyörög, 
az egyetlen orvosságért, ami még megmaradt a számára. A zsoltár végén felbátorodik, s az 
élet biztos reménységét táplálja Isten ígéretéből kiindulva, még a halálfélelmek közepette is. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
2. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tőlem? 
3. Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig 

hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? 
 
1. Uram, meddig. Nagyon igaz, hogy Dávidot annyira gyűlölte a nép túlnyomó 

többsége a rágalmak és a hamis híresztelések miatt, melyek róla keringtek közöttük, hogy 
majdnem minden ember úgy ítélte: Isten nem kevésbé az ellensége, mint Saul,290 és más 
ellenségei. Itt azonban nem annyira a mások véleményéről beszél, mint a saját elméjének 
érzéseiről, mikor arról panaszkodik, hogy Isten elfeledkezett róla. Nem az mintha az Isten 
ígéreteinek igazságával kapcsolatos meggyőződés kialudt volna a szívében, vagy nem bízna 
az Ő kegyelmében, mikor azonban hosszú időn át lesújtanak minket a megpróbáltatások, és az 
isteni segítségnek semmi jelét sem látjuk, akkor elkerülhetetlenül az a gondolatunk támad, 
hogy Isten elfelejtett minket. Elismerni a megpróbáltatásaink közepette, hogy Isten valóban a 
gondunkat viseli, nem megszokott dolog az emberek részéről, és nem is az, amire a 
természetünk érzései indítanak, de hit által meglátjuk láthatatlan gondviselését. Ezért látszott 
úgy Dávid számára, a dolgai tényleges állapotának szemléléséből kiindulva, hogy Isten 
elfelejtette. Egyidejűleg azonban elméjének szemei, melyeket a hit világossága vezetett 
elláttak egészen Isten kegyelméig, jóllehet az el volt rejtve a sötétségben. Mikor bármerre is 
fordult, a jó reménység egyetlen fénysugarát sem látta, már amennyire az emberi gondolkodás 
meg tudta ítélni, s a szomorúságtól sarkallva felkiáltott, hogy Isten nem törődik vele. De 
mégis, pont ezzel a panasszal bizonyítja: a hit lehetővé tette a számára, hogy feljebb 
emelkedjen, és arra a következtetésre jusson a test ítéletével szemben, hogy jóléte Isten 
kezében van biztonságban. Mert mi más módon irányíthatta volna a sóhajait és az imáit 
Őfelé? Ezt a példát követve nekünk is úgy kell küzdenünk a kísértésekkel szemben, hogy még 
a konfliktus közepette is a hit bizonyosságával valljuk: a minket a kétségbeesésbe kergető 
megpróbáltatásokat le kell győzni, amiképpen látjuk, hogy a test gyengesége nem akadályozta 
meg Dávidot az Isten keresésében és a Hozzá folyamodásban. Ezzel a gyakorlatban 
egyesítette nagyon szépen azokat a tulajdonságokat, melyek látszólag ellentétesek. A meddig, 
végképen szavak hiányos kifejezésforma de sokkal hangsúlyosabb, mintha a szokásos módon 
tette volna fel a kérdést: Miért ennyire hosszú ideig? Ezekkel a szavakkal az értésünkre adja, 
hogy a reménysége táplálásának, valamint önmagának a türelem gyakorlására történő 
bátorítása céljából tekintett messzebbre, így nem néhány napos megpróbáltatás miatt 
panaszkodik, mint a puhány és gyáva emberek szoktak, akik csak azt látják, ami a lábaik előtt 
hever, s összeroskadnak az első támadástól. Példájával tehát arra tanít minket: nézzünk, 

                                                
290 Theodoret véleménye szerint ezt a zsoltárt Dávid nem a sauli üldöztetések során alkotta, hanem mikor 
Absolon szőtt összeesküvést ellene. Annak oka pedig, amiért erre az álláspontra helyezkedik, az hogy „a 
megpróbáltatás, ami Saul részéről érte, a nagy bűne előtt történt, mikor tele volt magabiztossággal, de az 
Absolon részéről jövő támadás viszont az után, s ezért kiált fel ilyen gyászos módon”. Patrick püspök 
magyarázata a zsoltárok könyvéről 
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amilyen messze csak képesek vagyunk, a jövőbe, nehogy a jelenlegi szomorúságunk 
megfosszon minket minden reménységünktől. 

3. Meddig tanakodjam lelkemben? Tudjuk, hogy az emberek a nehézségek közepette 
utat adnak az elégedetlenségnek, és körülnézegetnek ide-oda orvosságot keresvén. S 
különösen akkor kínlódnak nagyon, és nyugtalanítja őket a gondolatok tömege, miután 
meglátják, hogy meg vannak fosztva minden erőforrástól. Nagy veszélyek közepette pedig az 
aggodalom és a félelem időről-időre a céljaik megváltoztatására késztetik őket, mikor nem 
találnak semmiféle tervre, melyre bizonyossággal alapozhatnának. Dávid tehát arról 
panaszkodik, hogy miközben különböző módszereken gondolkodott a megkönnyebbülés 
érdekében, és hol így, hol úgy próbált megszabadulni, haszontalanul belefáradt az elméjén 
keresztülsuhanó ötletek tömkelegébe. Összekapcsolván ezzel a panasszal a naponta érzett 
bánatot, rámutat izgatottságának forrására. Mint ahogyan a súlyos betegek is minden 
pillanatban szeretnének helyet változtatni, s minél élesebb fájdalom gyötri őket, annál 
görcsösebben és buzgóbban helyet változtatni, úgy mikor a szomorúság megragadja az 
emberek szíveit, annak nyomorult áldozatai hevesen kavarognak a bensőjükben, s 
tűrhetőbbnek vélik önmagukat könnyítés nélkül kínozni, mint eltűrni az ebből fakadó 
megpróbáltatásokat összeszedett és nyugodt elmével. Az Úr valóban „a tanács lelkét’” ígéri a 
hűségeseknek (Ézs11:2), de nem mindig adja meg nekik mindjárt a dolog legelején, amelyben 
érdekeltek, hanem hagyja, hogy egy ideig a hosszas mérlegeléstől gyötrődjenek anélkül, hogy 
határozott döntést hoznának,291 vagy összezavarodjanak, mintha tövisekbe gabalyodtak volna, 
nem tudván, merre forduljanak,292 melyik útra térjenek. Egyesek a יומם yomam héber szót az 
egész nap mindvégig kifejezéssel fordítják. Nekem azonban úgy tűnik, hogy másféle 
folytonosságot jelöl, nevezetesen hogy a fájdalma minden nap visszatért és megújult. Az 
igevers végén megemlít még egy gonoszságot: ellenségei még vakmerőbben ültek diadalt 
felette, mikor látták, hogy teljesen elgyengült és folytonos bágyadtság szállta meg. Ennek az 
érvnek nagy a súlya az imáinkban, mert semmi sincs, ami jobban kiváltaná Isten nemtetszését, 
s amit még kevésbé tűrne, mint az ellenségeink által mutatott kegyetlen arcátlanság, mikor 
nemcsak ünnepelnek, a mi nyomorúságunkat szemlélve, de még jobban felkerekednek 
ellenünk, és annál megvetőbben kezelnek minket, minél elnyomottabbnak és lesújtottabbnak 
látnak. 

 
4. Nézz ide [vagy rám], felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, 

hogy el ne aludjam a halálra; 
5. Hogy ne mondja ellenségem: meggyőztem őt; háborgatóim ne örüljenek, hogy 

tántorgok. 
 
4. Nézz ide, felelj nékem. Mivel mikor Isten nem azonnal segíti meg a szolgáit, a testi 

szemek számára úgy tűnik, hogy nem szemléli a szükségeiket, Dávid emiatt kéri itt az Istent 
először is arra, hogy nézzen rá, másodszor pedig, hogy segítse őt meg. Igaz e két dolog közül 
egyik sem előzetes vagy utólagos Isten vonatkozásában, de már az előző zsoltárban 
kijelentetett, és sokszor lesz alkalmunk ismételni azt a kijelentést, hogy a Szentlélek céllal 
igazítja az értelmünkhöz a Szentírásban feljegyzett imamodelleket. Ha Dávid nem lenne 
meggyőződve arról, hogy Isten szemei rá tekintenek, semmi haszna nem lenne annak, hogy az 
Istenhez kiált. Ez a meggyőződés azonban a hit hatása volt. Addig, amíg Isten nem nyújtja ki 
ténylegesen a kezét, hogy megsegítsen, a testi gondolkodás azt sugallja, hogy Ő becsukja a 
szemeit, és nem figyel minket. Az itt használt kifejezésmód ugyanannak felel meg, mintha 
Isten kegyelmét helyezné az első helyre, majd ehhez adná hozzá az Ő segítségét, mivel Isten 
akkor hallgat meg minket, mikor megkönyörülvén a megsegítésünkre indul. A világosítsd 
                                                
291 “Mais permet que pour un temps ils s’entortillent en de longs discours sans venir au poinct.” 
292 “Ne sachans on se tourner.” 
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meg szemeimet a héber nyelvben ugyanazt jelenti, mint az élet leheletét adni, mert az élet 
zordonsága főleg a szemekben látszik meg. Ebben az ételemben mondja Salamon: „A szegény 
és az uzsorás ember összetalálkoznak; mind a kettőnek pedig szemeit az Úr világosítja meg” 
(Péld29:13). Mikor pedig Jonathán elgyengült az éhségtől, a szent történelem elmondja 
nekünk, hogy a szemei elhomályosodtak, mikor azonban megízlelte a lépesmézet, a szemei 
felvidultak (1Sám14:27). Az alvás szó, amiképpen ebben az igeversben használatos, 
ugyanolyan hasonlat a halál kapujába jutásról. Röviden, Dávid azt vallja meg, hogy amíg 
Isten rá nem ragyogtatja az élet világosságát, őt azonnal elborítja a halál sötétsége, s máris 
olyan, mint a halott ember, hacsak Isten nem lehel belé új életerőt. S természetesen a mi 
élettel kapcsolatos bizonyosságunk is ettől függ, még ha a világ ezer halállal is fenyeget 
minket, mert Istennek számtalan módja van arra, hogy helyreállítson minket az életre.293 

5. Hogy ne mondja ellenségem. Dávid megismétli, amit nem sokkal korábban mondott 
ellenségei gőgjéről, nevezetesen hogy milyen rossz fényt vetne Isten jellemére, ha kitéve 
hagyná a szolgáját az istentelenek gúnyolódásának. Dávid ellenségei mondhatni lesben álltak, 
a romlása óráját várván, hogy kinevethessék, mikor elbukni látják. S mivel Isten sajátos 
feladata a gonoszok arcátlanságának és pimaszságának visszaszorítása, valahányszor csak 
dicsekednek a gonoszságukban, Dávid azért könyörög Istenhez, hogy fossza meg őket annak 
a lehetőségétől, hogy efféle dicsekvésbe merülhessenek. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
lelkiismeretében elégséges bizonysága volt a saját becsületességéről, és ügye jó mivoltában is 
bízott, ezért hitte, hogy nem illő és értelmetlen lenne, ha támogatás nélkül maradna a 
veszélyben, s ellenségei kerekednének felül. Mi tehát csak akkor imádkozhatunk biztonsággal 
önmagunkért azon a módon, ahogyan Dávid is tette önmagáért, ha Isten mércéje szerint 
küzdünk, és engedelmeskedünk a parancsainak, mert ellenségeink ekkor nem szerezhetik meg 
a győzelmet felettünk anélkül, hogy egyúttal Magát Istent is gonoszul le ne győznék. 

 
6. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd 

énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!294 
 
A zsoltáros még nem érezvén, mennyi haszna volt az imádkozásból, de a szabadulás 

reménységétől függve, aminek táplálását Isten hűséges ígérete lehetővé tette a számára, 
pajzsként használja fel ezt a reménységet a kísértések visszaverésére, melyek félelmei miatt 
nagyon elcsüggedhetett volna. Így tehát noha nagyon lesújtott, s egy sor oka van a 
kétségbeesésre, mindazonáltal elhatározásként jelenti ki, hogy szilárdan kitart az Isten 
kegyelmétől való függőségben, és az üdvösség reménységében.  Ugyanezzel a 
magabiztossággal kell minden istenfélőnek felszerelkezni, hogy szorgalmasan kitartsanak a 
napi imádkozásban. Ebből azt is megtudjuk, amire már korábban hivatkoztam, hogy hit által 
látjuk meg Isten kegyelmét, ami el van rejtve a testi értelem elől és ismeretlen a számára. 
Miután a zsoltáros által használt igék nem ugyanabban a módban vannak, ezekből különböző 
értelmezések alakíthatók ki. Kétségem sincs afelől, hogy itt arról akar bizonyságot tenni: 
szilárdan megállt a neki megígért szabadulás reménységében, s meg is fog állni mindvégig, 
bármilyen nagy is legyen a rá nehezedő kísértések terhe. Ennek megfelelően az örüljön jövő 
idejű, jelezvén az említett szeretet folytonos megtapasztalását, valamint azt, hogy soha 
                                                
293 “Toutesfois Dieu ha en main des moyens infohis de nous restablir ca vie.” 
294 A Károli-fordítás szerint: Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd 
énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem! – a ford. A Septuaginta itt még egy sort tesz hozzá, mely így szól: Και 
ψαλω τω ονοματι Κυριου του υψιρτου, azaz „És én énekelni fogok az Úr, a Legfelségesebb nevének.” Ez a sor, 
ami ugyanaz, mint ami a hetedik zsoltárt zárja, valószínűleg elveszett a héber másolatból. „A zsoltár befejezése” 
mondja Lowth, „nyilvánvalóan hiányos, mert páratlan hemisztichonnal fejeződik be, amiből hiányzik a másik 
odaillő. A Septuaginta szerencsére megőrizte. S hogy ez nem duplázott fordítása egy és ugyanazon 
hemisztichonnak még a héberben sem, az kiderül az utóbbi görög hemisztichonból, aminek szavai egyáltalában 
nem egyeznek meg az előbbi szavaival.” – dr. Lowth, Merricknek az igeszakaszra vonatkozó megjegyzésében. 
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semmiféle megpróbáltatás sem rázza ki a szívéből a hit örömét. Észre kell venni, hogy Isten 
jóságát teszi legelőre, mint a szabadulásának okát. 

Énekelni fogok az Úrnak. Én ezt jövő időben fordítom. Dávid, igaz, hogy nem kapta 
még meg, amire a szív vágyott, de teljesen meg lévén győződve arról: Isten máris mellette áll, 
hogy megsegítse, arra buzdítja magát, hogy adjon ezért Neki hálát. S biztos, hogy nekünk is 
olyan kedélyállapotban kell elkezdeni imádkozni, hogy egyidejűleg készek legyünk Isten 
dicséreteit is énekelni. Ez pedig lehetetlen, hacsak meg nem vagyunk arról győződve, hogy 
imáink nem lesznek hatástalanok. Lehet, hogy nem vagyunk teljesen mentesek a 
szomorúságtól, mindazonáltal szükséges, hogy a hit eme jókedvűsége fölébe kerekedjen 
annak, s az öröm ama énekét adja a szánkba, ami a teljesen jövőre nézve van fenntartva a 
számunkra, nem mintha már megtapasztaltuk volna.295 Pontosan ahogyan Dávidot is látjuk 
énekkel készülni Isten kegyelmének ünneplésére, mielőtt még látná problémáinak végét. A 
 gamal szó,296 amit mások jutalomnak fordítanak, itt nem jelent mást, mint tisztán גמל
kegyelemből ráruházni egy jótéteményt, s ez a jelentése a Szentírás sok más helyén is. 
Könyörgöm, fontold meg, miféle hálaadás lenne azt mondani, hogy Isten megjutalmazta a 
szolgáját, és megadta a neki járó viszonzást? Ez elégséges azok abszurd és jelentéktelen 
bölcselkedésének a megcáfolására, akik elcsűrik-csavarják ezt az igeszakaszt a cselekedetek 
érdemének alátámasztására. Röviden, az egyetlen még említendő dolog az, hogy Dávid a lélek 
serénységével igyekezvén megénekelni Isten jótéteményeit még mielőtt megkapná őket, a 
szabadulást, ami látszólag messze volt, közvetlenül a saját szeme elé állítja. 

                                                
295 “Qui ne nous est point encore presente.” 
296 A גמל gamal azt jelenti „visszaadni, megjutalmazni, viszonozni valamilyen módon akár a rosszat rosszal, a 
rosszat jóval, a jót rosszal, vagy a jót jóval.” – Parkhurst. Azok, akik ebből az igeversből a jócselekedetek 
érdemeire hivatkoznak, az érvet a megbüntetés fogalmára alapozzák. De jóllehet egyetemesen az jelenti: 
megjutalmazni, nem lehet döntő érvet származtatni ebből az igeversből annak a tanításnak az alátámasztására. 
Amit Isten a népére ruház, azt a Szentírás néha jutalomnak nevezi, de nem azért, mert jogosan nekik járóként 
követelhetik, hanem hogy kifejezze engedelmességük Isten általi jóváhagyását, valamint a kapcsolatot az 
engedelmesség és a boldogság között. Emellett a גמל gamal azt is jelenti: kedvesen bánni valakivel, főleg mikor 
Istenre vonatkozik, lásd Zsolt119:17, és 142:7. A szónak ez a jelentése arabul, s hogy így kell érteni ebben az 
igeszakaszban, azt alátámasztják az ókori változatok. A Septuaginta olvasata: ευεργετησαντι, a Vulgatáé: bona 
tribuit, jót ruházott rám. Az arab és az etióp változatok ugyanezt az olvasatot fogadják el. 
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14. zsoltár 
 
A zsoltáros először leírja Isten gonosz megvetését, amellyel majdnem az egész nép 

viseltetett Iránta. S hogy nagyobb hangsúlyt adjon a panaszának, Magával Istennel mondatja 
el. Ezután az orvoslás reménységével vigasztalja magát és másokat, amiről kijelenti, hogy 
Isten hamarosan megadja, bár addig a zsoltáros nyög, és mély szomorúságot érez a zűrzavar 
miatt, amelyet szemlél.297 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs 

Isten. Megromlottak,298 útálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék. 
 
Sok zsidó azon a véleményen van, hogy ebben a zsoltárban egy jóslat szerepel a 

nemzetük jövőbeli elnyomásáról, mintha Dávid a Szentlélek kijelentésére Isten egyházának 
nyomorúságos állapotát siratta volna meg a pogányok zsarnoksága alatt. Ezért az itt 
elhangzottakat a szétszórattatás állapotára vonatkoztatják, amelyben manapság látjuk őket, 
mintha ők lennének Isten ama drága öröksége, amit a vadállatok felfalnak. Azonban nagyon 
nyilvánvaló, hogy a nemzetük kegyvesztettségét elkendőzendő minden jogos alap nélkül 
küzdenek és próbálják meg a pogányokra vonatkoztatni azt, ami Ábrahám megromlott 
gyermekeire vonatkozik.299 Természetesen nem találhatunk jobban képzett igemagyarázót Pál 
apostolnál, ő pedig ezt a zsoltárt pontosan azokra vonatkoztatja, akik a törvény alatt éltek 
(Rm3:19). Emellett, ha még nem is állna rendelkezésünkre az apostol bizonyságtétele, a 
zsoltár szerkezete nagyon világosan megmutatja, hogy Dávid inkább a saját zsarnokokra, és a 
kegyesek ellenségeire gondol, semmint az idegenekre, és ezt nagyon világosan meg kell 
értenünk. Tudjuk, hogy számunkra nagyon fájdalmas kísértés az, amikor látjuk, hogy a 
gonoszság kitör és eluralkodik az egyházon belül, a jót és az egyszerűt igazságtalanul 
elnyomják, miközben a gonoszok kegyetlenül uralkodnak a kényük-kedvük szerint. Ez a 
szomorú kép majdnem teljesen elcsüggeszt minket, ezért nagyon nagy szükségünk van arra, 
hogy megerősödjünk abból a példából, amit Dávid itt elénk tár. Így a legnagyobb sivárság 
közepette is, amit az egyházban látunk, vigasztalódhatunk azzal a meggyőződéssel, hogy Isten 
végül majd megszabadítja az egyházat tőlük. Kétségem sincs afelől, hogy itt Júdeának azt a 
zűrzavaros és sivár állapotát mutatja be, ami Saul miatt állt elő, mikor elkezdett nyíltan 
tombolni. Akkor, mintha Isten emlékezete kitörlődött volna az emberek elméjéből, minden 
kegyesség megszűnt, s az emberek között csak oly kevés becsületesség, vagy igazságosság 
maradt, mint amennyi istenfélelem. 

Azt mondja a balgatag. Miután a héber נבל nabal szó nemcsak bolondot, hanem 
megromlottat, aljast és megvetendőt is jelent, nem lenne helytelen így fordítani itt. Én 
azonban szívesebben követem az általánosan elfogadott magyarázatot, ami nem más, mint 
hogy minden profán személy, akik elvetették az istenfélelmet és átadták magukat a 
gonoszságoknak, őrültséget követnek el. Dávid nem az általános őrültség vádját fogalmazza 
meg ellenségeivel szemben, hanem inkább azok ostoba és őrült vakmerőségét gyalázza, akiket 
a világ élenjáróknak tart a bölcsességük folytán. Általában látjuk, hogy azok, akik mind 
maguk, mind mások értékelése szerint magasan kiemelkednek az okosságban és a 

                                                
297 “Combien que cependant il gemisse et se sente angoisse du desordre qu’il veoit.” 
298 Kálvin itt szó szerint fordította a héber szavakat. Egyesek feltételezik, hogy itt ők maguk értendő, mint a 
2Móz32:7-ben, mások szerint az útjaik, mint az 1Móz6:12-ben, de a jelentés, amit Kálvin tulajdonított a 
kifejezésnek, ez: minden jó rendet megrontottak, vagy felforgattak. 
299 “Ce qui est dit de ceux qui, fausses enseignes serenomment enfans d’Abraham vivans autrement qu’il 
n’appartient.” — “Ami azokról hangzik el, akik a hamis jegyek alapján nevezik magukat Ábrahám 
gyermekeinek, miközben más életet élnek, mint amilyet kellene élniük.” 
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bölcsességben, a ravaszságukat csapdák állítására használják, és elméjük leleményességét 
Isten megvetésére és gúnyolására használják. Ezért fontos a számunkra, hogy először is 
tudjuk: bármennyire tapsol is a világ ezeknek a fortélyos és gúnyolódó alakoknak, a 
Szentlélek mégis bolondoknak ítéli őket, mert nincs brutálisabb ostobaság annál, mint mikor 
valaki megfeledkezik Istenről. Egyidejűleg azonban gondosan meg kell jegyeznünk a 
bizonyítékot, mellyel a zsoltáros arra a következtetésre jut, hogy a vallás iránti minden érzést 
elvetettek. Ez pedig a következő: felforgattak minden rendet, ezért többé nem tesznek 
különbséget a jó és a rossz között, nem törődnek az őszinteséggel, és nincs bennük 
emberszeretet. Dávid tehát nem a gonoszok szívének rejtett vonzalmairól beszél, csak 
amennyire ezek a külső cselekedeteik által megmutatkoznak. A szavainak jelentése ez: 
Miképpen lehetséges, hogy ezek az emberek oly vakmerően, és nyíltan vetik bele magukat a 
vágyaikba, hogy nem törődnek sem az igazságossággal, sem az egyenlőséggel? Nem azért 
van ez, mert leráztak magukról mindenféle vallásos érzést, és kioltották tőlük telhetően a 
legjobban Isten emlékezetét az elméikben? Mikor valakik megtartanak a szívükben 
valamicske vallásos érzelmet, akkor szükségszerűen marad bennük valamennyi 
mértékletesség, ami bizonyos fokig korlátozza, és gátolja őket abban, hogy a lelkiismeretük 
diktátumait teljes mértékben elvessék. Ebből az következik, hogy mikor az istentelenek 
megengedik maguknak, hogy oly makacsul és vakmerően kövessék hajlamaikat, mint itt 
látjuk őket cselekedni bármiféle szégyenérzet nélkül, az annak bizonyítéka, hogy elvetettek 
mindennemű istenfélelmet. 

A zsoltáros azt mondja, hogy a szívükben mondják. Lehet, hogy nem mondják ki a 
szájukkal a nincs Isten megvetendő istenkáromlást, de életük zabolátlan szabadossága 
hangosan és konkrétan hirdeti, hogy a szívükben, mely minden kegyességtől mentes, 
hízelegve éneklik maguknak ezt a nótát. Nem azt jelenti ez, hogy hajánál fogva előrángatott 
érvekkel, vagy ahogyan nevezik, formális szillogizmussal vallják azt, hogy nincs Isten (mert 
hogy még sokkal menthetetlenebbekké tegye őket, Isten időről időre még a leggonoszabb 
emberek lelkiismeretét is titokban meg-megsajdítja, így ők is kénytelenek elismerni az Ő 
fenségét és szuverén hatalmát), hanem hogy bármiféle valódi ismeretet csepegtet beléjük 
Isten, azt ők részben elfojtják a Vele szemben tanúsított gonoszságukkal, részben pedig 
megrontják, míg a vallás bennük eltompul, s végül elhal. Lehet, hogy nyíltan nem tagadják 
Isten létezését, de úgy képzelik: Ő be van zárva a mennybe, s meg van fosztva az igazságos 
mivoltától és a hatalmától, s ez nem más, mint egy bálványt állítani Isten helyére. Mintha 
soha nem jönne el az idő, mikor majd meg kell jelenniük Előtte az ítéletre,300 úgy próbálják 
életük minden ügyletében és dolgában a lehető legmesszebbre távolítani el Őt, elméjükből 
pedig igyekeznek kitörölni az Ő fenségének minden félelmét.301 S mikor Istent letaszítják a 
trónjáról, és megfosztják bírói jellegétől, akkor ér az istentelenség a csúcspontjára. Ezért tehát 
arra kell következtetnünk, hogy Dávid a legbizonyosabban az igazságot mondta, mikor 
kijelentette: azok, akik szabadságot adnak maguknak minden gonoszság elkövetésére, akik 
azzal kecsegtetik magukat, hogy megússzák büntetlenül, valójában a szívükben tagadják Isten 
létezését. S az ötvenharmadik zsoltár néhány eltérő szó kivételével ennek a zsoltárnak az 
ismétlése. Amint haladunk előre, a megfelelő helyen majd megmutatom a különbséget a két 
zsoltár között. Dávid itt arról panaszkodik, hogy útálatosságot cselekedtek, s az utálatosság 
helyén szereplő szó jelentése gonoszság, bűn. Észre kell venni, hogy Dávid itt nem egy-két 
                                                
300 Egyes kritikusok megjegyzik, hogy a יהוה Jehova név, ami Isten végtelen, önálló lényegét jelenti, nem az itt 
szereplő szó, mert itt az אלוהם Elohim olvasható, az a név, amely szerintük Istenre, mint a világ bírájára és 
kormányzójára utal, így az igeszakasz jelentése nem az, hogy a bolond Isten létezését tagadja, hanem csak a 
gondviselését és a kormányzását a világ felett. Azzal győzködi tehát magát, hogy Isten nem törődik az emberek 
dolgaival, s nem lesz eljövendő ítélet, ezért tovább is megmarad a bűneiben, remélvén, hogy büntetlenül 
megússza. – Lásd Poole, Synopsis Criticorum. A Targum így magyarázza a szavakat: „Nincs Isten”, azaz „nincs 
 ”.Elohim, Isten kormányzása a földön אלוהם
301 “Et abolir de leurs esprits toute apprehension de sa majeste.” 
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cselekedetről szól, hanem mivel azt mondta, hogy felforgatták, vagy megrontották a törvényes 
rendet, most hozzáteszi: egész életüket beszennyezték, utálatossá tették, s ennek bizonyítékául 
azt hozza fel, hogy nincs igazságosság az egymás iránti viselkedésükben, hanem 
megfeledkeztek minden emberiességről, és embertársaik iránti jóindulatról. 

 
2. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é 

értelmes, Istent kereső? 
3. Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, 

nincsen csak egy sem. 
 
2. Az Úr letekintett a mennyből. Maga Isten van itt úgy bemutatva, mint Aki az emberi 

romlottságról beszél, s ez még hangsúlyosabbá teszi a Dávid által elmondottakat ahhoz 
képest, mintha a maga személyében beszélne. Mikor Isten a trónján ülve mutatkozik meg, 
amint az emberek viselkedését figyeli, a fenségének félelemmel kell minket eltöltenie, hacsak 
nem vagyunk rendkívül ostobák. A vétkezés szokásának hatása az, hogy az emberek egyre 
jobban megkeményednek a bűneikben, mintha csak sűrű sötétségbe burkolóznának. Dávid 
tehát, hogy megtanítsa őket: semmit sem érnek el önmaguk kecsegtetésével és hitegetésével, 
mikor a gonoszság büntetlenül uralkodik a világban, bizonyságot tesz róla, hogy Isten lenéz a 
mennyből és a szemeit minden irányba fordítva figyeli, mi folyik az emberek között. Igaz, 
Istennek nem kell kérdezősködnie, vagy kutakodnia, mikor azonban egy földi bíróhoz 
hasonlítja magát, ez igazodás a mi korlátozott képességeinkhez, ami lehetővé teszi, hogy 
fokozatosan kialakítsunk magunknak valamiféle elképzelést az Ő titkos gondviseléséről, amit 
az értelmünk nem képes azonnal felfogni. Bárcsak Istennek ez a beszédmódja megtanítana 
minket arra, hogy megjelenjünk az Ő ítélőszéke előtt! Miközben a világ magának hízeleg, s az 
elvetettek megpróbálják a gondolkodás hiányával, képmutatással és szégyenteljeséggel 
feledésbe meríteni bűneiket, s olyan elvakultak makacsságukban, mintha meg lennének 
mérgezve, mi rázzunk le minden közönyösséget és ostobaságot, ezt az igazságot fontolóra 
véve, hogy Isten mindazonáltal letekint a mennyei magas trónjáról, s figyeli, hogy mi folyik 
itt lenn! 

Hogy meglássa, ha van-é értelmes. Miután a jó és kegyes élet egész ökonómiája attól 
függ, hogy vajon az értelem világossága vezet és kormányoz-e minket, Dávid joggal tanított 
minket a zsoltár kezdetén arra, hogy az ostobaság minden gonoszság gyökere. S ebben a 
mondatban azt is nagyon jogosan jelenti ki, hogy az épség és igazságosság kezdete a 
megvilágosodott és szilárd elmében rejlik. Miután azonban a többség helytelenül használja 
értelmi képességeit megtévesztő célokra, Dávid ezután azonnal, egy szóban meghatározza, 
hogy mi a valódi értelem, nevezetesen az Isten keresése. Ezalatt azt érti, hogy amíg az 
emberek nem szánják oda magukat teljességgel az Istennek, életük nem lehet rendben. 
Egyesek a משכיל maskil szót, amit értelmesnek fordítottunk, túl szűk értelemben használják, 
pedig Dávid azt jelenti ki, hogy az elvetettek meg vannak fosztva minden értelemtől és 
ítélőképességtől. 

Mindnyájan elhajlottak. Egyesek az itt szereplő סר sar szót, bűzleni-nek fordítják,302 
mintha az olvasat ez lenne: mindnyájan kellemetlen szagot bocsátanak ki, ami megfelelne a 
következő mondatban szereplő ige jelentésének, ami héberül azt jelenti: bűzleni, vagy 

                                                
302 Hammon elfogadja, hogy a סר sar szó azt jelenti félremenni, vagy elhajlani, s ez rendszerint a helyes útról 
való letérésre, vagy rossz irányba haladásra vonatkozik. De úgy véli, hogy az elképzelés itt más, mégpedig a 
borra vonatkozik, mikor az megromlik, vagy megsavanyodik, amiképpen a Hós4:18-ban szerepel: סר שבאם sar 
sobim, „Ivásuk elfajult”, vagy megsavanyodott. Úgy tekinti, hogy ez a jelentés a rögtön utána következő 
mondattól kölcsönzött, נאלחו ne-elachu, ami az אלה alach, megrothadni szóból származik, s tulajdonképpen a 
megrothadt húsra vonatkozik. „Így”, mondja, „megmarad a helyes arány az ivás és az evés között, az egyik 
megromlik, és megsavanyodik, a másik megrothad és bűzlik, és semelyik sem jó semmire, csak hogy kidobják.” 
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megrothadni. De nem szükséges a két szót egyféleképpen magyarázni, mintha ugyanazt a 
dolgot ismételné kétszer. Az a fordítás a helyesebb, mely szerint az emberek is bűnösnek 
ítéltetnek aljas lázadásuk miatt, mivelhogy elszakadtak az Istentől, vagy eltávoztak Tőle. 
Ezután rámutat egész életük visszataszító megromlására, vagy megrothadására, mintha semmi 
más nem származna a hitehagyottaktól, csak a rothadtság és a fertőzöttség ocsmány bűze. A 
 sag szó סג sar szó majdnem mindig ebben az értelemben szerepel. Az 53. zsoltárban a סר
olvasható, ami ugyanazt jelenti. Röviden, Dávid azt jelenti ki, hogy minden embert annyira 
félrevezettek a hóbortos vágyaik, hogy egész életükben semmi sem található, ami tiszta, vagy 
ép lenne. Így tehát a romlottság olyannyira teljes, hogy kiolt minden kegyességet. Emellett 
Dávid itt nemcsak a nép egyik részét szidja, hanem kijelenti, hogy valamennyien egyetemben 
ugyanaz alá az ítélet alá esnek. Valóban baljós, az irtózás felszítására nagyon alkalmas előjel 
volt, hogy Ábrahám gyermekei, akiket Isten a saját népének választott, ennyire megromlottak 
a legkisebbtől a legnagyobbig. 

Megkérdezhető azonban: miért nem tesz kivételt Dávid, miképpen mondja, hogy nincs 
aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem, mikor mindazonáltal nem sokkal ezután arról 
tájékoztat, hogy a szegények és elnyomottak az Istenben bíznak? S ez is megkérdezhető, hogy 
ha mindenki gonosz volt, akkor miféle Izrael az, amelynek a jövőbeli megváltását a zsoltár 
végén ünnepli? Sőt, miután ő is ebből a nemzetből származott, miért nem tett kivételt legalább 
önmagával? Erre azt mondom: Dávid itt a testi és megromlott izraeli nemzet ellen 
gyalázkodik, s az Isten által saját Magának elkülönített kisszámú mag ebbe nem soroltatik 
bele. Ez az oka annak, miért Pál a Rm3:10-ben ezt az ítéletet az egész emberiségre kiterjeszti. 
Igaz, Dávid a dolgok Saul uralkodása alatt fennálló rendetlen és siralmas állapota felett 
sajnálkozik. Egyidejűleg kétségtelenül összehasonlítja Isten gyermekeit, és azokat, akik nem 
születtek újjá a Lélek által, hanem a testi vágyaikat követték.303 Egyesek más magyarázatot 
adnak. Szerintük Pál, Dávid bizonyságát idézve nem úgy értelmezte őt, hogy az emberek 
természetesen megromlottak és rosszak, s az igazság, amit Dávid szándékozott tanítani az, 
hogy az uralkodók és a kiemelkedőbb emberek gonoszok, s ezért nem volt meglepő látni az 
igazságtalanság és gonoszság ennyire egyetemes eluralkodását a világban. Ez a válasz 
azonban messze van a kielégítőtől. A téma, amiről Pál ott értekezik, nem az emberek 
nagyobbik részének jelleme, hanem az, hogy milyen a jelleme azoknak, akiket a saját 
megromlott természetük vezet és kormányoz. Meg kell hát figyelnünk, hogy mikor Dávid 
önmagát és a kegyesek csekélyke maradékát az egyik, míg általánosságban a nép többi részét 
a másik oldalra állítja, azzal azt jelzi: kétségbevonhatatlan különbség van Istennek a Lélek 
által újjá teremtett gyermekei, valamint Ádám összes leszármazottja között, akikben a bomlás 
és a romlás uralkodik. Ebből következik, hogy mi valamennyien, mikor megszületünk, az 
anyaméhből hozzuk magunkkal az egész életünkben megmutatkozó ostobaságot és 
szennyességet, amíg Isten az Ő titokzatos kegyelmével új teremtményekké nem tesz 
bennünket. 

 
4. Nem tudják-é ezt mind a gonosztévők, a kik megeszik az én népemet, mintha 

kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják?304 
 

                                                
303 Dávid az egész emberiségről beszél „Isten népét” és az „igaz nemzetséget” leszámítva, akikről a 4. és 5. 
versben van szó, s akiket az emberiség többi része elnyom. 
304 Kálvin itt Dominus-t olvas, jóllehet a héber szövegben a יהוה Jehova név szerepel, amit majdnem mindenhol 
megtart. A Septuaginta a יהוה Jehova nevet mindig az ο Κυριος, az Úr kifejezéssel fordítja, ami megfelel a 
Dominus-nak, s birtokot, vagy tulajdont fejez ki. Ez a szó pedig különbözik a Jehova név jelentésétől, ami 
független és örök létezést fejez ki. A Septuaginta fordítói az ο Κυριος kifejezést a יהוה helyén használták, a 
zsidók aggályai miatt, akik az אדני szót olvastatták mindenütt, ahol a יהוה előfordult. 
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Ezt a kérdést az előző tanítás megerősített szemléltetéseképpen teszi hozzá. A próféta 
azt mondta, hogy Isten megfigyelte az emberek dolgait a mennyből, és úgy találta, hogy 
valamennyien letértek a helyes útról, s most úgy mutatja be Istent, mint Aki csodálkozva 
felkiált. Micsoda őrültség az, hogy akiknek gondját kellene viselni a népemnek, és 
szorgalmasan mindenféle szolgálatot kellene tenniük neki, elnyomják őket, és vadállatokként 
törnek rájuk, az emberiesség mindenféle érzése nélkül. Nem azért mutatja be Istent ekképpen 
beszélve, mintha bármi furcsa, vagy váratlan lenne az Ő számára, hanem hogy még 
erőteljesebben kifejezze a felháborodását. Ézsaiás, mikor ugyanerről beszél, nagyon hasonló 
módon mondja: „És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró” 
(Ézs59:16). S igaz, hogy Isten közvetlenül nem tapasztal meg Önmagában efféle 
lelkiállapotokat, de úgy mutatja be Magát, mint Akiben ezek megvannak, hogy a legnagyobb 
borzalommal és félelemmel tekinthessünk a bűneikre, mikor jellegükben annyira 
szörnyűségeseknek mondja ezeket, hogy mondhatni Ő Maga is a feldúltság és a ziláltság 
állapotába kerül tőlük. S ha nem volnánk keményebbek a köveknél, a világban uralkodó 
gonoszságtól való borzadásunk miatt minden hajunk szála az égnek állna,305 mikor látjuk, 
hogy Isten a saját személyében tesz bizonyságot arról az utálatról, amellyel viseltetik iránta. 
Sőt, ez a vers azt is megerősíti, amit az elején mondtam, miszerint Dávid ebben a zsoltárban 
nem külföldi zsarnokokról, vagy az egyház nyílt ellenségeiről beszél, hanem népének 
uralkodóiról és főembereiről, akiket hatalom és tisztelet övezett. Ez a leírás nem vonatkozik 
azokra az emberekre, akik teljességgel idegenek Isten kijelentett akaratának vonatkozásában, 
mert semmi csodálatos nincs abban, ha látjuk, hogy azok, akiknek nincs erkölcsi törvényük, 
mint életszabály, átadják magukat az erőszak és az elnyomás cselekedeteinek. Az elítélt 
dolgok szörnyűséges mivoltát azonban nem csekély mértékben fokozza a körülmény, hogy 
maguk a pásztorok azok, akiknek a hivatala a nyáj táplálása és gondjuk viselése,306 falják 
kegyetlenül a nyájat, s nem kímélik még Isten népét és örökségét sem. Hasonló panaszt 
olvasunk a Mik3:1-3-ban is: „És mondám én: Halljátok, kérlek, Jákób fejedelmei és Izráel 
házának vezérei: Nem a ti tisztetek-é tudni az ítéletet?! Ti, kik gyűlölitek a jót és kedvelitek a 
gonoszt! A kik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsokat! A kik megeszik az én 
népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket”, stb. Ha azok, akik azt vallották, hogy ismerik 
és szolgálják Istent, viseltettek volna ilyen kegyetlenséggel a babiloniak és az egyiptomiak 
iránt, az is olyan igazságtalanság lett volna, melyre nincs bocsánat. Mikor azonban a szentek 
vérével és húsával laknak jól úgy, ahogyan a kenyeret falják, az oly szörnyűséges bűn, mely 
joggal döbbenti meg az angyalokat és az embereket egyaránt. Ha az efféle emberekben 
megmaradt volna a szilárd értelemnek csak egy szikrája is, az visszatartotta volna őket ettől a 
félelmetesen őrült viselkedéstől. Őket tehát az ördögnek teljesen meg kellett vakítani, és 
teljességgel meg kellett fosztatniuk a józan észtől, és a megértéstől, mert látjuk, hogy 
tudatosan és akarattal nyúzzák és falják Isten népét ekkora embertelenséggel. Ez az 
igeszakasz megtanít minket arra, hogy mennyire nem tetszik Istennek, és mennyire undorító 
az istenfélőkkel szemben gyakorolt kegyetlenség azok részéről, akik azt állítják: ők a 
pásztoraik. Az igevers végén, ahol azt mondja: az Urat segítségül nem hívják, ismét ennek a 
zabolátlan gonoszságnak a forrására és okára mutat, nevezetesen hogy ezekben az 
emberekben Istennek semmiféle tisztelete sincs. A vallás a legjobb házvezetőnő annak 
megtanítására, hogy fenntartsuk egymással szemben a kölcsönös egyenlőséget és 
igazságosságot, s ahol a vallással való törődés megszűnik, ott vele pusztul az igazsággal való 
minden törődés is. Az Isten segítségül hívása kifejezést illetően, miután ez a kegyesség elvi 
gyakorlását foglalja magában, ez szinekdochéban (szónoki figura, melyben a rész szerepel az 
egész helyett) nemcsak itt, de a Szentírás sok más helyén is Isten egész szolgálatát foglalja 
magában. 
                                                
305 “Il faut que l’horreur des meschancetez qui regnent au monde nous face dresser les cheveux en la teste.” 
306 “Desquels l’office est de paistre et governer le troupeau.” 
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5. Ott rettegtek307 rettegéssel,308 mert Isten az igaz nemzetséggel van! 
6. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. 
 
5. Ott rettegtek rettegéssel. A próféta most önmagát és az istenfélőket buzdítja az 

összes vigasztalás közül a legjobbal, nevezetesen hogy Isten nem fogja elfelejteni a népét, 
hanem végül majd fellép a védelmezőjükként. Egyesek az ott határozószó jelentését úgy 
magyarázzák, hogy Isten a gonoszokon a szentjei jelenlétében fog bosszút állni, mivel 
zsarnokoskodtak felettük. Én azonban azt hiszem, hogy ez a szó inkább a büntetés 
bizonyosságát fejezi ki,309 mintha a zsoltáros ujjal mutatna rá.310 Azt is sugallhatja, amire az 
53. zsoltárból következtethetünk, hogy Isten ítélete hirtelen sújt le rájuk, mikor nem is 
gondolnak rá. Ezért teszi hozzá, hogy ahol nincs félelem, vagy ahol nem volt félelem.311 
Tudom, hogy a magyarázók ezekkel a szavakkal kapcsolatos véleményei eltérők. Egyesek 
betoldják az egyenlő, vagy hasonló szót, és így olvassák: Nincs ehhez hasonló félelem. Mások 
azokra a titkos riadalmakra vonatkoztatják, melyek az istenteleneket gyötrik, még mikor 
semmi alapja sincs a rettegésnek. Isten az Ő törvényének megszegőit olyan mentális kínokkal 
fenyegeti, hogy „futnak, mikor senki sem kergeti őket” (3Móz26:17, Péld28:1), s hogy 
„megkergeti őket a szállongó falevél zörrenése” (3Móz26:36), pontosan amint látjuk, hogy ők 
a saját maguk kínzói, s még akkor is elmebeli bánat gyötri őket, mikor nincs külső ok, ami azt 
létrehozná. Én azonban úgy vélem, a próféta szavainak jelentése más, nevezetesen hogy 
mikor a dolgaik a legnagyobb békességben és virágzásban vannak, akkor indítja meg Isten 
hirtelen ellenük a bosszúállása villámait. „Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, 
akkor hirtelen veszedelem jön rájok” (1Thessz5:3). A próféta tehát ezzel a kilátással buzdítja 
és támogatja a kegyeseket, hogy az istentelenek, mikor azt hiszik, hogy minden veszélytől 
távol állnak, s biztonságban ünnepelhetik a győzelmeiket, akkor szakad majd rájuk a hirtelen 
pusztulás. 

Ennek okát az igevers utolsó mondatában teszi hozzá, nevezetesen hogy Isten meg 
akarja védeni az igazakat, s a kezébe akarja venni az ügyüket: mert Isten az igaz nemzetséggel 
van. S a biztonságos megőrzésükhöz Istennek mennydörögnie kell haragjában a mennyből az 
ellenségeik ellen, akik igazságtalanul elnyomják és pusztítják őket erőszakkal és 
zsarolással.312 Van azonban bizonyos kétértelműség a nemzetségnek fordított דור dor szóban. 
Miután ez a főnév a héberben néha kort, vagy emberi életutat jelent, a mondat így is 
magyarázható: Lehet, hogy Isten egy ideig látszólag nem veszi észre a gonoszságokat, amik a 
szolgáit érik a gonoszok részéről, mégis állandóan velük van, s kegyelmet gyakorol velük 

                                                
307 A Károli-fordítás szerint: Majd rettegnek… - a ford. 
308 Általában úgy vélik, hogy ez a zsoltár az Absolon lázadásának idején fellépő riadalom és veszély kapcsán 
íródott, s ez az összeesküvés bukásának jóslata. Calmet és Mudge azonban a zsoltárt a babiloni fogságra 
vonatkoztatják, s az utóbbi azt feltételezi, hogy ebben és a megelőző igeversben utalás van arra a rettentő 
félelemre, ami a pogányokat sújtotta istentelen tivornyáik során, s amit egyesek a Belsazár lakomáján történtekre 
vonatkoztatnak, ahol kézírás jelent meg a falon. Hatalmas azonban a bizonytalanság azt illetően, hogy a legtöbb 
zsoltár mikor íródott, s akik az igemagyarázók eltérő véleményeit megvizsgálták, meggyőződhetnek annak 
nehézségéről, hogy ezzel kapcsolatosan bármiféle bizonyosságra jussunk. 
309 Jóllehet a büntetés ekkor még ténylegesen nem szabatott ki Isten népének elnyomóira, a zsoltáros mégis úgy 
beszélt róla, mint ha már megtörtént volna. Ennek a beszédmódnak az oka a jövőbeni dolgokkal kapcsolatosan a 
prófétai költészetben Horsley szerint az, „hogy a jövőben zajló jelenet a próféta képzelete elé tárul, s amit abban 
a jelenetben lát, arról úgy beszél, mintha már bekövetkezett volna.” 
310 A שם viszonyszó meggyőzésképpen használatos, és arra a jelenetre utal, ami az ihletett próféta lelki szemei 
elé tárul. „Íme, lásd!” - Horsley 
311 A Septuagintában a Majd rettegnek rettegéssel szavak mellett szerepel az ου ουκ ην ο φοβος, ahol nem volt 
félelem, amit talán a másolók írtak bele emlékezetből a Zsolt53:6-ból, vagy a fordítók tettek hozzá magyarázó 
körülírásként. 
312 “Qui les foullent injustement et usent de violence et extorsion.” 
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szemben egész életükön át mindvégig. Nekem azonban egyszerűbb és természetesebb 
magyarázatnak tűnik az alábbi: Isten az igazak oldalán áll, s osztozik sorsukban, ahogyan 
mondani szoktuk,313 s így a דור dor szónak ugyanaz lesz itt az értelme, mint ami a natio 
(nemzet) szónak időnként a latinoknál. 

Az 53. zsoltárban a zsoltáros hozzátesz egy mondatot, ami nem szerepel ebben a 
zsoltárban: mert az Isten szétszórja azoknak csontjait,314 a kik tábort járnak ellened; 
megszégyeníted azokat, mert az Isten elveti315 őket. Ezekkel a szavakkal a próféta 
világosabban megmagyarázza, miképpen védi Isten az igazat. Megszabadítja őket a halál 
torkából pontosan úgy, mint mikor menekülésre kényszerülnek egy város ostromlói, s fel kell 
szabadítaniuk annak lakóit, akik előzőleg nagyon szorult helyzetbe, teljes bezártságban 
voltak.316 Ebből következik, hogy türelemmel kell viselnünk az elnyomást, ha azt szeretnénk, 
hogy Isten keze védjen és őrizzen meg minket a legnagyobb veszély idején. A csontok 
kifejezés itt átvitt értelemben az erőt és a hatalmat jelenti. A próféta konkrétan beszél a 
hatalmukról, mert ha a gonoszoknak nem lenne vagyona, lőszere és csapatai, ami félelmetessé 
teszi őket, nem mutatkozna meg kellő bizonyító erővel, hogy Isten keze az, ami végül romba 
dönti őket. A zsoltáros ezután arra buzdítja az istenfélőket, hogy kezdjenek szent 
dicsekedésbe, s megparancsolja nekik: legyenek biztosak benne, hogy megszégyenítő 
megsemmisítés lebeg a gonoszok feje felett. Ennek oka az, hogy Isten megveti őket, s ha Ő áll 
velük szembe, végül minden dolgukban csődöt fognak mondani. Ami a מאס maas szót illeti, 
amit elveti-nek fordítottunk, ez néha ezt jelenti, megveti, de úgy vélem ez nem illik az 
igeversbe. Helyesebb lesz így olvasni: Megvetendővé tette őket, vagy a kegyvesztettség és a 
szégyen tárgyává tette őket. Ebből következik, hogy csak gyalázatot és becstelenséget vonnak 
a fejükre azok, akik Istennel szemben önmagukat próbálják felmagasztalni. 

6. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok. Itt azok ellen a gigászok ellen fakad ki, akik 
gúnyolják az istenfélőket az egyszerűségükért, s azért, mert a megpróbáltatásaikban 
nyugodtan várják, hogy Isten a szabadítójukként mutatkozzon meg. S természetesen semmi 
sem látszik irracionálisabbnak a test számára, mint Istenre bízni magunkat, mikor még nem 
könnyít a megpróbáltatásainkon, s ennek oka az, hogy a test annak alapján ítéli meg Istent, 
amit az adott pillanatban lát a kegyelméről. Valahányszor tehát a hitetlenek látják, ahogyan 
Isten gyermekeit elborítják a csapások, megfeddik őket alaptalan bizakodásukért, amilyennek 
az önbizalmukat látják, és szarkasztikus gúnykacajjal nevetik ki a biztos reménységüket, 
amivel Istenre támaszkodnak, Akitől mindazonáltal semmi látható segítséget sem kapnak. 
Dávid tehát a hitetlenek eme pökhendiségét szidja és gúnyolja, s azzal fenyeget, hogy 
pusztulásuk oka a gúnyolódásuk lesz a szegényekkel és elnyomottakkal szemben, s az, hogy 
őrültséggel vádolják őket, amiért Isten védelmében bíznak, és nem roskadnak össze a 
megpróbáltatásaikban. Egyidejűleg arra tanítja őket, hogy nincs megoldás, melyhez 
folyamodhatnánk, ami jobban javasolható, mint az a megoldás, hogy Istenre bízzuk 
magunkat, s várjuk az Ő üdvözítését és a nekünk megígért segítségét, még ha mindenfelől 
nehézségek vesznek is körül minket, mert ez a legbölcsebb, amit tehetünk. 

 
7. Ki ad Sionból Izráelnek üdvösséget [vagy: szabadítást]?317 Mikor az Úr 

visszahozza népének foglyait, Jákób örül majd és vigad Izráel. 
 

                                                
313 “Et tient leur parte, comme on dit.” 
314 A Károli-fordítás szerint: az Isten elszéleszti azoknak tetemeit – a ford. 
315 A Károli-fordításban a megveti szó szerepel. 
316 “Ne plus ne morns que si quelqu’un mettoit en fuite ceux qui auroyent dress, le siege derant une ville, et 
mettoit en liber, les habitans d’icelle qui estoyent auparavant en grande extremit, et bien enserrez.” 
317 A Károli-fordítás szerint: Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás! – a ford. 
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Dávid, miután kifejtette a vigasztalás tanítását, ismét visszatér az imákhoz és a 
sóhajokhoz. Ezzel arra tanít minket, hogy bár Isten hosszú időn át hagyhat minket epekedni, 
nekünk mégsem szabad elerőtlenednünk, vagy elbátortalanodnunk, hanem mindig Benne kell 
dicsekednünk. Továbbá, miközben folytatódnak a nehézségeink, a leghatékonyabb enyhülés, 
amit elérhetünk a visszatérés az imádkozáshoz. Mikor felteszi a kérdést: Ki ad üdvösséget? az 
nem azt jelenti, hogy akár jobbra, akár balra tekingetett, vagy elfordította a szemét Istenről, 
más szabadítót keresve. Ezzel csak a vágyának hevességét kívánja kifejezni, mintha ezt 
mondta volna: Mikor jön végre el az idő, mikor Isten megmutatja az üdvözítését, és 
teljességgel nyilvánvalóvá teszi azt? A Sion szóval, amit hozzáfűz, arról tesz bizonyságot, 
hogy a reménységét Istenbe veti. Sion volt az a szent hely, ahonnan Isten megígérte, hogy 
meghallgatja szolgái imáit, s ez volt a szövetség ládájának lakóhelye, ami az Isten 
jelenlétének külső záloga és jelképe volt. Dávid tehát nem kételkedik az üdvösségének 
Szerzőjében, de fájdalmas szívvel kérdezi, hogy mikor jön el végre az az üdvösség, amit 
egyedül Istentől vár, senki mástól. Megkérdezhető azonban, hogy ha ez az ima a sauli 
időszakra vonatkozik, akkor miképpen nevezhető már helyesen a Sion Isten szenthelyének? 
Nem tagadom, hogy a zsoltáros a prófétaság lelkével előre láthatta azt, ami még ténylegesen 
nem következett be, de nagyon valószínűnek vélem, hogy ezt a zsoltárt nem írták meg 
mindaddig, amíg a szövetség ládája nem került a Sion hegyére. Dávid, amint tudjuk a 
szabadidejében a régmúlt eseményei leírásának szentelte magát az utókor javára. Emellett, 
kifejezvén az Izrael megszabadítása iránti vágyát, arra tanít, hogy főleg az egyház egész 
testületének jóléte foglalkoztatta, s az ezzel kapcsolatos gondolatok jobban lefoglalták, mint 
az önmagával kapcsolatosak. Ezt azért is érdemes gondosabban megemlíteni, hogy 
megértsük: mikor a teljes figyelmünk a saját szomorúságaink felé fordul, fellép annak 
veszélye, hogy teljesen elhanyagoljuk felebarátaink jólétét. De mégis, az a konkrét szeretet, 
amellyel Isten valamennyiünket egyenként meglátogat, arra hivatott minket figyelmeztetni, 
hogy figyelmünket és gondoskodásunkat az egyház egész testületére irányítsuk, s 
gondolkodjunk a szükségleteiről, amint itt látjuk, hogy Dávid önmagával együtt Izraelt is 
megemlíti. 

Mikor az Úr visszahozza népének foglyait. Ezekkel a szavakkal jut Dávid arra a 
következtetésre, hogy Isten nem tűri a hűségesek epekedését a folyamatos szomorkodás miatt, 
amiképpen másik zsoltárban is meg van írva: „A kik könyhullatással vetnek, vígadozással 
aratnak majd” (Zsolt126:5). Kétségtelen célja, hogy megerősítse és bátorítsa magát és minden 
istenfélőt a megígért szabadulás reménységére. Ezért mondja először is, hogy noha Isten 
késlekedhet, vagy legalábbis nem siet annyira, amennyire mi szeretnénk, mégis 
megmutatkozik majd, mint a népének Védelmezője, megszabadítván őket a fogságból. Ezután 
a szomorúságukat csillapítja annak kijelentésével, hogy a dolog örömteli lesz, mert végül 
vígságra fordul. A fogság, amit említ, nem a babiloni, vagy a nép szétszóratása a pogány 
nemzetek között. Ez inkább az otthoni elnyomásra vonatkozik, mikor a gonoszok zsarnokként 
uralkodnak az egyházon. Mi tehát azt tanuljuk meg ezekből a szavakból, hogy mikor ily 
dühödt ellenségek szaggatják és pusztítják Isten nyáját, vagy tapossák őket büszkén lábbal, 
Istenhez kell folyamodnunk, mert az Ő saját hivatala összegyűjteni az Ő Izraelét 
mindenhonnan, amerre szétszórattak. S a fogság kifejezés, amit használ, magában foglalja, 
hogy mikor a gonoszok kényük-kedvük szerint forgatják fel a jó és törvényes rendet az 
egyházon belül, akkor az Babilonná, vagy Egyiptommá alakul. Továbbá, noha Dávid 
későbbre helyezi a szent nép örömét, mégpedig a megszabadulásuk idejére, ennek vigasztaló 
kilátásának nemcsak arra kell szolgálnia, hogy mérsékelje szomorúságunkat, hanem hogy 
örömmel kevervén enyhítse is azt. 
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15. zsoltár 
 
Ez a zsoltár arra tanít minket, hogy milyen feltételekkel választotta Isten a zsidókat a 

saját népéül, és helyezte a szentélyét közéjük. Ez a feltétel nem volt más, mint hogy 
különleges és szent népnek kell mutatkozniuk, igaz és becsületes életet élve. 

 
1. 1. Dávid zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda 

lakozhatik szent hegyeden? 
2. A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. 
 
1. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban? Miután semmi sem megszokottabb a 

világon, mint hamisan felvenni Isten nevét, vagy azt állítani, hogy az ő népe vagyunk, amint 
azt az emberek nagyobb része anélkül megengedi, hogy észlelnék az ebben rejlő veszélyt, 
Dávid anélkül, hogy abbahagyná az embereknek szóló mondanivalóját, Istenhez szól, amit a 
jobb megoldásnak vél. Arra céloz, hogy ha az emberek felveszik az Isten népe megnevezést 
anélkül, hogy azok volnának cselekedetekben és igazságban, semmit sem érnek el az 
önbecsapással, mert Isten továbbra is Önmaga, s mivel hűséges Önmagához, ezért viszonzásul 
megköveteli tőlünk a Belé vetett hitet. Kétségtelen, hogy Ábrahámot önként fogadta örökbe, 
de egyidejűleg kikötötte, hogy szent és igaz életet kell élnie, s ez az általános szabálya annak 
a szövetségnek, amit Isten a kezdetektől fogva az egyházával kötött. Egyszóval, a 
képmutatók, akik helyet foglalnak Isten templomában, hiába állítják magukat az Ő népének, 
mert Ő nem ismer el másokat annak, csak akik egész életükben követik az igazságosságot és a 
becsületességet. Dávid nagy tömegeket látott a templomban, akik valamennyien ugyanazt a 
vallást gyakorolták, s a külső ceremóniákat illetően megjelentek Isten előtt. Ezért egy, a 
jeleneten csodálkozó személy szerepében a szavait Istenhez irányítja, Aki a jellemek eme 
zűrzavarában és kavalkádjában könnyen meg tudta különböztetni az Ő népét az idegenektől. 

Ennek a tanításnak hármas haszna van. Először is, ha valóban Isten gyermekei közé 
akarunk számláltatni, a Szentlélek arra tanít minket, hogy szent és becsületes életet élve kell 
ennek mutatkoznunk. Nem elegendő külső ceremóniákkal szolgálni Istent, amíg nem élünk 
becsületesen, s anélkül, hogy rosszat tennénk a felebarátainknak. Másodszor, miután sűrűn 
látjuk, hogy Isten egyházát gyakran elcsúfítja a sok tisztátalanság, nehogy megütközzünk a 
nagyon bántónak látszó dolgokon, különbség tétetik azok között, akik az egyház állandó 
polgárai, és az idegenek között, akik csak egy időre keverednek közéjük. Ez kétségtelenül 
nagyon szükséges figyelmeztetés azért, hogy mikor Isten templomát látszólag megannyi 
tisztátalanság szennyezi be, ne engedjük, hogy az undor és a bosszúság visszatartson minket 
attól. A tisztátalanságok alatt a romlott és szennyezett élet bűneit értem. Amennyiben a vallás 
a tanítást és az istentiszteletet illetően tiszta marad, nem szabad annyira megütköznünk az 
emberek tévelygésein és bűnein, hogy emiatt szétszaggassuk az egyház egységét. Azonban 
minden kor tapasztalata arra tanít, micsoda veszélyes kísértés az, mikor Isten egyházát 
szemléljük, amelynek mentesnek kellene lenni minden mocsokfolttól, és romlatlan 
tisztaságban kellene ragyognia, és látjuk, hogy megannyi képmutatót és gonoszt táplál a 
keblén. Korábban a katharisták, a novatiánusok és a donatisták ezt az alkalmat ragadták meg 
arra, hogy elkülönüljenek az istenfélők közösségétől. Napjainkban az anabaptisták ugyanezt 
az egyházszakadást élesztik újjá, mert úgy tűnik a számukra, hogy az egyház, amelyben 
megtűrik a bűnöket, nem lehet az igaz egyház. Krisztus azonban a Mt25:32-ben joggal állítja, 
hogy az Ő saját hivatala elkülöníteni a juhoktól a kecskéket. Ezzel arra tanít minket, hogy el 
kell tűrnünk a gonoszságot, amit nem áll a hatalmunkban kijavítani, amíg minden be nem 
érik, s eljön az egyház megtisztításának megfelelő ideje. Egyidejűleg a kegyesek itt arra is 
parancsot kapnak, hogy mindenki a maga területén tegyen erőfeszítéseket az egyház 
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megtisztítására azoktól a romlottságoktól, amelyek még mindig megtalálhatók benne. S ez 
ennek a tanításnak a harmadik haszna a számunkra ez: Isten szent csűrje nem lesz 
megtisztítva egészen az utolsó napig, mikor Krisztus az Ő eljövetelével kiszórja belőle a 
pelyvát. Ezt azonban már elkezdte véghezvinni evangéliumának tanításával, amit ezen az 
alapon nevez rostának. Nekünk tehát nem szabad semmiképpen sem közönyöseknek lenni 
ebben a dologban. Épp ellenkezőleg, azzal a jó szorgalommal kell fáradoznunk, hogy 
mindenki, aki keresztyénnek vallja magát, szent és folttalan életet élhessen. De mindenekelőtt, 
mindazt mélyen az elménkbe kell vésni, amit itt Isten az igazságtalanokról mond, nevezetesen 
hogy nem engedi be őket a szentélyébe, s megítéli istentelen elbizakodottságukat, amivel 
tiszteletlenül az istenfélők társaságába nyomakodnak. Dávid a sátrat említi, mert ekkor még 
nem állt a templom. Ez az értekezés néhány szóval fejezi ki: csak azok járulhatnak Istenhez, 
akik az Ő valódi szolgái, és szent életet élnek. 

2. A ki tökéletességben jár. Itt meg kell jegyeznünk, hogy ezekben a szavakban egy 
közvetett ellentét rejlik azok hiábavaló dicsekvésével szemben, akik csak névleg alkotják 
Isten népét, vagy csak pusztán annak vallják magukat, ami a külső ceremóniák megtartásában 
nyilvánul meg, s ez kétségtelen és valódi bizonyítéka az igazi kegyességnek, amit Dávid 
ajánl. De megkérdezhető: Miután Isten szolgálatának elsőbbsége van a felebarátaink iránti 
irgalmas kötelezettségeinkkel szemben, miért nem említi itt a hitet, vagy az imádkozást, mert 
biztos, hogy ezek azok a jelek, amelyekkel Isten valódi gyermekeit meg kell különböztetni a 
képmutatóktól? A válasz könnyű: Dávid nem a hitet és az imádkozást, s más lelki áldozatokat 
akarja kizárni, hanem a képmutatók, a saját érdekeik előmozdítása érdekében nem 
takarékoskodnak a figyelemmel a külsődleges vallásos előírások betartása terén, miközben 
istentelenségük ennek ellenére megmutatkozik az életükben, mert telve vannak büszkeséggel, 
kegyetlenséggel, erőszakkal, és nagyon szeretik a csalást és a zsarolást. Ezért a zsoltáros 
mindazok leleplezése és reflektorfénybe állítása végett, akik efféle jelleműek, az őszinte és 
komoly hit jeleit és bizonyítékait a második törvénytábláról veszi. Minden egyes ember 
annyira féli az Istent, amennyire ügyel az igazságosság és az egyenlőség gyakorlására a 
felebarátaival szemben. Dávidot tehát itt nem úgy kell tekinteni, mint aki megelégszik a 
politikai, vagy szociális igazsággal, mintha elegendő lenne megadni embertársainknak azt, 
ami az övék, miközben törvényesen lopjuk meg Istent a jogaiban, hanem Isten elfogadott 
szolgáit írja le úgy, mint akiket az általuk gyakorolt igazságosság gyümölcsei különböztetnek 
meg. Először is őszinteséget követel, azaz hogy az emberek a szív egyszerűségével 
viselkedjenek minden dolgaikban, bűnös ravaszság, vagy furfang nélkül. Másodszor 
igazságosságot követel, azaz ügyeljenek rá, hogy csak jót cselekedjenek a felebarátaikkal, ne 
ártsanak senkinek, s tartózkodjanak minden rossztól. Harmadszor megköveteli az igazat a 
beszédükben, azaz hogy semmit se mondjanak hamisan, vagy félrevezetőnek. Szólni a szívben 
erőteljes hasonlat, de energikusabban fejezi ki Dávid mondanivalóját, mintha csak azt mondta 
volna: szívből szólni. Ez olyan egyezést és harmóniát jelez a szív és a nyelv között, amikor a 
beszéd, úgymond, élő bemutatása a belső ragaszkodásnak, vagy érzelemnek. 

 
3. Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat a társának, és nem költ hamis 

beszámolót a felebarátairól.318 
 
Dávid, miután röviden felsorolta azokat az erényeket, melyekkel mindenkinek, aki 

helyet szeretne magának az egyházban, rendelkeznie kell, most felsorol néhány bűnt, 
melyektől viszont menteseknek kell lenniük. Először is azt mondja nekik, hogy nem lehetnek 
rágalmazók, vagy becsmérlők. Másodszor, tartózkodniuk kell attól, hogy bármi gonosz, vagy 
káros dolgot tegyenek a felebarátainknak. Harmadszor, nem szabad rágalmakat, vagy 
                                                
318 A Károli-fordítás szerint: Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot 
rokonainak. – a ford. 
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hamisságokat terjeszteniük. Más bűnöket, amelyektől az igazaknak szintén menteseknek kell 
lenniük, majd a maga idejében tárgyalunk.  Dávid tehát a rágalmazást és a becsmérlést teszi 
meg az igazságtalanság első pontjának, amivel a felebarátainkat megsérthetjük. Ha a jó hírnév 
értékesebb a világ összes kincsénél (Péld22:1), akkor nagyobb sérelmet nem is lehet okozni 
az embereknek annál, mint mikor a hírnevükön ejtünk csorbát. Itt azonban nem minden sértő 
szót ítél el, csak a becsmérlés betegségét és vágyát, ami a rosszindulatú embereket a rágalmak 
terjesztésére izgatja fel. Egyidejűleg persze abban sem lehet kételkedni, hogy a Szentlélek 
célja az összes hamis és gonosz vádaskodás elítélése is. A rögtön ezután következő 
mondatban az a tanítás rejlik, hogy Isten gyermekeinek messze kell távozniuk minden 
igazságtalanságtól, s ez általánosabban van kijelentve: nem tesz rosszat a felebarátjának. A 
társ és a felebarát szavakkal a zsoltáros nemcsak azokat érti, akikkel családi kapcsolatban 
állunk, és bensőséges barátságban élünk, hanem minden embert, akikkel az emberiesség és a 
közös természet kötelékei kötnek össze. Azért használja ezeket a kifejezéseket, hogy még 
jobban kimutassa annak gyűlöletességét, amit elítél, s hogy a szentek még jobban 
iszonyodjanak minden rossz cselekedettől, ugyanis bárki, aki árt a felebarátjának, az emberi 
társadalom alapvető törvényét sérti meg. Azt utolsó mondat jelentésének vonatkozásában az 
igemagyarázók között nincs egyetértés. Egyesek a hamis beszámolót költ kifejezést úgy 
értelmezik: kiagyal, mert a rosszindulatú emberek a semmiből szedik a rágalmaikat. Így tehát 
ez ismétlése az igevers elő mondatában foglaltaknak, nevezetesen hogy a jó emberek nem 
merülhetnek bele a becsmérlésbe. Én azonban azt hiszem, hogy ez egyben az indokolatlan 
hiszékenység bűnének megfeddése is, ami oda vezet, hogy valahányszor csak gonosz 
beszámoló bukkan fel a felebarátainkról, buzgón hallgatjuk, vagy legalábbis elegendő ok 
nélkül adunk annak hitelt, pedig inkább minden eszközzel elnyomnunk és eltaposnunk kellene 
az ilyesmit.319 Azok, akik a kiagyalt hamisságok hordozóját elvetik, azzal mintegy hagyják őt 
elbukni, míg azok, akik ezzel épp ellenkezőleg, szájról szájra terjesztik és hirdetik a 
hamisságaikat, mondhatni felemelik őt. 

 
4. A megbélyegzett [vagy: elvetett320] útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket 

tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja. 
 
Ennek az igeversnek az első részét különféleképpen magyarázzák. Egyesek arra a 

következtetésre jutnak belőle, hogy Isten igazi szolgái a saját szemükben megvetendőek és 
méltatlanok. Ha elfogadjuk ezt a jelentést, akkor az és kötőszót kell beszúrni Dávid szavai 
közé ekképpen: Ő megbélyegzett és utálatos az ő szemeiben. De amellett a megfontolás 
mellett, hogy ha ez lett volna a szavak eredeti jelentése, akkor azokat valószínűleg az és 
kötőszó egyesíti, van más okom is, amiért úgy vélem: Dávid mást értett itt. Ő két ellenétes 
dolgot hasonlít össze, nevezetesen a romlott és méltatlan jellemek megvetését, valamint az 
igaz és istenfélő jellemek tiszteletét. Ahhoz, hogy ez a két mondat összeegyeztethető legyen, 
az egyetlen jelentés, melyben én képes vagyok megérteni az utálatos vonatkozásában ez: az 
istenfélők megvetik (utálják) az istenteleneket, s olyan alantas és megvető véleményt 
alakítanak ki róluk, amilyenre a jellemük rászolgál. Az istenfélők, igaz, bár dicséretreméltó és 
erényes életet élnek, de nem fuvalkodnak fel az elbizakodottságtól, hanem inkább 
elégedetlenek önmagukkal, mivel érzik, mennyire távol állnak még a megkövetelt 
tökéletességtől. Mikor azonban azt veszem fontolóra, amit az igeszakasz témája követel, nem 
gondolnám, hogy itt úgy kell tekintenünk a zsoltárosra, mint aki az alázatosságot, vagy a 
szerénységet ajánlja, hanem inkább az emberi jellem szabad és igazságos megítéléséről 
beszél, amellyel egyrészről a gonoszokat nem kíméli, másrészről az erény megkapja az őt 
megillető tisztességet. A hízelgés ugyanis, amely elfedvén a bűnöket, táplálja azokat, nem 
                                                
319 “Et mettre sous le pied.” 
320 “Meschant, ou vilein et abominable.” —  “A gonosz, vagy az aljas és visszataszító.” 
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kevésbé ártalmas, mint amennyire elterjedt. Tényleg elismerem, hogy ha a gonoszok hivatalt 
viselnek, nem szabad oly mértékben megvetnünk őket, már amennyire a kötelességünk 
megengedi, hogy megtagadjuk nekik az engedelmességet, egyidejűleg azonban óvakodnunk 
kell attól, hogy hízelegjünk nekik és igazodjunk hozzájuk, mert ezzel ugyanazon ítélet alá 
esnénk mi magunk is. Az, aki nemcsak közönnyel viseltetik a gonosz cselekedeteik iránt, de 
tiszteli is azokat, azzal azt mutatja ki, hogy amennyire a hatalmában áll, el is fogadja ezeket a 
cselekedeteket. Pál tehát arra tanít minket (Ef5:11), hogy a sötétség gyümölcstelen 
cselekedeteivel való közösség az, amikor nem feddjük meg őket. Természetesen nagyon 
romlott módja a cselekvésnek, mikor az emberek, mások jóindulatának megszerzése végett 
közvetve gúnyolják az Istent, s mindenki vádolható ezzel, aki a saját dolgának tekinti, hogy 
kedvében járjon a gonoszoknak. Dávid azonban nem annyira a személyeket, mint a gonosz 
cselekedeteket veszi itt figyelembe. Az ember, aki látja, hogy a gonoszt megtisztelik, s a világ 
tapsa még makacsabbá teszi a saját gonoszságában, de szándékosan adja beleegyezését ehhez, 
vajon nem tekintélyt ad a gonosznak és nem szuverén hatalommal övezi fel őt? „Jaj azoknak”, 
mondja Ézsaiás próféta (Ézs5:20), „a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a 
sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik”. 

S nem szabad durva, vagy erőteljes beszédmódnak tartani, hogy Dávid itt az aljas és 
gonosz embereket elvetetteknek nevezi, még ha magasztos és tisztelt helyzetbe is kerültek. Ha 
(amint Cicero állítja a Válaszok a madárjósoknak című könyvében) az áldozatok belső 
részeinek vizsgálói, valamint egyéb pogány jósok a méltatlan és züllött alakokra – még ha 
nemességben és gazdagságban kiemelkedők is voltak – alkalmazták az elvetett kifejezést, 
akkor Isten prófétája miért ne használhatná a megbélyegzettek kifejezést mindazokra, akiket 
Isten elvetett? A zsoltáros mondandójának jelentése néhány szóban összefoglalva ez: Isten 
gyermekei szabadon megítélik minden ember cselekedeteit, s az emberek kegyeinek 
megszerzése végett nem fognak aljas hízelgéshez folyamodni, hogy ezzel a gonoszokat a 
gonoszságukban bátorítsák. 

Ami rögtön ezután következik, nevezetesen az igazak és az istenfélők tisztelete, az 
nem közönséges erény. Miután az istenfélők a világ szemében rendszerint mindennek a 
szemete és söpredéke, gyakran megtörténik, hogy akik kegyesen és szimpátiával viseltetnek 
irántuk, mindenütt felkorbácsolják maguk ellen a világ gyűlöletét. Az emberiség nagyobbik 
része tehát elveti a jó emberek barátságát, s hagyja, hogy megvessék őket, ezt viszont nem 
tehetik meg anélkül, hogy Istent fájdalmasan és szörnyűségesen meg ne sértenék. Tanuljuk 
hát meg az embereket ne a pénzük, vagy a múló tiszteletük alapján értékelni, hanem 
tekintsünk a jóságukra, és istenfélő mivoltukra. Természetesen azonban egyetlen ember sem 
fogja soha arra adni a fejét, hogy a kegyességet értékelje, hacsak egyúttal nem tiszteli Isten 
szolgáit. Másrészről viszont a szeretet, mellyel irántuk viseltetünk, arra ösztökél minket, hogy 
utánozzuk őket az élet szentségének vonatkozásában. 

A ki kárára esküszik. A Septuaginta fordítása nagyon jól illeszkedne az igeszakasz 
témájához, ha a héber szöveg pontozásának nem lenne más a jelentése.321 Valójában az nem a 
pontatlanságának bizonyítéka, hogy nem egyezik a pontozásos jelentéssel, mert bár a zsidók 
mindig használták a pontozást az olvasáskor, azt nem mindig használták írás közben. Én 
azonban inkább az általánosan elfogadott olvasatot tartom jobbnak. Ennek pedig az a 
jelentése, hogy a kegyesek inkább elszenvedik a kárt, semhogy megszegjék a szavukat. Mikor 
                                                
321 A Septuaginta a להרע lehara, kárt okozni helyett látszólag a להרע leharea, felebarátjának olvasatot fogadta el, 
mert a τω πλησιον αυτου, a felebarátjának kifejezéssel fordítja, s így szerepel a szír, a latin, az arab és az etióp 
változatokban is.” – Hammond. Ez a fordítás nagyon jó összhangban áll a zsoltár témájával, s a felebarátainkkal 
való igazságos bánásmódunkra vonatkozik. Bemutatja a jó embert, amint aprólékosan teljesíti a felebarátjának 
tett, valamit megígérő esküjét. A közönséges olvasat azonban, a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja, a jó 
ember erkölcsi épségét még erősebb fénybe állítja, mert úgy írja őt le, mint aki úgy tesz esküt, hogy közben a 
legnagyobb kísértések érik annak megszegésére, mikor annak teljesítése a saját érdekeit sérti. Ez pedig nem 
közönséges próbája az ember erényességének. 
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egy ember csak addig tartja meg az ígéreteit, ameddig az előnyösnek látszik a maga számára, 
abban semmiféle bizonyítéka sincs a becsületességének és a hűségességének. S mikor az 
emberek ígéreteket tesznek egymásnak, semmi megszokottabb sincs annál, hogy holmi kisebb 
veszteség miatt, amit az ígéret teljesítése okoz, megpróbálnak kibúvót találni, amivel 
megszeghetik a fogadalmaikat. Mindenki maga dönti el, hogy miből származik előnye, s ha 
kényelmetlenséget, vagy problémát okoz neki az ígéreteinek betartása, meglehetős 
találékonysággal képzeli, hogy sokkal nagyobb kárt szenved majd, mint elgondolhatná. S 
valóban elfogadható kifogásnak tűnik, ha valaki arról panaszkodik, micsoda hatalmas 
veszteség éri, ha nem áll el az ígéretétől. Ezért látunk oly sok hűtlenséget az emberek között, 
hogy csak addig tartják magukra nézve kötelezőnek teljesíteni az ígéreteiket, ameddig ez a 
saját személyes előnyeiket szolgálja. Dávid tehát ezt az állhatatlanságot elítélve követeli, hogy 
Isten gyermekei a legnagyobb állhatatosságot mutassák az ígéreteik teljesítése terén. De 
feltehető a kérdés: ha egy ember egy útonálló kezébe esik, s megígér neki egy pénzösszeget 
az életét megmentendő, majd ennek következtében szabad elvonulást kap, betartandó az 
ígéret? Vagy ha valakit aljas módon becsapnak, s az illető szerződést köt, törvényes, ha 
megszegi esküjét, amit ilyen körülmények között tett? Az útonálló vonatkozásában, aki pénzt 
ad neki, másik hibába esik, ugyanis a saját költségén segíti az emberiség közellenségét a 
nyilvános jólét kárára. Dávid nem kényszerít efféle alternatívákat a kegyesekre, csak azt 
parancsolja nekik, hogy nagyobb figyelemmel legyenek az ígéreteikre, mint a saját személyes 
érdekeikre, s különösen akkor cselekedjenek így, ha az ígéreteiket esküvel erősítették meg. 
Ami a másik esetet illeti, mikor valaki megesküdött, miközben becsapták és gonosz 
ravaszságot kényszerítettek rá, neki természetesen Isten szent nevét kell tiszteletben tartania 
úgy, hogy inkább türelemmel elszenvedi a kárt, semhogy megszegi esküjét. Mégis, 
tökéletesen törvényes a számára, ha felfedezi, vagy leleplezi a csalást, amit vele szemben 
elkövettek, feltéve, ha ezt nem a saját személyes érdekéből teszi. Emellett semmi sem gátolja 
meg abban, hogy békességgel megpróbálja elrendezni az ügyet az ellenfelével. Sok zsidó 
igemagyarázó korlátozza ezt az igeverset a fogadalmakra, mintha Dávid arra buzdította volna 
a kegyeseket, hogy tartsák meg fogadalmaikat, ha megígérték, hogy megalázkodnak, és 
böjttel gyötrik magukat. Ebben azonban tévednek. Semmi sem áll messzebb Dávid szavainak 
jelentésétől, mint ez, mert itt csak a második törvénytábláról beszél, valamint arról a 
kölcsönös becsületességről, amelyet az embereknek fenn kell tartaniuk az egymással fennálló 
kapcsolataikban. 

 
5. Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. A ki 

ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. 
 
Ebben a versben Dávid azt parancsolja meg az istenfélőknek, hogy se uzsorával ne 

sanyargassák a felebarátaikat, se azt ne engedjék, hogy megvesztegessék őket az igazságtalan 
ügyek támogatása érdekében. Az első mondatot illetően, melyben Dávid szemlátomást 
egyetemesen elítél mindenféle uzsorát kivétel nélkül, már magát a nevet is mindenhol 
megvetéssel kezelték. A ravasz emberek azonban speciális neveket találtak ki, melyek mögé 
elrejtették ezt a bűnt, s ezt a mesterkedést egyben menedéknek is tekintve, nagyobb 
lendülettel vetették magukat bele az uzsoráskodásba, mintha azt bevallottan és nyíltan űzték 
volna. Istent azonban nem lehet becsapni bölcselkedéssel és hamis kifogásokkal. Ő annak 
látja a dolgot, ami valójában. Nincs rosszabb fajtája az uzsorának, mint mikor olyan alkukat 
kötnek, ahol az egyenlőséget mindkét fél figyelmen kívül hagyja. Emlékezzünk hát arra, hogy 
minden alku, amelyben az egyik fél a másik fél kárára próbál haszonhoz jutni, elítélendő, 
bármiféle névvel is illetik azt. De megkérdezhető: az uzsora minden fajtáját ez alá a 
kárhoztatás alá kell besorolni, és valamennyit egyformán törvénytelennek kell tekinteni? Ha 
válogatás nélkül mindent elítélünk, fellép a veszély: nehogy sokan, látván, milyen nehéz 
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helyzetbe kerültek ennek a bűnnek az elkövetésével, bármerre is forduljanak, a 
kétségbeeséstől hanyatt-homlok vessék magukat bele mindenféle uzsoráskodásba válogatás, 
vagy megkülönböztetés nélkül. Másrészt, ha elfogadjuk, hogy valamit azért mégis lehet 
törvényesen tenni ezen a területen, az nehogy sokaknál szabadjára engedje a gyeplőt, és azt 
higgyék, hogy ellenőrzés, vagy mértékletesség nélkül szabad uzsoráskodniuk. Elsősorban 
tehát arra inteném olvasóimat: óvakodjanak attól, hogy találékonyan csalfa kifogásokat 
alkossanak, melyekkel előnyhöz juthatnak embertársaikkal szemben, s ne képzeljék, hogy 
bármi törvényes lehet nekik, ami ártalmas és káros mások számára. 

Az uzsora vonatkozásában aligha lehet olyan uzsorást találni a világban, aki 
egyidejűleg zsaroló is ne volna, s rabja a törvénytelen és megvetendő nyereségnek. Ennek 
megfelelően az ókori Cato322 joggal helyezte az uzsorát és az emberölést a bűncselekmények 
azonos szintjére, mert az emberek eme osztályának az a célja, hogy a többi ember vérét szívja. 
Nagyon furcsa és szégyenteljes dolog az is, hogy miközben a többi ember a létfenntartásuk 
eszközeit sok fáradsággal teremtik elő, a földművesek a napi elfoglaltságaikkal fáradoznak, a 
kézművesek arcuk verítékével szolgálják a társadalmat, a kereskedők nemcsak a munkába 
vetik bele, de ki is teszik magukat megannyi kényelmetlenségnek és veszélynek, ezek a 
pénzkereskedők csak könnyedén üldögélnek anélkül, hogy bármit tennének, és sarcot szednek 
a többi ember munkájából. Emellett tudjuk, hogy általában nem a gazdagok merülnek ki az 
uzsorájuktól,323 hanem a szegény embereket, akiken inkább könnyíteniük kellene. Nem ok 
nélkül tiltotta tehát meg Isten a 3Móz25:35-36-ban az uzsorát, ezt az okot jelölve meg: „Ha a 
te atyádfia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt… Ne végy ő tőle 
kamatot vagy uzsorát”. Látjuk, hogy a cél, ami miatt a törvény megalkottatott az volt, hogy az 
emberek ne sanyargassák kegyetlenül a szegényt, aki iránt inkább együttérzéssel és 
könyörülettel kellett viseltetniük.324 Ez valóban annak a páratlan törvénynek a része volt, amit 
Isten a zsidók számára rendelt el, de egyben a közös gyakorlat is, mely minden nemzetre és 
korra vonatkozik, hogy tartózkodjunk a nyomorúságban és szükségben élő szegények 
sanyargatásától és felfalásától. Ebből következik, hogy a nyereség, amit valaki a pénzének 
kölcsönzéséből szerez anélkül, hogy ezzel másoknak kárt okozna, nem sorolandó a 
törvénytelen uzsora kategóriájába. A נשך neshek héber szó, amit Dávid használ, másik szóból 
származik, melynek jelentése megmarni, s ez kellőképpen rámutat, hogy az uzsorákat 
annyiban kell elítélni, amennyiben magukba foglalják embertársaink kirablását és kifosztását, 
vagy ahhoz vezetnek. Ezékiel valóban kárhoztatni látszik az Ezék18:17-ben és az Ezék22:12-
ben a kamat szedését mindenféle kölcsön után, de ő kétségtelenül nyerészkedés igazságtalan 
és ravasz mesterkedéseire tekintett, melyekkel a gazdagok felfalták a szegény népet. Röviden, 
ha bevéstük a szívünkbe az egyenlőség szabályát, amit Krisztus a Mt7:12-ben ír elő: „A mit 
akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek 
azokkal”, akkor nem kell majd hosszas vitatkozásokba bocsátkozni az uzsorát illetően. 

Ami ezután következik a szövegben, az valójában azokra a bírákra vonatkozik, akiket 
megrontottak az ajándékok és jutalmak, s ezért kiforgattak minden törvényt és igazságot. Ez 
persze sokkal messzebbre is kiterjeszthető, mert még a magánszemélyeket is megrontják a 

                                                
322 “C’estoit un personnage Romain de grande reputation.” —  “Nagy tiszteletnek örvendő római polgár volt.” - 
Lásd Cicero de Officiis, Lib. 2: cap: 25. 
323 “Ce ne sont pas les riches lesquels on mange d’usures.” — “Nem a gazdagot falják fel uzsorájukkal.” 
324 „A zsidóknak a törvény megtiltotta a felebarátaiknak kölcsönadott pénz után a kamat, vagy uzsora szedését, 
ez azonban nem vonatkozott az idegeneknek, azaz külföldieknek, vagy más országoknak kölcsönadott pénzre 
(5Móz23:20). Ennek a tilalomnak a kimondott célja az volt, hogy humánus és testvéri érzelmeket tápláljon az 
izraeliták szívében egymás iránt. Távolabbi célja is volt azonban, tudniillik a kereskedelmi jellem kialakulásának 
ellenőrzése a zsidók között, valamint hogy a lehető legjobban rákényszerítse őket azokra a mezőgazdasági és 
magántevékenységekre, melyek elzárják őket a környező népekkel való kapcsolattartástól, miután nem volt túl 
valószínű, hogy az otthon tiltott gyakorlat majd nagyon elterjed az idegenek között.” Walford’s New Translation 
of the Book of Psalms. 
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megvesztegetések, hogy előnyben részesítsenek és védjenek rossz ügyeket. Dávid tehát 
egyetemességben szemléli mindazokat a romlásokat, melyek elvonnak minket az igazság és a 
becsületesség útjáról. Egyesek úgy vélik, hogy itt a bírák mohóságáról van szó, mellyel 
kizsarolják a megvádolt ártatlanoktól a pénzt, mint a szabadulásuk árát, mikor inkább 
ingyenesen kellene védeniük és segíteniük őket. De az Ezékiel könyvéből általunk idézett, a 
jelen igevershez hasonló igeszakaszokból kiderül, hogy ennek is más a jelentése. 

A ki ezeket cselekszi. Ez a befejezés ismét arra figyelmeztet minket, hogy mindenki, 
aki Isten szentélyébe tolakodik, nem állandó polgára „a mennyei Jeruzsálemnek”.325 A 
képmutatók, és a szent nevet hamisan magukra öltők végül „kivettetnek” Ismáellel együtt, 
akire hasonlítanak. Amit a 46. zsoltár az egész egyházra vonatkoztat, azt Dávid itt egyenként 
alkalmazza a kegyesekre: nem rendül meg soha örökké. Ennek oka ott van kijelentve: mert 
Isten Jeruzsálem közepette lakozik. De épp ellenkezőleg, tudjuk, hogy Ő távol áll a 
hitszegőktől és gonoszoktól, akik csak szájjal közelednek Hozzá. 

                                                
325 “De la sainete Jerusalem celeste.” 
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16. zsoltár 
 
Az elején Dávid Isten oltalmába ajánlja magát. Ezután azokon a jótéteményeken 

elmélkedik, melyeket Istentől kapott, s ezzel hálaadásra buzdítja magát. Igaz, a szolgálatával 
semmilyen vonatkozásban sem tudott volna a hasznára válni Istennek, mindazonáltal teljes 
mértékben átadja és odaszánja magát Neki, ünnepélyesen kijelentvén, hogy semmi köze sem 
lesz a babonákhoz. Azt is kimondja, hogy ennek oka az Istenben való megnyugvás teljes és 
alapos öröme, mert Ő soha nem tűri, hogy népe híjával legyen bármiféle jó dolognak. 

 
1. Dávid miktámja. Tarts meg [vagy: őrizz meg]326 engem Istenem, mert benned 

bízom.327 
 
A miktám szó jelentését illetően, a zsidó magyarázók nem mind értenek egyet. 

Egyesek a כתם catham szóból származtatják,328 mintha arany sisakforgó, vagy ékszer lenne. 
Mások úgy vélik, ez egy akkortájt nagyon közismert dal kezdete. Mások szerint ez valamiféle 
dallam, s én ennek a véleménynek az elfogadására hajlok. 

Ez az ima az, amelyben Dávid Isten védelmére bízza magát. Itt azonban nem 
valamiféle konkrét veszedelem kapcsán könyörög Isten segítségéért, mint teszi azt oly 
gyakran más zsoltárokban, hanem azért könyörög Neki, hogy legyen a védelmezője egész 
életében mindvégig. S valóban, a biztonságunk az életben és a halálban teljes mértékben attól 
függ, hogy Isten védelme alatt állunk-e. Ami a bizalmat illetően ezután következik, az jórészt 
ugyanazt jelenti, mintha a Szentlélek Dávid szájával biztosított volna minket arról, hogy Isten 
készen áll megsegíteni valamennyiünket, feltéve ha biztos és szilárd hittel támaszkodunk Rá, 
s nem vesz a védelmébe másokat, csak azokat, akik teljes szívvel odaszánják magukat Neki. 
Ugyanakkor arra is emlékeznünk kell, hogy Dávid ezzel az igazsággal megtámogattatván 
szilárdan és rendíthetetlenül folytatta útját az őt ért összes sorscsapás között. 

 
2. Ezt mondod329 az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen. 
3. A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden 

gyönyörűségem. 
 
2. Ezt mondod az Úrnak. Dávid annak kimondásával kezdi, hogy semmit sem képes 

adni az Úrnak, de nemcsak azért, mert Isten semminek sincs híjával, hanem azért is, mert a 
halandó nem képes kiérdemelni Isten jóindulatát semmiféle Neki nyújtott szolgálattal. 
Egyidejűleg azonban felbátorodik, és – miután Isten elfogadja az imádatunkat és a Neki 

                                                
326 „Őrizz meg engem.” A héber szó azok cselekedetét fejezi ki, akik mások biztonságára vigyáznak, vagy a 
királyukat óvják, illetve a pásztorét, aki a nyájára vigyáz.” – Horsley 
327 „A héber חסיתי chasithi szó, mely a חסה chasah szóból származik, azt jelenti, hogy valaki másvalakire bízza 
magát, akinek a védelmében olyan biztonságban lehet, mint a kiscsirkék a tyúk szárnyai alatt. – Buxtor. 
328 A szó aranyat jelent, a legtisztább színaranyat, s akik itt ezzel a jelentéssel értelmezik, úgy vélik, a zsoltár 
azért kapja ezt a megnevezést, hogy ezzel is jelöljék: alkalmas arra, hogy aranybetűkkel írják le. Egyesek azt 
feltételezik, hogy az ezzel a titulussal megkülönböztetett zsoltárokat a szentélyben írták és függesztették ki. 
Mások szerint a miktám szó a כתם catham szóból származik, melynek jelentése megjelölni, bevésni, s ez azt 
jelöli, hogy a zsoltárt méltán belevéshetik egy értékes és tartós oszlopba, hogy örökre fennmaradjon. Ezzel a 
jelentéssel adja neki a Septuaginta, amely a στηλογραφια szóval fordítja, ami egy oszlop, vagy emlékmű vésett 
feliratát jelenti. „Mint sírfelirat”, jegyzi meg Mant püspök, „lehetett a Megváltónk sírján, mint győzelmi 
emlékművet énekelhette az eltávozott lelkek birodalmában, s mindkettő, vagy bármely értelemben joggal 
tekinthetjük arany kompozíciónak, mint aranyalmákat egy hálóban, melyek a zsoltárok kezdősoraiban a régi 
melódiák nevei.” 
329 A Károli-fordítás szerint: Ezt mondom – a ford. 
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nyújtott szolgálatunkat – ünnepélyesen kijelenti, hogy egyik lesz a szolgái közül. S hogy még 
hatékonyabban felbátorítsa magát erre a szolgálatra, a saját lelkéhez beszél, mert az itt az ezt 
mondod kifejezéssel fordított héber szó nőnemű, ami csak a lélekre vonatkozhat.330 Egyesek 
jobbnak látják az igét múlt időben olvasni: Ezt mondtad az Úrnak, ami azt hiszem, nem 
kifogásolható, mert a zsoltáros olyan csüggedtségről beszél, mely folytonosan a lelkében volt. 
A nyelvezetének jelentése az, hogy én valóban meg vagyok róla győződve a szívemben, és 
biztosan tudom, hogy Istennek nem lesz haszna, vagy előnye belőlem, ennek ellenére azonban 
csatlakozom a szentek közösségéhez, hogy egy akarattal imádjuk Őt a dicséretek áldozatával. 
Két dolog konkrétan le van szögezve ebben az igeversben. Az első: Istennek joga van bármit 
követelni tőlünk, ami csak Neki tetszik, látván, hogy teljesen Hozzá kötődünk, mint jogos 
tulajdonosunkhoz és Urunkhoz. Dávid, az Úr hatalmát és uralmát tulajdonítva Neki kijelenti, 
hogy mind ő, mind mindaz, amije van, az Istenéi. A másik, ebben a versben foglalt részlet az 
elismerés, amit a zsoltáros a maga szegénységével kapcsolatosan fogalmaz meg. Feletted való 
jóm nincsen. A magyarázók kétféleképpen magyarázzák ezeket a szavakat. Miután az עליך 
aleyka fordítható rajtad-nak, egyesek ebből az értelmezésből kiindulva mondják, hogy Istenre 
nem rónak kötelezettséget az általunk Neki tett jócselekedetek, illetve semmiféle tartozása 
nem keletkezik ezek miatt felénk. Ők a jó kifejezést passzív értelemben veszik, mintha Dávid 
azt mondta volna, hogy bármi jót is kapott Istentől, azt nem azért kapta, mert Istennek 
bármiféle kötelezettsége támadt volna vele szemben, vagy, mert ő bármiféle érdemeket 
szerzett volna Nála. Én azonban úgy vélem, hogy a mondatnak kiterjedtebb a jelentése, 
nevezetesen az, hogy bármennyire is erőlködjenek az emberek Istennek munkálkodni, abból 
Neki mégsem származik előnye. A mi jóságunk nemcsak azért nem terjed ki Istenig, mert Ő 
Önmagában elégséges lévén, nincsen semminek sem híján,331 hanem azért is, mert üresek és 
minden jó dolog nélkül valók vagyunk, és nincs semmink, amivel nagylelkűséget 
mutathatnánk Iránta. Ebből a tanításból azonban újabb dolog következik, amire már korábban 
rámutattam, nevezetesen hogy az emberek számára lehetetlen bármiféle saját érdemekkel 
elkötelezni Istent úgy, mintha adósukká tennék Őt. Mindennek a lényege az, hogy mikor Isten 
elé járulunk, félre kell tennünk minden elbizakodottságot. Mikor azt képzeljük, hogy van 
bennünk bármi jó, nem kell csodálkoznunk, ha elutasít minket, mivel ezzel a legfőbb részét 
vesszük el annak a tisztességnek, ami egyedül Őt illeti. Azonban épp ellenkezőleg, ha 
elismerjük, hogy mindazon szolgálatok, amiket mi tudunk Neki nyújtani, önmagukban 
semmik, és nem érdemelnek meg semmiféle ellenszolgáltatást, akkor ez az alázat édes illatú 
parfümje, ami majd eléri, hogy Isten elfogadja ezeket. 

3. A szentekben, a kik e földön vannak. Majdnem mindenki egyetért abban, hogy ezt 
úgy kell érteni rögtön az imént tárgyalt mondat után, mintha Dávid hozzátenné: az egyetlen 
módja Isten helyes szolgálatának megpróbálni jót tenni az Ő szent szolgáival. S az igazság az, 
hogy mivel a mi jócselekedeteink nem érnek fel Hozzá, ezért Isten a szenteket állítja a maga 
helyére, akik iránt gyakorolnunk kell az irgalmasságot. Mikor tehát az emberek egymásnak 
igyekeznek jót tenni, azzal Istent szolgálják helyes és elfogadható módon. Nekünk 
kétségtelenül még azokra is ki kell terjesztenünk, akik nem érdemlik azt meg, ahogyan a mi 
mennyei Atyánk is „felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra” (Mt5:45), Dávid 
azonban joggal részesíti előnyben a szenteket másokkal szemben, s emeli őket magasabb 
rangra. Ez tehát, amint az elején mondtam, majdnem minden igemagyarázó közös 
véleménye.332 S bár nem tagadom, hogy ez a tanítás is látható Dávid szavaiban, azt hiszem, 

                                                
330 A נפשי naphshi szót rendszerint így értik: Te, lelkem, mondod majd, vagy mondtad. Az összes ókori változat 
azonban (a kaldeus kivételével) egyes szám első személyben, Ezt mondtam, olvassa, és ez az olvasat sok 
kéziratban is. Az „ezt mondtad, én lelkem” szavak jelentése azonban megfelel az „ezt mondtam” kifejezésnek. 
331 A Septuaginta olvasata: Των αγαθων μου ου χρειαν εχεις, Neked nincs szükséged a jóságomra, (vagy jó 
dolgokra). A Tyndale Biblia olvasata: „Az én jóságaim semmik neked.” 
332 “Voyla donc (ainsi que j’ay commencement dire) l’opinion commune, quasi de tous.” 
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ennél némileg tovább is megy, s arra céloz, hogy csatlakozni fog Isten jámbor imádóihoz, s a 
társuk, vagy kísérőjük lesz, amiképpen Isten minden gyermekének egyesülnie kellene a 
testvéri szövetség kötelékeivel, hogy valamennyien szolgálhassák közös Atyjukat, és 
egyforma ragaszkodással és buzgósággal hívhassák segítségül az Ő nevét.333 Látjuk tehát, 
hogy Dávid, miután megvallotta, hogy nem talál önmagában semmit, amivel Istenhez 
járulhatna, s látja, hogy mindent Neki köszönhet, amije csak van, a szeretetét a szentek felé 
irányítja. Isten akarata ugyanis az, hogy ebben a világban Őt az igazak gyülekezetében 
magasztalják és dicsőítsék, akiket abból a célból fogadott be a családjába, hogy egy akarattal 
az Ő tekintélye és a Szentlélek vezetése alatt éljenek. Ez az igeszakasz tehát arra tanít minket, 
hogy egyetlen áldozat sem elfogadhatóbb Isten számára, mint mikor mi őszintén és szívből 
csatlakozunk az igazak társaságához, s az istenfélelem szent kötelékeivel összeköttetvén 
műveljük és fenntartjuk a testvéri jóakaratot. Ebben foglaltatik a szentek közössége, ami 
elválasztja őket a világ lealacsonyító szennyezésétől, hogy Isten szent és különleges népe 
lehessenek. Dávid konkrétan a szentekről, a kik e földön vannak beszél, mert Isten akarata az, 
hogy már ezen a világon legyenek feltűnő jelei, mondhatni dicsőségének látható 
címerpajzsai,334 melyek szolgálhatnak arra, hogy minket Őhozzá vezessenek. Az istenfélők 
tehát azért hordozzák ezt a képmást, hogy az ő példájukon át felbuzduljunk a mennyei életről 
való elmélkedésre. Ugyanezen okból a zsoltáros felségeseknek, vagy tisztelteknek nevezi őket, 
mivel semmi sincs, aminek drágábbnak kellene lenni a számunkra, mint az igazságosságnak 
és a szentségnek, amelyekben Isten Lelkének a fénye ragyog fel. Pont ahogyan az előző 
zsoltárban is az van nekünk megparancsolva, hogy becsüljük meg és tiszteljük azokat, akik 
félik az Istent. Nekünk tehát nagyra kell értékelnünk és meg kell becsülnünk Isten igazi és 
odaszánt szolgáit, s semmit sem szabad fontosabbnak tartanunk, mint a csatlakozást a 
társaságukhoz. Ezt pedig valóban meg is tesszük, ha bölcsen reflektálunk azokra, amikben az 
igazi kiválóság és fennköltség rejlik, és nem engedjük meg, hogy a világ hiábavaló csillogása 
és csalfa pompája elkápráztassa szemeinket. 

 
4. Megsokasodnak fájdalmaik, a kik idegennek335 áldoznak;336 nem ízlelem337 meg 

véres italáldozatjokat338 és nem veszem nevöket ajkaimra. 
 
A zsoltáros most a szentekkel való testvéri egyetértés fenntartásának helyes módját 

írja le annak kijelentésével, hogy semmi közösséget sem vállal a hitetlenekkel és a 
babonásokkal. Nem egyesülhetnünk az egyház egyetlen testébe Isten alatt, ha nem szakítunk 
meg minden kapcsolatot az istentelenséggel, nem különülünk el a bálványimádóktól, és nem 
tartjuk magunkat tisztán és távol mindazoktól a szennyeződésektől, melyek megrontják, és 
megfertőzik Isten szent szolgálatát. Dávid értekezésének természetesen ez az általános 
mondanivalója. Ami azonban a szavakat illeti, itt az igemagyarázók eltérő véleményen 
vannak. Egyesek az igevers első szavát, עצבות atsboth, bálványoknak fordítják,339 s e szerint a 
                                                
333 “D’un accord, et d’une roesroe affection.” — “Egyhangúlag, és egyforma ragaszkodással.” 
334 “Et comme armoiries apparentes.” 
335 “A un Dieu estrange, et autre que le vray Dieu.” — “Azaz, egy furcsa, az igaz Istentől eltérő isten.” 
336 A Károli-fordítás szerint: a kik más isten után sietnek – a ford. 
337 A latin változatban a „libabo” szó szerepel, ami egyformán jelenti azt, hogy megízlelni, vagy italáldozatként 
kitölteni. A francia változatban a „gousteray” szó olvasható, ami egyszerűen azt jelenti, megízlelni. „A 
pogányok”, mondja Poole (és más tanult emberek is megjegyezték), „felkínálták, néha pedig megitták áldozataik 
vérének egy részét, akár vadállatét, akár emberét, mert mindkettővel áldoztak.” – Poole, Jegyzetek. A Károli-
fordítás szerint: nem áldozom meg – a ford. 
338 A francia változatban a „sacrifies” szó áll, amihez Kálvin az alábbi lapszéljegyzetet fűzte: “Le mot signifie 
proprement bruvages accoustumez en sacrifices.” — “A szó igazából az áldozások során megszokott italozást 
jelenti.” 
339 A kaldeus változat szerint: „a bálványaik”. A Septuaginta olvasata: ασθενειαι αυτων, „gyengeségeik”, vagy 
„nyavalyáik”, és a szó szír és arab használata is hasonló jelentésű. Patrick püspök az alábbi módon magyarázza 
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fordítás szerint azt jelenti, hogy miután az emberek ostobaságukban egyszer elkezdenek 
hamis isteneket gyártani maguknak, őrültségük a mértéktelenségig fokozódik, míg végül 
hatalmas mennyiségű istenségre nem tesznek szert. Miután azonban a szó itt nőnemben 
szerepel, én inkább fájdalmaknak, vagy megpróbáltatásoknak fordítom, jóllehet még így is 
rendelkezhet különféle jelentésekkel. Egyesek úgy vélik, hogy ez átkozódás, és ekképpen 
olvassák: Sokasodjanak meg fájdalmaik, mintha Dávid, szent buzgalomtól felindulván Isten 
jogos bosszúállását hirdetné a bálványimádókkal szemben. Mások, akiknek a véleményét én 
is osztom, nem változtatják meg az igeidőt, ami a héberben jövő idő: megsokasodnak (ti. meg 
fognak sokasodni) fájdalmaik. Nekem azonban úgy tűnik, nem fejezik ki kellő világossággal, 
hogy miféle fájdalmakról beszél Dávid. Ezek valóban azt mondják, hogy a nyomorult 
bálványimádók folyamatosan hozzátesznek a koholmányaikhoz, s ezzel nyomorultul kínozzák 
önmagukat. Én azonban azon a véleményen vagyok, hogy ez a szó egyidejűleg a véget és a 
fájdalmas végeredményt is jelöli, amiben az elkövetés során van részük. Rámutat, hogy 
nemcsak problémát okoznak maguknak mindennemű haszon, vagy előny nélkül, de 
nyomorultul zaklatják és elfoglalják magukat a saját megsemmisülésük kivitelezésével. 
Bátorításképpen azoknak, akik minél messzebb húzódnak vissza a társaságuktól, 
tagadhatatlan alapelvnek veszi: ahelyett, hogy bármi előnyhöz jutnának a babonaságaikból, a 
gyakorlásukkal összefüggő fárasztó erőfeszítéseikkel még nagyobb szenvedésbe és 
nyomorúságba döntik magukat. Mert mi másnak kell lenni ama nyomorult emberek 
osztályrészének, akik akarattal adják át magukat rabszolgaként az ördögnek, mint a 
csalódásnak a reménységeikben? Ahogyan Isten panaszolja Jeremiásnak: „Elhagytak engem, 
az élő vizek forrását, hogy kútakat ássanak magoknak; és repedezett kútakat ástak, a melyek 
nem tartják a vizet” (Jer2:13). 

A következő mondatban is van némi kétértelműség. A מהר mahar héber szó, amit mi 
az áldozni szóval fordítottunk, a kal igeragozásban azt jelenti felruházni, vagy adni. Miután 
azonban a hifil igeragozásban gyakrabban fordítják a futni, vagy sietni szavakkal,340 sokan az 
utóbbi jelentését tartották jobbnak, s úgy értelmezik a mondatot, hogy a babonás személyek 
buzgón sietnek furcsa istenek után. S valóban látjuk, amint a bálványimádásaikba vetik 
magukat a mezőn rohangáló őrült emberek minden zabolátlanságával és 
fáradhatatlanságával,341 és a próféták is gyakorta szidták őket ezért az elhamarkodott 
őrültségért, amiben égtek. Én tehát nagyon hajlamos lennék ennek az értelmezésnek az 
elfogadására, ha a nyelv szokásos használata támogatná, de miután a nyelvészek megjegyzik, 
hogy egyetlen hasonló igeszakasz sincs a Szentírásban, a fordításommal az első véleményhez 
igazodtam. Röviden, annak summája, amit a zsoltáros mond ez: Azok a hitetlenek, akik 
bőkezűen pazarolják javaikat a bálványokra, nemcsak elvesztegetnek minden ajándékot és 
áldozatot, amit bemutatnak neki, de Isten haragját kiprovokálva önmaguk ellen folytonosan 
növelik a nyomorúságaik számát. A próféta talán a Szentírás szokásos tanítására is utal, 
                                                                                                                                                   
az igeverset: „Megszaporítják bálványaikat (itt, ezen a helyen, ahová engem kiűztek), és buzgók a másik isten 
szolgálatában. Én azonban soha nem hagylak el téged azzal, hogy részt veszek undorító áldozataikban (melyek 
során embervért kínálnak fel), vagy bármelyik hamis istenük nevére esküszöm.” „Dathe megjegyzik, hogy az 
עצבים  atsboth soha nem jelent bálványokat, mert arra a helyes szó az עצבות atsbim. Lásd Gesenius, valamint 
1Sám31:9, 2Sám5:21, Hós4:17. A Polyglott egyéb változatai a szokásos értelmezést támogatják, amit Dathe, 
Horsley, Berlin és De Rossi is támogatnak.” – Roger’s Book of Psalms héberül, metrikus elrendezésben 2. kötet, 
172. oldal. 
340 Walford ekképpen fordítja az igeverset: „Megsokasítják fájdalmaikat, akik gyorsan visszafordulnak; nem 
áldozom meg véres italáldozatukat, és nem veszem a nevüket sem a számra.” S a jelentés, amit ennek az 
igeversnek tulajdonít az, hogy Dávid, miután az előző versben kijelentette az örömét az igazakban, itt azt jelenti 
ki, hogy akik elfordulnak Istentől, és az Ő igazságától, megszaporítják a fájdalmaikat. Ezen kívül kijelenti, hogy 
eldöntött szándéka közösséget nem vállalni velük sem a beszennyezett és megvetendő vallásos szolgálataikban, 
sem a baráti kapcsolatokban, a nevük említésével. 
341 “Et de faict, nous voyons de quelle impetuosite ils se jettent on leurs idolatries sans regarder, lien, tellement 
qu’il semble que ce soyent gens forcenez, qui courent a travers champs.” 
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miszerint a bálványimádók megszegik a lelki házasság ígéretét, ami az igaz Istennel köttetett, 
s a bálványokkal lépnek szövetségre.342 Ezékiel (Ezék16:33) joggal szidja a zsidókat azért, 
mert ahogyan a szokás volt a szeretőnek ajándékokkal csábítani a ringyót, ők ezzel szemben 
azoknak a bálványoknak kínáltak fel jutalmakat, amiknek eladták és átadták magukat. A 
jelentés azonban, amit a fentiekben adtunk, kiemeli az igevers lelkületét, nevezetesen hogy a 
hitetlenek a hamis isteneiket tisztelve az ajándékaik felkínálásával nemcsak azt veszítik el, 
amit így rájuk költenek, de fájdalmat fájdalomra is halmoznak, mert végül a dolog 
nyomorúságos és romboló lesz a számukra. 

Nem ízlelem meg véres italáldozatjokat. A véres italáldozat alatt egyesek úgy értik, 
hogy a gyilkossággal, vagy rablással szerzett javakból történő áldozatra történik utalás. A 
próféta azonban itt nem a kegyetlen és vérszomjas emberek ellen mennydörög, hanem 
általánosságban ítél el minden hamis és romlott vallásos tevékenységet. Emellett nem nevezi 
meg konkrétan az áldozatokat sem, hanem konkrétan a pohár vételéről és a belekóstolásról 
beszél, amit megfigyeltek az áldozatok felajánlásánál.343 Ezért nekem kétségem sincs afelől, 
hogy ezt a ceremóniát illetően, ahogyan Isten törvénye szerint tartották, ő itt hallgatólagosan a 
pogány áldozatok során tapasztalható vérivást ellenzi. Tudjuk, Isten a gyilkosság és minden 
kegyetlenség fokozottabb megutáltatása végett megtiltotta az ókori népének, hogy vért 
egyenek, vagy igyanak a szokásos étkezések, vagy az áldozások során. Viszont a pogány 
nemzetek történetei megemlítik, hogy az áldozataik vérének megízlelése szokásos volt náluk. 
Dávid tehát ünnepélyesen kijelenti, hogy nemcsak szennyezetlenül tartóztatja meg magát 
azoktól a romlott és hamis vélekedésektől, amelyek a bálványimádókat elcsábítják, de arra is 
gondja lesz, külsőleg se mutassa semmiféle jelét annak, hogy igazodik hozzájuk, vagy 
elfogadja őket. Ugyanebben az értelemben kell értenünk a rögtön utána következőket, nem 
veszem nevöket ajkaimra. Ez magában foglalja azt is, hogy a bálványokkal szemben olyan 
gyűlölettel és megvetéssel fog viseltetni, hogy még a megnevezésüket is förtelmes árulásnak 
tartja a menny fenségével szemben. Nem azt jelenti ez, hogy törvénytelen volna a neveik 
kiejtése, mert ezekkel gyakorta találkozunk a próféták írásaiban, hanem Dávid úgy érezte, 
hogy nem képes semmi más módon erőteljesebben kifejezni a hatalmas undort és megvetést, 
amivel az istenfélőknek a hamis istenekkel szemben kell viseltetniük. Ezt az általa használt 
kifejezésforma is mutatja, mert csak vonatkozó névmásokat (nevöket) használ, noha előzőleg 
nem jelentette ki konkrétan, hogy a bálványokról beszél. Azaz, a példájával nemcsak azt 
parancsolja meg a hívőknek, hogy óvakodjanak a tévedésektől és a gonosz vélekedésektől, de 
tartózkodjanak minden látszólagos egyetértéstől is ezekkel. Nyilvánvalóan a külső 
ceremóniákról beszél, amik jelzik, hogy az igaz vallásról, vagy valami romlott babonáról van-
e szó. Ha tehát az istenfélők számára törvénytelen az egyetértés bármiféle jelét mutatni, vagy 
igazodni a bálványimádók babonáihoz, a nikodémisták (akik hamisan nevezik magukat ezen a 
néven344), nem gondolhatják, hogy menedéket találnak az alatt a léha kifogás alatt, hogy nem 
tagadták meg a hitet, csak a szívükbe rejtették, mikor csatlakoznak a pápistákhoz 
istenkáromló babonaságaik megtartásában. Egyesek az idegenek és a nevük szavakat a hamis 
isteneket imádókra vonatkoztatják, véleményem szerint azonban Dávid inkább magukra a 
hamis istenekre gondol. A beszéde témája ez: a Földön hatalmas mértékben felhalmozódott a 
babonaság345 minden lehetséges változatban, s a bálványimádók mindennél bőkezűbbek 

                                                
342 Horsley olvasata: „Megszaporítják fájdalmaikat, akik mással jegyzik el magukat. Azaz aki más istenek 
prostituáltjává válik.” 
343 “Mais touche nommement la ceremonie qu’on observoit en sacrifices asgavoir de prendre la coupe et en 
gouster un peu.” — A francia változat margóján utalás található Kálvinnak a Mt26:26-hoz és az 1Móz9:4-hez 
fűzött magyarázatára. 
344 “Qui se nomment ainsi, tort.” 
345 “Quoy que la terre soit pleine d’un grand areas d’infinite de superstitions.” 
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bálványaik feldíszítésében. A jók és a szentek azonban babonáikra és koholmányaikra mindig 
is utálattal fognak tekinteni. 

 
5. Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. 
6. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 
 
5. Az Úr az én osztályos részem. Itt a zsoltáros világosabban magyarázza meg az 

érzelmeit. Megmutatja az okot, amiért elkülönül a bálványimádóktól, s úgy dönt, hogy 
továbbra is Isten egyházában marad, és undorral kikerül minden részvételt a tévelygéseikben, 
s hű marad a tiszta istentisztelethez: nevezetesen mert az egy igaz Istenben nyugszik meg, 
mint osztályrészében. Azon vak bálványimádók346 boldogtalan fáradhatatlansága, akiket 
eltévelyedni, és úgy rohanni látunk, mintha az őrültség sebezte volna meg és ösztökélné őket, 
kétségtelenül visszakövethető az igaz istenismeretük hiányára. Mindazok, akiknek alapjuk és 
bizalmuk nem Istenben van, szükségszerűen gyakorta kerülnek a határozatlanság és a 
bizonytalanság állapotába, s azok, akik nem vallják az igaz hitet oly módon, hogy az vezesse 
és kormányozza őket, gyakorta ragadtatnak el a tévedések mindent elborító árvizei által, 
melyek a világban mindenfelé előfordulnak.347 Ez az igeszakasz arra tanít minket, hogy senki 
mást nem tanítottak megfelelően a valódi kegyességre, csak azokat, akik egyedül Istent 
tekintik elégségesnek a boldogságukhoz. Dávid, Isten az osztályrészének, örökségének és 
poharának nevezve ünnepélyesen kijelenti, hogy oly teljesen meg van elégedve egyedül Vele, 
hogy egyrészt nem vágyik semmi másra Rajta kívül, másrészt nem izgatja semmiféle romlott 
kívánság. Tanuljuk hát meg, hogy mikor Isten Önmagát kínálja nekünk, teljes szívvel öleljük 
Őt magunkhoz, s boldogságunk minden összetevőjét és teljességét egyedül Benne keressük. 
Minden babona, ami valaha is uralkodott a világon, kétségtelenül abból a forrásból 
származott, hogy a babonás emberek nem elégedtek meg egyedül Isten birtoklásával. 
Valójában azonban mi sem birtokoljuk Őt, amíg nem az „osztályrészünk”, más szóval, amíg 
nem szenteltük magunkat teljességgel oda Neki, hogy már többé soha ne vágyakozzunk 
hűtlenül elhagyni Őt. Emiatt Isten, mikor szidja a zsidókat, akik hitehagyottként elhagyták 
Őt348 a bálványok után futva, így szól hozzájuk: „Ez a te sorsod, a te kimért részed én tőlem”. 
Ezekkel a szavakkal megmutatja, hogy ha nem Őt tekintjük egyedül mindenre elégséges 
osztályrészünkül, s mellette bálványaink is vannak,349 Ő teljességgel átadja a helyet azoknak, 
és hagyja, hogy a szívünket teljesen a birtokukba vegyék. Dávid itt három hasonlatot használ. 
Istent először örökséghez (osztályrészhez), majd pohárhoz hasonlítja, harmadjára pedig úgy 
mutatja Őt be, mint aki védi őt és megtartja örökségében. Az első hasonlattal a Kánaán 
földjének örökségére utal, amit tudunk, hogy isteni elrendelés alapján lett elosztva a zsidók 
között, s a törvény megparancsolta, hogy mindenki érje be azzal a résszel, ami rá esett. A 
pohár szó alatt vagy a saját törvényes osztályrészének jövedelmét érti, vagy szinekdochével a 
közönséges élelmet, ami fenntartja az életet, látván, hogy az ivás a táplálkozásunk része.350 Ez 
ugyanaz, mintha Dávid ezt mondaná: Isten az enyém mind a tulajdon, mind az öröm 
vonatkozásában. S a harmadik hasonlat sem felesleges. Gyakran megtörténik, hogy a jogos 
tulajdonosokat megfosztják a tulajdonuktól, mert senki sem védi meg őket. Mikor azonban 
Isten adta Magát osztályrészünknek, Ő hatalommal gondoskodott arról is, hogy mi 
megmaradhassunk ennek a felfoghatatlanul nagy jónak az élvezetében. Csekély haszna lenne 
a számunkra a magunkénak tudhatni Őt, ha nem biztosította volna be a tulajdonlásunkat 
azokkal a támadásokkal szemben, amikkel a Sátán naponta fellép ellenünk. Egyesek a 

                                                
346 “De ces aveugles d’idolatres.” 
347 “Transportez par les desbordemens impetueux des erreurs qui regnent au monde.” 
348 “Qui s’estoyent destournez de lui comme apostats.” 
349 “Ains que no’vueillions avoir avec lui les idoles.” 
350 “D’autant que le bruvage est une partie de nostre nourriture.” 
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harmadik mondatot ekképpen magyarázzák: Te vagy az én alapom, amelyen az én 
osztályrészem elhelyezkedik, de ez az értelmezés számomra hidegnek és elégtelennek tűnik. 

6. Az én részem351 kies helyre esett. A zsoltáros itt bővebben erősíti meg, amit már 
mondott az előző versben a megnyugvásról összeszedett és békés elmével egyedül Istenben, 
vagy inkább úgy dicsekszik Istenben, hogy minden méltó a megvetésre, amit a világ 
kiválónak és kívánatosnak képzel Nélküle. Istent ezekkel a tiszteletreméltó és magasztos 
kifejezésekkel dicsőítve az értésünkre adja, hogy osztályrészeként és boldogságaként semmi 
másra nem vágyik jobban. Ez a tanítás sokféle módon válhat a hasznunkra. Ennek nemcsak a 
babona romlott koholmányaitól kell elvonni minket, de a test és a világ minden csábításától is. 
Valahol csak tehát ezek a dolgok felbukkannak előttünk, hogy elvonjanak minket a 
megnyugvástól egyedül Istenben, használjuk azt az érzést ellenméregként velük szemben, 
hogy van okunk az elégedettségre, mert Ő, Aki önmagában rendelkezik minden jó abszolút 
teljességével, átadta Magát nekünk, hogy élvezhessük. Ezen a módon állapotunkat mindig 
örömtelinek és kényelmesnek fogjuk tartani, mert akinek Isten az osztályrésze, semmitől sincs 
megfosztva, amit a boldog élethez szükséges. 

 
7. Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én 

veséim.352 
 
Legvégül Dávid megvallja, hogy teljes mértékben Isten kegyelmének köszönhetően 

jutott ekkora jó birtokába, s hogy hit által lett annak részese. Semmi haszna nem lenne a 
számunkra annak, ha Isten ingyenesen és kegyelmesen nekünk kínálná Magát, de nem 
fogadnánk Őt be hit által, hisz látjuk, hogy mind az elvetetteknek, mind a választottaknak 
egyformán kínálja Magát. Előbbiek azonban a hálátlanságuk következtében megfosztják 
magukat ettől a felmérhetetlenül nagy áldástól. Tudjuk meg tehát, hogy mindkét dolog Isten 
bőkezű nagylelkűségéből származik: mind az, hogy Ő a mi osztályrészünk, mind az, hogy hit 
által birtokba is vesszük Őt. Az oktatás amit Dávid említ, a Szentlélek belső megvilágosítása, 
ami megakadályoz minket abban, hogy elutasítsuk az üdvösséget, amit e nélkül egészen 
biztosan megtennénk, figyelembe véve testi vakságunkat.353 Ebből megérthetjük, hogy azok, 
akik az ember szabad akaratának tulajdonítják Isten kegyelmének elfogadását, vagy elvetését, 
azok aljas módon kiforgatják Isten kegyelmét, s ugyanannyi ostobaságot mutatnak, mint 
amennyi istentelenséget. S hogy Dávid eme értekezését nem a külsődleges oktatásra kell 
vonatkoztatni, az világosan kiderül a szavakból, hisz azt mondja nekünk, hogy éjjel oktatták a 
veséi, mikor elvonult az emberek szemei elől. S mikor azt mondja, hogy a veséi oktatták, 
akkor kétségtelenül a titkos ihletésre gondol.354 Aztán azt is gondosan meg kell figyelni, hogy 
az időszakról beszélve, amikor az oktatást kapta, többes számot használ, mert szó szerint azt 
mondja: éjjelente. Ezzel a beszédmóddal nemcsak a hit kezdetét tulajdonítja Istennek, hanem 
                                                
351 A héberben: mérővonalaim. Itt utalás történik Kánaán földjének ókori felosztására Isten kiválasztott népe 
között. Ezt sorsvetéssel végezték, és az egyes törzsek földterületének hosszúságát és mélységét mérőkötelekkel 
ellenőrizték. Innen származik az így kimért földre vonatkozó kifejezés. 
352 „A veséim” a héber szöveg szó szerinti kifejezés, és a lélek gondolatainak és érzelmeinek munkálkodását 
jelenti. „Az általános tapasztalat”, mondja Parkhurst, „azt mutatja, hogy az elme tevékenysége, az öröm, s 
szomorúság és a félelem érzései nagyon figyelemre méltó hatást gyakorolnak a vesékre, így a testben elfoglalt 
magányos elhelyezkedésük és a kövérségben való rejtettségük miatt a Szentírás gyakran használja a lélek és az 
érzelmek legtitkosabb tevékenységének megjelölésére”. „A vesék”, mondja Walford az igevershez fűzött 
megjegyzésében, „a belső képességeket jelentik, s az isteni beszélő megjegyzi, s a magányos időszakokban 
gondolatai ösztönösen azoknak a mennyei felfedezéseknek a szemlélésével voltak elfoglalva, melyek 
kijelenttettek neki.” A Tyndale Bibliában az igevers olvasata az alábbi: „A veséim éjjel is fenyítettek engem”. 
Fry pedig megjegyzi, hogy a יסר szó nem annyira azt jelenti tanítani, mint azt hogy fenyíteni, helyesbíteni, vagy 
fegyelmezni. 
353 “Ce qu’autrement nous ferions, veu l’aveuglement de nostre chair.” 
354 Kálvin így érti: Isten Dávidot titokban ihlette. 
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folytonosan előre is halad ebben az oktatásban. S valóban szükséges, hogy Isten életünk egész 
folyamán helyesbítse elménk hiábavalóságát, s nagyobb lángra lobbantsa a hit világosságát, 
továbbá minden eszközzel egyre magasabbra segítsen minket a lelki bölcsesség 
megszerzésében. 

 
8. Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 
9. Azért örül az én szívem355 és örvendez az én nyelvem;356 testem is biztosságban 

lakozik. 
 
8. Az Úrra néztem. A zsoltáros ismét megmutatja hitének szilárdságát és 

állhatatosságát. Istent magunk elé állítani nem más, mint minden érzékünket megkötözve és 
fogva tartani, hogy semmi más után ne fussanak. Istenre nem a testi szemeinkkel kell 
néznünk, mert aligha leszünk képesek Őt észrevenni, míg elménket nem emeljük a világ fölé, 
a hit pedig meggátol minket abban, hogy hátat fordítsunk neki. Az igeszakasz jelentése tehát 
az, hogy Dávid annyira feszült figyelemmel irányította elméjét Isten gondviselésére, hogy 
teljesen meg legyen róla győződve: valahányszor bármi nehézséggel, vagy nyomorúsággal 
kerül szembe, Isten mindig mellette lesz, hogy megsegítse őt. Hozzáteszi a szüntelen sót is 
annak bemutatása végett, hogy állandóan Isten gondviselésétől függött, így a különféle őt ért 
konfliktusok közepette a veszélytől való semmiféle veszélytől való félelem sem volt képes 
elfordítani a szemeit Istenről bármely irányban a segítség keresése közben. S nekünk is úgy 
kell függenünk Istentől, hogy továbbra is teljes mértékben meg legyünk arról győződve, hogy 
Ő közel van hozzánk, még mikor látszólag a legnagyobb távolságra is van tőlünk. Mikor így 
felé fordítottuk a szemeinket, e világ álarcai és hiábavaló illúziói többé már nem csapnak be 
minket. 

Mert jobb kezem felől van. Én ezt a mondatot elkülönítve olvasom az előzőtől. A 
kettőt összekapcsolni, mint ahogyan teszik egyesek ekképpen: Az Úrra néztem szüntelen, mert 
jobb kezem felől van szegényes jelentést adna a szavaknak, és sokat elvenne az általuk tanított 
igazságból, ugyanis azt mondaná ki, hogy Dávid az Úr jelenlétét a saját megtapasztalása 
alapján mérte fel. Ez a kifejezésmód egyáltalában nem lenne ildomos. Én tehát Az Úrra 
néztem szüntelen szavakat befejezett mondatnak tekintem, s Dávid azért állította maga elé az 
Urat, hogy folytonosan helyreállítsa őt minden veszélyek közepette. Ugyancsak a 
reménységre való nagyobb buzdítás végett állítja maga elé azt, amit az Úr segítségnyújtása és 
atyai gondoskodása jelent, nevezetesen népének megtartása szilárdan és rendületlenül, akik 
mellett Ő ott van. Dávid tehát biztonságban érzi magát minden veszéllyel szemben, és biztos 
menedéket ígér önmagának, mert a hit szemeivel a vele jelen levő Istent szemléli. Ebből az 
igeszakaszból egy érvet is származtathatunk, mely legyőzi a Sorbonnisták357 koholmányait, 
miszerint „az istenfélők kételkednek a végsőkig tartó kitartásukat illetően”. Dávid ugyanis 
nagyon világos kifejezésekkel terjeszti ki a függőségét Isten kegyelmétől az eljövendő időre 
is. S biztos, hogy nagyon nyomorult állapot lenne a számunkra, melyben állandóan csak 
bizonytalanul remegnénk minden pillanatban, ha nem lennénk meggyőződve Isten 
kegyelmének folytatólagosságáról önmaguk iránt. 

9. Azért örül az én szívem. Ebben a versben a zsoltáros a hit felbecsülhetetlen 
gyümölcsét ajánlja, amelyet a Szentírás valahányszor csak megemlít, ezzel minket az Isten 
védelme alá helyezve, nemcsak azt mondja, hogy az elme békességének élvezetében fogunk 
élni, hanem azt is, hogy örömben, és vidáman. A boldog élet alapvető, lényegi része, amint 

                                                
355 „A כבוד kabod a máj, ami a szívhez, a vesékhez, stb. hasonlóan az elme értelmében használatos, azaz a 
mondat értelme: Örvendezek.” – Walford. 
356 A Károli-fordítás szerint: örvendez az én lelkem – a ford. 
357 A párizsi Sorbonne egyetem doktorairól van szó. 
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ismeretes, a lelkiismeret és az elme békessége, ahogyan nincs nagyobb boldogtalanság sem az 
ide-oda hányódásnál a gondok és a félelmek között. 

Az istentelenek azonban, a meggondolatlanság, vagy ostobaság lelkétől súlyosan 
megmérgezve soha nem tapasztalnak meg igazi örömöt, vagy derűs elmebeli békességet. 
Inkább szörnyű nyugtalanságot éreznek, ami gyakorta jön rájuk és zargatja őket, s annyira-
amennyire arra készteti, hogy ébredjenek fel a letargiájukból. Röviden, a nyugodt öröm senki 
másnak nem osztályrésze, csak annak, aki megtanulta egyedül Istenbe vetni a bizalmát, s 
életét és biztonságát az Ő védelmére bízni. Mikor tehát megszámlálhatatlanul sok gond vesz 
minket körül minden oldalról, legyünk arról meggyőződve, hogy az egyetlen orvosság, ha 
szemeinket Istenre emeljük. Ha pedig ezt megtesszük, a hit nemcsak lecsendesíti az 
elméinket, de be is tölti azokat az öröm teljességével. Dávid azonban nemcsak azt állítja, hogy 
belsőleg örül, de nyelvét, sőt a testét is az öröm részeseivé teszi. S nem ok nélkül, mert az 
igazi hívők nemcsak a szívük titkos belső érzésében rendelkeznek ezzel a lelki örömmel, 
hanem a nyelvükkel is kimutatják azt, mikor dicsőítik Istent, Aki védi őket, és bizonyossá 
teszi az üdvösségüket. A כבוד kabod szó helyesen dicsőséget és kiválóságot jelent. Nekem 
azonban kétségem sincs afelől, hogy itt a nyelv helyett szerepel,358 mint például az 1Móz49:6-
ban, ellenkező esetben ugyanis az embernek az ebben a versben nyilvánvalóan tett három 
részre történő felosztása nem annyira szembeötlő és egyértelmű. Továbbá, jóllehet a test nem 
mentes a kényelmetlenségektől és a szenvedésektől, de mivel Isten nemcsak a lelkünket, de a 
testünket is védi, így Dávid nem alaptalanul beszél, mikor azt mondja, hogy a békességben 
lakozás áldása a lelkével együtt a testére is kiterjed. 

 
10. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented 

gödröt359 lásson.360 
 
A zsoltáros itt még teljesebben megmagyarázza az előző tanítást, kijelentvén, hogy 

miután nem fél a haláltól, így semminek sincs híján, ami szükségeltetik az örömének 
teljességéhez. Ebből következik, hogy senki nem bízik valóban Istenben, csak az, aki úgy 
megragadja az Isten által neki ígért üdvösséget, hogy még a halált is megveti. Sőt azt is meg 
kell figyelni, hogy Dávid nyelvezetét nem szabad a megszabadulás valamely konkrét módjára 
korlátozni, mint a Zsolt49:15-ben, ahol ezt mondja: „Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol 
kezéből”,361 valamint más hasonló igeversekben. Ő itt az örök üdvösség kétségtelen 
meggyőződését táplálja, ami megszabadította őt minden aggodalomtól és félelemtől. Mintha 
ezt mondta volna: Mindig lesz számomra menekülő út a sírból, hogy nem maradjak a 
rothadásban. Isten, a népének megszabadításával a veszélyekből csak rövid időre hosszabbítja 
meg az életüket, de milyen gyenge és üres vigasztalás lenne holmi kurta haladékot kapni, és 
rövid időre lélegzethez jutni, míg a halál végül véget nem vet az élet útjának,362 és elnyel 
minket a szabadulás mindenféle reménysége nélkül! Ebből kiderül, hogy mikor Dávid így 
                                                
358 A Septuaginta olvasata a „γλωσσα μου”, „az én nyelvem”. Kétségtelenül ezt jelenti. Dávid a dicsőség szót 
annak a szervnek a megnevezésére használja, amivel Istent dicsőíti. Péter apostol ezt az igeverset idézve 
(Csel2:26) a „nyelvem” szót használja. Lásd még Zsolt36:12. 
359 A Károli-fordításban a gödör helyett a rothadás szó szerepel – a ford. 
360 „A héber schathath szó”, mondja Poole, „bár fogalomcserével néha jelenti a gödröt, vagy a romlás helyét, 
általában és helyesen azonban mégis romlást, vagy pusztulást jelent. S itt is ekképpen kell érteni, bár a zsidók 
közül néhányan a kijelentés erejének elvétele végett gödörnek fordítják. Abban az értelemben azonban nem igaz, 
mert vagy Dávidot jelenti, ahogyan ők mondják, vagy Krisztust, hisz mindketten meglátták a gödröt, azaz a sírba 
kerültek.” Ezért jut arra a következtetésre, hogy a rothadás az eredeti szó helyes fordítása. A gödröt látni 
kifejezés azonban nem jelentheti a sírba fektetést, hanem a bármennyi ideig való benne tartózkodást. A jelentés, 
amit Kálvin a gödör szónak tulajdonít, lényegében az, amit az angol fordítók tulajdonítottak az eredeti szónak, 
rothadásnak fordítván azt. Hengstenberg Kálvin fordítását fogadja le, és védelmezi. 
361 Az angol változatban: Csak Isten válthatja ki lelkemet a sír hatalmából – a ford. 
362 “Jusqu’a ce que la mort finalement venant, rompist le cours de nos jours.” 
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beszél, akkor a tekintetét az emberiség közös sorsa fölé emelte. Miután Ádám minden 
gyermekére kimondatott az ítélet: „visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s 
ismét porrá leszesz” (1Móz3:19), így ebben a vonatkozásban kivétel nélkül mindenkire 
ugyanaz a sors vár. Ebből Péter joggal következtet arra, (Csel3:20) hogy Dávid nem 
dicsekedhetett ezen a módon, csak a prófétaság lelke által, s csak ha speciális tisztelettel 
viseltetett az élet Szerzője iránt, Aki meg lett neki ígérve, s Aki egyedül tiszteltetett meg ezzel 
a kiváltsággal a szó teljes értelmében. Ez azonban nem gátolta meg Dávidot abban, hogy 
biztosítsa magát a halál uralmával szembeni kivételes mivoltáról jog szerint, látván, hogy 
Krisztus a halálból feltámadva nemcsak egyedül Magának szerzett halhatatlanságot, de 
valamennyiünk számára is. Ami pedig azt illeti, hogy mind Péter (Csel3:20), mind Pál 
(Csel13:33) kijelentették: ez a prófécia egyedül Krisztusban teljesedett be,363 ezt a következő 
értelemben kell vennünk. Ő teljességgel és tökéletesen kivétel volt a sírbéli rothadás alól, 
hogy a tagjait a Vele való közössége hívhassa el, s ennek az áldásnak a részeseivé tehesse,364 
jóllehet fokozatosan, és kinek-kinek mérték szerint. Miután Dávid teste a halála után bizonyos 
idővel porrá vált, az apostolok joggal jutottak arra a következtetésre, hogy nem volt kivétel a 
rothadás alól. Ugyanez a helyzet minden istenfélővel is, akik közül senki sem lesz a 
romolhatatlan élet részese anélkül, hogy először ki ne lenne téve a rothadásnak. Ebből 
következik, hogy az élet teljessége, mely csak a Főben, azaz Krisztusban van meg, csak 
cseppenként, vagy kis részenként száll alá a tagokra. Felmerül azonban a kérdés: ha egyszer 
Krisztus a sírba került, vajon nem volt kitéve Ő is a rothadásnak? A válasz könnyű. A sírt 
kifejező két szó etimológiáját, vagyis származtatását kell itt gondosan megfigyelni. A sírt שאול 
Seolnak, azaz mondhatni telhetetlen örvénynek nevezik, mely elnyel és felfal mindent, míg a 
gödör neve a שחת schachath, aminek a jelentése rothadás. Ezek a szavak tehát nem annyira a 
helyet, mint a hely minőségét és állapotát, mintha ez hangzott volna el: Krisztus élete kivételt 
képez majd a sír uralma alól, mivelhogy a teste, még mikor halott állapotban is lesz, nem lesz 
kitéve a rothadásnak. Emellett tudjuk, hogy Krisztus sírja megtöltetett, sőt mondhatni be lett 
balzsamozva Lelkének életadó parfümjével, hogy számára a halhatatlan dicsőségbe való 
belépés kapuja lehessen. Elismerem, mind a görög, mind a latin egyházatyák megpróbáltak 
teljesen más értelmet adni ezeknek a szavaknak, és Krisztus lelkének a pokolból történő 
visszahozatalára vonatkoztatni őket. De jobb ragaszkodni a magyarázat természetes 
egyszerűségéhez, hogy ne tegyük ki magunkat a köznevetségnek, a zsidóknak, továbbá hogy 
egy szemfényvesztés sok újabbat szülve ne vigyen minket bele a labirintusba. A második 
mondatban kétségtelenül a test van megemlítve, s tudjuk, hogy ez a beszédmód nagyon 
megszokott Dávidnál, mikor szándékosan ismétel valamit kétszer, a szavakat némileg 
megváltoztatva. Igaz, hogy a נפש nefes szót léleknek fordítjuk, de a héberben csak az eleven 
lélegzetet, vagy magát az életet jelenti. 

 
11. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van a te ábrázatodban;365 a te 

jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. 
 
A zsoltáros megerősíti az előző versben tett kijelentést, s megmagyarázza a módot, 

amivel Isten megszabadítja majd a halál kötelékeiből, nevezetesen hogy vezeti, és végül majd 
biztonsággal az örök élet birtokába juttatja őt. Ebből megint csak azt tanuljuk meg, amit már 
korábban megjegyeztem, hogy ez az igeszakasz azt a különbséget tárgyalja, ami az igazi 
hívők és az idegenek, vagy elvetettek között áll fenn az örökkévaló állapotuk vonatkozásában. 
Puszta gáncsoskodás azt mondani, hogy mikor Dávid itt a neki megmutatott élet ösvényéről 
                                                
363 Két apostol tekintélye áll tehát a rendelkezésünkre e zsoltár befejező szakaszát Krisztusnak a halálból történő 
feltámadása próféciája részeként magyarázni. 
364 “Et les faire venir a la participation de ce bien.” 
365 A Károli-fordítás szerint: teljes öröm van tenálad – a ford. 
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beszél, az csak a természeti életének meghosszabbítását jelenti. Isten kegyelmének valóban 
hatalmas alábecslése úgy beszélni róla, mint népének vezetőjéről az élet ösvényén a pusztán 
csak pár éves evilági tartózkodás során. Ebben az esetben ők semmiben sem különböznének 
az elvetettektől, akik velük együtt élvezik a Nap fényét. Ha tehát Isten speciális kegyelme az, 
amit senki mással nem közöl, csak a gyermekeivel, akkor Dávid itt az élet ama ösvényének 
megmutatását magasztalja és dicsőíti, ami kétségtelenül az áldott halhatatlanságra kiterjedtnek 
tekintendő. S valóban, ő csak az életnek azt az ösvényét ismeri, amely olyannyira egyesült az 
Istennel, hogy ő maga Istenben él és nem is élhet Nélküle. Dávid ezután hozzáteszi, hogy 
mikor Isten kibékül velünk, mindenünk megvan, ami csak a tökéletes boldogsághoz 
szükséges. Az Isten ábrázata kifejezés érthető a létezésünknek, amit Isten szemlél, vagy, 
hogy mi szemléljük Őt. Én úgy vélem, ebben mindkét elképzelés benne foglaltatik, mert az Ő 
atyai jóindulata, amit kimutat, mikor derűs ábrázattal ránk tekint, megelőzi ezt az örömöt, s 
annak elsődleges oka, de mégsem vidít fel minket mindaddig, amíg mi sem szemléljük, amint 
ránk ragyog. Ezzel a mondattal Dávid azt is konkrétan jelezni akarta, kikhez tartoznak azok a 
gyönyörűségek, amelyek Isten kezében teljes és túláradó bőségben vannak. Miután Istennél a 
gyönyörűségek elegendőek az egész világ ellátására és megelégítésére, ebből az következik, 
hogy az emberiség nagyobb részét körülvevő szomorúság és sötétség mi másból fakadna, 
mint abból, hogy Isten nem tekint minden emberre egyforma baráti és atyai ábrázattal, s nem 
is nyitja meg mindenki szemét egyformán arra, hogy az örömüket benne keressék? A teljes 
öröm szembe van állítva ennek az átmeneti világnak a tovatűnő csábításaival és gyönyöreivel, 
melyek miután egy időre maguk után vonták nyomorult imádóikat, végül kielégítetlenül, 
éhesen és csalódottan hagyják őket. A legnagyobb mértékben megmérgezhetik magukat a 
gyönyörökkel és eltelhetnek azokkal, de ahelyett, hogy kielégülnének, belefáradva megutálják 
valamennyit, emellett az evilági örömök úgy elillannak majd, mint az álmok. Dávid tehát 
arról tesz bizonyságot, hogy az igazi és szilárd öröm, melyben az emberek elméje 
megnyugodhat, soha másban nem lesz megtalálható, mint Istenben, s ezért senki más, csak az 
istenfélők, akik megelégszenek egyedül az Ő kegyelmével, lehetnek valóban és teljesen 
boldogok. 
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17. zsoltár 
 
Ez a zsoltár fájdalmas panaszt tartalmaz Dávid ellenségeinek kegyetlen büszkeségéről. 

Tiltakozik, hogy nem szolgált rá az embertelen üldöztetésre, mert nem adott okot nekik arra, 
hogy kegyetlenséggel viseltessenek iránta. Egyidejűleg könyörög Istennek, mint 
védelmezőjének, hogy használja erejét az ő megszabadítására. A zsoltár ajánlása nem 
valamely konkrét időpontra vonatkozik, de valószínű, hogy Dávid Saulra és a csatlósaira 
panaszkodik.366 

 
1. Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, az igazságot,367 vedd észre 

könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról. 
2. A te orczádtól jőjjön ki ítéletem [vagy a számomra kedvező ítélet], a te szemeid 

hadd lássanak igazat [hadd lássák az én igazságomat]. 
 
1. Hallgasd meg, Uram, az igazságot. A zsoltáros azzal kezdi a zsoltárt, hogy 

előhozakodik ügyének igazságosságával. Teszi ezt azért, mert Isten megígérte, hogy nem 
fogja eltűrni az ártatlan elnyomását, hanem végül mindig megsegíti őket. Egyesek az igazság 
szót igaz imaként magyarázzák, de számomra ez a magyarázat nem tűnik kielégítőnek. A 
szavak jelentése inkább az, hogy Dávid a saját becsületességében bízva Istent helyezi bíróként 
önmaga és ellenségei közé, hogy tárgyalja le ügyét, vagy döntsön abban. Az előző zsoltárban 
már láttuk, hogy mikor gonosz emberekkel van dolgunk, méltányosan bizonygathatjuk 
ártatlanságunkat Isten előtt. Miután azonban nem lenne elégséges az istenfélők számára a jó 
lelkiismeret bizonyságával rendelkezni, Dávid a tiltakozását is hozzáteszi egy buzgó imában. 
Még a hitetlen emberek is gyakorta lehetnek képesek ügyük jóságával dicsekedni, mivel 
azonban nem ismerik el, hogy a világot Isten gondviselése kormányozza, megelégszenek a 
saját lelkiismeretük helyeslésének élvezetével, miközben beszélnek, s a zablát harapdálva 
inkább tűrik a nekik okozott sebeket inkább makacsul, semmint szilárdan, de semmi 
vigasztalást sem keresnek a hitben és az imában. Az istenfélők azonban nemcsak ügyük 
jóságától függnek, de rábízzák azt Istenre, hogy Ő védhesse és kezelhesse azt, s valahányszor 
csapás éri őket, Hozzá menekülnek segítségért. Ezt tehát az igeszakasz jelentése: ima ez 
Istenhez, aki tudta, hogy Dávid jogosan járt el, és anélkül teljesítette a kötelességét, hogy 
alkalmat adott volna a vádaskodásra.368 Ezért miután igazságtalanul molesztálják ellenségei, 
tekintsen rá kegyelmesen, s tegye ezt főleg azért, mert az Ő segítségében bízva táplált jó 
reményt, egyidejűleg őszinte szívvel imádkozik Hozzá. A könyörgés és az imádság szavak 
ugyanazt jelentik, s a jelentés különböző szavakkal történő megismétlése lelke heves, intenzív 
buzgóságának a bemutatását szolgálja. Amellett miután a képmutatók fennkölten beszélnek 
önmaguk ajánlásánál, és hangos könyörgéssel mutatják ki másoknak az Istenbe vetett nagy 
bizalmuk jeleit, Dávid önmagával kapcsolatosan tiltakozik, hogy ő nem beszél csalárdul, más 
szóval nem a bűneinek takargatására használja a könyörgését és az imáját, hanem őszinte 

                                                
366 Ez az általános vélekedés a zsoltár megírásának okáról. Feltételezik, hogy Dávid, az ártatlanságát 
hangoztatván azokban a dolgokban, melyekkel megvádolták, a vádakra utal, miszerint áruló módon a királyságot 
igyekszik megkaparintani, és Saul életére tör (1Sám24:9). Ezért az üldözők és rágalmazók, akik miatt Istenhez 
könyörög, hogy szabadítsa meg őt tőlük, Saul és csatlósai voltak. 
367 A Vulgata, az etióp és az arab változatban „az én igazságosságom”, vagy „az én igazságom” szerepel, ahogy 
az angol változatban is. A Septuagintában Κυριε της δικαιοσυνης μου, „Ő igazságom Istene”. Jeromos olvasata: 
„Audi, Deus justum”, „halld ó igaz Isten”, s ennek az olvasatnak az elfogadására hajlik Horsley is, a Messiást 
tekintve beszélőnek a zsoltárban. A szír változatban a „halld, igazságos Isten” szerepel, s ezt követik Horne 
püspök, dr. Adam Clarke, és dr. Boothroyd. 
368 „Ítéletem a te jelenlétedből származzék, azaz te légy, ó Jehova saját Magad az én Bírám:” – Horsley. 
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szívvel lép Isten jelenlétébe. Az ima eme formájával a Szentlélek arra tanít minket, hogy 
szorgalmatosan igyekeznünk kell igaz és ártatlan életet élni, így ha bárki gondot okoz nekünk, 
képesek legyünk azzal dicsekedni, hogy tévesen rágalmaznak és üldöznek.369 Aztán 
valahányszor egy gonosz ember ránk támad, ugyanaz a Lélek szólít fel az imádkozásra. Ha 
pedig bárki, aki a lelkiismeret általa élvezett jó bizonyságában bízva elhanyagolja az 
imádkozást, azzal megfosztja Istent attól a tisztelettől, ami Őt megilleti, mivel nem tárja elébe 
az ügyét, és nem hagyja, hogy Ő vizsgálja és ítélje azt meg. Tanuljuk meg azt is, hogy mikor 
imában Isten elé járulunk, azt nem a mesterséges elegancia cikornyáival kell cselekednünk, 
mert a legkifinomultabb retorika és a legnagyobb kegyelem, amivel rendelkezhetünk Őelőtte, 
a tiszta egyszerűségben rejlenek. 

2. A te orczádtól. Szó szerint a te orcád elől, vagy a te orcád előtt. Ezekkel a 
szavakkal Dávid arra utal, hogy ha Isten nem emelkedik fel ügyének védelmezőjeként, akkor 
őt elborítják majd a vádak, jóllehet ártatlan, s ezért vétkes és elítélt személyként fognak rá 
tekinteni. Istennek az ügyével kapcsolatos tudomását állítja hallgatólagosan szembe a 
hamisság sötét koholmányaival, melyeket róla terjesztettek.370 Mintha azt mondta volna: Én 
nem kérek fel senki mást bírónak, csak Istent, és nem is vonakodok megjelenni az Ő 
ítélőszéke előtt,371 mivel a szívem tiszta és az ügyem jó. Amit rögtön ezután hozzáad Isten 
rátekintéséről az ő igazságára, annak ugyanez a jelentése. Nem azt akarja mondani, hogy Isten 
vak, hanem valójában csak azért könyörög Neki: mutassa meg, hogy nem huny szemet az 
emberek gonoszsága felett és nem érdektelen a számára, ha látja, hogy akik nem rendelkeznek 
a megfelelő eszközökkel önmaguk megvédéséhez,372 azokat meg nem érdemelten illetik 
gonosz bánásmóddal. Egyesek az ítélet szót túlontúl szűk értelemben veszik, és arra a 
királyságra vonatkoztatják, ami Dávidnak ígértetett, mintha Dávid azért könyörgött volna, 
hogy Isten hatalmával kerüljön a trónra, mivelhogy Ő választotta ki őt királynak, s az Ő 
nevében, valamint az Ő tekintélye által kenetett fel erre a hivatalra Sámuel keze által. A 
jelentés, amit én tulajdonítok Dávid szavainak, egyszerűen ez: a sok és különféle rossztól 
sújtva Isten oltalmára és védelmére bízza magát. 

 
3. Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem 

találtál semmi rosszat; ha tán gondoltam is, nem jött ki a számon.373 
4. Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam a pusztítónak 

ösvényeire.374 
 
3. Megpróbáltad az én szívemet. Egyesek azon a véleményen vannak, hogy az első 

hátrom ige múlt idejét jövő időre kellene változtatni. Mások helyesebben és világosabban így 
magyarázzák meg a szavakat: Ha megpróbálod a szívemet, meglátogatsz éjjel, és alaposan 
                                                
369 “Que David se soit portd justement et fait son devoir sans donner a aucun occasion de le blasmer.” 
370 “Car la cognoissance que Dieu prendra de sa cause est tacitement mise in l’opposite des tenebres des 
mensonges qu’on semoit contre luy.” 
371 “Et qu’il ne refuse point de respondre derant le siege judicial d’iceluy.” — “S nem utasítom el, hogy az ő 
ítélőszéke előtt adjak választ.” 
372 “Qui n’ont pas moyen de se defendre.” 
373 Nagy véleménykülönbségek alakultak ki kritikusuk között a jelen és a következő igevers fordítását illetően. A 
harmadik verset a Tyndale Biblia így fordítja: „Megpróbáltad és meglátogattad a szívemet éjjelente, tűzben 
próbáltál meg engem, és nem találtál bennem gonoszságot, mert a végletekig elszántam magam arra, hogy az 
ajkam ne vétkezzen”. Geddes így olvassa az igevers harmadik mondatát: „Megolvasztottál engem, s nem találtál 
bennem semmi salakot”, s megjegyzi, hogy a megolvasztás „a fémek olvasztásának eljárásától kölcsönzött 
hasonlat, melynek során megtisztítják azokat az oda nem illő anyagoktól” – Geddes’ New translation of the Book 
of Psalms with Notes. A harmadik igevers utolsó mondatát a negyedik első mondathoz adják a Septuaginta, a 
Vulgata, a szír és az arab változatok, ezekben tehát az igeszakasz olvasata az alábbi: „Az én ajkam nem vétkezett 
más emberek gonosz céljainak vonatkozásában azaz, nem helyeseltem, illetve nem fogadtam el szóban azokat”. 
374 A Károli-fordítás szerint: az erőszakosnak ösvényeire – a ford. 
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megvizsgálsz, nem találsz majd benne semmiféle csalárdságot. Anélkül azonban, hogy 
megváltoztatnánk a szavakat, azokat így is magyarázhatjuk kielégítő módon: Te Uram, Aki 
ismered a szívem minden titkos vonzalmát és gondolatát, hiszen a te előjogod megvizsgálni 
az embereket, jól tudod, hogy én nem vagyok kétszínű ember, s nem táplálok önmagamban 
semmi csalárdságot. Nagyon világos, mit akart itt Dávid kifejezni. Miután igazságtalanul és 
hamisan vádolták bűnökkel, s nem kapott sem igazságot, sem emberiességet az emberek 
kezéből, Istenhez fordul, és kéri, Ő legyen bíró az ügyében.375 De hogy ne tegye ezt 
elhamarkodottan, először egy pártatlan vizsgálatnak veti alá magát, látván, hogy Isten, Akinek 
az előjoga a szív titkos zugainak átkutatása, nem csapható be a külsőségekkel. Az idő, amikor 
kijelenti, hogy Isten meglátogatta őt, az éjszaka, mivel mikor az ember visszavonul 
teremtménytársainak jelenlétéből, világosabban látja a bűneit, melyek egyébként el lennének 
rejtve a szeme elől. Pont mint az ellenkező esetben: az emberek látása szégyenérzetet kelt 
bennünk, s ez mondhatni lepelként van a szemünk előtt, meggátolván minket abban, hogy 
szándékosan vizsgáljuk a hibáinkat. Ez tehát olyan, mintha Dávid azt mondta volna: Uram, 
mivel az éjszaka sötétsége jobban felfedi a lelkiismeretet, mert minden lepel akkor elvétetik, s 
mivel abban az időszakban a hajlamok, legyenek azok jók, vagy rosszak, szabadabban 
megmutatkoznak, ha nincs jelen senki, aki tanúja lehetne, és megítélhetné azokat. Ha te akkor 
vizsgálsz meg engem, nem találsz majd a szívemben sem leplezett dolgokat, sem 
csalárdságot.376 Ebből következtethetünk, mily nagy volt Dávid becsületessége, látván, hogy 
készakarva és nyugodtan számba véve a legbelsőbb gondolatait, bátran Isten elé áll megítélés 
végett. S nemcsak a külső bűnöktől vallja magát ártatlannak, de a titkos gonoszságtól is. 
Nagyon messze áll attól, hogy rosszindulatú célokat dédelgessen, becsületességet színlelvén, 
amint ellenségei állították, ezért jelenti ki ünnepélyesen, hogy a szavai nyíltan és őszintén 
képviselték azt, ami a szívében volt: ha tán gondoltam is, nem jött ki a számon. A 
gondolataink akkor jönnek ki a szánkon, ha a becsapás érdekében az elme mást gondol, mint 
amit a nyelv kifejez.377 A זמה zimmah szó, amit egyszerűen gondolatnak fordítottunk, 
fordítható rossz értelemben csalárd és rosszindulatú elgondolásnak is. 

4. Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam. Az igemagyarázók ezt a 
verset többféle értelemben magyarázzák. Egyesek úgy vélik, hogy a ב beth betű, melynek 
jelentése rendszerint –ban, -ben, vagy által, itt azt jelenti ellene, és így fordítják: Az emberek 
cselekedeteinél, melyeket a te Ígéd ellenében gyakorolnak. Én azonban inkább mások 
véleményére hajlok, akik úgy vélik, itt az emberek ama cselekedeteinek helye megítélését 
dicséri, melyeket Isten Ígéje szabályainak megfelelően gyakorolnak. Léteznek éles eszű és 
találékony személyek, akik gondosan figyelik az emberek cselekedeteit, de nem Isten Ígéje 
alapján ítélik meg azokat. Amit azonban eddig mondtunk, az még nem fejezi ki teljes 
mértékben az igeszakasz értelmét. Nekünk még azt is fontolóra kell vennünk, mire gondol a 
zsoltáros, mikor a pusztító ösvényeiről beszél.378 Egyesek úgy vélik, a saját társaságának 
tagjaira utal, akiket ha nem fogna vissza, azonnal fosztogatni törtetnének, hiszen a legnagyobb 
nyomorúságba süllyedve, és nem látván semmi lehetőséget arra, hogy a dolguk jobbra fordul, 
bátrakká váltak a kétségbeesés következtében, s tudjuk, milyen éles sarkantyú a szükség, 
amint valamelyik irányba űzi-hajtja az embereket. Ez a magyarázat azonban erőltetettnek 
tűnik a számomra, ezért inkább Dávid ellenségeire vonatkoztatom a szavakat. Azután 
véleménykülönbség áll fenn az igemagyarázók között a vigyáztam, vagy ügyeltem szót 
                                                
375 “Le requerant d’en vouloir estre le juge.” 
376 “Il ne sera trouve desguisement ne fraude quelconque en mon coeur.” 
377 Ezt az értelmet tulajdonítja ennek az utolsó mondatnak a tanult Castillio, aki így fordítja: „Non deprehendes 
me aliud in pectore, aliud in ore habere.” „Nem fogsz nálam egy dolgot találni a keblemben, és másikat a 
számban.” 
378 Vagy az erőszakos ösvényéről. Szó szerint arról, aki erőszakos eszközökkel betör, vagy falat, illetve kerítést 
dönt le. A פריץ pharits szó a פרץ pharats szóból származik, melynek jelentése letörni, vagy betörni. Kálvin itt 
Dávid ellenségeinek a vele szemben megnyilvánuló erőszakos és gonosz magaviseletére utal. 
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illetően is. Egyesek abban az értelemben értelmezik, hogy Dávid megtette a kötelességét, 
mikor aktívan szembeszegült az erőszakos emberekkel, valamint azokkal, akik gonoszul 
megzavarták embertársaik nyugalmát és békességét.379 Mások úgy értik: Dávid gondosan 
különbséget tett a jó és a gonosz, a helyes és a rossz között, hogy a rossz példák nehogy 
megrontsák,380 hanem elkerülje azokat, és épp ellenkezőleg azokat a dolgokat gyakorolja, 
melyek Isten Ígéjével összeegyeztethetőknek látott. Dávid azonban, kétségem sincs felőle, 
másra gondolt, s azt szándékozott kijelenteni, hogy bár a gonosz és rosszindulatú emberek 
gonoszságra ösztökélték, őt mindazonáltal mégis mindig visszatartotta Isten Ígéje, ezért 
tartózkodott attól, hogy erőszakot alkalmazzon, és sebeket osztogasson, vagy, hogy gonosszal 
fizessen a gonoszért.381 Ő tehát azt mondja nekünk: bármik is legyenek az emberek munkái, ő 
mindig annyira odaszánta magát Isten Ígéjének, s mondhatni annyira csüggött az Ő szájának 
szavain, hogy mikor az ellenségei által okozott sebek provokálták, eszébe sem jutott úgy 
bánni velük, ahogyan ők bántak vele. Tudjuk, mennyire súlyos kísértés ez, s milyen nehéz 
legyőzni, hogy ne törődjünk az emberek irántunk tanúsított bánásmódjával, és csak azt 
vegyük figyelembe, amit Isten megtilt, vagy megparancsol. Még akik természetüknél fogva 
hajlamosak a gyengédségre és az emberiességre,382 akik jól akarnak bánni a többi emberrel, s 
nem akarnak ártani senkinek, azok is, valahányszor provokálják őket, bosszúálló 
lelkiállapotba kerülnek, s elragadja őket a vak lobbanékonyság. Különösen mikor minden 
jogot és egyenlőséget megdőlni látunk, akkor vakít el minket annyira a zavarodottság, hogy a 
farkasokkal együtt kezdünk el üvölteni. Ha tehát az önmérséklet jó szabályát akarjuk 
magunknak, mikor ellenségeink a rosszindulatú cselekedeteikkel arra ösztönöznek, hogy mi is 
hasonlóképpen bánjunk velük, tanuljunk meg Dávid példájából az Isten Ígéje felett 
elmélkedni, és a szemünket azon tartani. Ezzel megóvjuk elménket attól, hogy valaha is 
megvakuljon, és mindig el fogjuk kerülni a gonoszság útjait, látván, hogy Isten nemcsak 
féken tartja érzelmeinket a parancsolataival, de türelemre is oktatja azokat az ígéreteivel. 
Visszatart minket attól, hogy gonoszul bánjunk felebarátainkkal,383 nemcsak megtiltván ezt, 
de egyidejűleg arra is figyelmeztet, hogy „adjunk helyet a haragnak” (Rm12:19), kijelentvén: 
a saját kezébe veszi a bosszú végrehajtását azokon, akik minket bántottak,384 

 
5. Tartsd meg lépteimet a te ösvényeiden, hogy ne csúszkáljanak a talpaim.385 
6. Hívtalak én, te biztosan felelhetsz nékem,386 Istenem! Hajtsd hozzám füledet, 

hallgasd meg az én beszédemet. 
 
5. Tartsd meg lépteimet. Ha Isten ösvényeit az Ő törvénye előírásainak tekintjük, akkor 

a mondat értelme nyilvánvaló, nevezetesen hogy noha Dávid igazat szólt, és azzal dicsekedett, 
hogy az őt támadó legfájdalmasabb kísértések közepette is állandóan az igazságosságot 
gyakorolta tiszta szívvel, mégis, a saját gyengeségének tudatában Istenre bízza magát, hogy Ő 
irányítsa őt, és kegyelemért imádkozik, ami majd lehetővé teszi a számára a kitartást 
mindvégig. Mintha ezt mondta volna: Miután eddig a Te irányításod alatt a helyes utat jártam, 
könyörgök Hozzád, az eljövendő időben is tartsd meg a lépéseimet a félrecsúszástól. S 

                                                
379 “De troubler le repos et la tranquillite des autres.” 
380 “Afin de n’estre point corrompu par mauvals exemples.” 
381 „vagy visszatartottál engem a pusztító ösvényeitől, vagy őrizted a pusztító ösvényeit, azaz itt azok 
elkerüléséről van szó” - Poole’s Annotations. 
382 “Car mesme ceux qui sont de nature enclins a debonnairete.” 
383 “De real faire a nos prochains.” 
384 “Qu’il prendra en main la vengence contre ceux qui nous outragent.” 
385 A Károli-fordítás szerint: Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim. – a ford. 
386 A Károli-fordítás szerint: Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem – a ford. 
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természetesen minél magasabbra jut valaki a kegyelemben,387 annál jobban kell félnie az 
elbukástól. Megszokott fortélya ugyanis a Sátánnak még az Isten által adott erényből és 
erőből388 is testi elbizakodottságot kovácsolni bennünk, ami fokozhatja a nemtörődömséget. 
Én nem vetem el teljességgel ezt az értelmezést, de valószínűbbnek tartom: Dávid itt azért 
könyörög, hogy az ügyeinek jó végkimenetele legyen, bármennyire sötétek is pillanatnyilag a 
kilátásai. A nyelvezetének jelentése ez: Uram, te látod, hogy én egyenesen és a szív 
őszinteségével járok. Ezért vezérelj engem oly módon, hogy minden ember megláthassa: Te 
vagy az én védelmezőm és őrizőm, s ne engedd, hogy ellenségeim akarata a földre döntsön. 
Azaz, az Úr ösvényei alatt nem az életünket szabályozó tanítást érti, hanem azt az erőt, 
amellyel Isten megtart minket, valamint a védelmet, amivel megőriz minket. S nemcsak azért 
szól Istenhez ezen a módon, mert az Ő kezében van minden esemény, hanem mert mikor Ő 
viseli gondunkat, akkor a sorsunk minden dolga felvirágzik. Mikor hozzáteszi a ne 
csúszkáljanak a talpaim szavakat, azzal a sok kedvezőtlen eseményre utal, melyek minden 
pillanatban fenyegetnek minket, valamint arra a halálos veszélyre, melyben vagyunk, ha nem 
Isten keze tart fenn minket. 

6. Hívtalak én, stb. Ez a múlt időben szereplő ige folyamatos cselekvést jelöl, ezért a 
jelen időt is magában foglalja. A כי ki héber szó jelentése, amit a biztosan szóval fordítottunk, 
gyakran mert, s ha ekképpen értelmezzük ezt az igeszakaszt, akkor azt fogja jelenteni, hogy 
Dávid bátorságot vett az imádkozásra, mert Isten ígéretétől függve remélte: imái nem lesznek 
hiábavalók. De talán jobbnak vélhető megváltoztatni az igeidőt, amint azt teszik egyesek, ezt 
a jelentést adva neki: imádkozni fogok, mert eddig azt tapasztaltam, hogy mindig 
meghallgattad389 az imáimat. Én azonban azt a magyarázatot választottam, mely számomra 
egyszerűbbnek tűnik. Véleményem szerint Dávid itt arra bátorítja és buzdítja magát, hogy 
Istent hívja segítségül abból a meggyőződéses reménységből kiindulva, hogy meghallgattatik. 
Mintha ezt mondta volna: Mivel segítségül hívlak Téged, biztos, ó Isten, hogy nem veted meg 
az imáimat. Ezután rögtön azért könyörög Istennek, hogy adja meg neki azokat az áldásokat, 
melyekkel kapcsolatosan, mint mondta meggyőződéses reménységet táplál. 

 
7. Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, ó te megőrzője a te benned 

bízóknak a te jobb kezed ellen támadóktól.390 
8. Tarts meg engemet, mint szemed fényét;391 szárnyaid árnyékába rejts el 

engemet. 
9. A gonoszok elől, a kik pusztítanak engem; ellenségeim elől, akik ostromolják 

[vagy: bekerítik] a lelkemet.392 
 
7. Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet. Miután a הפלה haphleh szó jelentése 

néha csodálatossá, vagy figyelemre méltóvá tenni, néha pedig elkülöníteni és félretenni, 
mindkét jelentés nagyon illik ehhez az igevershez. A Zsolt31:20-ban azt olvassuk, hogy Isten 
a „jóságát” „fenntartja az Őt félőknek”, hogy a megfelelő időben előhozhassa azt még mikor 

                                                
387 “Et de faict, selon qu’un chacun a receu plus de graces.” — “És természetesen minél több kegyelmet kapott 
valaki.” 
388 “De la vertu et force que Dieu nous aura donnee.” 
389 A Septuaginta múlt időben fordítja az igét: „Επηκουσαρ μου” „Meghallgattál engem”. A szír változat és a 
Vulgata is hasonló fordítást ad. A héberben az ige jövő idejű, de a héberben megszokott dolog a jövő idő 
használata a múlt idő kifejezésére. 
390 A Károli-fordítás szerint: a ki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól – a ford. 
391 „A szembogár, a szeme fénye a szó szerinti fordítása az itt szereplő héber szavaknak, s így nagyon erőteljesen 
tárják elénk a bennük levő gyönyörű képet. Utalás ez arra a rendkívüli gondoskodásra, ami egy olyan különleges 
szerv megőrzésének adatik, mint a szem. V. ö. Péld7:2.” – French and Skinner’s Translation of the Book of 
Psalms. 
392 A Károli-fordítás szerint: a kik lelkendezve vesznek körül engem – a ford. 
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az őt félők szélsőséges helyzetbe kerülnek is, ahol minden kétségbeejtőnek látszik. Ha tehát 
valaki az elkülöníteni és félretenni értelmet tartja jobbnak, akkor ezek egy ima szavai, 
melyben Dávid azt kéri: Isten mutassa meg azt a különleges kegyelmét szolgája, Dávid iránt, 
amit senki mással nem közöl, csak az Ő választottaival. Miközben Isten magában foglalja 
mind a jót, mind a rosszat a veszélyben, végül a dolgok különböző végkimenetelével 
megmutatja az emberek két csoportját illetően, hogy Ő nem keveri össze zavartan a polyvát és 
a gabonát, hisz látjuk, hogy külön kigyűjti az ő népét (Mt3:12 és Mt25:32). Én azonban 
jobbnak látom a másik magyarázatot. Dávid, véleményem szerint észrevéve, hogy csak 
egyedi és rendkívüli módon menekülhet meg azok közül a veszélyes körülmények közül, 
amelyek közé került, rábízza magát Isten csodálatos erejére. Azok, akik úgy vélik: azt 
szeretné, hogy Isten vonja meg a kegyelmét az üldözőitől, túlságosan nagy erőszakot tesznek 
az igeszakasz jelentésén. Ezzel a körülménnyel van kifejezve az a rendkívüli veszély, amibe 
Dávid jutott. Ellenkező esetben ugyanis elegendő lenne azon a közönséges és szokásos módon 
segítséget kapni, ahogyan Isten naponta szokta segíteni és támogatni az Ő népét. 
Nyomorúságának fájdalma tehát arra késztette, hogy könyörögjön Istennek: tegyen csodát az 
ő szabadítása végett. A titulus, mellyel itt megtiszteli Istent, a te megőrzője a te benned 
bízóknak, azt a célt szolgálja, hogy megerősítse őt a segítség megkapásának biztos 
reménységében. Miután Isten felvállalja mindenki védelmét, akik Benne bíznak, s Dávid 
egyike ezeknek, jó alapja volt ahhoz, hogy ekképpen bizonygassa magának a biztonságot és a 
szabadulást. Valahányszor tehát Istenhez fordulunk, legyen az elménk első gondolata az, hogy 
miután nem hiába nevezik Őt azok megtartójának, akik Benne bíznak, ezért semmi okunk 
feltételezni, hogy nem kész megsegíteni minket, ha hitünk továbbra is az Ő kegyelmére 
támaszkodik. S ha a szabadulás minden útja be is zárul, arról is emlékezzünk meg, hogy Ő 
olyan csodálatos és elképzelhetetlen módokon is megszabadíthat, melyek csak még 
nyilvánvalóbban felnagyítják és megmutatják az Ő erejét. Miután azonban a bízó, vagy 
reménykedő melléknévi igenév mellett semmiféle, ennek a bizalomnak, vagy reménységnek a 
tárgyára vonatkozó kiegészítés nincsen,393 egyes igemagyarázók összekapcsolják az igevers 
utolsó, a te jobb kezed szavaival, mintha a szavak sorrendje megfordult volna. Ők imígyen 
fordítják az igeszakaszt: ó te megőrzője azoknak, akik a te jobb kezedben bíznak azoktól, akik 
ellenük támadnak. Miután azonban ez elkapkodott és erőltetett, s az általam adott magyarázat 
a természetesebb, és az általánosan elfogadottabb,394 kövessük hát azt. S hogy egy mondatban 
fejezzük ki az igeszakasz jelentését: a zsoltáros Istennek tulajdonítja népe védelmének és 
megőrzésének hivatalát minden istentelennel szemben, akik neki támadnak, s ha a 
hatalmukban állna, meg is semmisítenék őket. Az istentelenekről itt azt mondja, hogy Isten 
keze ellen támadnak, mivel a kegyeseket zaklatva, akiket Isten a védelmébe vett, Ellene 
viselnek nyíltan háborút. A tantételben szereplő tanítás, miszerint mikor zaklatnak minket, 
akkor a mi személyünkben Istent sértik meg, nagyon hasznos, mert miután kijelentette, hogy 
Ő a mi jólétünk őrzője és védelmezője, így valahányszor csak igazságtalan támadás ér minket, 
kinyújtja elénk a kezét mintegy védőpajzsként. 

A két hasonlat, amit Dávid a következő versben fűzött hozzá, nevezetesen a 
szemefényére, és a kismadarakra vonatkozó, amiket az anyjuk a szárnyai alatt tart,395 
ugyanazt a témát hivatottak szemléltetni. Isten a népével kapcsolatos nagy gondoskodását 
kifejezendő, Önmagát a tyúkhoz, és más madarakhoz hasonlítja, amelyek kiterjesztik 
szárnyaikat a fiókáik védelmére és befedésére, s kijelenti, hogy a választottak nem kevésbé 
becsesek a Számára, mint a szemefénye, ami a test legkedvesebb része az ember számára. 
Ebből következően valahányszor az emberek megtámadják és zaklatják az igazakat, Ellene 
                                                
393 Poole megjegyzi, hogy a héber kifejezés az „őket, akik bíznak” helyén mindenféle kiegészítés nélkül 
fordítható helyesen „hívőknek” is. 
394 Kálvin fordítása megegyezik a Septuaginta, a Vulgata és a szír változat fordításával. 
395 “Et des petis oiseaux que la mere tient sous ses ailes.” 
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kezdenek háborúzni. S miután ezt az imaformát a Szentlélek adta Dávid szájába, úgy kell 
tekintenünk, mint ami ígéretet is tartalmaz. Itt Isten jóságának páratlan és bámulatos 
bizonyítékát látjuk abban, hogy ennyire megalázza, és mondhatni átalakítja Magát a 
hitünknek a testi elképzelések fölé emelése végett. 

9. A gonoszok elől. A zsoltáros, ismét az ellenségeit vádolva, a saját ártatlanságát 
szándékszik előtérbe állítani érvként Isten jóindulatának elnyerése végett. Egyidejűleg a 
kegyetlenségüket is panaszolja, hogy Isten még hajlandóbbá váljon őt megsegíteni. Először is 
azt mondja ki: dühödt vágy hajtja őket, hogy leverjék és elpusztítsák őt. Másodszor pedig 
hozzáteszi: a lelkemet ostromolják, ami alatt azt érti, hogy soha nem elégednek meg, amíg el 
nem érik az ő halálát. Minél nagyobb tehát a miket sújtó félelem, annál buzgóbban kellene 
tehát imádkozásba kezdenünk. Istennek valóban nincs szüksége arra, hogy tőlünk kapjon 
információkat és buzdítást, de az ima használata és végcélja nem más, mint hogy a kegyesek, 
szabadon elsorolván Istennek az őket sújtó csapásokat és fájdalmakat, mintegy az Ő keblére 
lerakván ezek terheit, minden kétségen túl biztosakká váljanak abban: Isten odafigyel a 
szükségeikre. 

 
10. Saját kövérségükbe zárták magukat,396 szájokkal kevélyen szólanak. 
11. Körülvettek most engem397 mentünkben; szemeiket ránk szegzik, hogy földre 

terítsenek. 
12. Hasonlók az oroszlánhoz, a mely zsákmányra szomjaz, és a rejtekhelyen ülő 

oroszlánkölyökhöz. 
 
10. Saját kövérségükbe zárták magukat. 398 Ha a mások által adott Megkövéredtek 

változatot tartja valaki jobbnak, a jelentése ugyanaz lesz. Egyes zsidó igemagyarázók így 
magyarázzák az igeszakaszt: eltömődtek a kövérségtől, s a torkuk mondhatni fulladásig 
megtelt azzal, így nem voltak képesek szabadon beszélni. Ez azonban sovány, és nem 
kielégítő magyarázat. A kövérség szó azt hiszem, azt a büszkeséget jelöli, amitől mintegy 
mondhatni zsírtól, eltöltődtek és felfuvalkodtak. Nagyon ideillő és kifejező hasonlít úgy 
bemutatni őket, mint akiknek a szíve úgy megtelt a büszkeséggel, ahogyan a kövér emberek a 
bennük levő zsírral telnek meg.399 Dávid arról panaszkodik, hogy a gazdagságuk és az 
élvezeteik következtében felfuvalkodtak, ahogyan mi is látjuk, hogy az istentelenek, minél 
nagyobb luxusba merülnek, annál erőszakosabban és gőgösebben viselkednek. Én azonban 
azt hiszem: a kövérség szóval egy belső bűnt is leír, nevezetesen hogy minden oldalról a 
gőgösségbe és önteltségbe burkolódzva a végtelenségig elidegenedtek minden emberi 
érzéstől.400 A zsoltáros ezután azt jelenti ki, hogy ez bőségesen ki is fejeződik a 
nyelvezetükben. Röviden, az igeszakasz jelentése ez: az, hogy felfuvalkodtak a büszkeségtől, 
és nem is igyekeznek azt elrejteni, kiderül nagyon gőgös szavaikból. Mikor azt mondja: 
szájokkal kevélyen szólanak, a száj szó nem szószaporítás, mert Dávid azt akarja kimondani, 
                                                
396 A Károli-fordítás szerint: Megkövéredett szívöket elzárták – a ford. 
397 A Károli-fordításban itt a minket szó szerepel – a ford. 
398 Houbigant és Kennicott a עלי חבלמו סגרו szakaszt így olvassák: „Rám zárták a hálójukat”. Horsley és Fry 
elfogadják ezt az olvasatot. „De”, mondja Rogers, „ezt a régi változatok, vagy a kéziratok nem támogatják.” 
399 “Comme les gens replets se trouvent saisis de leur graisse au dedans.” – „A Szentírás szerzői a kövérség 
kifejezést luxusba és önös élvezetekbe merült test megjelölésére használják, Zsolt73:7, 119:70, Jób15:27.” - 
French and Skinner’s Translation of the Book of Psalms. Kétség sem férhet ahhoz, hogy az utalás Dávid 
ellenségeinek személyes külsejére és érzéki örömeire. Ennél azonban többről van szó. „Tudjuk, hogy a Szentírás 
jelképes nyelvezetében a kövérség a büszkeséget jelenti. Az elképzelése eme kapcsolata még mindig fennáll 
Keleten, ahol a büszke ember megjelölésére még mindig azt mondják, hogy kövér, vagy kövérnek néz ki, akár 
valóban kövér testileg, akár nem.” – Illustrated Commentary upon the Bible. 
400 Dr. Gedday így fordítja a mondatot: „A szíveiket megkeményítették:” „Szó szerint”, mondja ő, „bezárták a 
rekeszizmukat – azaz kizártak a szívükből minden könyörületet.” A kövérségnek fordított héber szót Gesenius 
úgy magyarázza, hogy mikor jelképesen használatos, akkor érzéketlen szívet jelent. 
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hogy tágra nyitott szájjal szólnak megvető és lenéző nyelvezettel, ez pedig a bennünk lakozó 
büszkeségről tesz tanúbizonyságot. 

11. Körülvettek most engem mentünkben. A zsoltáros megerősíti a korábban 
mondottakat a dühödt szenvedélyességről, mely az ellenségeiben izzott, hogy neki ártsanak. 
Azt mondja, olyan kegyetlenül el voltak szánva az ő megsemmisítésére, hogy bármerre is 
irányította, vagy változtatta meg az útját, mindenhol szorosan a sarkában jártak. Mikor azt 
mondja, mentünkben, akkor kétségtelenül a saját csapatát szemléli, bár rögtön ezután ismét 
csak önmagáról beszél – hacsak a másik olvasatot nem tartjuk jobbnak, mert egyes 
másolatokban a סבבונו sebabunu, körülvettek minket kifejezés szerepel többes számban. Ez 
azonban nem túl fontos. Dávid egyszerűen csak azt panaszolja, hogy amíg Isten ki nem 
nyújtja a kezét a mennyből az ő megszabadítása végett, addig nincs számára menekülés, mert 
látja: bármerre is irányítja a lépteit ellenségeinek dühét elkerülendő, ők azonnal követik őt, és 
figyelik lépteit. A most határozószóval nemcsak azt jelzi, hogy jelenleg van hatalmas 
veszélyben, de azt is, hogy ellenségei, bármerre is fordul, üldözik, és keményen szorongatják. 
Az utolsó mondatot, szemeiket ránk szegzik, hogy földre terítsenek, egyesek úgy tekintik: 
Dávid a vadászokhoz hasonlítja ellenségeit, akik a földre szegezett szemekkel néznek 
csendesen, a prédára sóvárogván. Ezért úgy vélik, hogy a szemek földre szögezése Dávid 
ellenségeinek testtartását, vagy viselkedését írja le, s a ravasz és rosszindulatú emberek 
természetesen gyakorta szegezik a tekintetüket a földre. Mások szerint, akiknek véleménye 
közelebb áll az igevers lelkületéhez, ez a kifejezésforma a folytonos és fáradhatatlan 
buzgóságot jelenti, amellyel az istentelenek minden dolgot felforgatni kénytelenek. A szemek 
rájuk szögezése tehát nem más, mint minden leleményességük bevetése és minden 
erőfeszítésük kifejtése. A földre terítsenek kifejezés ugyanazt jelenti, mint a felülkerekedni. 
Az istentelenek, mintha szükségszerűen kellene elbukniuk ahhoz, hogy a világ állva 
maradhasson, az egész emberiséget levernék, vagy megsemmisítenék, ezért mindent 
megtesznek, hogy legyőzzenek, és romba döntsenek minden embert. Ezt jobban 
megmagyarázza a következő igeversben szereplő szemléltető hasonlat, ahol azt olvassuk, 
hogy hasonlók az oroszlánhoz, és az oroszlánkölyökhöz.401 Nekünk azonban mindig 
emlékeznünk kell arra az igazságra, hogy minél kegyetlenebbül bánnak velük a gonosz 
emberek, Isten keze annál közelebb van hozzánk a barbár dühük feltartóztatására. Egyedül Őt 
illeti ugyanis a dicséret ezeknek a vadállatoknak a legyőzése és féken tartása okából, akik a 
vérontásban lelik örömüket. Dávid beszél a rejtekhelyekről, vagy titkos búvóhelyekről, mert 
ellenségei magasan képzettek voltak a ravasz hadicselekben, s különböző módszereik voltak a 
bajkeverésre, amihez megvolt a hatalmuk és az eszközeik is, emiatt nehéz volt nekik 
ellenállni. 

 
13. Kelj fel, oh Uram! Szállj vele szembe, terítsd le őt,402 szabadítsd meg lelkemet 

a gonosztól fegyvereddel; 
14. Az emberektől, oh Uram, kezeddel, a kor403 embereitől! Az ő osztályrészük az 

életben van; megtöltötted hasukat titkos404 javaiddal, bővölködnek fiakkal, a miök pedig 
marad, gyermekeikre hagyják. 

 
                                                
401 A francia változatban lionceaux, fiatal oroszlánok. A French and Skinner’s olvasata szerint „hasonlók az 
oroszlánhoz” és „a fiatal oroszlánhoz”, s az alábbi megjegyzés is szerepel: „A ’fiatal oroszlánnak’ fordított szó 
az ifjúsága teljében levő oroszlánt jelenti, amely már teljes mértékben képes a prédájának űzésére.” 
402 „A Septuaginta találóan fejezte ki a héber szavak pontos jelentését: Υπος κελισον αυτουσ – Rogyaszd őt 
térdre” – Horsley. Street olvasata: „Késztesd őt meghajlásra.” Cocceius így fordítja: „Incurva ilium – Hajlítsd 
meg őt”, s ekképpen magyarázza a kifejezést: „Fac, ut se demittat”, stb., azaz „késztesd meghajlásra, görbítsd 
meg az alakját, mely egyenes és rugalmatlan, mint a vas, tehát: vedd el tőke a bajkeverés hatalmát és hajlamát.” 
403 A Károli-fordításban a kor helyett a világ szó szerepel – a ford. 
404 A Károli-fordításban nem szerepel a titkos szó – a ford. 
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13. Kelj fel, oh Uram! Minél hevesebben üldözték Dávidot az ellenségei, annál 
buzgóbban könyörög Istennek az azonnali segítségért. A szembeszállás szót használja 
ellensége sebes lobbanékonyságának leírására, aminek visszaszorítására a legnagyobb 
szüksége volt. Ezekkel a szavakkal a Szentlélek arra tanít minket, hogy mikor a halál már 
küszöbön állónak látszik, akkor Isten tökéletesen elkészített orvosságokkal lát el, melyekkel 
egy pillanat alatt véghezviheti a szabadításunkat. A zsoltáros nemcsak Istennek tulajdonítja 
népe megszabadításának hivatalát, de egyidejűleg fel is fegyverzi Őt a gonoszok leverésére és 
darabokra zúzására. Nem akarja azonban jobban a leveretésüket, mint amennyi a 
megalázkodásukhoz szükséges, hogy hagyjanak fel a vele szembeni dühös és sértő 
viselkedéssel, amint arra a következő mondatból következtethetünk, ahol ismét azért 
könyörög Istennek, hogy szabadítsa meg a lelkét. Dávid ezután belenyugodott volna abba, 
hogy látja őket a külsődleges kényelemben és bővelkedésben, ha nem éltek volna vissza a 
hatalmukkal az igazságtalanság és kegyetlenség gyakorlásával. Tudjuk hát meg, hogy Isten az 
ő népének javát tartja szem előtt, mikor leveri az istenteleneket, és letöri hatalmukat, s mikor 
ezt megteszi, az nem más célból történik, mint hogy megszabadítsa a pusztulástól azokat a 
szegény ártatlanokat, akiket ezek a nyomorult emberek zaklatnak.405 Egyes igemagyarázók 
így olvassák ezt az igeszakaszt: az istentelen emberektől, akik a te kardod,406 továbbá az 
emberektől, akik a te kezed, de számomra ez nem tűnik helyes fordításnak. Elismerem, 
bármerről érkezzen hozzánk a zaklatás, Isten keze az, ami büntet minket, s az istentelenek 
azok az ostorok, melyeket Ő használ ebből a célból. Továbbá, ez a megfontolás nagyon 
alkalmas arra, hogy minket a türelem gyakorlására indítson. Mivel azonban ez a beszédmód 
itt némiképp elhamarkodott, ugyanakkor nem túl összeegyeztethető lenne az imával, én 
inkább azt a magyarázatot fogadom el, amely Dávid szavait imának tekinti, hogy Isten 
szabadítsa meg őt a kardjával, és sújtsa karjával azokat az embereket, akik túl hosszú idő óta 
voltak a birtokában a hatalomnak és a gazdagságnak. Isten kardját állítja szembe az emberi 
segítséggel, és a megkönnyebbülés emberi eszközeivel, s a szavainak jelentése ez: Ha Maga 
Isten nem lép fel bosszút állni, és nem vonja ki a kardját, akkor számomra nem marad 
reménység a szabadulásra. 

14. Az emberektől, oh Uram, kezeddel, a világ embereitől! Én így kapcsolom egybe 
ezeket a szavakat: Ó Uram, szabadíts meg a kezeddel, vagy mennyei segítségeddel az 
emberektől, azoktól az emberektől, akiknek a zsarnoksága már túl hosszú idő óta fennáll, s 
akiktől már régóta tűröd, hogy a gazdagságuk szennyében és mocskában dagonyázzanak. Ez 
az ismétlés nagyon hangsúlyos: Dávid hangja mondhatni elcsuklott a felháborodástól, amit 
ekkora gonoszság ily hosszú időn keresztül való folytatódásának láttán érzett, ezért az első 
szó kimondása után azonnal megállt anélkül, hogy folytatta volna a mondatot, amit kimondani 
szándékozott. Azután, mikor vett egy lélegzetet, kimondja, ami olyannyira bántja őt. Az előző 
versben egyes számban beszélt, most azonban értésünkre adja: nemcsak egyetlen ellensége 
volt, hanem sok, s az ellene fellépőknek akkora ereje és hatalma volt, hogy Isten segítségén 
kívül semmiben sem látta a szabadulás reménységét. 

                                                
405 “Qui sont molestez par ces malheureux.” 
406 „Megkérdezhető, hogy Dávid ebben, vagy a következő mondatban vajon Isten kardjaként, és kezeként akarja-
e bemutatni a gonosz embereket, azaz ama eszközként mellyel a szolgáit szándékozik helyesbíteni, illetve, vajon 
úgy értette-e imájában, hogy Isten a saját kezével és kardjával avatkozzon-e be az ő védelmében és ellenségei 
megbüntetésében. Az utóbbi értelmezést fogadja el néhány fordító, mivel azonban az előbbi tökéletesen biblikus 
kijelentés, és megköveteli a feltételezést, hogy semmi sem hiányzik belőle, számomra ez tűnik a leginkább 
annak, amit akart. Lásd Ézs10:5.” – Walford. A legkiválóbb kritikusok közül azonban sokan Kálvin fordítását 
fogadják el, például Hammond, Houbigant, Ainsworth, Lowth, Horsley, Home, és Hare püspökök, dr. 
Boothroyd, dr. Adam Clarke, Dathe, és Venema. A Tyndale Biblia olvasata: „Szabadítsd meg a lelkem 
kardoddal az istentelenektől”. 
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Ezeket a szavakat, a világot, vagy a kort (mert ez a pontos, szó szerinti fordítás407) 
különféleképpen magyarázzák. Egyesek az emberekre értik, akiknek megvan a maguk ideje, 
mintha Dávid azt akarta volna mondani, hogy bővelkedő állapotuk nem fog sokáig tartani. 
Nekem azonban ez nem tűnik a helyes magyarázatnak. Mások azt feltételezik: ezzel a 
kifejezéssel olyasvalakikre utal, akik teljesen odaszánták magukat a világnak, s akiknek teljes 
figyelme és gondolatai a földi dolgokra irányulnak. Az ő véleményük szerint Dávid az 
ellenségeit a vadállatokhoz hasonlítja. Ugyanebben az értelemben magyarázzák a rögtön 
ezután következőket, Az ő osztályrészük az életben van, a szavakat rájuk vonatkoztatván, mert 
miután teljesen híjával vannak a Léleknek, és teljes szívükkel ragaszkodnak a mulandó földi 
dolgokhoz, semmit sem gondolnak jobbnak ennél a világnál. Azt ugyanis, amiben az egyes 
emberek az örömüket lelik, az osztályrészüknek nevezik. Miután azonban a héber חלד cheled 
szó kort, vagy az ember életútját jelenti, kétségem sincs afelől, hogy Dávid arról panaszkodik: 
ellenfelei tovább élték meg és élvezték a bővelkedést, mint amennyi idő a normál emberi élet 
számára kiméretik. A gonosz emberek által elkövetett vakmerőségek és erőszakoskodások408 
rövid ideig elhordozhatók, de mikor ezek az emberek fékezhetetlenné válnak Isten ellenében, 
akkor valóban nagyon furcsa látni, hogy továbbra is stabilan megmaradnak bővelkedő 
állapotukban. S hogy ez a szavak értelme, az kiderül a מן min elöljáró szóból, amit a –től 
raggal fordítottunk, s amellyel Dávid azt fejezi ki, hogy nemcsak pár napja, vagy legutóbb 
kezdtek növekedni, hanem a bővelkedésük, melynek egy pillanat alatt el kellett volna múlnia, 
nagyon hosszú ideig tartott. Ez tehát a zsoltáros szavainak jelentése, hacsak nem úgy 
értelmezzük azokat, hogy ezek az emberek a világból, vagy a korból származtak, miután ők 
bírtak a legnagyobb tekintéllyel az emberek között, s oly magasra emelkedtek tiszteletben és 
gazdagságban, mintha ez az egész világ csakis nekik készíttetett volna. 

Mikor azt mondja: az ő osztályrészük az életben van, ennek a jelentését úgy 
magyarázom, hogy ezek az emberek mentesek minden bajtól, és bővelkednek az örömökben, 
röviden: nem osztoznak a többi ember általános állapotával. Ahogyan fordítva is, mikor egy 
embert a megpróbáltatások sújtanak, azt szokták mondani, hogy a halál az osztályrésze. Dávid 
tehát arra utal, hogy nem ésszerű, mikor az istentelenek az örömökben és vidámságban 
tobzódnak minden halálfélelem nélkül, s megkövetelik maguknak, mintegy örökölt jogon, a 
békés és boldog életet. 

Amit rögtön ezután tesz hozzá, megtöltötted hasukat javaiddal, annak ugyanaz a 
jelentése. Látjuk, hogy ezek az emberek nem egyszerűen csak élvezik a többi emberrel együtt 
a világosságot, a levegővételt, és az élet más fontos cikkeit, de azt is látjuk, hogy Isten 
gyakran bánik velük tapintatosabban és nagylelkűbben, mint másokkal, mintha csak a 
tenyeréből etetné őket, gyengéden fogván őket, mint kis csecsemőket, s jobban dédelgetvén, 
mint a többi embert.409 Ennek megfelelően Isten titkos javai alatt azokat a ritka és finom 
ínyencségeket kell értenünk, melyeket rájuk ruház. Ez pedig komoly kísértés, mikor az ember 
Isten szeretetét és kegyét az Általa adományozott földi bővelkedés mértéke alapján becsüli 
fel, így nem kell csodálkozni, ha Dávidot nagyon lesújtotta az istentelen emberek bővelkedő 
állapotának szemlélése. De emlékezzünk arra, hogy ezzel a szent panaszkodással nem Isten 
ellen zúgolódva és az Ő akaratának ellenállva vigasztalja önmagát, és enyhíti fájdalmát. 
Emlékezzünk erre, mondom, hogy az ő példájából mi is megtanuljuk a nyögéseinket a menny 
felé irányítani. Egyesek elmésebb magyarázatot adnak arra, hogy Isten titkos javai itt mit is 
jelentenek, úgy tekintvén, hogy ezek azok a jó dolgok, melyeket az istentelenek anélkül 
falnak, hogy egyszer is gondolnának ezek Szerzőjére. Mások azt feltételezik, hogy Isten jó 
dolgait azért nevezi itt Dávid titkosaknak, mert nem ismeretes az ok, amiért oly bőségesen 
árasztja azokat a gonoszokra. Az általam adott magyarázat azonban, miután egyszerű is, és 
                                                
407 “Ou siecle car il y a ainsi mot a mot.” 
408 “L’audace et les outrages.” 
409 “Comme s’il les nourissok en son giron, les tenant tendrement et mignardant plus que tout le reste.” 
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természetes is, önmagában elégségesen cáfolja a többit. Az utolsó dolog ebben a leírásban az, 
hogy ezek a személyek folytatólagos sorozatban továbbadják a gazdagságukat a 
gyermekeiknek, majd a gyermekeik gyermekeinek. Miután ők nem tartoznak Isten gyermekei 
közé, akik számára ez az áldás meg van ígérve, ezért mikor ily módon megkövérednek, az a 
levágásuk napjára történik, amire ki vannak jelölve. Dávid tehát ezzel a panasszal azt tartotta 
a szeme előtt, hogy Isten siessen a bosszú végrehajtásával, látván, milyen hosszan éltek vissza 
a nagylelkűségével és a gyengéd bánásmódjával. 

 
15. Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal [vagy: 

hasonlóságoddal], midőn felserkenek. 
 
Szívfájdalommal kijelentvén Isten előtt az őt sújtó és kínzó nehézségeket, nehogy a 

ránehezedő kísértések terhe legyőzze őt, most mondhatni kitárja a hit szárnyait, és 
felemelkedik a zavartalan békesség régiójába, ahol minden dolgot a megfelelő rendben 
elrendezettnek láthat. Először is, itt egy hallgatólagos összehasonlítás van a dolgok jól 
szabályozott állapota, melyet majd akkor látunk, mikor az Isten az ítéletével helyreállítja 
azokat a dolgokat, melyeket most összekavarodva és zűrzavaros állapotúaknak látunk, 
valamint a mély és lehangoló sötétség között, ami a világban van, mikor Isten csendben 
marad, és elrejti arcát. Az általa felsorolt megpróbáltatások közepette a zsoltáros látszólag 
bele van taszítva a sötétségbe, melyből soha meg nem szabadulhat.410 Mikor látjuk, hogy az 
istentelenek élvezik a bőséget, tisztességgel koronáztatnak meg, és elhalmoztatnak 
gazdagsággal, látszólag Isten nagy kegyét élvezik. Dávid azonban győzedelmeskedik büszke 
és öntelt dicsekedésük felett, s noha a testi szemek, és az értelem megítélése szerint Isten őt 
elvetette, és messzire űzte, mégis arról biztosítja magát, hogy egy napon majd élvezni fogja 
Isten meghitt szemlélésének előjogát. Az Én névmás hangsúlyos, mintha ezt mondta volna: A 
megpróbáltatások és a rágalmak, melyeket most eltűrök, nem akadályoznak meg abban, hogy 
ismét megtapasztaljam az Isten irántam megnyilvánuló atyai szeretetéből fakadó öröm 
teljességét. Gondosan meg kell figyelnünk, hogy Dávid, a legnagyobb öröm élvezetéhez nem 
vágyik másra, mint annak a hatalmas áldásnak a folyamatos ízlelésére, hogy Isten megbékélt 
iránta. A gonoszok képzelhetik magukat boldognak, de amíg Isten az ellenségük, becsapják 
magukat ebbe a képzelgésbe merülve. Isten arcát szemlélni nem más, mint az Ő atyai 
jóindulatát érezni, amivel nem csak megörvendeztet minket a fájdalmaink eltörlésével, de 
még a mennybe is felemel. Az igazság alatt Dávid azt érti, hogy nem fog csalódni a jó 
lelkiismeret jutalmát illetően. Amíg Isten a népét alázza a megannyi megpróbáltatással, a 
világ pimaszul gúnyolódik az egyszerűségükön, mintha becsapnák önmagukat, és azzal 
szabadulnának meg a fájdalmaiktól, hogy művelik és gyakorolják a tisztaságot és az 
ártatlanságot.411 Az efféle gúnyolódás és kinevetés ellen küzd itt Dávid, s ezzel szemben 
bizonygatja magának, hogy lesz jutalma a jóságának és becsületességének, ha kitart az Isten 
szent törvénye iránti engedelmességben. Ézsaiás is hasonló módon (Ézs3:11) biztatja a 
kegyeseket: azzal a megfontolással biztassák magukat, hogy „jól lészen dolga, mert 
cselekedeteik gyümölcsével élnek”. Ebből azonban nem szabad azt gondolnunk, hogy a 
cselekedeteket jelöli meg az üdvösség okaként. Nem célja arról értekezni, hogy mi alkotja azt 
az érdemi alapot, amelyen ő befogadtatott Isten kegyeibe. Csak leszögezi, mint alapelvet, 
hogy akik Istent szolgálják, nem munkálkodnak hiába, mert lehet, hogy egy időre Isten elrejti 
előlük az arcát, de a megfelelő időben ismét megmutatja nekik ragyogó ábrázatát,412 és 
könyörületes szemmel tekint rájuk. 

                                                
410 “Desquelles il n’y oust issue aucune.” 
411 “Comme s’ils s’abusoyent et perdoyent leurs peines en s’adonnant a purete et innocence.” 
412 “Il lui fait tousjours derechet contempler finalment son clair visage et son oeil debonnaire.” 
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Megelégszem. Egyes fordítók az illendőnél nagyobb elmésséggel ezt az utolsó napon 
történő feltámadásra korlátozzák, mintha Dávid nem várta volna a szívében ennek az örömnek 
a megtapasztalását413 az eljövendő élet kezdetéig, és elnyomott volna magában minden iránta 
való vágyakozást, amíg ténylegesen el nem éri azt. Készséggel elismerem, hogy a 
megelégedettség, amiről beszél nem lesz minden vonatkozásban tökéletes Krisztus második 
eljöveteléig. Miután azonban a szentek, mikor Isten a szeretete ismeretének néhány 
fénysugarával bevilágít a szíveikbe, nagy örömüket lelik az ily módon közölt világosságban, 
Dávid joggal nevezi a Szentlélek eme békességét, vagy örömét megelégedésnek. Az 
istentelenek a gondtalanságukban élvezhetik a jó dolgok bőségét akár a szétpukkadásig, a 
vágyaik azonban csillapíthatatlanok, mivel széllel, vagy más szóval evilági dolgokkal 
táplálkoznak a lelki dolgok megízlelése nélkül, amikben tartalom van.414 Az őket kínzó csípős 
lelkiismeret-furdalás miatt azonban nem élvezik a jó dolgokat, amiket birtokolnak, és soha 
nem rendelkeznek összeszedett és nyugodt elmével, így folytonosan boldogtalanok azok miatt 
a belső szenvedélyek miatt, melyek bizonytalansággal töltik el és megzavarják őket. Egyedül 
Isten kegyelme tehát az, ami megelégedettséget adhat nekünk,415 s meggátolhat abban, hogy a 
rendellenes vágyak összezavarjanak. Kétségem sincs afelől tehát, hogy Dávid itt azért utal a 
világ üres örömeire, melyek csak kiéheztetik a lelket, és csak élénkítik és növelik az 
étvágyat,416 hogy megmutassa: csak azok a részesei az igazi és tartalmas boldogságnak, akik 
egyedül Isten élvezetében keresik az örömüket. Miután a héber szöveg szó szerinti fordítása a 
megelégszem a te arcod ébresztésében, vagy a te arcod ébresztése által, egyesek az első 
jelentést részesítik előnyben, az Isten arca által történő ébresztés alatt az Ő kegyelme 
világosságának előretörését, vagy megmutatkozását értve, amit korábban mondhatni 
elrejtettek a felhők. Én azonban a felébredni szót inkább Dávidra vonatkoztatom,417 és úgy 
értelmezem, mint haladékot (pihenőt) kapni a fájdalmaitól. Dávidot valóban soha nem gyűrte 
le a lelki dermedtség, de az ellenségeinek üldöztetése miatti fáradozás hosszú időszaka után el 
kellett jutnia abba az állapotba, hogy mély álomba merülhessen. A szentek nem szenvedik el 
és verik vissza az őket ért összes támadást oly bátran a testi gyengeség következtében, hogy 
ne éreznénk magukat időnként lankadtnak és gyengének, vagy ne lennének úgy megrettenve, 
mintha a sötétségbe lennének beburkolva. Dávid az elmének ezt a felkavart állapotát az 
álomhoz hasonlítja. Mikor azonban Isten kegyessége ismét feltámad, és fényesen rá ragyog, 
kijelenti, hogy akkor visszanyeri majd a lelki erőt és az elme nyugalmát. Igaz, amint Pál is 
kijelenti, hogy amíg ezt a földi vándorutat járjuk, addig „hitben járunk, nem látásban”. Miután 
azonban nemcsak az evangélium tükrében szemléljük Isten alakját, hanem kegyelmének 
nagyszámú bizonyítékában is, amit naponta kimutat nekünk, ezért mindenki rázza ki magát a 
tespedtségből, és elégedjünk most meg a lelki örömmel, amíg Isten majd a megfelelő időben 
az Ő közvetlen jelenlétébe nem visz be minket, hogy szemtől-szembe örülhessünk neki. 

                                                
413 “Comme si David remettoit a la vie a venir l’esperance de sentir en son coeur une joye heureuse.” 
414 “C’est a dire de choses terriennes, sans gouster les choses spirituelles esquelles il y a fermete.” 
415 “Qui nous puisse donner contentement.” 
416 “Lesquelles ne font qu’affamer et augmenter tousjours tout plus l’appetit.” 
417 A kaldeus változat Dávidra vonatkoztatja és így fordítja: „Mikor felébredek, megelégszem a te arcod 
dicsőségével”. A Septuaginta, a Vulgata, az arab és etióp változatok azonban a felébredni igét a dicsőségre 
vonatkoztatják. „Εν τω οφθηναι την δοξαν σου”, „A te dicsőséged megjelenésekor”, mondja a Septuaginta. 
„Cum apparuerit gloria tua”, „Mikor a dicsőséged megjelenik”, mondja a Vulgata. 
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18. zsoltár 
 
Mindannyian tudjuk, hogy miféle nehézségeken és majdhogynem leküzdhetetlen 

akadályokon keresztül jutott el Dávid a királyságra. Még Saul halála idején is szökevény, 
mondhatni törvényen kívüli volt, s fáradtan tengette az életét a félelemben a sok fenyegetés és 
halálos veszély közepette. Miután Isten a saját kezével a királyi trónra emelte, azonnal 
zaklatni kezdték a saját alattvalóinak a zendülései és lázadásai, s miután a lázadó csoport ereje 
nagyobb volt az övnél, gyakran áll a teljes leveretés küszöbén. Azután a külső ellenségek is 
keményen próbáéra tették, még öreg korában is. Ezeken a megpróbáltatásokon soha nem 
kerekedett volna felül, ha nem Isten hatalma segíti. Ezért miután sok és jelentős győzelmet 
aratott, nem önmagának zengett győzelmi éneket, ahogyan a hitetlen emberek szoktak, hanem 
Istent dicséri és magasztalta, mint ezeknek a győzelmeknek a szerzőjét egy sor látványos és 
odaillő díszítő jelzővel, és a mindent felülmúló kiválóság, és fenségesség stílusában. Ez a 
zsoltár tehát az első ama zsoltárok közül, melyekben Dávid fennkölt sorozatokban 
magasztalja Isten vele közölt csodálatos kegyelmét, mellyel egyrészt királlyá tette őt, másrészt 
megtartotta abban a pozícióban. Azt is megmutatja nekünk, hogy uralkodása előképe volt 
Krisztus királyságának a kegyesek megtanítása és biztosítása végett arról, hogy Krisztus az 
egész világ és annak minden ellenállása ellenére az Atya rendkívüli és felfoghatatlan 
hatalmával mindig is győztes lesz. 

 
1. Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait 

azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének 
kezéből, és a Saul kezéből. 

 
Gondosan meg kell figyelnünk azt a konkrét időpontot, mikor ez a zsoltár íródott, mert 

megmutatja, hogy Dávidot, miután az ügyei a béke és a virágzás állapotába jutottak, nem 
ragadta el a szertelen öröm, mint a hitetleneket, akik miután megszabadultak az őket érő 
csapásoktól, kirázzák az elméikből Isten jótéteményeinek emlékét, majd ordenáré és 
lezüllesztő örömökbe vetik bele magukat, vagy magasra emelvén az orrukat, elhomályosítják 
Isten dicsőségét büszke és hiábavaló dicsekvésükkel. Dávid, amint a szent történelem 
elmondja (2Sám22:1) ezt a dalt már majdnem az élete végén énekelte az Úrnak, mikor 
megszabadulván minden gondjától, békességet élvezett. A zsoltár ajánlása itt egyezik azzal a 
beszámolóval, és abból, amiről itt olvasunk, arra következtetünk, hogy mindez nem 
helytelenül, vagy tévesen került a zsoltár elejére. Dávid rámutat az időpontra, mikor énekelte, 
nevezetesen, mikor az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből. Ezzel azt mutatja 
be nekünk, hogy a királyság tökéletesen nyugodt birtokába jutott, s Isten nem csak egyszer, 
vagy csak egyféle ellenséggel szemben segítette meg őt, mert láthatjuk, hogy konfliktusai 
időről-időre kiújultak, s az egyik háború vége a másik kezdetét jelentette, sőt gyakorta 
támadott ellene egyszerre több hadsereg is. A világ teremtése óta se nagyon lehet találni még 
valakit, akit Isten ilyen sok és ilyen sokrétű próbának vetett volna alá. Miután Saul nagyobb 
kegyetlenséggel, nagyobb dühvel és elszántsággal üldözte őt, mint a többiek, az ő nevét külön 
is megemlíti, bár az előző mondatban a zsoltáros általános kifejezésekkel szólt minden 
ellenségéről. Saulét nem azért említi utoljára, mintha ő lett volna az egyik legutolsó 
ellensége,418 hiszen ekkor már mintegy harminc éve halott volt, azonkívül azóta Dávid már 
nagyon sok külső ellenségét leverte, és saját fia, Absolon lázadását és elfojtotta. De meg volt 

                                                
418 “Car il ne faut pas penser qu’il soit mis en dernier lieu, comme celuy dont il fust plus fresche memoire, que de 
tons les autres.” —  “Nem szükséges azt feltételezni, hogy Sault azért említi utoljára, mert az összes többi 
ellenségénél élénkebben megmaradt az emlékezetében.” 
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győződve arról, hogy Isten kegyelmének különleges megnyilvánulása volt iránta, s 
elsődlegesen méltó a megemlékezésre, mikor oly sok éven át megmenekült a 
megszámlálhatatlanul sok halálból. Vagy inkább, mivel amennyi napot Saul uralkodása alatt 
élt, Isten mondhatni annyi csodát tett az ő szabadulásáért, ezért említi elsőként ezt a 
fáradhatatlan ellenségét, valamint a megmenekülését az ő kezéből. Önmagát az Úr 
szolgájának nevezve kétségtelenül a királyságra történő elhivatásáról kívánt bizonyságot 
tenni, mintha azt mondta volna: nem elhamarkodottan és a saját magam felhatalmazására 
ragadtam magamhoz a királyságot, hanem csak a mennyei rendeletnek engedelmeskedve 
cselekedtem. S valóban, a megannyi vihar közepette, melyekkel szembesülni volt kénytelen, 
nagyon szükséges támogatás volt, hogy a saját elméjében meg legyen győződve róla: semmit 
sem vállalt magára, csak amit Isten parancsolt neki, vagy inkább ez volt a számára a békés 
mennyország és a biztonságos visszavonulás annyi pörlekedés és furcsa megpróbáltatás 
közepette.419 Nincs nyomorultabb ember annál, mint aki a balsorsot a saját elméjének puszta 
ösztönzésére vonta a maga fejére, nem pedig az Isten elhívásának engedelmeskedve. 
Dávidnak tehát jó oka volt rá, hogy tudtunkra adja: nem a becsvágy késztette azokra az 
összeütközésekre, melyek elhordozása oly fájdalmas és nehéz volt a számára, és nem próbált 
meg semmit törvénytelen, vagy gonosz eszközökkel, hanem mindig Isten akaratát tartotta 
szilárdan a szeme előtt, ami mintegy világosságként vezette őt az útján. Ezt a dolgot nekünk is 
nagyon hasznos ismernünk, nehogy azt várjuk, hogy mentesek leszünk minden gondtól-bajtól, 
mikor Isten elhívását követjük, hanem inkább a testünk számára fájdalmas és kellemetlen 
háborús állapotokra készüljünk fel. A szolga név tehát ebben az igeszakaszban, valamint 
megannyi másikban az ő közhivatalára vonatkozik, pont amiképpen a próféták és apostolok 
nevezik magukat Isten szolgáinak a hivatalos jellegükre utalván ezzel. Mintha azt mondta 
volna: nem saját magamtól lettem király, hanem Isten választott ki ennek a magas hivatalnak 
a betöltésére. Egyidejűleg különösen Dávid alázatosságát kell megfigyelnünk, aki noha oly 
sok győzelemmel tűnt ki, mégsem tiszteli meg magát más megnevezéssel, mint ezzel: az Isten 
szolgája. Mintha azt akarta volna megmutatni: többre tartja a hivatali kötelességeinek hűséges 
ellátását, amivel Isten bízta meg, mint hogy az egész világ tiszteletét és nagyrabecsülését 
élvezze. 

 
2. És monda: Szeretlek420 Uram, én erősségem! 
3. Az Úr az én kősziklám,421 váram és szabadítóm; az én Istenem, az én 

kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva,422 menedékem. 
 
2. És monda, stb. Nem állok meg aprólékosan vizsgálgatni azokat a szótagokat, vagy 

néhány szót, melyekkel ez a zsoltár különbözik a Sámuel második könyvének huszonkettedik 
fejezetében feljegyzett énektől. Mikor azonban bármiféle fontos különbséget találunk, arra a 
                                                
419 “Ou plustost ce luy avoit este un bon port et retraite seure au milieu de tant d’esclandres et calamitez 
estranges.” 
420 Ez a francia változat fordítása. A héber szövegben szereplő רחם racham szó nagyon kifejező. Cocceius 
mondja: „רחם racham est intime ac medullitus cum motu omnium viscerum diligere” – „a szív legmélyebb és 
legerősebb vonzalmával, a teljes bensővel szeretni”. Ainsworth olvasata: „Hőn szeretlek téged”. Street: 
„Rendkívül szeretlek téged”. Horne püspök: „A ragaszkodás minden epekedésével szeretlek téged, ó Uram”, és 
dr. Adam Clarke változata: „Egész bensőmmel szeretlek téged, Uram”. A szó tehát Dávid érzelmeinek 
gyengédségét és erőteljességét jelenti. 
421 A héber szó szószerinti jelentése szirt, vagy bérc, és különbözik attól a szótól, amit az igevers későbbi 
szakaszában szintén kősziklának fordítanak. „A סלע sela szó”, mondja dr. Adam Clarke, „azokat a sziklás 
meredélyeket jelenti, melyek menedéket kínálnak az embereknek és az állatoknak, ahol gyakran a méhek is 
felépítik kaptáraikat, s ahonnan a mézet nagy bőségben lehet gyűjteni. A ’kősziklából is mézet szopatott vele’ 
(5Móz32:13).” 
422 A szarv az erő és a hatalom jelképe. A hasonlatot a bivalytól és más nagy erejű állattól kölcsönzik, akik 
erejüket főleg a szavaik használatával fejtik ki. 
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maga helyén kitérünk, s találunk máris egyet a zsoltár kezdőmondatában. A Szeretlek Uram, 
én erősségem! hiányzik a Sámuelnél feljegyzett dalból. Miután a Szentírás nem használja a 
 ,racham szót szeretni értelemben, csak piél igeragozással, itt viszont qal alakban szerepel רחם
egyes zsidó igemagyarázók a kegyelmet keresni kifejezéssel értelmezik. Mintha Dávid azt 
mondta volna: Uram, mivel oly sokszor tapasztaltalak meg könyörületes Istenként, benned 
fogok bízni, és a te kegyelmedben nyugszom meg mindörökké. Természetesen ez a 
magyarázat sem lenne alkalmatlan, de nem akarok eltérni a másiktól, melyet általánosabban 
elfogadnak. Meg kell figyelni, hogy Isten szeretete itt a valódi kegyesség fő alkotóelemeként 
szerepel, mert nincs jobb módja Isten szolgálatának, mint hogy szeressük Őt. Kétségtelen, a 
szolgálatot, mellyel tartozunk Neki, jobban kifejezi a tisztelet szó, mert így az Ő fensége 
jobban a szemünk elé kerül az Ő végtelen nagyságában. Mivel azonban semmit sem követel 
olyan konkrétan, mint a szív összes vonzalmát, s hogy azok Felé irányuljanak, ezért nincs 
áldozat, melyet többre értékelne, mint mikor a szabad és spontán szeretet kötelékeivel 
kötődünk hozzá, valamint nincs semmi, amiben az Ő jósága szembetűnőbben ragyogna fel, 
mint az Ő bőkezű és szuverén jóságában. Mózes tehát, mikor összefoglalását akarta adni a 
törvénynek, ezt mondta: „Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, 
hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt” (5Móz10:12). Így 
beszélve Dávid ugyanakkor azt is meg akarta mutatni, hogy az ő gondolatai és vonzalmai nem 
kötődtek oly szorosan Isten jótéteményeihez, hogy hálátlan lett volna Vele szemben, Aki a 
szerzője volt ezeknek, mert ez a bűn megszokott dolog minden korban. Még napjainkban is 
látjuk, hogy az emberiség nagyobbik része miképpen élvezi a saját kényelmére Isten 
ajándékait anélkül, hogy a legcsekélyebb figyelmet szentelné Neki, vagy ha egyáltalában 
gondolnak is Rá, csak azért, hogy megvessék Őt. Dávid nehogy ebbe a hálátlanságba essen, 
ezekkel a szavakkal egy nagyon ünnepélyes esküt tesz: Uram, mivel Te vagy az én erőm, én 
továbbra is melletted maradok, és őszinte szeretettel szeretlek Téged. 

3. Az Úr a én kősziklám. Mikor Dávid így halmoz fel megannyi titulust, melyekkel 
Istent tiszteli meg, az nem haszontalan, vagy szükségtelen szószaporítás. Tudjuk, milyen 
nehéz az emberek számára megtartani szívüket és elméjüket Istenben. Vagy azt képzelik, 
hogy nem elegendő számukra az Isten, ezért mindig másutt keresnek támogatást és segítséget, 
vagy az őket érő legelső kísértés során elveszítik azt a bizalmat, amit Belé vetnek. Dávid 
tehát, mikor Istennek tulajdonítja a különféle módszereket népének megmentésében, azt 
jelenti ki ünnepélyesen, hogy amennyiben Isten a védelmezője és támogatója, hatékonyan 
meg van védve minden veszéllyel és támadással szemben. Mintha azt mondta volna: Azok, 
akiket Isten támogatni és védeni akar, nemcsak mindenféle veszéllyel szemben vannak 
biztonságban, de mondhatni áthatolhatatlan sáncok veszik őket körül minden oldalról, így 
akár ezer halállal szembesüljenek, nem kell félniük még ettől a félelmetes tömegtől sem.423 
Látjuk tehát, hogy Dávid célja itt nemcsak Isten dicséreteinek ünneplése hálája jeléül, hanem 
ami elméink megerősítése is szilárd és állhatatos hittel, hogy bármi csapás érjen is minket, 
mindig Istenhez folyamodjunk, és legyünk arról teljesen meggyőződve, hogy Neki megvan az 
ereje és a hatalma a megsegítésünkre különféle módszerekkel, annak megfelelően, amilyen 
módozatokat eszelnek ki a gonoszok velünk szemben a károkozásra. S amint már korábban 
rámutattam, Dávid nem ok nélkül ragaszkodik annyira ehhez a dologhoz és fejezi ki ugyanazt 
különböző kifejezésekkel. Lehet, hogy Isten valami módon megsegített minket, mégis, mikor 
új kísértéssel szembesülünk, azonnal úgy elfog minket a félelem, mintha soha nem 
tapasztaltunk volna meg semmit az Ő segítségéből. S azok, akik egy bajban védelmet és 
támogatást várnak Tőle, de aztán körülhatárolják az Ő erejét, korlátoltnak tekintvén azt más 
vonatkozásokban, úgy cselekednek, mint a csatába menő ember, aki a melle vonatkozásában 
jól védettnek érzi magát, mert van mellvértje és pajzsa, de félti a fejét, mert nincs sisakja. 
                                                
423 “Comme environnez de bons rempars de tous costez, tellement que mille morts, quand autant il s’en 
presenteroit a eux, ne’cur doyvent point ikire peur.” 
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Dávid tehát teljes fegyverzettel látja el a kegyeseket,424 hogy érezhessék: nem fenyegeti őket a 
megsebesülés veszélye, ha Isten ereje a pajzsuk. S hogy ezt a célt tartotta a szeme előtt, az 
kiderül a kijelentésből, amit az Istenbe vetett bizalmáról tesz: ő benne bízom. Tanuljuk hát 
meg az ő példájából saját magunk is használni azokat a titulusokat, amelyeket itt Istennek 
tulajdonít, s alkalmazzuk azokat ellenszerként minden nehézséggel és nyomorúsággal 
szemben, melyek ránk támadhatnak, így azonnal képesek legyünk messzire visszaverni 
minden félelmet, amit a Sátán próbál az elménkbe sugallni. Nem csak azért mondom el ezt a 
buzdítást, mert reszketünk a megpróbáltatásoktól, melyek mostanság érnek minket, hanem 
mert a saját képzeletünkben alaptalanul halmozunk fel veszélyeket az eljövendő időket 
illetően, és így szükségtelenül zaklatjuk fel magunkat a képzelet puszta szüleményeivel. A 
2Sám22:3-ban feljegyzett dalban Az Úr az én kősziklám szavak helyett Az Isten az én 
erősségem olvasható. A paizsom szó után pedig ez áll: idvességemnek szarva, erősségem és 
oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól. Ezek a szavak teljesebbé 
teszik a mondatot, de annak jelentése ugyanaz. 

 
4. A dicsért Úrhoz kiáltok,425 és megszabadulok ellenségeimtől. 
5. Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai426 rettentettek engem. 
6. A Seol kötelei427 vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem. 
7. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat 

meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. 
 
4. A dicsért Úrhoz kiáltok. Isten segítségül hívása, amint máshol megjegyeztük, 

gyakran az ő egész szolgálatát tartja szem előtt. Miután a most következőkben konkrétan az 
ima hatása, vagy gyümölcse van megemlítve, nekem kétségem sincs afelől, hogy az előttünk 
álló igeszakaszban szereplő kifejezés az Istenhez folyamodást jelenti segítségért, valamint a 
szabadulás kérését Tőle imában. Dávid a harmadik versben azt mondta, hogy Istenben bízott, 
most pedig ezt annak a bizalmának a bizonyítékaként fűzi hozzá. Mindenki ugyanis, aki 
Istenben bízik, buzgón könyörög majd az Ő segítségéért a szükség idején. Ezért kijelenti, 
hogy meg fog szabadulni, s legyőzi minden ellenségét, mert Istenhez folyamodik segítségért. 
Istent dicsértnek nevezi, s ezzel nemcsak azt jelzi, hogy méltó a dicséretre, ahogyan majdnem 
minden igemagyarázó magyarázza, hanem arra is rámutat, hogy mikor a kegyelem trónjához 
járult, imái összekeveredtek és egybeszövődtek a dicséretekkel.428 Az igevers témája látszólag 
megköveteli, hogy úgy értsük: hálát adván Istennek a múltban kapott jótéteményekért, újabb 
könyörgésekkel kéri majd a segítségét. S természetesen egyetlen ember sem hívja segítségül 
Istent az imában szabadon és őszintén mindaddig, amíg fel nem bátorítja és biztatja magát az 
Isten kegyelméről történő megemlékezéssel. Ennek megfelelően buzdítja Pál a kegyeseket a 
Fil4:6-ban: „imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel 
kívánságaitokat az Isten előtt”, s hogy tegyék le terheiket, mondhatni az Ő keblére. Mindazok, 

                                                
424 “Et pourtant David equippe yci les fideles de pied en cap comme on dit.” — “Dávid tehát, ahogyan mondani 
szokás, itt tetőtől talpig felfegyverzi a kegyeseket.” 
425 A Károli_fordítás szerint: Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó – a ford. 
426 “Hebrews de Belial.” — széljegyzet. “A héber Beliál.” 
427 “Ou de corruption.” — széljegyzet. “vagy: a romlásé.” 
428 A מהלל mehullal szó a héber szövegben szó szerint dicséretet jelent. Az ókori változatok nem úgy értelmezik 
ezt, hogy Isten dicséretre méltó, ami az angol változat (és a Károli is – a ford.) értelmezése, hanem inkább a 
zsoltáros elhatározásának tekintik, hogy dicsérni fogja Istent. A Septuaginta olvasata: „Αινων επικαλεσομαι 
Κυριον”, „Dicsérve hívom segítségül az Urat”. A Vulgata olvasata ugyanez: „Laudans invocabo”. A kaldeus 
változatban: „Egy énekben, vagy himnuszban öntöm ki imáimat az Úrnak”. Az arab változat szerint: „Dicsérni 
fogom az Urat, és segítségül hívom”. Pontosan ebben az értelemben érti Kálvin is ezeket a szavakat: „Segítségül 
hívom a dicsért Urat”. 
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akiknek imáiban nincs meg egyben az Isten dicsérete, vádolhatók azzal, hogy Isten ellen 
kiabálnak és panaszkodnak, mikor ebbe az ünnepélyes tevékenységbe kezdenek. 

5. Halál kötelei429 vettek körül. Dávid most elkezdi felsorolni azokat a kétségtelen és 
látványos bizonyítékokat, melyekből megtapasztalta, hogy Isten keze elegendően erős és 
hatalmas az őt érő minden veszély és megpróbáltatás visszaverésére. S nem kell 
csodálkoznunk, ha az egyszerűbben, és dísztelen stílusban leírható dolgokat poétikus 
kifejezésformába öltözteti, és a nyelvezet minden eleganciájával és díszével adja elő. A 
Szentlélek, hogy az emberek gonosz és romlott hajlamai ellen küzdjön, s nyomást 
gyakoroljon azokra, itt ellátta Dávidot fenséggel, energiával és csodálatos erővel teljes 
eleganciával azért, hogy ráébressze az emberiséget: vegyék fontolóra Isten jótéteményeit. 
Aligha nyújt olyan segítséget Isten, legyen az bármennyire nyilvánvaló és kézzelfogható, amit 
a közönyünk és bűnös megvetésünk ne homályosítana el. Dávid tehát, hogy még 
hatékonyabban megmozdítsa és átjárja elméinket, azt mondja, hogy az Isten által neki adott 
szabadulás és támogatás a világ egész szerkezetében megmutatkozott. Ebbéli szándékát 
figyelembe kell vennünk, nehogy azt gondoljuk: túllép az illő kereteken, mikor ennyire 
fenséges stílusban fejezi ki magát. A lényeg tehát az: mikor a megpróbáltatásai során a 
szakadék szélére jutott, Istenhez folyamodott segítségért, és csodálatos módon őriztetett meg. 

Most néhány megjegyzést kell tennünk a szavak vonatkozásában. A héber חבלי 
chebley szó azt jelenti: kötelek, vagy fájdalmak, vagy bármi halálos gonosz,430 ami felemészti 
az ember egészségét és erejét, és az elpusztítására tör. Azt, hogy a zsoltár megfelelhessen a 
Sámuel 2. könyvében feljegyzett éneknek, amire korábban utaltunk, én nem helytelenítem, ha 
ezt a szót itt megbánásnak fordítják, mert az itt használt kifejezés a משברי מות mishberey 
maveth,431 és a  משברי mishberey főnév abból az igéből származik, melynek jelentése 
megszegni, megtörni. Miután azonban a kötelektől, vagy csapdáktól kölcsönzött hasonlat 
jobban illik a körülvenni igéhez, melynek jelentése az, hogy Dávidot minden oldalról halálos 
veszélyek vették körül, én inkább ezt a magyarázatot fogadom el. Ami az árról következik, az 
azt jelenti, hogy ellenségei erőszakossága és hevessége már majdnem legyőzte őt, amiképpen 
az ember is már-már elveszettnek tekinthető, ha elborítja a fejét az áradat. A Beliál 
(istentelenség) árjainak nevezte, mert a gonosz és romlott emberek voltak azok, akik 
összeszövetkeztek ellene. A héber Beliál szónak sokrétű a jelentése. Etimológiáját tekintve az 
igemagyarázók eltérő véleményen vannak. Miért fordította Jeromos az iga nélkül 
kifejezéssel,432 nem tudom. Az általánosabban elfogadott vélemény az, hogy az ebből a két 
szóból összetett szó a בלי beli, nem, és az עול ol, iga433 azt jelentik: a gonoszok nem kelnek fel, 
más szóval végül semmit sem nyernek, és sehová nem jutnak bolond útjukon. A zsidók 
természetesen ezt a szót használták mindenféle aljas gonoszság leírására, és ezért nagyon 
valószínű, hogy Dávid az ellenségeit akarta ezzel leírni, akik aljas és gonosz módon a 
                                                
429 „A halált itt megszemélyesíti a hatalmas győzteshez hasonlítva, aki legyőzött ellenségeit erős kötelekkel 
kötözi meg.” – Walford. 
430 „A חבלי chebley szó”, mondja Hammond, „két dolgot jelent, kötelet, valamint egy nő szülési fájdalmait, s a 
konkrét jelentését a szövegkörnyezet alapján kell eldönteni. Itt, ahol a körülvevéshez kapcsolódik, a 
legalkalmasabb kötélként értelmezni, mivel a kötelek megfelelőek erre a célra, a megtartásra és leszorításra, 
mikor körülfognak”. A kaldeusok más jelentéssel értelmezik a szavakat, és így fordítják: „A fájdalom úgy a 
hatalmába kerített, mint a vajúdó asszonyt, akinek nincs ereje a szüléshez, ezért halálos veszélybe került”. A 
Septuaginta ugyanezt a nézetet fogadja el: „ωδινες θανατου”, a halál fájdalmai. 
431 Cocceius „a halál hullámainak” fordítja a szavakat, s megjegyzi, hogy a „hullámok” szavak magyarázza a 
„körülvettek engem” igét. A halál ráküldte a fájdalmait, egyiket a másik után, a tenger hullámaihoz hasonlóan, s 
oly hevesen, hogy már-már elborították. A  משברי mishberey szó a tenger megtörő hullámaira is vonatkozik 
(Zsol42:8).” – Ainsworth. Horsley a kifejezést „a halál törőhullámainak” nevezi. „A hasonlatot”, mondja, 
„azoktól a veszélyes hullámoktól kölcsönzi, melyeket a tengerészeink fehér törőhullámoknak neveznek.” 
432 Jeromos kétségtelenül a בלי beli, nem, vagy nélkül, és az עול ol, iga szavakból indul ki, így a Beliál azokat 
jelenti, akik minden korlátot leráznak. Ennek jelentése haszon, vagy előnyszerzés bármely vonatkozásban. 
433 A Beliál összetett szó, jelentése: hitványság, méltatlanság. 
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megsemmisítését tervezgették.434 Ha azonban bárki jobbnak látja a halál árjai kifejezéssel 
fordítani a szakaszt, én nem ellenezném. A következő versben megismétli, hogy a Seol kötelei 
vették őt körül. Miután a héber szó ugyanaz, mint ami az előző versben szerepel, én helyesnek 
véltem kötelek szóval fordítani, s nemcsak azért, mert a rögtön ezután következő szó azt 
jelenti: bekeríteni, körülzárni, körülfogni, hanem mert mindezek után rögtön a halál tőrei 
szavakat teszi hozzá, amit véleményem szerint ugyanebben az értelemben kell fordítani. Ez 
tehát ama veszedelmes körülmények leírása, amelybe került, ezért annál inkább kiemeli és 
dicsőíti a szabadulást. Miután Dávid oly kétségbeejtő állapotba jutott, ahonnan a 
megkönnyebbülés, vagy szabadulás semmiféle reménysége sem látszott, bizonyos, hogy Isten 
keze által szabadult meg, emberi erő közreműködése nélkül. 

6. Szükségemben, stb. Dávid rendkívüli hitének nagyon világos bizonyítéka volt az, 
hogy mikor a halál szakadéka már majdnem elnyelte, akkor felemelte a szívét egy imában a 
mennybe. Tanuljuk hát meg: ez a példa nem azért van a szemünk elé állítva, hogy a bármilyen 
nagy és súlyos megpróbáltatások meggátoljanak minket az imádkozásban, vagy azt 
ellenszenvessé tegyék a számunkra. Ez volt az a bizonyos ima, mely meghozta Dávidnak 
azokat a gyümölcsöket, vagy csodálatos hatásokat, melyekről utóbb beszél, s ebből még 
világosabban kiderül: szabadulása Isten hatalmának köszönhető. A kiáltás szó alatt, amint már 
máshol megjegyeztük, a szeretet buzgóságát és komolyságát érti, amit az imában tanúsított. 
Azután Istent az én Istenemnek nevezve elkülöníti magát Isten otromba megvetőitől, vagy a 
képmutatóktól, akik mikor a szükség kényszeríti őket, segítségül hívják az isteni Felség nevét, 
de nem jönnek Istenhez meghitten és tiszta szívvel, így nem tudnak semmit atyai szeretetéről 
és jóságáról. Mikor tehát amikor Istenhez közeledünk, a hit világítja meg az utat, teljes 
meggyőződést adva nekünk arról, hogy Ő a mi Atyánk, akkor megnyílik a kapu, s szabadon 
beszélgethetünk Vele, ahogyan Ő is velünk. Dávid Istent az ő Istenének nevezve és a maga 
oldalára állítva azt is jelzi, hogy Istennel az ő ellenségei szembehelyezkedtek. Ez pedig annak 
megmutatására szolgál, hogy őt az igazi kegyesség és az istenfélelme ösztönözte. A templom 
szó alatt itt nem a szentélyt kell értenünk, mint oly sok helyen máshol, hanem a mennyet. A 
rögtön ezután következő leírás ugyanis nem alkalmazható a szentélyre. Ennek megfelelően a 
szakasz értelme az, hogy mikor Dávidot a világ elhagyta és elvetette, s minden ember 
becsukta a fülét a segélykiáltása előtt, akkor Isten kinyújtotta a kezét a mennyből a 
megmentésére. 

 
 8. Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; és 

megindultak, mert haragra gyúlt. 
9. Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz; izzó szén gerjedt belőle. 
10. Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt. 
11. Kérubon haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant. 
12. A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét felhők és sűrű 

fellegek. 
 
8. Megindult, megrendült a föld. Dávid, biztos lévén abban, hogy Isten megtapasztalt 

segítségét lehetetlen a számára kellőképpen felmagasztalni úgy, amint azt megérdemelte 
volna, a földben és az égben mutatja fel annak képét, mintha ezt mondta volna: olyan látható 
volt az, mint azok a változások, melyek megváltoztatják az ég és a föld kinézetét. Ha a 
természetes dolgok mindig egyforma és egyenletes módon folytatódnának, Isten hatalma nem 
lenne annyira látható. Mikor azonban az ég arculata hirtelen eső, hangos villám, vagy 
félelmetes vihar által megváltozik, akkor a korábban mondhatni alvóknak és érzéketleneknek 
szükségszerűen fel kell ébredniük, és reszketve a tudatára kell ébredniük a létező és uralkodó 
                                                
434 „A ’Beliál árjai’ nagy embertömegeket jelent, akik heves áradatként törnek előre mindennek a leverésére és 
megsemmisítésére, ami csak szemben áll velük.” – Walford. 
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Istennek.435 Az efféle hirtelen és előre nem látható változások világosabban mutatják meg a 
természet nagy Alkotójának a létezését. Kétségtelen, hogy mikor az ég felhőtlen, és nyugodt, 
akkor is elégséges bizonyítékát látjuk benne Isten fenségének, mivel azonban az emberek nem 
keltik fel elméiket, hogy reflektáljanak arra a fenségre, míg az közelebb nem jön hozzájuk, 
Dávid, hogy hatékonyabban gyakoroljon ránk hatást, azokat a hirtelen változásokat idézi fel, 
melyek megindítanak és megdöbbentenek bennünket. Istent pedig egyszer úgy mutatja be, 
mint Aki sötét felhőbe van öltözve, azután úgy, mint Aki felkavarja az eget a viharral, vagy a 
szelek hangos hevességével szaggatja szét, majd elindítja a villámokat, vagy kénkövet és tüzet 
szór le az égből. Röviden, a zsoltáros célja annak megmutatása, hogy az Isten, Aki amilyen 
gyakran csak jónak látja, megreszketteti a világ minden részét az Ő erejével, mikor Dávid 
szabadítójaként akar megmutatkozni, olyan nyíltan és a jelek által annyira egyértelműen 
megismerhető volt, mintha minden teremtményben megmutatta volna az erejét égen-földön. 
Először is azt mondja: megindult, megrendült a föld, s a földrengésnél nincs is semmi 
félelmetesebb. Itt a hegyek fundamentomai szavakat olvassuk, míg a Sámuel 2. könyvében az 
égnek fundamentomai szavak szerepelnek, de a jelentésük ugyanaz, nevezetesen hogy ebben a 
világban semmi sem oly kemény és szilárd, hogy ne remegett volna, s ne mozdult volna ki a 
helyéről. Dávid azonban, amint már az elején megjegyeztem, ezt nem egy történet részeként, 
valójában bekövetkezett eseményként meséli el, hanem hasonlatokat használ abból a célból, 
hogy minden kételkedést eltöröljön, és az Isten hatalmába és gondviselésébe vetett hitbéli 
meggyőződést fokozza. Az emberek ugyanis az értelmük lassúsága miatt nem képesek 
máshogy felfogni Istent, mint a külső jelekből. Egyesek úgy vélik, hogy ezek a csodák 
ténylegesen bekövetkeztek, s pontosan úgy mentek végbe, ahogyan itt le vannak írva. Ebben 
azonban nem könnyű hinni, mert a Szentlélek a Dávid életéről szóló beszámolókban sehol 
nem említi az isteni hatalom efféle csodás megnyilvánulásait. Mi azonban joggal nem 
kritizálhatjuk, vagy találhatjuk hibásnak ezt a túlzó beszédstílust, ha tekintetbe vesszük a 
felfogóképességünk lassúságát, vagy a romlottságunkat, amelyre épp az imént hívtam fel a 
figyelmet. Dávid, aki sokkal alaposabb, és gyorsabb felfogóképességű volt, mint a közönséges 
emberek, úgy találta, hogy nem lenne képes a kellő mértékben benyomást gyakorolni és 
hasznára lenni a tunya, és gyenge felfogású emberekre a szokásos beszédmóddal. Ezért 
környezeti jelenségekkel írja le Isten ama erejét, amit a hit és a Szentlélek kijelentésének 
eszközeivel fedezett fel. Ezekkel ő kétségtelenül észlelte és tisztábban felismerte Isten 
mindenütt jelenlévő fenségét, mint mikor a köznép közül a lassabb észjárásúak a 
földrengésekben, a viharokban, a villámokban, az ég sötét felhőinek aláereszkedésében és a 
zajos szelekben veszik észre Isten kezét. Ugyanakkor azt is helyes fontolóra venni, hogy 
jóllehet Isten csodálatos módon mutatta ki kegyelmét Dávid védelmével és megtartásával, 
sokan mégis azt gondolták, hogy mindaz a saját ügyességének, vagy a véletlennek, esetleg 
más természetes eszközök igénybe vételének köszönhető, mikor minden dolga jóra fordult. 
Ekkora volt az ostobasága, vagy a romlottsága kora embereinek, amit Dávid látott, és ez arra 
késztette őt, hogy említse meg és foglalja össze a teremtés minden részletét, mint Istenről 
szóló bizonyságokat. Egyesek joggal és okosan azt is megfontolják, hogy a leírása egészében 
Dávid utal Isten választott népének a közös szabadulására is Egyiptomból. Miután Isten 
eltervezte és megszabta, hogy az a bizonyos esemény örökre emlékezetes maradjon, így abból 
a kegyesek megtanulhassák: ő volt a jólétük felügyelője, és védelmezője, így minden 
jótétemény, amit attól kezdve a népére ruházott, akár a nemzetre egészében, akár az 
egyénekre, annak az első szabadításnak voltak úgymond a kiegészítései. Ennek megfelelően 
hozakodik elő Dávid, azt a segítséget a szeme előtt tartva, amit Isten adott meg az Ő népének, 
Isten Izrael népe iránti jóságának legemlékezetesebb példájával úgy, mintha az egyenesen 
Isten kegyelmének előképe, vagy eredeti másolata lenne. S bizonyos, hogy miközben az 
                                                
435 “Il faut necessa ement que les gens qui auparavant estoyent comme endormis et stupides se resueillent et 
apprehendent qu’il y a un Dieu.” 
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országból történt száműzetése során sokan kigúnyolták, mint olyan embert, aki kiűzetett Isten 
családjából, és sokan zúgolódtak, hogy erőszakosan és igazságtalanul ragadta magához a 
királyságot, neki jó oka volt felemlegetni az egész nép számára közös szabadulásban azt a 
védelmet és biztonságot, amit Isten neki magának garantált. Mintha ezt mondta volna: 
igazságtalanul űztek el, mint külföldit, vagy idegent, mert látható, hogy a számomra megadott 
szabadulásban Isten kellőképpen kimutatta: én az egyház megkülönböztetett és értékes 
tagjaként vagyok elismerve és elfogadva. Látjuk, hogy a próféták, valahányszor csak az 
üdvösség reménységével igyekeznek serkenteni a népet, visszavezetik gondolataikat annak az 
első szövetségnek a szemléléséhez, amit az Egyiptomban, a vörös-tengeri átkelésnél és a 
Sínai-hegynél bekövetkezett csodák erősítettek meg. Mikor azt mondja, hogy megindult, 
megrendült a föld, ezt az istentelenekre kell vonatkoztatnunk. Ezt a beszédformát Isten is 
gyakorta használja, mikor haragra lobbanva felfegyverzi magát népe biztonságának 
védelmében az őket üldözőkkel szemben. 

9. Füst szállt fel orrából, stb. A héber אף aph szó ténylegesen orrot, vagy orrlyukat 
jelent. Miután azonban néha jelképesen a harag helyén szerepel, egyesek így fordítják az 
igeszakaszt: Füst szállt fel haragjában, de véleményem szerint ez egyáltalában nem helyes. 
Dávid az eget elhomályosító ködfátylat és a párákat hasonlítja ahhoz a sűrű füsthöz, ami a 
haragvó ember orrlyukaiból száll fel. S mikor Isten a haragjában beborítja az eget felhőkkel, s 
elzárja előlünk a Nap és a csillagok fényét, sötétségbe borítván minket, ezzel nagyon 
látványosan tanuljuk meg, milyen félelmetes is az Ő haragja. Az általam adott fordításban 
szereplő jelkép nagyon jó összhangban van a rögtön az utána következő mondatban 
szereplővel, nevezetesen hogy és szájából emésztő tűz tört elő. A zsoltáros úgy érti: Isten 
minden nagy munka, vagy erőfeszítés nélkül, orrának egyetlen lélegzetvételével, vagy 
fúvásával, és szájának megnyitásával akkora tüzet gyújt, hogy annak füstje az egész világot 
elsötétíti, a forrósága pedig megemészti azt. Mikor hozzáteszi, hogy izzó szén gerjedt belőle, 
azzal a félelmetes tüzet különbözteti meg a csak pillanatokra felvillanó lángtól, ami azután 
rögtön ki is alszik. Az egek lehajtása azokat az időszakokat jelenti, mikor az eget felhők 
borítják és takarják el. Mikor sűrű pára foglalja el a levegőeget, úgy tűnik, mintha a felhők 
leszállnának hozzánk és beborítanák a fejünket. Sőt mi több, Isten ekkor mondhatni hozzánk 
közelebb kerülő fensége sokkal jobban megrémít, és nagyobb aggodalomba ejt, mint mikor az 
ég tiszta, barátságos, és nyugodt állapota mellett bőséges szabad teret engedünk magunknak, 
és bőséges vidámságokba merülünk. Emlékezzünk hát meg róla, hogy a Szentírás a felhős és 
elsötétült ég eme képeivel Isten haragját festi le előttünk. Mikor az ég tiszta és felhőtlen, 
olybá tűnik, mintha a ránk tekintő és minket megörvendeztető Isten kedves és jóságos 
ábrázata lenne. Mikor azonban a levegőég kavarog, az életerő megfogyatkozását érezzük, s ez 
szomorú kinézetűvé tesz minket, mintha Isten fenyegetően jönne velünk szembe. Ugyanakkor 
azt is megtanuljuk ebből, hogy semmiféle változás nem megy végbe sem a levegőégben, sem 
a földön, csak ami Isten jelenlétéről tesz nekünk bizonyságot. 

11. Kérubon haladt és röpült. A zsoltáros Isten haragjának jelét mutatta meg nekünk a 
felhőkben, és az ég elsötétülésében, úgy mutatván be Őt, mint Aki füstöt lehel ki az orrából,436 
s fenyegető ábrázattal szállna alá, hogy erejének félelmetes súlyával sújtson le az emberekre. 
A villámokat és a mennydörgéseket is az Ő szájából származó emésztő tűzként bemutatva 
most úgy láttatja Őt, mint Aki a szeleken és a viharokon lovagol, hogy gyorsan, vagy fürge 
repüléssel áttekinthesse az egész világot. Hasonló leírással találkozunk a Zsolt204:3-ban, ahol 
azt olvassuk, hogy Isten „a szelek szárnyán jár”, s minden irányba szétküldi őket, mint gyors 
hírnökeit. Dávid azonban nemcsak egyszerűen a szelek kormányosaként mutatja be Istent, 
Aki az Ő hatalmával oda kergeti azokat, ahová csak akarja, hanem azt is elmondja, hogy Ő 
kerubon lovagol, s ezzel azt tanítja: magát a szelek hevességét is angyalok kormányozzák 

                                                
436 “Tout ainsi que s’il jettoit une fureur par les narines.” — “Mintha dühöt fújna ki az orrából.” 
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úgy, ahogyan azt Isten elrendelte. Tudjuk, hogy a kerubok alatt angyalokat kell érteni. 
Kétségem sincs felőle tehát, hogy Dávid itt a szövetség ládájára utalt. Figyelmünkbe ajánlja 
Isten hatalmát, amiképpen az megnyilvánul a természet csodáiban, s ezt oly módon teszi, 
hogy a szemét mindig a templomon tartja, ahol tudja: Isten sajátos módon jelentette ki Magát 
Ábrahám gyermekeinek. Így tehát Istent nemcsak a világ Teremtőjeként ünnepli, hanem az 
Izraellel szövetségre lépőként is, Aki szent lakozást vett a között a nép között. Dávid 
nevezhette volna az angyalokat a szokásos nevükön is, de itt konkrétan azt a kifejezést 
használta, amivel a frigyláda látható jelképére utalt, hogy a valódi hívők ezt a zsoltárt 
énekelve mindig is Istennek a templomban folyó szolgálatára irányíthassák elméiket. Ami 
ezután következik a sötét rejtekhelyről, vagy sátorról, az ismétlése az előző mondatnak más 
szavakkal, nevezetesen hogy mikor Isten sötét fellegekkel borítja el az eget, az olyan, mintha 
sűrű fátyol ereszkedne közé, és az emberek közé, s eltakarná az emberek elől arcának 
látását.437 Pont amiképpen a király, mikor felbőszül az alattvalóira, visszavonul a titkos 
kamrájába, és elrejtőzik előlük. Téves erről a versről alkotott nézetük azoknak, akik azért 
hozakodnak elő vele, hogy Isten dicsőségének rejtett és titokzatos jellegét bizonyítsák 
általánosságban, mintha Dávid az emberi kíváncsiság féken tartása végett mondta volna azt, 
hogy Isten a sötétségben rejtőzik az embereket illetően. Igaz, Istenről azt olvassuk, hogy 
„hozzáférhetetlen világosságban lakozik” (1Tim6:16), de kétségem sincs felőle: a Dávid által 
itt használt kifejezésformát az igeszakasz témájának megfelelően kell korlátozni az általam 
adott jelentésre. 

 
13. Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén. 
14. És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső hullt és 

eleven szén. 
15. És kibocsátá nyilait és elszéleszté [vagy: menekülésre késztette] azokat, 

villámokat sokszorozott438 és megháborította azokat. 
16. És meglátszottak a vizek forrásai439 s megmutatkoztak a világ 

fundamentomai; a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fuvásától.440 
17. Lenyúlt a magasból és felvett engem; kivont engem nagy vizekből. 
18. Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, a kik 

hatalmasabbak voltak nálamnál. 
19. Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én támaszom. 
20. És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. 
 
13. Az előtte levő fényességből, stb. A zsoltáros ismét visszatér a villámlásokra, 

melyek megosztják, és mintegy hasogatják a felhőket, megnyitják a mennyet, tehát ezért 
mondja, hogy Isten felhői (amelyek Ő mintegy a haragjának jeleként helyezett elé abból a 
célból, hogy megfossza az embereket az Ő arcának világosságától), most eloszlottak az előtte 
lévő fényességtől. Ezek a hirtelen változások sokkal erőteljesebben éreztetik velünk Isten 
erejét és közreműködését, mint az a természeti tünemény, mely egyenletesen halad. 
Hozzáteszi, hogy ezután jégeső és eleven szén következett, mikor ugyanis a villám elválasztja 
és darabokra szaggatja a felhőket, akkor vagy fényjelenséget látunk, vagy a felhők alakulnak 
át jégesővé. 
                                                
437 “C’est comme s’il tendoit un voile espes entre luy et les hommes, afin de leur oster le regard de sa face.” 
438 Az angolban (és Károlinál is – a ford.) a szöveg villámokat szórt. A héber רבב rabab szó egyformán jelent 
megsokszorozást és szórást. Miután a vers első részében a nyilak kilövéséről van szó, feltételezhető, hogy ez a 
villámok szórása, amit a második mondat jelent, így a nyilak és a villámok vannak szembeállítva. A Septuaginta, 
a kaldeus a szír, a Vulgata, az arab és az etióp változatok olvasata azonban ugyanaz, mint Kálviné: 
megsokszorozta a villámokat. 
439 A Károli-fordítás szerint: a vizek medrei – a ford. 
440 “Ou de ton ire.” — francia széljegyzet: “Vagy: a te haragodtól.” 
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14. És dörgött az Úr a mennyekben. Dávid itt más szavakkal ismétli ugyanazt a dolgot, 
kijelentvén, hogy Isten dörgött az égben. A villámokat Isten nyilainak nevezi, nehogy azt 
higgyük: ezek pusztán a véletlen, vagy az Isten rendelésétől és akaratától független természeti 
okok következményei. Igaz, a filozófusok jól ismerik a közbenső, vagy másodlagos okokat, 
melyekből ezek a villámok származnak, nevezetesen mikor a hideg és nedves ködök elállják a 
száraz és forró párolgások útját felfelé, s az ütközés során és által, az egymás ellen törő felhők 
hangjával egyetemben létrejön a hangos mennydörgés.441 Dávid azonban az atmoszféra egyik 
jelenségének leírásával a Szentlélek vezetése alatt felemelkedik maga a puszta jelenség fölé, 
és úgy mutatja be Istent, mind mindennek a legfőbb kormányzóját, Aki a saját akarata szerint 
behatol a föld rejtett zugaiba, és onnan vonja elő a mennydörgést, majd utána különféle 
fajtákra osztva azokat, szétszórja a levegőben. Ezután összegyűjti a ködöket, és összeütközteti 
azokat a finom és száraz hőáramlásokkal, így az ebből eredő villámot követő hangos 
mennydörgés mintha az Ő szájából származna. Az ének Sámuel 2. könyvében szintén 
tartalmaz ismétlést, melyre utaltunk a jelen igeverssel kapcsolatos megjegyzéseink elején. 
Ennek és az előző versnek, valamint a Sámuel könyve megfelelő verseinek jelentése teljesen 
hasonló. Emlékeznünk kell arra, amit korábban mondtam, hogy Dávid e hasonlatokkal Isten 
félelmetes hatalmát írja le nekünk, hogy annál jobban dicsőíthesse és felmagasztalhassa az 
isteni kegyelmet, ami a szabadulásában nyilvánult meg. Nem sokkal később ki is jelenti: ez 
volt a szándéka, mert mikor az ellenségeiről beszél, azt mondja (14. vers), hogy Isten nyilai 
szélesztették el őket. Mintha ezt mondta volna: Nem emberek keze, vagy kardja győzte le 
őket, hanem Isten, aki egyenesen ellenük vetette be a villámait. Nem azt jelenti ez, hogy 
ennek szó szerinti bekövetkeztét állítja, hanem jelképesen szól, mert akik tanulatlanok és 
lassúak voltak Isten hatalmának a felfogásához,442 azokkal nem lehetett másképp észrevetetni, 
hogy Isten volt az ő szabadulásának Szerzője. A szavainak jelentése tehát ez: bárki, aki nem 
ismeri el, hogy Isten keze óvott meg engem, azt is tagadhatja, hogy Isten az, aki mennydörög 
a mennyből, és érvénytelenítheti az Ő hatalmát, mely a természet egész rendjében 
megmutatkozik, s különösen azokban a csodálatos változásokban, melyeket az atmoszférában 
látunk végbemenni. Miután Isten úgy lövi ki a villámokat, mintha azok nyilak lennének, a 
zsoltáros először ezt a hasonlatot használta, majd utána nevezte a nevén a dolgot. 

16. És meglátszottak a vizek forrásai. Ebben a versben Dávid kétségtelenül arra a 
csodára utal, ami akkor következett be, mikor a választott törzsek átvonultak a Vörös-
tengeren. Korábban már említettem, mi célból teszi ezt. Miután minden speciális jótétemény, 
amit Isten a régi időkben egyénenként ruházott rá Ábrahám gyermekeire, megannyi bizonyság 
volt, melyekkel az emlékezetükbe idézte a szövetséget, amit egykor az egész néppel kötött 
azért, hogy biztosítsa őket: mindig is kegyelemmel lesz irántuk, valamint hogy az a bizonyos 
szabadulás a jele, vagy záloga lehessen örök biztonságuknak és Isten általi védelmüknek, így 
Dávid alkalmas módon kapcsolja itt össze az egyház ama régi szabadulását azzal a 
segítséggel, amit Isten konkrétan neki küldött el a mennyből. Ami azt a kegyelmet illeti, 
amivel, mint mondja, Isten iránta viseltetett, azt nem szabad elválasztani attól a legelső 
szabadulástól, mert annak mintegy részét és kiegészítését képezte, ezért mind a Vörös-tenger 
kettéválasztásának egykori, mind a neki nyújtott segítség jelenkori csodáját egy pillantással, 
mondhatni együttesen szemléli. Röviden, Isten, Aki egykoron utat nyitott a népe számára a 
Vörös-tengeren keresztül, majd a védelmezőjükként lépett fel azzal a feltétellel, hogy mindig 
az Ő megtartására és védelmére fognak támaszkodni, most ismét kimutatta csodálatos 
hatalmát egyetlen ember megvédésében és megőrzésében, hogy felfrissítse annak a régi 
történetnek az emlékét. Ebből még nyilvánvalóbban kiderül, hogy Dávid ezeket a látszólag 
furcsa és túlzó nagyításokat használva nem pusztán meséket mond nekünk a fantázia 

                                                
441 “De ce combat et aussi du bruit des nuees allans l’une contre l’autre, se fait un son.” 
442 “Et tardifs a reconnaistre la vertu de Dieu.” 
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megörvendeztetése végett a pogány költők mintájára,443 hanem betartja azt a stílust és 
beszédmódot, amit mondhatni Isten írt elő az Ő népének. Egyidejűleg gondosan meg kell 
említenünk az okot is, amire már utaltunk, s ami arra késztette őt, hogy ilyen ragyogó 
képekkel megáldott stílusban magasztalja fel Isten kegyelmét. Nevezetesen azért, mert a nép 
nagyobbik része soha nem vette komolyan fontolóra Isten kegyelmét, hanem vagy 
gonoszságból, vagy ostobaságból, behunyt szemmel siklottak át felette. Az אפיקים aphikim 
héber szó, amit forrásoknak fordítottam, valójában folyómedreket jelent, de Dávid ebben az 
igeversben nyilvánvalóan arra céloz, hogy a vizeknek maguk a forrásaik tárultak fel, s így 
láthatóvá vált, honnan származik a folyókat tápláló vizek hatalmas és kimeríthetetlen bősége, 
melyek által azok mindig a maguk útvonalán folynak. 

17. Lenyúlt a magasból. Itt röviden be van mutatva annak a fenséges és pompás 
történetnek a menete, amit most kezdtünk el áttekinteni, nevezetesen hogy Dávid végül 
kiemelkedett bajainak hatalmas mélységéből, de nem a saját ügyessége, vagy emberek 
segítsége által, hanem Isten keze vonta ki őt onnan. Mikor Isten csodálatos módon és 
rendkívüli eszközökkel megvédelmez és megtart minket, a Szentírás nyelvezetén azt 
mondják: fentről küld segítséget, s ezt a segítséget a Szentírás szembeállítja az emberi és földi 
segítséggel, amibe rendszerint tévesen és indokolatlanul vetjük a bizalmunkat. Én nem vetem 
el azok véleményét, akik mindezt az angyalokra vonatkoztatják, de általánosabb értelemben 
fogom fel, mert bármiféle módon is őriztetünk meg, Isten az, Aki a kénye-kedve szerint 
irányítja a teremtményeit akaratának végrehajtására, s bízza meg őket azzal, hogy a 
gondunkat viseljék, s felövezi, vagy felkészíti őket a megsegítésünkre. S bár mindenféle 
segítség a mennyből jön, Dávid jó okkal jelenti ki, hogy Isten nyújtotta ki a kezét a magasból 
a megszabadítása végett. Így beszélvén Dávid a bámulatos jótéteményt, melyre utalt, a 
szokásosabbak fölé kívánta helyezni. Emellett ebben a kifejezésben benne rejlik egy 
hallgatólagos összehasonlítás is Isten hatalmának szokatlan, itt ünnepelt gyakorlása és azok 
között a szokásos és közönséges módszerek között, amelyekkel megsegíti a népét. Mikor azt 
mondja, hogy Isten kivonta őt nagy vizekből, ez jelképes kifejezésforma. Ellenségeinek 
kegyetlenségét a féktelen áradatokhoz hasonlítva, melyek százszor is elnyelhették volna, még 
világosabban fejezi ki a veszély nagyságát, mintha ezt mondta volna: az emberek 
várakozásával ellentétben megmenekültem, és kikerültem a nagy mélységből, melybe már-
már elmerültem. A következő igeversben egyszerűen és hasonlatok nélkül fejezi ki a dolgot, 
kimondván, hogy erős ellenségtől444 szabadult meg, aki halálosan gyűlölte és üldözte őt. S 
hogy még jobban felmagasztalja és felnagyítsa Isten hatalmát, arra a körülményre irányítja a 
figyelmünket, hogy semmiféle emberi erő, vagy hatalom sem volt képes meggátolni Istent 
abban, hogy megmentse őt, még mikor a legszélsőségesebb kétségbeesésig jutott is el. Miután 
az igevers végén a héber כי ki kötőszó áll, ami általában az elmondottak okát jelöli meg, 
majdnem minden igemagyarázó egyetért abban, hogy az igeverset így kell magyarázni: Isten 
megsegített engem fentről, mert ellenségeim oly sokan és oly erősek voltak, hogy semmiféle 
könnyebbséget sem lehetett várni pusztán emberi segítségtől. Ebből egy nagyon hasznos 
tanítást származtathatunk, nevezetesen hogy a legalkalmasabb idő Isten számára a népének 
megsegítésére az, mikor már nem képesek ellenállni az ellenség támadásainak, vagy mikor 
megtörten és lesújtottan úgy süllyednek az erőszakosságuk alatt, mint az a nyomorult ember, 
aki egy hajótörés során minden reményét elvesztette a partra úszással kapcsolatosan, így nagy 
sebességgel süllyed a mélységbe. A כי ki kötőszó azonban magyarázható ellentétesként is, 

                                                
443 “En usant de ces hyperboles et similitudes qui semblent estranges et excessives ne nous recite pas des fables 
et contes faits a plaisir a la fakon des Poietes profanes.” 
444 Patrick püspök így részletezi az igeverset: „Először megszabadított a nagy erejű óriástól, Góliáttól, utána 
Saultól, aki hatalmának nem voltam képes ellenállni, majd a filiszteusoktól, a szírektől, és sok más nemzettől, 
akiknek ereje sokszorosa volt az enyémnek, s akiknek a gyűlölete arra indította őket, hogy minden tőlük telhetőt 
megtegyenek az elpusztításomra.” 
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jóllehet jelentéssel ekképpen: Jóllehet Dávid ellenségei számban és erőben felülmúlták őt, ő 
mégis megmenekült. 

19. Rám jöttek veszedelmem napján.445 A zsoltáros is más szavakkal erősíti meg az 
előző mondatot, miszerint Isten segítsége tartotta őt meg, mikor emberi erő által már nem volt 
út a menekülésre. Elmondja nekünk, miképpen fogták körül minden oldalról, s nem 
közönséges ostrommal, mert ellenségei az ő üldözése közben veszedelmének majd minden 
napján háborgatták őt. Ebből a körülményből még nyilvánvalóbb, hogy a szabadulást csakis 
Isten keze által kapta. Honnan máshonnan származott volna ily hirtelen helyreállítás a 
halálból az életbe, mint onnan, hogy Isten akarta megmutatni: Isten a kezében és abszolút 
ellenőrzése alatt tartja még a halál dolgait is? Röviden, a zsoltáros semmi másnak, mint Isten 
jótetszésének tulajdonítja a szabadulását, hogy minden dicséret egyedül csak Őrá szálljon 
vissza: kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. Isten jótetszésének említésével speciálisan 
utal a saját királyi elhívására. Az a dolog ugyanis, amihez főként ragaszkodik, nem más, mint 
hogy az őt ért támadásokat és konfliktusokat nem egyéb okból kellett elszenvednie, hanem 
mert engedelmeskedett Isten elhívásának, s alázatos engedelmességgel követte orákulumának 
kijelentését. A szilaj vágyaikat hanyatt-homlok követő becsvágyó és fegyelmezetlen emberek, 
akik megfontolatlanul megpróbálnak bármit, s az elhamarkodottságuk miatt veszélyekbe 
sodródnak, sokszor képesek elérni a céljaikat heves és határozott erőfeszítésekkel, de végül 
mégis a fordítottja következik be, és megszakad a sikertörténetük. Ők ugyanis méltatlanok 
arra, hogy Isten támogassa és virágoztassa őket, mert bármiféle alap, vagy garancia nélkül 
arra nézve, hogy mit fognak cselekedni az elhívásuk során, képesek egészen a mennyig 
emelni őrült felépítményeiket, mindent összezavarván azok körül. Röviden, Dávid ezzel a 
kifejezéssel arról tesz bizonyságot, hogy Isten segítségét sohasem nélkülözte, mert nem 
önmagában bízva tört a királyi hivatalra, hanem mikor meg volt elégedve alázatos állapotával, 
és akarattal a visszavonultság homályában kívánt élni a juhaklok mellett, akkor kente fel őt 
Sámuel keze a trónra, ez pedig az ő Isten által szabadon történt kiválasztásának jele volt. 

 
21. Az Úr megjutalmazott engem446 igazságom szerint, kezeimnek tisztasága 

szerint fizetett meg nékem; 
22. Mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én 

Istenemtől. 
23. Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól. 
24. És tökéletes voltam előtte,447 őrizkedtem az én vétkemtől. 
25. És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága 

szerint, a mi szemei előtt van. 
 
21. Az Úr megjutalmazott engem. Dávid itt első ránézésre ellentmond önmagának, 

mert nem sokkal korábban jelentette ki, hogy minden áldás, amelyekkel rendelkezett, Isten 
jótetszésére követhetők vissza, most pedig azzal dicsekszik, hogy az Úr megadta neki az őt 
megillető ellentételezést. Ha azonban megemlékezünk arról, hogy mi célból kapcsolja össze a 
saját becsületességének eme dicséretét Isten jótetszésével, akkor könnyen összeegyeztetjük 
ezeket a látszólag ellenmondó kijelentéseket. Dávid korábban kijelentette, hogy Isten volt a 
kizárólagos szerzője és kezdeményezője annak a reménységnek, hogy a királyságra jut, ami 
be is teljesedett, s nem emberi szavazatokkal, sem pedig a saját elméje indíttatása miatti 
törtetéssel került a trónra, hanem azért fogadta azt el, mert ez volt Isten akarata. Most 
másodjára hozzáteszi, hogy hűséges engedelmességgel adózott Istennek, és soha nem fordult 
el az Ő akaratától. Mindkét dolog szükséges volt: először, hogy a kezdetben Isten kimutassa 
                                                
445 „Arcukat felém fordították a veszedelmem napján.” – Walford. 
446 A Károli-fordítás szerint: megfizetett nékem – a ford. 
447 “Envers ou devant luy.” — Széljegyzet. “Iránta, vagy előtte.” 
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ingyenes kegyelmét Dávid iránt a királlyá választásával, majd utána, hogy ő engedelmes 
lélekkel, és tiszta lelkiismerettel átvegye az Isten által így ingyenesen neki adott királyságot, 
továbbá, hogy bármit is próbáljanak meg a gonoszok a hitének legyőzése, vagy megingatása 
végett, ő továbbra is ragaszkodjon elhívásának egyenes útjához. Látjuk tehát, hogy ez a két 
kijelentés nagyon távol áll attól, hogy összeütközzenek, hanem bámulatos harmóniában állnak 
egymással. Dávid itt úgy mutatja be Istent, mint a küzdelem parancsnokát,448 akinek a 
tekintélye és irányítása alatt vetette bele magát a küzdelmekbe. Az pedig a kiválasztástól 
függött, hogy Isten a kegyeibe fogadta őt, azaz királlyá tette. A rögtön ezután következő 
versekben pedig hozzáteszi: hűségesen ellátta a rábízott hivatal kötelességeit, egészen a 
legvégsőkig. Nem csoda tehát, ha Isten megtartotta és őrizte Dávidot, sőt kimondott csodákkal 
ki is mutatta, hogy Ő volt a bajnokának449 védelmezője, akit a saját szabad akaratából küldött 
a küzdelembe, s Aki látta, hogy teljes hűséggel teljesítette minden kötelezettségét. Nekünk 
azonban nem szabad azt hinni, hogy Dávid abból a célból kevert üres dicsekvést a 
mondandójába, hogy emberi dicséretet szerezzen. Ehelyett inkább a Szentlelket kell itt 
látnunk, Aki Dávid szájával akart egy hasznos tanítást megtanítani nekünk, nevezetesen hogy 
Isten segítsége soha el nem hagy minket, amennyiben követjük az elhívásunkat, 
megmaradunk ama korlátok között, melyeket megszab nekünk, és nem vállalunk fel semmit 
Isten parancsa, vagy kezessége nélkül. Egyidejűleg mélyen rögzítsük elménkben azt az 
igazságot is, hogy csak akkor kezdhetünk helyes életutat járni, ha Isten a saját jótetszéséből 
befogad minket a családjába, és a hatékony elhívással megelőz minket az Ő kegyelmével, ami 
nélkül sem mi, sem más egyéb teremtmény soha nem adnánk Neki lehetőséget arra, hogy 
ebben az áldásban részesítsen minket.450 

Még mindig fennmarad azonban egy kérdés. Ha Isten Dávidot jogos ellentételezésben 
részesítette, akkor vajon nem mondhatjuk, hogy ez látható, mikor nagylelkűnek mutatván 
magát az Ő népe iránt, s ugyanazt teszi mindenkivel, amiképpen ki-ki rászolgált? Erre ezt 
válaszolom: mikor a Szentírás a jutalom vagy ellentételezés szót használja, azt nem annak 
kimutatására teszi, hogy Isten bármivel is tartozna, ezért alaptalan és hamis ebből arra 
következtetni, hogy a cselekedetekben bármiféle érdem, vagy méltányosság van. Isten, mint 
igaz Bíró minden embert a cselekedeteinek megfelelően jutalmaz meg, de teszi ezt oly 
módon, hogy kimutatja: minden ember az Ő adósa, miközben Ő nem tartozik senkinek. Ennek 
oka pedig nemcsak az, amit Szent Ágoston jelölt meg, nevezetesen hogy Isten nem talál 
bennünk ellentételezendő igazságosságot, csak amit Ő maga helyezett ingyenesen belénk, 
hanem az is, hogy megbocsátván a hibákat és hiányosságokat, melyek hozzátapadnak a 
cselekedeteinkhez, nekünk is tulajdonítja azokat igazságul, amit egyébként joggal 
elutasíthatna. Ha tehát egyetlen cselekedetünk sem tetszik Istennek mindaddig, amíg az 
azokat átszövő bűn meg nem bocsáttatik, ebből következik, hogy az ellentételezés, amit eme 
cselekedetek beszámításával ruház ránk, nem a mi érdemeinkből származik, hanem ingyenes, 
és meg nem érdemelt kegyelemből. Nekünk azonban meg kell figyelnünk azt a különleges 
okot is, amiért Dávid itt arról beszél, hogy az ő igazságának megfelelően Isten jutalmazza 
meg őt. Ő nem öntelten törtet Isten jelenlétébe, a saját, törvény iránti engedelmességében 
bízva, vagy arra támaszkodva, mint alapra a saját megigazuláshoz, hanem tudván, hogy Isten 
elfogadta szívének szeretetét, s védeni és felmenteni akarván magát ellenfeleinek hamis és 
gonosz vádjaival szemben, Magát Istent teszi meg ügyének Bírájául. Tudjuk, milyen 
igazságtalanul és szégyenteljesen szórták rá a hamis vádakat, ám ezek mégsem annyira Dávid 
tisztessége és neve ellen irányultak, mint az egész egyház jóléte és rangja ellen 
általánosságban. Valóban pusztán a privát rosszindulat volt az, ami Sault felbőszítette, és a 
                                                
448 Agonotheta. Kálvin a görögök ókori játékaira és küzdelmeire utal, melyek parancsnokát nevezték 
Agonothetee-nek. 
449 ArMeta. Azokat, akik a díjak elnyeréséért küzdöttek a görög játékokon, AtMetce-nek nevezték. 
450 “Sans que nous ne creature quelconque luy en donnions” occasion.” 
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Dávid-ellenes dühöngésre indította, s az összes többi ember a király kedvében akartak járni, 
mikor annyira gyűlölködtek egy ártatlan ember ellen, s oly hevesen törtek ellene, de 
kétségtelen, hogy a Sátán volt a fő ezeknek a félelmetes támadásoknak a megszervezésében 
Dávid királyságával szemben. Ezekkel próbálta meg elérni az ő bukását, mert ennek az egy 
embernek a személyébe helyezte és mondhatni zárta be Isten az egész nép üdvösségének 
reménységét. Ez az oka annak, amiért Dávid ily gondosan munkálkodik, és ily buzgón 
igyekszik ügye igazságosságának kimutatásán. Mikor Isten ítélőszéke elé lép, és ott védi 
magát az ellenségeivel szemben, a dolog nem az egész életére, csak egy konkrét ügyre, vagy 
adott dologra vonatkozik. Nekünk tehát meg kell figyelnünk értekezésének konkrét tárgyát, 
amit itt vitat. A dolog lényege ez: ellenségei sok bűnnel vádolták őt. Először is lázadással és 
árulással, hogy elszakadt apósától, a királytól. Másodszor, hogy úgy jutott a királyság 
birtokába, mint holmi rabló. Harmadszor zendüléssel, hogy a királyságot zűrzavarba 
taszította, mikor békességet élvezett. Végül kegyetlenséggel és megannyi galád cselekedettel, 
mintha ő lett volna az oka a gyilkosságoknak, s összeesküvését sok veszélyes eszközzel és 
törvénytelen mesterkedésekkel vitelezte volna ki. Dávid ezekkel a vádakkal szemben, az Isten 
előtti ártatlanságára tekintettel tiltakozik, és jelenti ki azt, hogy jogosan és őszintén járt el 
ebben a dologban, mivel semmit sem próbált megtenni Isten parancsa, vagy kezessége nélkül. 
S bármiféle ellenséges kísérletet is tettek ellenségei vele szemben, ő mindig a számára az 
isteni törvény által előírt korlátok között maradt. Abszurdum lenne ebből arra következtetni, 
hogy Isten annak megfelelően kegyelmes az emberekhez, ahogyan méltóknak ítéli őket az Ő 
kegyeire. Itt a szóban forgó dolog csak a konkrét ügy jó mivoltának a megmutatása, s annak 
fenntartása a gonosz rágalmazókkal szemben, de nem cél az ember egész életének vizsgálata 
abból a célból, hogy kegyet nyerjen, és igaznak lehessen őt minősíteni Isten előtt. Röviden, 
Dávid a következményből és a végkimenetelből következtet rá: ügyét Isten jóváhagyta, de 
nem azért, mert egy győzelem mindig és szükségszerűen a jó ügy jele, hanem mert Isten az Ő 
segítségének nyilvánvaló jeleivel kimutatta, hogy Dávid oldalán állt. 

22. Mert megőriztem az Úrnak útait. Az előző versben beszélt a kezeinek 
tisztaságáról, de felismervén, hogy az emberek visszásan ítélkeztek felőle, és nagyon aktívak 
voltak a róla szóló hamis beszámolók terjesztésében,451 ezért kijelenti, hogy megtartotta az Úr 
útjait, ami megfelel annak, hogy az Úr ítélőszéke elé viszi az ügyét. Igaz, a képmutatók 
magabiztosan szoktak hivatkozni ugyanezen a módon az Úrra. Mégis, semmivel sem 
hozakodnak elő, csak szórakoznak az Úr szent nevével, és a képmutatásukat álcázzák 
ekképpen. Dávid azonban nem hoz elő semmit, amit az emberek ne ismerhetnének teljesen 
igaznak, ha bármennyire is törődnének az igazsággal. Tanuljuk meg hát a példájából, hogy 
minden másnál jobban törekedjünk a jó lelkiismeretre. Másodszor pedig legyünk nemes 
szívűek az emberek hamis ítéleteinek megvetésével, és nézzünk a mennyre a jellemünk és 
ügyünk védelmezése okából. Dávid hozzáteszi: gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől. 
Ez magában foglalja, hogy mindig az elhívásának megfelelően igyekezett előre jutni, jóllehet 
az istentelenek sok mindent megpróbáltak, hogy legyőzzék a hitét. Az általa használt ige 
nemcsak egyetlen bukást jelent, hanem olyan hibát, ami végleg elszakítja és elidegeníti az 
embert Istentől. Igaz, hogy Dávid néha bűnbe esett a testi gyengeség következtében, de soha 
nem állt el a kegyesség követésétől, és nem hagyta ott a szolgálatot, amire Isten hívta őt el. 

23. Mert minden ítélete előttem. Most megmutatja, miképpen jutott el a jellemnek erre 
a hajlíthatatlan egyenességére, mely lehetővé tette a számára, hogy igaz módon cselekedjen 
oly sok és oly fájdalmas kísértés között, nevezetesen mert elméjét mindig Isten törvényének 
tanulmányozására adta. Miután a Sátán naponta indít új támadásokat ellenünk, szükséges a 
fegyverekhez folyamodnunk, ez pedig az isteni törvény feletti elmélkedés, ami ellát minket 
fegyverzettel a védekezéshez. Bárki tehát, aki ki akar tartani az élet igazságosságában és 

                                                
451 “Et que bien legerement on semoit de luy de mauvais bruits.” 
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becsületességében, tanulja meg naponta gyakorolni önmagát Isten Ígéjének a 
tanulmányozásában, mert valahányszor az ember megveti, vagy elhanyagolja a tanítást, 
könnyen gondatlanságba és ostobaságba esik, s minden istenfélelem elillan az elméjéből. Én 
nem akarok itt semmiféle ügyes különbséget tenni a két szó, az ítélet és a rendelések között. 
Ha azonban bárki különbséget akar tenni, a legjobb különbségtétel az lesz, ha az ítéleteket a 
második törvénytáblára, míg a rendeléseket, vagy rendeleteket, amiket a héber a חוכות chukoth 
szóval nevez meg, a kegyesség kötelezettségeire és az Isten imádatával közvetlenül 
kapcsolatos tevékenységekre vonatkoztatja. 

24. És tökéletes voltam előtte. Ebben az igeversben Dávid az összes igét jövő időbe 
teszi, és tökéletes leszek előtte, stb., mert nemcsak egyetlen cselekedettel dicsekszik, vagy 
azzal, hogy hol cselekedte a jót, hol nem, hanem állhatatos kitartással az egyenes úton. Amit 
korábban mondtam, hogy Dávid Istent tette meg bírájául, mikor látta, hogy az emberek 
rosszul, és igazságtalanul ítélték el, még világosabban kiderül abból, amit itt mond: „És 
tökéletes voltam előtte”. A Szentírás valóban beszél néha hasonló kifejezésekkel a szentekről, 
hogy megkülönböztesse őket a képmutatóktól, akik megelégszenek a vallásos 
engedelmeskedés külső álarcának viselésével, itt azonban a róla terjedő hamis beszámolók 
cáfolata végett folyamodik Dávid ennyire magabiztosan Istenhez. Ez még inkább megerősíti 
ugyanannak a dolognak a megismétlése nem sokkal később: kezeim tisztasága szerint, a mi 
szemei előtt van. Ezekben a szavakban nyilvánvaló ellentét áll fenn Isten szemei, valamint a 
világ vak és rosszindulatú szemei között, mintha ezt mondta volna: nem törődöm a hamis, 
vagy rosszindulatú rágalmakkal, amennyiben én tiszta és becsületes vagyok Isten szemében, 
Akinek az ítéletét soha el nem fordíthatja holmi rosszakaratú, vagy más romlott és perverz 
lelkiállapot. Sőt, a becsületesség, amit magának tulajdonít, nem tökéletesség, hanem 
őszinteség, ami ellentétes az elhasonulással és a képmutatással. Ez megérthető a 24. vers 
utolsó mondatából, ahol ezt mondja: őrizkedtem az én vétkemtől. Így beszélvén 
hallgatólagosan elismeri, hogy nem volt annyira tiszta és mentes a bűnös vonzalmaktól, hogy 
az ellenségeinek rosszindulata ne indította volna gyakran haragra, és ne keserítette volna meg 
a szívét. Ezért a saját elméjében kellett küzdenie megannyi kísértéssel, mert miután ő ember 
volt, sokszor kellett éreznie testileg a bosszantás és a harag izgatottságát. Az azonban az 
erényeinek a bizonyítéka volt, hogy önuralmat kényszerített magára, és tartózkodott 
mindentől, amiről tudta, hogy Isten Ígéjével ellentétes. Senki soha nem tart ki a becsületesség 
és a kegyesség gyakorlásában, amíg meg nem tartóztatja magát a vétkeitől. 

 
26. Az irgalmashoz irgalmas vagy:452 a tökéleteshez tökéletes vagy. 
27. A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy. 
28. Mert te megtartod a nyomorult népet,453 és a kevély szemeket megalázod;454 
 
26. Az irgalmashoz, stb. Dávid itt ugyanazt a témát folytatja. Isten kegyelmét fontolóra 

véve, amely által megszabadult, ezt hozza fel becsületessége bizonyítékaként, s így arat 
győzelmet ellenségeinek alaptalan és gyalázatos rágalmai felett. Elismerem, a képmutatók 
ugyanígy szoktak eljárni, mert mikor jól mennek a dolgaik és sikeresek, az úgy fellelkesíti 
őket, hogy nem szégyellik büszkén magasztalni magukat nemcsak az emberek, de Isten előtt 
is. Ezek az emberek azonban nyíltan gúnyolják Istent, mikor Ő hosszútűrésével megtérésre 
szólítja fel őket, ám gonosz és szerencsétlen dicsekvésük egyáltalában nem hasonlít arra, 
amivel Dávid itt biztatja önmagát. Ő nem él vissza Isten türelmével és könyörületével, 

                                                
452 “Tu to montreras debonnaire envers le debonnaire.” 
453 Egyesek így olvassák: az alázatos népet, feltételezvén, hogy amiképpen ellentét van közöttük és a kevély 
tekintete között, úgy itt inkább az alázatosságról, semmint a szenvedésről van szó. 
454 Ez a héber szöveg szó szerinti fordítása. „A jelentése nyilvánvalóan az, hogy a kevélyek megaláztatnak, 
bármilyen magabiztosak is legyenek.” – French és Skinner. 
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leplezve, vagy tetszetős mázzal borítva a vétkeit azért, mert Isten eltűri azokat, hanem az 
Istentől kapott sok segítséget megtapasztalva azokat joggal Isten iránta megnyilvánuló kegye 
egyértelmű bizonyságainak tekintette. S nekünk jól meg kell jegyeznünk azt a különbséget az 
istentelenek és a kegyesek között, miszerint az előzők a bővelkedéstől megmérgezetten 
szemtelenül dicsekednek azzal, hogy Isten elfogadta őket, miközben figyelmen kívül hagyják 
Őt, és inkább a szerencsének áldoznak, és azt teszik meg istenüknek,455 míg az utóbbiak a 
bővelkedésükben Isten kegyelmét magasztalják a kegyelem mély megérzéséből kiindulva, 
ami a lelkiismeretükre hat. Dávid tehát itt azzal dicsekszik, hogy Isten az ügyének igaz 
mivolta alapján segítette meg őt. Mert először is az egész értekezés témájára kell 
vonatkoztatnunk a szavakat, s úgy tekintenünk, hogy bennük foglaltatik: Isten, oly sokszor 
megszabadítván az ártatlan embert a halálból, amikor az közel van hozzá, valóban 
megmutatta, hogy a könyörületeshez könyörületes, és a tisztához tiszta. Másodszor úgy kell 
tekintenünk a szavakra, mint amelyek azt az általános tanítást tartalmazzák, mely szerint Isten 
soha nem okoz csalódást a szolgáinak, hanem végül mindig kegyesen bánik velük, feltéve, 
hogy azok szelíden és türelemmel várnak az Ő segítségére. Ezért mondja Jákób az 
1Móz30:33-ban: „Isten visszafordítja rám a becsületességemet”.456 Az értekezés témája az, 
hogy Isten népének jó reménységet kell táplálnia, és buzdítaniuk kell magukat az egyenesség 
és becsületesség gyakorlására, mivel minden ember a maga igazságosságának gyümölcseit 
fogja learatni. 

A 27. vers utolsó mondata, ahol ezt mondja: a visszáshoz visszás vagy, látszólag kissé 
furcsa jelentést közvetít, de semmiféle abszurd dolgot sem foglal magában. Sőt, nem minden 
jó ok nélkül használja a Szentlélek ezt a beszédmódot, mert ezzel akarja felébreszteni a 
képmutatókat és Isten otromba megvetőit, akik mindenféle veszélyérzet nélkül szenderegnek 
a bűneikben.457 Látjuk, hogy az efféle emberek, mikor a Szentírás kijelenti Isten fájdalmas és 
félelmetes ítéleteit, s mikor Isten a rettenetes bosszút jelenti be, úgy átsiklanak mindezek 
felett, hogy a legkevésbé sem problémáznak miattuk. Ez a brutális, és mondhatni 
szörnyűséges ostobaság készteti Istent arra, hogy új kifejezésmódokat találjon ki, mintegy 
mondhatni új jellemet öltve Magára. Hasonló mondatot olvasunk a 3Móz26:21-24-ben, ahol 
Isten ezt mondja: „Ha mégis ellenemre [vagy visszásan Velem] jártok… Én is bizony 
ellenetekre [vagy visszásan veletek, vagy kíméletlenül bánva veletek] járok”, mintha azt 
mondta volna: ostobaságuk és makacsságuk készteti Őt arra, hogy a Maga részéről felhagyjon 
a szokásos türelmével és szelídségével, kérlelhetetlenül fellépjen ellenük.458 Látjuk tehát, 
hogy mit nyernek végül a makacsok a csökönyösségükkel: Isten még jobban megkeményíti 
Magát, hogy darabokra törje őket, s ha ők kőből vannak, Isten megérezteti velük, hogy Ő 
pedig acélkemény. A másik okát ennek a beszédmodornak abban jelölhetjük meg, hogy a 
Szentlélek, a gonoszoknak címezve ezt az értekezést, az ő felfogóképességüknek megfelelő, 
szokásos módon beszél. Mikor Isten igazán komolyan rájuk dörren, ők átalakítják Őt az őket 
megragadó vak félelemnek köszönhetően mássá, mint ami az Ő valódi jelleme, mert az 
egészből semmim mást nem fognak fel, csak barbárságot, kegyetlenséget és vadságot. Most 
már látjuk az okot, amiért Dávid nem csak egyszerűen tulajdonítja Istennek a bírói nevet és 
hivatalt, hanem fel is fegyverzi Őt szenvedélyes hévvel a gonoszokkal szembeni ellenállás, és 
legyőzésük végett. Ahogyan a közmondás mondja: a szoros csomó erős éket kíván. 

28. Mert te megtartod a nyomorult népet. Ez az igevers tartalmazza annak a hibának a 
kijavítását, melybe oly készséggel beleesünk. Amint a tapasztalat mutatja, a kegyesek 

                                                
455 “Ils sacrifient plustest a Fortune, et en font leur Dieu.” 
456 A Károli-fordításban ez a rész kissé másként hangzik: S a mikor majd bérem iránt eljövéndesz, mi előtted 
lesz, becsületességemről ez felel – a ford. 
457 “Qui s’endorment en leurs vices sans rien craindre.” 
458 “Comme s’il disoit que leur obstination et opiniastrete sera cause que luy de son coste oubliant sa moderation 
et douceur accoustumee, se jettera le tors et a travers contre eux.” 
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gyakorta komolyan nyomorognak, s az igazak nagyon fájdalmas megpróbáltatásokkal 
szembesülnek. Ezért nehogy bárki hamisnak vélje a kijelentést, miszerint Isten irgalmas az 
irgalmashoz, Dávid azt tanácsolja nekünk, hogy várjuk ki a dolgok végét, mert jóllehet Isten 
nem siet azonnal a jók megsegítésére, mégis, miután egy ideig megpróbálta a türelmüket, 
felemeli őket a porból, amelyben fekszenek, s hatásos megkönnyebbülést ad nekik, még ha 
előtte kétségbe is voltak esve. Ebből következik, hogy nekünk csak a dolgok végkimenetele 
alapján kell megítélnünk, miképpen irgalmas az Isten az irgalmasokkal, és tiszta a tisztákkal. 
Ha nem várakoztatná a népét hosszabb ideig azért, hogy megszabadítsa őket a 
megpróbáltatásokból, nem lehetne mondani, hogy az Ő előjoga megtartani a nyomorultat. S 
nem csekély vigasztalás a nyomorúságaink közepette, ha tudjuk, hogy Isten azzal a céllal 
késlekedik a segítségnyújtással, ami egyébként teljesen készen áll, hogy megtapasztalhassuk a 
jóságát, mikor miután nyomorogtunk és elcsüggedtünk, Ő megtart minket.459 S a minket érő 
rossz dolgokat sem kell túl keserveseknek tartanunk, mert ezek indítják Istent arra, hogy 
kimutassa irántunk a kegyességét, ami meghozza a szabadulást. Ami az igevers második 
mondatát illeti, azok olvasata kicsit más, mint ami a Sámuel 2. könyvében szerepel, mert ott 
ezt olvassuk: Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat. Ez a különbség azonban nem 
okoz változást a jelentésben azon kívül, hogy a Szentlélek itt nyíltabban fenyegeti a 
kevélyeket azzal, hogy Isten odafigyel a legyőzésükre, ezért nem kerülhetik el a pusztulást. A 
két igeszakasz lényege a következő: Minél jobban belemerülnek az istentelenek a saját 
hajlamaik kielégítésébe mindenféle veszélyérzet nélkül, és minél jobban megvetik a 
nyomorult szegényeket, akiket lábbal taposnak, annál közelebb járnak a pusztuláshoz. 
Valahányszor tehát kegyetlenül ellenünk törnek mocskolódással és megvetéssel, tudjuk meg: 
nem más gátolja Istent abban, hogy visszaverje konok csökönyösségüket, csak az, hogy 
gőgjük még nem ért el a csúcsára. 

 
29. Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja 

az én sötétségemet. 
30. Mert általad460 a tábor ékén461 is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is 

átugrom. 
31. Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, 

a kik bíznak benne. 
32. Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda erős a mi Istenünkön kivül?462 
33. Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat: 
 
29. Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet. A Sámuelnél feljegyzett énekben a 

kifejezésforma némileg pontosabb, mert ott nem azt olvassuk, hogy Isten gyújtja meg a 
lámpát (szövétneket), hanem azt, hogy Ő Maga a mi lámpásunk. A jelentése azonban 
ugyanaz, nevezetesen hogy Isten kegyelme által tért vissza a sötétségbe taszított Dávid a 
világosságba. Így tehát elismeri, hogy a nyomorúság oly magas fokára jutott, mint a 
kétségbeejtő és reménytelen helyzetbe került ember, mert dolgainak zűrzavaros és felforgatott 
állapotát a sötétséghez hasonlítja. Ez az anyagi dolgoknak a lelki dolgokra történő 
átruházásával valóban vonatkoztatható az értelem lelki megvilágosítására, egyidejűleg 
azonban ügyelnünk kell a témára is, melyről Dávid értekezik, nehogy eltérjünk az igeszakasz 
valódi és helyes jelentésétől. Nos, miután elismeri, hogy a bővelkedésbe Isten kegye által 
került vissza, ami számára életadó világosság volt, tanuljuk meg a példáját követve mi is 

                                                
459 “Afin de nous faire esprouver comment il sauve les affligez.” 
460 “Par ta vertu.” — Széljegyzet. “Azaz, a te erőddel.” 
461 Cuneum. Éket alkotó üteg, vagy gyalogoscsapat, mely alkalmasabb az ellenséges sorok áttörésére. A Károli-
fordítás szerint: Mert általad táboron is átfutok – a ford. 
462 A Károli-fordítás szerint: És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? 
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biztosra venni, hogy mindaddig nem lesz meg a nyomorúságaink vége meglátásának vigasza a 
számunkra sem, amíg Isten el nem oszlatja a minket körülvevő sötétséget, és vissza nem 
helyez minket az öröm világosságába. Azonban ne jelentsen nyomorúságot a számunkra 
keresztülhaladni a sötétségen, ha tetszik Istennek a lámpás szerepét eljátszani a számunkra. A 
következő igeversben Dávid Istennek tulajdonítja a győzelmeit, kijelentvén, hogy az Ő 
vezetése alatt tört át az ellenségeinek ékein, vagy falanxain, s vette be ostrommal a 
megerősített városaikat.463 Látjuk tehát, hogy noha bátor harcos volt, és képzett a 
fegyverforgatásban, semmit sem tulajdonít önmagának. Ami az igék idejét illeti, egyszer, s 
mindenkorra tájékoztatjuk olvasóinkat arról, hogy ebben a zsoltárban Dávid a múlt és a jövő 
időt nemcsak azért használja közömbösen, mert különböző történetekre tekint, hanem mert 
úgy mutatja be magának a dolgokat, mintha azok még mindig a szemei előtt lennének, 
egyidejűleg azonban Isten iránta megnyilvánuló kegyelmének folytatólagos menetét írja le. 

31. Az Istennek útja tökéletes. Az Isten útja kifejezés itt nem az Ő kijelentett akarata 
gyanánt szerepel, hanem azt a módot jelenti, ahogyan a népével foglalkozik. Az igeszakasz 
jelentése tehát az, hogy Isten soha nem okoz csalódást a szolgáinak, vagy nem csapja be, és a 
szükség idején nem hagyja el őket (ami megtörténhet az embereknél, akik csak annyiban 
segítik a tőlük függőket, amennyire ez nekik maguknak is a javukra van), hanem hűségesen 
védelmezi és tartja meg azokat, akiket egyszer a védelem alá vett. Soha nem lesz részünk 
azonban Istennek semmiféle közelségében, amíg Ő Maga nem jön először közel hozzánk az 
Ígéje által. Emiatt teszi hozzá Dávid, miután kijelentette: Isten komolyan megsegíti népét, 
hogy az Úrnak beszéde tiszta. Legyünk tehát biztosak abban, hogy Isten ténylegesen 
egyenesnek mutatkozik majd irántunk, látván, hogy megígérte: a jólétünk őrzője és 
védelmezője lesz, s az Ő ígérete bizonyos és tévedhetetlen igazság. S hogy a beszéd alatt itt 
nem a parancsolatokat, hanem Isten ígéreteit kell érteni, az világosan kiderül a következő 
mondatból, ahol ezt olvassuk: paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne. Általános 
ajánlásnak tűnik azt mondani, hogy Isten beszéde tiszta, az ámítás, vagy csalás mindenféle 
keveréke nélkül, mint a jó finomított és minden salaktól megtisztított ezüst. A mi 
hitetlenségünk azonban az oka annak, amiért Isten úgymond kénytelen ezt a hasonlatot 
használni abból a célból, hogy eljuttasson minket ígéretei szilárdsága és bizonyossága 
magasztos elképzeléséhez. Valahányszor ugyanis a dolgok állása nem felel meg az 
elvárásainknak, semmire sem hajlunk természetesebben, mint attól kezdve elkezdeni profán 
és bizalmatlan gondolatokat táplálni Isten Ígéjével szemben. Eme szavak további magyarázata 
végett olvasóink figyelmét felhívjuk a Zsolt12:7-re. 

32. Mert kicsoda Isten az Úron kivül? Dávid itt az emberek bolond koholmányait 
gúnyolva, akik a saját fantáziájuk szerint gyámisteneket alkotnak maguknak,464 megerősíti, 
amit korában mondtam, hogy soha semmit nem vállalt fel, csak Isten tekintélye alatt és az Ő 
parancsára. Ha túlment volna az elhívása korlátain, nem mondhatta volna ekkora 
magabiztossággal, hogy Isten az ő oldalán áll. Emellett noha ezekben a szavakban 
szembeállítja az igaz Istennel az összes, az emberek által kiagyalt hamis istent, a célja 
egyidejűleg az is, hogy megdöntsön minden hiábavaló reménységet, amibe a világ 
beburkolódzott, s ami elvonta és megakadályozta abban, hogy Istenben nyugodjon meg. A 
kérdés, amit Dávid itt elemez nem Isten puszta titulusa és neve, hanem mindezzel azt jelenti 
ki: bármiféle segítségre szorulunk, azt Istentől kell várnunk, sehonnan máshonnan, mert 
                                                
463 Az utolsó mondatot, az én Istenem által kőfalon is átugrom, a kaldeus változat így fordítja: „Le fogom győzni 
a megerősített városokat”. Hammond fordítása szerint: „Istenemmel beveszem az erődöt”. Ennek a nézetnek a 
támogatására megjegyzi, hogy a שור shur szó a שור shor, nézni szóból származtatva egyformán jelent falat, 
amelyről meg lehet figyelni az ellenség közeledtét, valamint őrtornyot, és erődöt. Ha a שור shur szót a fal 
jelentéssel vesszük, akkor a דלג dalag igét helyesen fordíthatjuk átugrani-nak, de ha a שור shur erődöt jelent, 
akkor az ige annak hirtelen elfoglalását jelenti, így a legjobb fordítás a bevenni lesz. 
464 “Qui se forgent a leur fantasie des dieux qui soyent leurs protecteurs et patrons.” — “Akik a saját 
fantáziájuknak megfelelően isteneket alkotnak maguknak védelmezőkként és patrónusokként.” 



 177 

egyedül Ő rendelkezik erővel: És kicsoda erős a mi Istenünkön kívül? Nekünk azonban 
figyelnünk kell Dávid céljára is, amelyre először utaltam, nevezetesen hogy magabiztosan 
bemutatván Istent az összes ellenségével szemben, mint vezetőt, akinek a zászlaja alatt bátran 
harcolt ellenük, azt akarja megerősíteni, hogy semmit sem próbált megtenni a saját feje után, 
vagy gonosz és kárhoztató lelkiismerettel. 

33. Az Isten, a ki felövez. Ezt a hasonlatot a harcos derékszíjától, vagy övétől 
kölcsönzi, vagy a veséktől, amikbe a Szentírás helyezi néha az ember életerejét, vagy erejét. 
Ez tehát olyan, mintha azt mondta volna: Engem, aki egyébiránt gyenge és elpuhult voltam 
Isten ereje tett erőssé és bátorrá. Azután magáról a sikerről beszél, amivel Isten megáldotta őt, 
hisz nem volna elég valaki számára azonnali és aktív bátorsággal, vagy kimagasló erővel 
rendelkezni, ha a dolgait egyidejűleg nem koronázná szerencsés végkimenetel. A hitetlen 
emberek azt képzelik, hogy ez a saját okosságuk, vagy a szerencse következménye, Dávid 
azonban egyedül Istennek tulajdonítja: Isten teszi tökéletessé az utamat. Az út alatt itt a 
tevékenységünk menetét kell érteni, s a nyelvezet azt sugallja, hogy bármibe is kezdett Dávid, 
Isten az Ő áldásával sikeres végkimenetelt biztosított hozzá. 

 
 34. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé,465 és az én magas helyeimre állít 

engem. 
35. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim eltörik az acélíjat.466 
36. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított 

engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. 
37. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim. 
 
Dávid, miután bevett sok erődöt, melyeket a meredek és nehezen hozzáférhető 

elhelyezkedésük miatt bevehetetleneknek hittek, konkrétan ebben a dologban magasztalja fel 
Isten kegyelmét. Mikor azt mondja, hogy Isten olyanná tette a lábait, mint a szarvasé, az alatt 
azt érti: rendkívüli, embernél szokatlan gyorsaságot kapott. Az igeszakasz értelme tehát az, 
hogy Isten rendkívüli módon segítette őt, így mint az őz mászott meg bámulatos sebességgel 
megközelíthetetlen sziklákat. Az erődöket, melyeket győztesként a hadijog alapján 
megszerzett, magas helyeimnek nevezi. Ő ugyanis joggal dicsekedhetett volna azzal, hogy 
semmit sem vett a birtokába, ami más emberé volt, mert tudta, hogy ezen erődök elfoglalására 
Isten hívta el. Mikor azt mondja, hogy a kezei taníttattak és formáltattak a harcra, azzal 
elismeri, hogy az ügyességét a harcban nem a saját képességeitől, vagy a gyakorlatból és a 
tapasztalatból nyerte, hanem ajándékként kapta Isten páratlan jóságán keresztül. Általánosan 
igaz, hogy az erő és az ügyesség a háborúban csak az Isten által adott titkos képességből 
származik, de Dávid rögtön ezután azt is megmutatja, hogy nagyobb erőt kapott a 
hadakozáshoz, mint amekkorával az emberek rendelkezni szoktak, mivel a karjai elegendően 
erősek voltak még az ércíjak eltöréséhez is. Igaz, hogy a természeténél fogva élénk és 
erőteljes testtel rendelkezett, de a Szentírás alacsony termetű embernek írja őt le, s az általa itt 
használt hasonlat is azt sugallja, hogy ereje felülmúlta a természetes emberi erőt. A következő 

                                                
465 “Faisant, ascavoir, me donnant legerete de pieds.” — Széljegyzet. “A lábak gyorsaságát készítvén, 
nevezetesen adván.” 
466 A Károli-fordítás szerint: karjaim meghajlítják az érczíjat – a ford. „Bronz-, és nem acélíjnak kell lennie. A 
bronzíj”, mondja dr. Adam Clarke, „nem is lehet kérdés. Dávid korában nem valószínű, hogy az acélgyártás 
módszerét ismerték volna. A rézből történő bronzgyártást azonban már a világ nagyon korai szakaszában 
folytatták, s az ókoriak ismerték a megedzésének művészetét is, így a leghatékonyabb kardokat alakították ki 
belőle.” Horsley olvasata: „A karjaimat olyanná tetted, mint az ércíj.” Így fordítja a Septuaginta, a Vulgata, 
Jeromos és sok más változat. Kálvin olvasata azonban, ami egyezik az angol fordítással (acélíj), előnyösebbnek 
és kifejezőbbnek tűnik. Egy erős íj meghajlítása az ókorban a nagy erő bizonyítéka volt, még inkább az 
összenyomása azért, hogy eltörjön. Az ércíj meghajlítása még kifejezőbb, különösen, ha csak kézzel végezte 
valaki, a lábai segítsége nélkül, ami szokásos volt az íj felajzása közben. 
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versben kijelenti, hogy egyedül Isten kegyelme által menekült meg és került tökéletes 
biztonságba: adtad nékem a te idvességednek paizsát. Az Isten üdvösségének pajzsa kifejezés 
alatt arra utal, hogy ha Isten nem őrizte volna őt meg csodálatos módon, akkor védtelenül lett 
volna kitéve sok halálos sebesülésnek, s így Isten üdvösségének pajzsát hallgatólagosan 
szembeállítja minden páncélzattal és fegyverrel, amivel el volt látva. Biztonságát ismét Isten 
bőkezű jóságának tulajdonítja, amiről azt mondja, hogy megszilárdította őt, s előbbre és 
előbbre vitte a tisztesség és a siker útján, mert a megszilárdított szó alatt az iránta 
megnyilvánuló isteni kegy folytatódását, sőt szüntelen és állandóan növekedő fokozódását 
érti. 

A kiszélesítetted lépéseimet kifejezéssel arra utal, hogy Isten egyenletes és könnyű utat 
nyitott neki oda, ahová annakelőtte nem lehetett eljutni, mert ezekben a szavakban egy 
közvetett ellentét rejlik egy nagy és tágas hely, valamint egy szűk pont között, ahonnan az 
ember még a lábát sem mozdíthatja ki. A szavak jelentése az, hogy mikor Dávid a legnagyobb 
nyomorúságra jutott, és nem látott menekülő utat, Isten kegyelmesen kihozta őt a 
szorultságaiból és a bajaiból. Ez a lecke nagyon hasznos lehet a mi bizalmatlanságunk 
helyesbítésére is. Amíg nem látunk magunk előtt egy szép és kellemes helyet, ahol a test 
szabadon jól érezheti magát, addig úgy reszketünk, mintha a világ süllyedne a lábaink alatt. 
Emlékezzünk hát arra, hogy az útjaink kiszélesítésének és egyenletessé tételének hivatala 
Istenre tartozik, s Dávid itt joggal tulajdonítja ezt Neki. Röviden, a zsoltáros Isten kegyelme 
eme példájának hatását fűzi mindehhez, mikor azt mondja, hogy nem tántorogtak, vagy 
csúszkáltak lábaim, más szóval semmiféle ellenállás, őt ért csapás, vagy vész sem volt képes 
megfosztani a bátorságától, vagy kétségbeesésbe taszítani őt. 

 
 38. Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem 

semmisültek. 
39. Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak. 
40. Mert te öveztél fel engem erővel a harczra,467 alám görbeszted az ellenem 

felkelőket. 
41. És odaadtad nekem ellenségeim nyakát,468 és az én gyűlölőimet 

elpusztíthattam.469 
 
A dolog, amit Dávid olyannyira bizonygat a végeredményből kiindulva, hogy minden 

győzelme visszavezethető Isten kegyére, ebből pedig az következik, hogy ügye jó és 
igazságos volt. Isten kétségtelenül enged néha sikereket az istenteleneknek és a gonoszoknak 
is, de a végkimenetellel megmutatja, hogy egész idő alatt szemben állt velük ellenségükként. 
Egyedül az Ő szolgái tapasztalják meg az Ő kegyének olyasfajta jeleit, mint amiket Dávidnak 
mutatott, s ezekkel arról akar bizonyságot tenni, hogy helyesli és elfogadja őket. Hajlamosak 
vagyunk azt gondolni, hogy Dávid itt túlságosan is egy katonához hasonlóan beszél. Miután 
azonban semmit sem próbált megtenni Isten parancsa nélkül, s hajlamait a Szentlélek 
kormányozta és szabályozta, nagyon bizonyosak lehetünk abban, hogy ezek nem egy 
kegyetlen ember szavai, aki örömét lelte a vérontásban, hanem egy olyan emberé, aki 
hűségesen végrehajtotta az ítéleteket, amiket Isten bízott rá. S valóban tudjuk: oly mértékben 
szelíd beállítottságú volt, hogy még egy csepp vér kiontásától is irtózott, ha azt nem a 
hivatalából fakadó kötelesség és szükségszerűség követelte meg. Nekünk tehát figyelembe 
kell vennünk Dávid elhívatását, valamint tiszta buzgalmát, ami mentes volt minden testi 
felindulástól. Sőt, különösen azt kell látnunk, hogy a zsoltáros itt azokat nevezi ellenségeinek, 
                                                
467 “Jól felöveztetni a görög, a latin valamint a héber közmondásokban azt jelentette: jól felfegyverezve lenni.” – 
Dr. Geddes 
468 A Károli-fordítás szerint: És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak – a ford. 
469 A francia változatban: “Tu les as desfruits;” — “Te semmisítetted meg őket.” 
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akik megszelídíthetetlen és megrögzött makacssága kiérdemelte és megkívánta Istennek ezt a 
bosszúját. Miután ő Krisztust képviselte, csak azokra szabott ki halálbüntetést, akik annyira 
merevek voltak, hogy nem lehetett megrendszabályozni őket gyengéd és humánus 
tekintéllyel. Ez pedig önmagában is megmutatja, hogy semmi nem volt, amiben akkora 
örömét lelte volna, mint a megbocsátás azoknak, akik megtértek, és megjobbították magukat. 
Ezzel Krisztusra emlékeztet, Aki mindenkit megtérésre hívogat, de vasvesszővel töri 
darabokra azokat, akik mindvégig makacsul ellenállnak Neki. Az igeversek summája az, hogy 
Dávid, amint Isten fennhatósága alatt küzdött, Általa királlyá választván, és semmibe bele 
nem fogván az Ő kezessége nélkül, segítséget kapott Tőle és legyőzhetetlenné vált az 
ellenségei támadásaival szemben, sőt még hatalmas és nagyon erős hadseregeket is képessé 
vált leverni. Továbbá emlékezzünk arra is, hogy az ő előképében Krisztus királyságának 
legyőzhetetlen jellegét és állapotát látjuk, Aki szintén Isten erejében bízva és arra 
támaszkodva legyőzi és megsemmisíti ellenségeit, Aki minden csatából egyformán 
győztesként kerül ki, s Aki a világ minden, az Ő tekintélyével és hatalmával szemben kifejtett 
ellenállása ellenére király marad. S miután a Számára bebiztosított győzelmek hasonló 
győzelmek bizonyosságát jelentik a számunkra is, ebből következik, hogy itt legyőzhetetlen 
védelem van nekünk megígérve a Sátán minden erőfeszítésével, a bűn minden 
mesterkedésével és a test minden kísértésével szemben. S jóllehet Krisztus csak békés 
királyságot képes harccal megszerezni, ezen az alapon ne zavarodjunk össze, hanem legyen 
elég nekünk, hogy Isten mindig kész arra, hogy kezét kinyújtván megőrizze azt. Dávid egy 
ideig menekülő volt, így csak nehézségek árán volt képes megőrizni az életét, vadállatok 
barlangjaiban keresvén menedéket, végül azonban Isten rákényszerítette az ellenségeit, hogy 
hátat fordítsanak neki, s nemcsak menekülésre késztette őket, de egyenesen átadta őket 
Dávidnak, hogy űzhesse, és végleg megsemmisíthesse valamennyit. Hasonlóképpen a mi 
ellenségeink is egy ideig mondhatni szegezhetnek kést a torkunknak,470 hogy legyilkoljanak, 
végül azonban Isten nemcsak menekülésre kényszeríti őket előlünk, de arra is, hogy a 
jelenlétünkben pusztuljanak el, ahogyan rászolgáltak. Egyidejűleg arra is emlékezzünk, hogy 
miféle háború az, amire Isten elhív minket, miféle emberek ellen kényszerít harcra, s miféle 
fegyverzettel lát el, hogy az elegendő legyen az ördög, a test és a bűn legyőzéséhez, és a 
lábaink alá vetéséhez az Ő lelki erejével. Azokat illetően, akiknek a kard erejét adta meg, őket 
is meg fogja védeni, és nem tűri, hogy igazságtalanul elnyomják őket, amennyiben Krisztus 
alatt uralkodnak, és Őt ismerik el Fejüknek. Ami a szavakat illeti az igemagyarázók majdnem 
egyhangúlag magyarázzák a 41. vers elejét És odaadtad nekem ellenségeim nyakát 
ugyanazzal a jelentéssel, mint amit a menekülőre fogták kifejezés jelent, mivel azonban a 
héber ערף oreph szó helyesen főt, vagy nyakat jelent, nagyon alkalmasan fordíthatjuk a 
szavakat úgy, hogy Isten Dávid kezébe adta ellenségei nyakát, mivelhogy a kezébe adta őket a 
levágattatásra. 

 
42. Kiáltottak, de nem volt szabadító, az Úrhoz és nem felelt nékik. 
43. És apróra törtem őket, a milyen a szél elé való por,471 és megtapodtam őket 

mint utcza sarát. 
44. Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól; nemzetek fejévé tettél engem; 

oly nép szolgál nékem, a melyet nem ismertem. 
45. A mint hall a fülök,472 engedelmeskednek, és az idegenek473 gyermekei 

hazudnak474 nékem.475 

                                                
470 “Comme tous prests a nous mettre le cousteau sur la gorge.” 
471 “Qui est jette par le vent.” 
472 “Si tost que le bruit de mon nom viendra a leurs aureilles.” — Széljegyzet. “Azaz, amint a nevem híre a 
fülükig ér.” 
473 “Les peuples estranges.” — Széljegyzet. “Azaz, idegen népek, vagy külföldi nemzetek.” 
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46. Az idegenek elepedtek, és reszketve jőnek elő zárt helyeikből. 
47. Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek 

Istene! 
 
42. Kiáltottak. Az igeidő változása a múlt időről a jövő időre476 nem szakítja meg a 

történet folytatólagosságát, ezért a szavakat ekképpen kell magyarázni: noha Istenhez 
kiáltottak, imáik mégis elutasíttattak. Ugyanazt a témát folytatja, amit korábban bemutatni 
szándékozott. Nevezetesen: végül a dolgok végkimeneteléből derül ki, hogy ellenségei 
hamisan dicsekedtek azzal, hogy bírják Isten segítségét és ábrázatát, mert Ő kimutatta, hogy 
elfordult tőlük. Igaz, hogy mikor a dolgaik virágzó módon folytatódtak, néha annyi tapsot és 
dicséretet kaptak, hogy mindenki azt hitte, Isten kegyesen viseltetik irántuk, miközben 
egyúttal úgy tűnt, hogy Dáviddal pedig szembehelyezkedik, aki noha éjjel-nappal Hozzá 
kiáltott, mégsem talált meghallgatásra. Miután azonban Isten elegendő ideig próbálta szolgája 
türelmét, leverte ellenségeit és csalódást okozott nekik hiábavaló reménységükben, sőt, még 
az imáikat sem kegyeskedett meghallgatni. Most már látjuk Dávid célját ezekkel a szavakkal. 
Miután a gonoszok hosszú időn át visszaéltek Isten nevével, azt állítván, hogy pártfogolta 
igazságtalan mesterkedéseiket, a zsoltáros kineveti hiábavaló dicsekvésüket, mellyel teljes 
mértékben felsültek. Észre kell venni, hogy itt a képmutatókról beszél, akik soha nem 
őszintén és igazsággal hívják segítségül az Úr nevét. Ez az ígéret ugyanis soha nem fog 
beteljesületlen maradni: „Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel 
hívja őt.” (Zsolt145:18) 

Dávid tehát nem azt mondja, hogy ellenségei akkor lettek visszautasítva, mikor a szív 
őszinte ragaszkodásával folyamodtak Istenhez, hanem csak akkor, mikor szokásos 
arcátlanságukkal úgy vélték: Isten úgymond kénytelen vezetni és támogatni gonosz 
kezdeményezéseiket. Mikor az istentelenek a nyomorúságuk csúcsán imádkozni kezdenek, s 
mikor a félelemtől lesújtottan és a rájuk következő gonoszságoktól reszketve alázatosságot 
mutatnak, mindazonáltal nem változtatnak a céljaikon, nem térnek meg és nem hagynak fel a 
útjaik gonoszságával. Emellett ahelyett, hogy a hit befolyásolná, a szív elbizakodottsága és 
keménysége ösztönzi őket, s panaszaikat kételkedve, vagy az Isten elleni zúgolódás végett 
öntik imába ahelyett, hogy meghitten és meggyőződéssel Belé vetnék a bizalmukat. Ebből az 
igeszakaszból egy hasznos figyelmeztetést nyerhetünk, nevezetesen hogy mindenki, aki a 
nyomorult szegényt kegyetlen gúnnyal illeti, s büszkén taszítja el azokat, akik alázatos 
könyörgőkként jönnek hozzá, meg fogják tapasztalni: Isten süket az imáikra. A következő 
igevers tovább tanít minket arra: miután Isten elvetette az istenteleneket, hagyja, hogy 
mindenféle megalázásban legyen részük, és lábbal tiporják őket, mint az utca sarát. Nemcsak 
azt jelenti ki, hogy mikor a büszkék és a kegyetlenek hozzá kiáltanak a nyomorúságukban, Ő 
bezárja a füleit a kiáltásuk előtt, de azzal is fenyeget, hogy büntető gondviselése során 
ugyanabban a bánásmódban lesz részük, ahogyan ők bántak másokkal. 

44. Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól. Dávid néhány szóban kijelenti, hogy 
nagyon sok módon tapasztalta meg Isten segítségét. Nagy veszélyben volt a lázadások miatt, 
melyek időnként a saját alattvalói között törtek ki, de Isten csodálatos módon csendesítette le 
ezeket és győzte le a nép heveskedését. Az általános várakozással szemben az is megtörtént, 
hogy Dávid, amiképpen a vers második felében olvassuk, közel s távol győzedelmeskedett, 
felülkerekedvén a szomszédos nemzetek felett, akik nem sokkal korábban tönkreverték az 
egész Izraelt a katonai erejükkel. A dolgok bámulatos megújítása volt, mikor Ő nemcsak 
visszaállította nagy hirtelenséggel a korábbi állapotába Izrael népét, akik nagyon 
                                                                                                                                                   
474 A Károli-fordítás szerint: és idegenek hízelegnek nékem – a ford. 
475 “Feront semblant d’estre des miens s’humilians de crainte.” — Széljegyzet. “Azaz, színlelik, hogy a szolgái, 
[vagy: alattvalóim], és félelmükben megalázkodnak.” 
476 Kálvin fordításában a 42- 44. versekben az igék jövő időben állnak – a ford. 
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megfogyatkoztak a vereség és a mészárlás miatt, de adófizetőikké is tette a szomszédos 
nemzeteket, akikkel korábban az Izrael népével szembeni ellenségességük miatt lehetetlenség 
volt békességben élni. Bámulatos lenne látni egy királyságot, mely oly fájdalmas csapás 
elszenvedése után még mindig él, s miután ismét összeszedte erejét, visszaáll a korábbi 
állapotára. Isten azonban, minden várakozással ellentétben még ennél is többet ruházott rá 
Izrael népére: megengedte nekik, hogy legyőzzék azokat, akik korábbak őket győzték le. 
Dávid mindkettőt említi: először arról beszél nekünk, mikor a nép fellázadt ellene, s nem más, 
mint Isten csendesítette le ezeket a királyságon belüli zendüléseket. Másodszor, Isten 
felhatalmazásával, valamint az Ő vezetése és ereje által vert le erős nemzeteket, és terjesztette 
ki a Saul idejében gyenge és félig megtört királyság határait. Ebből világos, hogy Dávidot 
Isten támogatta, mind a belügyei kapcsán, mondhatni a királyságán belül, mind a külföldi 
ellenségekkel szemben. Miután Dávid királysága előkép volt, mellyel a Szentlélek Krisztus 
királyságát akarta előre jelezni, emlékezzünk meg arról: mind a megalapítása, mind a 
fenntartása során szükséges, hogy Isten ne csak a kívülről támadó, nyílt ellenségek ellen 
nyújtsa ki a kezét és harcoljon, hanem elnyomja a lázadásokat és zendüléseket is, melyek az 
egyházon belül üthetik fel a fejüket. Ez kezdettől fogva világosan meglátszott Krisztus 
személyében. Először is hatalmas ellenállással szembesült a saját nemzete tagjainak őrjítő 
csökönyössége folytán. Azután minden kor tapasztalata azt mutatja, hogy civakodások és 
viszályok, melyekkel a képmutatók szaggatják és marcangolják az egyházat, nem kevésbé 
ártalmasok Krisztus királyságának aláaknázásában (ha Isten nem lép közbe az ártalmas 
tevékenységüket megakadályozandó), mint az ellenségek heves támadásai. Ennek 
megfelelően Isten a saját Fia királyságának fejlesztése és fenntartása végett nemcsak a külső 
ellenségeket veri le Őelőtte, de megszabadítja a belső viszályoktól is, azaz mondhatni, a 
királyságán belüliektől, ami az egyház.477 A Sámuel 2. könyvében feljegyzett énekben a 
nemzetek fejévé tettél engem szavak helyett a תשמרני tishmereni szó szerepel, melynek 
jelentése tartani, vagy felügyelni, tehát úgy kell érteni, hogy Dávid biztonsággal és hosszú 
időre megtarttatik a királyságban. Tudjuk, hogy milyen nehéz fegyelmezetten és 
alattvalóságban megtartani azokat, akik nem szoktak hozzá az igához, s ennek megfelelően 
semmi sem gyakoribb, mint mikor a nemrég hódítással elfoglalt királyságokat az újabb és 
újabb villongások rázzák meg. Dávid azonban a Sámuel könyvében feljegyzett énekben 
kijelenti, hogy Isten a hatalom oly magasságára emelte őt, ami nemzetek fejévé tette, s meg is 
fogja tartani abban a függetlenségben, amit rá ruházni kegyeskedett. 

Oly nép szolgál nékem, a melyet nem ismertem. Az egész igeszakasz erőteljes 
megerősítése az általam mondottaknak, miszerint az itt elhangzó kijelentéseket nem szabad 
csak Dávid személyére korlátozni, hanem egy prófécia rejlik bennük Krisztus eljövendő 
királyságával kapcsolatosan. Igaz, Dávid dicsekedhetett azzal, hogy a nemzetek, melyeknek 
szokásait és hajlamait csak nagyon kevéssé ismerte, alá voltak neki vetve, mindazonáltal 
biztos, hogy egyetlen általa legyőzött nemzet sem volt teljesen ismeretlen a számára, vagy lett 
volna oly távol, ami nehézzé tette volna valamelyest megismerni őket. Dávid győzelmei tehát, 
és a nép alávettetése neki csak homályos kép, melyben Isten halványan bemutatta Fia 
határtalan birodalmát, Akinek a királysága „napkelettől fogva napnyugotig” terjed, és felöleli 
az egész világot (Mal1:11). 

45. A mint hall a fülök, engedelmeskednek. Ennek ugyanaz a jelentése, mint az előző 
igevers utolsó mondatának. Noha Dávid a győzelmeivel akkora tiszteletet és hírnevet szerzett, 
hogy sokan letették a fegyvereiket és önként adták meg magukat neki, mégis, bár a 
fegyvereinek erejétől való félelem is legyőzte őket, amint látták a szomszédokat azt 
megszenvedni, mégsem mondható a szó szoros értelmében, hogy Dávid nevének egyszerű 
hírére adták meg magukat neki. Ez még inkább vonatkozik Krisztus személyére, Aki az Ő 

                                                
477 “C’est a dire au dedans de son royaume qui est l’Eglise.” 
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Ígéjének eszközével győzi le a világot Magának, s neve egyszerű hallatával engedelmessé 
teszi azokat, akik előtte lázadtak Ellene. Miután Dávid Krisztus előképének volt szánva, Isten 
távoli nemzeteket vetett az uralma alá, olyanokat, melyek korábban ismeretlenek voltak Izrael 
nemzete számára, ami a bizalmas érintkezést illeti. Ez azonban csak a Krisztusnak megígért 
birodalom előjátéka, és mondhatni előkészülete volt, mely birodalom határainak a Föld végső 
határaiig kell kiterjednie. Hasonlóképpen Dávid is akkora nevez szerzett magának a 
fegyverekkel és a háborús vitézséggel, hogy sok, a félelem által legyőzött ellensége alávetette 
magát neki. S ebben Isten azt a fajta győzelmet mutatta be, ami majd Krisztus arat a pogányok 
felett, akiket egyedül az evangélium prédikálásával győzött le és vont uralma alá. A hit 
engedelmessége ugyanis, melyen Krisztus uralma alapszik, „hallásból van” (Rm10:17). 

Idegenek hazudnak nékem. Itt azt írja le, ami rendszerint bekövetkezik a győzelemmel 
megszerzett új birodalmakban, nevezetesen hogy akiket legyőztek, nagy tisztelettel hódolnak 
a győztesnek, de ez a legyőzöttek erőltetett alázatossága. Szolgai módon engedelmeskednek, 
nem akarattal, vagy szívesen. Nyilván ez az igeszakasz jelentése. Egyes igemagyarázók 
valóban másként magyarázzák a hazudni szót, úgy tekintvén, hogy Dávid ellenségei vagy 
csalódtak a várakozásukban, vagy a büntetés elkerülése érdekében, amitől féltek, hogy 
kiszabja rájuk, hazudtak neki, és kijelentették: soha semmi ellenséges dolgot nem terveztek 
ellene. Nekem azonban úgy tűnik, hogy ez nem magyarázza kellőképpen azt, amire Dávid 
gondolt. Véleményem szerint tehát a hazudni szót itt általánosságban úgy kell érteni, mint 
máshol, azaz szolgai módon megalázkodni, hízelegni. A héber כהש cachash szó áll itt, 
melynek jelentése hazudni, de néha átvitt értelemben megalázkodni, alávettetni, önként 
felvenni az alárendeltség igáját,478 de még mindig színlelt és szolgai módon. Azok, akiket az 
idegenek gyermekeinek, vagy idegeneknek nevez azok a nemzetek, akik nem tartoztak Izrael 
népéhez, de mielőtt legyőzték volna őket, különálló és független közösségeket alkottak. Ezt is 
látjuk beteljesedni Krisztusban, Akihez sokan jönnek látszólagos alázatossággal, de nem 
őszinte szeretettel, hanem kettős és hamis szívvel, s akiket a Szentlélek ezen az alapon 
alkalmas módon nevez idegeneknek. Ők valóban elkeverednek a választott nép között, de 
nem egyesülnek velük egy testbe igaz hittel, ezért nem szabad őket az egyház gyermekei közé 
számlálni. Nagyon igaz, hogy az egyházba történő első elhívásuk idején az összes pogány 
idegenek voltak, mikor azonban elkezdtek új érzelmeket táplálni Krisztus iránt, akkor akik 
egy időben „jövevények és zsellérek” voltak, most „polgártársai a szenteknek és cselédei az 
Istennek” (Ef2:19). 

Amit rögtön ezután tesz hozzá (46. vers), az idegenek elepedtek, és reszketve479 jőnek 
elő zárt helyeikből, arra szolgál, hogy még erőteljesebb fénybe állítsa a nagy hírnevet, és a 
félelmetes nevet, amit Dávid szerzett magának. A tisztelet nem közönséges jele az, amikor az 
erősségekben rejtőzőket akkora félelem sújtja, hogy önként előjönnek és megadják magukat. 
Ahogyan a félelem arra késztette Dávid ellenségeit, hogy előjöjjenek rejtekhelyükről, és 
alázatosan elébe menjenek, úgy sújtja az evangélium a hitetleneket félelemmel, és kényszeríti 
őket a Krisztus iránti engedelmességre. Ez a prófécia, mondhatni az Íge prédikálásának 
hatása, amint Pál is bizonyságot tesz arról az 1Kor14:24-ben, hogy az emberek lelkiismeretét 
meggyőzve és a szívük titkait nyilvánvalóvá téve, a korábbi lázadókat leteríti a félelem, és 
dicsőséget adnak Istennek. 

 

                                                
478 A szír változat olvasata: „Alávetik magukat nekem”, de erőltetett így színlelt és képmutató alávettetéssel. 
479 A héber חרג charag szó jelentése előjönni, valamint reszketni, illetve a kettő kombinációjaként reszketve 
előjönni. Kálvin látszólag a legutolsó jelentést tulajdonítja a szónak. „A félelem megrettenti őket és előjönnek 
búvóhelyeikről és erődjeikből, bocsánatot keresve.” – Megjegyzés a Bassandyne’s Bibliában. Walford olvasata: 
„Az idegenek fiai erejüket vesztik, s riadtan jönnek elő erősségeikből”. Street olvasata: „Az idegen nemzetek 
megdöbbennek, és remegnek erődjeikben.” 
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47. Éljen az Úr480 és áldott az én erősségem,481 magasztaltassék hát az én 
idvességemnek Istene! 

48. Az Isten, a ki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám; 
49. A ki megment engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is 

felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem. 
50. Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te 

nevednek. 
51. Nagy segítséget ád az ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő 

felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké. 
 
47. Éljen az Úr. Ha helyesnek vélik elfogadni ezt az olvasatot óhajtó módban, mely 

azt a kívánságot fejezi ki, hogy éljen az Úr, a kifejezésmód némiképp furcsának tűnhet. 
Ugyanakkor felhozható a védelmére az, hogy a hasonlat az emberektől kölcsönzött, akik 
nemcsak használják ezt a kifejezésmódot, ha jót kívánnak valakinek, hanem hangos és dicsérő 
éljenzéssel ki is mondják azt, mikor meg akarják adni fejedelmeiknek az őket megillető 
tiszteletet. E szerint a nézet szerint ebben a kifejezésben dicséret adatik Istennek, ezért 
alkalmas győzelmi dalnak is.482 Nagyon helyesen tekinthető azonban egyszerű kijelentésnek 
is, melyben Dávid azt mondja ki, hogy él az Úr, más szavakkal: fel van ruházva szuverén 
hatalommal. Továbbá, az életet, amit Dávid Istennek tulajdonít, nem szabad Isten lényére, 
vagy létezésére korlátozni, hanem a nekünk megmutatott munkáiból következő bizonyítéknak 
kell tekinteni arra nézve, hogy Ő él. Valahányszor elrejti az Ő hatalmának munkálkodását a 
szemünk elől, elménkből eltűnik annak az igazságnak az észlelése és felfogása is, hogy „Isten 
él”. Azért mondja tehát Dávid, hogy Ő él, mert hatalmának nyilvánvaló bizonyítékaival 
mutatja ki: Ő az, Aki megőrzi és fenntartja a világot. S miután Dávid tapasztalatból ismerte 
Istennek ezt az életét, dicséretekkel és hálaadással ünnepli azt. Ha jelen időben olvassuk az 
első mondatot, Él az Úr, az és kötőszó a következményre utaló jelentésű, ezért az igeverset 
ekképpen kell fordítani: Él az Úr és áldassék az én erősségem. Az én erősségem valamint a 
49. versben szereplő szabadítóm díszítő jelzők azt erősítik meg, amit már korábban mondtam, 
hogy Isten nem pusztán Önmagában él, hanem ki is mutatja életerejét a világ 
kormányzásában. A héber צורי tsuri szó, amit az én erősségem kifejezéssel fordítottunk, itt 
tárgyas módban értendő: Ő, Aki erőt ad. 

48. Az Isten, a ki bosszút áll értem. A zsoltáros ismét Istennek tulajdonítja a 
győzelmeket, amiket aratott. Miután soha nem várhatta volna, hogy ezeket majd aratja, amíg 
nem volt biztos abban, hogy Istentől kap hozzá segítséget, most elismeri, hogy ezek Szerzője 
egyedül az Isten. S nehogy látszólag hányaveti módon a győzelmeiért kijáró dicséret 
mondhatni csak néhány cseppjét spriccelje Rá, egyértelmű kifejezésekkel ismétli meg, hogy 
semmije sincs, csak amit Isten adott neki. Először azt ismeri el, hogy a hatalom felülről 
adatott neki, s ez tette lehetővé annak a büntetésnek a kiszabását az ellenségeire, amire azok 
rászolgáltak. Első ránézésre furcsának tűnhet, hogy Istennek fel kell fegyvereznie a saját 
népét a bosszú végrehajtására, de amint már korábban rámutattam, mindig emlékeznünk kell 
Dávid elhívatására. Ő nem magánszemély volt, hanem királyi hatalommal és tekintéllyel 
felruháztatván azt az ítéletet hajtotta végre, amit Isten parancsolt meg neki. Ha valaki sérelmet 
szenvedvén kitör, hogy bosszút álljon, azzal Isten hivatalát ragadja magához, ezért 
elhamarkodott és kegyetlen dolog, mikor az egyének megbosszulják az őket ért sérelmeket. A 
királyok és a magiszterek vonatkozásában azonban Isten, Aki kijelenti, hogy övé a 
bosszúállás, felfegyverzi őket karddal, és kinevezi őket a bosszújának kiszolgáltatóivá és 
                                                
480 “Ou, le Seigneur vit.” — Széljegyzet. “Vagy: Él az Úr.” (Ez a Károli-fordítás is – a ford.) 
481 “Celuy qui me donne force.” — Széljegyzet. “Azaz aki erőt ad nekem.” A Károli-fordításban az erősségem 
szó helyett a kősziklám szó szerepel – a ford. 
482 “Ainsi ce seroit un mot tendant a lour Dieu et convenable a un cantique de triomphe.” 
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végrehajtóivá. Dávid tehát a bosszú szót a jogos büntetésre használta, amit törvényesen 
szabott ki Isten parancsára, amennyiben a Szentlélek által megfelelően szabályozott 
buzgóságnak, és nem a test féktelenségének a befolyása alatt állt. Amíg ez a mértékletesség 
nem szolgál például elhívásuk kötelezettségeinek teljesítésében, addig a királyok hiába 
dicsekednek azzal, hogy Isten bízta meg őket a bosszúállás végrehajtásával, mert látjuk, hogy 
nem kevésbé indokolatlan az ember számára a saját fantáziájának és a testi vágyainak alapján 
visszaélni azzal a karddal, melynek engedélyt kapott a használatára, mint egyáltalában kardot 
ragadni Isten parancsa nélkül. A harcos egyháznak, amely Krisztus zászlaja alatt masíroz, 
nincs engedélye a bosszúállásra, csak azokkal szemben, akik makacsul elvetik, hogy jó útra 
térjenek. Arra kaptunk parancsot, hogy ellenségeinket nekik jót téve, és az üdvösségükért 
imádkozva próbáljuk meg legyőzni. Nekünk tehát egyben arra is vágynunk kell, hogy 
eljussanak a megtérésre, és az elme helyes állapotára, amíg minden kétséget kizáróan kiderül, 
hogy visszavonhatatlanul és reménytelenül megromlottak. Addig azonban a bosszút Istenre 
kell hagyni, nehogy homlokegyenest belevessük magunkat időt előtt Dávid ezután arra a 
következtetésre jut azokból a veszélyekből és nyomorúságukból kiindulva, melyekben benne 
volt, hogy ha nem Isten keze tartotta volna őt meg biztonsággal: A ki megment engem 
ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől 
megszabadítasz engem. A felmagasztalsz szót abban az értelemben kell értenünk, hogy 
csodálatos módon felemeltetett ellenségeinek ereje és rosszindulata fölé, nehogy megrogyjon 
az erőszakosságuk miatt és így legyőzhessék őt. 

50. Azért dicsérlek téged, Uram. Ebben az igeversben arra tanít minket, hogy Isten 
neki adott áldásai, melyekről beszél, méltók a rendkívüli és szokatlan dicséretre, hogy ezek 
híre-neve a pogányokig is eljusson. Ezekben a szavakban egy közvetett ellentét van Isten 
szokásos tisztelete, amit a kegyesek a templomban szoktak végezni, valamint e között a 
hálaadás között, amiről Dávid beszél, s ami nem szorítható ily szűk korlátok közé. Az 
igeszakasz jelentése tehát ez: Ó Uram, én nemcsak a nép gyülekezetében fogok neked hálát 
adni, a törvényedben előírt rituálénak megfelelően, hanem a Te dicséreted nagyobb távolságra 
is ki fog terjedni, mivel a Te irántam megnyilvánuló kegyelmed méltó rá, hogy az egész 
világon mindenütt beszéljenek róla. Sőt, ezekből a szavakból arra következtetünk, hogy itt 
egy, a Krisztus eljövendő királyságára vonatkozó próféciával van dolgunk. Amíg a pogányok 
fel nem vétettek a választott néppel való közösségbe, és nem egyesültek velük egy testbe, 
addig az Isten dicsérete közöttük olyan volt, mint éneklés a süketeknek, ami ostoba munka és 
kárba veszett fáradság. Ennek megfelelően Pál nagyon helyesen és alkalmasan bizonyítja 
ebből a szövegből, miszerint a pogányok elhívása nem véletlen, vagy vakmerő dolog volt 
(Rm15:9). Később majd sok helyen látjuk, hogy az egyház jelöltetett ki szent helyszínként az 
Isten dicséretének bemutatására. Ezért miután Isten nevét helyesen és hasznosan Júdeán kívül 
sehol nem lehetett ünnepelni, amíg a pogányok fülei meg nem nyíltak, ami akkor következett 
be, mikor Isten örökbe fogadta, és Magához hívta őket az evangélium által. 

51. Nagy segítséget ád. Ez a záró vers világosan megmutatja, hogy Isten miért 
viseltetett ekkora jósággal és nagylelkűséggel, nevezetesen hogy királlyá kente őt fel. Isten 
királyának nevezve önmagát Dávid arról tesz bizonyságot, hogy nem elhamarkodottan tört 
abba a hivatalba, s nem összeesküvéssel, vagy bűnös intrikákkal tolakodott abba a hivatalba. 
Épp ellenkezőleg, törvényes jogon uralkodott, mert Isten akaratából lett királlyá. Ezt 
bizonyítja a felkenetés ceremóniája, mert Isten azzal, hogy Sámuel kezével kente őt fel nem 
kevésbé erősítette meg a jogát az uralkodásra, mint ha láthatóan kinyújtotta volna a kezét a 
mennyből, és így helyezte volna őt a királyi trónra, és erősítette volna meg azon. A 
kiválasztást, mondja, egy sor nagy szabadulás erősítette meg, s ebből az következik, hogy 
mindenki, aki bármely útra lép Isten elhívása nélkül, vádolható azzal, hogy nyíltan háborút 
indít Őellene. Egyidejűleg e szabadulások okának Isten jóságát jelöli meg, s ezzel arra tanít: 
az a királyság tisztán és egyszerűen Isten jótetszésén alapult. Továbbá, a zsoltár záró 
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mondatából az is kiderül, hogy amint azt korábban mondtam, Dávid itt nem annyira Isten 
kegyelmének páratlan és különböző példáira emlékszik a történettel, hanem inkább 
királyságának örökkévaló mivoltát jósolja. S észre kell venni, hogy a mag szó alatt nem 
minden leszármazottját kell értenünk válogatás nélkül, hanem Dávidnak arra a 
leszármazottjára kell vonatkoztatnunk, akiről Isten a 2Sám7:12-ben beszélt, azt ígérvén: Atyja 
lesz neki. S miután megmondatott, hogy az ő királysága addig tart majd, amíg a Nap és a 
Hold világítanak az égen, a próféciát szükségszerűen arra vonatkozónak kell tekinteni, Aki 
nem egy időre, hanem örökre király lesz. Dávid tehát nekünk azt a magvát ajánlja, akit ez a 
figyelemre méltó ígéret megtisztel, s ez nem vonatkoztatható sem Salamonra, sem más 
leszármazottjára, csak Isten egyszülött Fiára, amiképpen az apostol is a zsidókhoz írott 
levélben (Zsid1:4) tanít minket arra, hogy ebben a méltóságában feljebbvaló az angyaloknál. 
Végezetül csak akkor válik a kellő javunkra ennek a zsoltárnak a tanulmányozása, ha az 
árnyék és előkép szemlélése elvezet minket Őhozzá, Aki a lényeg. 
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19. zsoltár 
 
1. Az éneklőmesternek. Dávid zsoltára. 
 
Dávid, hogy Isten dicsőségének szemlélésére biztassa a kegyeseket, először is annak 

tükrét állítja a szemük elé az égbolt szövetében, valamint a kidolgozásának nagyszerű 
rendjében, amit szemlélünk. Másodszor, a gondolatainkat a törvényre irányítja, melyben Isten 
bensőségesebben megismertette Magát a választott népével. Ebből kiindulva hosszasan 
tárgyalja a menny eme becses ajándékát, dicsérvén és felmagasztalván a törvény használatát. 
Végül imával zárja a zsoltárt. 

 
 2. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az 

égboltozat.483 
3. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.484 
4. Nincs nyelv, sem beszéd [ahol] a hangjuk nem hallható:485 
5. Írásuk486 kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak 

csinált bennök sátort. 
6. Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy 

hős, hogy futhatja a pályát. 
7. Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi 

elrejtőzhetnék hevétől. 
 
2. Az egek beszélik Isten dicsőségét.487 Már mondtam, hogy ez a zsoltár két részből áll: 

az elsőben Dávid Isten dicsőségét ünnepli, amiképpen az megmutatkozik a munkáiban, a 
másikban felmagasztalja és felnagyítja az istenismeretet, amely világosabban az Ő Ígéjében 
ragyog fel. Csak az egeket említi, de a teremtés eme részébe, ami a legnemesebb, s amelynek 
a kiválósága szembetűnőbb, egy szinekdoché segítségével a világ egész építményét beleérti. 
Természetesen semmi sem annyira homályos, vagy vacak még a föld legkisebb szegleteiben 
sem, amelyben ne lehetne meglátni Isten hatalmának és bölcsességének bizonyos jeleit, de 
miután jobban látható képmása van belevésve az egekbe, Dávid azért választotta konkrétan 
azokat a szemlélődésre, hogy ragyogásuk elvezessen minket a világ összes részének 
megtekintéséhez. Mikor valaki az egek szemlélése által Isten elismeréséig eljut, akkor 
megtanul az Ő bölcsességén és hatalmán a Föld arculatában is elmélkedni, s bámulni azokat, s 
nemcsak általánosságban, de a legapróbb növényekben is. A második versben a zsoltáros egy 
dolgot kétszer ismétel, ahogyan szokta is. Az egeket Isten dicsősége tanúiként és hirdetőiként 
mutatja be, olyan minőséget tulajdonítván a néma teremtménynek, ami szigorúan szólva nem 
is tartozik hozzá, s teszi ezt azért, hogy komolyabban megpirongassa az embereket a 
hálátlanságukért, ha ennyire világos bizonyság felett süket fülekkel siklanak át. Ez a 
                                                
483 “L’entour du ciel et de l’air.” — Széljegyzet. “Azaz, az ég és a levegő boltozata.” Mant püspök szintén 
égboltozatnak fordítja, amit helyesebbnek vél, mint az ég szót. “Az utóbbi szó,” mondja, “a görög változatból 
származik; de a héber szó abból az igéből ered, melynek jelentése szétterjeszteni, kiterjeszteni, kitárni, 
szétfeszíteni. A helyes fordítás tehát ’égboltozat’, ami egyezik a Szentírás más igehelyeivel, ahol úgy beszél a 
Teremtőről, mint Aki kiterjeszti az egeket, mint egy függönyt, és sátorként nyitja azokat ki, hogy bennük 
lakozzék (lásd. Zsolt104:2, Ézs40:22).” Az egek kiterjesztése gyakori kifejezés Miltonnál és más költőknél is. 
484 “Un jour desgorge propos a l’autre jour, et la nuict declare science a l’autre nuict.” — “Nap napnak mond 
beszédet, és éj éjnek az ismereteket. 
485 A Károli-fordítás szerint: Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható – a ford. 
486 A Károli-fordításban itt a Szózatuk szó szerepel – a ford. 
487 Dr. Geddes jegyezte meg erre a zsoltárra utalva: „soha költészet nem tartalmazott finomabb érvet az ateizmus 
ellen, s nem is fejezte ki azt soha jobban”. 
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beszédmód jobban megindít és befolyásol minket, mintha azt mondta volna: Az egek 
mutatják, vagy kimutatják Isten dicsőségét. Valóban nagy dolog, mikor az egek ragyogásában 
Isten élő képmása tárul elénk, miután azonban az élő hangnak nagyobb a hatása a figyelmünk 
felkeltésében, vagy legalábbis biztosabban és nagyobb haszonnal tanít minket, mint az 
egyszerű szemlélődés, amihez nem adatik szóbeli tanítás, meg kell figyelnünk a jelkép erejét, 
amit a zsoltáros használ, mikor azt mondja, hogy az egek a beszédükkel Isten dicsőségét 
hirdetik. Az ismétlés a második mondatban pusztán csak az első magyarázata. Dávid 
megmutatja nekünk, miképpen hirdetik az egek Isten dicsőségét, nevezetesen hogy nyíltan 
tesznek arról bizonyságot: nem a véletlenből álltak össze, hanem csodálatos módon 
teremttettek a nagy Építész által. Mikor az egeket szemléljük, nem is lehet másként, mint 
hogy a szemlélés során felemelkedünk Hozzá, Aki ezek nagy Alkotója. A gyönyörű 
elrendezés és a csodálatos sokféleség, ami jellemző az égitestek útjára és állapotára, együtt a 
bennük megmutatkozó szépséggel és ragyogással nem is lehet más a számunkra, mint az Ő 
gondviselésének bizonyítéka. A Szentírás tulajdonképpen ismerteti velünk ezek teremtésének 
idejét és módját, de maguk az egek, ha Isten nem is mondana semmit a témáról, hangosan és 
megkülönböztetetten hirdetik, hogy az Ő kezének alkotásai, ez pedig önmagában bőségesen 
elegendő az embereknek bizonyságképpen az Ő dicsőségéről. Amint elismerjük Istent a 
legnagyobb Alkotónak, aki a világegyetem elragadóan szép építményét felállította, elménket 
szükségszerűen eltölti a csodálat az Ő végtelen jóságán, bölcsességén és hatalmán. 

3. Nap napnak mond beszédet. A filozófusok, akik jobban belelátnak ezekbe a 
dolgokba, mint mások, megértik, miképpen vannak a csillagok ilyen gyönyörű rendbe állítva, 
hogy hatalmas számuk ellenére sincs köztük zűrzavar. A tudatlan, és írástudatlan emberek 
számára azonban a napok folytonos egymásutánisága a kétségtelenebb bizonyíték Isten 
gondviseléséről. Dávid tehát, miután beszélt az egekről, nem száll alá belőlük a világ többi 
részére, hanem a felfogóképességünk számára jobban érzékelhető és ahhoz közelebb álló 
hatásból kiindulva erősíti meg az imént mondottakat, nevezetesen hogy Isten dicsősége 
nemcsak ragyog, de zeng is az égben. A szavakat lehet különféleképpen magyarázni, de a 
róluk adott különféle magyarázatok vajmi keveset változtattak a szavak értelmén. Egyesek 
úgy magyarázzák, hogy nem múlik el nap, melynek során Isten ne mutatná meg hatalmának 
valami látható bizonyítékát. Mások azon a véleményen vannak, hogy a tanítás és a tudás 
gyarapodását jelentik – eszerint minden soron következő nap valami újat tesz hozzá Isten 
létezésének és kiválóságainak bizonyítékaihoz. Megint mások szerint a szavak azt jelentik, 
hogy a napok és az éjszakák együttesen beszélnek a Teremtőjük dicsőségéről, de ez némileg 
erőltetett magyarázat. Kétségem sincs afelől, hogy Dávid itt a napok és az éjszakák 
berögződött váltakozásából kiindulva arra tanít: a Nap, a Hold és a csillagok útját és 
körforgását Isten csodálatos bölcsessége szabályozza. Akár a nap nap után, akár az egyik nap 
a másik után kifejezéssel fordítjuk a szavakat, a jelentősége csekély, mert Dávid mindössze az 
idő ama csodás elrendezésére utal, amit a napok, és éjszakák váltakozása eredményez. Ha 
tehát olyan figyelmesek lennénk, amilyeneknek lennünk kellene, akár egyetlen nap is 
elégséges lenne számunkra a bizonyságtételre Isten dicsőségéről, s egyetlen éjszaka is 
elegendő lenne ugyanennek a feladatnak az ellátásához. Látjuk a Napot és a Holdat, amint 
végzik a napi körforgásukat: a Nap nappal jelenik meg a fejünk fölött, míg a Hold éjszaka 
teszi ugyanezt. A Nap fokozatosan emelkedik felfelé, miközben egyre közelebb kerül 
hozzánk, majd meghajlítja útját, és fokozatosan távolodik. S mikor látjuk, hogy ez szabja meg 
a napok s az éjszakák hossza, a hosszúságuk változását pedig egy olyan egyetemes törvény 
szabályozza, mely változhatatlanul visszatér ugyanazokra a pontokra minden egymást követő 
évben, akkor ebben Isten dicsőségének sokkalta fényesebb bizonysága tárul elénk. Dávid 
tehát a legjobb okkal jelenti ki, hogy jóllehet Isten egyetlen szót sem szól az emberekhez, a 
napok és az éjszakák rendszeres és hasznos váltakozása mégis elegánsan hirdeti Isten 
dicsőségét. Így az embereknek semmi mentségük sem maradt a tudatlanságra, mert miután a 



 188 

napok és az éjszakák oly jól és gondosan ellátják a tanítók hivatalát, ezért ha kellően 
figyelmesek vagyunk, ezek tanításából elegendő mennyiségű ismeretet szerezhetünk. 

4. Nincs nyelv, sem beszéd [ahol] a hangjuk nem hallható. Ezt az igeverset két 
egymással majdnem teljesen ellentétes módon magyarázzák, melyek mindegyike azonban 
valószínűsíthető. Ami a szavakat illeti, a szó szerinti fordítás ekképpen hangzik: Nincs nyelv, 
sem szavak, a hangjuk nem hallható – egyesek a negyedik és ötödik igeverset összekötik, 
mintha ez a mondat nem lenne teljes az ötödik igevers első mondata nélkül: Szózatuk kihat az 
egész földre, stb. Ennek megfelelően az igeszakasz jelentése ez: Az egek igaz, hogy némák, s 
nincsenek felruházva a beszéd képességével, ám mégis hirdetik Isten dicsőségét, elegendően 
hangos és megkülönböztethető hangon. Ha azonban ezt értette Dávid, akkor mi szükség volt 
háromszor ismételni, hogy nem rendelkeznek tagolt beszéddel. Természetesen unalmas és 
felesleges lenne ennyit hangoztatni egy ennyire általánosan ismert dolgot. A másik 
magyarázat, ami általánosabban elfogadott, alkalmasabbnak is tűnik. A héber nyelvben, mely 
tömör, gyakran szükséges betoldani szavakat, az pedig kimondottan megszokott, hogy a 
nyelvben a vonatkozó határozószavakat elhagyják, pl. mely, amelyben, stb., ahogyan itt is: 
Nincs nyelv, sem beszéd [ahol488] a hangjuk nem hallható.489 Emellett a harmadik tagadás, a 
 ,beli490 inkább kivételt jelent arra vonatkozólag, ami a mondat előző részeiben elhangzott בלי
mintha ezt mondta volna: A nyelvi különbségek akadályt képeznek, mely meggátolja az egyes 
nemzeteket a kölcsönös kapcsolatok fenntartásában, s aki a saját országában az ékesszólásáról 
volt híres, azt mikor külföldre megy, némává, vagy ha megpróbál megszólalni, babárrá teszi. 
S ha valaki akár az összes nyelvet beszélte is, akkor sem volt képes egyszerre szólni egy 
göröghöz és egy rómaihoz, mert amint elkezdett az egyikkel beszélni, a másik attól a 
pillanattól fogva nem értette meg őt. Dávid tehát elmés összehasonlítást téve felnagyítja annak 
a bizonyságtételnek a hatékonyságát, amit az egek tesznek a Teremtőjükről. A szavainak 
jelentése az alábbi: a különböző nemzetek a nyelvükben különböznek egymástól, de az egek 
egységes nyelven tanítanak minden embert válogatás nélkül, és nem más, mint a saját 
nemtörődömségük az, ami gátolja az egymás számára legidegenebbeket, akik a Föld 
legtávolabbi sarkaiban élnek attól, hogy hasznot húzzanak mondhatni ugyanannak a tanítónak 
a szájától. 

5. Írásuk kihat az egész földre. Itt az ihletett szerző azt mondja el, miképpen 
prédikálnak az egek válogatás nélkül minden nemzetnek, nevezetesen úgy, hogy az emberek 
minden országban és a Föld minden részén megérthetik: az egek Isten dicsőségének 
tanúbizonyságaként kerülnek a szemük elé. Miután a héber קו kav szó néha vonalat néha 
épületet jelöl, ebből egyesek azt a jelentést származtatják, hogy az egek szerkezete szabályos 
módon alkottatott, mondhatni egyenesen Isten dicsőségének hirdetésére. Mivel azonban 
Dávid itt átvitt értelemben említi az égitestek ragyogását és pompáját Isten dicsőségének 
hirdetőiként úgy, ahogyan egy oktatási szeminárium tanára teszi, gyenge és alkalmatlan 
beszédmód lenne azzal előrukkolni, hogy az egek vonala eljut a Föld végső határáig. Emellett 
rögtön azt is hozzáteszi a következő mondatban, hogy mondásuk (szavaik) mindenütt 
hallatszanak, no de milyen kapcsolat áll fenn a szavak és egy épület szépsége között? Ha 
azonban a קו kav szót írásnak fordítjuk, a két dolog nagyon jól összeillenek: először is Isten 
dicsősége be van írva és vésve az egekbe, mint nyitott könyvbe, amelyből minden ember 
                                                
488 Mind Kálvin, mind az angol változat látszólag a Septuagintát és a Vulgatát követték az ahol szó beszúrásával, 
ami a héber szövegben nincs benne. 
489 “C’est as avoir ces mots, Lequel, Laquelle, etc., comme yci Il n’y a langage, il n’y a paroles esquelles la voix 
de ceux ne soit ouye.” 
490 A בלי beli rendszerint nem-et jelent, de gyakorta használatos mindenféle kizáró viszonyszó helyén is: nélkül, 
mellett, hacsak értelemben. Ezért fordítja itt Grotius nélkül jelentéssel. Miután az arab nyelvben a בל bal azt 
jelenti: de, s mivel az arab a héber egyik dialektusa, Hammond arra a következtetésre jut, hogy ez lehetett a 
jelentése a zsidók között, ezért az igevers alábbi fordítását javasolja: „Nincs beszéd, nincsenek szavak, de, vagy 
mindazonáltal [בלי beli] a hangjuk hallatszik, vagy hallatszott.” 
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olvashat, másodszor, egyidejűleg az egek hangos és megkülönböztethető hangon szólnak, 
mely minden ember füléig elér, és minden helyen hallatja magát.491 Azaz ez arra tanít minket, 
hogy az említett nyelvezet, ha használhatom ezt a kifejezést, minden látható nyelv előtt 
teremtetett, más szóval ez a nyelv a látóképességhez szól, hiszen az egek az emberek 
szemeihez beszélnek, nem a füleikhez. Dávid tehát joggal hasonlítja íráshoz a gyönyörű 
rendet és elrendezést, mely az égitesteket megkülönbözteti. Az pedig, hogy a héber קו kav szó 
egy sort jelent az írásban,492 kellően nyilvánvaló az Ézs28:10-ből, ahol Isten a zsidókat még 
kellő jártasságot nem szerzett gyermekekhez hasonlítja, és így beszél: „parancsra új parancs, 
parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi”. 

Véleményem szerint tehát az igeszakasz jelentése ez: Isten dicsősége nem apró, 
homályos betűkkel van leírva, hanem gazdagon van bevésve nagy és világos betűkkel, 
melyeket minden ember képes elolvasni a lehető legnagyobb könnyedséggel. 

Mostanáig az igazi és a helyes jelentését magyaráztam az ihletett szerző szavainak. 
Egyesek elcsűrték-csavarták a zsoltár eme részét, átvitt értelmű jelentést tulajdonítván a 
szavaknak, olvasóim azonban könnyedén észre fogják venni, hogy mindez ok nélkül történt. 
Az elején megmutattam, s az egész értekezés témájából is nyilvánvaló: Dávid, mielőtt rátérne 
a törvényre, felvázolja előttünk a világ szerkezetét, hogy abban Isten dicsőségét 
szemlélhessük. Ha most akkor az egeket az apostoloknak értjük, a Napot pedig Krisztusnak, 
akkor többé már nem lesz helye annak a megosztásnak, amiről beszéltünk, emellett helytelen 
sorrend volna az evangéliumot előre tenni, a törvényt pedig utána. Nagyon világos: az ihletett 
szerző itt Isten ismeretétől beszél, ami természetes módon tárul minden ember szeme elé 
ebben a világban, mint egy tükörben, ezért én tartózkodom is ennek a dolognak a további 
tárgyalásától. Miután azonban ezek az allegorikus magyarázók Pál szavaival igyekeztek 
alátámasztani a nézeteiket, ezt a nehézséget fel kell számolni. Pál, a pogányok elhívásáról 
értekezve rögzített alapelvként szögezi le: „minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, 
megtartatik”, majd hozzáteszi, hogy senki sem képes Őt segítségül hívni, amíg az evangélium 
tanítása által meg nem ismerte. Miután azonban a zsidók számára istenkáromlásnak tűnt, 
mikor Pál nyilvánosan megígérte az üdvösséget a pogányoknak, felteszi a kérdést, hogy vajon 
maguk a pogányok nem hallották-e? S meg is válaszolja, ezt az igeszakaszt idézve, hogy 
létezett egy nyitott és hozzáférhető iskola a számukra, melyben megtanulhatták félni az Istent, 
és Neki szolgálni, mivelhogy „az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig 
az ő beszédök” (Rm10:18). Pál abban az időben azonban nem mondhatta igazán, hogy az 
evangélium hangja hatott el az egész világra az apostolok szájából, mert akkor még alig 
néhány országba jutott csupán el. S a többi apostol prédikálása sem terjedt ki természetesen a 
világ távoli részeire, hanem még Júdea határain belülre korlátozódott. Az apostol célját nem 
nehéz felfogni. Ő azt akarta mondani: Isten az ősidőktől fogva megmutatta az ő dicsőségét a 
pogányoknak, s ez előjátéka volt annak a bővebb tanításnak, amely egy napon eljutott 
hozzájuk is. S jóllehet Isten választott népe egy ideig elkülönített és elválasztott állapotban 
volt a pogányoktól, nem szabad furcsának vélni, hogy Isten végül mindkettővel megismertette 
Magát, látván, hogy eddig olyan eszközökkel kötötte Önmagához őket, melyek mindkettő 
számára közösek voltak. Ahogyan Pál mondja másik igeszakaszban: „az elmúlt időkben 
hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni: jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság 
nélkül” (Csel14:16-17). Ebből pedig arra következtetünk: akik úgy vélik, hogy Pál eltért 
Dávid szavainak igazi és helyes jelentésétől, azok hatalmasat tévednek. Az olvasó ezt még 
jobban megérti, ha elolvassa a magyarázatomat Pál fenti idézett szavairól. 

                                                
491 “Et se fait ouir en totals endroits.” 
492 Az angol Geneva Bible olvasata az alábbi: „A vonaluk keresztülhalad az egész Földön, a szavaik eljutnak a 
világ végére”, s a magyarázat széljegyzetében pedig ez áll: „Az egek, mint egy sor gyönyörű nagybetű mutatják 
nekünk Isten dicsőségét”. 
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A napnak csinált bennök sátort. Ahogyan Dávid a világ egész szerkezetéből konkrétan 
az egeket választotta, amikben Isten képmását tárhatja elénk, hisz azokban jobban meglátszik, 
mert az ember is jobban lát, ha magas helyre kerül, most ezért mutatja meg nekünk a Napot, 
mint a legmagasabb rangra emeltet, mivel annak csodálatos ragyogásában Isten fensége 
jobban megmutatkozik, mint bármi másban. A többi bolygó igaz, hogy szintén rendelkezik 
saját mozgással, és mondhatni kijelölt hellyel, ahol megfutják a pályájukat,493 s az égbolt a 
maga forgásával viszi magával az összes mozdulatlan csillagot, de Dávid számára 
elvesztegetett idő lenne, ha megpróbálná a csillagászat eme titkait a faragatlanoknak és 
tanulatlanoknak megtanítani. Ezért elégségesnek vélte, ha egyszerű stílusban beszél, hogy az 
egész világot megfeddhesse a hálátlanságáért, amiért a Napot szemlélve nem tanulják meg az 
Isten félelmét és ismeretét. Ez tehát az ok, amiért azt mondja, hogy a Napnak sátor 
készíttetett, s amiért mondja, hogy az ég egyik szélétől jön ki, majd gyorsan a másik, 
ellentétes széle felé halad. Itt nem tudományosan értekezik (megtehette volna, ha filozófusok 
között beszél) a Nap egész körmozgását illetően, hanem a legfaragatlanabbakhoz és a 
legbutábbakhoz igazodva megelégszik a szem számára látható közönséges jelenetekkel. 
Emiatt nem is beszél a Nap másik félköréről, ami a mi féltekénkről nem látszik. Három dolgot 
ajánl a figyelmünkbe a Nappal kapcsolatosan: formáinak ragyogását és kiválóságát, a 
gyorsagát, mellyel az útját járja, és hőségének bámulatos erejét. S hogy még erőteljesebben 
fejezze ki és magasztalja fel mindent felülmúló szépségét, és mondhatni, pompás öltözékét, a 
vőlegény hasonlatát használja. Aztán még egy hasonlatot tesz hozzá a hősről, aki 
versenyzőként indul a pályáján, hogy elnyerje a futamgyőztes jutalmát. Azok gyorsasága, 
akik az ókorban a stadionokban versenyeztek akár kocsikkal, akár gyalog, csodálatos volt, bár 
azzal a sebességgel összemérve semmi, amellyel a Nap futja a pályáját. Dávid mégis, 
mindama dolgok között, melyek felkeltik az átlagember figyelmét, nem talált semmit, ami 
jobb lett volna. Egyesek úgy vélik: a harmadik mondatot, melyben a Nap hevéről beszél, az ő 
úgynevezett vegetatív hevességére kell vonatkoztatni, más szóval arra, amitől a földi 
vegetáció az életerejét, a fenntartását és a növekedését kapják.494 Nem gondolom azonban, 
hogy ez a fordítás illik az igeszakaszhoz. Isten valóban csodálatos munkája, és jóságának jeles 
bizonyítéka, hogy a Napnak a földet átjáró erőteljes hatására az gyümölcsöt érlel. Mivel 
azonban a zsoltáros azt mondja, hogy nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől, én 
hajlamosabb vagyok ezt úgy érteni, mint erőteljes hevét, mely tikkasztja az embereket és a 
többi élőlényt, valamint a növényeket és a fákat. A Nap éltető erejét illetően ugyanis, mely 
által új erőre kapunk, nem gondolom, hogy van ember, aki szeretne elrejtőzni előle. 

 
 8. Az Úrnak törvénye495 tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele 

biztos [vagy: igaz], bölcscsé teszi az együgyűt.496 
9. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata 

világos, megvilágosítja a szemeket. 
10. Az Úrnak497 félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei 

változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. 
 
8. Az Úrnak törvénye. Itt kezdődik a zsoltár második fele. Miután megmutatta, hogy a 

teremtmények, bár nem beszélnek, mégis az egész emberiség oktatóinak szerepét játsszák, s 

                                                
493 “Quasi stadia.” — latin. “Comme des lieues ordonnees dedans les quelles elles font leurs courses.” 
494 “Aucuns l’entendent de sa chaleur vegetative, qu’on appelle, c’est dire par laquelle ces choses basses ont 
vigueur, sont maintenues, et prenent accrossement.” 
495 Itt a szerző a Dominus szót használja, az eredeti szövegben azonban a יהוה Jahve áll. 
496 A Tyndale’s Bible olvasata: „S bölcsességet ad még a csecsemőknek is.” A csecsemők szó használatos a 
legtöbb változatban. 
497 A héber szövegben a יהוה Jahve áll. 
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annyira világosan tanítják az embereket arra, hogy van Isten, ami menthetetlenné teszi őket, a 
zsoltáros most a zsidókhoz fordul, akikkel Isten Önmaga teljesebb ismeretét közölte az Ő 
Ígéjének segítségével. Miközben az egek bizonyságot tesznek Istenről, a bizonyságuk nem 
vezeti az embereket oly messzire, hogy általuk tanulnák meg a valódi istenfélelmet, s jól 
megalapozott istenismeretre tennének szert, hanem csak mindössze menthetetlenné teszi őket. 
Kétségtelenül igaz, hogy ha nem lennénk nagyon nehézkesek és ostobák, az Istenség pecsétjei 
és bizonyítékai, melyeket a világ színpadán lehet megtalálni, bőven elegendőek lennének, 
hogy Isten elismerésére és tiszteletére ösztökéljenek minket, mivel azonban ennyire tiszta 
világossággal körülvéve még mindig vakok vagyunk, Isten dicsőségének ez a ragyogó 
bemutatója semmi hasznunkra sincs, jóllehet a közzétételnek a füleinkben visszhangzó hangos 
és megkülönböztethető hangjának kellene lennie. Ennek megfelelően Isten azoknak, akikről 
úgy döntött, hogy az üdvösségre hívja el őket, speciális kegyelmet ad pontosan úgy, ahogyan 
az ókori időkben. Miközben minden embernek válogatás nélkül adta a létezésének 
bizonyítékait, egyedül Ábrahám gyermekeinek adta át a Törvényét, ellátván ezzel őket a 
fenségének biztosabb és bensőséges ismeretével. Ebből következik, hogy a zsidókat kettős 
kötelék köti Isten szolgálatához. Mivel a pogányoknak sincs mentségük a tudatlanságukra, 
akikhez pedig Isten csak a néma teremtményeken keresztül szólt, így mennyire kevésbé 
tűrhető azok ostobasága, akik mellőzik az Ő szent szájából elhangzó szózat meghallását? A 
cél tehát, amit Dávid itt a szeme előtt tartott, a zsidók ösztönzése arra, hogy gyorsabban és 
vidámabb hangulatban engedelmeskedjenek Istennek, mert Ő szentebb kötelékekkel kötötte 
Magához őket. Azután a törvény fogalma alatt nemcsak a helyes életvitel szabályait, vagyis a 
Tízparancsolatot érti, hanem azt a szövetséget is szemléli, amely által Isten megkülönböztette 
azt a népet a világ többi részéről, valamint Mózes egész tanítását, melynek részeit később a 
bizonyságtételek, a rendelések és más nevek alatt sorol fel. Ezek a titulusok és ajánlások, 
melyekkel a törvény méltóságát és kiválóságát magasztalja, nem lennének egyenlők egyedül a 
Tízparancsolattal, amíg nem kapcsolódnának hozzájuk az ingyenes örökbefogadás és az 
ígéretek, melyek tőle függenek: röviden a tanítás egésze, amelyből az igazi vallás és a 
kegyesség áll. Ami az itt használt héber szavakat illeti, nem töltöm az időt azzal, hogy 
megpróbáljam nagyon pontosan meghatározni minden egyes szó konkrét jelentését, mert 
könnyű meglátni más igeszakaszokból, hogy néha ezeket összecserélik, vagy semlegesen 
használják. Az ותעד  eduth alatt, amit rendszerint bizonyságtételnek fordítunk, általánosan azt a 
szövetséget értik, melyben Isten egyrészről megígérte Ábrahám gyermekeinek, hogy az 
Istenük lesz, másrészről megkövetelte tőlük a hitet és engedelmességet. Ez tehát azt a 
kölcsönös szövetséget jelenti, mely Isten és az Ő ókori népe között lépett hatályba. A פקודים 
pikkudim szót, amit én a többi fordítóhoz hasonlóan rendeléseknek fordítottam, egyesek a 
ceremóniákra korlátozzák, de véleményem szerint helytelenül, mert én úgy találtam, hogy 
mindenütt az utasításokat és a rendeleteket jelenti. A מצוה mitshvah szó, ami rögtön utána 
következik, s amit parancsolatnak fordítunk, majdnem ugyanazt jelenti. Ami a többi szót 
illeti, majd ezeket is megvizsgáljuk a megfelelő helyen. 

Isten törvényének első dicsérete az, hogy tökéletes. Ezalatt Dávid azt érti, hogy ha az 
embert annak rendje és módja szerint megtanítják Isten törvényére, akkor nem hiányzik neki 
semmi, ami a tökéletes bölcsességhez kell. A pogány szerzők írásaiban kétségtelenül 
találhatunk igaz és hasznos mondatokat itt-ott, s az is igaz, hogy Isten elhelyezte az emberek 
elméjében az igazságosság és a becsületesség valamelyes ismeretét, de a természetünk 
megromlása következtében az igazság valódi világosságát nem azok között az emberek között 
kell keresni, ahol a kijelentésnek nem örülnek, mert ott csak néhány megcsonkított alapelvet 
találunk sok homályba és kétkedésbe csomagolva. Dávid tehát joggal követeli azt a dicséretet 
Isten törvényének, hogy az tökéletes és abszolút bölcsességet tartalmaz. Ami a lélek 
megelevenítését illeti, amiről rögtön ezután beszél, az alatt kétségtelenül annak helyreállítását 
kell érteni. Nekem semmi problémám nem volt azzal, ha így fordítottam. Vannak, akik túlzott 
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éleselméjűséggel okoskodnak e felett a kifejezés felett, s úgy magyarázzák, hogy ez az ember 
megtérésére és újjászületésére vonatkozik. Elismerem, hogy a lelket Isten törvénye 
segítségével nem lehet helyreállítani anélkül, hogy egyidejűleg meg ne újulna az igazságban, 
de nekünk azt kell fontolóra venni, hogy mi Dávid szavainak tényleges jelentése. Az pedig a 
következő: Amiképpen a lélek ad elevenséget és erőt a testnek, úgy ad hasonlóképpen a 
törvény életet a léleknek. Mikor azt mondja, hogy a lélek megelevenedik, azzal arra a 
nyomorult állapotra utal, amelybe mindannyian beleszületünk. Kétségtelenül van még 
bennünk némi kevés maradéka az első teremtésnek, mivel azonban az alkatunk egyetlen része 
sem mentes a beszennyeződéstől és a tisztátalanságtól, az így megrothadt és megromlott lélek 
alig különbözik a haláltól, s hajlamos a halálra. Szükséges tehát, hogy Isten orvosságként 
használja a törvényt a tisztaságunk helyreállítására. Nem mintha maga a törvény betűje lenne 
erre képes, amint majd később hosszabban is kimutatjuk ezt, hanem Isten használja az Ő 
Ígéjét eszközként a lelkeink helyreállítására. 

Mikor a zsoltáros kijelenti, hogy az Úrnak bizonyságtétele biztos, az nem más, mint az 
előző mondat ismétlése, így a törvény teljessége, vagy tökéletessége és a bizonyságtételének 
hűsége, vagy biztos mivolta ugyanazt a dolgot jelentik: ha engedjük, hogy Isten Ígéje vezessen 
és kormányozzon, akkor nem tévedhetünk el, mert ezen az úton vezeti az Ő népét 
biztonsággal az üdvösségre. A bölcsességre tanítás itt szemlátomást úgy van hozzáadva, mint 
a lélek helyreállításának kezdete. Az értelem a lélek legkiválóbb képessége, s Dávid arra tanít 
minket, hogy ezt a törvényből kell nyerni, mert természetes állapotunkban híjával vagyunk 
annak. A csecsemők (együgyűek) szó alatt nem az emberek valamely konkrét osztályát kell 
érteni, mintha a többihez tartozók önmagukban is kelően bölcsek lennének, hanem ezzel arra 
tanít minket, hogy először is senki sincs megáldva a helyes értelemmel mindaddig, amíg nem 
tett előrehaladást a törvény tanulmányozása terén. Másodszor, ezzel mutatja meg, hogy miféle 
tanítókat követel meg Isten. Nevezetesen olyanokat, akik a maguk szemében bolondok 
(1Kor3:18), s aki alászáll a gyermekek szintjére, nehogy a saját értelmének fennköltsége 
megakadályozza őket abban, hogy a fogékonyság teljes lelkületével átadják magukat Isten 
Ígéje tanításának. 

9. Az Úrnak rendelései helyesek. A zsoltáros első ránézésre egy pusztán közhelyszerű 
véleményt látszik megfogalmazni, miszerint az Úr rendelései helyesek. Ha azonban 
figyelmesebben megvizsgáljuk az ellentétet, amit kétségtelenül a törvény egyenessége és ama 
tekervényes utak között állít fel, melyekbe az emberek akkor bonyolódnak bele, ha a saját 
értelmüket követik, meg leszünk arról győződve, hogy ez a dicséret többet foglal magában, 
mint első ránézésre látszik. Tudjuk, hogy mennyire kötődik minden ember a saját életéhez, és 
milyen nehéz kiradírozni az elménkből a saját bölcsességünkkel kapcsolatos hiábavaló 
meggyőződést. Nagyon fontos tehát, hogy jól meg legyünk győződve arról az igazságról, 
mely szerint az ember élete nem tehető rendbe mindaddig, amíg nem Isten törvényének 
megfelelően van formálva, s e nélkül az ember csak összevissza bolyong a labirintusokban és 
a tekervényes utakon. Dávid ezután azt teszi hozzá, hogy az Úrnak rendelései… 
megvidámítják a szívet. Ez magában foglalja azt, hogy nincs más igaz és szilárd öröm, csak 
ami a jó lelkiismeretből fakad, s ennek akkor válunk a részesévé, mikor bizonyosan meg 
vagyunk róla győződve: életünk tetszik és elfogadható Isten számára. Kétségtelen, hogy a 
forrás, amiből a lelkiismeret igazi békessége fakad, a hit, ami ingyenesen békít meg minket 
Istennel. A szenteknek azonban, akik a szív igazi szeretetével szolgálják Istent, 
kimondhatatlan öröm fakad annak ismeretéből is, hogy nem munkálkodnak az Ő 
szolgálatában hiába, vagy a viszonzás reménysége nélkül, mert Isten az ő életük Bírája és 
elfogadója. Röviden, ezt az örömet állítja szembe a világ minden romlott csábításával és 
szórakozásával, melyek halálos csalétkek, a nyomorult lelkeket a végromlásba csalogatják. A 
zsoltáros szavainak jelentése ez: Azok, akik a bűn elkövetésében lelik örömüket, bőven 
vonnak magukra fájdalmakat, de Isten törvényének betartása épp ellenkezőleg, igazi örömet 
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ad az embernek. Az igevers végén a zsoltáros azt tanítja, hogy az Úrnak parancsolata világos, 
megvilágosítja a szemeket. Ezzel hallgatólagosan az értésünkre adja, hogy csak Isten 
parancsolataiban találjuk meg a különbséget a jó és a rossz között, és hiába keressük azt 
bárhol máshol, mivel bármit is eszelnek ki maguknak az emberek, az csak szemét és hulladék, 
ami beszennyezi az élet tisztaságát. Azután arra is utal, hogy az emberek, minden 
éleselméjűségükkel egyetemben vakok, és mindig a sötétségben botorkálnak, amíg nem 
fordítják szemeiket a mennyei tanítás világossága felé. Ebből következik, hogy senki sem 
igazán bölcs, csak akik az Urat teszik meg vezetőjüknek, s követik az utat, amit Ő jelöl ki a 
számukra, valamint szorgalmasan keresik azt a békességet, amit Ő mutat fel és kínál Ígéjével. 

Itt azonban felmerül a kérdés egy nem csekély problémával kapcsolatosan. Pál 
ugyanis látszólag teljességgel felforgatja a törvénynek Dávid szájából itt elhangzó dicséreteit. 
Miképpen lehet összeegyeztetni azt a két dolgot, hogy a törvény megeleveníti az emberek 
lelkét, miközben holt, és holt betű? Vagy, hogy megörvendezteti az ember szívét, de mégis a 
rabszolgaság lelkét hozza magával, és félelemmel sújtja az embereket? Hogy megvilágosítja a 
szemet, de mégis, leplet borítva az elménkre, kizárja a fényt, amelynek belénk kellene 
hatolnia? Nos, először is arra kell emlékeznünk, amit az elején mondtam: Dávid nem 
egyszerűen csak az erkölcsi törvény parancsolatairól beszél, hanem az egész szövetséget 
szemléli, amely által Isten a saját népévé fogadta örökbe Ábrahám leszármazottait. Ezért tehát 
az erkölcsi törvényhez, a helyes életvitel szabályához hozzáadja az üdvösség bőkezű ígéreteit, 
vagyis Magát Krisztust, Akiben, és Akire ez az örökbefogadás alapoztatott. Pál azonban, 
akinek olyan emberekkel volt dolga, akik kiforgatták a törvényt és visszaéltek azzal, 
elválasztván a kegyelemtől és Krisztus Lelkétől, egyedül csak Mózes szolgálatára utal 
önmagában szemlélve, betű szerint. Biztos, hogy ha Krisztus Lelke nem eleveníti meg a 
törvényt, akkor az nemcsak haszontalan, de halálos is a tanítványai számára. Krisztus nélkül a 
törvényben semmi más nincs, csak kérlelhetetlen szigorúság, ami az egész emberiséget Isten 
haragjára és átkára ítéli. Azután Krisztus nélkül bennünk sem marad más, mint a testi lázadás, 
ami gyűlöletet kelt a szívünkben Istennel és az Ő törvényével szemben, s amiből az a 
kétségbeejtő rabszolgaság és rémisztő félelem fakad, amiről az apostol beszél. Ezek a 
különféle módok melyekkel a törvény szemlélhető, könnyen megmutatják nekünk Pál és 
Dávid első ránézésre ellentétben álló igeszakaszai összeegyeztetésének módját. Pál célja 
annak megmutatása, mit tehet értünk a törvény önmagában, azaz mit képes megtenni, mikor a 
kegyelem ígérete nélkül pontosan és szigorúan megköveteli tőlünk azoknak a 
kötelességeinknek az ellátását, melyekkel Istennek tartozunk. Dávid azonban, a törvényt 
dicsérve annak egész tanításáról beszél, ami magában foglalja az evangéliumot is, így tehát a 
törvény alatt Krisztust szemléli. 

10. Az Úrnak félelme tiszta. Isten félelme alatt itt Isten szolgálatának a módját kell 
érteni, ezért cselekvő értelemben szerepel amellett a tanítás mellett, mely előírja nekünk az 
Isten félelmének módját. S a mód, mellyel az emberek rendszerint megmutatják, hogy félik az 
Istent, mikor hamis vallásokat és megrontott istentiszteletet agyalnak ki, pedig ezzel csak 
annál inkább fokozzák a haragját. Dávid tehát közvetve ezeket a romlott koholmányokat feddi 
meg, melyekkel az emberek hiába kínozzák magukat,498 s amelyek gyakran fokozzák a 
tisztátalanságot. Ezekkel szemben joggal jelenti ki, hogy a törvény megtartása kivétel mindaz 
alól, ami beszennyez. Hozzáteszi, hogy ez örök, mintha csak azt mondta volna: Ez az örök 
boldogság kincse. Látjuk, hogy az emberiség, anélkül, hogy jól meggondolnák, mit 
cselekszenek, űzik féktelen és heves vágyakozással a jelen világ mulandó dolgait. Ezzel 
azonban csak a boldog élet üres árnyékát ragadják meg, és elveszítik magát az igazi 
boldogságot. A második mondatban, Isten ítéleteit igazságosaknak nevezvén Dávid 
megmutatja, hogy bármibe is fognak bele az emberek egyedül a saját elméjük sugallataira, 

                                                
498 “Apres lesquelles les hommes se tourmentent en vain.” 
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anélkül, hogy törődnének Isten törvényével, az rendszerint tévelygés és hamisság. S valóban 
nem tudott volna hathatósabban felgerjeszteni minket a törvény szeretetére és az annak 
megfelelő életvitelre, mint azzal, hogy figyelmeztetett: mindenki, aki az életét az Isten 
törvényére való mindennemű tekintet nélkül rendezi be, önmagát csapja be és puszta 
káprázatokat követ. Azok, aki az ítéletek szót csak a második törvénytábla parancsolataira 
vonatkoztatják, véleményem szerint tévednek, mert Dávid célja az volt, hogy különféle 
kifejezésekkel azokat az előnyöket ajánlja, melyekhez a hűségesek Isten törvényéből jutnak. 
Mikor azt mondja: mindenestől fogva igazságosak, annak jelentése ez: mindegyik igazságos, a 
legnagyobbtól a legkisebbig, egyetlen kivétel nélkül. Azzal a dicsérettel különbözteti meg 
Isten törvényét az összes emberi tanítástól, hogy semmiféle hiba, vagy tévedés sem található 
benne, hanem minden pontjában abszolút tökéletes. 

 
11. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a 

méznél, még a színméznél is.499 
12. Szolgádat is megfontolttá teszik azok;500 a ki megtartja azokat, nagy jutalma 

van. 
 
11. Kivánatosabbak az aranynál. A zsoltáros most Isten törvényét mind az értéke, 

mind édessége alapján magasztalja fel. Ez a dicséret az előző versekben elhangzott 
dicséretektől függ, mert az általa imént felsorolt sok és nagy előnynek joggal kellene minket 
rávenni, hogy a mennyei igazságot tartsuk a legdrágább és legkiválóbb kincsnek, s a világ 
összes aranyát és ezüstjét megvessük vele összehasonlítva. A színarany helyett, amit a latinok 
aurum obryzum-nak neveznek,501 egyesek a héber szót ékkőnek, drágakőnek fordítják,502 de a 
másik fordítás, nevezetesen a színarany az általánosabban elfogadott. Ez az arany az, amely 
tiszta, és olvasztókemencében alaposan finomított, s a Szentírás sok igeverse erősíti meg ezt a 
jelentést.503 A פז paz héber szó a פזה pazah szóból származik, melynek jelentése 
megerősíteni,504 s ebből arra következtethetünk, hogy a zsoltáros nem valamely konkrét 
ország aranyára gondol, mintha valaki azt mondaná, hogy ofiri arany, hanem teljességgel 
finomított és mesterségesen megtisztított aranyra. Olyan messze áll a פז paz attól, hogy 
valamely ország neve legyen, hogy épp ellenkezőleg, a Jer10:9-ben szereplő Uphaz505 földje 
is ebből a héber szóból kapta a nevét, mert annak bányáiban találták a legfinomabb aranyat. 
Ami az obryzum szó eredetét illeti, amit a latinok használtak, azzal kapcsolatosan nem 
mondhatunk semmi bizonyosat, kivéve, hogy Jeromos magyarázata szerint azt jelenti: Ofír 
földjéről hozott, mintha ezt mondták volna: aurum Ophryzum. Röviden, mindennek az 
értelme az, hogy mi nem becsüljük a törvényt annyira, amennyit megérdemel, ha nem tartjuk 
a világ összes kincsénél előbbre valónak. Ha egyszer eljutunk oda, hogy a törvényt ily nagyra 
becsüljük, az hatékonyan megszabadítja majd a szívünket az arany és az ezüst utáni túlzott 
vágyakozástól. A törvény eme megbecsüléséhez szeretetet is kell adni, és örülni kell neki, 
hogy ne csak kényszerítéssel késztessen minket az engedelmességre, hanem édességével is 
vonzzon minket. Ez pedig lehetetlen mindaddig, egyidejűleg amíg meg nem öldököltük 
magunkban a testi örömök szeretetét, melyek nem csoda, ha elcsalnak, és csapdába ejtenek, 
amíg romlott ízléssel elutasítjuk Isten igazságát. Ebből újabb bizonyítékát kapjuk annak, hogy 
                                                
499 “Et ce qui distille des rais de miel.” 
500 A Károli-fordítás szerint: Szolgáidat is intik azok – a ford. 
501 “Lequel les Latins ont nomm, Aurum obryzum.” 
502 A Septuaginta fordítása λιθον τιμιον, drágakő, és a Zsolt119:127-ben ugyanazt a héber szót τοπαζιον 
topáznak fordítják, ami szintén drágakő. Utóbbi görög szó Hesychius szerint a héber פז paz szóból származik. 
503 Ez a szó szerepel nyilvánvalóan színarany értelemben a Zsolt21:4-ben és a Jób28:17-ben. 
504 Vagy megszilárdítani, ezért a פז paz szó tömör aranyat, vagy „jól megtisztított” aranyat jelent, mert minél 
jobban megtisztítják, annál tömörebb, következésképpen annál nagyobb a súlya és az értéke. 
505 Az angol változatban. A Károli-fordításban az Ofír név szerepel – a ford. 
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Dávid értekezése nem egyszerűen csak a parancsolatokra és a halott betűkre vonatkozik, 
hanem egyidejűleg az ígéreteket is szemléli, melyek által Isten kegyelme van számunkra 
felkínálva. Ha a törvény nem tett mást, csak parancsolt nekünk, miképpen lehetne szeretni, ha 
parancsolván megrettent minket, hisz képtelenek vagyunk betartani?506 Természetes, hogy ha 
elkülönítjük a törvényt a megbocsátás reménységétől, valamint Krisztus Lelkétől, akkor 
nagyon távol kerül attól, hogy édes legyen, mint a méz, sőt inkább olyan keserűnek fogjuk 
találni azt, ami megöli nyomorult lelkeinket. 

12. Szolgádat is intik azok. Ezek a szavak kiterjeszthetők általánosan Isten egész 
népére, de tulajdonképpen csak magára Dávidra vonatkoznak, s ezekkel tesz bizonyságot 
arról, hogy a saját tapasztalatából jól ismert mindent, amit a törvénnyel kapcsolatosan 
mondott az előző igeversekben. Egyetlen ember sem beszél majd igazán és valódi 
komolysággal a mennyei igazságról, csak aki mélyen a szívébe rögzítette azt. Dávid tehát 
elismeri, hogy bármiféle megfontoltsággal is rendelkezett élete helyes irányításához és 
alakításához, azt Isten törvényének köszönhette. Jóllehet helyes tehát, hogy tulajdonképpen 
önmagáról beszél, mégis, a saját példájával általános szabályt fogalmaz meg. Nevezetesen azt, 
hogy ha az emberek rendelkezni akarnak a helyes módszerrel az életük megfelelő 
kormányzásához, akkor Isten törvénye egyedül is teljességgel elegendő erre a célra. Amint 
azonban az emberek eltávolodnak tőle, azonnal rengeteg hibába és bűnbe esnek. Figyeljük 
meg, hogy Dávid, mindig azonnal Istenre terelvén az értekezése fonalát, mintegy tanúként 
hivatkozik rá mindannak vonatkozásában, amit elmondott, hogy ezzel még jobban meggyőzze 
az embereket: őszintén és a szíve mélyéről beszélt. Miután a héber זהר zahar szó, amit én 
megfontolttá tenni-nek fordítottam, azt jelenti tanítani, valamint elővigyázatossá tenni, 
egyesek így fordítják a mondatot: Szolgáidat is tanítják, vagy intik a törvény parancsolatai. De 
a mondat sokkal többet foglal magában, ha ezzel a jelentéssel tekintünk rá: azt, aki odaszánja 
magát Istennek, hogy Ő kormányozza, körültekintő és óvatos lesz. Ezért számomra ez a 
fordítás tűnik előnyösebbnek. A második mondatban a zsoltáros kijelenti, hogy bárki szánja 
oda magát Istennek, hogy betartsa az igazságosság Általa előírt szabályát, nem munkálkodik 
hiába, látván, hogy az ilyenek számára Isten nagy és gazdag jutalmat tartogat: a ki megtartja 
azokat, nagy jutalma van. Nem közönséges dicsérete a törvénynek, mikor azt mondja: benne 
Isten lép szövetségre velünk, s úgymond vállalja Magára azt a kötelezettséget, hogy 
megjutalmaz az engedelmességünkért. Mikor megköveteli tőlünk a törvényben foglaltakat, 
nem követel mást, csak amire joga van, mégis olyan az Ő bőkezű és meg nem érdemelt 
nagylelkűsége, hogy szolgáinak olyan jutalmat ígér, amit a jog szerint nem kellene megadnia. 
A törvény ígéretei, igaz, hatástalanná váltak, de a mi hibánkból, mert közülünk még a 
legtökéletesebb is nagyon messze áll a teljes igazságosságtól, s az emberek nem várhatnak 
semmiféle jutalmat a munkáikért mindaddig, amíg tökéletesen és teljes mértékben ki nem 
elégítették a törvény követelményeit. Így harmonizál ez a két tanítás: először, hogy az örök 
élet azoknak adatik, akik minden pontban betöltik a törvényt, másodszor, hogy a törvény 
mégis minden emberre átkot mond ki, mert az egész emberiség minden tagja híjával van a 
cselekedetek igazságosságának. Ez rögvest kiderül a következő igeversből. Dávid, miután 
ünnepelte a törvény ama előnyét, hogy az bőséges jutalmat kínál az Istennek 
engedelmeskedőknek, azonnal témát vált, és így kiált: Ki veheti észre a tévedéseket? Ezzel 
kihirdeti, hogy minden ember ki van téve az örök halálnak, s ezzel végképp megdönt minden 
magabiztosságot, amit az emberek a cselekedeteik érdemeiből hajlamosak meríteni. Ennek 
ellene vethető, hogy a dicséret, miszerint a törvény parancsolatai megtartásának nagy a 
jutalma, feleslegesen van a törvénynek tulajdonítva, látván, hogy hatástalan. A válasz könnyű, 
nevezetesen mivel az örökbefogadás szövetségében benne foglaltatik az ingyenes 
bűnbocsánat, amitől az igazságosság tulajdonítása függ, Isten ellentételezi az ő népének 

                                                
506 “Veu qu’en commandant elle nous espouante, a cause que nous deraillons tous en l’observation d’icelle?” 
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munkáit, jóllehet jogi szempontból nem köteles megtenni. Amit Isten a törvényben ígér 
azoknak, akik tökéletesen megtartják, azt a valódi hívők kegyes nagylelkűsége és atyai jósága 
által nyerik el, mert tökéletes igazságosságként fogadja el az engedelmesség iránti szent 
vágyaikat és komoly törekvéseiket. 

 
13. Ki veheti észre a tévedéseket?507 Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. 
14. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól;508 ne uralkodjanak rajtam; 

akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.509 
15. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai 

előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm. 
 
13. Ki veheti észre a tévedéseket? Ez a felkiáltás megmutatja nekünk, hogyan kell 

alkalmaznunk a törvény ígéreteit, melyekhez egy feltétel kapcsolódik. Ez pedig a következő: 
Minden embernek meg kell vizsgálnia a saját életét, és nemcsak a cselekedeteit, de a 
gondolatait is össze kell vetnie azzal a tökéletes szabállyal, ami a törvényben van lefektetve. 
Ekkor történik majd meg, hogy mindenki, a legnagyobbtól a legkisebbig teljességgel elvágva 
látja majd magát a törvényből származó jutalom minden reménységétől, s kénytelenek 
lesznek Isten kegyelmének menedékéhez folyamodni. Nem elég csak azt fontolóra venni, 
hogy milyen tanítást tartalmaz a törvény, nekünk magunkba is kell néznünk, hogy meglássuk, 
milyen távol állunk még a törvény iránti engedelmességtől. Valahányszor a pápisták ezt az 
ígéretet hallják: „Tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, a melyeket ha 
megcselekszi az ember, él azok által” (3Móz18:5), nem vonakodnak azonnal összekapcsolni 
az örök életet a cselekedeteik érdemeivel, mintha a saját hatalmukban állna annak a 
törvénynek a betöltése, amelyet nemcsak egy, hanem minden pontban áthágunk. Dávid tehát, 
mintegy mondhatni labirintusba keveredvén minden oldalról, bámulattal ismeri el, hogy 
elborítja bűnei sokaságának érzése. Emlékeznünk kell tehát először is arra, hogy miután 
személyesen híjával vagyunk annak az igazságosságnak, amelyet a törvény megkövetel, s 
ezen az alapon ki vagyunk zárva a jutalom ama reménységéből, melyet a törvény megígért. 
Másodszor, nemcsak egy-két bűnben vagyunk vétkesek Isten előtt, hanem a bűneink 
megszámlálhatatlanok, így a legkeserűbb szomorúsággal kell siratnunk a romlottságunkat, 
amely nemcsak megfoszt minket Isten áldásától, de életünket halálra is változtatja. S Dávid 
ezt tette. Nem kétséges tehát, hogy miután azt mondta: Isten nagylelkűen jutalmat kínál 
mindenkinek, aki a törvényt betartja, a bűnei miatti félelmében kiáltott így: Ki veheti észre a 
tévedéseket? A שגיאות shegioth héber szó alatt, amit én tévedéseknek fordítottam, egyesek úgy 
vélik, Dávid a kisebb hibákat érti, véleményem szerint azonban ő csak arra gondolt: a 
Sátánnak oly sok eszköze van elménk becsapására és megvakítására, hogy egyetlen ember 
sem ismeri még a bűneinek századrészét sem. Igaz, hogy a szentek gyakran vétkeznek kisebb 
vétkekben a tudatlanság és a figyelmetlenség miatt, de az is megtörténik, hogy 
belegabalyodván a Sátán csapdáiba, nem veszik észre még a nagyobb vétkeket sem, melyeket 
elkövetnek. Ennek megfelelően az összes bűn, melynek elkövetésére az emberek szabadjára 
engedik a gyeplőt, nem érzékelvén kellően a bennük rejlő gonoszságot, s becsapatván a testi 
csábítás által, joggal foglaltatik benne a Dávid által itt használt héber szóban, melynek 

                                                
507 “Ses fautes.” —“A saját hibáit.” “Erreurs ou ignorances.” — Széljegyzet. “Hibákat, vagy tévedéseket.” 
508 A szó, amit a szerző használ szó szerint azt jelenti: kevélységek, vagy büszkeségek, s ez az itt szereplő héber 
szónak a szó szerinti fordítása is. Kálvin a francia változatban a következő széljegyzettel magyarázza a 
kevélységeket: “Pechez commis par contumace et rebellion.” 
509 Sok vétektől. Ez a fordítás közvetíti annak pontos jelentését, amire Dávid gondolt. Attól félt, hogy halmozott 
bűnöknek teszi ki magát. Az angol fordításban „a nagy vétkektől” szavak állnak, mellyel kapcsolatosan Walford 
megjegyzi: „Az ’a’ határozott névelő beszúrására az eredeti szöveg nem jogosít fel, s arra a helytelen feltevésre 
vezet, hogy valamely konkrét bűnről, például a Szentlélek elleni vétekről van szó.” 
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jelentése hibák, vagy tudatlanságok.510 Magát és másokat Isten ítélőszéke elé idézve arra 
figyelmezteti mind saját magát, mind a többieket, hogy noha a lelkiismeretük nem ítéli el 
őket, ezen az alapon ne mentsék fel magukat, mert Isten sokkal világosabban lát az emberek 
lelkiismereténél, mert még akik a legnagyobb figyelemmel is néznek önmagukba, azok sem 
veszik észre a bűnök nagy részét, melyekkel megvádolhatók. Miután elmondta ezt a 
megvallást, Dávid hozzátesz egy bocsánatért könyörgő imát: Titkos bűnöktől tisztíts meg 
engemet. A tisztíts szót nem az újjászületés áldására, hanem az ingyenes bűnbocsánatra kell 
vonatkoztatni, mert az itt használt héber נקה nakah ige abból a szóból származik, melynek 
jelentése ártatlannak lenni. A zsoltáros világosabban megmagyarázza, mit értett a tévedések 
szó alatt azzal, hogy most titkos bűnöknek nevezi ezeket. Ezek tehát azok, amelyek 
vonatkozásában az emberek becsapják magukat, azt gondolván, hogy ezek nem bűnök, s akik 
így nemcsak készakarva csapják be magukat ezek megcselekedését szándékozva, hanem Isten 
ítéletének fenségét sem veszik kellően fontolóra. S nem is használ semmit, ha vakok vagyunk 
a vétkeinkre, mivel egyetlen ember sem alkalmas a saját ügyének megítélésére. Nekünk tehát 
sohasem szabad magunkat tisztának és ártatlannak számítani, amíg Isten ítélete nem mond ki 
minket annak felmentéssel. A vétkek, melyeket nem veszünk észre szükségszerűen Isten 
ítéletének felülvizsgálata alá kell kerülniük, és kárhoztatást kell ránk vonniuk, hacsak Isten el 
nem törli és meg nem bocsátja ezeket. Ha viszont így van, miképpen ússzák meg büntetlenül 
azok, akik emellett még olyan bűnökkel is vádolhatók, melyekről tudott, s amelyek alapján a 
saját lelkiismerete készteti arra, hogy önmaga ítélő bírája legyen és kárhoztassa önmagát? 
Azután arra is emlékeznünk kell, hogy nemcsak egy bűnben vagyunk vétkesek, hanem elborít 
minket a tisztátalanságok tömege. Minél szorgalmasabban vizsgálja valaki önmagát, annál 
készségesebben fogja elismerni Dáviddal együtt, hogy ha Isten feltárja a titkos bűneinket, 
akkor a bűnök olyan mélysége tárul fel bennünk, melynek, amint mondani szokás, se feneke, 
se partja nincs.511 Egyetlen ember sem fogja fel ugyanis, mennyi bűnben vétkes Isten előtt. 
Ebből az is kiderül, hogy a pápisták meg vannak babonázva és a legvaskosabb képmutatással 
vádolhatók, mikor azt állítják, hogy képesek minden bűnüket könnyen és gyorsan batyuba 
gyűjteni. A lateráni zsinat határozatai megparancsolják mindenkinek, hogy évente egyszer 
vallja meg minden bűnét, s egyidejűleg kijelenti, hogy nincs reménység a megbocsátásra, csak 
ha valaki ennek a rendeletnek eleget tesz. Ennek megfelelően a vak pápista a gyóntatószékhez 
járulva, és belesuttogva a bűneit a pap füleibe, azt hiszi, hogy ezzel mindent megtett, amit 
kell, mintha csak képes lenne az ujjain összeszámlálni a bűnöket, melyeket az év során 
elkövetett, miközben még azok a szentek sem képesek a bűneik századrészét sem felismerni, 
akik komolyan vizsgálják magukat, ezért Dáviddal együtt egyhangúlag kiáltják: Ki veheti 
észre a tévedéseket? Az sem megfelelő, ha azt képzeljük: elegendő, ha mindenki a legjobb 
képességei szerint teljesíti a bűnei összeszámlálásának kötelességét. Ez sem csökkenti a 
legcsekélyebb mértékben sem ennek a híres rendeletnek az abszurditását.512 S mivel a 
számunkra lehetetlen annak megtétele, amit a törvény megkövetel, mindenkit, akiknek a 
szívét valóban és mélyen átitatja az istenfélelem, szükségszerűen el kell borítania a 
kétségbeesésnek, amíg kötelesnek érzik magukat a bűneik előszámlálására azért, hogy 
bocsánatot nyerjenek. Azoknak pedig, akik úgy képzelik: képesek magukat tehermentesíteni a 
bűnöktől ezen a módon, teljességgel ostobáknak kell lenniük. Tudom, egyesek más 
értelemben magyarázzák ezeket a szavakat, olyan imának tekintve, melyben Dávid a 
Szentlélek vezetéséért könyörög Istennek, hogy mentesítse minden tévedésétől. Véleményem 
szerint azonban inkább a megbocsátásért könyörgő imának kell tekinteni, s ami a következő 

                                                
510 “Dont a bon droict toutes pechez ausquels les hommes se laschent la bride, pource qu’ils ne sentent pas abon 
escient le real qui y est, et sont deceus par les allechemens de la chair, sont nommez du mot Hebrie a duquel 
David use yci qui signifie Fautes ou Ignorances.” 
511 “Il se trouvera en nous un tel abysme de pechez, qu’il n’y aura no fond ne rive, comme on dit.” 
512 “Cela ne diminue en rien l’absurdite de ce beau decret.” 
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versben elhangzik, az a Szentlélek segítségét kérő, és a kísértések legyőzésének sikeréért 
könyörgő ima. 

14. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól. A szándékosok alatt az ismert és 
nyilvánvaló bűnöket érti,513 amihez a gőgös megvetés és a makacsság társul. A tartsd távol 
kifejezéssel arra céloz: a test természetes módon annyira hajlamos a bűnre, hogy még a 
szentek maguk is hanyatt-homlok vetnék magukat a vétkekbe, ha Isten a saját vezetésével és 
védelmével nem tartaná vissza őket. Figyeljük meg, hogy miközben Isten szolgájának nevezi 
magát, elismeri, hogy zablára van szüksége, nehogy gőgösen és lázadó módon megszegje 
Isten törvényét. Isten Lelke által megújulva igaz, hogy nyögött a bűnei súlya alatt, viszont azt 
is tudta, hogy milyen nagy a test lázadása, és mennyire hajlamosak vagyunk megfeledkezni 
Istenről, amiből a fenségének a megvetése és minden istentelenség fakad. Ha tehát Dávid, aki 
ekkora előrelépést tett az istenfélelemben, nem állt a vétkezés veszélye felett, hogyan lesz 
képes a testi és újjá nem született ember, akiben megszámlálhatatlanul sok vágy uralkodik, 
megtartóztatni és kormányozni önmagát a saját szabad akarata által? Tanuljuk hát meg: még 
ha akaratos testünk engedetlenségét le is győzte önmegtagadásunk, hogy félve és reszketve 
járjunk, amíg Isten nem korlátoz minket, addig a szívünk továbbra is hevesen forrong Isten 
büszke és pökhendi megvetésében. Ezt az érzést erősíti meg a rögtön ezután hozzátett indok: 
ne uralkodjanak rajtam. Ezekkel a szavakkal konkrétan kijelenti, hogy amíg Isten nem segíti 
őt, addig nemcsak ellenállni nem lesz képes, de teljes mértékben a legrosszabb bűnök fognak 
uralkodni rajta. Ez az igeszakasz tehát arra tanít minket, hogy nemcsak az egész emberiség a 
bűn rabszolgája, de még a kegyesek maguk is a bűn rabszolgáivá válnának, ha Isten nem 
ügyelne szüntelenül arra, hogy a szentség útján vezesse és megerősítse őket a kitartásban ezen 
az úton. S van benne még egy hasznos lecke, melyre oda kell figyelnünk: soha nem kellene 
bűnbocsánatért imádkoznunk anélkül, hogy egyidejűleg ne kérnénk megerősítést és 
megszilárdítást Isten ereje által a jövőre nézve, nehogy a jövőbeni kísértések fölénk 
kerekedjenek. S jóllehet érezhetjük a szívünkben az érzéki vágy ingerléseit, melyek 
ösztönöznek, és aggasztanak minket, emiatt mégsem kell elcsüggednünk. Az orvosság, 
amihez folyamodnunk kell, nem egyéb, mint kérnünk kell Istent, korlátozza ezeket. Nem 
kétséges: Dávid nem akarta érezni a szívében a romlás pezsgését, de tudván, hogy soha nem 
szabadul meg a bűn maradványaitól, míg a halál véget nem vet ennek a romlott természetnek, 
imádkozik a Szentlélek kegyelmének fegyverzetéért, nehogy a romlottság legyőzze őt. Az 
igevers végén két dolgot kell meglátunk. Mikor Dávid kijelenti: akkor ártatlan leszek, és 
tiszta leszek, sok vétektől, azzal először is a megtartásának tisztességét az ártatlanságban Isten 
lelki segítségének tulajdonítja, s erre alapozva biztosítja magát a Sátán hadserege felett aratott 
győzelemről. Másodszor pedig elismeri: amíg Isten nem segíti, addig óriási teher nyomja a 
vállát, és mondhatni a bűnösség feneketlen mélységébe van beletaszítva, mert azt mondja, 
hogy ha Isten segíti, akkor nem egy-két vétektől tisztul meg, hanem valamennyitől. Ebből 
következik, hogy ha Isten kegyelme elhagy, nincs olyan bűn, amelybe a Sátán bele ne 
gabalyítana minket. Elevenítsen hát meg minket Dávid eme hitvallása a szorgalmas 
imádkozásra, nehogy ily sok és változatos csapda közepette elszenderedjünk, vagy 
eltunyuljunk. Emellett uralja szíveinket a zsoltáros másik gyakorlata is – dicsekedjünk vele 
együtt, hogy jóllehet a Sátán támadhat minket sok és erős hadsereggel, mégis 
legyőzhetetlenek leszünk, ha Isten segítsége a rendelkezésünkre áll, s minden ellenséges 
próbálkozás ellenére szilárdan megőrizzük majd az épségünket. 

15. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai. Dávid még 
konkrétabban kéri a megerősítést Isten kegyelme által, hogy becsületes és szent életet 
élhessen. Az igevers lényege az alábbi: Könyörgök Hozzád, Uram, hogy ne csak a vétkezés 
külső cselekedeteitől tarts vissza engem, hanem formáld a nyelvemet és a szívemet is a Te 

                                                
513 Azaz, ismert és nyilvánvaló az elkövető személy előtt, aki annak ellenére vétkezik, hogy arról tudomása van. 
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törvényed iránti engedelmességre. Tudjuk, mennyire nehéz még a legtökéletesebbeknek is 
megzabolázni a szavaikat és a gondolataikat, nehogy bármi keresztülmenjen a szívükön, vagy 
a szájukon, ami ellentétes Isten akaratával, de mégis ez a belső tisztaság az, amit a törvény 
kiváltképpen megkövetel tőlünk. Nos, minél ritkább ez az erény – minél ritkább a szív és a 
nyelv eme szigorú felügyelete – ismerjük el annál jobban a Szentlélek irányításának 
szükségességét, hogy igaz és őszinte életet élhessünk. A kedvedre valók kifejezéssel a 
zsoltáros azt mutatja meg, hogy a helyes élet egyetlen szabálya az emberek számára 
megpróbálni Isten kedvében járni, és Általa elfogadtatni. A záró szavakat, melyekben Istent 
kősziklámnak és megváltómnak nevezi, avégett használja, hogy megerősítse magát abbéli 
hitében: a kérései teljesülnek. 
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20. zsoltár 
 
Ez a zsoltár az egyház általános imáját tartalmazza Izrael királyának javára, hogy Isten 

segítse meg őt a veszélyben, de a királyságának javára is, hogy Isten tartsa fenn azt 
biztonságban, s virágzó állapotban, ugyanis Dávid személyében összpontosult az egész 
társadalom biztonsága és jóléte. Ehhez hozzáadódik egy ígéret, miszerint Isten uralkodik majd 
a felett a királyság felett, melynek Ő volt az alapítója, s olyan hatékonyan felügyeli majd, ami 
biztosítja a folyamatos fennmaradását. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
2. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób 

Istenének neve. 
3. Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged. 
 
A zsoltár ajánlása megmutatja, hogy Dávid szerzeménye, de semmi abszurd nincs 

abban, hogy önmagáról más személyében beszél. A próféta hivatala lett rábízva, s ő nagyon 
helyesen készítette ezt egy ima formájában elő a kegyesek javára. Ezt cselekedvén nem 
annyira a saját személyének dicsértetése volt a célja egy önkényesen kiadott királyi 
rendelettel, melyben megparancsolja a népnek ennek az imának a használatát, mint inkább 
annak megmutatása a tanítói hivatala gyakorlása közben, hogy az egész egyházra tartozik a 
törődés azzal, s a törekvés arra, hogy az Isten által felállított királyság továbbra is 
biztonságban legyen és virágozzék. Sok igemagyarázó úgy tekint erre az imára, mint amely 
egy konkrét alkalomra szól, de én ezzel nem tudok egyetérteni. A zsoltár megírását először 
kiválthatta valamely konkrét csata, amelyet megvívni készültek akár az ammoniták, akár 
Izrael más ellenségei ellen. A Szentlélek célja azonban véleményem szerint egy általános 
imaformát adni az egyháznak, amit, ahogyan a szavakból kiderül, akkor kellett használni, ha 
bármiféle veszély fenyegette. Isten általánosságban parancsolja a népének, hogy 
imádkozzanak a királyokért, itt azonban volt egy különleges ok, amiért ezt az imát el kellett 
mondani ezért a királyságért, s amely nem vonatkozott egyetlen más királyságra sem: Isten 
úgy határozott, hogy csak Dávid és az ő magvának keze által kormányozza és tartja fenn az Ő 
népét. Konkrétan meg kell említeni, hogy ennek a mulandó királyságnak a képében egy 
sokkal kiválóbb kormányzás van lefestve, amelytől az egyház egész öröme és boldogsága 
függött. A konkrét cél tehát, ami Dávid szemei előtt lebegett, hogy Isten minden gyermekét 
olyan szent törődésre buzdítsa Krisztus királyságával kapcsolatosan, ami folyamatos 
imádkozásra indítja őket annak javára. 

2. Hallgasson meg téged az Úr. A Szentlélek, úgy mutatván be a népet, mint akik 
Istenhez imádkoznak, hogy válaszolja meg a király imáit, úgy tekintendő, mint Aki 
egyidejűleg inti is a királyokat: kötelességük Isten védelméért könyörögni minden dolgukban. 
Mikor azt mondja, a szükség idején, megmutatja, hogy nem lesznek mentesek a szükségtől, s 
teszi ez azért, nehogy elcsüggedjenek, ha bármely időben veszélyes körülmények közé 
kerülnek. Röviden, a kegyesek a saját egyesült könyörgésükkel egészítik ki a királyét azért, 
hogy a fő ne legyen elválasztva a testtől. Az Isten neve itt Maga Isten helyett szerepel, s nem 
minden jó ok nélkül, mert Isten lényege számunkra felfoghatatlan, ezért illik megbíznunk 
benne, amennyire kegyelmét és hatalmát megismerhetjük. Az Ő nevéből származik tehát az Ő 
segítségül hívásának bizalma. A kegyesek arra vágynak, hogy a királyt az az Isten óvja és 
segítse, Akinek a nevét Jákób fiai is segítségül hívták. Én nem tudok egyetérteni azokkal, akik 
szerint a pátriárka neve itt azért van megemlítve, mert Isten különböző megpróbáltatásoknak 
vetette alá, melyek nem különböztek azoktól, melyekkel Dávidot tette próbára. Szerintem 
inkább – ami a Szentírásban megszokott dolog – a Jákób név alatt a választott népet kell 
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érteni. S ebből a Jákób Istene kiindulva névből a kegyesek felbátorodnak az imádkozásra a 
király védelméért, mert örökbefogadásuk egyik kiváltsága volt, hogy annak a királynak a 
vezetése és a védelme alatt éljenek, akit Maga Isten helyezett föléjük. Ebből arra 
következtethetünk, hogy amint már korábban mondtam, a mulandó királyság képe itt egy 
sokkal kiválóbb kormányzást fest le nekünk.514 Miután Krisztus a mi Királyunk, örökkévaló 
papként soha nem hagyja abba a közbenjárást Istennél, ezért az egész egyháznak egyesülni 
kell Vele az imában.515 Emellett semmi reményünk sem lehet a meghallgattatásra, csak ha Ő 
jár előttünk, és Ő vezet minket Istenhez.516 S nem kis mértékben enyhíti szomorúságunkat 
annak megfontolása, hogy Jézus Krisztus, mikor bánkódunk, a magáénak tekinti a 
fájdalmainkat, amennyiben egyidejűleg bátorságot is veszünk, határozottan és nemes szívvel 
kitartva a nyomorúságban, amire készen kell állnunk, mert a Szentlélek előre figyelmeztet 
minket: Krisztus királysága ki lesz téve veszélyeknek és nehézségeknek. 

3. Küldjön néked segítséget. Azaz mondhatni támogasson téged a Sion hegyéről, 
ahová a szövetség ládáját parancsolta elhelyezni, és amit lakóhelyül választott magának. A 
test gyengesége nem tűri, hogy az emberek a mennybe szárnyaljanak fel, ezért Isten száll alá 
találkozni velük, s a kegyelem külső eszközeivel megmutatja: közel van hozzájuk. A 
szövetség ládája tehát az Ő ókori népe számára a jelenlétének záloga volt, valamint 
kiválasztott lakóhelye volt. Miután azonban Isten a Sion hegyének olyan helyként történő 
kijelölésével, ahol a kegyeseknek állandóan imádniuk kell Őt, összekapcsolta a királyságot és 
a papságot, Dávid, mikor ezt a Sionról jövő segítségért elmondott imát adta a népe szájába, 
akkor kétségtelenül az egység eme szent kötelékét tartotta a szeme előtt. Ebből azt 
feltételezem, hogy Dávid öreg korában, élete vége felé írhatta ezt a zsoltárt. Egyesek úgy 
vélik, hogy a prófétaság lelkével beszél Sionról még mielőtt az kijelöltetett a frigyláda 
helyéül, de ez a vélemény erőltetett és kevéssé valószínű. 

 
4. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja 

kövéreknek.517 Szela. 
5. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. 
6. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót 

lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet! 
 
4. Emlékezzék meg. Az emlékezzék meg kifejezést én úgy értem: vegye tekintetbe, 

amiképpen sok más helyen is szerepel. Ahogyan az elfelejteni is sokszor jelenti: figyelmen 
kívül hagyni, nem törődni vele, vagy akár rá se tekinteni arra, amire vonatkozik. Ez tehát 
röviden egy ima azért, hogy Isten ténylegesen mutassa ki: a király áldozatai elfogadhatóak a 
Számára. Ezek közül kettőt említ. Az első a מנחה mincha, amit az első mondatban említ, s ami 
a kijelölt járuléka volt minden áldozatnak, és amit időnként önmagában is felkínáltak. A 
második a tűzáldozat, vagy égőáldozat. Ebbe a kettőben azonban Dávid egy szinekdoché 
segítségével az összes áldozatot beleérti, s az áldozatok alatt pedig a kéréseket és az imákat 
érti. Tudjuk, hogy valahányszor a törvény alatt imádkoztak az atyák, az általuk kért dolgok 
megkapásának reménysége az áldozatokon alapult. Hasonlóképpen napjaink imái is csak 
annyira elfogadhatók Istennek, amennyire Krisztus meghinti és megszenteli azokat a saját 
áldozata parfümjével. A kegyesek tehát itt arra vágynak, hogy a király ünnepélyes imáinak, 

                                                
514 “Et de le il nous convient recueiller, ce que jay dit, que sous a figure d’un regne temporel nous est descrie un 
gouvernement bien plus excellent.” 
515 Miután Izrael népe itt Izrael uralkodójával és érte egyesül imában, akit úgy festhetünk le az elménk előtt, mint 
az áldozati szent sátor helyreállítóját, ahol ezt a felkent ódát énekelték a papok és a nép. 
516 “Si non qu’il marche derant, et nous conduise a Dieu.” 
517 Azaz: Fogadja azokat el! A nyájak és a gulyák legjavát és legkövérebbjét a mózesi parancs értelmében 
Istennek kellett felajánlani, következésképpen ezek voltak az Általa legelfogadottabbak. 
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melyekhez az áldozatok és a felajánlások társultak, legyen meg a hatásuk a dolgainak 
szerencsés végkimenetelében. S hogy ez a szavainak jelentése, az még világosabban kiderül a 
következő igeversből, melyben Istennek ajánlják a király vágyait és terveit. Miután azonban 
abszurd lenne Istent ostoba és gonosz vágyak kielégítésére kérni, biztosra vehető, hogy itt 
olyan királyról van szó, akiben sem becsvágy nincsen, sem a kapzsiság nem fűti, és nem 
mozgatja a vágyakozás semmi olyasmi után, amit a törvénytelen szeszélyek sugallhatnak, 
hanem teljes mértékben a rábízott szolgálat ellátására összpontosít, s teljesen odaszánt a közjó 
előmozdítására. Ezért nem kér semmi mást, csak amit a Szentlélek diktált neki, s amit Isten a 
saját szájával parancsolt meg neki, hogy kérjen. 

6. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban. Ezt az igeverset két másik módon is 
lehet magyarázni amellett a jelentés mellett, ami az én fordításomban szerepel. Egyesek 
imának tekintik, mintha ezt mondta volna: Uram, örvendeztess meg minket. Mások úgy vélik: 
a kegyesek, miután befejezték az imájukat, a jó reménység táplálására buzdítják 
önmagukat,518 vagy inkább a siker biztos reményétől ihletetten elkezdenek énekelni, 
úgymond, a győzelemről, amiképpen Dávid esetében is megszokott, hogy olyan örvendezés 
keveredik az imáiba, amivel önmagát serkenti a még vidámabb imádkozásra. Ha azonban 
alaposabban megvizsgáljuk, akkor a véleményem szerint itt annak a hatását, vagy gyümölcsét 
igyekezett kifejezni, ami Isten kegyelmének és jóindulatának megadásából származott, s a 
miért a nép imádkozott. Én ezért szükségesnek tartottam a mondat elejére beszúrni a hogy 
kötőszót.519 A kegyesek, mintegy érvként Istennek a királyuk iránti jóindulatának 
megszerzéséhez azzal az örömmel hozakodnak elő, amit valamennyien közösen élnek át, 
látván, hogy a király megkapta azt, valamint a hálaadással, amit egyhangúlag adnak majd 
ezért. A szavaik jelentése az alábbi: Nem egy ember megőrzését és jólétét viseljük nagyon a 
szívünkön, hanem az egész egyház biztonságát és jólétét. A te szabadulásodban kifejezés 
vonatkoztatható mind Istenre, mind a királyra, mert az Isten által adott szabadulást gyakran 
nevezik Isten szabadításának. A szövegkörnyezet azonban megköveteli, hogy inkább a 
királyra vonatkoztassuk. A nép Jeremiás szavai alapján (JSir4:20) „a király árnyékában” élt, 
ezért a kegyesek most arról tesznek bizonyságot, hogy amíg ő biztonságban van és 
bővelkedik, ők is valamennyien vidámak és boldogok lesznek. S hogy egyben meg is 
különböztessék az örömüket a pogány dínom-dánomtól, kijelentik, hogy Isten nevében fognak 
zászlót lobogtatni, mert az itt szereplő héber דגל dagal szó jelentése zászlót állítani vagy 
emelni. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy a kegyesek, hálásan elismervén Isten 
kegyelmét, ünneplik majd az Ő dicséretét és győzedelmeskednek a nevében. 

 
 7. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szentélye 

egeiből520 jobbja szabadításának hatalmasságában.521 
8. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak;522 mi pedig az Úrnak, a mi 

Istenünknek nevéről emlékezünk meg. 
                                                
518 Ezzel a jelentéssel: „Örvendezni fogunk a te szabadulásodnak, és a mi Istenünk nevében állítjuk fel 
zászlóinkat.” 
519 Amiképpen szemlátomást Károli is – a ford. 
520 A Károli-fordítás szerint: szent egeiből – a ford. 
521 A Károli-fordítás szerint: jobbjának segítő erejével – a ford. “Ou A puissances le salut de sa dextre.” — 
Széljegyzet. “Jobb keze szabadításának nagyságában.” Horsley így fordítja: „Hatalmában, vagy erejében, az ő 
jobb keze szabadításában” és önmagában teljesnek tekinti ezt a mondatot. Ekképpen magyarázza: “A hatalom és 
az erő eseteiben, bármik is legyenek az ember természetes eszközei a szabadulásra, a megőrzésének Isten jobb 
keze munkájának kell lennie”. “Ez látszólag,” mondja, “A legjobb magyarázata ennek a sornak, ami önálló 
mondat, nem képezi az előző mondat részét. A ישע ige létezést kifejező, az ige alanya függetlenül értendő. A 
következő igeversben említett szekerek és lovak a  גררת-t magyarázzák ebben a sorban, s mindaz, ami ezután 
következik ebben a zsoltárban, a megerősítése ennek az általános kijelentésnek.” 
522 A héber szövegben itt egy kihagyás áll, melynek az olvasata az alábbi: „Egyesek szekerekben, mások 
lovakban” stb. Az összes ókori változat úgy olvassa a szavakat, ahogyan azok az eredeti héber szövegben 
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9. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. 
10. Uram, segíts meg! A király hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.523 
 
7. Most tudom. Itt azután a hálás örvendezés következik, melyben a kegyesek 

kijelentik, hogy Isten jóságát tapasztalták meg a királyuk megőrzésében. Ehhez egyben 
hozzátétetik a hit tanítása is, nevezetesen hogy Isten a Dávid királyságának fenntartásában 
azért mutatta meg a hatalmát, mert az a királyság az Ő elhívásán alapult. Az igeszakasz 
jelentése az alábbi: biztos tapasztalatból állítható, hogy Isten az őrizője annak a királyságnak, 
amit saját Maga állított fel, és amelynek Ő az alapítója. Dávidot ugyanis Messiásnak, vagy 
felkentnek nevezi, hogy a kegyesek biztosak lehessenek benne: ő az a törvényes és szent 
király, akiről Isten a külsődleges felkenetéssel tett bizonyságot, hogy Ő Maga választotta. Így 
tehát a kegyesek Isten kegyelmének tulajdonítják azt a szabadulást, ami Dávidnak adatott meg 
a legnagyobb veszélyekből, egyidejűleg konkrétan azt is kimondják: Isten határozta el, hogy 
óvja és megvédi őt, aki az Ő parancsolatára vált népe felkent királyává. A következő 
mondatban még világosabban erősítik meg a jövőbe vetett reménységüket: Isten meghallgatja 
őt szent egeiből. Én nem fordítom múlt időben az igét, ami itt szerepel, hanem meghagyom 
jövő időben, mert kétségem sincs felőle: a megtapasztalásból kiindulva, amit Isten már 
megadott a jóságáról, arra a következtetésre jutottak, hogy ezután a királyság folytonos 
fenntartásában fog az megmutatkozni. Itt a zsoltáros másik szentélyt említ,524 nevezetesen a 
mennyeit. Ahogyan akkor Isten kegyelmesen kegyeskedett leereszkedni az izraelitákhoz, 
hogy jobban megismertesse Magát velük, úgy akarta egyúttal felemelni népe tagjainak elméit 
Magához, meggátolván ezzel, hogy testi és földi elképzeléseket alkossanak Róla, valamint 
hogy megtanítsa őket: Ő nagyobb, mint az egész világ. A látható, kézzel csinált szentély 
képében tehát Isten jóságát, és a Közte és a népe között fennálló meghitt kapcsolatot látjuk, 
míg a mennyei szentély képében az Ő végtelen ereje, hatalma és fensége tárul elénk. A 
szabadítás hatalmasságában azt jelentik: az Ő hatalmas szabadításában, vagy szabadító 
erejében. Azaz, magában a kifejezésben van egy szórendi csere. Így a jelentése a következő: 
Őrizze meg Isten az Ő csodálatos hatalmával a királyt, akit az Ő parancsára kentek fel! A 
Szentlélek, Aki ezt az imát diktálta, jól látta: a Sátán nem tűrheti, hogy Dávid békességben 
éljen, hanem mindent megtesz vele szemben, ami szükségessé teszi, hogy ne csak emberi 
erővel kapjon támogatást. Én azonban nem vetem el a másik magyarázatot sem, amit 
széljegyzetben említettem meg, mely szerint a kegyesek a nagyobb buzdítás végett tekintenek 
arra az igazságra, hogy Isten jobb kezének szabadítása hatalmas, más szóval elegendően erős 
minden akadály legyőzésére. 

8. Ezek szekerekben… bíznak. Ezt én nem korlátozom Izrael ellenségeire, ahogyan 
más igemagyarázók teszik. Inkább azt gondolom: ez összehasonlítás Isten népe és a világ 
többi része között. Látjuk mennyire természetesen bátrabb és magabiztosabb majdnem 
minden ember, mikor gazdagságot, hatalmat és katonai erőt birtokol. Isten népe itt tehát azért 
tiltakozik, hogy a reménységüket nem az emberektől megszokott módon a katonai erejükbe és 
a hadiszerszámaikba, hanem egyedül Isten segítségébe vetik. Miután a Szentlélek Isten 
segítségét itt az emberi erővel állítja szembe, különösen azt kell megjegyezni, hogy 
valahányszor az elménket elfoglalja a testi bizakodás, abban a pillanatban megfeledkezik 
Istenről. Lehetetlenség, hogy aki a maga erejében bízva ígér magának győzelmet, Isten felé 
fordítsa a szemeit. Az ihletett szerző tehát a megemlékezni szót használja annak 
megmutatására: mikor a szentek Istenre bízzák magukat, el kell vetniük mindent, ami 
akadályozza őket abban, hogy kizárólagosan Istenbe vessék a bizalmukat. Ez a megemlékezés 
                                                                                                                                                   
szerepelnek. Kálvin ugyanezt teszi a latin változatban, de a franciában beszúrja a „se foyent”, bíznak, igét, ami 
az angol változatban (és Károlinál is – a ford.) megtalálható. 
523 A Károli-fordítás szerint: Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá – a ford. 
524 Eltérőt a harmadik versben említettől. 
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Istenről két fontos célt szolgál a kegyesek számára. Először is, bármekkora erejük és forrásaik 
is legyenek, mindazonáltal elvesz tőlük minden hiábavaló magabiztosságot, hogy ne várjanak 
sikert máshonnan, csakis Isten tiszta kegyelmétől. Másodszor, ha megfosztatnak minden 
támogatástól, és a végletekig nélkülözik azt, mindazonáltal megerősíti és bátorítja őket, hogy 
magabiztossággal és állhatatossággal hívhatják segítségül Istent. Viszont mikor az istentelen 
emberek érzik magukat erősnek és hatalmasnak, elvakíttatván a gőgtől, nem vonakodnak 
bátran megvetni az Istent. Mikor azonban nyomorúságos körülmények közé jutnak, úgy 
megrettennek, hogy azt sem tudják, mivé legyenek. Röviden, a Szentlélek itt Isten 
emlékezetét ajánlja nekünk, amely megtartván a hatékonyságát akkor is, mikor híjával van az 
erő, és akkor is, amikor bőségben, legyőzi azokat a hiábavaló reménységeket, melyektől a test 
fel szokott fuvalkodni. Ami a נזכיר nazkir igét illeti, amit én a megemlékezünk szóval 
fordítottam, s hifil alakban szerepel, egyesek tárgyasan fordítják: emlékezetünkbe lesz idézve. 
Nem újdonság azonban a héberben, hogy azok az igék semlegesnemben állnak, melyek 
tulajdonképpen tárgyasak, ezért én azt a magyarázatot fogadtam el, amelyik szerintem a 
legjobban illeszkedik ehhez az igeszakaszhoz. 

9. Azok meghanyatlanak. Valószínű, hogy itt mondhatni ujjal mutatott Izrael 
ellenségeire, akit Isten vert le, mikor semmire sem számítottak kevésbé, mint pont erre. 
Ezekben a szavakban egy hallgatólagos ellentét rejlik a kegyetlen gőgjük között, amivel egy 
időre felemelkedtek, mikor vakmerően előretörtek, hogy mindent elpusztítsanak, valamint a 
nép Isten által történt elnyomása között. A felkelni kifejezés csak azokra vonatkozik, akik 
korábban elsüllyedtek, vagy elbuktak, ugyanakkor a meghanyatlani és elesni konkrétan 
azokra, akik gőgösen és magabiztosan emelkedtek fel. A próféta tehát magával az eseménnyel 
tanítja meg nekünk, mennyivel jobb minden bizodalmunkat Istenbe vetni, mint a saját 
erőnktől függeni. 

10. Uram, segíts meg! stb. Egyesek egy mondatban olvassák: Uram, segítsd meg a 
királyt,525 talán mert rossznak vélik egy földi királynak tulajdonítani azt, ami tulajdonképpen 
csak Istenre tartozik – a segítségül hívást és az imameghallgatást. Ha azonban Krisztus felé 
fordítjuk a szemeinket, amit illik megtennünk, akkor többé már nem csodálkozunk azon, hogy 
ami tulajdonképpen Őrá tartozik, az bizonyos értelemben Dávidra és utódaira van 
vonatkoztatva annyiban, amennyiben ők Krisztus előképei voltak. Miután Isten Krisztus 
kezével kormányoz és szabadít meg minket, nekünk nem szabad sehonnan máshonnan 
várnunk a szabadítást. Hasonlóképpen a kegyesek a korábbi üdvrendben szokás szerint a 
királyukra bízták magukat, mint Isten üdvözítő kegyelme kiszolgálójára. Ezért mondja 
Jeremiás: „Orrunk lehellete, az Úr felkentje… a kiről azt mondottuk: az ő árnyékában élünk a 
pogányok között.” (JSir4:20) 

Valahányszor csak megígéri tehát Isten az Ő egyházának helyreállítását, elénk tárja 
szabadításának zálogát a királyságban. Most már világos: nem minden jó ok nélkül látjuk itt a 
kegyeseket, amint támogatást kérnek a királyuknak, akinek felügyelete és védelme alá 
kerültek, s aki Isten kormányzójaként uralkodott felettük. Ahogyan Mikeás próféta mondja 
„előttök megy a királyuk, és élükön az Úr” (Mik2:13), mely szavakkal arra utal, hogy a 
királyuk olyan lesz, mint egy tükör, melyben Isten képmását láthatják tükröződni. Visszatérve 
a jelen igeszakaszra, az Uram segíts meg kifejezés hiányos, de nagyobb a hangsúlya, mintha 
megemlítenék azt, aki számára a szabadulást kérik, ezzel ugyanis Dávid megmutatja: ez a 
szabadulás az egyház egész testületére közösen vonatkozik. A Zsolt118:25-ben ugyanezekkel 
a szavakkal egy ima áll, s biztos, hogy ugyanez az ima. Röviden, ez egy ima azért, hogy Isten 
a király megáldásával az egész nép szabadítójaként lépjen fel. A nép azért imádkozik, hogy 

                                                
525 Ez a Septuaginta olvasata. A benne szereplő szavak az alábbiak: Κυριε σωσον τον βασιλεια. A Vulgata 
olvasata ugyanez. Kálvin fordítása, ami megfelel az angol változatnak is, ami a masszoréta punktuációhoz 
igazodik, de a Septuaginta más pontozást követett. 
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Isten adjon erőt a királynak a megszabadításukra, valahányszor csak nyomorúságosra fordul a 
soruk. 

A király hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. Isten nem ígérte meg, hogy a 
nép bármi más módon megmenekül, mint ama király keze és vezetése által, akit Ő adott 
nekik. Napjainkban, mikor Krisztus kijelentetett nekünk, tanuljuk meg megadni Neki ezt a 
tisztességet: tagadjuk meg a szabadulás minden reménységét minden más forrásból, s egyedül 
abban a szabadulásban bízzunk, melyet Ő hoz el a számunkra Istentől, az Ő Atyjától. S ennek 
akkor válunk a részeseivé, mikor egyetlen testbe összegyűjtetvén ugyanazon Fő alatt 
kölcsönösen gondját viseljük egymásnak, s mikor közülünk senkit sem köt le annyira a saját 
előnye és egyéni érdeke, hogy mások jóléte és boldogsága iránt közönyösség váljon. 
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21. zsoltár 
 
Ez a zsoltár egy nyilvános és ünnepélyes hálaadást tartalmaz a király virágzó 

állapotáért. A témája majdnem ugyanaz, mint az előzőnek.526 Az előzőben a zsoltáros egy 
általános imaformát vázolt fel, melynek célja az volt, hogy az egész népet buzgó könyörgésre 
indítsa fel a vezetőjük megőrzéséért. Ebben azt mutatja meg, hogy a király biztonságának és 
bővelkedésének nyilvános és általános örvendezést kell kiváltania birodalom-szerte, mivel 
Isten ezzel az eszközzel szándékozott megtartani az egyház egész testületét. Mindenekelőtt 
azonban az volt a Szentlélek célja, hogy az istenfélők elméit Krisztusra irányítsa, Aki az Ő 
országának vége és tökéletessége volt, s arra tanítsa őket: nem tartathatnak meg, csak az alatt 
a fő alatt, akit Maga Isten jelölt ki föléjük. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
2. Uram, a te erősségedben örül a király, és a te szabadításodban527 felette 

örvendez. 
3. Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. 

Szela. 
4. Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.528 
 
2. Uram, a te erősségedben örül a király. Dávid magánemberként is hálát adhatott 

Istennek a győzelmekért, és egyéb jelentős kegyekért, melyeket Tőle kapott. Ő azonban 
nemcsak arról akart bizonyságot tenni, hogy Isten helyezte a trónra, hanem arról is, hogy 
bármiféle áldást ruházott is rá Isten, az visszaszállt a közösségre, minden istenfélő javára. A 
zsoltár elején a hívő izraeliták kifejezik szilárd meggyőződésüket, hogy Isten, Aki Dávidot 
királlyá tette, felvállalta a védelmét és a megtartását is. Kiderül tehát, hogy ez a zsoltár az 
előzőhöz hasonlóan abból a célból íródott, hogy meggyőzze a kegyeseket: Isten jósága Dávid 
iránt sokáig fog tartani és állandó lesz. Szükséges is volt a biztonságukkal kapcsolatos jól 
megalapozott reménységben történő megszilárdításukhoz, hogy jó reménységgel legyenek a 
királyuk felől, akinek ábrázatában, mint tükörben látták Isten kegyelmes és megbékélt 
ábrázatát. A szavak értelme a következő: Uram, a király megtartásában és védelmében 
kifejtett erőddel biztonságosan meg fogod őt őrizni, s a biztonságot a te erődnek tulajdonítva 
nagyon örül majd neked. A zsoltáros az erősség és szabadítás szavakat kétségtelen az erős és 
hatalmas támasz értelmében használja, jelezvén, hogy Isten ereje a király védelmében akkora 
lesz, ami majd megvédi őt minden veszélytől. 

A harmadik versben bemutatja az öröm okát. Ez az ok a következő: Isten meghallotta 
a király imáit, s nagylelkűen megadta neki, amire vágyott. Fontos volt tudatni, s hogy a 
kegyesek mélyen az elméjükbe véssék: Dávid összes sikere Isten megannyi ráruházott 
jótéteménye, egyidejűleg a törvényes elhívásának bizonysága volt. S kétség sem férhet hozzá, 
hogy Dávid, mikor így beszél, arról tesz bizonyságot, hogy nem eresztette szabadjára a testi 
vágyinak zabláját, és nem követte vágyainak impulzusait a világi emberekhez hasonlóan, akik 
az egyik pillanatban az egyik, a másik pillanatban a másik dologra összpontosítanak 
mindenféle megfontolás nélkül, pont ahogyan a testi vágyaik vezetik őket. Ő viszont úgy 
megzabolázta az érzelmeit, hogy nem vágyott másra, csak ami jó és törvényes. Igaz, hogy a 
gyengeség miatt, ami természetes dolog az ember számára, vádolható bizonyos bűnökkel, és 
                                                
526 „Amiért az előző zsoltárban könyörgött, azt ebben látszólag már mint megkapottat ünnepli.” Drake’s Harp of 
Judah. 
527 A Károli-fordításban itt a segítségedben szó szerepel – a ford. 
528 Az itt szereplő héber szó a פז paz, aminek a jelentése finomított arany. Ugyanez a szó szerepel a Zsolt19:11-
ben. 
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kétszer szégyenteljesen el is bukott, de ahogyan a királyságát szokta igazgatni, abból könnyen 
meglátható: a Szentlélek uralkodott felette. Mivel azonban a prófécia Lelkével a zsoltáros 
szemeit főleg Krisztusra szegezte, Aki nem a saját, hanem a mi javunkra uralkodott, s akinek 
a vágyai csak a mi üdvösségünkre irányultak, így ebből egy nagyon hasznos tanítást 
származtathatunk: nekünk nem kell attól félnünk, hogy Isten elveti az egyház érdekében 
elmondott imáinkat, mert mennyei Királyunk előrement, hogy közbenjárjon érte, így az 
egyházért folytatott imádkozásban csak az Ő példáját próbáljuk követni. 

4. Sőt eléje vitted javaidnak áldásait. Az igeidő megváltozása nem szakítja meg a 
beszélgetés fonalát, ezért minden vonakodás nélkül fordítottam én is jövő időben, mert tudjuk, 
hogy az igeidő-váltás nagyon szokásos dolog a héberben. Azok, akik ezt a zsoltárt Dávid 
utolsó, a külföldi ellenségek felett aratott győzelmére korlátozzák, s azt feltételezik, hogy a 
korona, amit itt említ, az ammoniták királyának koronáját jelenti, melyről a szent 
történelemben olvasunk, véleményem szerint túlontúl szűken látják azt, amit a Szentlélek itt a 
királyságának állandó bővelkedéséről diktált. Kétségem sincs felőle, hogy Dávid az utódaira 
tekintett egészen Krisztusig, s Isten kegyelmének folytonos áradását akarta ünnepelni, mely 
királyságának fenntartásában mutatkozott meg az egymást követő korokban. Nem egyetlen 
emberről van megírva: „Én leszek néki atyja, és ő lészen nékem fiam” (2Sám7:14), hanem ez 
prófécia, amit ki kell terjeszteni Salamontól Krisztusig, amiképpen ezt Ézsaiás 
bizonyságtétele (Ézs9:6) is teljes mértékben alátámasztja, aki arról tájékoztat minket, hogy a 
prófécia akkor teljesedett be, mikor a Fiú megadatott, vagy megjelent. Mikor azt mondja: 
eléje vitted javaidnak áldásait, ez azt jelenti, hogy Isten oly nagylelkű és serény lesz az 
áldások spontán osztogatásában, hogy nemcsak azt adja meg, amit kérnek Tőle, hanem elébe 
megy a király kéréseinek és elhalmozza a jó dolgokkal messze azon felül, amit valaha is várt 
volna. Az áldások alatt a sokaságot, vagy bőséget kell érteni. Egyesek a héber טוב tob szót 
jóságnak fordítják,529 ezzel azonban nem tudok egyetérteni. Ezt inkább Isten 
nagylelkűségének, vagy ingyenes ajándékainak kell tekinteni. A szavak jelentése tehát ez lesz: 
A király nem fog nélkülözni semmit, ami az életét minden vonatkozásban boldoggá teszi 
majd, mert Isten a saját jótetszéséből teljesíteni fogja a kéréseit, és meggazdagítja majd a jó 
dolgok bőségével. A zsoltáros konkrétan említi a koronát, mivel ez volt a királyság jelképe és 
jelvénye, s ezzel arra utal, hogy Isten lesz a király őrizője, akit Ő Maga teremtett. Miután 
azonban a próféta arról tesz bizonyságot, hogy a királyi korona, miután hosszú ideig hevert 
meggyalázva a porban, ismét felkerül majd Krisztus fejére, ebből arra következtetünk, hogy 
ezzel a dallal az istenfélők elméit töltötte be az örökkévaló királyság jó reménységével, 
amelynek csak az árnyéka, vagy homályos előképe jelent meg Dávid utódainak személyében. 
Krisztus királyságának örök mivolta van tehát itt leszögezve, mert látjuk, hogy nem emberek 
kegyéből, vagy szavazataival került a trónra, hanem Isten által, Aki a királyi koronát a saját 
kezével tette a mennyből a fejére. 

 
5. Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. 
6. Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.530 
7. Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével. 
 
5. Életet kért tőled. Ez az igevers azt erősíti meg, amit korábban mondtam, miszerint 

ezt a zsoltárt nem szabad egyetlen egy emberre korlátozni. Igaz, Dávid élete időben nagyon 
hosszú volt, s napjainak teljességében, öreg korában távozott ebből a világból, de élete túl 
rövid volt ezzel a hosszú idővel összevetve, amely nagyon sok korra kiterjed. Még ha a Dávid 
                                                
529 Az olvasat: „a jóság áldásai” azaz a legjobb, legkiválóbb áldások. 
530 Ragyogást és szépséget. „Parkhurst megjegyzi, hogy az ekképpen fordított két szó gyakorta szerepel 
együttesen a Szentírásban. Az előbbi szemlátomást magát a csillogást, vagy dicsőséget jelenti, míg az utóbbi az 
ékességet, szépséget vagy fenséget, ami abból a dicsőségből származik.” – Mant püspök. 
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uralkodásának kezdetétől a babiloni fogságig tartó időszakot nézzük is, még az sem tenné azt 
ki és teljesedne be Dávid minden leszármazottjában. Dávid tehát minden kétséget kizáróan az 
örök Királyt szemléli. Hallgatólagos összehasonlítással van itt dolgunk az ő királyságának 
homályos és megvetendő, vagy inkább a legfájdalmasabb veszélyekkel teli és borotvaélen 
táncoló kezdetei, valamint az azt követő hihetetlen dicsőség között, mely akkor következett, 
mikor Isten, kivéve azt a többi királyság közös sorából, majdnem a menny fölé emelte. Nem 
közönséges dicsérete ugyanis ennek a királyságnak, mikor azt mondja, hogy addig fog 
fennállni, amíg a Nap és a Hold fénylenek az égen (Zsolt72:5). Dávid tehát, mikor azt 
mondja: életet kért, hallgatólagosan azokra a nyomorult körülményekre mutat, melyek közé 
gyakran került. Ez pedig azt jelenti: Uram, amikor elhívtad szolgádat a királyság 
reménységére a szent felkenetésed által, az ő állapota olyan volt, hogy páratlan áldásnak 
számította, mikor kimenekült a halál állkapcsaiból. Most azonban a Te kegyelmed által 
nemcsak az életét fenyegető veszélyekből menekült ki biztonsággal, hanem Te azt is 
megígérted neki, hogy a királysága sok koron át fennáll majd az utódaiban. S Isten kegyelmét 
nem csekély mértékben nagyítja fel, hogy nemcsak az életét kegyeskedett egy nyomorult és 
szegény emberre ruházni, mikor az már majdnem a halál küszöbén állt, s az őt fenyegető 
veszélyek közepette csak a megmaradásáért könyörgött, hanem a királyi rangra emelésének 
felbecsülhetetlen tisztességét, és királyságának átörökítését is az utódaira örökre. Egyesek 
ekképpen magyarázzák ezt az igeverset: Megadtad neki azt az életet, amit kért, napjainak 
meghosszabbításával az idők végezetéig. Nekem azonban ez hűvös és erőltetett 
magyarázatnak tűnik. Ügyelnünk kell arra az ellentétre, amit már említettem fennállni a 
királyság megvetendő kezdetei, valamint az Isten által a szolgájára ruházott váratlan tisztesség 
között, mikor a Holdat hívja bizonyságul, hogy az ő magva soha el nem bukik. Ugyanazt 
láttuk Krisztus példájában, Akit a megvetésből, gyalázatból, a sírból és a kétségbeesésből 
emelt fel Atyja a mennyei szuverenitásba, hogy örökre az Atya jobbjára üljön, s végül majd Ő 
ítélje meg a világot. 

6. Nagy az ő dicsősége. Ezekkel a szavakkal a nép arra utal, hogy a királyuk az 
Istentől kapott védelmen és a számára kimunkált győzelmeken keresztül nagyobb hírnévre tett 
szert, mintha békességben uralkodott volna az összes ember tapsa közepette, vagy ha emberi 
gazdagság és emberi erő védte volna, vagy ha a saját erejéből és politikájából maradt volna 
meg legyőzhetetlennek. Ezzel ugyanis világosabban megmutatkozott, hogy a királyi 
méltóságot Isten kegye, viselkedése és parancsa folytán kapta. A hívő izraeliták tehát a 
pogány királyokra hagyják, hogy nemesi rangra emeljék önmagukat a saját sikereik által, s a 
saját bátorságukkal tegyenek szert hírnévre, s nagyobb értéket tulajdonítanak annak, hogy 
Isten kegyesnek mutatkozzon a királyuk iránt,531 mint a világ összes győzelmének. 
Egyidejűleg Isten olyan támogatását is ígérik maguknak, ami elégséges lesz a királyuk 
feldíszítéséhez fenséggel és tisztességgel. 

7. Sőt áldássá tetted őt örökké. Egyesek egyszerűen így magyarázzák ezeket a 
szavakat: Isten választotta Dávidot királynak azért, hogy nagy bőségben ontsa rá az áldásait. 
Nyilvánvaló azonban, hogy ebben a beszédmódban valami más is benne foglaltatik. Benne 
van az is, hogy a király a jó dolgok olyan túláradó bőségét élvezte, hogy jogosan lehet őt a 
mennyei nagylelkűség nagysága példájának tekinteni, vagy, hogy az imádkozásban a nevét 
általában annak megmutatására fogják használni, hogy miképpen szeretné az imádkozó, ha 
bánnának vele. A zsidók általában átokként szokták emlegetni azokat, akik oly gyűlöletessé 
váltak, s akikre Isten félelmetes bosszúja oly szigorúsággal sújtott le, hogy még a nevük is az 
átkozódásra és a durva szitkozódásra szolgált. Másrészt áldásként szokták emlegetni azokat, 
akiknek a nevét az imáinkban annak példájául használunk, hogy miképpen szeretnénk 
megáldatni, mintha csak valaki ezt mondaná: Adja meg neked az Isten ugyanazt a kegyet, 

                                                
531 “Que la grace de Dieu se monstre favorable envers leur Roy.” 
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amit az Ő szolgájának, Dávidnak kegyeskedett megadni! Én nem vetem el ezt a magyarázatot, 
de megelégszem a másikkal, amely úgy tekinti, hogy a minden jó dologban bővelkedő király 
látványos példája volt Isten nagylelkűségének. Gondosan meg kell figyelnünk, amit rögtön 
ezután mond az örömről: megvidámítottad őt színed örömével.532 A nép nemcsak arra gondol, 
hogy Isten jót tett a királyukkal, látván, hogy jóságos és atyai szemmel néz rá, hanem 
megmutatja örömének valódi okát is. Ez az öröm abból származott, hogy a király tudta: az 
isteni kegyesség alanya. Mindaddig nem lenne elegendő, ha Isten gondoskodna rólunk, és 
betöltené a szükségeinket, ha a másik oldalról meg nem világítana minket kegyelmes és 
kibékült arcának fényével, s meg nem ízleltetné velünk az Ő jóságát, amint azt a negyedik 
zsoltárban láttuk: „Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arczodnak 
világosságát, oh Uram!”, s mi üdvözülünk. S kétségtelenül valódi és szilárd boldogság azt 
megtapasztalni: Isten oly kegyes irántunk, hogy mondhatni, a jelenlétében élünk. 

 
8. Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak 

kegyelme. 
9. Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet. 
10. Tüzes kemenczévé teszed őket haragod533 idején; az Úr534 az ő haragjában 

elnyeli őket és tűz emészti meg őket. 
11. Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül. 
 
8. Bizony a király bízik. Itt ismét a kegyes izraeliták dicsekednek azzal, hogy a 

királyuk megerősíttetik, mert Istenre támaszkodik, s egyidejűleg azt is kifejezik, miképpen 
támaszkodik Rá: reménység, vagy bizalom által. Én az egész igeverset egyetlen mondatként 
olvasom, így abban csak egyetlen egy fő ige van, és így magyarázom: A király, miután hit 
által Istentől és az Ő jóságától teszi magát függővé, nem lesz kitéve azoknak a 
katasztrófáknak, melyek az evilági királyságokat sújtják. Sőt, amint azt már korábban 
mondtuk, mivel bármiféle áldást is tulajdonítanak a kegyesek a királynak, azt élvezi az egyház 
egész testülete, így itt egy ígéret tétetik Isten egész népe számára, ami szolgálhat arra, hogy 
nyugodtak maradjunk a különféle viharokban, melyek a világot háborgatják. A világ 
mondhatni kerekeken fordul, s megtörténik, hogy akik a legmagasabb csúcsra jutottak, egy 
pillanat alatt kerülnek legalulra, itt azonban az van megígérve, hogy Júda királysága, valamint 
Krisztus királysága, aminek az előbbi volt az előképe, mentesek lesznek majd ezektől a 
viszontagságoktól. Emlékezzünk: csak azok bírják majd az itt megígért szilárdságot és 
stabilitást, akik meggyőződéses hittel Isten kebelén nyugszanak meg, s kegyelmében bízva a 
védelme alá húzódnak. E reménység, vagy bizalom oka, vagy alapja is kifejeződik itt. Ez 
pedig nem más, mint hogy Isten gondját viseli a saját népének, akiket egykor a kegyeibe 
fogadott. 

9. Megtalálja kezed. Eddig a királyság belső boldogságát írta le. Most következik, 
aminek következnie is kell, az ellenségeivel szembeni legyőzhetetlen erejének ünneplése. 
Ami ebben a versben elhangzik, annak ugyanaz a jelentése, mintha a király győztesnek 
hirdettetett volna ki minden ellensége felett. Épp az imént mondtam, hogy az efféle kijelentés 
nem felesleges. Nem lenne elegendő ugyanis a királyság számára belsőleg virágzani, s 
feltöltődni békességgel, gazdagsággal és a jó dolgok bőségével, ha egyidejűleg nem lenne 
megerősítve a külföldi ellenségek támadásaival szemben. Ez különösen Krisztus királyságára 
vonatkozik, amely soha nincs evilági ellenségek híján. Igaz, nem mindig támadják nyílt 
háborúval, s néha része van a nyugalom időszakában is, de a Sátán szolgái soha nem teszik 
                                                
532 Walford így olvassa ezt a mondatot: „Megvidámítottad őt a Te jelenléted örömével”. 
533 A Károli-fordításban itt a megjelenésed szó szerepel – a ford. 
534 Ezt a francia változat központozása szerinti fordítás. A latin változat központozása szerint az Úr az előző 
mondat végéhez csatolt ekképpen: „… megjelenésed idején, ó Uram!” 
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félre a rosszindulatukat, s a vágyukat a károkozásra, ezért nem is szűnnek meg soha 
tervezgetni Krisztus királyságának legyőzését, sőt megpróbálni véghezvinni azt. Nekünk 
nagyon jó, hogy a mi Királyunk, Aki pajzsként emeli fel a kezét előttünk a mi védelmünkre, 
mindenkinél erősebb. Ami a kétszer ismétlődő héber מצא matsa szót illeti, s amit a megtalálja 
szóval fordítottunk, ez néha azt is jelenti: kielégíteni. Miután az első mondatban előtte van a 
 lamed betű, melynek jelentése számára, vagy ל kal szónak melynek jelentése minden, s a כל
ellen, de nem csatlakozik előtagként a gyűlölőidnek fordított héber szóhoz, e miatt a 
különbözés miatt egyes fordítók úgy magyarázzák az igeverset, mintha ezt mondta volna: a 
Te kezed képes lesz kielégíteni minden ellenségedet, a Te jobb kezed megtalálja minden 
gyűlölődet. Így a mondat fokozatosan emelkedik: a Te kezed képes lesz kiállni, a te jobbod 
képes lesz ránehezedni ellenségeidre, így ők nem kerülik el a pusztulást. 

10. Tüzes kemenczévé teszed őket haragod idején.535 A zsoltáros itt félelmetes bosszút 
ír le, amiből arra következtetünk, hogy nem mindenféle ellenségről beszél általánosságban, 
hanem Isten rosszindulatú és eszeveszett megvetőiről, akik az ősi gigászokhoz536 hasonlóan 
az Ő egyszülött Fia ellen támadnak. Maga a büntetés komolysága mutatja a gonoszság 
nagyságát. Egyesek úgy vélik: Dávid arra a fajta büntetésre gondol, amit az ammonitákra 
szabott ki, amiről a szent történelemben is olvasunk beszámolót, de valószínűbb, hogy itt 
jelképesen azt a félelmetes pusztulást tárja elénk, ami Krisztus összes ellenségére vár. 
Éghetnek a dühtől az egyházzal szemben, s kegyetlenségükkel az egész világot lángba 
boríthatják, mikor azonban gonoszságuk eléri a legmagasabb csúcsát, ott meglesz a jutalmuk, 
amit Isten tartogat a számukra: beveti őket a tüzes kemencébe, ahol majd elégnek. Az első 
mondatban a királyt bosszúállónak nevezi, a másodikban ezt a hivatalt Istenre ruházza, majd a 
harmadikban a bosszú végrehajtásáról azt mondja, hogy tűz által történik, s ez a három dolog 
nagyon jó összhangban állnak egymással. Tudjuk, hogy az ítélet Krisztusnak adatott, hogy 
ellenségeit egyenesen az örök tűzbe vesse. Fontos volt azonban konkrétan kifejezni, hogy ez 
nem ember, hanem az Isten ítélete. S annak bemutatása sem volt kevésbé fontos, hogy 
micsoda rendkívüli és félelmetes lesz ez a bosszú, mert ezzel felrázza a kábultságból azokat, 
akik nem érzékelvén a veszély közeledtét vakmerően lenézik Isten minden fenyegetését. 
Emellett mindez nem csekély vigasztalást is nyújt az igazaknak. Tudjuk, milyen félelmetes az 
istentelenek kegyetlensége, s hogy hitünk hamar elsüllyedne alatta, ha nem emelkedne fel 
Isten ítéletének szemléléséhez. A haragod idején kifejezés azt tanácsolja, hogy türelemmel 
hordozzuk a keresztet mindaddig, amíg Isten jónak látja minket alatta próbára tenni és 
megalázni. Ha tehát nem azonnal veti be az erejét az istentelenek megsemmisítésére, tanuljuk 
meg kiterjeszteni a reménységünket azokra az időkre, melyeket a mi mennyei Atyánk jelölt ki 
az Ő örök céljának megfelelően az ítélet végrehajtására, s mikor a mi Királyunk, 
felfegyverezvén a félelmetes hatalmával, eljön bosszút állni. Miközben most látszólag 
tudomást sem vesz a dolgok menetéről, ez nem jelenti azt, hogy nem törődne a saját 
érdekeivel vagy mivelünk. Épp ellenkezőleg, nevet azok őrültségén, akik mindennemű 

                                                
535 A francia fordítás és Skinner fordítása ezeknek a szavaknak az esetében ugyanaz, s egyezik Rogers 
fordításával is. Utóbbi megjegyzi: „A szokásos fordítás: Tüzes kemencéhez hasonlóvá teszed őket nem túl 
értelmes. Én a כתור szót a כבתנור helyett szereplő kihagyásnak tekintem: Mintegy tüzes kemencébe helyezed 
őket.” – Rogers, Book of Psalms, 2. kötet 178. oldal. Poole ugyanezt a nézetet vallja. Kálvin azonban a francia 
változatban majdnem ugyanazt a fordítást szerepelteti, mint ami az angol változatban olvasható: “Tu les rendras 
comme une fournaise de feu en temps de ta cholere.” “Olyanná teszed őket, mint a tüzes kemence a te haragod 
idején.” Ez pontosan megfelel Horsley fordításának, akit Walford is követ. „Ez leírja”, mondja a tudós főpap „a 
Messiás tűzben elpusztuló ellenségeinek füstjét, mely úgy száll fel, mint a kemence füstje. ’Az ő kínlódásuknak 
füstje felmegy örökkön örökké’.” „Milyen félelmetesen lenyűgöző”, mondja Mant püspök „a síkságon levő 
városok romjainak leírása, amiképpen a látvány Ábrahám szemébe ötlött a megsemmisülésük végzetes reggelén: 
’ És tekinte Sodoma és Gomora felé, és az egész környék földje felé; és látá, és ímé felszálla a földnek füstje, 
mint a kemencze füstje’.” 
536 Utalás a pogány mitológia mesebeli gigászaira, akik az ég ellen háborúztak. 
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veszélyérzet nélkül vetik magukat mindenféle bűnbe, és napról napra elbizakodottabbakká 
válnak. Istennek ez a nevetése igaz, hogy csak kevés vigaszt jelent a számunkra, 
mindazonáltal nekünk ki kell töltenünk a háborús állapotunk idejét, míg el nem jön „az Úr 
bosszúállásának napja”, ami ahogyan Ézsaiás kijelenti „a megfizetés esztendeje” is lesz 
egyben (Ézs34:8). Számomra nem tűnik nem helyénvalónak azt feltételezni, hogy az utolsó 
mondatban Krisztus ellenségeivel szemben olyan pusztulás van megjósolva, mint amit Isten 
az őskorban Szodomára és Gomorára küldött. Az a büntetés minden másnál látványosabb és 
emlékezetesebb példája volt Isten a gonoszokra kimondott ítéletének, vagy inkább, 
mondhatni, látható képe volt a Földön a pokol örök tüzének, ami az elvetettek számára 
készült, ezért ez a hasonlat gyakran megtalálható a Szentírásban. 

11. Gyümölcsüket kiveszted e földről. Dávid azzal a körülménnyel nagyítja fel Isten 
haragjának nagyságát, hogy még a gonoszok gyermekeire is ki fog terjedni. Elég szokásos 
tanítása a Szentírásnak az, hogy Isten nemcsak a gonoszság első kezdeményezőire szab ki 
büntetést, hanem engedi azt átáradni még a gyermekeikre is.537 S még mikor így ki is terjeszti 
a bosszúállását a harmadik, vagy negyedik generációra, akkor sem lehet mondani, hogy 
válogatás nélkül egy kalap alá vonja az ártatlant a vétkessel. Miután az istentelenek magva, 
akiket megfosztott a kegyelmétől, átkozott, s természetüknél fogva valamennyien a harag 
gyermekei és az örök pusztulásra vannak szánva, Ő nem kevésbé igazságos azzal, hogy a 
gyermekekkel szemben is ugyanolyan szigorúságot tanúsít, mint az atyákkal szemben. Ki 
hozhatna fel Vele szemben bármiféle vádat azért, mert visszatartotta az arra méltatlanoktól azt 
a kegyelmet, amit a gyermekeinek megad? Mindkét módon azt mutatja meg, mennyire kedves 
és drága a Számára Krisztus királysága: először azzal, hogy kegyelmét kiterjeszti az igazak 
gyermekeire akár ezer generáción át, másodszor azzal, hogy haragjával sújtja az elvetetteket 
akár három, vagy négy generáción át is. 

 
12. Mert gonoszságot terveztek538 ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik 

ki; 
13. Mert539 céltáblává teszed őket,540 íved húrjait arczuknak feszíted. 
14. Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük 

hatalmadat! 
 
12. Mert gonoszságot terveztek. Ebben az igeversben Dávid azt mutatja meg, hogy az 

istentelenek rászolgáltak arra a félelmetes pusztulásra, amiről megjósolja, hogy utoléri őket, 
mert nemcsak egy halandó embert zaklattak, hanem gőgös őrültségükben Magával Istennel 
kezdtek háborút. Amiképpen a második zsoltárhoz fűzött magyarázatunkban elmondtuk, 
egyetlen ember sem léphetett fel erőszakosan Izraelnek az Isten parancsára Dávid 
személyében felszentelt királyságával szemben anélkül, hogy azzal ne kezdett volna bolond és 
szentségtörő háborúba Isten ellen. Sokkal inkább, mikor valakik Krisztus királyságát 
támadják meg annak megdöntése végett, azzal Isten fenségét sértik, mert Isten akarata 
egyedül az Ő Fia keze által uralkodni a világban. Miután a héber נטה natah szó, amit mi 
terveztek-nek fordítottunk néha azt is jelenti: fordítottak, így is lehet a mondatot fordítani. Az 
első nézetnek megfelelően a mondat jelenése az alábbi: a gonoszok, mintegy kiterjesztvén 
hálóikat, megpróbálták legyőzni Isten erejét. A második nézetnek megfelelően a jelentés 
ekképpen alakul: az Ő erejének visszatartása, mondhatni elnyelése végett541 elfordították a 
gonoszságukat annak eltérítése végett, pontosan úgy, ahogyan az ember, aki egy hatalmas 

                                                
537 “Mais qu’il le fait mesme regorger au sein des enfans d’iceux.” L. Ézs65:6-7. 
538 “Ou, ont decliner.” — “Vagy, fordítottak.” Az angol változatban a terjesztettek ki kifejezés szerepel - a ford. 
539 Ez az igevers magyarázza meg, hogy miért nem tudták végrehajtani, amit elterveztek 
540 A Károli-fordítás szerint: Mert meghátráltatod őket – a ford. 
541 “Pour icello empescher et comme engloutir.” 
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árkot ásott, elfordította valamely patak folyását, hogy azon keresztül folyjék. A zsoltáros 
ezután azt jelenti ki, hogy csalárdságot gondoltak, aminek a kivitelezése viszont meg fog 
hiúsulni. Ezekkel a szavakkal azok ostoba gőgösségét feddi meg, akik Isten ellen háborút 
indítván akkora vakmerőséget és elszántságot mutatnak, amivel felvállalnak bármit, legyen az 
bármekkora meggondolatlanság is. 

13. Mert céltáblává teszed őket. Miután a héber כםש  shekem szó, amit céltáblának 
fordítottunk, tulajdonképpen vállat jelent, ezért egyesek ekképpen fordítják: Fejük szétveretik, 
így testük meggörbülvén a vállaik előre ugranak. E fordítók szerint Isten ellenségeinek 
leverése van itt jelképesen leírva. Van azonban egy másik magyarázat is, amely 
általánosabban elfogadott még a zsidó igemagyarázók között is, nevezetesen hogy Isten 
bezárja őket valamelyik sarokba, és ott akadályozza meg, hogy kárt okozzanak.542 Azért így 
fordítják, mert a héber שכם shekem szó gyakran jelent sarkot, negyedet, vagy helyet. Miután 
azonban a szent szerző a rögtön ezután következőkben íjászként mutatja be Istent, aki 
egyenesen az arcukba lövi a nyilait, nekem kétségem sincs afelől, hogy ezt a hasonlatot 
folytatva céltáblává, vagy mesterséges dombocskává teszi őket. Így az igeszakasz nagyon 
természetes jelentése az alábbi lesz: Uram, te teszed őket mintegy céltáblává, amibe majd 
nyilaidat lövöd.543 A zsoltáros kétségtelenül azt tartotta szem előtt, hogy a türelem 
gyakorlására tanítson bennünket, amíg majd Isten alkalmas időben véget nem vet az 
istenteleneknek. 

14. Emelkedjél fel Uram. A zsoltár végül imával fejeződik be, ami ismét megerősíti, 
hogy a királyság, amiről a zsoltárban szó van, oly szorosan kötődik Isten dicsőségéhez, hogy 
az Ő hatalma tükröződik arról vissza. Ez kétségtelenül igaz volt Dávid királyságát illetően, 
mert Isten az ókorban az ő trónra emelésével mutatta meg a hatalmát. Amiről azonban itt van 
szó, az csak Krisztusban teljesedett be, Akit a mennyei Atya jelölt ki Királyunknak, s Aki 
egyidejűleg a testben megjelent Isten is. Miután az Ő isteni hatalmának joggal kell félelemmel 
eltöltenie a gonoszokat, ezért van az itt megemlítve a legédesebb vigasztalásokkal teljesen a 
számunkra, hogy örömmel töltsön el bennünket, és ösztönözzön az ünneplésére a dicséret és a 
hálaadás énekeivel. 

                                                
542 Kimchi és mások így olvassák: „A sarokba állítod őket”, amit ekképpen értettek: „Betaszítod őket egy 
sarokba, s nyilaidat az arcukra irányítod.” – Lásd Poole: Synopsis Criticorum. 
543 Ezt a nézetet vallják Ainsworth, Castellio, Cocceius, Diodati, Dathe, Horsley, és Fry. Horsley így fordítja az 
igeverset: „Valóban nyilaid céltáblájává teszed őket, és egyenesen rájuk fogsz célozni.” „Én”, mondja, „a בונך 
szót (amit egyenes rácélzásnak fordít) az íjászat technikai kifejezésének tekintem, mely valamely tárgy konkrét 
megcélzását jelenti”. Az angol változatban: „Ezzel készteted őket arra, hogy hátat fordítsanak.” A שכם shekem 
eme jelentésének igazolásával kapcsolatosan lásd Merrick’s Annotations. Gesenius ugyanebben az értelemben 
veszi a szót, melynek szó szerinti jelentése: “a te íjhúrod”. 
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22. zsoltár 
 
Dávid arról panaszkodik ebben a zsoltárban, hogy olyan nyomorult körülmények közé 

került, melyek között egy kétségbeesett emberhez hasonlít. Miután azonban elsorolta a 
csapásokat, melyek oly súlyosan érték, felemelkedik a kísértések mélységéből, s összeszedvén 
a bátorságát a szabadulás bizonyosságával vigasztalja magát. Egyidejűleg Krisztus előképét 
állítja elénk a saját személyében, Akiről a prófécia Lelkével tudta, hogy csodálatos és 
rendkívüli módon fog megalázkodni,544 mielőtt Atyja felmagasztalná. Ez a két részből álló 
zsoltár magyarázza tehát Ézsaiás próféciáját (Ézs53:8): „A fogságból és ítéletből ragadtatott 
el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn 
rajta vereség?!” 

 
1. Az éneklőmesternek a reggel végezetére; Dávid zsoltára.545 
 
Ez a megnevezés homályos, de a fordítók szükségtelenül törték magukat annak 

keresésében, hogy miféle fennkölt titok rejlik egy ily csekély fontosságú dologban. Egyesek 
azon a véleményen vannak, hogy az אילת ayeleth szó a hajnalcsillagot jelenti.546 Mások 
szerint erőt jelöl,547 de a leghelyesebb végezetnek fordítani. Az apostolok bizonyságtételéből 
nyilvánvaló, hogy ez a zsoltár egy prófécia Krisztusról, s az ókori fordítók úgy vélték: 
Krisztus nem magasztaltatik fel és tiszteltetik kellőképpen, amíg nem kölcsönöznek 
misztikus, vagy jelképes értelmet a végezet szónak. Ezért úgy tekintették, hogy ez a szó az 
áldozatokkal kapcsolatos különféle dolgokra mutat. Azok, akik az eredeti אילת חשחר ayeleth 
hashaschar szavakat a nap virradata vagy reggel kifejezéssel vélik jónak fordítani, ugyanezt 
teszik. Én azonban nem találok szilárdságot ezekben az elmésségekben, s jobb lesz a kifejezés 
ama jelentéséhez ragaszkodni, mely egyszerűbb és természetesebb. A megfogalmazás egész 
hangneméből az látszik, hogy Dávid itt nem pusztán egyetlen üldözésre gondol, hanem az 
összes üldöztetést szemléli, amiket Saul alatt szenvedett el. Bizonytalan azonban, hogy vajon 
akkor írta-e ezt a zsoltárt, mikor békességben élvezte a királyi mivoltát, vagy a 
megpróbáltatásainak idején. Kétségtelen azonban, hogy azokat a gondolatokat írta le, melyek 
a nehézségei, megpróbáltatásai és fájdalmai közepette suhantak át az elméjén. 

 
2. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól 

jajgatásomnak szava. 
3. Én Istenem, kiáltok nappal,548 de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs 

nyugodalmam. 
 
2. Én Istenem! A második igevers két figyelemre méltó mondatot tartalmaz, melyek 

jóllehet látszólagos ellentmondásban állnak, mégis együttesen bukkannak fel az istenfélők 
elméiben. Mikor a zsoltáros arról beszél, hogy Isten elhagyta és elvetette, ez látszólag egy 
kétségbeesett ember panasza, hiszen maradhat-e az emberben a hitnek akár egyetlen 
szikrácskája is, mikor azt hiszi: többé nem kap semmiféle segítséget Istentől? S mégis, miután 
kétszer is a maga Istenének nevezi Istent, s Hozzá irányítja a panaszait, ezzel nagyon konkrét 

                                                
544 “En toutes les sortes qu’il est possible de penser.” —“Minden elképzelhető módon.” 
545 A Károli-fordítás szerint: Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára – a ford. 
546 S ez a kezdet, mondják, azért került a zsoltárba, mert az egész zsoltár Krisztusra, a hajnalcsillagra vonatkozik. 
547 Azok, akik erőnek fordítják, az איל eyl, erő szóból származtatják, és megjegyzik, hogy az אילותי eyaluthi 
rokon értelmű szót a 20. versben a Septuaginta a την βοηθειαν μου, én segítségem vagy erősségem kifejezéssel 
fordítja. A reggel erőssége alatt a virradatot értik. 
548 “Mon Dieu, je crie tout le jour.” — “Én Istenem, egész nap kiáltok.” 
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módon vallja meg a hitét. Az istenfélőknek ezzel a belső konfliktussal kell megkínlódniuk, 
valahányszor Isten visszavonja a kegyességének jeleit tőlük, így bármerre is néznek, 
mindenhol csak éjszakai sötétséget látnak. Azt mondom: Isten népe az önmagukkal folytatott 
küzdelemben egyrészről felfedezi a test gyengeségét, másrészről bizonyítékát adja a hitének. 
Az elvetetteket illetően, miután ők bizalmatlanságot táplálnak a szívükben Istennel szemben, 
elméjük tanácstalansága elborítja, és teljes mértékben képtelenné teszi őket arra, hogy Isten 
kegyelmére vágyakozzanak. Az pedig, hogy Dávid anélkül tűrte a kísértés támadásait, hogy 
azok legyűrték, vagy elnyelték volna, könnyen meglátható a szavaiból. A szomorúság nagyon 
maga alá gyűrte, mindazonáltal a meggyőződés nyelvén kiált fel: Én Istenem, én Istenem!, 
amit nem tehetett volna meg anélkül, hogy hevesen ellen ne állt volna annak az ellentétes 
aggodalomnak,549 miszerint Isten elhagyta őt. Az istenfélők között senki sincs, aki naponta 
meg ne tapasztalná önmagában ugyanezt. A test megítélése szerint azt hiszi: Isten elvetette és 
elhagyta, miközben hittel még mindig érzékeli Isten kegyelmét, ami el van rejtve az érzéki 
szemek és a gondolkodás elől. Ezért van az, hogy az ellentétes érzelmek keverednek és 
egymásba szövődnek a kegyesek imáiban. A testi érzékek, és gondolkodás nem tehetnek 
mást, mint vagy kegyesnek, vagy ellenségesnek fogják fel Istent a dolgok előttük megjelenő 
pillanatnyi állapotának megfelelően. Mikor tehát Isten engedi, hogy hosszú időn át a bánat 
emésszen minket, a test érzékelésének megfelelően szükségszerűen úgy kell éreznünk, mintha 
elhagyott volna minket. Mikor az efféle zavaró gondolat teljességgel átveszi az ember 
elméjének irányítását, akkor mélységes hitetlenséggel borítja el az illetőt, s ő már többé se 
nem keres, se nem vár semmiféle orvosságot. Ha azonban a hit siet a segítségére az efféle 
kísértéssel szemben, akkor ugyanaz a személy, aki a dolgok külső megjelenéséből kiindulva 
ítélvén Istent önmagára haragvónak, vagy őt elhagyónak tekintette, az ígéretek tükrében 
szemléli Isten rejtett és messzi kegyelmét. E két ellentétes érzelem között zavarodnak össze, 
és mondhatni ingadoznak a kegyesek, mikor a Sátán az egyik oldalról Isten haragjának jeleit 
mutatja fel nekik, a kétségbeesés felé terelvén ezzel őket, s megpróbálván teljességgel 
legyőzni a hitüket, miközben a hit a másik oldalról arra tanítja őket az ígéretekhez 
visszahívogatva, hogy várjanak türelemmel és bízzanak Istenben, amíg Isten meg nem mutatja 
nekik atyai ábrázatát. 

Látjuk tehát a forrást, amiből az Én Istenem, én Istenem! kiáltás fakadt, s amelyből a 
rögtön ezután következő miért hagytál el engemet? panasz is származik. Miközben a bánat 
hevessége és a test gyengesége az elhagyott az Isten szavaknak a kimondására késztette a 
zsoltárost, a hit, nehogy ily súlyosan megpróbáltatván kétségbe essen, helyesbítő szavakat is 
adott a szájába, ezért bátran nevezte én Istenemnek azt az Istent, Akiről úgy vélte, elhagyta őt. 
Látjuk tehát, hogy a hitnek adta az első helyet. Mielőtt engedte volna magának ennek a 
panasznak a kimondását, először bejelenti, hogy Istent még mindig az ő Istenének tartja, és 
Hozzá menekül. S miután a testi érzelmeket, ha egyszer kitörtek, nem könnyű megzabolázni, 
sőt inkább az ésszerűség határain túlra visznek minket, egészen biztosan helyes, ha már a 
legelején elnyomjuk ezeket. Dávid tehát a lehető legjobb rendet tartotta fenn azzal, hogy a 
hite számára biztosította az elsőbbséget azzal, hogy kifejezte azt még mielőtt utat engedett 
volna a bánatának, s így korlátozta hő imával a panaszt, melynek ezután adott hangot a 
megpróbáltatásainak nagysága okából. Ha egyszerűen és pontosan csak ennyit mondott volna: 
Uram, miért hagytál el engem? azzal úgy tűnt volna, hogy a keserű panasszal Isten ellen 
zúgolódik. Emellett abba a nagy veszélybe is belekerült volna, hogy az elméje megkeseredik a 
zúgolódástól a fájdalma nagysága miatt. De itt a hit védőművét emeli fel a zúgolódás és a 
megkeseredés ellenében, s kordában tartja a gondolatait és érzelmeit, nehogy azok túllépjék 
az illendőség határát. S az ismétlés sem felesleges, mikor az Istent kétszer is a saját Istenének 
nevezi, majd nem sokkal később harmadszor is megismétli ugyanazt a kifejezést. Mikor Isten, 

                                                
549 “Ce qu il ne pouvoit faire si non en resistant vivement a la apprehension contraire.” 
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mintha minden rólunk történő gondoskodást elvetett volna, eltekint a nyomorúságainktól és 
sóhajainktól, mintha nem is látná azokat, a konfliktus ezzel a fajta kísértéssel terhes és 
fájdalmas, így Dávid annál serényebben keresi hitének megerősítését. A hit nem az első 
összeütközéskor szerzi meg a győzelmet, hanem megannyi csapás elszenvedése után, miután 
sok hányattatás volt már az osztályrészünk, akkor győzedelmeskedik. Nem állítom, hogy 
Dávid oly bátor és hős bajnok volt, akinek a hite soha meg nem ingott. A kegyesek 
megpróbálhatják minden erőfeszítésükkel legyőzni testi érzéseiket, hogy teljes mértékben 
alávethessék és odaszánhassák magukat Istennek, mégis marad bennünk valamennyi 
gyengeség. Ebből származott a szent Jákób ama megtorpanása, amit Mózes az 1Móz32:24-
ben említ. Ő ugyanis, noha az Istennel folytatott küzdelemben felülkerekedett, ezután mégis 
örökké viselte bűnös fogyatékosságának a jelét. Az efféle példákkal buzdítja Isten kitartásra 
az Ő szolgáit, nehogy a saját gyengeségük tudatában belesüllyedjenek a kétségbeesésbe. 
Ennek jelentése tehát, amit el kell fogadnunk, hogy valahányszor csak testünk izgatottá válik, 
és heves viharhoz hasonlóan türelmetlenségre sarkall minket, küzdenünk kell ellene és meg 
kell próbálnunk megzabolázni a hevességét. Ha ezt tesszük, igaz, hogy felkavarodunk, és 
súlyosan megpróbáltatunk, hitünk azonban továbbra is biztonságosan elkerüli a hajótörést. 
Emellett Dávid panaszának magából a formájából is leszűrhetjük, hogy nem ok nélkül 
kettőzte meg a szavakat, melyekkel a hitét támogatta meg. Nem egyszerűen csak azt mondta: 
Isten elhagyta, hanem hozzátette, hogy Isten távol volt az ő megsegítésétől, mivel mikor a 
legnagyobb veszélybe kerülten látta őt, nem adott neki jelet, mellyel abbéli reménységében 
bátorította volna, hogy elnyeri a szabadulást. Mivel Isten képes minket megtámogatni, ha 
látja, hogy ki vagyunk téve az ellenség prédájának, de mégis ülve marad, mintha nem is 
törődne velünk, ki ne mondaná, hogy visszavonta a kezét és nem szabadít meg minket? A 
jajgatásom szava kifejezéssel a zsoltáros azt jelzi: a legnagyobb mértékben lesújtott és 
megkínzott volt. Ő természetesen nem oly kis bátorságú ember volt, aki valami csekély, vagy 
közönséges megpróbáltatás miatt bömbölt volna így egy vadállathoz hasonlóan.550 Arra kell 
tehát következtetnünk, hogy a fájdalom nagyon nagy volt, ami a szelídségéről, és a 
megpróbáltatásokban a rettenhetetlen bátorságáról híres emberből ezt az ordítást váltotta ki. 

Ami a mi Megváltó Jézus Krisztusunkat illeti, mikor a kereszten függve a lelkét átadni 
készülve Istennek ugyanezeket a szavakat használta, az Ő Atyjának a kezébe (Mt27:46), 
nekünk azt kell fontolóra vennünk, hogy a két dolog miképpen egyeztethető össze, miszerint 
Krisztus az Atya egyszülött Fia volt, mégis annyira átjárta a fájdalom, s oly hatalmas mentális 
izgatottság fogta el, hogy úgy kiáltott fel, mintha Isten elhagyta volna. A látszólagos 
ellentmondás eme két kijelentés között arra késztetett sok fordítót, hogy kibúvókat keressenek 
a Krisztus megvádolásának félelmétől hajtva ebben a dologban.551 Ennek megfelelően 
mondták, hogy ez a panasz Krisztus szájából inkább a köznép véleménye szerint hangzott el, 
akik látták a szenvedéseit, semmint azért, mert Ő Maga érezte úgy, hogy Atyja elhagyta. Nem 
vették fontolóra azonban, hogy ezzel jelentősen kisebbítik a megváltásunk jótéteményét, azt 
képzelvén, hogy Krisztus teljességgel mentes volt mindazoktól a vélelmektől, melyek az Isten 
ítélete miatt hasítanak bele a bűnösbe. Alaptalanul féltek attól, hogy Krisztust ekkora félelem 
alanyának megtéve a dicsőségét fogják kisebbíteni. Amiképpen Péter tesz bizonyságot a 
Csel2:24-ben: „Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen 
volt néki attól fogvatartatnia”, abból világosan következik, hogy nem volt teljesen mentes 
ezektől a fájdalmaktól. S miután Ő a mi képviselőnkké vált és Magára vette a bűneinket, 
természetesen szükséges volt Neki bűnösként megjelennie Isten ítélőszéke előtt. Ebből fakadt 
az a félelem és rettegés, ami arra késztette, hogy szabadulásért imádkozzon a halálból: nem 
                                                
550 “Et de faict, il n’estoit point de si petit courage, que pour quelque real leger il hurlast ainsi comme une beste 
brute.” —“Az eredeti szó (a kiáltás helyén) tulajdonképpen oroszlánüvöltést jelent, és gyakorta használatos a 
beteg emberek fájdalmas jajgatásának leírására. Lásd egyebek mellett Zsolt32:2, 38:9.” —Mant püspök. 
551 “Pour crainte de charger Christ de ce blasme.” 
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azért, mert oly fájdalmas volt a Számára eltávozni ebből az életből, hanem mert a szeme előtt 
volt Isten átka, ami minden bűnöst sújt. Most ha az első összeütközés alatt „az ő verítéke 
olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak” (Lk22:43), nem csoda, ha 
utolsó szenvedései között a kereszten a legmélyebb fájdalmat jelző panaszt szólta. Egyébként 
meg kell jegyezni, hogy Krisztus, noha alá volt vetve emberi szenvedélyeknek és 
érzelmeknek, soha nem esett bűnbe a testi gyengeség miatt, mert természetének tökéletessége 
megóvta Őt minden szélsőségtől. Ezért tudott legyőzni minden kísértést, amivel a Sátán 
támadta őt anélkül, hogy egyetlen sebet is kapott volna az összecsapásban, ami később 
megtorpanásra késztethette volna. Röviden kétség sem fér hozzá, hogy Krisztus ezt kiáltván a 
kereszten világosan megmutatta: Dávid itt ugyan a saját nyomorúságára tekint, azonban a 
zsoltár mégis a prófécia Lelkének hatása alatt íródott Dávid Királya és Ura vonatkozásában. 

3. Én Istenem, kiáltok nappal. Ebben az igeversben a zsoltáros kifejezi 
megpróbáltatásainak hosszas folytatódását, ami növelte zaklatottságát és kimerültségét. Ez 
még fájdalmasabb kísértés volt, úgyhogy a kiáltozása látszólag veszendőbe ment, mert miután 
az egyetlen eszközünk a megkönnyebbülésre a megpróbáltatások során Isten nevének 
segítségül hívása, ha nem jutunk előnyhöz az imáinkkal, mi más orvosság marad meg a 
számunkra? Dávid tehát arról panaszkodik, hogy Isten valamiképpen süket az imáira. Mikor a 
második mondatban azt mondja: és nincs nyugodalmam, az azt jelenti, hogy nem tapasztalt 
meg vigasztalást, vagy enyhülést, sőt semmit, ami nyugalmat adhatott volna zaklatott 
elméjének. Amíg a nyomorúság ránehezedett, elméje oly nyugtalan volt, hogy kénytelen volt 
kiáltozni. Itt tehát a hit állandóságát látjuk, mikor a hosszú időszak során a megpróbáltatások 
sem legyőzni nem tudták, sem az ájtatosság megszakítására kényszeríteni. Az imádkozás igazi 
szabálya tehát annak, hogy aki látszólag haszontalanul vagdalta a levegőt, vagy a munkáját 
vesztegette a hosszan tartó imádkozásban, ezen az alapon nem szabad abbahagynia, vagy 
elállnia ettől a kötelességétől. Emellett létezik egy jótétemény, amit Isten atyai jóságából 
megad a népének. Ez pedig nem más, mint hogy ha bármikor csalatkoztak a vágyaikat és a 
várakozásaikat illetően, tudathatják Istennel a tanácstalanságukat és aggodalmaikat, letéve 
azok terhét mintegy az Ő keblére. 

 
4. Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol. 
5. Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket. 
6. Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg. 
7. De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata. 
8. A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és 

hajtogatják fejöket: 
9. Az Úrra552 bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt,553 hiszen 

gyönyörködött benne! 
 
4. Pedig te szent vagy. A héberben tulajdonképpen És te szent vagy, de a héber ו vav 

kötőszót kétségtelenül a pedig ellentétes kötőszóval kell fordítani. Egyesek úgy vélik, hogy 
Isten örök és megváltozhatatlan állapota van itt szembeállítva azokkal a megpróbáltatásokkal, 
melyeket Dávid szenvedett el, de én nem osztom ezt a véleményt.554 Egyszerűbb és 
                                                
552 A héberben: „Az Úrra gördítette [magát].” A latin változatban a szerző olvasata: „Devolvit ad Jehovam”, a 
franciában pedig: “Il a remis disent-ils, au Seigneur son a l’aime.” 
553 Mentse meg őt, szabadítsa meg őt. Ezt az ismétlést szerepelteti a fordításában Street, és Poole is elfogadja. 
„Ugyanazt a dolgot”, mondja Poole, „kétszer ismétli, hogy ezzel kimutassa mind a gyűlöletük hevességét, mind 
abbéli meggyőződésüket, hogy fölébe kerekedhetnek.” 
554 Miután a ישב yashab nem csak azt jelenti, lakozni, hanem azt is, hogy megmaradni, vagy folytat(ód)ni (l. 
Zsolt102:13), Hammond úgy véli, ez utóbbi a szó itteni jelentése, és így fordítja az igeszakaszt: „De Te szent 
maradsz, vagy továbbra is szent vagy, Aki a dicséretek, vagy Aki Izrael dicséretei tárgya, vagy még 
egyszerűbben, Te megmaradsz szentnek, Izrael dicséreteinek”. 
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természetesebb úgy tekinteni a nyelvezetet, hogy Isten mindig kegyelmes a választott népe 
iránt. Az itt tárgyalt téma nem az, hogy Isten milyen a mennyben, hanem hogy milyennek 
mutatkozott az emberek iránt. Megkérdezhető, hogy vajon Dávid ezekkel a szavakkal a 
panaszát fokozza, burkoltan arra célozva, hogy ő az egyetlen ember, aki semmit sem kap 
Istentől? Vagy, ezeket a szavakat, mint pajzsot tartva maga előtt visszaveri a kísértést, mely 
támadta őt azt az igazságot a szeme elé állítva, hogy Isten az Ő népének folytonos 
megszabadítója? Elfogadom, hogy ez a vers további kifejezése Dávid fájdalmának, de 
kétségem sincs felőle, hogy ezt a nyelvezetet használva orvosságot keres a bizalmatlanságára. 
Veszélyes kísértést jelentett a számára látni önmagát az Istentől elhagyatottan, s ennek 
megfelelően, nehogy folytonosan erre gondolva elteljen ezzel a gondolattal, elfordította 
elméjét az Isten kegyelme által szolgáltatott bizonyítékok folytonos szemlélése felé a 
támogatás megadatásának reménységével. Ő tehát nemcsak azt akarta megkérdezni, miképpen 
lehetséges, hogy Isten, aki mindig könyörületesen bánt a népével, most mondhatni 
megfeledkezvén a saját természetéről, mindenféle támogatás, vagy vigasztalás nélkül hagyja a 
nyomorult embert. Egyúttal pajzsot is felvesz, amivel megvédi magát a Sátán tüzes nyilaitól. 
Istent szentnek nevezi, mivel Ő mindig ugyanaz. Azt mondja, hogy Izráel dícséretei között 
lakozik, mert akkora nagylelkűséget mutatott a választott nép iránt, hogy mindig elárasztotta 
őket áldásaival, így ellátta őket anyaggal a folytonos dicsérethez és hálaadáshoz. Amíg Isten 
meg nem ízlelteti velünk a jóságát jót cselekedvén velünk, addig nekünk is némáknak kell 
maradnunk a dicsérete ünneplésének vonatkozásában. Miután Dávid a választott népéhez 
tartozott, a bizalmatlanság által állított minden akadállyal szemben törekszik azt a 
reménységet táplálni, hogy végül majd csatlakozik hozzájuk, és együtt éneklik Isten 
dicséretét. 

5. Benned bíztak atyáink. Itt a zsoltáros megjelöli annak okát, miért lakozott Isten 
Izrael törzseinek dicséretei között. Ennek oka nem volt más, mint hogy az Ő keze mindig ki 
volt nyújtva népének megvédésére. Dávid, amint az imént megjegyeztem, összegyűjti az 
összes megelőző kor tapasztalatait önmaga bátorítása, megerősítése és hatékony meggyőzése 
végett, hogy miután Isten soha nem vetett el senkit a választott népéből, ő maga is az egyike 
lesz azoknak, akik szabadulása biztonságosan Isten kezében van. Konkrétan azt jelenti ki 
tehát, hogy azok leszármazottai közé tartozik, akik meghallgattattak, s ezzel arra utal: ő 
ugyanannak a kegyelemnek az örököse, amit amazok is megtapasztaltak. Arra a szövetségre 
tekint, mely által Isten a saját népévé fogadta Ábrahám leszármazottait. Csekély hatása lenne 
ismerni a különböző eseteket, melyek során Isten kegyelmet gyakorolt a népe iránt, amíg mi 
is mindannyian nem számíthatnánk magunkat e nép közé, ahogyan Dávid sorolja önmagát 
Isten egyházához. Háromszor is megismételvén, hogy az atyák a szabadulást a bizalommal 
nyerték el, kétség sem férhet hozzá: teljes szerénységgel hallgatólagosan arra utal, hogy ő is 
ugyanazt a reménységet táplálta, ami amazokat is ihlette, azt a reménységet, mely maga után 
vonja az ígéretek beteljesedését a mi érdekünkben. Ahhoz, hogy az ember bátorítást nyerjen 
az áldásokból, melyeket Isten a korábbi időken adott a szolgáinak, a figyelmét Isten Ígéjének 
bőkezű ígéretei felé kell fordítanunk, valamint az ezekre támaszkodó hitre. Egyszóval annak 
megmutatása végett, hogy ez a magabiztosság sem hideg, sem halott nem volt, Dávid egyben 
azt is elmondja, hogy Istenhez kiáltottak. Az, aki azt állítja, hogy Istenben bízik, de mégis 
annyira fásult és közönyös a megpróbáltatásai során, hogy nem könyörög a segítségéért, 
szégyenteljesen hazudik. Ima által ismerszik meg tehát a valódi hit, amiképpen a fa jósága is a 
gyümölcseiből derül ki. Azt is észre kell venni, hogy Isten nem tekint más imát jónak, csak 
ami a hitből fakad, és ahhoz társul. Nem minden jó ok nélkül szúrja hát be Dávid a kiáltottak 
szót az ötödik versben szereplő Benned bíztak atyáink; bíztak és a hatodik versben szereplő 
benned bíztak szavak közé. 

7. De én féreg vagyok s nem férfiú. Dávid itt nem Isten ellen zúgolódik, mintha Isten 
keményen bánt volna vele, hanem az állapotát szemlélve mondja: ő nem igazán számít 
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embernek, hogy ezzel hatékonyabban indítsa könyörületre Istent önmaga iránt. Igaz hogy ez 
első ránézésre elcsüggeszteni látszik az elmét, vagy inkább megsemmisíteni látszik a hitet, de 
az utána következőkből világosan kiderül, mennyire más a helyzet. Dávid azért mondja el, 
mennyire nyomorult helyzetben van, hogy ezzel önmagát bátorítsa a megkönnyebbülés 
reménységére. Ezért állítja azt, hogy nem is lehet másként, mint majd végül Isten kinyújtja a 
kezét és megszabadítja őt. Őt, aki annyira lesújtott volt, és a kétségbeesés szélén állt. Ha Isten 
megkönyörül mindenkin, akik valaha is szomorkodtak, de csak mértékkel szomorkodtak, 
hogyan feledkezhetne meg a szolgájáról, mikor az a megpróbáltatások legnagyobb 
mélységében taszíttatott? Valahányszor tehát elborít minket a szomorúságok hatalmas súlya, 
abból inkább érvet kell fabrikálnunk magunknak a szabadulás reménységének táplálásához, 
mintsem eltűrnünk, hogy a kétségbeesésbe zuhanjunk. Ha Isten ily komoly próbáknak vetette 
alá a legkiválóbb szolgáját, Dávidot, s annyira megalázta, hogy a legmegvetettebb emberek 
között talált helyet, ne vegyük rossz néven, ha az ő példájához hasonlóan mi is megaláztatunk. 
Főképpen azonban Isten Fiát kell az emlékezetünkbe idéznünk, akinek a személyében ez is 
beteljesedett, amint az Ézsaiás is előre jelezte: „Útált és az emberektől elhagyott volt, 
fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem 
gondoltunk vele.” (Ézs53:3) A próféta eme szavaival kellően megcáfolja nekünk azok léha 
elmésségét, akik a féreg szó felett filozofáltak, mintha Dávid valami egyedi titokra mutatna itt 
rá Krisztus nemzésében. Pedig az ő szavainak jelentése egyszerűen csak annyi, hogy minden 
embernél jobban megaláztatott, mondhatni kivágatott az élők közül. A tény, hogy Isten Fia 
Maga is elszenvedte ezt a gyalázatot, sőt a pokolra is leszállt, oly messze áll attól, hogy 
bármilyen vonatkozásban is elhomályosítsa mennyei dicsőségét, hogy inkább egy ragyogó 
tükröt alkot, amelyből páratlan kegyelme sugárzik felénk. 

8. A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, stb.555 Ez az előző mondat 
magyarázata. Azt mondta, hogy a gúny tárgyát képezte, mondhatni az emberek hulladékát 
jelentette a nép számára. Most pedig tájékoztat minket arról a gyalázatról, amellyel bántak 
vele, hogy a gyalázatos nyelvezeten kívül a pökhendiséget a gesztusaikkal is kimutatták: 
ajkuk csücsörítésével,556 és fejcsóválással. Ami a szavakat illeti, melyeket az ajkukkal 
csücsörítenek kifejezéssel fordítottunk, a héberben ajakkal nyitnak kifejezés szerepel,557 ezt 
egyesek úgy fordítják: szitkozódnak. Nekem azonban ez a nézet nem tűnik helyesnek, mert a ב 
beth betű, aminek a jelentése -val, -vel, itt fölösleges, mint oly sokszor a héberben. Én ezért 
jobbnak láttam az ajkukkal csücsörítenek kifejezéssel fordítani az eredeti szavakat, ami 
azoknak a taglejtése, akik nyíltan és sértően gúnyolódnak. A feddő nyelvezet, ami ezután 
következik, sokkal fájdalmasabb volt akkor, amikor azt feltételezték vele szemben, hogy 
Isten, Akit nyíltan elismert Atyjának, elfordult tőle. Tudjuk, mikor Dávid látta, hogy a világ 
igazságtalanul kárhoztatja, azzal a meggyőződéssel szokta magát megtámogatni és 
vigasztalni, Isten a mennyben az ő őrizője, Aki képes bosszút állni az ócsárlóin.558 Most 
azonban mindenki, akik csak látták őt, azzal feddték, hogy hiábavaló gőgösségből dicsekedett 
azzal alaptalanul, hogy Istentől kap segítséget. Hol van ez az Isten, mondták neki, akire 
támaszkodott? Hol van az a szeretet, amelyben bízott?  A Sátánnak nincs halálosabb nyila az 
emberek lelkének megsebzésére, mint mikor a reménységet próbálja meg kilakoltatni az 
                                                
555 Horsley püspök ekképpen fordítja ezeket a szavakat: „Mindazok, akik látnak, sértegetnek, a gúny 
taglejtéseivel”. Majd hozzáteszi: „Nem tudom másképpen fordítani a לעג szót, csak ezzel a körülírással”. Mant 
püspök így fordítja az egész igeverset: „Mindazok, akik a vágóhídra vezettetvén látnak, gúnyolják nyomorúságos 
állapotomat, ajkukat összehúzzák, fejüket rázzák, s mutogatnak rám, mint a gúnyos nevetség tárgyára”. Majd 
megjegyzi: „A prófétai kép különlegessége és színezete ugyanolyan feltűnő a képzelet számára, mint amennyire 
a témája fájdalmas a szívnek.” 
556 Az alsó ajak előretolása Keleten a megvetés nagyon erős jelzése volt. Használata általában az alsóbb 
társadalmi osztályokra korlátozódott. — Illustrated Commentary upon the Bible. 
 .beshaphah, ajakkal בשפה 557
558 “Qu’il avoit Dieu au ciel pour garent qui s’avoir bien faire la vengence de ses mesdisans.” 
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elménkből Isten ígéreteinek nevetségessé tételével. Dávid ellenségei azonban nemcsak azt 
mondták, hogy imádságai hiábavalók voltak, Isten szeretete pedig, amiben bízott, csalóka, 
hanem közvetve képmutatással is megvádolták, miszerint hamisan dicsekedett azzal, hogy ő 
annak az Istennek a gyermeke, Akitől mindenestől elidegenedett. 

S hogy ennek mennyire komoly kísértésnek kellett lennie Dávid számára, azt minden 
ember megítélheti a saját maga tapasztalatából. Az általa használt orvossággal azonban 
egyben a magabiztossága komolyságának bizonyítékát is adta, mert ha nem Istent tartotta 
volna szíve őszintesége kétségtelen tanújának és elismerőjének, akkor soha nem mert volna 
odaállni Ő elé ezzel a panasszal. Valahányszor tehát az emberek képmutatással vádolnak 
minket, arra törekedjünk, hogy szívünk belső őszintesége válaszoljon arra a vádra Isten előtt. 
S valahányszor a Sátán megpróbálja kilakoltatni a hitet az elménkből maró ócsárlással és 
kegyetlen kigúnyolással, az legyen a szent horgonyunk, hogy Isten nevét hívjuk segítségül 
tanúként, s kérjük: kegyeskedjen megmutatni az Ő igazságosságát a mi igazságunk 
támogatásával. Az Ő szent neve ugyanis nem szégyeníthető meg becsmérlőbb 
istenkáromlással, mint mikor azt mondja valaki, hogy akik az Ő nevében bíznak, azok 
hiábavaló elbizakodottsággal fuvalkodnak fel, azok pedig, akik azt hitetik el magukkal, hogy 
Isten szereti őket, alaptalan fantáziálással csapják be magukat. Miután Isten Fiát ugyanezzel a 
fegyverrel támadta, biztosak lehetünk abban, hogy a Sátán nem fogja jobban kímélni az igazi 
hívőket, akik az Ő tagjai, mint Őt Magát. Ezért annak megfontolásával kell védekezniük, 
hogy jóllehet az emberek kétségbeejtő helyzetben levőknek tekintik őket, mégis, ha rábízzák 
Istenre mind önmagukat, mind minden dolgukat, imáik nem lesznek hiábavalók. A גל gol igét 
illetően, amit a rábízni igével fordítanak, annak a hitnek a természete és hatékonysága 
fejeződnek ki nagyon jól, amely Isten gondviselésében bízva megkönnyíti az elménket az 
elmét zaklató gondok és bajok terhétől. 

 
10. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak 

emlőin.559 
11. Születésem óta a te gondod voltam;560 anyám méhétől fogva te voltál Istenem. 
12. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen. 
 
10. Mert te. Dávid itt ismét új erődöt emel, hogy kiállja és visszaverje a Sátán 

mesterkedéseit. Röviden felsorolja a jótéteményeket, melyeket Istentől kapott, s melyeken át 
már régen megtanulta, hogy Ő volt az Atyja. Sőt, még azt is kijelenti, hogy mielőtt 
megszületett volna, Isten már akkor olyan tanújelét adta atyai szeretetének, hogy noha most 
elborítja a halál sötétsége, jó alappal reménykedhet mégis a tőle származó életben. S a 
Szentlélek az, Aki a kegyeseket arra a bölcsességre tanítja, hogy mikor a félelem és a bajok 
körülményei közé kerülnek, gyűjtsék egybe Isten jóságának bizonyítékait, a hitüket 
megtámogatandó és megerősítendő. Leszögezett alapelvként kell tekintenünk arra, hogy 
miután Isten soha nem fárad bele a nagylelkűsége gyakorlásába, s a legbőségesebb 
jótéteménye sem képes kimeríteni az Ő gazdagságát, így mivel csecsemőkorunk óta 
Atyánknak tapasztaltuk meg Őt, ez így marad a legkésőbbi öregkorunkig. Elismervén, hogy 
Isten keze hozta őt ki anyja méhéből, és biztatta őt anyja emlőin, az igeszakasz jelentése az 
alábbi: jóllehet természetes okok működése következtében jönnek a csecsemők világra, s 
tápláltatnak anyjuk tejével, mégis, mindebben Isten csodálatos gondviselése ragyog fel. Ezt a 
csodát, igaz, a megszokott előfordulása következtében kevesebbre értékeljük. Ha azonban a 

                                                
559 “Qui m’as donne asseurance, lorsque je suchoye les mammelles de ma mere.” — Széljegyzet. “Azaz, te adtál 
nekem magabiztosságot, már mikor anyám emlőit szívtam.” 
560 “Abandonne entre tes mains.” — Széljegyzet. “Azaz, meghagyattam a kezeid kötött.” Poole, Krisztusra 
alkalmazván mindezt, ezt mondja: “Olyan voltam, mint a szüleit által elhagyott, és teljességgel a te 
gondoskodásodra bízott. Nem volt földi atyám, anyám pedig szegény és tehetetlen volt.” 
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hálátlanság nem feddte volna el szemünket az ostobaság leplével, elragadtatva bámulnánk 
minden egyes gyermek világrajövetelét. Mi más gátolja meg a gyermek elpusztulását, aki 
százszor is elpusztulhatna már a születés előtt, mint Isten titkos és felfoghatatlan ereje, ami 
életben tartja őt? S miután a világra jött, oly sok nyomorúságnak van alávetve, de a kisujját 
sem tudja megmozdítani a saját maga megsegítésére, miképpen maradhatna meg akár csak 
egy napig is, ha Isten nem venné fel atyai keblére, hogy táplálja és védelmezze? Jó okkal 
mondja tehát, hogy a csecsemő az Ő gondja, mert amíg nem Ő táplálta a gyenge kis 
csecsemőket és nem Ő felügyelte a dada minden hivatalát, addig azok még a születésük 
pillanatában is száz halálnak vannak kitéve, melyek még csecsemőkorukban megfojtanák 
őket. Végül Dávid arra a következtetésre jut, hogy Isten az ő Istene. Igaz, minden jel arra 
mutat, hogy Isten az itt ünnepelthez hasonló jósággal viseltetik még az oktalan teremtmények 
iránt is, de csak az emberiség iránt mutatja Magát speciális módon Atyának. S jóllehet nem 
ruházza fel azonnal a csecsemőket az Ő ismeretével, mégis azt olvassuk, hogy bíztatja őket 
(bizonyosságot ad nekik), mivel valójában annak bemutatásával, hogy gondoskodik az 
életükről, bizonyos módon Magához vonzza őket, amint máshol is olvassuk: „A ki megadja 
táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak” (Zsolt147:9). Miután Isten ezen a 
módon a kegyelme által már előre ellátja a kis csecsemőket, még mielőtt azok elkezdenék 
használni az értelmüket, bizonyos, hogy soha nem fog csalódást okozni a szolgáinak, mikor 
azok Hozzá folyamodnak és segítségül hívják a nevét. Ez az állítás az, amivel Dávid küzdött, 
és próbált felülkerekedni a kísértésen. 

12. Ne légy messze tőlem. Itt újabb érvet használ, hogy Istent könyörületre indítsa 
önmaga iránt, utalván arra, hogy a legnagyobb szorongás nyomja súlyosan és zárja körül. 
Kétségtelenül arra a hivatalra tekint, amit a Szentírás mindenhol Istennek tulajdonít, 
nevezetesen a nyomorultak megtámogatását, s azt, hogy annál jobban készen áll megsegíteni, 
minél lesújtottabbak vagyunk. Tehát még maga a kétségbeesés is létraként szolgál az elméje 
felemeléséhez az odaszánt és hő ima gyakorlására. Hasonlóképpen, a megpróbáltatással 
kapcsolatos érzéseinknek is arra kell serkentenie minket, hogy Isten szárnyai alatt keressünk 
menedéket, így megsegítvén minket, megmutathassa, milyen mélyen érdekelt a jólétünkben. 

 
13. Erős bivalyok561 sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái. 
14. Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. 
15. Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, 

mint a viasz, megolvadt belső részeim között. 
16. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába 

fektetsz engemet. 
17. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották 

kezeimet és lábaimat. 
 
13. Erős bivalyok sokasága kerített be engem. A zsoltáros most ellenségeinek 

kegyetlenségéről és barbár dühéről panaszkodik, s először bivalyokhoz, majd oroszlánokhoz, 
végül kutyákhoz hasonlítja őket. Mikor a bivalyok haragja felgerjed, tudjuk, hogy milyen 
hevesek és szörnyűségesek tudnak lenni. Az oroszlán szintén kegyetlen vadállat, félelmetes az 
emberiség számára. S a lelkes és heves vakmerőség, amivel a felbőszített kutyák törnek az 
ember ellen, hogy jól beleharapjanak, szintén közismert. Röviden, Dávid ellenfelei annyira 
vérszomjasak voltak, hogy inkább vadállatokra, mintsem emberekre emlékeztettek. Nem 
egyszerűen bivalyoknak, hanem erős bivalyoknak nevezi őket. Ahelyett azonban, hogy az 
eredeti רבים rabbim szót erősnek fordítanák, egyesek inkább soknak fordítják, amivel én nem 
értek egyet. Igaz, hogy Dávidra az ellenségek nagy serege támadt, de az igevers második 

                                                
561 A Károli-fordítás szerint: Tulkok – a ford. 
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mondatából úgy tűnik, hogy itt az erejüket, és nem a létszámukat írja le. Itt a Básán bikáinak 
nevezi őket, ezalatt azt értvén, hogy jól táplált bikák voltak, következésképpen nagyok és 
erősek is, mert tudjuk, hogy a Básán hegye gazdag és kövér legelőiről volt híres.562 

15. Mint a víz, úgy kiöntettem. Eddig arról tájékoztatott minket, hogy vadállatoktól 
körülvétetvén oly közel volt a halálhoz, mintha minden pillanatban a felfalás szélén állt volna. 
Most emellett még a belső nyomorúságát is szemléli, amiből megtudjuk, hogy nem volt buta, 
vagy érzéketlen a veszélyek iránt. Nem közönséges félelme emésztette hát, amitől a csontjai 
széthullottak, s szíve kiömlött, mint a víz. Látjuk tehát, hogy Dávid nem úgy küzdött a 
megpróbáltatás hullámaival, mint a mozdíthatatlan szikla, hanem belülről kavarodott fel a fájó 
gondok és kísértések miatt, amelyeket a test gyengesége következtében soha nem lett volna 
képes elviselni, ha nem Isten Lelkének ereje támogatta volna. S hogy mennyire 
vonatkoztathatók ezek a szenvedések Krisztusra, arról nem sokkal ezelőtt szóltam. Valódi 
emberként Ő is ki volt téve a test gyengeségeinek a bűn szennyezését kivéve. Természetének 
tökéletes tisztasága nem oltotta ki emberi vonzalmait, csak befolyással volt azokra, nehogy 
bűnösökké legyenek. Fájdalmainak nagysága tehát nem tudta Őt annyira meggyengíteni, hogy 
még a leggyötrőbb szenvedések közepette is ne szánta volna oda Magát Isten akaratának 
összeszedett és nyugodt elmével. S bár velünk nem ez a helyzet, mert bennünk kavargó és 
rendetlen érzelmek dúlnak, és soha nem vagyunk képesek azokat úgy megfékezni, hogy ne 
hányódnánk ide-oda a zabolátlanságuk következtében. Mégis, Dávidról példát véve össze kell 
szednünk a bátorságunkat, s mikor a gyengeségünk következtében mondhatni már majdnem 
élettelenek vagyunk, a nyögéseinket Istenhez kell irányítanunk, könyörögvén, hogy 
kegyeskedjen helyreállítani erőnket és elevenségünket.563 

16. Erőm kiszáradt. Ezalatt az elevenséget érti, amit az alapvető nedvek kölcsönöznek 
nekünk, amiképpen az orvosok nevezik azt. Amit a következő mondatban tesz hozzá: nyelvem 
ínyemhez tapadt, annak ugyanaz a jelentése. Tudjuk, hogy a szélsőséges szomorúság nemcsak 
felemészti az életerőnket, de majdnem minden nedvességet is kiszárít a testünkből. Ezután 
kijelenti, hogy mindennek következtében már halálra volt ítélve, vagy szánva: a halál porába 
fektetsz engemet. Ezzel arra utal, hogy az élet minden reménysége elvétetett tőle, s ebben az 
értelemben mondja Pál is, hogy „magunk is halálra szántuk magunkat” (2Kor1:9). Dávid 
azonban itt túlzó nyelvezettel beszél önmagáról, s teszi ezt azért, hogy önmagán túl 
Krisztushoz vezessen minket. Megváltónk félelmetes találkozása a halállal, amely miatt a 
testéből izzadság helyett vércseppek hullottak, a pokolra szállása, amivel Isten haragját ízlelte 
meg, a bűnösök miatt történt, s közönséges beszédfordulatokkal nem volt kifejezhető. 
Ezenkívül Dávid úgy beszél a halálról, mint a bajban levők szoktak arról beszélni, akik 
annyira félelemtől sújtottak, hogy nem képesek másra gondolni, csak arra, hogy porrá lesznek 
és elpusztulnak. Valahányszor csak a szentek elméit ez a sötétség veszi körül és nyomja, 
mindig keveredik némi hitetlenség a megtapasztalásukhoz, ami meggátolja őket abban, hogy 
rögtön felemelkedjenek belőle az új élet világosságához. Krisztusban ez a két dolog azonban 
csodálatosan egyesült, nevezetesen az Isten átka érzéséből fakadó félelem, valamint a hitből 
fakadó türelem, ami lecsillapította minden mentális érzelmét így azok továbbra is 
megmaradtak az Isten tekintélyének való tejes és szándékos alávetettségben. Ami minket illet, 
akiknek nincs ekkora ereje, valahányszor nem látunk mást, csak a közelgő pusztulást, egy 
időre rettentően megdöbbenünk, de meg kell próbálnunk fokozatosan összeszedni a 
bátorságunkat és felemelni önmagunkat arra a reménységre, amely még a holtakat is 
megeleveníti. 

17. Átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Az eredeti szó, amit az átlyukasztották 
szóval fordítottunk, a כארי kaari, melynek szó szerinti jelentése: mint az oroszlán. Miután 
                                                
562 “A bikát heves állatnak ismerjük, s a Básán bikái szokatlanul hevesek voltak a hegy gazdag legelői miatt.” — 
dr. Geddes. 
563 “Ace qu’il luy plaise nous remettre sus, et nous rendre force et vigueur.” 
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manapság az összes héber Bibliában ez az olvasat szerepel, nagyon vonakodnék eltávolodni 
attól, amit mindegyik támogat, ha az értekezés fonala nem kényszerítene rá, és nem lennének 
szilárd alapok ahhoz a feltételezéshez, hogy ezt az igeszakaszt a zsidók fondorlatosan 
eltorzították. A Septuaginta változatának vonatkozásában kétség sem férhet hozzá, hogy 
annak fordítói a héber szövegben כארו kaaru-t olvastak, azaz ahol most a י yod betű áll, ott 
eredetileg a ו vav szerepelt.564 A zsidók sokat csacsognak a szándékosan és önkényesen 
megváltoztatott szó szerinti értelemről, mikor mi az átlyukasztották szóval fordítjuk az 
igeszakaszt, de ebben az állításban az igazság egyetlen színe sem tűnik fel. Mi szükség oly 
öntelten elaprózni egy dolgot, amikor ez teljességgel szükségtelen? A hamisítás gyanújának 
nagyon nagy árnyéka vetődik azonban rájuk, mikor látjuk, hogy a szívük leghőbb vágya 
beszennyezni a megfeszített Jézus nevét, és megfosztani Őt a Messiás és Megváltó rangjától. 
Ha úgy vennénk az olvasatot, ahogyan ők javasolják nekünk, az igeszakasz értelme csodálatos 
homályosságba burkolózna. 

Először is ez hibás kifejezésforma lenne, mondják, és szükséges lenne kiegészíteni 
körülvenni, vagy bekeríteni igével. De mit értenek azalatt, hogy bekerítették a kezeimet és 
lábaimat? A körülvevés nem vonatkozik jobban az emberi test eme tagjaira, mint az egész 
emberre. Miután kiderült ennek az állításnak az abszurditása, kénytelenek voltak a 
legnevetségesebb vénasszonyos mesékhez folyamodni a maguk szokásos módja szerint, azt 
mondván, hogy az oroszlán, mikor bárkivel találkozik az úton, tesz egy fordulatot a farka 
körül, mielőtt a prédájára rontana, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy semmiféle érvük sincs az 
álláspontjuk alátámasztására. 

Amellett miután Dávid az előző versben az oroszlán hasonlatát használta, ennek 
megismétlése ebben a versben felesleges lenne. Én tartózkodom attól, hogy ahhoz 
ragaszkodjak, amit egyes magyarázóink megjegyeztek, miszerint ez az ige, mikor a כ káf 
betűhöz kapcsolódik, melynek jelentése mint, egy hasonlóságot kifejező szó, akkor 
rendszerint mást jelent, mint amiket ebben az igeversben használnak. Az én ellenvetésem 
azonban az, hogy nem érdemes itt munkálkodni a zsidókat meggyőzendő, akik a 
legeslegmakacsabbak és csökönyösebbek. Én csak azt szeretném röviden megmutatni, hogy 
milyen gonoszul próbálják megzavarni a keresztyénséget a különböző olvasatok alapján, 
melyek ezen a helyen fordulnak elő. Mikor azzal hozakodnak elő, hogy a törvény 
rendelkezése szerint egyetlen embert sem szögeztek a keresztre, azzal csak a hatalmas 
tudatlanságukat árulják le a történelmet illetően, mert bizonyos, hogy a rómaiak megannyi 
szokásukat és viselkedésmódjukat bevezették azokban a provinciákban, melyeket legyőztek. S 
ha azt vetik ellenébe, hogy Dávidot soha nem szögezték a keresztre, a válasz könnyű. 
Nevezetesen: a saját állapotát szemlélve egy hasonlattal élt, kijelentvén, hogy nem kevésbé 
nyomorgatták az ellenfelei, mint azt az embert, akit a keresztre erősítettek a kezeinek és a 
lábainak átszögezésével. Nem sokkal később majd még találkozunk ugyanezekkel a 
hasonlatokkal. 

                                                
564 Ez a szó rengeteg vitát kavart. A héber Bibliában a kethib, vagy szöveg szerinti olvasat a כארי kaari, mint az 
oroszlán. A keri vagy marginális olvasat a כארו kaaru, „átlyukasztották”, ami a כרה karah, vágni, ásni, vagy 
átlyukasztani szóból származik. A kéziratok mindkettőt támogatják. Nincs alapja azonban kételkedni abban, 
hogy az eredeti szó a כארו kaaru. Miután itt a Septuagintában az ωρυξαν, átlyukasztották szó szerepel, a fordítók 
kétségtelenül úgy vették, hogy a héber szöveg helyes olvasata a כארו kaaru. A Vulgata, a szír, az arab és az etióp 
változatok is hasonló jelentéssel fordítják. S minden evangélista Krisztus keresztre feszítésére vonatkoztatja ezt 
az igeszakaszt. Emellett a כארי kaari, mint az oroszlán olvasat az igeszakaszt értelmetlenné teszi, A kaldeus 
változat összekombinálta mindkét jelentést az átlyukasztásról és az oroszlánról ezzel az olvasattal: „Megmarják 
kezeimet és lábaimat, mint az oroszlán.” A szerző azt feltételezi, hogy a zsidók csalárd módon torzították el a 
szöveget, szándékosan változtatták a כארו kaaru szót כארי kaari-ra. Nem szükséges azonban feltételezni, hogy 
valóban ez történt. A másolás során ez véletlenül is megtörténhetett, a ו vav átírásával a י yod betűre, ami nagyon 
hasonlít rá. Walford megjegyzi: „A jelen olvasat [כארי kaari] teljesen kielégítő, ha többes számú visszaható 
melléknévi igenévnek tekintjük, és ekképpen fordítjuk: ’Kezeim és lábaim megsebesítői’.” 
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18. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak 
rám. 

19. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. 
20. De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre. 
21. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet565 a kutyák 

körmeiből. 
22. Ments meg engem az oroszlán torkából, és az egyszarvúak566 szarvai közül 

hallgass meg engem.567 
 
18. Megszámlálhatnám. A héber עצמות atsmoth szó, amely csontokat jelent, abból a 

szóból származik, ami viszont erőt jelent. Ez a kifejezés tehát vonatkozik néha a barátokra, 
akik védelmében megerősödünk, vagy az érvekre és állításokra, melyek mondhatni az ügy 
védelmének izmai és ereje. Egyesek ezért ekképpen magyarázzák az igeszakasz jelentését: 
semmi hasznom sem lesz összeszámolni minden érvemet önmagam igazolására, mert az 
ellenségeim teljesen el vannak szánva arra, hogy így, vagy úgy, de megsemmisítsenek akár 
korrekt, akár aljas módon, semmit sem törődve az igazságosság követelményeivel. Mások így 
magyarázzák: Ha össze is gyűjtök minden segítséget, ami látszólag képes engem 
megtámogatni, az sem lesz semmi hasznomra. Az általánosabban elfogadott magyarázat 
azonban számomra egyben az egyszerűbbnek is tűnik, ezért azt készségesebben fogadom én is 
el. Ez pedig a következő: Dávid arról panaszkodik, hogy teste annyira sovány és legyengült 
volt, hogy a csontjai mindenütt kiálltak. Rögtön ezután hozzáteszi ugyanis, hogy az ellenségei 
örömüket lelték abban, mikor ennyire sajnálatra méltó állapotban látták. Így az igevers két 
mondata csodálatosan egybecseng. Ellenségeinek kegyetlensége oly csillapíthatatlan volt, 
hogy a fájdalomtól legyengült, nyomorult, emésztődő embert szemlélve örömüket lelték a 
szemeik ily szomorú látvánnyal történő legeltetésében. 

Ami a következő versben a ruházatával kapcsolatosan elhangzik, az jelképes. Mintha 
azt mondta volna, hogy a javai az ellenség prédájává lettek, amiképpen a győztes szokta 
kifosztani a legyőzöttet, vagy elosztani a zsákmányt, sorsvetéssel meghatározva, kinek 
mennyi jut. Díszeit, gazdagságát és mindazt, amivel rendelkezett a ruháihoz hasonlítva 
panaszkodik arról, hogy miután megfosztották mindettől, az ellenségei hadizsákmányként 
osztották el maguk között, emellett még gúnyolták is őt. Ezzel a gúnyoldással a viselkedésük 
alávalósága fokozódott, mivel úgy tartottak diadalmenetet felette, mintha máris halott ember 
volna. Az evangélisták szó szerint, és nem jelképként idézik ezt az igehelyet, s nincs is semmi 
abszurditás abban, hogy így cselekszenek. Azért, hogy még biztosabban megtanítson minket: 
ebben a zsoltárban Krisztus van leírva a prófétaság Lelke által, a mennyei Atya úgy rendelte, 
hogy az Ő Fia személyében látható módon teljesedjenek be azok a dolgok, amelyek Dávidnál 
előképek voltak. Máté (Mt8:16-17), mikor elmondja a béna, a vak és a sánta meggyógyítását, 
hozzáteszi: ez azért történt, „hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő 
vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket”, jóllehet a próféta azon a 
helyen Isten Fiát állítja elénk a lelki orvos személyében. Mi rendkívül lassúak és 
visszamaradottak vagyunk a hitben, nem csoda tehát, hogy a felfogóképességünk tunyasága 
miatt Krisztus jellemének érzékszervekkel felfogható bemutatása adatott nekünk,568 mert ez 
felrázhatja értelmünk tunyaságát. 

                                                
565 “Asgavoir, vie, qui est seule.” — Széljegyzet. “Nevezetesen az életemet, melyből csak egy van.” 
566 A Károli-fordításban a bivalyok szó szerepel – a ford. 
567 “Et me respon, en me sauvant des cornes des licornes.” — “És válaszolj nekem, megmentvén engem az 
egyszarvúak szarvaitól.” 
568 “Il nous a este faite une demonstration si grossiere, qu’on la pouvoit taster, au doigt.” — “Annyira felfogható 
bemutatása adatott nekünk, amit ujjal is megérinthetünk.” 
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19. De te, Uram, ne légy messze tőlem. Észben kell tartanunk mindazt, amit Dávid 
eddig önmagáról mondott. Miután a nyomorúságai elértek a legmagasabb csúcsokra, és 
egyetlen reménysugarat sem látott, ami a szabadulás várására bátorította volna, a hit erejének 
csodálatos példája hogy nemcsak türelemmel tűrte ezeket a fájdalmakat, de a kétségbeesés 
mélységéből is felkelt és segítségül hívta Isten nevét. Jegyezzük hát meg különösen: Dávid 
nem úgy ontotta ki ezeket a panaszait, hogy közben mindezt hiábavalónak és hatástalannak 
vélte, ahogyan a megpróbáltatásokkal küszködő emberek sokszor összevissza nyögnek. Az 
imák, amelyeket hozzátesz, kellően megmutatják, hogy remélte is azt, amit kért. Mikor Istent 
az ő erősségének nevezi, ezzel a díszítő jelzővel még nyilvánvalóbb bizonyítékát adja a 
hitének. Nem kételkedve imádkozik, hanem megígéri magának azt a segítséget, amit az érzéki 
szemek még nem láttak. A karddal, a kutyák körmeivel, az oroszlán szájával, és az egyszarvú 
szarvával arra céloz, hogy pillanatnyilag halálos veszélyben volt, mégpedig nagyon 
sokféleképpen. Ebből megtudjuk, hogy noha a végtelenségig legyengült önmagában, mikor a 
halál környékezte, mégis erős maradt az Úrban, és az élet lelke mindig is eleven maradt a 
szívében. Egyesek az egyetlenem, vagy egy életem szavakat kedvesnek és drágának 
fordítják,569 de ez a nézet számomra nem tűnik helyesnek. Ő inkább úgy érti: a megannyi 
halál között nem talált segítséget, vagy támogatást az egész kerek világon, ahogyan a 
Zsolt35:17-ben a lelkem570 szó ugyanebben az értelemben használatos arra a személyre 
vonatkozólag, aki egyedül maradt, megfosztva minden segítségtől és támogatástól. Ez még 
világosabban kiderül a Zsotl25:16-ból, ahol Dávid árvának és szegénynek nevezvén magát 
arról panaszkodik, hogy teljesen megfosztatott a barátoktól és az egész világ elhagyta őt. 
Mikor a 22. vers végén azt olvassuk: válaszolj nekem, vagy az egyszarvúak szarvai közül 
hallgass meg engem ez a héber beszédmód furcsának és homályosnak tűnhet a mi füleinknek, 
de az értelme egyáltalában nem kétséges. Csak az ok szerepel az okozat helyett: a 
szabadulásunk ugyanis annak következménye, vagy hatása, hogy Isten meghallgatott minket. 
S ha felmerül a kérdés: miképpen vonatkozik ez Krisztusra, Akit az Atya nem szabadított meg 
a halálból? arra egy szóval azt válaszolom, hogy Ő fenségesebben szabadult meg, mintha 
Isten egyszerűen csak meggátolta volna, hogy áldozatul essen a halálnak. Sokkal nagyobb 
szabadulás ugyanis feltámadni, mint egy fájdalmas betegségből meggyógyulni. A halál tehát 
nem gátolta meg Krisztus feltámadását, hogy végül bizonysága lehessen annak: 
meghallgattatott. 

 
23. Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. 
24. [Mondván:571] Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai 

dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata! 
25. Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el 

az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. 
 
23. Hadd hirdessem nevedet.572 Dávid annak megígérésével, hogy ha megszabadul, 

nem lesz hálátlan, azt erősíti meg, amit korábban mondtam: a kísértés soha nem törte őt le 
annyira, hogy ne lett volna bátorsága ellenállni annak. Miképpen lehetett volna ugyanis 
készen a hálaadás áldozatára Istennek, ha előzőleg nem táplálta volna a szabadulás 
meggyőződéses reménységét? De ha még azt feltételezzük is, hogy ezt a zsoltárt Dávid azután 
írta, miután ténylegesen megkapta, amire vágyott, akkor sincs semmi kétség felőle: azokat az 
elmélkedéseket és gondolatokat öntötte írásos formába, melyek a súlyos megpróbáltatásai 

                                                
569 Azaz az élet, mely kedves és drága nekem. 
570 “La vie esseulee.” — “Az elhagyott, vagy magányos élet.” 
571 “Disant.” 
572 Itt kezdődik a zsoltár második része. Átmenetet látunk itt a legnagyobb lelki gyötrődés nyelvezetétől a 
felszabadult öröm és hála nyelvezetéhez. A szenvedő Messiás itt a szenvedéseinek áldott eredményeit szemléli. 
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idején suhantak át az elméjén. Különösen azt kell megjegyezni, hogy a hála nem közönséges 
jele, amit itt megígér, s amit Isten csak ritka áldásokhoz követelt meg, nevezetesen hogy a 
kegyesek menjenek be az Ő szentélyébe, és ott tegyenek ünnepélyes bizonyságot a kapott 
kegyelemről. A nyilvános és ünnepélyes hálaadás célja az, hogy a kegyesek sokféleképpen 
szolgálják és tiszteljék Istent, s egymást bátorítsák arra, hogy ekképpen cselekedjenek. 
Tudjuk, hogy Isten csodálatos hatalma ragyogott fel Dávid megóvásában, s nemcsak egy, 
hanem sok csoda által. Nem csoda tehát, hogy ünnepélyes esküvel vállal kötelezettséget 
kegyességének és hűségének nyílt és nyilvános gyakorlására Isten iránt. Az atyámfiai alatt az 
izraelitákat érti, s nemcsak ezért adja nekik ezt a megnevezést, mert mind ő, mind amazok 
közös őstől származtak, hanem mert a közös vallásuk szent kötelékként tartotta őket egyben 
egy lelki közösség által. Mikor az apostol (Zsid2:12) ezt a verset Krisztusra vonatkoztatja, 
abból arra hoz fel érveket, hogy Ő is ugyanannak a természetnek volt részese, mint mi, s 
tényleges testi közösséggel csatlakozott hozzánk, miután atyjafiainak ismer el minket, s ilyen 
megtisztelő megnevezést kegyeskedik nekünk adni. Már többször kijelentettem (de könnyű 
ennek a zsoltárnak a végéből is bizonyítani), hogy Dávid alakjában Krisztus előképe van 
előttünk. Az apostol tehát joggal következtet ebből arra, hogy az atyafiak névvel a Krisztussal 
fennálló igaz és testvéri közösség erősíttetett meg a számunkra. Ez bizonyos fokig 
kétségtelenül az egész emberiségre vonatkozik, de ennek tényleges élvezete csakis az igazi 
hívőknek adatik meg. Emitt korlátozza Krisztus a saját szájával ezt a tanítványaira, mikor ezt 
mondja nekik: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti 
Istenetekhez.” (Jn20:17) A hitetlenek a hitetlenségükkel megszakítják és feloldják ezt a testi 
közösséget, mellyel Magához kapcsol minket, így a saját hibájukból teszik magukat Vele 
szemben végleg idegenekké. Ahogyan Dávid, miközben az atyafiak szót Ábrahám minden 
leszármazottjára vonatkoztatta, de rögtön utána (23. vers) konkrétan csak Isten igazi 
tisztelőihez szól, úgy Krisztus is, bár ledöntötte „a válaszfalat” a zsidók és a pogányok között, 
s kihirdette az összes nemzet örökbe fogadását, testvérnek mutatván magát ezáltal a számukra 
is, nem tart másokat az atyjafiainak, csak a valódi hívőket. 

24. Ti, a kik félitek az Urat. Itt a zsoltáros ismét a nyilvános és ünnepélyes hálaadás 
gyümölcseit fejezi ki, melyekről korábban beszéltem, kijelentvén, hogy ezt gyakorolván 
minden ember a maga helyén hívogatja és ösztönzi az egyházat Isten dicséretére a maga 
példájával. Elmondja nekünk, hogy a végcél, amiért a gyülekezetben nyilvánosan dicséri 
Istent nem más, mint hogy ezzel az atyjafiait is ugyanerre buzdítsa. Miután azonban a 
képmutatók is az Úr házába törtetnek, s az Úr csűrében a pelyva keveredik a gabonával, ezért 
konkrétan a kegyesekhez szól, s azokhoz, akik félik az Istent. A tisztátalan és gonosz emberek 
teli torokból énekelhetik Isten dicséreteit, de biztos, hogy ezzel csak az Ő szent nevét 
szennyezik be és szentségtelenítik meg. Valóban nagyon kívánatos cél lenne, hogy a szerte 
világon mindenféle állapotú emberek egyhangúlag egyesüljenek szent melódiában az Úrhoz. 
Miután azonban ennek a harmóniának a fő és leglényegesebb része a szív őszinte és tiszta 
szeretetéből fakad, soha senki sem fogja helyes módon ünnepelni Isten dicsőségét, csak aki a 
szent félelem hatása alatt dicséri Őt. Dávid röviddel ezután megnevezi Jákób és Izrael 
magvát, utalván ezzel a nép közös elhívására. S bizonyosan nem állított akadályt az elé, hogy 
Ábrahám minden gyermeke egyhangúlag dicsérje Istent. Látta azonban, hogy az izraeliták 
közül sokan elsatnyultak és degeneráltak voltak, ezért megkülönbözteti az igazi és őszinte 
izraelitákat tőlük. Egyben azt is megmutatja, hogy Isten nevét nem megfelelően ünneplik ott, 
ahol nincs meg a valódi kegyesség és a belső istenfélelem. Ennek megfelelően ismét 
összekapcsolja Isten dicséretét és a tiszteletet Iránta – féljétek őt Izráel minden magzata, 
mondja, mert minden álszent ábrázat, amit a képmutatók öltenek ebben a dologban, nem más, 
mint tiszta gúnyolódás. A félelem azonban, amit ajánl, nem olyan, ami elrettentené a 
kegyeseket attól, hogy Istenhez közeledjenek, hanem olyan, ami valóban alázatosakként viszi 
be őket az Ő szentélyébe, amiképpen az ötödik zsoltár is kijelenti. Egyesek csodálkozhatnak, 
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hogy Dávid Isten dicséretére buzdítja azokat,573 akiknek korábban megparancsolta, hogy ezt 
tegyék. Ezt azonban könnyű megmagyarázni, hiszen a világon még a legszentebb embereket 
sem itatja át soha úgy az istenfélelem, hogy ne kellene folyamatosan annak gyakorlására 
nógatni őket. Ezért a buzdítás egyáltalában nem fölösleges, mikor az Istent félőkről beszélve 
arra buzdítja őket, hogy félelemmel vegyes tisztelettel bámulják Őt, és alázatosan boruljanak 
le Előtte. 

25. Mert nem veti meg. Az egymás javának örülni és közösen hálát adni egymás 
jólétéért annak a közösségnek a részét alkotja, amelynek fenn kellene állnia Isten népe között, 
amint azt Pál is tanítja: „a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék 
meg mi érettünk” (2Kor2:11). Ezzel a kijelentéssel azonban Dávidnak egy másik fontos célja 
is van – arra buzdít minden embert, hogy reménykedjenek: Isten ugyanazt a könyörületet 
fogja gyakorolni irántuk is, mint iránta. Egyébként ezekből a szavakból azt tanuljuk meg, 
hogy Isten népének türelemmel kell tűrni a megpróbáltatásait, bármilyen hosszú ideig is 
tetsszen az Úrnak a nyomorúság állapotában tartani őket, hogy aztán végül megtámogassa és 
megsegítse a súlyosan megfáradtakat. 

 
26. Tőled származik majd574 dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én 

fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt. 
27. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. 

Éljen szívetek örökké! 
28. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul 

előtted a pogányok minden nemzetsége. 
29. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. 
30. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a 

porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét. 
 
26. Tőled származik majd dicséretem. Nem vetem el a másik fordítást, de véleményem 

szerint a héber kifejezésmód itt abban az értelemben fordítandó, hogy Dávid dicsérő énekének 
tartalmát Istentől veszi majd. Ennek megfelelően teszem hozzá a származik, vagy árad igét – 
Tőled származik majd dicséretem, s itt ezt a kijelentést annak bizonyságaként teszi, hogy 
szabadulását teljesen Istennek tulajdonította. Tudjuk, hogy sokan vannak, akik Isten dicséretét 
színlelve a saját, és barátaik dicséretét harsogják, s Istent a háttérben hagyva az egyik, vagy 
másik dologból kerítenek alkalmat a saját győzelmeik ünneplésére. A zsoltáros azt ismétli, 
amit nemrég futólag érintettem, hogy nyilvános módon fogja mutatni a hála jeleit, másokat 
tanítandó. Hozzáteszi: ezek között a jelek között lesz a törvény által élvezett kegyesség 
ünnepélyes gyakorlása - Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt. Fontos 
dolgokban, valamint közvetlen veszély fenyegetése esetén szokásos volt Isten ókori népe 
között békeáldozatot fogadni, s miután megkapták, amire vágytak, megadták a fogadásaikat. 
Miután Dávid a szentek sorába tartozott, ő is igazodott a egyház eme megszokott és 
megállapodott szabályához. A fogadások, melyek megadását ígéri, azok, amelyeket a 
szélsőségesen nyomorult körülmények között tett, s ezek megadására nemes és vidám szívvel, 
azaz teljes meggyőződéssel készül. Noha illett neki ezt az ünnepélyes vallásos cselekedetet 
megkülönböztetés nélkül az egész gyülekezet jelenlétében elvégezni, ismét a maga vágyának 
vallja meg, hogy mindazok, akik jelen lesznek Isten igazi imádói legyenek. Azaz lehet, hogy 
nem áll hatalmunkban az egyház megtisztítása, mégis kötelességünk vágyni a tisztaságára. A 
pápisták, elcsűrvén-csavarván ezt az igeszakaszt a hamis és megtévesztő fogadalmaik 
alátámasztására, olyan ostobának és nevetségesnek mutatkoznak, hogy szükségtelen sok időt 
                                                
573 „Isten dicsérete” szerepel mind a latin, mind a francia változatokban, de a gondolatmenet látszólag inkább az 
„Isten félelmét” követeli meg. 
574 A Károli-fordítás szerint: Felőled lesz dicséretem – a ford. 
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tölteni a megcáfolásukkal. Mi hasonlóság van ezek között a gyerekes ostobaságok között, 
amikkel a saját képzeletük szerint próbálnak meg Isten kedvében járni, valamint a hála szent 
bizonyságtétele között, ami nemcsak a vallás és az ősatyák által ajánlott istenfélelem valódi 
jele, hanem az is, amit Maga Isten parancsolt és erősített meg a törvényében. Úgy ám, 
miképpen van képük egyenlővé tenni a bolond és alávaló babonáikat az összes áldozat közül a 
legdrágábbal – a hálaadás áldozatával? Hiszen még a Szentírás is bizonyságot tesz arról, hogy 
a valódi hívők nyilvánosan és ünnepélyesen elismerik: Ő minden jó dolog szerzője. 

27. Esznek a nyomorultak. A zsoltáros arra a szokásra utal, amely abban az időben 
elterjedt volt a zsidók között az áldozatok idején tartott lakomákon, amint ez közismert. Itt 
azért ígéri a lakomát, hogy gyakorolhassa és bizonyíthassa nagylelkűségét. S biztos, hogy a 
szíves és elfogadható áldozat Istennek az, amihez együttérzés, és könyörület is társul. Ezek 
nélkül a ceremóniák, melyekkel az emberek Istent tisztelik, azok minden pompájával és 
nagyságával egyetemben füstté válnának. Dávid azonban a szegényeknek és éheseknek 
nemcsak egyszerűen valamiféle testi táplálékot ígér. Kijelenti, hogy más célból vesznek majd 
részt a lakomán, nevezetesen hogy a vigasztalástól, amit kapnak, helyreálljon az öröm a 
szívükben, és újra virágozhassanak. A lakomában ugyanis, mintegy tükörben, Isten jóságát 
mutatták be mindazoknak, akik nyomorúságban vannak, ami csodálatos vigasztalással 
csendesíthette le a megpróbáltatásaikból fakadó fájdalmakat. A zsoltáros ezért teszi hozzá: 
dicsérik az Urat, a kik őt keresik. A bőséges lakoma, melyen részt vettek, kétségtelenül 
hálaadásra indította őket Isten iránt. Konkrétan azonban arra a szabadulásra gondol a hálás 
megemlékezéssel, ami miatt az áldozatot felkínálták. Ez még világosabban kiderül az utolsó 
mondatból: Éljen szívetek örökké! Egy étkezés nem lett volna elégséges ahhoz, hogy örökké 
éljen a szívük. Ez inkább az általuk táplált reménységnek volt köszönhető, hogy azonnali 
támogatást kapnak Istentől. A kegyesek ugyanis joggal tekintették ennek az egyetlen 
embernek a megszabadulását konkrétan a számukra kimunkált szabadulásnak. Ebből 
következik, hogy a békeáldozatok során Isten nevét úgy ünnepelték, hogy azzal az igazi hívők 
a belé vetett reménységüket is gyakorolták egyben. Miután a képmutatók megelégszenek a 
puszta és élettelen ceremóniákon való részvétellel, a zsoltáros ennek a gyakorlatnak a helyes 
kivitelezését az igazi és szent izraelitákra korlátozza: dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Isten 
keresése pedig e valódi kegyesség biztos jele. S ha az atyák a törvény alatt a lelki életüket 
megújították és megelevenítették a szent lakomáikon, ez az erény manapság annál inkább 
megmutatkozik Krisztus szent vacsorájában, amennyiben az azon résztvevők őszintén, és 
teljes szívből keresik az Urat. 

28. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai. Ez az igeszakasz 
minden kétséget kizáróan azt mutatja meg, hogy Dávid nem áll meg a saját személyénél, 
hanem önmaga, mint előkép alatt a megígért Messiást írja le. Ugyanis már akkor is jól ismert 
dolog volt: Őt Isten tette királlyá, hogy a nép egyesülhessen, és egy fő alatt élhessen boldog 
életet. Ez pedig végül Krisztusban teljesedett be. Elismerem, Dávid neve nagy és híres volt a 
szomszéd nemzetek között, de mi volt az általuk elfoglalt terület nagysága az egész világhoz 
viszonyítva? Emellett az általa legyőzött idegen nemzetek soha nem tértek meg az igazi 
istentiszteletre. Az erőltetett és szolgai alávetettség tehát, amivel a pogány nemzetek adóztak 
az őket legyőző földi királyoknak, nagyon más volt tehát, mint az igazi kegyesség szándékos 
engedelmessége, amely által helyreállíttattak a nyomorúságos vándorlásaikból, és Istenhez 
gyűjttettek. A zsoltáros nem is közönséges változásra utal, mikor azt mondja, hogy a 
nemzetek majd Istenhez térnek, miután megismerkedtek a kegyelmével. Azonkívül a szent 
lakoma közösségében egyesítve, konkrétan befogadja őket az egyházba. Egyesek ezt így 
magyarázzák: Emlékezni fognak, utalván arra, hogy a pogányok számára a hit világosságának 
helyreállításával nekik majd el kell jönniük megemlékezni arról az Istenről, Akit egy időre 
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elfelejtettek,575 de ez nekem túl kifinomult, és az eredeti jelentéstől távol álló magyarázatnak 
tűnik. Elfogadom, hogy az itt említett megtérés, vagy visszatérés magában foglalja, hogy 
korábban elidegenedtek Istentől bűnös megromlással, de ez a megemlékezés egyszerűen csak 
annyit jelent, hogy a pogányok, felébredvén az Isten által tett látványos csodáktól, eljönnek, 
hogy ismét magukhoz öleljék az igaz vallást, amitől elszakadtak. Továbbá azt is észre kell 
venni, hogy Isten igazi tisztelete az Ő ismeretéből fakad. A zsoltáros nyelvezete ugyanis azt 
sugallja, hogy azok jönnek el leborulni Isten előtt alázatos bámulattal, akik eddig is hasznot 
húztak az Ő munkáinak szemléléséből, mivel többé már nem vágynak arra, hogy megvetően 
Ellene törjenek. Ezt még annak jelentése576 is megerősíti, ami a következő (29.) versben 
szerepen: Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Egyesek így 
magyarázzák a szavakat: Nem kell csodálkozni azon, hogy a pogányok kénytelenek lesznek 
tisztelettel adózni Istennek, Aki teremtette, és Akinek a keze kormányozza őket, bár nem 
lépett velük is az élet szövetségére. Ezt azonban én sovány és nem kielégítő magyarázatként 
vetem el. Kétségem sincs felőle, hogy ez az igeszakasz megegyezik a sok más próféciával, 
melyek Isten trónját felállítottként mutatják be, amelyre Krisztus felülhet, hogy felügyelje és 
kormányozza a világot. Jóllehet tehát Isten gondviselése kiterjed kivétel nélkül az egész 
világra, mégis emlékezzünk meg: látványosan abban a cselekedetében mutatkozik meg a 
trónon ülőként, mellyel eloszlatta a tudatlanság sötétségét, és szétszórta Ígéje világosságát. 
Ézsaiás prófétánál is látjuk az Ő királyságának efféle leírását: „ítéletet tesz a pogányok között, 
és bíráskodik sok nép felett” (Ézs2:4). Sőt, miután Isten nem vetette Maga alá a világot azt az 
időt megelőzően, mikor azok, akik előzőleg legyőzhetetlenek voltak, most szándékosan 
engedelmeskedve vetik magukat alá Neki az evangélium prédikálása által, ebből arra 
következtethetünk, hogy ezt a megtérést csak Krisztus felügyelete és kormányzása 
foganatosította. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy az egész világ még midig nem tért meg, a 
megoldás könnyű. Itt csak összehasonlítja azt a figyelemre méltó időszakot, mikor Isten 
hirtelen mindenütt ismertté vált az evangélium prédikálása által azzal az ókori korszakkal, 
mikor az Ő ismeretét bezárta Júdea határai közé. Tudjuk, hogy Krisztus olyan bámulatos 
sebességgel terjedt keletről nyugatra, mint a villámlás, hogy behozza az egyházba a 
pogányokat a világ minden részéről. 

30. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind. Nehogy bárki is következetlennek 
vélje, mikor most a föld gazdagjai tűnnek fel a bankett vendégeiként, amit nem sokkal ezelőtt 
Dávid látszólag csak a szegények részére megrendezettnek mutatott be, emlékezzünk arra, 
hogy az első hely a szegényeknek adatott, mert számukra a fő vigasztalás Dávid példájában 
adatott. Mégis szükséges volt azonban a második helyen meghívni a gazdagokat és a 
bővelkedőket a lakomára, nehogy kizárva érezzék magukat ugyanabból a kegyelemből. Igaz, 
hogy őket nem sürgeti a jelen megpróbáltatások nyomása a vigasztalás keresésére a 
fájdalommal szemben, de szükségük van orvosságra, nehogy megmérgezzék magukat az 
örömeik élvezetével, s inkább a mennyei kincsek gyűjtésével legyenek elfoglalva. S mivel 
őket is sújtják különféle gondok, a bővelkedésük átok lesz a számukra, ha az földhözragadt 
állapotban tartja az elméiket. A zsoltáros kijelentésének értelme tehát az, hogy ez az áldozat 
közös lesz azok számára is, akik szilárd, gazdag és fényűző körülmények között élnek, 
valamint azok számára, akik sovány, szegényes és félholt állapotban vannak az élelem 
hiányának következtében. Így az előbbiek a gőgösséget félretéve megalázkodhassanak Isten 
előtt, utóbbiak pedig, noha alacsony sorsúak, felemelhessék elméiket a lelki öröm által 

                                                
575 Miután nincs megemlítve, mire kell emlékezniük, egyes igemagyarázók így magyarázzák: Bűnbánattal kell 
megemlékezniük a bűneikről, különösen a bálványimádásukról. Mások szerint Istennek ez elveszett világgal 
szemben Krisztuson keresztül megnyilvánuló jóságára és könyörületére fognak emlékezni. Megint mások azt 
mondják, hogy arról az Istenről fognak megemlékezni, Akit elfelejtettek, s Aki helyett a fát és a követ imádták. 
Kálvin szemlátomást erre az utolsó nézetre utal. 
576 Az ok, amiért majd a pogányok emlékeznek, és az Úrhoz térnek. 
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Istenhez, minden jó dolgok szerzőjéhez, amiképpen Jakab is tanácsolja mindkét csoportnak: 
„Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával; A gazdag pedig az ő 
alacsonyságával” (Jak1:9-10). Nos, ha Isten a törvény alatt egyesítette a jóllakottat az 
éhezővel, a nemest a közemberrel, a boldogot a nyomorulttal, annál inkább így kell ennek 
lennie manapság az evangélium alatt. Mikor tehát a gazdagok hallják, hogy máshol is 
kínálnak nekik élelmet, mint a földi bővelkedésben, tanulják meg felhasználni olyan 
józansággal az Isten által rájuk ruházott külső javakat ennek az életnek a céljaira, hogy meg 
ne undorodjanak a lelki eledeltől, vagy el ne forduljanak attól kelletlenül. Amíg a saját 
mocskukban fetrengenek, soha nem vágyódnak szent vágyakozással erre az élelemre, s noha a 
rendelkezésükre áll, soha nem lesz örömük a megízlelésében.577 Továbbá, akik kövérek, le 
kell soványodniuk ahhoz, hogy Isten számára táplálandóknak mutatkozzanak. Ezért próbálja 
Dávid lelkesíteni az éhezőket szilárd és rettenhetetlen magabiztossággal, nehogy a 
szegénységük miatt ne jöjjenek el a bankettre. Sőt, még a halottakat is hívogatja a lakomára, 
azért, hogy a legmegvetettebbek, és a világ szemében a majdhogynem rothadó testekhez 
hasonlítók is felbátorodjanak, s megjelenjenek az Úr asztalánál. A zsoltáros váltása a többes 
számról az egyes számra kissé elhomályosítja az értelmet, de a jelentése kétségtelenül az, 
hogy akik látszólag már porrá váltak, s akiknek a feltámasztásáról a halálból az életre már 
mondhatni lemondtak, vele együtt ugyanannak a kegyelemnek lesznek a részesei. 

 
31. Őt szolgálják a fiak, az Úrnak578 jegyeztetnek be generációként.579 
32. Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt 

cselekedte! 
 
31. Őt szolgálják a fiak. S hogy ennek a jótéteménynek a nagyságát minél jobban 

felmagasztalja, kijelenti, hogy olyan jellegű lesz, amit majd az utódok sem felejtenek el soha. 
S megmutatja, miképpen lesz megörökítve, nevezetesen azzal, hogy a világ megtérése, amiről 
beszélt, nem rövid idejű lesz, hanem korról korra folytatódik. Ebből ismét arra a 
következtetésre jutunk, hogy amit itt ünnepel, az nem annyira Isten dicsőségének 
megmutatkozása olyan a pogány nemzetek számára, ami átmeneti és elhalványuló 
szóbeszédből fakad, hanem olyasvalami, ami az egész világot beragyogja majd a sugaraival 
egészen az idők végéig. Ennek megfelelően itt bőséges bizonyítékát látjuk az egyház 
örökkévalóságának, mégpedig nagyon világos kifejezésekben. Nem azt jelenti ez, hogy 
mindig virágzik, vagy ugyanabban a monoton menetben folytatja útját a korokon keresztül, 
hanem miután Isten nem akarja, hogy a neve kitörlődjön a világból, mindig támaszt majd 
olyanokat, akik hűségesen odaszánják magukat az Ő szolgálatára. Emlékeznünk kell arra, 
hogy ez a mag, melyben Isten szolgálatának fenn kellett maradnia, romolhatatlan magnak a 
gyümölcse, mert Isten az Ő egyházát csakis az Íge eszközeivel nemzi és szaporítja. 

Az Úrról jegyeztetnek be generációként kifejezést kétféleképpen magyarázzák. 
Egyesek a héber דור dor szót a korok egymásutániságának vélik, és így fordítják a mondatot: 
korról korra az Úr számára bejegyzettek. Mások generáció értelemben veszik, ugyanabban, 
amelyben a latin nyelvben a natio [nemzet] szót használják. Miután mindkét értelem nagyon 
jól illik ide, s majdnem ugyanazt jelentik, az olvasóra bízom, melyiket választja. Én azonban 
elismerem, hogy jobban hajlok arra a véleményre, miszerint ez az Úr választott népére és 
konkrét nemzetére vonatkozik, mely tekinthető Isten örökségének. Aztán, mivel itt nem a 
Jahve név használatos, ami Isten lényegét fejezi ki, hanem az Adonai. Nem cáfolom azok 
véleményét, akik úgy vélik, hogy itt konkrétan Krisztus ruháztatik fel tekintéllyel az egyház 

                                                
577 “Et encores qu’ils les ayent en main, ils ne pourront prendre plaisir in les savourer.” 
578 Az itt szereplő héber szó az אדני Adonai. 
579 A Károli-fordítás szerint: az Úrról beszélnek az utódoknak – a ford. 



 230 

felett,580 hogy bejegyezhessen mindenkit, akik feliratkoznak Istennek, az Ő Atyjának oldalán. 
S valóban, mivel a mi mennyei Atyánk az Ő összes választottját az Ő Fiának védelmére és 
felügyeletére bízta, Ő nem ismer el mást az Ő népének, csak akik Krisztus nyájához tartoznak. 

32. Eljőnek s hirdetik. A zsoltáros itt azt erősíti meg, amit korábban kijelentettem, 
nevezetesen hogy miután az atyák a gyermekeknek adják tovább mondhatni kézről kézre 
ennek a jótéteménynek az ismeretét, így Isten neve mindig megújul. Ebből azt a további 
igazságot is származtathatjuk, hogy egyedül Isten kegyelmének prédikálásával menekül meg 
az egyház a pusztulástól. Ugyanakkor figyeljük meg azt is, hogy itt az isteni igazságról való 
gondoskodás és annak terjesztése van nekünk megparancsolva, hogy az továbbra is 
megmaradjon, miután mi már eltávoztunk ebből a világból. Miután a Szentlélek ezt minden 
kegyesre háruló kötelezettségként írja elő a gyermekeik tanítását, hogy mindig legyenek 
egymás utáni generációk, akik szolgálják Istent, azok lustasága, akik a legcsekélyebb 
lelkiismereti aggály nélkül az örök hallgatásba temetik Isten emlékezetét olyan bűn, amivel 
mindazok vádolhatók, akik elmulasztják, hogy beszéljenek Róla a gyermekeiknek, így nem 
tesznek semmit az ellen, hogy az Ő neve végleg el nem pusztuljon. Ezek a legnagyobb 
gyalázatossággal vádolhatók. Az igazság kifejezés ezen a helyen arra a hűségre utal, amit 
Isten a népének megőrzésében tart be, s aminek emlékezetes példáját láttuk Dávid 
szabadulásában. Szolgájának megvédésével a gonoszok hevességével és erőszakosságával 
szemben Ő igazságosnak bizonyult. Ebből megtanuljuk, hogy milyen fontos a mi jólétünk 
Isten számára, látván, hogy ezt a saját igazságos mivoltának ünneplésével kapcsolja össze. Ha 
tehát Isten igazságossága mutatkozik meg nagyon látványosan abban, hogy nem okoz nekünk 
csalódást a reménységeink vonatkozásában, s nem hagy el a veszélyben, hanem megvéd és 
tökéletes biztonságban tart, nincs több okunk attól félni, hogy a szükségünk idején elhagy 
minket, mint attól félni, hogy megfeledkezhet Önmagáról. Emlékeznünk kell azonban arra, 
hogy nem a valakinek megadott konkrét támogatás, hanem az egész emberi faj megváltása 
érdekében van tőlünk megkövetelve Isten dicséretének ünneplése ebben az igeszakaszban. 
Röviden, a Szentlélek Dávid szájával ajánlja nekünk Krisztus feltámadásának közzétételét. A 
zsoltár végén egyesek a כי ki, mert kötőszót az אשר asher, ami kötőszóra bontják, mintha a 
zsoltáros ezt mondta volna: az igazság, amit tett. A mondat azonban teljesebb lesz, ha mert-et 
olvasunk, és így fordítjuk az igeszakaszt: Eljönnek és hirdetik az Ő igazságát, mert Isten 
bizonyítékát adta annak, vagy kimutatta azt – a hatással, vagy magával a cselekedettel 
bizonyította, hogy Ő népének hűséges őrizője. 

                                                
580 A héber Adonai szó abból az igéből származik, melynek jelentése igazgatni, szabályozni, bíráskodni, így a 
jelenése igazgató, szabályozó, bíró. 
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23. zsoltár 
 
Ez a zsoltár sem imákkal nem keveredik, sem a nyomorúságokat nem panaszolja a 

megkönnyebbülés megszerzése végett, hanem egyszerű hálaadást tartalmaz, amelyből kiderül, 
hogy akkor íródott, mikor Dávid a királyság békességes birtokába jutott, és bővelkedve, 
valamint mindent élvezve élt, amire csak vágyott. De nehogy a nagy bővelkedés idején a 
világi emberekhez hasonlóvá váljon, akik mikor szerencséseknek látják magukat,581 a 
feledésbe temetik Istent, és fényűző módon vetik magukat az örömeikbe, ő Istenben, az összes 
általa élvezett áldás szerzőjében örvendezik. S nemcsak azt ismeri el, hogy a békesség 
állapota, amiben most él, s mentessége minden kényelmetlenségtől és gondtól Isten jóságának 
köszönhető, hanem abban is bízik, hogy az Ő gondviselésével élete végéig boldog lesz, s 
emiatt foglalja el magát ezzel a tiszta imádással. 

 
1. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.582 
2. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.583 
3. Lelkemet felüdíti,584 az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 
4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te 

velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem. 
 
1. Az Úr az én pásztorom. Jóllehet Isten az Ő jótéteményeivel, mondhatni atyai 

kedvességének ízével gyengéden csalogat minket Magához, mégsincs semmi, amibe 
könnyebben beleesnénk, mint az Ő elfelejtése, mikor békességben és kényelemben élünk. Sőt, 
a gazdagság nemcsak úgy megmérgez sokakat, hogy minden határon túl viszi bele őket a 
vidámságba, hanem pökhendiséget is szül, ami miatt gőgösen felkelnek, és Isten ellen törnek. 
Ennek megfelelően talán száz közül egy van a jó dolgok élvezői között, akik megmaradnak az 
istenfélelemben, s az alázat és a mértékletesség gyakorlásában, ami olyannyira illendő.585 
Emiatt még gondosabban kell megfigyelnünk a Dávid által itt elénk állított példát, akit a 
szuverén hatalomra jutván a gazdaság és a tisztelet csillogása vett körül, s a királyi örömök 
közepette nemcsak arról tesz bizonyságot, hogy eszében tartja Istent, de felidézvén a Tőle 
kapott jótéteményeket is,586 létrává teszi azokat, aminek a segítségével feljebb emelkedhet 
Hozzá. Ezekkel az eszközökkel nemcsak a teste fékezhetetlenségét zabolázza meg, de a 
nagyobb buzgósággal a hálaadásra, és más kegyes gyakorlatokra is serkenti, amint az kiderül 
a zsoltár záró mondatából, ahol ezt mondja: „az Úr házában lakozom hosszú ideig”. 
Hasonlóképpen a 18. zsoltárban, amely életének abban a szakaszában íródott, mikor 
mindenfelől csak tapsoltak neki, mikor Isten szolgájának nevezte magát, azzal a szíve alázatát 
és egyszerűségét mutatta ki, amihez ragaszkodott, egyidejűleg pedig nyílt bizonyságot tett a 
hálájáról, Isten dicséretének ünneplésével foglalván el magát. A pásztor hasonlatával dicséri 
azt a gondoskodást, amit Isten az ő gondját viselve vele szemben gyakorolt. Nyelvezete azt 
sugallja, hogy Isten nem kevésbé gondoskodott róla, mint ahogyan egy pásztor gondoskodik a 
rábízott juhokról. Isten a Szentírásban gyakran adja magának ezt a nevet és ölti fel a pásztor 
jellemét, s ez nem közönséges jele az irántunk érzett szeretetének. S mivel ez alázatos és 
szerény beszédmód, ezért Neki, Aki nem tartotta méltóságán alulinak a mi kedvünkért oly 

                                                
581 “Lesquels ayans le vent a gre, comme on dit.” 
582 “Le Seigneur est mon pasteur, porquoy je n’auray faute de rien.” — “Az Úr az én pásztorom, ezért nem 
hiányzik majd nekem semmi.” 
583 “Il me mene aux eaux quoyes.” — “Csendes [vagy békés] vizekhez vezet engem.” 
584 A Károli-fordítás szerint: lelkemet megvidámítja – a ford. 
585 “Qui se contiene en la crainte de Dieu se selon la modestie et temperance qui seroit requise.” 
586 “Mais rememorant les benefices qu’il repoit de luy.” 
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mélyre szállni, páratlanul erős vonzalmat kell éreznie irántunk. Csodálatos dolog tehát, hogy 
mikor ilyen kedvesen és meghitten hívogat magához, akkor nem vonzódunk Hozzá, hogy 
biztonságban és békességben élhessünk az Ő felügyelete alatt. Meg kell azonban figyelni: 
Isten csak azoknak a pásztora, akiket megérintett a saját gyengeségük és szegénységük érzete, 
érzik az Ő védelmének szükségességét, szándékosan élnek az Ő nyájában, s átadják magukat 
Neki, hogy Ő kormányozza őket. Dávid, aki mind hatalomban, mind gazdagságban 
kiemelkedő volt, mindazonáltal őszintén vallotta magát szegény juhnak, hogy Isten legyen az 
ő pásztora. Kicsoda hát az közöttünk, aki felmentené magát ez alól a szükség alól, látván, 
hogy a saját gyengeségünk kellően kimutatja: több, mint nyomorultak vagyunk, ha nem ennek 
a pásztornak a védelme alatt élünk? Észben kell tartanunk: a boldogságunk abban rejlik, hogy 
az Ő keze kinyújtva kormányoz minket, az Ő árnyékában élünk, s az Ő gondviselése őrködik 
a jólétünk felett. Jóllehet tehát lehetünk bőségében a mulandó jó dolgoknak, mégis legyünk 
arról meggyőződve, hogy nem lehetünk boldogok mindaddig, amíg Isten nem kegyeskedik az 
Ő nyájába sorolni. Emellett csakis akkor tulajdonítjuk Istennek a pásztor hivatalát az azt 
megillető és helyes tisztelettel, ha meg vagyunk arról győződve: egyedül az Ő gondviselése 
elégséges minden szükségünk betöltéséhez.587 Miután azok, aki a külső jó dolgoknak 
legnagyobb bőségét élvezik, üresek és éhezők, ha nem Isten a pásztoruk, így ahhoz sem férhet 
semmi kétség, hogy akiket a gondoskodása alá vont, soha nem fogják nélkülözni az összes jó 
dolognak a bőségét. Dávid tehát azt jelenti ki: nem fél attól, hogy bárminek is a híjával lesz, 
mert Isten az ő pásztora. 

2. Fűves legelőkön nyugtat engem. A szavakat illetően a héberben legelők, vagy füves 
mezők jelentik a fűvel benőtt és gazdag területeket. Egyesek az általunk legelőknek fordított a 
 neoth szót a pásztorok aklainak, vagy kunyhóinak fordítják. Ha ezt a jelentést tartjuk נאות
jobbnak, a zsoltáros szavainak jelentése ez: a juhaklok gazdag legelőkön épültek, melyekben 
a juhok védelmet találhatnak a Nap heve ellen. Ha néha még a hideg országokban is gondot 
jelent a szélsőséges hőség a juhoknak, akkor miképpen lennének képesek elviselni a nyári 
hőséget Júdeában, egy forró területen juhaklok nélkül? A רבץ rabats ige jelentése lefeküdni, 
vagy megpihenni, ez látszólag ugyanarra a dologra utal. Dávid a csendes vizek kifejezést 
használta a lassan csordogáló vizek megjelölésére, mert a gyors folyású vizek nem 
kényelmesek a juhok számára az iváshoz, s legtöbbször veszélyesek is. Ebben, valamint a 
következő versben magyarázza meg az első vers utolsó mondatát: nem szűkölködöm. 
Elmondja, milyen bőségesen töltötte be Isten minden szükségét, s teszi ezt anélkül, hogy 
elhagyná a hasonlatot, amit a zsoltár elején használt. A elmondottak ezt jelentik: a mennyei 
Pásztor semmit sem mulasztott el, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy boldogan élhessen az Ő 
gondoskodása alatt. Ő tehát a jelenvaló élet fenntartásához szükséges összes dolog nagy 
bőségét a fűvel gazdagon borított rétekhez és a lassan csörgedező vizekhez, illetve ezeknek a 
dolgoknak a jótéteményét, vagy hasznát a juhaklokhoz hasonlítja. Nem lenne ugyanis 
elégséges táplálkozni és jóllakni a gazdag legelőkön, ha nem lenne víz is az iváshoz, és a 
juhaklok árnyéka a hűsöléshez és felfrissüléshez. 

3. Lelkemet felüdíti. Miután a jó pásztor kötelessége babusgatni a juhait, a betegeket, 
vagy gyöngéket pedig ápolni és támogatni, Dávid kijelenti, hogy Isten így bánt vele. A lélek 
felüdítése, amiképpen fordítottuk, vagy a szó szerinti fordításban a lélek átalakítása ugyanazt 
jelenti, mint a megújítás, vagy helyreállítás a 19. zsoltár 10. versében, amint arról már volt 
szó. Az igazság ösvényei alatt a könnyű és egyenes utakat érti.588 S miután még mindig 

                                                
587 “Que sa seule providence est suffisante pour nous administrer toutes nos necessitez.” 
588 Walford elfogadja és védelmezi ezt a nézetet. Az ő olvasata: „Egyenes utakon vezet engem”. „Ez a változat”, 
mondja, „talán nem bizonyul teljesen összhangban állónak az olvasó érzéseivel annak következtében, hogy más 
kifejezésekhez szokott az angol Bibliában. A képek következetessége azonban megköveteli a módosítást, mert 
egyébként a fizikai és erkölcsi jelképek összeegyeztethetetlen keverékével lenne dolgunk. A gondos pásztor 
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ugyanazt a hasonlatot folytatja, nem lenne helytálló mindezt a Szentlélek vezetésére 
vonatkoztatni. Nem sokkal ezelőtt azt jelentette ki, hogy Isten nagylelkűen ellátja mindennel, 
ami szükséges a jelenvaló élet fenntartásához, most pedig azt teszi hozzá, hogy minden bajtól 
meg is védi. Az elmondottak lényege az, hogy Isten semmilyen vonatkozásban sem engedi a 
népét nélkülözni, hiszen erejével támogatja őket, erősíti és megeleveníti, és elfordítja minden 
ártalmastól, hogy könnyedén járhassanak sík és egyenes utakon. De nehogy bármit is a saját 
értékének, vagy érdemének tulajdonítson, Dávid Isten jóságát jelöli meg e hatalmas 
nagylelkűség okaként, kijelentvén, hogy mindezt az ő nevéért teszi. S biztos, hogy mikor 
juhainak választ minket és ellátja irántunk a pásztor hivatalát, ez az áldás az ő bőkezű és 
szuverén jóságából fakad, amint majd látni fogjuk a 65. zsoltárban is. 

4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is. Az igaz hívők, bár biztonságban 
élnek Isten védelme alatt, mindazonáltal sok veszélynek vannak kitéve, vagy inkább őket is 
érik mindazok a nyomorúságok, melyek az emberiséget egyetemesen sújtják, hogy jobban 
érezhessék, milyen nagy szükségük van Isten védelmére. Dávid tehát itt konkrétan kijelenti, 
hogy ha bármi csapás éri, Isten gondviselésére támaszkodik. Nem ígér tehát magának 
folytonos örömöket, hanem bátran megerősíti magát Isten segítségével a különféle 
megpróbáltatások elviseléséhez, amelyek érhetik. A hasonlatát folytatva a gondoskodást, amit 
Isten végez az igaz hívők kormányzása során, a pásztor vesszőjéhez és botjához hasonlítja, 
kijelentvén, hogy úgy megelégszik ezzel, mint mindenre elégséges védelemmel az életében. 
Miután a juhokat, mikor fel-alá kóborolnak a sötét völgyekben, nem védi más a vadállatok 
támadásaival és ártalmakkal szemben, csak a pásztor jelenléte, ezért Dávid most azt jelenti ki, 
hogy valahányszor csak veszélybe kerül, elegendő védelme lesz Isten pásztori gondolkodása 
alatt. 

Látjuk tehát: a bővelkedés során soha nem felejtette el, hogy ő ember, s még akkor is 
rendszeresen elmélkedett azokról a megpróbáltatásokról, melyek majd a jövőben érhetik. 
Annak oka pedig, amiért annyira megrettenünk, mikor tetszik Istennek a kereszttel 
gyakoroltatnia minket nem más, mint hogy minden ember a testi biztonságérzetbe ringatja 
bele magát, mikor mélyen és zavartalanul alhat. Hatalmas különbség van azonban az 
ostobaság eme alvása, valamint a hit által nyújtott nyugalom között. Miután Isten a hitet a 
nehézségekkel teszi próbára, ebből következik, hogy senki más bízik meg Istenben, csak aki a 
legyőzhetetlen állhatatossággal fegyverzi fel magát minden félelemmel szemben, ami 
rátörhet.589 Dávid nem azt akarta mondani, hogy mentes volt minden félelemtől, hanem csak 
azt, hogy félelem nélkül ment tovább, valahányszor csak a pásztora vezette. Ez még 
világosabban kiderül a szövegkörnyezetből. Először ezt mondja: nem félek a gonosztól. 
Rögtön ezután hozzáteszi az okot is. Nyíltan elismeri, hogy a pásztora botját szemlélve és arra 
szegezve a szemeit keres orvosságot a félelemre: a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak 
engem. Mi szüksége lett volna erre a vigasztalásra, ha nem zaklatta és aggasztotta volna a 
félelem? Ezért tehát észben kell tartanunk, hogy mikor Dávid reagált a sorscsapásokra, 
melyek érhették, csak úgy győzedelmeskedett a félelemmel és a kísértésekkel szemben, ha 
Isten védelmére bízta magát. Ezt korában is kijelentette, noha kissé homályosabban, ezekkel a 
szavakkal: mert te velem vagy. Ez azt jelenti, hogy aggódott a félelem miatt. Ha nem ez lett 
volna a helyzet, mi célból vágyott volna Isten jelenlétére?590 Emellett nem az élet általános és 
szokásos nehézségeivel szemben menekül Isten védelmébe, hanem azokkal szemben, melyek 
a halál sötétségével zavarják meg és kavarják fel az elmét. A zsidó nyelvészek ugyanis úgy 
vélik, hogy a צלמות tsalmaveth, amit mi a halál árnyékának fordítottunk, összetett szó, mintha 

                                                                                                                                                   
zöldellő legelőkre vezeti a nyáját, békés vizek mellé terelgeti, megadja nekik a megpihenés lehetőségeit, mikor 
elfáradtak, és elvezeti őket a rögös és fáradságos utakról az egyenes és könnyű ösvényekre.” 
589 “Celuy qui est arme d’une constance invincible pour resister a toutes les fraycurs qui penvent survenir.” 
590 “Car s’il n’y eust point en de crainte, a quel propos desireroit il la presence de Dieu?” 
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valaki azt mondaná: halálos árnyék.591 Dávid itt a vadállatok sötét rejtekhelyeire, vagy 
barlangjaira utal, amelyhez mikor valaki közeledik, hirtelen megragadja őt a félelem és a halál 
érzete. Miután Isten az Ő egyszülött Fiának a személyében sokkal világosabban lépett fel a mi 
pásztorunk szerepében, mint az ősatyák korában, akik a törvény alatt éltek, nem adunk 
elegendő tisztességet az Ő védelmező gondoskodásának, ha nem emeljük fel a szemeinket, és 
nem szemléljük azt a tekintetünket szilárdan rászegezve, s minden félelmet és rettegést 
letaposva.592 

 
5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; 

csordultig van a poharam. 
6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az 

Úr házában lakozom hosszú ideig. 
 
5. Asztalt terítesz. Ezek a szavak, melyek jövő időben szerepelnek, itt egy 

folytatólagos tevékenységet jeleznek. Dávid tehát hasonlatok nélkül ismétli azt meg, amit 
eddig a pásztor hasonlatán keresztül mondott el Isten nagylelkűségéről. Azt mondja: 
nagylelkűen ellátta mindennel, ami csak szükséges az élet fenntartásához. Mikor azt mondja: 
asztalt terítesz nékem, azzal arra utal, hogy Isten úgy ellátta őt élelemmel minden nehézség 
nélkül, ahogyan egy atya szokott élelmet adni a gyermekének. Azzal a további megfontolással 
nagyítja fel ezt a jótéteményt, hogy bár sok gonosz ember irigyli a boldogságát, és vágynak a 
romlására, sőt próbálják megfosztani őt Isten áldásaitól, Isten mégsem szűnik meg 
nagylelkűnek mutatkozni iránta és jót cselekedni vele. Amit hozzátesz az olajjal 
kapcsolatosan, az egy akkori szokásra utal. Tudjuk, hogy az ókorban a fényűzőbb lakomákon 
megkenéseket is végeztek, és senkiről sem gondolták, hogy illően fogadta a vendégeit, ha 
nem kente meg őket parfümmel. Ezt a túláradó olajat, valamint a túlcsorduló poharat úgy kell 
magyarázni, mint a bőséget, mely meghaladja az élet szokásos szükségleteit. Ez ugyanis a 
királyi gazdagság dicséretéről hangzik el, mellyel, amint azt a szent történelem feljegyzi, 
Dávid bőségesen el volt látva. Igaz, hogy minden ember nem tapasztalja meg azt a 
nagylelkűséget, amit Dávid megtapasztalt, de senki sincs, akinek ne lenne lekötelezettje 
Istennek azokért a jótéteményekért, melyeket Tőle kapott. Ezért valamennyiünknek el kell 
ismerni, hogy ő jóságos és nagylelkű Atyja a népének. Emellett mindenki szítsa fel magában a 
hálát Isten iránt az ő jótéteményeiért, s ezekből minél többet kapunk, annál hálásabbaknak 
kell lennünk. Ha hálátlan az, aki csak korpakenyérhez jutván nem ismeri el abban Isten atyai 
gondoskodását, mennyivel kevésbé tűrhető azok ostobasága, akik torkig vannak az Istentől 
származó jó dolgokkal, de semmit sem éreznek, vagy ízlelnek az irántuk megnyilvánuló 
jóságából? Dávid tehát a saját példájával emlékezteti a gazdagokat a kötelességükre, hogy 
annál buzgóbbak legyenek az Isten iránt érzett hálájuk kifejezésében, minél finomabban 
táplálja őket. Továbbá emlékezzünk arra is, hogy akik másoknál nagyobb bőségben élnek, 
azok kötelesek olyan mértékletességgel lenni, mintha csak annyi jó dolog állna a 
rendelkezésükre, amennyi a korlátozott és mértéktartó élvezetüket biztosítaná. 
Természetünknél fogva nagyon is hajlamosak vagyunk a szélsőségekre, ezért mikor Isten 
nagylelkű a világi dolgokban az Ő népéhez, az nem azért van, hogy felszítsa és táplálja 
bennük ezt a betegséget. Minden embernek ügyelnie kell Pál szabályára, ami a Fil4:12-ben 
van lefektetve: „tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is”. S hogy a szükség ne 
csüggesszen el minket, türelmes kitartással kell azt elviselnünk. Ugyanakkor nehogy a nagy 
bőség túlontúl fellelkesítsen, a mértékletesség kantárjával kell azt megzaboláznunk. Ennek 
                                                
591 Az eredeti כניא צלמות nagyon hangsúlyos: „A halál völgyében, vagy völgyén át”. Látszólag ez a kifejezés 
jelenti a közvetlen veszélyt (Jer2:6), a fájdalmas csapást (Zsolt44:20), a félelmet és a rettegést (Zsolt107:10, 14, 
Jób24:17) és a félelmetes sötétséget (Jób10:21-22). – Morison’s Commentary on the Psalms. 
592 “Si non qu’eslevans la nos yeux et les y ayans fichez, nons foullions aux pieds craintes et espouantemens.” 
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megfelelően, mikor az Úr meggazdagítja népét, egyidejűleg korlátozza is a test féktelen 
vágyait az önuralom lelkületével, így saját maguktól írják elő maguknak a mértékletesség 
szabályait. Nem mintha törvénytelen lenne a gazdag embereknek szabadabban élvezni azt, 
amit birtokolnak, mintha Isten csak egy kisebb osztályrészt juttatott volna nekik, de minden 
embernek (és főképpen a királyoknak) óvakodni kell attól, hogy kéjsóvár örömökben 
oldódjanak fel. Dávid kétségtelenül teljességgel törvényes volt, mikor nagyobb teret adott 
magának, mintha csak egyike lett volna a közembereknek, vagy mintha még mindig atyja 
kunyhójában lakott volna, de az élvezetek között úgy szabályozta önmagát, hogy egyáltalában 
nem lelte örömét a test teletömésében és hízlalásában. Nagyon jól tudta, miképpen kell 
különbséget tenni az Isten számára elkészített asztala, valamint a disznók vályúja között. Azt 
is érdemes megemlíteni, hogy noha Dávid a saját földjén lakozott, a hűbéri pénzekért és a 
királyság más jövedelmeiért ugyanúgy hálát adott Istennek, mintha Isten naponta sajátkezűleg 
adott volna neki táplálékot. Ebből arra következtetünk, hogy a gazdagsága nem vakította meg, 
hanem mindig Istenre, mint családfőre tekintett, Aki a saját raktárából hozott elő ételt és italt, 
és adta azt oda neki a megfelelő időben. 

6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem. Elsorolván az Istentől kapott 
áldásokat, most a kétségtelen meggyőződését fejezi ki, hogy ezek élete végéig folytatódnak 
majd. De honnan származott volna ez a magabiztosság, mellyel arról biztosítja önmagát, hogy 
Isten nagylelkűsége és könyörülete örökké elkíséri őt, ha nem abból az ígéretből, amivel Isten 
az igazi hívőkre ruházott áldásokat szokta fűszerezni, nehogy elhamarkodottan felhabzsolják 
azokat anélkül, hogy bármiféle ízük, vagy zamatuk lenne a számukra? Mikor korábban azt 
mondta magának, hogy még a halál sötétségében is Isten gondviselésén tartaná a szemeit, 
azzal kellő bizonyságot tett arról, hogy nem függ külső dolgoktól, s nem a testi megítélés 
alapján méri fel Isten kegyelmét, hanem még mikor a segítség minden földi irányból még 
cserben is hagyta, hite akkor is Isten szavára hallgatott. Jóllehet tehát a tapasztalat jó 
reménységre vezette, mégis alapvetően attól az ígérettől függött, mellyel Isten a jövő 
vonatkozásában erősíti meg az Ő népét. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy elbizakodottság az 
ember részéről, ha folytatólagos előrehaladást ígér magának a bővelkedésben ebben a 
bizonytalan és változó világban, erre azt válaszolom, hogy Dávid nem azért beszélt ezen a 
módon, hogy Istenre egy törvényt kényszerítsen rá. Ehelyett reménykedett Isten iránta 
megnyilvánuló eme nagylelkűségében, már amennyire a jelen világ állapota megengedi, 
amellyel majd megelégszik. Nem azt mondja: a poharam mindig csordultig lesz, vagy a fejem 
mindig olajtól illatozik majd, hanem általánosságban táplálja azt a reménységet, hogy Isten 
jósága soha nem okoz csalódást, és Ő kegyes lesz iránta mindvégig. 

Az Úr házában lakozom. Ezzel a záró mondattal világosan kimutatja, hogy nem 
korlátozza a gondolatait a földi örömökre, vagy kényelemre, hanem a hely, ahová törekszik, a 
mennyben van, s ennek elérése volt nagy célja mindenben. Mintha azt mondta volna: nem 
pusztán azért élek, hogy életben legyek, hanem hogy Isten félelmében és szolgálatában 
gyakoroljam magam, s naponta tegyek előrelépést az igazi kegyesség minden területén. 
Konkrét különbséget tesz önmaga és az istentelenek között, akik csak abban lelik örömüket, 
hogy luxusnak minősülő étellel és itallal töltsék meg a bendőiket. Ezen kívül arra is céloz, 
hogy Istennek élni az ő meglátása szerint olyannyira fontos, hogy minden testi kényelmet 
csak annyiban értékelt, amennyiben ezek lehetővé tették a számára, hogy Istennek éljen. 
Világosan kijelenti: a végcél, amire Isten minden ráruházott jótéteményében tekintett, az volt, 
hogy az Úr házában élhessen. Ebből következik, hogy mikor meg lett fosztva ennek az 
áldásnak az élvezetétől, az összes többi dolog sem számított semmit neki. Mintha ezt mondta 
volna: nem találok örömöt a földi kényelemben, amíg ugyanakkor nem tartozok Isten 
nyájához is. Amiképpen másik helyen ezt írja: „Boldog nép az, a melynek így van dolga; 
boldog nép az, a melynek az Úr az ő Istene.” (Zsolt144:15) S mi másért vágyott volna 
gyakran ellátogatni a templomba, mint áldozatokat felkínálni Isten többi imádójával, s mások 
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vallásos tevékenysége által fejlődni a mennyei életről való elmélkedésben? Biztos tehát, hogy 
Dávid elméje az általa élvezett földi bővelkedés segítségével emelkedett fel az örökkévaló 
örökség reménységéhez. Ebből arra következtetünk, hogy mindazok az emberek oktalanok, 
akik bármi más örömöket tervezgetnek maguknak, mint amelyek az Isten közelségéből 
fakadnak. 
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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;593 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 fel594 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.595 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. 
                                                
593 “Son contenu.” — Széljegyzet. “Azaz, a tartalma.” 
594 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. 
595 “Qu’adonc ils entrerent en ferme et paisible possession de l’honneur que Dieu leur a fait par dessus les autres 
nations.” 
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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?596 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,597 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.598 Alapvetően az igeversben foglalt másik dologgal foglalkozik, nevezetesen a 
valódi izraeliták megkülönböztetésével a hamisaktól és elkorcsosultaktól. Azzal az érvvel 

                                                
596 “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 ?” 
597 “C’est contre la nature des deux elemens.” 
598 “Il n’en fait yci que bien petite mention et comme en passant.” — “Ő csak éppen hogy, mondhatni futólag tér 
ki erre a dologra.” 
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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.599 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,600 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 
                                                
599 “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.” 
600 “Par ainsi il est yci requis des serviteurs de Dieu, que quand ils jurent, ce soit avec reverence et en bonne 
conscience.” 
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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,601 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,602 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.603 

 
5. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. 
6. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége,604 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 

                                                
601 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.” 
602 L. 594. lábjegyzet – a ford. 
603 Az említett igehelyeken Pálnál a Károli-fordításban a szeretet, míg az angol fordításban a charity szerepel, 
melynek elsődleges jelentése könyörületesség, jótékonyság. 
604 “Asfavoir, Jacob.” —“Nevezetesen, Jákób.” 
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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,605 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.606 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 
                                                
605 “Lequel toutesfois ils fuyent par leurs destours et faux semblans.” 
606 Először azt mondja: „akik Őt keresik”, majd azt: „akik téged keresnek”. 



 242 

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.607 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.608 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.609 
                                                
607 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 
 shearim, kapuk szóhoz. S noha a שערים roshey, fejek szóhoz kapcsolódik, nem pedig a ראשי kem előtag a כם
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”. 
608 “Par lesquels ils introduissent Christ frappant a la porte pour entrer les enfers.” 
609 “Qui comme sacrileges execrables tienent pour jeu de la corrompre et falsifier en ceste sorte.” 
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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. 



 244 

25. zsoltár 
 
Ez a zsoltár imákkal kevert elmélkedéseket tartalmaz. Miután ellenségei a 

kegyetlenségük folytán durván bántak vele és fájdalmasan gyötörték, Dávid, hogy segítséget 
kapjon Istentől, először elismeri: Isten joggal használta ezeket az eszközöket az ő 
megfenyítésére és megbüntetésére a bűneiért. Ezután megbocsátásért imádkozik, hogy 
azonnal élvezhesse az isteni kegy bizonyosságát, és szabadulást nyerjen. Ezt követően a 
Szentlélek segítségéért könyörög, hogy azzal megtámogatva még a megannyi kísértés 
közepette is kitartson az istenfélelemben. S különböző helyeken hozzákeveri az elmélkedést, 
mint eszközt, mellyel magát serkenti az Istenbe vetett fokozott bizalomra, és elvonja 
gondolatait a világ csábításaitól. 

 
1. Dávidé. Hozzád emeltem,610 Uram, lelkemet! 
2. Istenem, benned bíztam;611 ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam 

ellenségeim. 
3. Sőt,612 senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok 

nélkül hamiskodnak.613 
 
1. Hozzád emeltem, Uram, stb. A zsoltáros mindjárt a legelején kijelenti, hogy nem 

csapódik ide-oda az istentelenekhez hasonlóan, hanem minden vágyát és imáját egyedül 
Istenhez irányítja. Semmi sem összeegyeztethetetlenebb az Istenhez szóló őszinte és komoly 
imával, mint a pogányokhoz hasonlóan ingadozni és a világ valamiféle segítségére várva 
nézegetni köröskörül, egyidejűleg pedig megfeledkezni Istenről, vagy nem adni át magunkat 
közvetlenül az ő felügyelete és védelme alá. Azok, akik úgy képzelik, hogy Dávid itt azt 
jelenti ki: úgy szánta magát teljességgel oda Istennek, mintha áldozatként kínálná magát, nem 
értik helyesen az igeszakasz jelentését. A jelentés inkább ez: a kérése teljesülésének 
reménységét megerősítendő, ami a legnagyobb fontosságú az imában, a reménységét Istenhez 
kötötte, s nem engedte, hogy a világ csábításai tőrbe ejtsék, vagy meggátolják abban, hogy 
lelkét teljesen és őszintén Istenhez emelje. Annak érdekében tehát, hogy helyesen 
imádkozhassunk Istenhez, ez a szabály vezéreljen minket: ne vonják el elménket a különféle 
és bizonytalan reménységek, és ne függjünk a világi segítségektől, hanem adjuk meg Istennek 
azt a tisztességet, hogy emeljük fel Hozzá a szívünket komoly és őszinte imában. Sőt, jóllehet 
az igét tulajdonképpen a fel fogom emelni kifejezéssel kell fordítani, én mégis követtem más 
fordítókat az igeidő múlt időre változtatásával: emeltem. A jövő idővel Dávid folytatólagos 
cselekvést jelöl. 

2. Istenem, benned bíztam. Ebből az igeversből megtanuljuk (ami majd később még 
világosabban meglátszik), hogy Dávidnak emberekkel volt dolga. Miután azonban meg volt 
arról győződve, hogy ellenségei mondhatni az Isten ostorai, jó okkal kéri Istent, hogy a 
hatalmával korlátozza őket, nehogy még arcátlanabbakká váljanak, és a továbbiakban minden 
határt túllépjenek. A bizalom szóval azt erősíti meg, amit az imént mondtam a lelkének 
Istenhez emeléséről, mert az itt használt kifejezés vagy azt írja le, ahogyan a kegyesek lelkei 
felemeltetnek, vagy a hit és a reménység van megjelölve az efféle hatás, nevezetesen a lélek 
felemelkedése okaként. S valóban, e szárnyak által emelkedik a lelkünk a világ fölé. Dávid 
tehát szívének egész vágyakozásával emeltetett fel Istenhez, mert bízván az Ő ígéreteiben 

                                                
610 A Károli-fordítás szerint: Hozzád emelem… - a ford. 
611 A Károli-fordítás szerint: Istenem, benned bízom… - a ford. 
612 A Károli-fordításban a sőt nem szerepel – a ford. 
613 A Károli-fordítás szerint: ok nélkül elpártolnak tőled – a ford. 
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ezáltal a biztos üdvösségben reménykedett. Mikor azt kéri: ne engedje Isten, hogy 
megszégyenüljön, a Szentírás általános tanításából vett imát mond, miszerint akik Istenben 
bíznak, soha meg nem szégyenülnek. Az okot is meg kell említeni, amiért ezt hozzátette, s 
amiért könyörög azért, hogy Isten induljon könyörületre iránta. Ez pedig nem más, mint hogy 
ne legyen kitéve ellenségei gúnyolódásának, akiknek a gőgje nem kevésbé ártalmas az 
istenfélők érzelmeinek, mint amennyire bántó az Isten számára. 

3. Sőt, senki se szégyenüljön meg. Ha ezeket a szavakat egy kívánság formájában 
magyarázzuk, mintha Dávid azt mondta volna: Senki ne szégyenüljön meg, aki Rád vár,614 
akkor ebben az igeversben az imáját folytatja, s kiterjeszti azt minden istenfélőre általában, 
amit egyedül magáról mondott. Én azonban inkább arra hajlok, hogy másképpen 
magyarázzam a szavakat, s úgy tekintsek rájuk, mint amelyekkel Dávid az isteni kegyelem 
ama gyümölcseit mutatja meg, melyek az ő szabadulásából származnak. Speciális erő rejlik a 
sőt szóban. Miután ugyanis tudta, hogy sokan látták őt, s az ő Istenbe vetett bizalmának híre 
széles körben elterjedt, a szavainak jelentése ez: ami az ő személyével fog történni, az 
széltében-hosszában elterjed majd példaként mások számára, s egyrészről megelevenítő és 
élénkítő hatással lesz Isten minden gyermekére, másrészről ledorongolja a gonoszok gőgjét. 
Ezeket a szavakat felfoghatjuk még egy további értelemben: nevezetesen abban, hogy Dávid a 
hitét megerősítendő azt az ígéretet állítja maga elé, amit Isten gyakran tesz az Ő Ígéjében. A 
jelentés azonban, amivel én értelmeztem, alkalmasabbnak látszik. A gonoszok alatt, akik ok 
nélkül hamiskodnak, kétségtelenül főleg az ellenségeit érti. Ennek megfelelően jelenti ki, 
hogy mikor ő megszabadul, annak jótéteményét nem kizárólag ő fogja élvezni, hanem ennek 
gyümölcse kiterjed minden igaz hívőre. Pontosan ahogyan sokak hite is mondhatni 
megrendülne, ha őt Isten elhagyná. Az igevers utolsó mondatában, amit ellentétbe állít az 
elsővel, azt állítja: mikor a gonoszok megszégyenülnek, az Isten dicsőségét fokozza, mert a 
hencegés, amibe a gazdagságukban merülnek, Isten nyílt gúnyolása, mikor dacára az Ő 
ítéletének, még bátrabban űzik a gonoszságukat. Mikor hozzáteszi: ok nélkül, az csak a sértés 
súlyos természetét igyekszik kimutatni. Az ember gonoszsága mindig tűrhetetlenebb, mikor 
jóllehet az igazságtalanságok nem provokálják, mégis a maga akaratából árt az ártatlannak és 
a feddhetetlennek. 

 
4. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. 
5. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító 

Istenem, mindennap várlak téged. 
6. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől 

fogva vannak. 
7. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint 

emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram! 
 
4. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem. Az Úr útjai alatt Dávid néha, amint azt már 

máshol láttuk, a dolgok boldog és szerencsés alakulását érti, gyakrabban használja azonban 
ezt a kifejezést a szent és becsületes élet szabályának megjelölésére. Miután az igazság a 
rögtön ezután következő versben szerepel, az ima, amit ezen a helyen mond, véleményem 
szerint ezt jelenti: Uram, tartsd meg a Te szolgádat a te ígéreteidbe vetett szilárd hitben, s ne 
engedd, hogy jobbra, vagy balra elforduljon. Mikor az elméink ilyen összeszedettek és 
türelmesek, akkor semmit sem kezdünk el elhamarkodottan, vagy helytelen eszközökkel, 
hanem teljes mértékben Isten gondviselésére hagyatkozunk. Ennek megfelelően Dávid itt 
nemcsak arra vágyik, hogy Isten Lelke irányítsa, nehogy letérjen a helyes útról, hanem arra is, 
hogy Isten világosan jelentse ki neki az Ő igazságát és hűségét Ígéjének ígéreteiben, így 

                                                
614 “Que tons ceux qui s’attendant a toy ne soyent point confus.” 
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békességben, és minden türelmetlenségtől mentesen élhessen Előtte.615 Ha bárki inkább 
általános értelemben venné a szavakat, mintha Dávid teljesen Istenre bízná magát, hogy Ő 
kormányozza őt, én nem ellenzem. Miután azonban valószínűsítem, hogy az igazság szó alatt 
a következő versben azt magyarázza meg, hogy mit ért Isten útjai és ösvényei alatt, melyekről 
itt beszél. Nem vonakodok ezt az imát erre a körülményre vonatkoztatni, nevezetesen hogy 
Dávid, félvén engedni a türelmetlenség érzésének, vagy a bosszúvágynak, illetve valamiféle 
mértéktelen és törvénytelen impulzusnak, kéri, hogy Isten ígéretei mélyen rányomódjanak és 
belevésődjenek a szívébe. Korábban ugyanis már mondtam: amíg az a gondolat uralkodik az 
elménkben, hogy Isten gondoskodik rólunk, ez a legjobb és legerőteljesebb eszköz a 
kísértésekkel szembeni ellenálláshoz. Ha azonban az Úr útjai és ösvényei alatt bárki inkább az 
Ő tanítását értené, én mindazonáltal biztosnak tartom, hogy a zsoltáros nyelvezetében utalás 
található azokra a hirtelen és szabálytalan indulatokra, melyek akkor bukkannak fel az 
elméinkben, mikor a balsors által hányattatunk, s a tévelygés kanyargós és hamis útjaira 
kerülünk, míg a megfelelő időben Isten Ígéje le nem győzi, vagy csillapítja azokat. Így tehát 
az igeszakasz jelentése ez: Bármi is történjék, ne engedd Uram, hogy letérjek a Te utaidról, 
vagy eltérítsen a te hatalmaddal szembeni szándékos engedetlenség, vagy bármilyen más 
bűnös vágy, hanem inkább őrizzen meg engem a Te igazságod a csendes nyugalom és 
békesség állapotában alázatosan engedelmeskedve annak. Sőt, jóllehet gyakran ismétli 
ugyanazt a dolgot, kérvén, hogy Isten ismertesse meg vele az útjait, tanítsa őt ezekre, és 
vezesse az Ő igazságában, még sincs szószaporítás ezekben a beszédformákban. A 
megpróbáltatásaink gyakran olyanok, mint ködök, melyek meghomályosítják a szemet, s 
mindenki tudja a saját tapasztalatából, milyen nehéz dolog meglátni, merre kell 
továbbmennünk, miközben ezek a sötét felhők vesznek körül. Ha azonban Dávidnak, egy oly 
különleges prófétának, aki oly sok bölcsességgel volt felruházva, szüksége volt isteni 
útbaigazításra, mi lesz velünk, ha a megpróbáltatásaink során Isten nem oszlatja szét a 
sötétség eme felhőit az elménkről, melyek meggátolnak abban, hogy lássuk az Ő 
világosságát? Ahányszor csak ránk tör tehát a kísértés, mindig imádkoznunk kell Istenhez, 
hogy ragyogtassa ránk az Ő igazságának világosságát, nehogy bűnös eszközökhöz 
folyamodván félre menjünk, s kanyargós és tiltott utakra tévedjünk. 

Egyidejűleg azt az érvet is meg kell figyelnünk, amit Dávid használ itt az imáját 
megerősítendő. Mikor szabadító Istenének nevezi Istent, ezt annak érdekében teszi, hogy 
megerősítse a reménységét Istenben a jövőre nézve ama jótétemények szemügyre vételével, 
melyeket már megkapott Tőle. Ezután megismétli a bizonyságtételt az Istenbe vetett 
bizalmáról. Az érvelés első részét tehát magából Istennek a természetéből veszi, valamint a 
kötelezettségből, mely mondhatni Rá hárul, azaz azon az alapon kezd bele az istenfélők 
jólétének fenntartásába, és a megsegítésükbe a szükségeikben, hogy egyformán kegyes lesz 
velük mindvégig. Miután azonban szükséges, hogy Istenbe vetett bizalmunknak meg kell 
felelnie az irántunk megnyilvánuló nagy jóságának, Dávid egyidejűleg ezzel is előhozakodik 
a kitartásának bejelentésével egyetemben. Az egész nap, vagy minden nap kifejezéssel azt 
jelzi, hogy szilárd és fáradhatatlan állandósággal függött egyedül Istentől. S kétségtelenül a 
hit sajátsága mindig Istenre nézni még a leginkább embert próbáló körülmények között, s 
türelemmel várni a segítséget, amit Ő ígért. S hogy az isteni áldások táplálhassák és 
fenntarthassák a reménységünket, tanuljunk meg reflektálni arra a jóságra, amit Isten már 
mutatott irántunk. Ahogyan Dávidot is láttuk cselekedni, mikor magabiztossága alapjának azt 
tette meg, hogy a saját személyes tapasztalatában találta Istent a szabadítójának. 

6. Emlékezzél meg Uram. Ebből legelőször is kiderül: Dávid olyan fájdalmas 
csapásoknak és próbáknak volt kitéve, hogy elveszítette Isten kegyelmének minden érzetét. Ő 
ugyanis Isten nevét hívja segítségül a kegyeiről megemlékezendő oly módon, mintha 
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mindenestől elfelejtette volna azt. Ezt tehát egy ember panasza, akinek szélsőséges szenvedés 
az osztályrésze, és elborítja a fájdalom. Ebből megtanulhatjuk, hogy Isten, noha egy időre 
visszavonhatja tőlünk jóságának minden jelét, s látszólag nem törődve a minket érő 
nyomorúságokkal, úgy kezelve minket, mintha idegenek lennénk, nem az Ő saját népe, 
elhagyhat, mégis bátran kell harcolnunk, amíg meg nem szabadulván ettől a kísértéstől, teljes 
szívvel elmondjuk az itt vázolt imát, könyörögvén Istennek, hogy visszatérve a korábbi 
bánásmódjához, ismét mutassa ki irántunk való jóságát, és kegyelmesebben bánjon velünk. Ez 
az imaforma nem használható korrektül mindaddig, amíg Isten el nem rejti az arcát előlünk, s 
látszólag egyáltalában nem törődik velünk. Emellett Dávid, Isten kegyelméhez, vagy 
könyörületéhez folyamodva arról tesz bizonyságot, hogy nem a saját érdemeiben bízik a 
reménység alapjaként. Mindet egyedül az isteni kegyelem forrásából származtat, s önmagában 
nem talál semmi ellentételezésre érdemest Isten szemszögéből. Miután azonban a szünet, amit 
Dávid megtapasztalt, olyan akadály volt, ami gátolta Őt a szabad hozzáférésben Istenhez, a 
legjobb orvossággal emelkedik efölé: annak megfontolásával, hogy Isten, Aki a saját 
természeténél fogva könyörületes, visszavonulhat, és egy időre felfüggesztheti a hatalmának 
kimutatását. Azonban mégsem tagadhatja meg Önmagát, azaz mondhatni nem foszthatja meg 
Magát attól, hogy könyörületet érezzen, ami természetes a számára, s ami nem szűnhet meg 
jobban, mint az Ő örökkévaló létezése. Nekünk azonban szilárdan fenn kell tartanunk azt a 
tanítást is, hogy Isten már a kezdetektől fogva könyörületes volt, így valahányszor látszólag 
szigorúan bánik velünk, és elutasítja imáinkat, nem szabad azt képzelnünk, hogy valódi 
jellemével ellentétesen cselekszik. Ebből megtanuljuk, hogy mi végett tájékoztat a Szentírás 
minket mindenütt arról, hogy Isten minden korban jóságos szemmel nézett a szolgáira, és 
könyörülettel viseltetett irántunk.616 Azt legalábbis szilárd és rögzített dolognak kell 
tartanunk, hogy Isten jósága tűnhet időnként rejtettnek, s mondhatni a rálátás elől 
eltemetettnek, azonban soha ki nem oltható. 

7. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Miután a bűneink olyan 
falként állnak közöttünk és Isten között, ami meggátolja Őt imáink meghallásában, vagy 
kezének kinyújtásában minket megsegítendő, Dávid most eltávolítja ezt az akadályt. 
Általánosságban valóban igaz, hogy az emberek rosszul és hiábavaló módon imádkoznak, 
amíg nem a bűneik bocsánatával kezdik. Semmi remény sincs arra, hogy Istentől bármiféle 
kegyet nyerjünk mindaddig, amíg ki nem engesztelődik irántunk. Hogyan szeretne minket, ha 
először szabadon meg ne békülne velünk? A jó és helyes módja az imádságnak tehát, amint 
már mondottam, a kezdetektől fogva azt kérni, hogy Isten bocsássa meg a bűneinket. Dávid itt 
konkrét kifejezésekkel ismeri el, hogy semmi más módon nem lehet Isten kegyelmének 
részese, csak a bűnei eltörlésével. Annak érdekében tehát, hogy Isten könyörülettel legyen 
irántunk, szükséges, hogy megbocsássa a bűneinket, melynek már a látványa is elfordítja az Ő 
kegyeit tőlünk. A zsoltáros ezzel egyben azt is világosabban erősíti meg, amit már mondtam, 
hogy jóllehet a gonoszok kegyetlenül bántak vele, s igazságtalanul üldözték őt, ő mégis a saját 
bűneinek tudta be mindazt a nyomorúságot, amit elszenvedett. Mert miért kellene neki a bűnei 
bocsánatát kérni Isten könyörületéhez folyamodva, ha nem azért, mert elismeri, hogy az 
ellenségeitől megtapasztalt kegyetlen bánásmód által csak a megérdemelt büntetését 
szenvedte el? Bölcsen járt el tehát, mikor gondolatait a nyomorúságának elsődleges okára 
irányította, hogy megtalálja a valódi orvosságot. Példájával arra tanít minket, hogy mikor 
bármilyen külső megpróbáltatás nehezedik ránk, nemcsak arra kell kérnünk Istent, hogy 
szabadítson meg attól, hanem hogy törölje el a bűneinket is, melyek felszították nemtetszését, 
és kitett minket az Ő büntető vesszőjének. Ha másként járunk el, akkor a gyakorlatlan orvos 
példáját fogjuk követni, aki átsiklik a betegség oka felett, és csak a fájdalmat próbálja meg 
enyhíteni, és csak pótgyógyszereket alkalmaz a gyógyításhoz. Sőt, Dávid nemcsak holmi 
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csip-csup bűnöket vall meg, amiképpen a képmutatók szoktak cselekedni, akik a vétkeiket 
általános és felületes módon megvallva vagy valami kibúvót keresnek, vagy más módon 
enyhítik bűneik rettenetességét, hanem visszaköveti a bűneit egészen a gyermekkoráig, és 
fontolóra veszi, hány módon provokálta ki Isten haragját önmaga ellen. Mikor az ifjúságában 
elkövetett bűneit említi, ezzel nem azt akarta mondani, hogy nem emlékszik semmiféle bűnre, 
amit későbbi éveiben követett el, hanem inkább azt akarja megmutatni, hogy még ennél 
nagyobb kárhoztatásra is méltónak tartja magát.617 Először is fontolóra véve, hogy nem csak 
felnőtt korában kezdett bűnöket elkövetni, hanem már régóta bűnt bűnre halmoz, ha lehet így 
mondani, meghajlik a felhalmozott teher alatt. Másodszor arra utal, hogy ha Istennek a 
törvény szigora szerint kellene vele bánni, akkor nemcsak a tegnap, vagy néhány nap bűnei 
számítanának bele az ítéletbe, hanem minden egyes eset már a csecsemőkorától kezdve, 
mikor megsértette a törvényt, igazságosan felhozható lenne vádként ellene. Akárhányszor 
megrettent tehát minket Isten az Ő ítéleteivel és haragjának jeleivel, ne csak a legutóbbi 
időkben elkövetett bűnökről emlékezzünk meg, hanem korábbi életünk vétkeiről is, ami a 
megújult szégyenkezés, és megújult siralom alapját képezik. Emellett azért, hogy jobban 
kifejezze: az ingyenes bűnbocsánatért könyörög, Istenhez egyedül az Ő jótetszésének alapján 
folyamodik, s ezért mondja: kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. Mikor Isten a feledés 
homályában veti bűneinket, ez veszi rá, hogy atyai figyelemmel tekintsen ránk. Dávid nem 
találja más okát, amivel számot tudna adni Isten atyai bánásmódjának, mint hogy Ő jó, s 
ebből következik: semmi más nem indítja Istent arra, hogy a kegyeibe fogadjon, mint a saját 
jótetszése. Mikor azt olvassuk: Isten a kegyelme szerint emlékezzen meg rólunk, azzal 
hallgatólagosan az adatik a tudtunkra, hogy két módja van Istennek a megemlékezésre, 
melyek teljesen ellentétesek. Az egyik, mikor haraggal látogatja meg a bűnösöket, a másik 
mikor kegyes azokkal, akikre egy ideig látszólag ügyet sem vetett. 

 
8. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. 
9. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. 
10. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és 

bizonyságait megtartják. 
11. A te nevedért, Uram, légy könyörületes a bűnöm miatt, mert nagy az.618 
 
8. Jó és igaz az Úr. Megállván egy rövid időre mondhatni az imája folytatásaként 

gondolatait az Isten jósága feletti elmélkedésre irányítja, hogy újult buzgósággal térhessen 
vissza az imához. A kegyesek érzik, hogy a szívük gyorsan ellankad az imádkozásban, hacsak 
állandóan újabb buzdítással nem ösztönzik magukat: ennyire ritka és nehéz dolog szilárdan és 
állhatatosan kitartani ebben a kötelezettségben. S valóban, amennyire valakinek további 
tüzelőt kell a tűzre vetnie annak fenntartása végett, oly gyakran van szüksége az imádkozás 
gyakorlatának is efféle segítségre, hogy meg ne lankadjon, s végül teljesen ki ne aludjon. 
Dávid tehát kitartásra vágyván buzdítani magát, önmagához beszél, és kijelenti: Isten jó és 
igaz, majd új erőt nyerve az ezzel kapcsolatos elmélkedésből, készségesebben térhessen 
vissza az imádkozáshoz. Meg kell azonban figyelni ezt a következményt: mivel Isten jó és 
igaz, kinyújtja a kezét a vétkezőkhöz, hogy útbaigazítsa őket. Olyan igazságosságot 
tulajdonítani Istennek, amit csak a méltók és érdemesek iránt gyakorolhat, a jellemének hűvös 
nézete, s csekély haszna van a bűnösök számára, mégis a világ rendszerint pontosan ebben az 
értelemben tekinti Istent jónak. Miképpen lehetséges, hogy száz közül talán egy vonatkoztatja 
magára Isten kegyelmét, ha nem azért, mert az emberek azt az arra érdemesekre korlátozzák? 
Nem, épp ellenkezőleg, itt az hangzik el, hogy Isten akkor adja bizonyítékát a jóságának, 
mikor utat mutat a vétkezőknek, s ennek ugyanaz a jelentése, mintha megtérésre hívná, és a 
                                                
617 “Redevable de tant plus grande condemnation.” 
618 A Károli-fordítás szerint: bocsásd meg bűnömet, mert sok az – a ford. 
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helyes életvitelre tanítaná őket. S valóban, ha Isten jósága nem hatolna be még a pokolba is, 
egyetlen ember sem lehetne annak részese. Dicsekedjenek hát a pápisták, ahogyan csak nekik 
tetszik az elképzelt felkészüléseikkel, mi tartsuk bizonyos tanításnak, hogy ha Isten nem 
akadályozza az embereket a kegyelmével, ők végérvényesen elpusztulnának. Dávid tehát ezt 
az úgynevezett korlátozó kegyelmet dicséri, mely vagy akkor mutatkozik meg, mikor Isten 
minket hívogatva először megújítja az újjászületés Lelkével romlott természetünket, vagy 
mikor visszavezet minket a helyes útra, ha a bűneink miatt letértünk arról. Mert miután itt 
még azokat is bűnösöknek nevezi, akiket Isten tanítványaiul fogad, ebből következik: a 
Szentlélek által újítja meg őket, hogy tanulékonyak és engedelmesek legyenek. 

9. Igazságban járatja az alázatosokat. A zsoltáros itt megnevezi Isten kegyelmének 
második megnyilvánulását, mellyel Isten azok iránt viseltetik, akiket az erejével legyőzve és 
igájába fogva azt önkéntesen hordozzák, és alávetik magukat az Ő kormányzásának. Ez a 
fogékonyság azonban soha egyetlen emberben sem lesz meg, amíg a szíve, ami a 
természeténél fogva büszkeséggel van megtelve, meg nem alázkodik, és le nem győzetik. 
Miután a héber ענוים anavim szó szegényeket, vagy sorsüldözötteket jelent, s itt jelképes 
értelemben a szelídekre és alázatosokra vonatkozik, valószínű, hogy Dávid ebbe a kifejezésbe 
az alázatosság kegyelme mellett azokat a megpróbáltatásokat is beleérti, melyek a test 
szemtelenségét hivatottak korlátozni, mintha ezt mondaná: Miután Isten először megalázta 
őket, utána kedvesen kinyújtja a kezét feléjük, s vezeti őket az egész életen át. Sőt, egyesek az 
igazság és az Úr útjai kifejezéseket az igaz, és jól berendezett életvitelre vonatkoztatják. 
Mások ezt Isten gondviselésével hozzák kapcsolatba, s ez a magyarázat tűnik helyesebbnek, 
és a szövegkörnyezettel összeegyeztethetőnek, mert rögtön ezután hozzáteszi: Az Úrnak 
minden útja kegyelem és hűség. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy akik őszintén 
megalázkodnak a szívükben, és Istenbe vetik a bizalmukat, meg fogják tapasztalni, milyen 
nagy gondot visel Ő a gyermekeiről,619 s milyen jól gondoskodik a szükségleteikről. Az 
igazság és az Úr útjai kifejezések tehát egyszerűen csak ugyanazt jelentik ezen a helyen, mint 
az Ő kormányzása, melynek gyakorlásával mutatja ki, hogy jó atyaként különös érdeke 
fűződik a gyermekei jólétéhez, könnyítvén rajtuk, mikor lesújtottak, vidámítva és vigasztalva 
őket, mikor szomorúak, és támogatva őket, mikor lesújtottak. Látjuk tehát, hogy miféle rendet 
követ Isten az irántunk való kegyelmének kimutatása során. Először is ismét a helyes útra 
térít, mikor elkóborolunk, és letérünk arról, vagy inkább mikor menekülőkké és 
száműzöttekké leszünk a Vele fennálló kapcsolatban. Korlátozza szemtelenségünket, s ott 
ahol korábban szemtelenek és lázadók voltunk, most az Ő igazsága iránti engedelmességre 
késztet. Másodszor, miután megszomorított és megpróbált minket, nem hagy el, hanem 
miután meglágyított, s alázatosságra és szelídségre tanított a kereszttel, ismét bölcs és 
gondoskodó Atyának mutatja Magát, amint vezet és irányít minket az életben. 

10. Az Úrnak minden útja. Ezt az igeverset tévesen értelmezik azok, akik úgy vélik: 
hogy itt a törvény tanítása van leírva igaznak és édesnek, s akik megtartják, azok valóban 
ennek érzik, mintha ennek az igeversnek ugyanaz lenne a jelentése, mint amit Jézus Krisztus 
mondott: „az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” (Mt11:30). Az efféle 
magyarázatok nemcsak erőltetettek, de könnyen meg is cáfolhatók a megannyi hasonló 
igeverssel, melyekben az Úr útjai passzív értelemben szerepelnek az Ő népéhez tartozók 
védelmében és gyámolításában megmutatkozó atyai bánásmódnak, sőt az egész világ 
ügyeinek kormányzása és irányítása során tanúsított viselkedésének a megjelölésére is. Az 
elhangzottak jelentése ez: Isten oly módon bánik a népével, hogy a saját tapasztalatuk alapján 
találhatják Őt minden vonatkozásban könyörületesnek és hűségesnek. Dávid itt nem arról a 
jellemről beszél, mellyel Isten egyetemesen bánik az emberiséggel, hanem arról, amit a saját 
gyermekei tapasztalnak meg. Már láttuk a Zsolt18:26-ban, hogy Ő szigorú és komoly a 

                                                
619 “Quel soin il ha de ses enfans.” 
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makacshoz és lázadóhoz, ám még ekkor is kedvesen bánik velük, könyörületesen 
megbocsátást gyakorolva irántuk vétkeik ellenére. De mégis látjuk: olyan messze állnak attól, 
hogy Benne örvendezzenek, és bízzanak az ígéreteiben, hogy egyáltalában nem érzik a 
jóságát. Sőt, amint valamilyen sorscsapás éri őket, vagy hevesekké és haragosakká válnak, 
azzal vádolván Istent, hogy kegyetlenül bánik velük, vagy arról panaszkodnak, hogy süket az 
imáikra. Mikor viszont bőséget élveznek, megvetik és lenézik Őt, s menekülnek a 
jelenlétéből, amennyire csak tőlük telik. Dávid tehát Isten kegyelméről és hűségéről beszélve 
joggal írja le ezeket, mint a kegyesek különleges kincsét, mintha ezt mondta volna: nincs 
semmi okunk félni attól, hogy Isten becsap bennünket, ha kitartunk az Ő szövetségében. A 
szövetség és bizonyság szavak jelentése ugyanaz, hacsak a másodikat nem az első 
magyarázataképpen teszi hozzá. Ezek a törvény egész tanítását tartják szem előtt, mely által 
Isten szövetségre lép a választott népével. 

11. A te nevedért, Uram. Miután az eredeti szövegben az és kötőszó van beszúrva az 
igevers két mondata közé, egyesek úgy vélik, hogy az első mondat nem teljes, ezért további 
szavakat kell hozzátenni. Emiatt ekképpen olvassák ezeket a szavakat: Légy könyörületes a 
bűneim miatt, stb., mint önálló mondatot. Az ő véleményük szerint tehát a mondat jelentése 
imígyen alakul: Uram, jóllehet nem tartottam meg teljesen a Te szövetségedet, emiatt azonban 
ne szűnj meg könyörületet mutatni irántam, s a bűneim ne gátolják a Te jóságod 
megnyilvánulását irántam, hanem bocsásd meg azokat kegyesen. Én azonban inkább mások 
véleményét osztom, akik úgy vélik, hogy a kötőszó itt – mint sok más helyen is – felesleges, 
és az egész igevers egyetlen összekapcsolt mondatot alkot. Ami az igeidőt illeti, itt is áll fenn 
véleménykülönbség a magyarázók között. Egyesek múlt időben fordítják: könyörületes voltál, 
mintha Dávid itt azért adna hálát Istennek, mert megbocsátotta bűneit. A másik magyarázat 
azonban, amely általánosabban elfogadott is egyben, a leghelyesebb, nevezetesen hogy Dávid 
a bűnbocsánat megszerzése végett Isten kegyelméhez, mint egyetlen menedékhez folyamodik. 
A ו vav betűnek, ami megfelel az és-nek, gyakorta van igeidő megváltoztató hatása a héber 
igéknél, így a jövő időt gyakorta tekintik az óhajtó módnak. Emellett én az alábbi módon 
kapcsolom össze ezt az igeverset az előzővel: a próféta arra reagálva, hogy Isten kegyes és 
hűséges az Őt szolgálókhoz, most megvizsgálja a saját szívét, és elismeri, hogy ő nem 
számítható ezek közé mindaddig, amíg Isten nem ad neki bűnbocsánatot. Ezért kezd bele a 
bűnbocsánatért könyörgő imába. Amiképpen a Zsolt19:13-ban, ahol miután beszélt a törvényt 
megtartó kegyesek számára félretett jutalomról, rögtön utána így kiált: „Ki veheti észre a 
tévedéseket?” Ennek megfelelően, noha Dávid jól tudja: Isten nagylelkűen ígéri, hogy 
mindent, ami szükséges a boldog élethez, azokra ruház, akik megtartják a szövetségét, mégis, 
egyidejűleg azt is fontolóra véve, milyen távol áll még ő a törvény tökéletes igazságától, nem 
ebbe veti a bizalmát, hanem orvosságot keres arra a sok-sok vétekre, amikben bűnösnek érzi 
magát. Így azért, hogy Isten a szolgái közé számíthasson minket, nekünk Hozzá kell 
mennünk, s Dávid példája alapján könyörögnünk kell Neki: atyai szerető jóságával legyen 
elnéző a vétkeinkkel szemben, mert a bűneink ingyenes elengedése nélkül nincs semmi okunk 
bármiféle jutalmat várni a cselekedeteinkért. Egyidejűleg vegyük azt is észre: annak 
nyomatékosabb megmutatása végett, hogy tejes mértékben Isten ingyenes kegyelmétől függ, 
konkrétan kimondja, a te nevedért, Uram. Vétkei nagyságának fontolóra vétele is Isten 
nevének segítségül hívására késztette, mert rögvest ezután hozzáteszi egy megvallással: mert 
nagy vagy sok a bűnöm (mert a רב rab héber szó mindkét módon fordítható). Mintha azt 
mondta volna: A bűneim valóban olyanok, mint engem elborító súlyos teher, így ezek 
sokasága, vagy hatalmassága megfoszthat engem a bűnbocsánat minden reménységétől, de 
Uram, a Te neved végtelen dicsősége nem engedi meg, hogy engem elvess. 

 
12. Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon. 
13. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. 
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14. Az Úr tanácsvégzése620 az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. 
15. Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. 
 
12. Kicsoda. Új erőt és bátorságot merít abból, hogy ismét megemlékezik a jellemről, 

melyben Isten a szolgái iránt mutatkozik meg. Mondtuk már, hogy semmi nem történik meg 
könnyebben, mint az ellanyhulás a komoly és figyelmes imádkozásban, hacsak nem támogatja 
azt az Isten ígéreteiről való megemlékezés. Kétségtelenül lehetséges, hogy Dávid egyrészről 
vádolja, másrészről jobb reménységet táplálván buzdítja magát a kitartásra az 
istenfélelemben. Először is arra utalva, hogy az emberek meg vannak fosztva a helyes 
értelemtől és szilárd ítélőképességtől, mivel nem engedik meg tisztelettel és félelemmel, hogy 
Isten kormányozza őket, a saját tudatlanságának tulajdonítja, mikor elméjének sötétsége miatt 
oly messzire kóborolt a saját vágyait követve. Másrészről mégis a Szentlélek vezetését és 
irányítását ígéri magának, ha teljesen odaszánja magát Istennek, és megmutatja, hogy 
hajlandó tanulni. Sőt, a kérdező beszédmód, amit itt alkalmaz, látszólag annak bemutatását 
szolgálta, milyen kevesen félik az Istent, mert bár általánosságban minden ember imádkozik, 
és mutat valamekkora kegyességet, mégis, van közöttük egy is, aki valóban komolyan 
gondolja? Ehelyett majdnem minden ember a saját aluszékonyságába merül. Az Isten félelme 
tehát nagyon ritka, s ezen az alapon a világ nagyobb része továbbra is nélkülözi a tanács és a 
bölcsesség Lelkét. 

Egyes fordítók a választani szót jelen időben fordítják a jövő idő helyett, mintha az 
hangzott volna el, hogy Isten megmutatja az utat, amit elfogad, s amelyiken akarja, hogy az 
emberek járjanak. Ezzel a fordítással nem tudok egyetérteni, mert véleményem szerint a 
választani szó az egyes egyénekre vonatkozik, mintha ezt mondta volna: Amennyiben 
hajlamosak vagyunk az istenfélelemre, akkor Ő soha nem mulasztja el megtenni a maga 
részét, hanem mindig a helyes út kiválasztására irányít majd minket a bölcsesség Lelkével. 
Mikor felszólítanak, hogy bizonyos életutat kövessünk, úgy találjuk, mintha két út elé 
állítanának minket, s nem tudjuk, melyiket kell követnünk.621 Sőt, majdnem minden 
dolgunkban bizonytalankodunk és kételkedünk, míg Isten meg nem mutatja az utat. Dávid 
tehát azt mondja, hogy bár az emberek nem tudják, mi a helyes, s melyiket kell választaniuk, 
ha azonban az elme kegyes tanulékonyságával viszonyulnak Istenhez és hajlandók Őt követni, 
Ő mindig biztos és hűséges vezetőnek fog mutatkozni előttük. Mivel azonban az istenfélelem 
nincs meg bennünk természetes módon, ostobaság lenne, ha bárki ebből az igeversből 
kiindulva úgy érvelne, hogy Isten nem kezd gondoskodni az emberekről, s támogatni őket 
kegyes dolgaikban, amíg korábbi erőfeszítéseikkel a kegyeibe nem férkőznek.  Dávid joggal 
jelentette ki, hogy ez a kegyelem Istentől származik, mikor azt mondja: Isten tanítja a 
vétkeseket. Most pedig másodjára azt is hozzáteszi, hogy miután az emberek egyszer 
legyőzettek és átformáltattak a lélek szerénységére, Isten még mindig gondoskodik róluk, 
vezeti és irányítja őket, amíg a Szentlélek megvilágosítása által képesek nem lesznek 
felismerni a kötelességüket. 

13. Annak lelke megmarad a jóban. Ha az ember legnagyobb boldogsága abban rejlik, 
hogy semmibe sem kezd bele, vagy semmit sem próbál meg Isten jótállása nélkül, abból az 
következik: hatalmas és felbecsülhetetlen jótétemény a számunkra, ha Ő a kalauzunk és a 
vezetőnk az életen keresztül, hogy soha el ne tévedjünk. Emellett itt egy földi áldás is meg 
van ígérve, melyben az azt megelőző kegyelem gyümölcse látványosan jelenik meg, 
amiképpen Pál is tanítja: „a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a 
jövő életnek ígérete” (1Tim4:9). A dolog summája az, hogy akik igazán szolgálják Istent, 
nemcsak a lelki dolgok vonatkozásában áldottak, de a jelenvaló életben fennálló állapotukban 
is. Valóban igaz, hogy Isten nem mindig bánik velük a vágyaiknak megfelelően, s hogy az 
                                                
620 “Ou, secret.” —“Vagy, titka.” A Károli-fordításban itt a bizodalmas szó szerepel – a ford. 
621 “Les gachans lequel prendre” 
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áldások, melyekre vágynak, nem mindig áradnak bizonyos és egyforma módon. Épp 
ellenkezőleg, gyakorta megtörténik, hogy betegségek és sorscsapások sújtják őket, miközben 
a gonoszok bővelkednek. Tudnunk kell azonban, hogy valahányszor csak Isten visszavonja az 
áldásait a népétől, ezt mindig azért teszi, hogy ráébressze őket az állapotukra, s megmutassa 
nekik, milyen messze vannak még a tökéletes istenfélelemtől. Mégis, amennyire a hasznukra 
van, most is élvezik Isten áldásait, így a világi emberekkel és az Isten megvetőivel 
összehasonlítva valóban boldogok és áldottak, mert még a legnagyobb szegénységben sem 
veszítik el soha a meggyőződésüket arról, hogy Isten velük van. Ezzel a vigasztalással 
megtámogatva pedig élvezik az elme békességét és nyugalmát. Valóban igaz, hogy minden 
nyomorúságunk ebből az egyetlen forrásból ered: bűneikkel meggátoljuk, hogy az isteni 
áldások egyenletesen áradjanak ránk. Mégis, ebben a zűrzavaros állapotban az Ő kegyelme 
soha nem szűnik meg ragyogni, ezért az istenfélők állapota mindig jobb, mint a többieké, 
ugyanis bár nincsenek elárasztva jó dolgokkal, mégis folytonosan érzik Isten atyai 
kegyességét. S erre szeretném vonatkoztatni a lélek szót, nevezetesen hogy Isten ajándékainak 
vételekor nem falják fel azokat mohón az édességük bármiféle érzése nélkül, hanem 
ténylegesen ízlelgetik, így a legszerényebb megélhetés állapota is jobban segít őket a 
megelégedésben, mint az istenteleneket a legnagyobb bővelkedés. S amikor minden ember 
megelégszik a maga állapotával, és derűsen táplálja a türelem és a nyugodtság lelkületét, 
akkor mondjuk, hogy a lelke megmarad a jóban. Egyes igemagyarázók a megmarad, vagy 
tartózkodik szót a halálra vonatkoztatják, de ez a magyarázat inkább kifinomult, semmint 
szilárd. Az ihletett szerző, amint már mondtuk, a jelenvaló élet állapotáról beszél.622 
Másodjára szemléltetésképpen hozzáteszi, hogy a kegyesek utódai fogják örökölni a földet, s 
ebből az következik, hogy Isten továbbra is kegyesen bánik velük. Ebből pedig arra 
következtethetünk, hogy Isten szolgáinak halála nem jelenti a végső megsemmisülésüket, s 
nem szűnnek meg létezni, mikor eltávoznak ebből a világból, hanem továbbélnek örökkön 
örökké. Abszurdum lenne azt feltételezni, hogy Isten teljesen megfosztaná az élettől azokat, 
akik kedvéért még másokkal is jól bánik. Ami az itt elhangzottakat illeti, miszerint a kegyesek 
gyermekei öröklik majd a földet, erről már volt szó máshol, s még bővebben lesz róla szó a 
harminchetedik zsoltárnál azzal kapcsolatban, hogy milyen vonatkozásban és miképpen fog 
ez megvalósulni. 

14. Az Úr tanácsvégzése. A zsoltáros itt azt erősíti meg, amit az imént mondott az 
előző igeversben, nevezetesen hogy Isten hűségesen ellátja majd a tanító és a mester hivatalát 
minden istenfélőnek. Ezután a tőle megszokott módon megismétli ugyanazt a kijelentést 
kétszer, mert az Úr szövetsége ugyanaz, mint az Ő titka, vagy tanácsvégzése. A titok kifejezés 
használatával ő annak a tanításnak a kiválóságát akarja felmagasztalni és dicsőíteni, ami Isten 
törvényében jelenettett ki a számunkra. Bármennyire is megvetik Mózes és a próféták írásait a 
világi emberek a szívük büszkesége és gőgössége folytán, a kegyesek mindazonáltal 
elismerik, hogy tanításban, amit ezek az írások tartalmaznak, a mennynek az emberi 
felfogóképességet messze meghaladó titkai jelentetnek ki és tárulnak fel. Bárki akar tehát 
útbaigazítást meríteni a törvényből, bánjon azzal tisztelettel, és becsülje meg a benne rejlő 
tanítást. Ez az igehely továbbá arra is figyelmeztet, hogy műveljük a szelídség és az 
alázatosság kegyelmét, nehogy a saját bölcsességünkre támaszkodva, vagy a saját 
értelmünkben bízva a saját erőnkből próbáljuk felfogni azokat a misztériumokat és titkokat, 
melyeknek ismeretét Dávid itt Isten kizárólagos előjogának jelenti ki. S mivel az Úr félelmét 

                                                
622 Horsley a szavakat a jövőbeli állapot áldott mivoltára vonatkoztatja. Az ő olvasata: „Az ő lelke megpihen 
majd a mennyei boldogságban”, majd megjegyzi: „תלין, pernoctavit. A szavak látszólag a jó ember eltávozott 
lelkének boldog állapotára utalnak, miközben utódai bővelkednek ebben a világban.” Azaz, a Kánaán földje, 
amit Isten örökségül ígért az engedelmes izraelitáknak, és utódaiknak. „Megígértetett és megadatott”, mondja 
Poole, „az egész kegyelmi szövetség és minden ígérete zálogaként, ezért egy szinekdochén keresztül 
mindegyikükre vonatkozik. A jelentése: az ő magva áldott lesz.” 
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mondja a kezdetnek, s mondhatni az útnak, ami elvezet az Ő akaratának helyes megértéséhez 
(Zsolt111:10), ezért bárki vágyik a növekedésre a hitben, próbáljon meg az istenfélelemben is 
növekedni. Ezenkívül, mikor a kegyesség uralkodik a szívben, akkor nem kell félnünk attól, 
hogy hiába munkálkodunk az Isten keresésében. Valóban igaz, hogy az Isten szövetsége olyan 
titok, mely messze felülmúlja az emberi felfogóképességet, de miután tudjuk: nem hiába 
parancsolja nekünk, hogy keressük Őt, biztosak lehetünk abban, hogy mindenki, aki 
becsületes vággyal keresi őt, a Szentlélek tanítása által eljut annak a mennyei bölcsességnek 
az ismeretére, mely szükséges az üdvösségéhez. Egyidejűleg azonban Dávid közvetve 
megfeddi azokat, akik hamisan és alaptalanul dicsekednek azzal, hogy érdekli őket Isten 
szövetsége, miközben pusztán csak a törvény betűjével elégszenek meg, de nincsenek meg 
bennük az istenfélelem üdvözítő hatásai. Igaz, Isten az Ő Ígéjét válogatás nélkül küldi az 
igazhoz és az istentelenhez egyaránt, de az emberek nem fogják azt fel, amíg nincsen bennük 
őszinte kegyesség. Pont hogyan az Ézs29:11 mondja, hogy az istentelenek számára a törvény 
„bepecsételtetett írás”. Ezért nem csoda, hogy itt különbséget tesz az Istent igazán szolgálók 
között, akikkel megismerteti a titkait, valamint a gonoszok, vagy képmutatók között. Mikor 
azonban látjuk, hogy Dávid ezzel a magabiztossággal jön bátran Isten iskolájába, s másokat is 
odavezet, abból tudjuk meg, amint világosan meg is mutatja: gonosz és gyűlöletes koholmány 
megpróbálni megfosztani a köznépet a Szentírástól azzal az ürüggyel, hogy az rejtett titok, 
mintha mindenki, akik szívből félik Istent, bármi is legyen más vonatkozásban a helyzetük, 
vagy állapotuk, nem konkrétan kaptak volna elhívást Isten szövetségének ismeretére. 

15. Szemeim mindenha az Úrra néznek. Dávid itt a saját hitéről és a kitartásáról beszél, 
de nem dicsekvésképpen, hanem azért, hogy reménységre buzdítsa magát: megkapja, amiket 
kért, s ezzel annál készségesebben és nagyobb jókedvvel kezdjen imádkozni. Miután 
mindenkinek megadatik az ígéret, hogy akik Istenben bíznak, nem csalatkoznak a 
reménységükben, és soha meg nem szégyenülnek, s szentek gyakorta használják ezt 
védőpajzs gyanánt. Emellett Dávid a saját példájával megmutatja másoknak az imádkozás 
helyes módját is, elmondván nekik, hogy meg kell próbálniuk a gondolataikat Istenre 
összpontosítani. Miután a látás érzéke nagyon gyors, és teljes hatást gyakorol az egész alkatra, 
nem szokatlan, hogy minden ragaszkodást a szemek kifejezéssel jelöl. Az ok, ami rögtön 
ezután következik, még világosabban kimutatja, hogy Dávid elméjében a reménység társult a 
vágyakozáshoz. Mintha azt mondta volna: Isten segítségébe vetve a bizalmát, azt nem 
kételkedve, vagy bizonytalanul tette, hanem meg volt róla győződve, hogy Ő lesz majd a 
Szabadítója. Az Ő névmásról meg kell említeni, hogy szintén hangsúlyos. Megmutatja, hogy 
Dávid nem tekingetett szét minden irányban azokhoz hasonlóan, akik bizonytalanságban 
lévén a szabadulás és az üdvözülés különféle módszereit agyalják ki maguknak, hanem 
megelégedett egyedül Istennel. 

 
16. Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. 
17. Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. 
18. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet;623 bocsásd meg minden bűnömet. 
19. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos624 gyűlölséggel 

gyűlölnek engem. 
20. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy 

benned bíztam. 
21. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. 
22. Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából.  
 

                                                
623 “Mon souci et travail.” — Széljegyzet. “Bajaimat és fáradozásomat.” 
624 “C’est, cruelle.” — Széljegyzet. “Azaz, kegyetlen.” 
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16. Tekints reám. Miután a test mindig kész az elménknek azt sugallni, hogy Isten 
elfelejtett minket, mikor Ő szünetelteti a hatalmának kimutatását a megsegítésünkben, Dávid 
itt a természet által diktált sorrendet követi, mikor arra kéri Istent, tekintsen rá, mintha előtte 
teljes mértékben el lett volna hanyagolva. Nekem úgy tűnik, hogy a szavakat ekképpen lehet 
magyarázni: tekints reám azért, hogy aztán könyörülj rajtam. Késedelem nélkül beszámol 
arról: üdvösségének oka és forrása Istennek köszönhető, majd hozzáteszi ennek hatását: amint 
Isten a saját jótetszéséből kegyeskedik odafigyelni ránk, az Ő keze is készen áll majd arra, 
hogy megsegítsen minket. S Isten könyörületének fokozása végett a saját nyomorúságával 
hozakodik elő, konkrétan kiemelve, hogy árva, azaz mondhatni magányos.625 Ezután 
szegénynek mondja magát. Kétség sem férhet hozzá, hogy így beszélve azokra az ígéretekre 
utal, melyekben Isten azt ígéri: Ő mindig a lesújtottakkal és elnyomottakkal lesz, s támogatni 
és segíteni fogja őket. 

17. Eláradtak szívemnek szorongásai. Ebben az igeversben nemcsak azt ismeri el, 
hogy külsőleg meg kellett küzdenie az ellenségeivel és az őt ért csapásokkal, hanem hogy 
belülről is sújtotta a szív szomorúsága és fájdalma. Az itt használt kifejezésmódot is meg kell 
figyelni, mellyel arra céloz, hogy a próbáinak súlya és száma oly mértékűre fokozódott, ami 
egész szívét úgy eltöltötte, mint a minden gátat átszakító vízáradat, mely széltében-hosszában 
szétárad az egész országban. Mikor látjuk, hogy Dávid szíve néha teljesen megtelt a 
fájdalommal, nem kell tovább csodálkoznunk, ha a kísértés hevessége időnként elborít 
bennünket, hanem Dáviddal együtt kérjük, akár mondhatni a kétségbeesés határán is, hogy 
Isten segítsen meg minket. 

18. Lásd meg… gyötrelmemet. Ezeknek a panaszoknak az oly gyakori ismétlésével 
világosan kimutatja, hogy az őt érő megpróbáltatások nem holmi csip-csup gonoszságok 
voltak. S azt nekünk is gondosan meg kell jegyezni, hogy mikor a próbák és a csapások ránk 
is hasonló mércével mérettek ki, az lehetővé teheti a számunkra, hogy imában Istenhez 
emeljük a lelkünket. A Szentlélek ugyanis azért helyezi a szemünk elé ezt a jelenetet, hogy 
elménk csődöt ne mondjon a csapások sokasága, vagy súlya következtében. De az enyhülés 
megszerzése végett ezekben a nyomorúságokban Dávid ismét a bűnbocsánatért imádkozik, 
emlékezetébe idézve a korábban már említetteket, miszerint nem várhatja az isteni kegy 
élvezetét, amíg először meg nem békül Istennel az ingyenes bűnbocsánat által. S valóban 
rendkívül érzéketlenek azok, akik a testi megpróbáltatásokkal küzdve nem keresik a saját 
szívük gonoszságát, azaz mondhatni a bűneiket, hanem amennyire csak tőlük telik, inkább a 
feledés homályába kívánják azt borítani. Az orvosság megtalálása végett tehát a gondjaira és 
fájdalmaira Dávid a bűnbocsánatért való könyörgéssel kezdi, mert amíg Isten haragszik ránk, 
addig minden dolgunk szükségszerűen boldogtalan véget ér, s Istennek mindig jogos alapja 
van a nemtetszéshez, amíg a bűneink folytatódnak, azaz mondhatni, amíg meg nem bocsátja 
azokat.626 S noha az Úr különféle végcélokat tart a szeme előtt, mikor a népét a kereszt alá 
viszi, mégis szilárdan kell ragaszkodnunk ahhoz az alapelvhez, hogy valahányszor csak 
csapásokkal sújt minket az Isten, azzal arra szólít fel: vizsgáljuk meg a szívünket és 
alázatosan keressük a Vele való kibékülést. 

19. Lásd meg ellenségeimet. Ebben az igeversben Dávid ellenségeinek száma és 
kegyetlensége miatt panaszkodik, mert minél jobban elnyomják Isten népét, Ő annál jobban 
hajlik arra, hogy megsegítse őket, s az őket körülvevő veszély nagyságának arányában álló 
erővel segít rajtuk. A gyilkos gyűlölség szavak627 alatt itt kegyetlen, és vérszomjas gyűlöletet 
kell érteni. Mivel Dávid ellenségeinek dühe oly hatalmas volt, hogy a halálon kívül semmi 

                                                
625 Azt itt szereplő héber szó a יחיד yachid, unus, egyetlen, ami gyakran szerepel – mint itt is – árva, vagy 
elhagyatott személy jelentésben. Dávid itt magányos, elhagyott, minden segítséget nélkülöző volt. A szó 
ugyanebben az értelembe használatos a Zsolt22:20-ban és a 35:17-ben is. 
626 “Cependant que nos pechez demeurent c’est a dire iusaues a ce qu’il les pardonne.” 
627 Az itt szereplő héber szavak szó szerinti jelentése: „Az erőszak gyűlöletével”. 
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más ki nem elégítette volna őket, ezért Istent hívja segítségül élete vigyázójának és őrzőjének. 
Ebből pedig arra lehet következtetni, amint már mondtam, hogy rendkívüli veszélybe került. 
A rögtön ezután következő mondat, a ne szégyenüljek meg, két módon értelmezhető. Egyesek 
jövő időben fordítják, nem fogok megszégyenülni, mintha Dávid biztosnak érezte volna, hogy 
Isten máris meghallgatta, s reménysége jutalmául kegyelmes választ ígért neki az imáira. Én 
azonban inkább a másik véleményre hajlok, és a szavaira úgy tekintek, hogy azok is még az 
imája részét képezik. Az elhangzottak jelentése tehát az, hogy miután bízik Istenben, 
imádkozik, hogy az üdvösség reménysége, amit kialakított, ne hiúsulhasson meg. Semmi sem 
alkalmasabb arra, hogy szent buzgósággal töltse meg imáinkat, mint mikor őszintén vagyunk 
képesek bizonyságot tenni arról, hogy bízunk Istenben. Ezért illik, hogy annál nagyobb 
gondossággal kérjük: növelje reménységünket, mikor az kicsiny, ébressze fel, mikor 
szunyókál, erősítse meg, mikor ingadozik, erősítse meg, mikor gyenge, sőt támassza fel, 
mikor leveretik. 

21. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem. Egyesek azon a véleményen 
vannak, hogy Dávid ezekkel a szavakkal egyszerűen csak a megőrzésért imádkozik minden 
gonoszságtól azon az alapon, hogy másokkal ártalmatlanul viselkedett, s tartózkodott a 
csalástól és az erőszaktól. Mások a szavakat az ima kettős céljává teszik meg, s úgy értik: 
egyidejűleg az is bennük foglaltatik, hogy Isten adjon neki őszinte és becsületes szívet, s 
mindezt azért, nehogy bosszút álljon, és más törvénytelen eszközökhöz folyamodjon életének 
megőrzése végett. A szavak jelentése tehát imígyen alakul: Uram, noha a testem arra ösztökél, 
hogy könnyebbséget keressek bármerről, ahonnan csak találhatok, s ellenségeim is erre 
sarkallhatnak a háborgatásukkal, mégis győzz le bennem minden bűnös szenvedélyt, hogy 
mindig tiszta és teljes felügyeletet gyakorolhassak az elmém felett, s az ártatlanság és a 
becsületesség, mint két hathatós eszköz, legyenek elégségesek a megtartásomra. Én inkább az 
első magyarázatot tartom jónak, mert rögvest ezután bizonyítékáét is adja az ártatlanságának. 
Bárki vár Istenre szelíd és nyugodt lélekkel, inkább elszenved mindent, ami az emberek 
részéről éri, semhogy megengedje magának, hogy ellenségeivel igazságtalanul bánjon. 
Véleményem szerint tehát Dávid itt azzal tiltakozik: oly becsületesen viselkedett az emberek 
között, hogy az üldöztetés az ellenségei részéről teljesen érdemtelenül és igazságtalanul éri. 
Tudván, hogy nem sértett meg senkit, Istent hívja segítségül az ártatlanságának 
védelmezőjeként. Miután azonban már három különböző helyen ismerte el, hogy joggal érték 
a csapások, most furcsának tűnhet, ha az ártatlanságával dicsekszik. Ezt a látszólagos 
következetlenséget már máshol megmagyaráztuk, ahol megmutattuk, hogy a szentek 
önmaguk vonatkozásában mindig alázattal lépnek Isten jelenlétébe, könyörögvén az Ő 
bocsánatáért, de ez mégsem gátolja meg őket abban, hogy ügyük jóságát és állításaik 
igazságát Elébe tárják. Egyidejűleg annak kimondásával, hogy bízott Istenben csak azt jelenti 
ki, ami valóban szükséges, mert a védelmünk felvállalásához nem elegendő pusztán annyi, 
hogy az igazság a mi oldalunkon áll, amíg az Ő ígéreteitől függve, nem támaszkodunk 
magabiztosan az Ő védelmére. Gyakorta megtörténik, hogy szilárd és megfontolt emberek, 
még mikor jó is az ügyük, nem tudják azt sikerrel megvédeni, mert a saját értelmükben 
bíznak, vagy a szerencsére támaszkodnak. Annak érdekében tehát, hogy Isten legyen az 
ártatlanságunk védelmezője, először viselkedjünk becsületesen és ártatlanul az 
ellenségeinkkel, majd bízzuk rá magunkat teljességgel az Ő védelmére. 

22. Mentsd ki, Isten, Izráelt. Ezzel a lezárással Dávid megmutatja, milyen jellegűek 
voltak az ellenségei, akik miatt panaszkodik. Ebből az következik, hogy ezek belső (hazai) 
ellenségek voltak, akik a belső részekben dúló fertőzéshez hasonlóan most oka voltak Isten 
népe bajának és bosszúságának. A mentsd ki szóból, amit itt használ, arra következtethetünk, 
hogy az egyház ebben az időben súlyos rabiga alatt nyögött, ezért kétségem sincs felőle: 
Saulra és másokra utal vele, akik zsarnoki módon uralkodtak. Egyidejűleg az is megmutatja, 
hogy nemcsak a saját javát tartja szem előtt, hanem imájában az egész birodalom állapotára 
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tekint pont úgy, amiképpen a szentek között fennálló kölcsönös kapcsolat és közösség is 
megköveteli, hogy minden egyes ember, mélyen megindulva azokon a közösséget ért 
csapásokon, melyek az egyház egészét érik, egyesüljön másokkal az Isten előtti siralmakban. 
Nem csekély mértékben járult hozzá Dávid hitének megerősödéséhez, mikor önmagát minden 
dologban összekötöttnek tekintve a kegyesek egész testületével, úgy vélte: minden általa 
elszenvedett csapás és gonoszság vele együtt őket is ugyanúgy érintette. S a legfontosabbnak 
kell tartanunk nekünk is, hogy ezzel a szabállyal összhangban közülünk mindenki, siratván a 
saját nyomorúságait és próbáit, vágyait és imáit kiterjessze az egész egyházra. 
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26. zsoltár 
 
Ez a zsoltár a legnagyobb részében hasonló az előzőhöz. A próféta a nagyszámú 

gonoszságtól lesújtottan, nem találván támogatást a világban, Istenhez könyörög segítségért, 
kérlelvén Őt, hogy vállalja fel egy igazságtalanul sújtott ember ügyét, és jelentse ki az 
ártatlanságát. Mivel pedig a képmutatókkal folytatott küzdelmet, Isten ítéletéhez folyamodik, 
élesen megfeddvén őket, amiért hamisan vallják meg Isten nevét. A zsoltár végén, mintha 
megkapta volna, amit kért, hálaadó áldozatot ígér Istennek a szabadulásért. 

 
1. Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságomban628 éltem és az 

Úrban bíztam ingadozás nélkül. 
2. Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet. 
3. Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. 
4. Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam. 
 
1. Ítélj meg engem, Uram! Épp most mondtam, hogy Dávid Isten ítéletére bízza magát, 

mivel sem egyenlőséget, sem emberséget nem talált az emberek között. A ítélni szóval 
fordított héber ige itt az ügy hivatalos jogi megállapításának felvállalását jelenti. A mondat 
jelentése itt tehát az, hogy Dávid mintegy a joga védelmezőjeként hívja segítségül Istent.629 
Mikor Isten egy időre engedi, hogy ellenségeink sértegessenek és zsémbelődjenek velünk, 
akkor látszólag elhanyagolja ügyünket, mikor azonban gátat szab nekik abban, hogy tetszés 
szerint támadjanak minket, akkor világosan kimutatja: ügyünk védelme a gondviselésének 
részét képezi. Tanuljunk hát meg Dávid példájából, Isten ítélőszéke elé járulni, és az Ő 
védelmére támaszkodni, mikor nélkülözünk minden emberi segítséget. A rögtön ezután 
következő mondatot különféleképpen magyarázzák. Egyesek ezt összekapcsolva olvassák az 
első mondattal: Ítélj meg engem, Uram, mert én ártatlanságban éltem. Mások viszont az 
utolsó mondatra vonatkoztatják: mert én ártatlanságban éltem, az Úrban bíztam ingadozás 
nélkül. Véleményem szerint mindkettővel összekapcsolható. Miután Istennek a szűkebb 
értelemben vett munkája az igaz ügyek támogatása és védelme, a zsoltáros, védelmezőjének 
megtéve Őt, úgy tekint rá, mint becsületességének és hűségének tanújára, s így fogja fel az Ő 
segítsége elnyerésének reménységét. Ha viszont bárki úgy gondolja, hogy a mondatokat el 
kell különíteni, akkor a legvalószínűbbnek az látszik, hogy az Ítélj meg engem, Uram! 
mondatot önmagában kell olvasni, majd a második ima következik: Isten ne engedje őt 
ingadozni, mert ártatlanul és becsületesen viselte magát, stb. Van azonban erő a birtokos 
esetben (ártatlanságomban), amit a fordítók egyszerűen elnéztek. Dávid ugyanis nem csak 
annyit állít, hogy becsületes volt, hanem állandóan becsületes úton járt anélkül, hogy céljától 
eltért volna, bármennyire erőteljes eszközökkel is támadták. Mikor a gonoszok azért 
támadnak minket, hogy legyőzzenek akár erővel, akár csalással, tudjuk, mennyire nehéz 
fenntartani mindig ugyanazt az állhatatosságot. A győzelem reménységét abba helyezzük, 
hogy határozottan és élénken reagálunk erőre erővel, furfangra furfanggal. S ez a kísértés 
sokkal többször érinti az őszinte és állhatatos embereket, akik másként buzgón igyekeznek 
tenni a jót, mikor az ellenségük kegyetlensége kényszeríti őket a letérésre a helyes útról. 
Tanuljuk hát meg Dávid példájából, hogy még ha ellenségünk bántalmazásának lehetősége is 
                                                
628 A Károli-fordításban itt az ártatlanságban szó szerepel. 
629 Hammond az eredeti szót ekképpen fordítja: „Képviselj engem, vagy védj meg”, Green pedig: „Igazolj 
engem”. A szó egyformán jelenti mind a bíró, mind az ügyvéd tevékenységét. Ez az utóbbi nézet nagyon jól 
illeszkedik a zsoltár témájához, amit az ártatlanság a zsoltárban bőven előforduló, erőteljes hangoztatásából 
kiindulva látszólag maga Dávid írt önmaga igazolására a különféle bűnökkel szemben, melyekkel megvádolták, 
bár maguk a konkrét események, melyekre utal, nem szerepelnek benne. 
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kínáltatik fel nekünk, mikor különféle módszerekkel erőszakoskodnak velünk és provokálnak 
minket, akkor is állhatatosan a magunk útját járjuk, és ne engedjük, hogy bármi módon 
eltérítsenek a kitartástól a becsületesség ösvényén. 

2. Próbálj meg,630 Uram. Dávid minél aljasabb és méltatlanabb módon látta magát 
rágalmaztatni, és minél erőteljesebben zaklatta fel fájdalmának hevessége, annál bátrabban 
hangoztatta egyenességét. Nem pusztán a külsődleges bűnöktől tisztítja meg magát, hanem a 
szíve becsületességével, s szíve érzelmeinek tisztaságával is dicsekszik, s ezzel egyben 
hallgatólagosan az ellenségeihez hasonlítja magát. Miután azok hatalmas képmutatók voltak, 
gőgösen dicsekedtek az Isten iránti tiszteletükkel, Elé tárja szégyentelen arcátlanságukat és 
vakmerőségüket. Ez az ünnepélyes kijelentés is megmutatja, milyen jól ismerte önmagát, 
mikor szívének minden zegét-zugát fel merte kínálni Istennek vizsgálatra. Észre kell azonban 
venni: ellenségeinek gonoszsága késztette arra, hogy ennyire dicsérje magát. Ha az emberek 
nem ítélték volna el igazságtalanul, akkor alázatosan helytelenített volna egy efféle 
vizsgálatot, mert jól tudta, hogy a jó cselekvése iránti buzgósága ellenére még nagyon messze 
van a tökéletességtől. Mikor azonban hamisan vádolva érezte magát, az emberek 
igazságtalansága és kegyetlensége felbátorította őt arra, hogy vonakodás nélkül Isten 
ítélőszéke elé járuljon. Miután pedig tudta, hogy az ártatlanság külső megjelenése 
haszontalan, ezért szívének őszinte becsületességével hozakodik elő. A megkülönböztetés, 
amit itt egyesek tesznek, miszerint a szív a magasabb rendű érzelmeket jelöli, míg a vesék az 
érzékieket (amiképpen nevezik azokat), inkább vaskos, és inkább elmés, mint alapos. Tudjuk, 
hogy a héberek a vesék kifejezés alatt azt értették, ami az emberekben a legtitkosabb. Dávid 
tehát az ártatlanságának tudatában az egész embert felkínálja vizsgálatra Istennek. Nem úgy 
járt el, mint a gondatlan, sőt inkább ostoba emberek, akik önmagukat kecsegtetve azt 
képzelik, hogy kifogásaikkal megtévesztik majd Istent. De épp ellenkezőleg, nyilvánvaló, 
hogy Dávid őszintén és alaposan megvizsgálta önmagát, mielőtt ennyire magabiztosan lépett 
volna Isten jelenlétébe. S azt különösen észben kell tartanunk, hogy amennyiben Isten 
jóváhagyását kívánjuk megszerezni, akkor nemcsak a bosszútól kell tartózkodnunk, hanem ki 
is kell tartanunk a jó lelkületben. 

3. Mert kegyelmed szemem előtt van. Ezt az igeverset tekinthetjük egyetlen 
mondatnak, vagy két részre osztottnak, de majdnem ugyanabban az értelemben. Ha az előbbi 
olvasatot fogadjuk el, akkor mindkét ige hangsúlyos lesz ekképpen: „Mivel a te kegyelmed 
Uram, mindig a szemem előtt volt, és hűségedben bíztam, visszafogtam minden bűnös vágyat 
a szívemben, nehogy az ellenségeim rosszindulata által provokáltatván bosszút állni 
kényszerüljek”. Ezzel a magyarázattal megjelöli az okot. A másik magyarázat sem 
alkalmatlan, nevezetesen: „Mivel a te kegyelmed mindig a szemem előtt volt, én az általad 
parancsolt igazságban jártam”. Ebben az esetben a kötőszó, ahogyan szokásos a hébereknél, 
felesleges. De jóllehet ez a magyarázat rokon az előzővel, én inkább azt tartom jónak, mely 
nem áll ennyire mesze a szavaktól. Miután ritka és nehéz erény nemcsak az én visszatartása a 
bűnös cselekedetektől, mikor azok elkövetésére hatalmas a kísértés, de a szív 
becsületességének fenntartása is, a próféta azt jelenti ki, mi módon követte a célját ily 
erőteljes kísértések közepette, elmondván: Istennek a szolgáit oly gondosan megőrző 
kegyelmét állította a szeme elé, nehogy gonosz mesterkedésekre hajolva megfossza magát az 
Ő védelmétől. Bízván a hűségében, a lelke békességben volt, szilárdan meg lévén győződve 
arról, hogy Isten soha nem hagyja el az Ő hűséges népét, akik Benne bíznak. S természetesen, 
ha nem Isten kegyelmére támaszkodott volna, nem lett volna képes állandóan a becsületesség 
útját járni ily sok és ily súlyos támadás közepette. Valóban jelentős különbség Isten 
gyermekei és a világi emberek között, mikor az előbbiek abban reménykedve, hogy ügyük jó 
                                                
630 A héber צרף tsaraph szó elsődleges jelentése megpróbálni, ahogyan a finomító próbálja meg az aranyát annak 
feloldásával és megolvasztásával. Ebben az értelemben szerepel a Zsolt66:10-ben: „Mert megpróbáltál minket, 
oh Isten, megtisztítottál, a mint tisztítják az ezüstöt” 
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végkimenetele az Úr kezében van, az Ő Ígéjére támaszkodnak, és nem hajtja őket a gonosz 
mesterkedések nyughatatlansága. Az utóbbiak viszont, még ha jó ügyet is támogatnak, akkor 
sincsenek tudatában Isten gondviselésének, s ide-oda kapkodva, s törvénytelen tanácsokat 
követve a ravaszságra adják a fejüket, röviden nincs más céljuk, csak a gonoszság legyőzése 
gonoszsággal. Mert honnan fakad nyomorult és fájdalmas, sokszor tragikus végük, ha nem 
onnan, hogy megvetvén Isten kegyét a ravaszkodásra és a csalásra adják a fejüket? Röviden, 
Dávid szilárdan kitartott a becsületességben, mert úgy döntött: Istennek kell lenni az ő 
vezetőjének. Először ezért említi a kegyelmet, s csak ezután teszi hozzá a maga hűségét. Az 
Úr kegyelme ugyanis, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy rendíthetetlen bátorsággal járjuk 
az utat a kísértések között, csak az Ő Ígéretei által ismeretes a számunkra. 

4. Nem ültem együtt hivalkodókkal. Ismét kijelenti a rendkívüli különbözőséget saját 
maga és ellenségei között. Azt az ellentétet mindig észre kell venni, hogy a gonosz emberek, 
minden sérelemmel és bajjal, melyeket neki igyekeztek okozni, sem tudták soha letéríteni őt a 
becsületesség útjáról. Ezt az igeverset is össze lehet kapcsolni az előzővel mintegy a mondat 
befejezéseképpen úgy, hogy Dávid, Isten kegyében bízva, visszahúzódott a gazemberektől. 
Az ülni és járni-kelni igék osztozást jelent a tanácsban és közösséget a cselekedetekben, amint 
ezt az első zsoltárnál láttuk. Dávid tagadja, hogy bármiféle közösséget vállalt volna a 
hiábavaló és csaló emberekkel. S természetesen a legjobb orvosság, ami visszatart és 
megment minket a gonoszok gyülekezetétől, ha a szemünket Isten jóságára szegezzük, mert 
aki Isten védelmében bízva jár-kel, s minden eseményt az Ő gondviselésére bíz, soha nem 
fogja utánozni a ravaszkodásukat. Azokat, akiket az első mondatban hivalkodóknak nevez, 
kisvártatva a נעלמים naelamim névvel is illeti, melynek jelenése: alattomossághoz közeliek, 
abba gabalyodottak.631 Mert abban rejlik a különbözőség hiábavalósága, hogy a fortélyos 
emberek más dolgot rejtegetnek a szívükben, mint amit a nyelvükkel mondanak. Abszurd 
azonban ezt a szót az עלם alam, játszani szóból származtatni, mert nem helyes a 
szélhámosságaikat a gyermekek játékhoz hasonlítani. Elismerem, hogy akik a ravaszságra 
adják a fejüket, azok valóban félrevezetők, de minek ilyen erőltetett magyarázathoz 
folyamodni, mikor világos, hogy a szó arra a forrásra mutat rá, amelyből minden hazugság és 
megtévesztés származik? Így a hit, amely állhatatosan Isten ígéreteire néz, helyesen ellenez 
minden fonák és gonosz tanácsot, amibe a hitetlenség kever minket, valahányszor csak nem 
adjuk meg a kellő tiszteletet Isten oltalmának. Dávid a saját példájával tanítja: a legkisebb 
okunk sincs félni, hogy becsületességünk az istentelenek martalékává tesz minket, mikor Isten 
biztonságot ígér az Ő kezének védelme alatt. Isten gyermekei valóban körültekintők, de 
megfontoltságuk teljes mértékben különbözik a testi eszességtől. A Szentlélek oltalma és 
kormányzása alatt minden szükséges óvintézkedést megtesznek a csapdákkal szemben, 
azonban úgy, hogy közben semmiféle ravaszkodáshoz nem folyamodnak. 

 
5. Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök. 
6. Ártatlanságban mosom kezemet,632 és oltárodat körülveszem633 Uram! 
7. Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet. 
 
5. A zsoltáros ismét azt jelenti ki ünnepélyesen, mennyire utálja az istenteleneket. 

Korábban tagadta, hogy bármiféle közössége lett volna velük, most még konkrétabban azt 
mondja ki, hogy undorral menekült a társaságuktól, mert a gyűlölöm kifejezés ezt jelenti. 
Valóban igaz, hogy a gonoszokat mindenütt gyűlölik, de milyen kevesen húzódnak el tőlük, 
nehogy utánozzák a vétkeiket! Dávid mindkettőt kijelenti, mert azt mondja nekünk, hogy 
                                                
631 Horsley így fordítja a szót: „Akik álcázást keresnek”. Hasonlóképpen értelmezi a kaldeus változat is: „Azok, 
akik elrejtőznek, hogy gonoszat cselekedhessenek”. 
632 „Innocence.” – széljegyzet. 
633 A Károli-fordításban itt a gyakorlom szó szerepel – a ford. 



 260 

gyűlölte a társaságukat és nem volt velük közösségben, amiből kiderül: nem annyira a 
személyükkel, mint a gonosz cselekedeteikkel küzdött. További minősítésként említi: nem 
azon az alapon kerülte ki a gonoszokat, hogy elhagyja Isten gyülekezetét, vagy kivonja magát 
azok társaságából, akikkel isteni parancsra kellett a közösséget fenntartania. Sokan 
fájdalmasan tévednek ebben a dologban. Azt képzelik, hogy mikor látják a gonoszt jóval 
keveredni, akkor őket is megfertőzi a beszennyeződés, hacsak azonnal nem vonulnak el a 
teljes gyülekezettől. Ez az aprólékosság hajtotta bele az ókori donatistákat, még korábban a 
katarokat és a novatiánusokat a káros egyházszakadásba. A mi időnkben az anabaptisták, 
hasonló elgondolásokból elkülönültek a szent gyülekezetektől, mert nem tartották őket 
annyira mentesnek a beszennyeződéstől, amennyire lehettek volna. Sőt a donatisták a 
köznevetség tárgyát képezték bizonyos eljárásaikban, állhatatosan ragaszkodván a puszta 
szavakhoz. Mikor összehívtak egy gyülekezetet a nézeteltérések tisztázására, és a találkozó 
elnöke őket is tisztelettel felkérte, foglaljanak helyet, azt válaszolták: inkább állva maradnak, 
mert nem törvényes „együtt ülni a gonoszokkal”. Akkor hát, válaszolt Ágoston szellemesen, 
miért engedi meg a lelkiismeretetek, hogy közénk jöjjetek? Mert az is ugyanúgy meg van 
írva, mint a másik: Nem megyek be a gonoszokhoz, és nem ülök együtt az istentelenekkel. 
Dávid tehát körültekintően mérsékli a buzgóságát, s miközben elkülönül az istentelenektől, 
nem szűnik meg gyakorta felkeresni a templomot, amiképpen azt az isteni parancsolat és a 
törvény előírása megköveteli. Mikor a rosszak társaságának nevezi őket, abból kétségtelenül 
következtethetünk arra, hogy a létszámuk nem csekély volt, sőt az is valószínű, hogy azidőtájt 
úgy hivalkodtak, mintha egyedül ők lettek volna felmagasztalva Isten népe fölé. Ez azonban 
nem gátolta meg Dávidot abban, hogy eljárjon az áldozatokra, mint rendszerint tette. A 
nyilvános törődést kell valóban arra használni, hogy az egyház ne szennyeződjön be ezzel a 
gonoszsággal, s minden embernek a maga helyén egyénileg is törekednie kell arra, hogy 
hanyagsága és elnézése ne táplálja azokat a rendetlenségeket, melyekre ezek a vétkek adnak 
alkalmat. Jóllehet tehát ezt a szigorúságot nem szabad együtt gyakorolni a szükséges 
törődéssel, ebben még sincs semmi, ami bárkit meggátolhatna a kegyesek közül abban, hogy 
jámboran és szentül megmaradjon az egyházzal való közösségben. Közben azt is meg kell 
figyelni, hogy Dávid az Istennel és a szent dolgokkal fennálló kapcsolatát tartotta fenn. 

6. Ártatlanságban mosom kezemet. Az áldozatok szokásos elvégzésére utalván 
ezekben a szavakban különbséget tesz önmaga és azok között, akik azt állították, hogy 
ugyanazt az istentiszteletet teszik, és úgy törtettek előre a szentély szolgálatában, mintha erre 
csak kizárólagosan nekik lett volna joguk. Miután tehát Dávid és ezek a képmutatók abban a 
vonatkozásban egyformák voltak, hogy együtt léptek be a szentélybe, és együtt vették körül a 
szent oltárt, ezért annak megmutatásával folytatja: ő Isten igazi imádója, kijelentvén, hogy 
nemcsak a külsődleges rítusokat látogatta szorgalmasan, hanem Istent is imádta őszinte 
rajongással. Nyilvánvaló, hogy a mosakodás ama ünnepélyes rítusára utal, amit a törvény alatt 
gyakoroltak.634 Ennek megfelelően feddi meg a képmutatók hatalmas babonaságát, akik csak 
a víz általi megtisztulást keresve elhanyagolták az igazi megtisztulást, miközben Isten célja a 
külső jel elrendelésével az volt, hogy az emberek emlékezetében idézze belső 
szennyezettségüket, és ezzel a megtérésre buzdítsa őket. Egyedül a külső mosakodás, ahelyett, 
hogy hasznára lett volna a képmutatóknak, csak még nagyobb távolságra vitte őket Istentől. 
Mikor tehát a zsoltáros azt mondja: Ártatlanságban mosom kezemet, azzal az jelzi: a 
mosakodásukkal csak még több szennyet és mocskot gyűjtöttek. A héber נקיון nikkayon szó 
bárminek a tisztaságát jelenti, s jelképesen használatos az ártatlanságra. Látjuk tehát, hogy 
miután a képmutatók semmiféle erkölcsi tisztaságot nem szereznek a mosakodásukkal, Dávid 
                                                
634 A kézmosás az ártatlanság ünnepélyes kijelentése volt, amit különböző alkalmakra a mózesi törvény írt elő, és 
szokásos is volt a zsidók között, 5Móz21:6-7. Szokásos dolog volt ez közöttük az imádkozás megkezdése előtt, 
és a papoknak főleg nem volt szabad ellátni a szentély semmiféle szent szolgálatát, amíg nem töltöttek ki vizet a 
templomban erre a célra használt rézmedencéből, és meg nem mosták a kezeiket, 2Móz40:30-33. 
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a munkálkodásukat gúnyolja, amivel hiába fáradoznak és kínozzák magukat az efféle 
rítusokban. Bármennyire is felmagasztaltassanak tehát a gonoszok az egyházban, s 
bármekkora tömegük is töltse be a szentélyeinket, mi Dávid példája alapján úgy ünnepeljük a 
hitünk külső gyakorlását, hogy az csalárd módon ne helyettesítse a valódi imádást a 
külsődleges rítusaival. Miután pedig az embereknek nem volt szabad megérinteni az oltárt, 
Dávid ezért a körülveszem szót használja.635 

7. Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged. Ezekkel a szavakkal azt mutatja meg, hogy 
az áldozatoknak a helyes használatára és céljára utal, amitől a képmutatók nagyon távol álltak. 
Nem tudták, de nem is vették fontolóra, mi célból rendelte el Isten az istentiszteleti 
szolgálatokat. Ehelyett azt gondolták: elégséges, ha a színlelésük pompájával és formájával 
törnek Isten jelenlétébe. Dávid tehát, meg akarván különböztetni a lelki imádatot a koholttól 
és hamisítottól, kijelenti: Isten nevét dicsőíteni jött a szentélybe. Ezekben a szavakban 
azonban egy szinekdoché is rejlik, miután csak egyfajta istentiszteletet említ, jóllehet az 
áldozatok felajánlása során a megtérés és a hit gyakorlása is megköveteltetett a hálaadással 
egyetemben. Miután azonban az áldozatok fő célja, vagy legalábbis fő tárgya Isten jóságának 
ünneplése, ezzel az Ő áldásainak elismerése volt, nem helytelen az istentisztelet többi részét is 
ebben foglaltnak tekinteni. Így a Zsolt1:14-ben636 a dicséret áldozatát minden külső 
ceremóniánál többre értékeli, mintha az egész imádat csakis ebben foglaltatna. Hasonlóan a 
Zsolt116.12-13-ban meg van írva: „Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való 
jótéteményéért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom 
segítségül.” Sőt, hogy még jobban dicsérhesse Isten elismert hatalmát, s még látványosabban 
felmagasztalhassa jótéteményeit, Dávid a csodatettek kifejezést használja, mintha azt mondta 
volna: Isten nem közönséges módon segítette őt meg. 

 
8. Uram, szeretem a te házadban való lakozást,637 és a te dicsőséged hajlékának 

helyét. 
9. Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal638 

együvé, 
10. A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. 
11. Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam. 
 
8. Uram szeretem, stb. Ebben a versben megerősíti a korábban mondottakat: nem 

gondatlanul jött a szentélybe, hanem komoly imádattal. A hitetlen emberek, bár gyakorta 
csatlakoznak a szent gyülekezetekhez, általában csak búvóhelyeknek tekintik azokat, ahol 
elrejtőzhetnek Isten szeme elől. A valóban kegyes, és szívükben tiszta emberek viszont ezzel 
ellentétben nem a hiábavaló kérkedés végett keresik ezeket fel, hanem miután komolyan 
hajlanak Isten keresésére, szándékosan és szeretetteljesen használják az általuk kínált 
segítséget. A tőlük szerzett előnyök pedig szeretetet gerjesztenek a szívükben, s vágyat 
irántuk. Ez a kijelentés továbbá azt is megmutatja, hogy bár Dávid felülmúlt másokat a hitben, 

                                                
635 Mudge arra következtet, hogy a körülveszem kifejezés valószínűleg abból a szokásból származik, hogy gyűrű 
formában vették körül az oltárt az istentisztelet idején. Goodwyn pedig arról tájékoztat bennünket, hogy a 
sátorok ünnepén a nép a hetedik napon hétszer vette körül az oltárt, pálmaleveleket tartván a kezükben. Ezzel 
emlékeztek Jerikó bevételére, miközben hozsannákat énekeltek – Moses and Aaron, 132. oldal. Dávid azonban 
utalhat a papok gyakorlatára, akik mikor áldozatokat mutattak be, körülvették az oltárt. Így szavainak jelentése 
lehet pusztán annyi, hogy amiképpen a papok először kezet mostak, majd utána látták el szent hivatalukat az 
oltár körül, úgy ő is mély szükségét érezte a személyes tisztaságnak ahhoz, hogy belefoghasson Isten 
szolgálatába. 
636 Nyilvánvaló elgépelés az angol változatban – a ford. 
637 A te házadban való lakozás – hebraizmus, melynek jelentése a ház, ahol Te lakozol. Ezt a nevet adták a 
sátornak, 1Sám2:29, 32, majd később Salamon templomának, 2Krón36:15. 
638 A héberben: a vér emberei. Lásd Zsolt5:7 
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mégsem volt mentes a félelemtől, nehogy ellenségeinek erőszakossága megfossza őt a tanítás 
ama közönséges eszközeitől, amit Isten az egyházára ruházott. Érezte: szüksége van az 
egyház szokásos fegyelmére és rendjére, ezért buzgón munkálkodott azon, hogy fenntartsa a 
bennük való örömét. Ebből következtetünk azok hitetlen gőgjére, akik megvetéssel tekintik 
szükségtelennek a vallásos szolgálatokat, mikor Dávid ezek nélkül élni sem tudott. 
Elismerem, valóban létezett egy másik megfontolás is azokban a napokban, mikor a törvény 
egy iskolamesterhez hasonlóan velünk összevetve rabszolgaságban tartotta az ókori népet. A 
mi esetünk is egy az övékével azonban abban a vonatkozásban, hogy a mi hitünk 
gyengeségének ugyanúgy segítségre van szüksége, mint az övékének, S miután Isten ebből a 
célból rendelte el a sákramentumokat, valamint az egyház egész rendjét, jaj azok 
felfuvalkodottságának, akik vakmerően elhagyják azokat a szolgálatokat, melyeket látunk, 
hogy Isten kegyes szolgái milyen nagy becsben tartottak. A מעון meon héber szó egyesek 
szerint abból a szóból származik,639 mely szemet jelent, ezért csinosságnak, vagy 
megjelenésnek fordítják. Ez a Septuaginta fordítása.640 Mivel azonban a szó majdnem 
mindenütt lakóhelyet jelent, s ez az egyszerűbb jelentése, én jobbnak látom ezt megtartani. A 
szentélyt nevezik Isten házának, és az Ő dicsősége lakóhelyének, s tudjuk, milyen gyakran 
használatosak az efféle kifejezések a Szentírásban bizonyságtétel gyanánt Isten jelenlététől. 
Nem mintha Isten sátorban lakott volna, vagy az Ő népe elméit földi jelképekhez akarta volna 
kötni, de szükséges volt a kegyeseket Isten jelenlegi jóságára emlékeztetni, nehogy azt 
gondolják: hiába keresték Őt, amint azt már máshol említettük. Miután pedig Isten dicsősége 
lakozhat közöttünk, szükséges, hogy ennek eleven képmása ragyogjon fel az Ígében és a 
sákramentumokban. Ebből következik, hogy a templomok, melyeket a pápisták számítanak 
annak, csak a Sátán szennyes bordélyházai. 

9. Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet. Miután így kijelentette ártatlanságát, ismét 
az imára tér, s Istent hívja segítségül a védelmére. Először valóban furcsának tűnik Istenhez 
azért imádkozni, hogy ne vigye bele az igaz embert ugyanabban a pusztulásba, mint a 
gonoszokat. Isten azonban atyai elnézéssel megengedi azt a szabadságot az imában, hogy a 
népe ezen a módon helyesbítse aggodalmait, s győzze le a kísértő félelmeket. Dávid tehát, 
mikor kigondolta ezt a könyörgést az aggodalmaktól és a félelmektől való megszabadulás 
végett, Isten jogos ítéletét tartotta a szeme előtt, Akinek semmi sem visszataszítóbb, mint 
megkülönböztetés nélkül összekeverni a jót és a rosszat. Az אספ asaph héber szó néha azt 
jelenti: összegyűjteni, néha azt: megsemmisíteni. Véleményem szerint itt felhalmozni a 
jelentése, ahogyan az egy zűrzavaros mészárlás során szokott történni. Ez volt az ellenvetése 
Ábrahámnak is: „Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a 
gonoszszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled!” (1Móz18:25). 
Emlékezzünk tehát arra, hogy ezeket az imaformákat a Szentlélek diktálta azért, hogy a 
kegyesek vonakodás nélkül biztosíthassák magukat róla: Isten még mindig felügyeli minden 
egyes ember ügyét azért, hogy végül igazságos ítéletet hozhasson. A második mondatban a 
gonosz emberek helyett a vérszopók kifejezést használja, ami felerősíti az általa mondottakat. 
Mert bár a gonoszok nem törnek azonnal a gyilkosságra, mégis, az idő múlásával 
megkeményednek a kegyetlenségre, és a Sátán sem nyugszik, míg véres cselekedetekbe nem 
taszítja őket. 

10. A kiknek kezében vétek van. A héber זמה zimmah szó tulajdonképpen belső 
hadicselt, vagy fortélyt jelent. Itt azonban nem helytelenül vonatkozik a kezekre, mert Dávid 
azt akarta jelezni, hogy a gonoszok, akikről beszél, nemcsak titokban agyalták ki a csalásokat, 
hanem élénken végre hajtották a szívükben kigondolt gonoszságokat. Mikor azután 
hozzáteszi: és jobbjuk telve vesztegetéssel, abból arra következtethetünk, hogy nem a 
köznépre mutatott itt rá a figyelmet felkeltendő, hanem magára a nemességre, akik a 
                                                
639 Nevezetesen: עין ayin. 
640 A Septuagintában az ευπρερπεια szó szerepel. 
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legvétkesebbek voltak ennek a korrupciófajtának a gyakorlásában. Jóllehet a köz-, és 
alantasabb embereket fel lehet fogadni jutalomért, s meg lehet őket vesztegetni a gonoszság 
ügynökeiként, mégis tudjuk, hogy vesztegetést leginkább bíráknak, és más, hatalomban lévő 
nagy embereknek kínálnak. Azt is tudjuk, hogy az itt szereplő időkben a lehető leggonoszabb 
emberek uralkodtak. Nem csoda tehát, hogy Dávid arról panaszkodott: az igazságot pénzért 
árulták. Azt is tanácsolja nekünk ez a kifejezés, hogy akik örömüket lelik az ajándékokban, 
aligha tehetnek mást, mint a romlottságra adják magukat. Kétség sincs felőle, hogy nem hiába 
jelenti ki Isten: „az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédét” 
(5Móz16:19). 

11. Én pedig ártatlanságban élek. Ebben az ismétlésben meg kell említeni egy 
körülményt, ami világosan jelzi Dávid igazságosságát: nevezetesen hogy ily sok kísértés 
közepette szilárdan kitartott a maga útján. Látott sokakat hirtelen meggazdagodni az 
ajándékoktól, amiképpen mi is látjuk azokat, akik a kormányrúdhoz közel nagyon rövid idő 
alatt nagyon nagy vagyont gyűjtenek maguknak, fényűző palotákat építenek, és széltében-
hosszában kiterjesztik a birtokaikat. Miután semmiféle csábítás sem volt képes őt rávenni a 
példájuk követésére, ezzel ritka és hősies erényről tett tanúbizonyságot. Igazat mond tehát, 
mikor kijelenti, hogy bár a világ amazokat boldognak tekintette, ő mégsem csábult el 
megszokott becsületességétől, így kitűnik: többet tulajdonított Isten gondviselésének, mint a 
gonosz mesterkedéseknek. Ezért könyörög tehát Istennek, hogy mentse meg őt, mivel a 
gonoszságoktól elnyomottan, különféle módokon megkísértve csak Istenre támaszkodott, 
bízván a szabadításában. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy abban az időben nagy 
szorultságban volt. Mikor hozzáteszi: és könyörülj rajtam, azzal megmutatja, hogy a 
szabadulása Isten kegyelméből, mint valódi forrásból származik, s már láttuk, hogy az okozat 
gyakorta szerepel az ok helyében. 

 
12. Lábam megáll igazsággal;641 áldom az Urat a gyülekezetekben. 
 
Ezt az igeverset kétféleképpen magyarázhatjuk. Egyesek azon a véleményen vannak, 

hogy Dávid azt jelenti ki, mennyire gondosan igyekezett a becsületességre az emberek között. 
Én azonban inkább azt hiszem, hogy Istennek az iránta megnyilvánuló kegyelmét ünnepli, 
egyben ünnepélyesen a háláját is kijelenti. A hasonlat használatával tehát azt mondja nekünk, 
hogy biztonságban megőriztetett. S miután tudta, hogy egyedül Isten keze volt az, ami 
lehetővé tette a számára, hogy megálljon, ezért készül fel a dicséretre és a hálaadásra. Nem 
pusztán csak annyit mond, hogy magánúton elismeri majd Isten iránta megmutatkozó jóságát, 
hanem nyilvánosan is megteszi ezt, hogy Isten gyülekezetei tanúi lehessenek ennek. Nagyon 
is szükséges, hogy mindenki nyilvánosan ünnepelje Istennek az általa megtapasztalt 
kegyelmét, ami példát ad másoknak, hogy ők is Benne bízzanak.642 

                                                
641 “C’est, en lieu plain et droict; c’est a dire, seur.” — Széljegyzet. “Azaz nyílt és sík, mondhatni biztos helyen.” 
642 “Qu’elle soit celebree publiquement; afin qu’elle serve d’exempleaux autres pour se confermer en Dieu.” 
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27. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Dávid hosszasan fejtegeti azokat a vágyakat és elmélkedéseket, 

melyekkel a nagy veszélyek közepette gyakorolta magát. A hálaadások, amiket ezekkel kever, 
megmutatják, hogy a zsoltár a szabadulása után íródott. Az is valószínű, hogy végül azokat az 
imákat ismétli, melyek a gondolatait foglalkoztatták a különféle elmélkedések során. Ebből 
meglátszik, milyen legyőzhetetlen lelkierővel volt ez a szent ember felruházva, hogy képes 
volt legyőzni ellenségeinek legfájdalmasabb támadásait. Csodálatos jámborsága ragyog fel 
abban, hogy nem másért akart élni, mint hogy Istent szolgálhassa, s nem is fordult el ettől a 
céltól semmiféle aggodalom, vagy bánat hatására sem. 

 
1. Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én 

életemnek erőssége: kitől remegjek? 
2. Ha gonoszok jöttek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - 

ők botlottak meg és hullottak el.643 
3. Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, ebben mégis 

bizonyos vagyok. 644 
 
1. Az Úr az én világosságom. Ezt a kezdetet érthetjük úgy, hogy Dávid, immáron 

megtapasztalva Isten könyörületét, a hálájának bizonyságát teszi közzé. Én azonban inkább 
egy másik jelentésre hajlok, nevezetesen hogy megérezvén a konfliktust, amit a legélesebb 
kísértésekkel szemben kellett megvívnia, már előre megerősíti magát, s mondhatni összeszedi 
az önbizalmát megerősítő dolgokat. Szükséges ugyanis, hogy a szentek komolyan küzdjenek 
meg önmagukkal azoknak a kétségeknek a visszaverésére, vagy legyőzésére, melyeket a test 
annyira hajlamos táplálni, így jókedvűen és gyorsan kezdjenek imádkozni. Dávid, akit ide-oda 
hánytak a különféle kísértések, végül újra önmagára talál, és győztesen kiált az őt zaklató 
bajok felett, azon örvendezvén, hogy valahol csak kimutatja Isten az Ő könyörületét és 
kegyét, ott nincs mitől félni. Ezt tovább erősíti az általa használt kifejezések halmozása, mikor 
Istent nemcsak a világosságának, de üdvösségének, sőt élete kősziklájának, vagy erősségének 
is nevezi. Célja az volt, hogy mondhatni háromszoros pajzsot emeljen a különféle félelmei 
ellen, mely elégséges azok visszaveréséhez. A világosság kifejezés, amint jól tudjuk, a 
Szentírásban az örömnek, vagy a boldogság tökéletességének megjelölésére használatos. S 
hogy tovább magyarázza a szavainak jelentését, hozzáteszi, hogy Isten volt az ő üdvössége és 
életének erőssége, mert az Ő segítségével érezte magát biztonságban, és szabadnak a 
halálfélelemtől. Mi is látjuk természetesen: minden félelmünk abból a forrásból származik, 
hogy túlságosan aggodalmaskodunk az életünket illetően, miközben nem ismerjük el, hogy 
Isten annak megőrzője. Nem lesz tehát nyugalmunk mindaddig, amíg el nem jutunk arra a 
meggyőződésre, hogy életünk kellőképpen védett, hisz az Ő mindenható hatalma óvja azt. A 
kérdés is azt mutatja, milyen nagyra értékelte Dávid az isteni védelmet, hisz bátran ujjongott, 
minden ellenséggel és veszéllyel szemben. Mi sem adjuk meg a kellő tiszteletet Istennek 
mindaddig, amíg az ő megígért segítségében bízva nem merünk dicsekedni a biztonságunkkal. 
Mérlegre helyezve, mondhatni a föld és a pokol összes hatalmát, Dávid a madártollnál is 
könnyebbnek találja azt, és úgy véli, Isten önmagában elégséges ahhoz, hogy messze 
felülmúlja azt. 

                                                
643 A Károli-fordítás szerint: Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - ők 
botlanak meg és hullanak el – a ford. 
644 A Károli-fordítás szerint: mégis ő benne bízom én – a ford. 
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Tanuljunk hát meg mi is akkora értéket tulajdonítani Isten minket védő hatalmának, 
ami megfutamítja minden félelmünket. Nem mintha a kegyesek elméi a test erőtlensége miatt 
képesek lennének mindig is mentesek lenni a félelemtől, ám rögtön összeszedve a 
bátorságunkat, megvetéssel tekintsünk le a magabiztosságunk magas tornyából minden 
veszélyre. Azok, akik soha meg nem ízlelték Isten kegyelmét, reszketnek, mert elvetik, hogy 
Őrá támaszkodjanak, s azt képzelik, hogy sokszor fölgerjed ellenük, vagy legalábbis messze 
távolodik tőlük. De Isten ígéreteivel a szemünk előtt, s az ezekben kínált kegyelemmel a 
hitetlenségünk fájdalmasan rosszat tesz Neki, ha rendíthetetlen bátorsággal nem állítjuk Őt 
minden ellenségünkkel szembe. Mikor tehát Isten kegyesen hívogat minket, és biztosít róla, 
hogy gondoskodik a biztonságunkról, mivel felkaroltuk ígéreteit, vagy, mert hűségesnek 
hittük Őt, akkor illendő, hogy nagyon felmagasztaljuk az Ő hatalmát, s így az bámulattal 
töltse el a szívünket. Jól meg kell figyelnünk ezt az összehasonlítást: Micsoda Isten összes 
teremtménye? Sőt, ezt a magabiztosságot még távolabbra kell kiterjesztenünk, hogy Pálhoz 
hasonlóan minden félelmet kiűzzünk a tudatunkból, aki mikor az örök üdvösségről beszél, 
bátran jelenti ki: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Rm8:31) 

2. Ha gonoszok, stb. Nincs ok arra, hogy egyes igemagyarázókhoz hasonlón jövő 
időben fordítsuk ezt a mondatot.645 Ám ha meg is tartjuk a múlt időt, amit a próféta használ, a 
szavakat akkor is kétféleképpen magyarázhatjuk. A jelentés vagy az, hogy Dávid azt a 
győzelmet ünnepli, amit Isten áldása által ért el, vagy utalás történik itt a módra, ahogyan a 
legjobb várására bátorította önmagát még a kísértései közepette is, nevezetesen Isten korábbi 
jótéteményeire gondolva. Az utóbbi magyarázatot tartom én jobbnak. Azonban mindkettő 
ugyanannak a dolognak felel meg, s azt sugallják, hogy ettől kezdve Dávidnak nem volt oka 
kételkedni Isten támogatásában, ha fontolóra vette korábbi tapasztalatait. Semminek sincs 
ugyanis nagyobb haszna a hitünk megerősítésében, mint a megemlékezés azokról az 
esetekről, melyekben Isten a világos bizonyítékát adta nemcsak a kegyelmének, hanem 
igazságának és hatalmának is. Ennek megfelelően én összekapcsolom ezt a verset a 
következővel. Az előbbiben Dávid azokat a győzelmeket idézi emlékezetébe, melyeket Isten 
segítségével aratott, s ebből jut arra a következtetésre, hogy bármilyen hadsereg veszi is körül, 
vagy bármiféle gonoszságot is agyalnak ki ellene az ellenségei, ő félelem nélkül fog kiállni 
ellenük. A héber קרב karab szó megközelítést jelent, itt azonban arra az elözönlésre 
vonatkozik, amiben Dávidnak volt része az ellenségeitől, mikor azok rátámadtak. Egyesek ezt 
a harcolni szóval fordítják de ez a fordítás lapos. Az ártatlanságát bizonyítandó gonoszoknak 
és szorongatóknak nevezi őket, a hogy testemet egyék646 szavakkal pedig barbár 
kegyetlenségüket fejezi ki. 

3. Ha tábor fog körül. Amint már említettem, korábbi tapasztalatából következtet arra, 
hogy bármiféle megpróbáltatás is érje, neki jó reménységet kell táplálnia, és nem szabad 
kételkednie az isteni védelemben, amely oly hatékonyan megadatott neki korábbi 
szükségeiben. Ezt valóban kijelentette az első versben, most azonban további bizonyítékát 
említve, megismétli. A tábor és a had kifejezések alatt azt érti, ami a legfélelmetesebb ezen a 
világon, mintha azt mondta volna: összeesküdhet minden ember az én megsemmisítésemre, 
nem törődöm a hevességükkel, mert Isten ereje, ami tudom, hogy az én oldalamon áll, sokkal 
nagyobb az övéknél. Mikor azonban azt is kijelenti, hogy nem fél szívem, ez nem azt jelenti, 
hogy teljességgel elkerüli őt minden félelem – mert ez ugyanis méltóbb lenne az 

                                                
645 A tanult Castello fordítása: „Si invadant — offensuri sunt atque casuri” – „Ha rám támadnak, meg fognak 
botlani és el fognak hullni”. A héber igék jelentése „megbotlani” és „elhullni”, de a prófétai írásokban gyakorta 
használatos jövő idejű értelemben. Nincs azonban, amint Kálvin megjegyzi, bármi szükség rá, hogy az igéket 
jövő időben fordítsuk ebben az igeversben, ahol Dávidot tekinthetjük úgy, mint aki Isten iránta való jóságának 
múltbeli bizonyítékait szemléli, s ebből merít bátorságot a jövőre nézve. 
646 French és Skinner olvasata: „hogy felfalják a testemet”, s figyeljük meg, hogy „ezt a képet egy vadállattól 
kölcsönzik”. V. ö. Zsolt3:7 és Zsolt22:13. 
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érzéketlenség, semmint az erény névre. Azonban nehogy a szíve elcsüggedjen azoktól a 
félelmektől, melyekkel szembesülnie kell, a hit pajzsát állítja ezekkel szembe. Egyesek az 
ebben szót a következő verssel együtt fordítják, mintha arról lenne meggyőződve, hogy az Úr 
házában fog lakozni, de véleményem szerint ez inkább az előbbi tanításhoz tartozik. A hit 
ugyanis akkor hozza elő a gyümölcseit a kellő időben, mikor szilárdan és félelem nélkül 
állunk meg a veszélyek közepette. Dávid tehát arra utal, hogy mikor jön a próba, a hite 
legyőzhetetlennek fog bizonyulni, mert az Isten erejére támaszkodik. 

 
 4. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában 

életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem 
az ő templomában. 

5. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján;647 eltakar engem 
sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. 

6. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, a kik körültem vannak, és én az ő 
sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak. 

 
4. Egyet kérek. Egyesek ezt próféciának tekintik Dávid királyságának örökös voltáról, 

amitől nemcsak az ő személyes boldogsága függött, hanem az egész népé. Mintha azt mondta 
volna: én annyira küzdök Isten kegyének ezért az egyetlen bizonyítékáért, hogy semmi másra 
nem tudok gondolni sem éjjel, sem nappal. Véleményem szerint azonban egyszerűbb 
magyarázatnak tűnik úgy tekinteni a szavakat, hogy jóllehet Dávidot elűzték az országából, 
megfosztották a feleségétől és a rokonaitól, s végül a birtokaitól is, mégsem ezek 
visszaszerzését kívánta annyira, mint amennyire szomorkodott és bánkódott azért, mert 
kiűzetett Isten szentélyéből, és elvesztette szent előjogait. Az egy szóban hallgatólagos 
ellentét rejlik, melyben Dávid félretéve minden más érdeket, heves vonzódását mutatja be 
Isten szolgálatához. Ezért keservesebb volt a számára a szentélyből történt kiűzetés, mint a 
saját házába való belépés megtagadása. Azt, hogy Dávid egy dologra vágyott tehát, éspedig az 
Úr házában lakozni, egy mondatban kell olvasni. Nem valószínű ugyanis, hogy volt valami 
titkos vágya, amit elnyomott, mert láthatóan azt jelenti ki, ami főleg háborgatta őt. A cél iránti 
állhatatosságát is hozzáteszi, miszerint nem szűnik meg ezeket az imákat ismételgetni. 
Sokakat látni, akik nagyon szenvedélyesen kezdik, de akiknek az buzgalma az idő múlásával 
nemcsak lanyhul, de majdnem azonnal kialszik. Annak kijelentésével tehát, hogy ki fog 
tartani a kívánsága mellett egész életében, különbséget tesz önmaga és a képmutatók között. 
Figyelnünk kell azonban arra is, hogy Dávidot milyen indíték mozgatta. „Bizonyos”, 
mondhatják egyesek, „hogy Isten elhívhatta volna őt a templom határain kívül is. Bármerre is 
járt a száműzetésben, mindenhová magával vitte Isten becses ígéretét, ezért nem kellett 
akkora becsben tartani a külsőleg díszes épületet. Holmi otromba képzelgéssel azt látszik 
feltételezni, hogy Isten becsomagolható a fába és a kőbe.” Ha azonban jobban megvizsgáljuk 
a szavakat, könnyen meglátjuk, hogy az ő célja teljességgel eltért a nemes épület és díszeinek 
puszta látványától, bármennyire is drágák voltak azok. Valóban beszél a templom 
szépségéről, de azt a szépséget nem annyira az a szemmel látható kegyesség, mint inkább ama 
mennyei minta gyanánt emlegeti, ami Mózesnek mutattatott, amint meg van írva: „Vigyázz, 
hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked” (2Móz25:40). S miután a 
templom mintája nem emberi bölcsességgel lett megalkotva, hanem a lelki dolgok képe volt, a 
próféta a szemeit és minden vonzalmát ezekre irányította. Azok őrültsége tehát valóban 
megvetendő, akik ezzel az igehellyel a képek és szobrok érdekében szállnak síkra, melyek 
ahelyett, hogy megérdemelnék, hogy a templom díszei között emlegessék őket, inkább trágya 
és szemét, melyek beszennyezik a szent dolgok tisztaságát. Most azt kell fontolóra vennünk, 

                                                
647 “C’est, d’adversite.” — Széljegyzet. “Azaz, a megpróbáltatásén.” 
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hogy vajon a kegyeseknek szükséges-e hasonló gondolkodásúaknak lenniük a keresztyénség, 
vagy az evangélium korszakában.648 Elismerem, hogy mi valóban nagyon más körülmények 
között élünk, mint az ősatyák, de amíg Isten a népét bizonyos külsődleges rendben tartja, s 
földi utasításokkal vonja őket Magához, a templomoknak még megvan a maguk szépsége, 
aminek joggal kell vonzalmakat és vágyakat ébresztenie irántuk a kegyesekben. Az Íge, a 
sákramentumok, a nyilvános imák, és más, hasonló segítségek nem hanyagolhatók el Isten 
gonosz megvetése nélkül, Aki ezekben a rendelésekben mint tükörben, vagy képmásban 
mutatkozik meg előttünk. 

5. Bizony elrejt engem az ő hajlékába. Itt a zsoltáros azt ígéri meg magának, hogy 
imája nem lesz hiábavaló. Jóllehet egy időre megfosztatott a látható szentélytől, mégsem 
kételkedik abban, hogy bárhová is megy, meg fogja tapasztalni Isten védelmező erejét. S azért 
utal a templomra, mert ez volt a jelképe a kegyesek számára az isteni jelenlétnek. Mintha azt 
mondta volna, hogy az említett dolgot kérve semmiképpen sem fáradozott hiába, mert 
mindenki, aki őszintén, és tiszta szívvel keresi Istent, biztonságban elrejtetik az Ő védelmének 
szárnyai alatt. A templom képe, jelenti ki tehát, nem volt értelem nélkül való, mert Isten 
úgymond ott terjesztette ki a szárnyait, az igazi hívőket védelmébe véve. Ebből arra 
következtet, hogy miután nincs nagyobb vágya, mint ezek alá a szárnyak alá menekülni, ezért 
ott lesz a számára menedék a megpróbáltatások idején, ami, mint a szikla jelképével mondja, 
olyan bevehetetlen lesz, mint a tornyok, melyeket az ókorban a megerősítés kedvéért magas 
helyeken szoktak emelni. Jóllehet tehát ebben az időben minden oldalról ellenségek vették 
körül, mégis azzal dicsekszik, hogy le fogja győzni őket. Valóban megszokott beszédmód a 
Szentírásban azt mondani, hogy akiket szomorúság sújt, azok hajlottan és csüggedt ábrázattal 
járnak, viszont felemelik a fejüket, mikor az örömük visszatér. Így beszélt Dávid is, Zsolt3:4: 
„De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja [felemeli] az én 
fejemet”. Mivel azonban itt az ostromlás van vele szembeállítva, ő azt akarta mondani: az 
isteni menedékben mondhatni olyan magasra emeltetik, hogy félelem nélkül figyelmen kívül 
hagyhatja az ellenség dárdáit, melyek egyébként keresztülvernék őt. S a győzelemben 
reménykedve annak ellenére, hogy akkora szorultságba jutott, ami azonnali halállal 
fenyegette, figyelemre méltó bizonyítékát adja a hitének. Ezzel arra tanít minket, hogy Isten 
segítségét ne a külső megjelenés, vagy a látható eszközök alapján mérjük, hanem még a 
halálban is reménykedjünk a szabadulásban az Ő erős és győztes keze által. 

6. És én az ő sátorában örömáldozatokkal649 áldozom. Ünnepélyes esküt téve a 
hálaadásról a veszélyekből történő megszabadulását követően újból megerősíti magát a 
szabadulás reménységében. Tudjuk, hogy a kegyesek a törvény alatt ünnepélyes rítussal 
szoktak eleget tenni az esküiknek, mikor bármiféle figyelemre méltó áldást kaptak Istentől. Itt 
tehát Dávid, jóllehet száműzetésben, és eltiltva a templomtól azzal dicsekszik, hogy majd 
ismét Isten oltárához járul és hálaáldozatot fog felkínálni. Úgy tűnik azonban, hogy 
hallgatólagosan szembe is állítja a szent örvendezést és dalokat, melyekkel hálát adni ígér 
Istennek, a világ profán ünnepléseivel. 

 
7. Halld meg, Uram, hangomat - kiáltok!650 Irgalmazz nékem és hallgass meg 

engem! 

                                                
648 “Sous le regne de Christ.” 
649 “Sacrificia jubili.” — latin. “Sacrifice de triomphe.” — francia. Ainsworth olvasata: „A kiáltozás, vagy a 
győzelem, az örömteli harsogás és riadó áldozatai”. „Ez”, mondja ő, „a törvényre vonatkozik, amely elrendelte, 
hogy az áldozatok mellett kürt szóljon (4Móz10:10), aminek a legfőbb, leghangosabb, örömteli és győztes 
hangját nevezték trughnah-nak (vagy תרועה truah-nak, ez a szó szerepel itt], aminek a jelentése győzelem, riadó, 
vagy ünnepség (4Móz10:5-7)”. 
650 A Károli-fordításban a kiáltok szó helyett a hívlak szerepel – a ford. 
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8. Helyetted mondja a szívem:651 Az én orczámat keressétek! A te orczádat 
keresem tehát,652 oh Uram! 

9. Ne rejtsd el orczádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál 
segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene! 

 
7. Halld meg, Uram, hangomat. A zsoltáros ismét az imához tér vissza, s ezt 

cselekedve kijelenti, miféle fegyverrel volt felszerelve az áttöréshez a kísértésein. A kiáltok 
szóval a hevességét fejezi ki, amint azt már máshol említettem, hogy ezzel Istent gyorsabb 
segítségadásra indítsa. Ugyanebből a célból említi nem sokkal ezután a nyomorúságát, mert 
minél jobban elnyomják a kegyeseket, annál inkább felindítja a szükségük Istent arra, hogy 
kiterjessze feléjük a kegyeit. 

8. Helyetted mondja a szívem. A személyváltás miatt az igékben ezt a verset nagyon 
sokféleképpen magyarázták. De bárki vizsgálja meg közelebbről Dávid célját, észre fogja 
venni, hogy a szöveg teljesen gördülékenyen fut. Mivel illik ugyanis, hogy ne törtessünk Isten 
jelenlétébe, amíg először nem hív minket, Dávid itt elmondja nekünk, hogy először gondosan 
fontolóra vette, milyen gyengéden és kedvesen állja útját Isten az ő népének, az Ő arcának 
önkéntes keresésére hívogatván őket. Ezután visszanyervén a vidámságát, kijelenti, hogy 
elmegy bárhová, ahová csak Isten elhívja. A לק leka héber szó jelentése némileg kétértelmű. 
Jelentheti ugyanazt, mint a tibi, neked a latinban. Mivel azonban a héber ל lamed betű 
gyakorta szerepel a –ról, -ről rag gyanánt, helyes lehet ekképpen fordítani: A szívem Rólad 
mondta. A fordítók többsége erre az értelmezésre hajlik. Valószínűbb azonban, hogy inkább 
beszélgetést jelölt Isten és a próféta között. Épp azt imént mondtam, hogy senki nem képes 
hittel felkelni Isten keresésére, míg az utat először meg nem nyitja Isten hívása, ahogyan ezt 
már máshol is megmutattam a próféta kijelentéséből: „ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt 
mondja: Az Úr az én Istenem!” (Zak13:9) Dávid tehát ennek megfelelően azt mondja el, hogy 
ezen a módon nyílt meg az út Isten kereséséhez a számára: előhozakodott Isten ígéretével, 
majd mondhatni, válaszolt Istennek.653 S természetesen, ha ez a szimfónia nem jár elől, 
egyetlen ember sem fogja helyesen vezényelni a meghívási kórust. Amint tehát meghalljuk, 
hogy Isten bemutatkozik nekünk, válaszoljunk azonnal szívélyes ámennel, majd úgy 
gondoljunk az Ő ígéreteire, mintha ezek meghitten nekünk szólnának. Az igaz hívőknek nem 
kell keresniük semmiféle rejtett ravaszságot, vagy unalmas körutakat, hogy bekerüljenek Isten 
kegyeibe, mivel ez az előszó nagyon könnyű utat készít a számukra. „Bármennyire is 
méltatlanok vagyunk ahhoz, hogy befogadj minket, Uram, mégis, a Te parancsolatod, amivel 
megparancsolod, hogy Hozzád jöjjünk, elegendő bátorítás a számunkra.” Isten hangjának 
tehát úgy kell hallatszani, mint visszhangnak a völgyes vidéken, hogy a kölcsönös 
összhangból bizalom fakadhasson az Ő nevének segítségül hívásához. 

Az arcot rendszerint segítséget, vagy támogatást jelentőnek magyarázzák, mintha azt 
mondta volna: Keress engem. Én azonban meg vagyok arról győződve, hogy ez a szentélyre is 
vonatkozik, s Dávid azokra a megnyilatkozásmódokra utal, melyekkel Isten bizonyos fokig 
láthatóvá szokta Magát tenni. Kétségtelen, hogy törvényellenes bármiféle otromba, vagy testi 
elképzelést alkotni Róla, mivel azonban a szövetség ládáját jelölte ki a jelenléte jelképeként, 
egyáltalában nem helytelen mindenhol az Ő arca említésének tekinteni. Valóban igaz, hogy 
messze vagyunk Istentől, amíg ebben a világban élünk, hiszen a hit messzire került a látástól, 
                                                
651 “Ou dit de toy.” — Széljegyzet. “Vagy: Rólad, illetve Veled kapcsolatban.” 
652 “Pourtant.” A Károli-fordításban a tehát szó nem szerepel – a ford. 
653 Kálvin szavainak jelentése látszólag ez: „Isten az Ő Ígéjében adta nekünk azt a kegyelmes parancsot, vagy 
meghívást: ’Az én orczámat keressétek!’, s ezzel hívogatott minket, hogy ima, vagy más vallási gyakorlatok által 
keressük. Most, mikor Dávid azt mondja: ’Helyetted mondja a szívem: Az én orczámat keressétek!’, ezalatt azt 
érti, hogy az ő szíve emlékeztette Istent a parancsára, vagy hívogatására, s ezzel bátorította fel magát Isten 
keresésére. Az elhatározását, hogy ezt teszi, a következő mondatban adja tudtunkra: ’A te orczádat keresem 
tehát, oh Uram!’.” 
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de az is ugyanúgy igaz, hogy most mintegy tükörben, és homályosan látjuk Istent 
(1Kor13:12), amíg majd nyíltan meg nem mutatja Magát nekünk az utolsó napon. Ez alatt a 
szó alatt tehát, meg vagyok győződve róla, azokat a segítségeket említi, melyekkel Isten a 
jelenlétébe emel minket, leereszkedvén felfoghatatlan dicsőségéből, s megadván nekünk itt a 
Földön az Ő mennyei dicsőségének látványát. Miután azonban a szuverén jótetszése alapján 
kegyeskedik Isten letekinteni ránk (amint teszi azt az Ígében és a sákramentumokban), illik 
erre a látványra szegezni a tekintetünket, nehogy velünk is az történjen, ami a pápistákkal, 
akik a legvadabb képzelgésekkel alakítják át gonoszul Istent bármely alakzatra, ami tetszik a 
fantáziájuknak, vagy ami megfelel az agyszüleményeiknek. 

9. Ne rejtsd el orczádat előlem. A zsoltáros elegáns módon folytatja ugyanazt a 
beszédmódot, de más jelentéssel. Isten arca most a kegyelmének és a kegyének érzékelhető 
hatásait írja le, mintha ezt mondta volna: Istenem, engedd valóságosan megtapasztalnom, 
hogy közel voltál hozzám, s engedd világosan szemlélnem üdvözítő hatalmadat. Meg kell 
figyelnünk a különbséget az Isten Ígéjéből származó elméleti tudás, valamint az Ő kegyelme 
tapasztalati ismeretének nevezett tudás között. Mert azt, ahogyan Isten tevékenység közben 
mutatja Magát (ahogyan mondani szokták) először az Ígében kell keresnünk. Az ez után 
következő mondatot – ne utasítsd el szolgádat haraggal – egyes zsidó igemagyarázók 
túlságosan erőltetett módon fordítják ekképpen: ne engedd, hogy a szolgád belemerüljön a 
világ bűnös gondjaiba, amik nem mások, mint harag és őrültség. Én azonban jobbnak látom a 
héber נטה natah szót, sokakhoz hasonlóan az elfordulni, vagy eltávolítani szavakkal fordítani. 
Azok fordítása a valószínűbb, akik így fordítják: Ne engedd a szolgádat haragra hajlani. 
Mikor egy embert Isten végleg elhagy, csakis zúgolódó gondolatok kavarják majd fel, s a 
bosszúság és a harag megnyilvánulásaiban fog kitörni. Ha bárki úgy véli, hogy Dávid most 
ezt a kísértést szemléli, én nem tiltakozom, mert nem ok nélkül félt a türelmetlenségtől, ami 
meggyengít minket, és túl visz az ésszerűség határain. Én azonban az első magyarázat mellett 
maradok, amit a két ezután következő szó is megerősít. Így a harag szó hallgatólagos 
bűnvallást is jelent, mert jóllehet Dávid elismeri: Isten joggal vethetné őt el, a haragról 
igyekszik Őt lebeszélni. Sőt, emlékezetébe idézve Isten korábbi kegyességét, további 
kegyesség reménységére buzdítja önmagát, s ezzel az érvvel kéri Istent a segítségének további 
megadására, s arra, hogy ne hagyja a munkáját befejezetlenül. 

 
10. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. 
11. Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az 

én üldözőim miatt. 
12. Ne adj át engem szorongatóim kivánságának,654 mert hamis tanúk támadnak 

ellenem, és erőszakot lihegnek. 
 
10. Ha atyám és anyám elhagynának is. Amint kiderül a szent történelemből, hogy 

Jesse, amennyire a lehetőségei engedték, ellátta a Dávid fia iránti kötelezettségét, egyesek 
azon a véleményen vannak, hogy itt jelképesen a nemeseket és a tanácsosokat említi, de ez 
nem helyes. Nem is ok nélkül hozzák fel ezt a kételyt. Dávid nem arról panaszkodik, hogy 
atyja, vagy anyja természetellenes módon elárulták, hanem ezzel a hasonlattal magasztalja fel 
Isten kegyelmét, kijelentve, hogy Ő mindig készen áll őt megsegíteni, még ha minden ember 
el is hagyná. A héber כי ki kötőszó jelentése a legtöbbször számára, részére, de gyakorta 
használatos mikor jelentésű időhatározóként is. Dávid tehát azt akarta mondani, hogy 
bármiféle nagylelkűség, szeretet, buzgóság, figyelem, vagy szolgálat is található az emberek 
között, az messze alul marad ahhoz az atyai könyörülethez viszonyítva mellyel Isten veszi 
körül a népét. A legmagasabb rendű szeretet az emberek között igaz, hogy a szülőkben 

                                                
654 “C’est, plaisir.” — Széljegyzet. “Azaz, akaratának, vagy kénye-kedvének.” 
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található, akik úgy szeretik a gyermekeiket, mint a saját belsőjüket. Isten azonban magasabbra 
emel minket, Ézsaiás próféta által kijelentvén, hogy egy anya ugyan elfelejtheti méhe 
gyermekét, Ő azonban mindig is törődik majd velünk (Ézs49:15). Így szerepelteti Őt Dávid, 
miszerint Ő, Aki minden jónak forrása, messze felülmúl minden halandót, akik a 
természetüknél fogva rosszindulatúak és zsugoriak. Ez egyúttal befejezetlen beszédmód is, 
mint az Ézsaiás 63:16-ban, ahol ezt olvassuk: „Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem 
tud minket, és Izráel nem ismer minket”. Az egész jelentése pedig ez: Bármennyire is 
hajlamosak lehetnek a természetüknél fogva a szülők megsegíteni a gyermekeiket, sőt 
próbálhatják a szeretet legnagyobb buzgóságával a gondjukat viselni, ha a szeretet ki is halna 
a Földön, Isten akkor is el fogja látni mind az atya, mind az anya kötelességét a népe számára. 
Ebből következik, hogy aljas módon alábecsüljük Isten kegyelmét, ha hitünk nem emelkedik 
a természetes vonzalmak fölé, mert hamarabb fognak a természet törvényei százszor is a fejük 
tetejére állni, semhogy Isten csalódást okozna az Ő népének. 

11. Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Sokan úgy vélik: Dávid itt azt kéri, hogy 
Isten az Ő lelkével vezesse őt, nehogy hevességben és gonoszságban felülmúlva ellenségeit 
tevékenykedjen. Ez a tanítás kétségtelenül nagyon hasznos, de nem látszik egyezni az 
igeszakasz témájával. Véleményem szerint egyszerűbb magyarázat, ha úgy véljük: Dávid arra 
vágyik, hogy az ellenségei csapdáinak és erőszakosságának elkerülése végett Isten nyújtson 
neki kezet, és vezesse őt biztonságban, jó végkimenetelt adva a dolgainak. Az egyenes 
ösvényt állítja szembe az érdes és nehezen hozzáférhető helyeken megtapasztalható 
nehézségekkel és akadályokkal, hogy legyőzze azt, amivel nem tudott megbirkózni, amíg 
Isten nem vállalta fel a vezető szerepét a számára. Annak azonban, aki így Isten őrizetére és 
védelmére akarja bízni magát,655 először meg kell tagadnia a fortélyos és bűnös eszközöket. 
Nem várhatjuk, ahogy Isten, Aki boldog végkimenetelt csak az egyszerű szívűeknek ígér, akik 
bíznak az Ő hűségében, megáldja a fondorlatos és gonosz tanácsokat. 

12. Ne adj át engem szorongatóim kivánságának. A héber נפש nephesh főnév vágyat, 
akaratot, vagy kívánságot jelent, s Dávid szavainak jelentése ez: Ne szolgáltass ki 
ellenségeim kénye-kedvének, vagy vágyainak. Ezzel pedig arra utal, hogy mohón feltátották a 
szájukat az ő pusztulására. Isten két módon szabadítja meg az övéit: vagy a gonoszok 
kegyetlenségének lecsillapításával, és megszelídítésükkel, vagy, ha megengedi, hogy dühtől 
égjenek, hatalmuk és erőszakosságuk korlátozásával, amikor is hiába próbálnak ártani. A 
zsoltáros ezután hozzáteszi, hogy rágalmakkal és hamis vádakkal, valamint nyílt erőszakkal 
egyformán üldözték. Mikor ugyanis azt mondja, hogy erőszakot lihegnek,656 ezalatt azt érti, 
nem beszélnek másról, csak háborúról és mészárlásról. Látjuk tehát, hogy a szent embert 
minden oldalról nyomorultul elnyomták. Még a becsületessége sem maradhatott mentes a 
keserű rágalmaktól, amiről pedig tudjuk, hogy páratlan volt. Ugyanakkor ellenségei 
erőszakossága és ereje is fölébe kerekedtek. Ha tehát az istentelenek bármikor nemcsak 
fenyegetéssel és kegyetlen erőszakkal támadnak ellenünk, de az igazság látszatát is adják 
ellenségességüknek, és hazugságokkal rágalmaznak, emlékezzünk meg Dávid példájáról, akit 
szintén mindkét módon támadtak, sőt jusson eszünkbe az is, hogy Krisztus, az Isten Fia nem 
kevesebb sértést szenvedett el a hazug nyelvektől, mint amennyi erőszakot.657 Emellett ezt az 
imát a mi vigasztalásunkra jegyezte le, utalván arra, hogy Isten képes fenntartani az 
ártatlanságunkat és az ő védelmének pajzsát állítani szembe ellenségeink kegyetlenségével. 

 
13. Amíg nem hittem meglátni658 az Úr jóságát az élőknek földén!659 

                                                
655 “En la sauvegarde et protection de Dieu.” 
656 Hammond így fordítja a szavakat: „az igazságtalanság lihegői, vagy szólói, mert a חמס azt jelenti sérelem, 
fosztogatás, míg a פוח azt, hogy beszélni”. Ainsworth olvasata: „Az, aki gonosz erőszakot lehel, vagy liheg”. 
657 “De glaives et autre tels efforts.” — “Mint a kardtól és más hasonló fegyverektől.” 
658 A Károli-fordítás szerint: Bizony hiszem, hogy meglátom – a ford. 
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14. Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat. 
 
13. Általánosan elfogadott a fordítók között, hogy ez a mondat nem befejezett. 

Egyesek azonban azon a véleményen vannak, hogy a héber לולא lulé kötőszó a megerősítés 
végett szerepel, mintha mindez egyfajta eskü lenne. A héberek szoktak kihagyásosan esküdni, 
mert félúton megszakítva, és befejezetlenül hagyva a mondandót, átkot mondtak, nevezetesen 
azt, hogy Isten büntesse meg őket, ha hamisan esküdnének. Többen adnak azonban más 
magyarázatot, nevezetesen hogy Dávid azt adja tudtunkra: egyedül a hit támogatta, mert 
másképp százszor is elpusztult volna. Az általuk kisütött válasz ez: ha nem Isten ígéretére 
támaszkodtam volna, nem lettem volna szilárdan meggyőződve, hogy biztonságban megőriz 
engem, s nem tartottam volna szilárdan ki ebbéli meggyőződésemben, akkor végleg 
elpusztultam volna. Nem volt más orvosság. Egyesek az élők földjét a mennyei örökségre 
vonatkoztatják, de ez a magyarázat erőltetett, és nincs összhangban a Szentírás szokásos 
stílusával. Mikor Ezékiás az Ézs38:11-ben feljegyzett énekében azt siratja, hogy nem reméli 
meglátni az Istent „az élőknek földjén”, azalatt kétségtelenül a jelenlegi életet érti, mert 
rögtön ezután hozzáteszi: „nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt”. Hasonló 
beszédformát találunk máshol is (Jer11:19). Dávid ezidőtájt hitte, hogy még fogja élvezni 
Isten jóságát ebben a világban, jóllehet épp akkor meg volt fosztva kegyének minden 
megtapasztalásától, és egy szikrányi világosságot sem látott. A halál sötétségéből ígéri tehát 
magának az isteni kegy meglátását, s ez a meggyőződés tartja fenn az életét, jóllehet a testi 
gondolkodás megítélése szerint ő már helyreállíthatatlanul elveszett. Meg kell azonban 
figyelni, hogy Dávid nem lépi túl elhamarkodottan az isteni ígéret korlátait. Igaz, hogy „a 
kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete” 
(1Tim4:8), de ő soha nem merte volna ezt a meggyőződést fenntartani, ha a speciális 
kijelentés nem tájékoztatta volna, és nem ígért volna neki bizonyosan utódot, aki majd mindig 
az ő trónján ül. (Zsolt132:11-12). Joggal volt tehát meggyőződve róla, hogy nem hal meg 
mindaddig, amíg ez az ígéret be nem teljesedik. Tehát bárki, az ő példájának indokolatlan 
utánzásával nehogy túllépjen a hitének korlátain, szükséges megérteni, mi vonatkozott 
konkrétan rá, de ránk nem. Általánosságban azonban valamennyiünknek abban kell 
reménykedni, hogy jóllehet Isten nem nyíltan munkálja ki a szabadulást a számunkra, vagy 
nem mutatja nekünk látható módon a kegyességét, mégis mindig könyörületes lesz velünk 
még ebben a jelenlegi életben is. 

14. Várjad az Urat. Kétséges, hogy vajon Dávid, miután az előző versekben 
önmagáról beszélt, itt vajon másokat szólít-e meg a mondanivalójával, és a saját példájával 
buzdítja őket az állhatatosságra és a türelmes kitartásra, mint a Zsolt31:20 végén, ahol miután 
konkrétan önmagáról szólt, egy váltással megszólít minden istenfélőt. Mivel azonban itt egyes 
számban beszél, és nem mutatja semmit jelét annak, hogy másokhoz szólna, véleményem 
szerint az elmondottakat önmagára vonatkoztatja azért, hogy minél jobban fokozza az Istenbe 
vetett bizalmát, nehogy a szíve valaha is elcsüggedjen.660 Mivel tudatában volt a 
gyengeségének, s tudta, hogy hite volt a biztonságos megtartatásának nagy eszköze, időről-

                                                                                                                                                   
659 „A héberben ez az igevers kihagyásos, amiképpen Kálvin itt fordítja. A francia változatban kiegészíti a hiányt 
a „C’estoit fait de moy”, „addig pusztulásban voltam” szavak hozzátételével. Az angol változat az 
„elcsüggedtem” szóval egészíti ki az igevers elejére beszúrva. Mindkét kiegészítés, mind Kálviné, mind az angol 
változaté kétségtelen módon megmagyarázzák az igeverset, de egyben meg is semmisítik a kifejezésnek azt az 
elegánsan félbeszakított formáját, amit a zsoltáros használ, aki a beszélgetés közepén a mondat befejezése nélkül 
szakítja félbe a mondandóját, pedig az, hogy mit akart mondani, az így is elég világos. „Amíg nem hittem 
meglátni az Úr jóságát az élőknek földén, ó jaj, mivé váltam!” – dr. Adam Clarke. Miután azonban az amíg-nak 
fordított héber לולא lulé szó egyes ókori változatokból és kéziratokból kimaradt, egyesek beszúrásnak tekintik, és 
kihagyás nélkül fordítják az igeverset, Walford például így fordítja: „Hittem, hogy meglátom az Úr jóságát az 
élőknek földjén”. 
660 “A ce que sa foy ne soit jamais esbranier” —“Azaz, hogy hite meg ne rendüljön.” 
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időre megerősíti magát a jövőre nézve. A várjad szóval is az új próbákat tudatosítja magában, 
s a keresztet állítja a szeme elé, amit majd el kell viselnie. Akkor kell tehát Istenre várnunk, 
mikor látszólag visszavonván a kegyelmét tőlünk, engedi, hogy megpróbáltatások alatt 
sorvadozzunk. Dávid tehát, keresztüljutván egy konfliktuson, újabbakra készíti fel magát. 
Miután azonban semmi sem nehezebb, mint megadni Istennek azt a megtiszteltetést, hogy 
bízunk benne, mikor elrejtőzik előlünk, vagy késlelteti a segítségét, Dávid az erejének 
összeszedésére serkenti magát, mintha ezt mondta volna: Ha félelem száll rád, ha kísértés 
rázza meg a hitedet, ha a testi érzelmek lázadnak zűrzavarosan, ne csüggedj el, hanem inkább 
próbálj meg föléjük emelkedni az elme legyőzhetetlen elszántságával. Ebből megtanulhatjuk, 
hogy Isten gyermekei nem a mogorvasággal, hanem a türelemmel győzedelmeskednek, mikor 
csendesen rábízzák lelküket Istenre, ahogyan Ézsaiás mondja: „Megtérve és megnyugodva 
megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna” (Ézs30:15). 
Miután Dávid nem érezte magát alkalmasnak a nagy és bonyolult erőfeszítésekhez, Istentől 
kölcsönöz erőt imádkozás által. Ha nem mondott volna többet, mint légy erős,661 akkor 
látszólag a saját szabad akaratának mozgásaira utalna, de miután rögtön hozzáteszi 
helyesbítésképpen, hogy Isten mellette lesz a szívét megerősítendő, azzal elég világosan 
kimutatja: mikor a szentek hevesen küzdenek, nem a maguk erejével harcolnak, hanem 
máséval. Dávid nem úgy tesz, mint a pápisták, akik először a maguk erőfeszítéseivel 
rukkolnak elő, aztán könyörögnek isteni segítségért, hanem miután megtette a kötelességét, 
bár tudta, hogy önmagában nem volt elegendő ereje, azt kéri, hogy hiányosságát a Szentlélek 
kegyelme pótolja ki. S miután tudta, hogy a háborúnak egész életén át folytatódnia kell, újabb 
és újabb konfliktusok támadnak majd napi rendszerességgel, és a szentek nehézségei időben 
hosszasan kitartanak, megint megismétli, amit Isten várásáról mondott: várjad az Urat. 

                                                
661 Kálvin itt látszólag a Septuaginta változatát használja, mely a „légy erős” szavakkal fordított szövegrészt az 
ανδριζου „légy emberi”, vagy „cselekedj úgy, mint egy ember” kifejezéssel fordítja. A Vulgata olvasata: 
„vinliter a. e.”, ami a Septuagintát követi, amiképpen szokta is. Pál ugyanezt a frazeológiát használja az 
1Kor16:13-ban. „Ezek”, mondja Ainsworth, „a bátorítás szavai a nemtörődömséggel, félelemmel, a szív 
csüggedésével, vagy más gyengeségekkel szemben.” 
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28. zsoltár 
 
Miután Isten segítségével megszabadult a nagy veszélyekből, Dávid ebben a 

zsoltárban a szokásának megfelelően először is feljegyzi azokat az esküket, melyeket a 
megpróbáltatásai közepette tett, majd pedig a hálaadását és az Isten dicséretét, hogy a saját 
példájával másokat is erre buzdítson. Valószínű, hogy a Saultól elszenvedett üldöztetésről 
beszél. 

 
1. Dávidé. Hozzád kiáltok, Uram, én erősségem;662 ne fordulj el szótlanul tőlem, 

hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. 
2. Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem 

kezeimet a te szentséged lakhelye felé. 
 
1. Hozzád kiáltok, Uram. A zsoltáros annak kijelentésével kezdi, hogy egyedül Isten 

segítségére bízza magát, ami mind a hitét, mind a komolyságát megmutatja. Jóllehet az 
emberek mindenütt egy sereg probléma mellett munkálkodnak, mégis, közöttük száz közül 
talán egy fordul Istenhez. Majdnem mindegyikük lelkiismeretét leterheli a bűn, és soha nem 
tapasztalták meg az isteni kegyelem erejét, ami rávehetné őket, hogy erre a kegyelemre bízzák 
magukat. Ehelyett inkább büszkén harapdálják a zablát, megtöltik a levegőt haszontalan 
panaszokkal, vagy utat engedvén a kétségbeesésnek, elcsüggednek a megpróbáltatásiak alatt. 
Isten erősségének nevezve Dávid még jobban kimutatja, hogy nemcsak akkor bízott meg Isten 
segítségében, mikor árnyékban és békességben volt, hanem akkor is, mikor a legkomolyabb 
kísértéseknek volt kitéve. A sírba szállókhoz is hasonlítván magát jelzi, mily nehéz 
helyzetben volt, bár célja nemcsak a veszély nagyságának megmutatása volt, hanem azé is, 
hogy amikor támogatásra volt szüksége nem tekingetett jobbra-balra, hanem egyedül csak 
Istenre támaszkodott, Akinek a kegyessége nélkül nem maradt volna a számára remény. Ez 
tehát olyan, mintha azt mondta volna: Semmi vagyok, ha elhagysz engem, ha nem támogatsz, 
elpusztulok. Nem elégséges, ha valaki efféle helyzetben csak a saját nyomorúságára érzékeny, 
amíg, meggyőződvén arról, hogy nem képes magát megsegíteni, és visszautasítván minden 
világi segítséget, egyedül Istenre nem bízza magát. S miután a Szentírás arról tájékoztat 
minket, hogy Isten válaszol az igazi hívőknek, mikor tevékenységével kimutatja, hogy 
támogatja a könyörgéseiket, ezért a néma szó az ő segítségének érzékelhető és azonnali 
megtapasztalásával van szembeállítva, mikor úgy tűnik, hogy nem hallgatja meg imáikat. 

2. Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád. Ez az ismétlés a lelki 
fájdalmat érző szív jele. Dávid hevességére és buzgóságára az imádkozásban utalnak a hangot 
jelentő főnév és a kiáltást jelentő ige is. Azt mondja, annyira lesújtotta az aggodalom és a 
félelem, hogy nem hűvösen imádkozott, hanem égő, heves vággyal, mint azok, akik a bánat 
terhe alatt nyögve hevesen felkiáltanak. Az igevers második mondatában egy szinekdoché 
segítségével a jellel a jelzett dologra mutat rá. Az emberek között minden korban megszokott 
gyakorlat volt, hogy imádkozás közben felemelték a kezüket. A természet még a pogány 
bálványimádóktól is kikényszerítette ezt a testtartást, annak látható jellel történő kimutatása 
végett, hogy elméik Istenre irányulnak. Igaz, a nagyobb részük megelégedett ezzel a 
ceremóniával, haszontalanul foglalván el magukat a saját koholmányaikkal. Maga azonban a 
kézfelemelés, mikor nem kíséri képmutatás és csalás, segítség az odaszánt és buzgó imákhoz. 
Dávid azonban nem azt mondja, hogy a menny, hanem a szentély felé emelte a kezeit, s így 
annak segítségével könnyebben emelkedjen a mennybe. Ő nem volt annyira otromba, vagy 
babonásan kötődő a külső szentélyhez, hogy ne tudta volna: Istent lélekben kell keresni, s az 

                                                
662 A Károli-fordításban az erősségem helyett a szirtem szó szerepel – a ford. 
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emberek csak akkor közelednek Hozzá, ha elhagyván a világot, hit által behatolnak a mennyei 
dicsőségbe. Emlékezvén azonban arra, hogy ő ember, nem hanyagolta el ezt a gyengesége 
számára megengedett segítséget. Mivel a szentély Isten szövetségének záloga, vagy jele volt, 
Dávid úgy szemlélte ott Isten megígért kegyelmének a jelenlétét, mintha tükörben látná. 
Pontosan úgy, amiképpen manapság a kegyesek, ha Isten közelségét akarják érezni, hitüket 
Krisztusra irányítják, aki a megtestesüléssel alászállott hozzánk, hogy felemelhessen minket 
az Atyához. Értsük tehát meg, hogy Dávid nem más okból ragaszkodott a szentélyhez, mint 
azért, hogy Isten ígéretének segítségével a világ elemei fölé emelkedhessen, melyeket 
ugyanakkor a törvény rendeléseinek megfelelően használt. A דביר debir héber szó, amit 
szentélynek fordítottunk,663 a sátor, vagy a templom belső helyiségét jelenti, azaz a szentek 
szentjét, ahol a szövetség ládáját elhelyezték, s az Isten által onnan adott válaszok, vagy 
jóslatok miatt volt ez a neve, melyekkel bizonyságot tett az Ő népének, hogy a kegyessége 
velük van. 

 
3. Ne vonj664 engem a hitetlenek és gonosztevők közé, a kik békességgel szólnak 

felebarátaikhoz, pedig gonoszság van szívökben. 
4. Fizess meg nékik az ő cselekedeteik és igyekezetök rosszasága szerint; kezök 

munkája szerint fizess meg nékik; add meg nékik jutalmukat! 
5. Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira, rontsa le 

őket és ne építse föl őket.665 
 
3. Ne vonj engem a hitetlenek és gonosztevők közé. Ennek jelentése az, hogy az 

annyira eltérő körülmények között Isten ne vonja az igazakat a gonoszokkal ugyanabba a 
válogatás nélküli pusztulásba.666 Az is kétségtelen, hogy az ellenségeiről beszélve közvetve a 
maga becsületességét jelenti ki. Nem imádkozott azonban ezen a módon, mintha úgy vélte 
volna, hogy Isten válogatás és ok nélkül haragszik az emberekre. Ő inkább Isten 
természetéből kiindulva érvel, hogy jó reménységet kell táplálnia, mert Isten előjoga 
különbséget tenni az igaz és a gonosz között, valamint megadni mindenkinek a megérdemelt 
jutalmát. A gonosztevők kifejezés alatt azokat érti, akik teljes mértékben átadták magukat a 
gonoszságnak. Isten gyermekei néha elbuknak, követnek el hibákat, és cselekednek 
helytelenül így, vagy úgy, de nem lelik örömüket a gonosz cselekedeteikben, sőt ellenkezőleg, 
az istenfélelmük megtérésre indítja őket. Dávid ezután meghatározza és felnagyítja azok 
gonoszságát, akiket leír, mert a barátság örve alatt hitszegő módon csapták be a jó embereket, 
a nyelvükkel egy dolgot vallva, a szívükben viszont valami egészen mást táplálva. A nyílt 
romlottságot könnyebb elviselni, mint a róka eme ravaszságát, mikor az emberek tisztességes 
külsőt öltenek azért, hogy lehetőséget találjanak ártani.667 Ez az igazság tehát arra 
figyelmeztet minket, hogy Isten szemében azok a legmegvetendőbbek, akik az egyszerű és 
elővigyázatlan embereket úgy támadják a tisztességes beszédekkel, mint holmi méreggel. 

4. Fizess meg nékik az ő cselekedeteik és igyekezetök rosszasága szerint. Miután 
megkérte Istent: törődjön az ártatlanságával, a zsoltáros most átkot mennydörög ellenségeire. 
A szavak halmozása kimutatja, hogy hosszan és fájdalmasan nyögött a teher alatt, mielőtt 
                                                
663 A דביר debir a דבר dabar, beszélni szóból származik. 
664 A Károli-fordításban itt a számlálj szó szerepel – a ford. 
665 A Károli-fordítás szerint: lerontja őket és föl nem építi őket – a ford. 
666 A משך mashak ige, ami itt a számlálj szó helyén szerepel, „egyformán jelent számlálni-t és megfigyelni-t”, 
jegyzi meg Hammond, „és a legjobban ekképpen fordítható: ne ragadj meg engem, ahogyan valakit 
megragadnak, és kivégzésre vonszolnak”. A Septuaginta, miután szó szerint lefordította a héber Μη συνελκυσης 
την φυχην μου, ne vond az én lelkem együtt, stb. kifejezést, még hozzáteszi: Κιαν μη συναπολεσης με, és [ne] 
semmisítsd meg együtt, stb. Kálvin itt nyilvánvalóan ugyanezt a nézetet vallja, bár nem fejezi azt ki kritika 
formájában. 
667 “Que ceste finesse de renard, quand on use de beaux semblans pour avoir occasion de nuire.” 
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kitört volna belőle ez a bosszúvágy. Arra céloz, hogy a gonoszok, akikről beszél, nem egy 
alkalommal, nem csak rövid ideig, és nem egyetlen módon vétkeztek, hanem olyan messzire 
mentek a gonoszságok állandó cselekvésében, hogy pimaszságuk tovább már nem volt 
tűrhető. Tudjuk, milyen terhes és fájdalmas kísértés látni, hogy az istentelenek mértéktelenül, 
vagy vég nélkül folytatják üzelmeiket, mintha Isten szemet hunyt volna a gonoszságuk felett. 
Dávid tehát, mondhatni belefáradva a folytonos tűrésbe, és a teher alatti roskadozásba, végül 
azért könyörög Istennek, hogy korlátozza ellenségeinek zabolátlanságát, akik újabban nem 
szűnnek meg gonoszságot gonoszságra halmozni. Látjuk tehát, hogy semmi felesleges sincs 
ebben az igeversben, mikor a cselekedetekhez hozzáteszi az igyekezetük rosszaságát, és a 
kezük munkáját, s harmadjára azért könyörög, hogy megkapják megérdemelt jutalmukat. 
Tegyük hozzá, hogy egyidejűleg a saját hitéről is bizonyságot tesz, amire a dicsekvő 
képmutatók gyakorta rákényszerítik Isten gyermekeit, mikor csalásaikkal és 
gáncsoskodásaikkal kiváltják ellenük a világ ítéletét. Látjuk tehát, hogy a gonoszságukról 
elhíresült emberek nem elégedvén meg a saját büntetlenségükkel, nem képesek visszatartani 
magukat az ártatlan hamis vádakkal történő elnyomásától. Pont amiképpen a farkas is, prédára 
vágyva a bárányok közül,668 azzal vádolta őket az ismert példázat szerint, hogy felzavarták a 
vizet. Dávid tehát ebben a kényszerhelyzetben kénytelen Istent segítségül hívni. Itt ismét 
felmerül a bosszúért való imádkozás nehéz kérdése, amit csak néhány szóban tárgyalok, mert 
máshol már elemeztem. Először is tehát kétségtelen, hogy ha a test a bosszú keresésére 
ösztönöz, az a vágy gonosz Isten szemében. Ő nemcsak azt tiltja meg, hogy gonosszal illessük 
ellenségeinket bosszúképpen a személyes sérelmekért, de nem is lehet másként, mint hogy 
minden gyűlöletből fakadó vágyat kizárjunk. Dávid példájára tehát nem hivatkozhatnak azok, 
akik a saját féktelen szeszélyük folytán keresik a bosszúállást. A szent prófétát itt nem a saját 
személyes fájdalma lobbantotta fel, hogy ellenségeinek megsemmisítésére adja magát, hanem 
a testi vágyat félretéve magát a dolgot ítéli meg. Mielőtt tehát bárki bosszút mennydöröghetne 
a gonoszok ellen, először ki kell ráznia magából a saját elméjének minden helytelen érzelmét. 
Másodszor megfontoltságot kell gyakorolni, hogy a minket sújtó gonoszságok szörnyűsége ne 
lobbantson minket féktelen szenvedélyre, ami még Krisztus tanítványaival is megtörtént, 
mikor azt akarták, hogy tűz szálljon alá az égből azokat megemésztendő, akik nem fogadták 
be a Mesterüket (Lk9:54). Igaz, azt hozták fel, hogy Illés példája alapján cselekedtek, de 
Krisztus komolyan megfeddte őket, s azt mondta: nem tudják, miféle lélek sarkallta őket. 
Konkrétan azt az általános szabályt kell betartanunk, hogy szíves-örömest az egész emberi faj 
javát kell akarnunk, és azért kell munkálkodnunk. Akkor majd nemcsak Isten könyörületének 
adunk utat, de azok megtérését is akarni fogjuk, akik látszólag makacsul törtetnek a saját 
pusztulásuk felé. Röviden, Dávid, minden gonosz szeszélytől mentesen, s a józan ész és 
megítélés lelkével felruházva nem annyira a saját, mint inkább Isten ügyéért könyörög itt. S 
imájával mind önmagát, mind a kegyeseket arra emlékezteti, hogy noha a gonoszok egy időre 
büntetlenül szabadjára engedik magukat a mindenféle gonoszság elkövetésére, végül majd 
mégis meg kell állniuk Isten ítélőszéke előtt. 

5. Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira. Ebben a versben 
feltárja az istentelenség gyökerét, kijelentvén, hogy az istentelenek azért olyan vakmerőek a 
bajkeverésben, mert miközben így engednek a gyűlöletüknek, és mindenféle bűnt követnek el, 
azt hiszik, hogy semmi közük Istenhez. Mikor pedig a lelkiismeret mardossa őket, akkor 
hamis reményekkel nyugtatgatják magukat, s végül makacsul megkeményednek az 
érzéketlenségben. Először is, a gazdagságtól megmérgezve azzal kecsegtetik magukat, hogy 
Isten a barátjuk, azokkal a jó emberekkel pedig egyáltalában nem törődik, akiket elborítanak a 
sorscsapások. Majd arról győzködik magukat, hogy a világot a véletlen kormányozza, azaz a 
világos napfényben vakítják meg magukat. Dávid ellenségei így, szándékos tudatlansággal az 

                                                
668 “Voulant devorer les agneaux.” 
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Isten által királlyá történt felkenetéséről, merészelték üldözni őt. Ezért panaszkodik hatalmas 
tudatlanságukról, ahogy Ézsaiás is (Ézs5:20) általános kifejezésekkel ugyanazzal a panasszal 
hozakodik elő korának minden istentelenje ellen. Ennek a tanításnak tehát kettős haszna van. 
Először is nem csekély vigasztalás Isten gyermekeinek arról meggyőződni, miközben 
igazságtalan zaklatásban van részük, hogy Isten a gondviselése által így gyakoroltatja velük a 
türelmet, továbbá, noha ennek a világnak minden dolga háborgó és zűrzavaros állapotban van, 
Isten mégis a legfőbbként ül a mennyben, irányítván és kormányozván mindent.669 
Másodszor, ez nagyon alkalmas zabla a testi szenvedélyeink megfékezéséhez, hogy mi 
nehogy az andabateszekhez670 hasonlóan a sötétben, becsukott szemekkel küzdöttek, mintha 
Isten nem látná, és nem törődne azzal, hogy mi folyik idelenn.  Tanuljuk meg hát gondosan 
fontolóra venni, hogy az Isten által végrehajtott ítéletek megannyi bizonyítéka az Ő 
igazságosságának az emberiség kormányzásában, s ha minden dolog zűrzavarosan össze is 
keveredik, a hit szemeit akkor is a mennyre kell irányítani Isten titkos ítéleteinek 
megfontolása végett. S miután Isten soha nem szűnik meg valamiféle jeleit adni az Ő 
gondviselésének még a legnagyobb sötétségben sem, megbocsáthatatlan szemtelenség oda 
nem figyelni ezekre. Ezt a kitartást fokozza a próféta az Isten keze munkája kifejezés 
megismétlésével. Ezzel azt közli, hogy az istentelenek, fáradhatatlanul járva a maguk útját 
lábbal tiporják Isten minden munkáját, amikkel csak találkoznak, az őrültségüket 
bemutatandó. 

Rontsa le őket és ne építse föl őket. Egyesek azon a véleményen vannak, hogy az 
igevers első része alanyeseti az igevers utolsó mondatában található igék alanya helyett álló 
kifejezés gyanánt, mintha Dávid ezt mondta volna: Ez a brutális őrültség meg fogja őket 
semmisíteni. Azonban Isten nevét kell inkább hozzátenni, s ekkor a szöveg kiválóan 
gördülékeny lesz. Miután azonban a héberben az igék jövő időben állnak,671 a mondat 
magyarázható úgy is, hogy Dávid itt az elvetettek megsemmisítését bizonygatja magának, 
amiért nemrég imádkozott. Én nem vetem el ezt a magyarázatot, de véleményem szerint a 
szavak csak az ő könyörgéseinek a folytatása. Ezen a módon imádkozik a gonoszok 
legyőzéséért, hogy többé ne támadjanak fel, és ne álljanak helyre korábbi állapotukba. A 
rontsa le őket és ne építse föl őket kifejezés szokásos beszédforma a héberek között, s ennek 
megfelelően mondja Malakiás Edomról: „ezt mondja a Seregeknek Ura: Ők építenek, de én 
elrontom” (Mal1:4). Tanuljuk meg tehát felébreszteni az elménket Isten munkáira, nehogy 
gyógyíthatatlan csapás érjen, és megtanulhassuk félni Őt, kitarthassunk a türelemben, és 
előreléphessünk a kegyességben. 

 
 6. Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát. 
7. Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend 

szívem és énekemmel dicsérem őt. 
8. Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége. 
 
6. Áldott az Úr, hogy meghallgatta. Ez a zsoltár második része, melyben a próféta 

elkezd hálát adni Istennek. Már láttuk, miképpen foglalta el magát az imádkozással a 
veszélyek közepette, most pedig a hálaadással arra tanít minket, hogy imái nem voltak 
hiábavalók. Azaz, a saját példájával erősíti meg, hogy Isten készen áll segítséget adni a 
népének, valahol csak igazságban és őszinteségben keresik Őt. Ugyanezt az igazságot jelenti 
ki teljesebben a következő igeversben, Istent erejének és pajzsának nevezve, mert a 

                                                
669 “Conduisant et gouvernant toutes choses.” 
670 Vakon küzdő gladiátorok – a ford. “C’estoyent certains peuples ou escrimeurs qui souloyent ainsi comme 
etre. Voyez les Chiliades d’Erasme.” Széljegyzet. “Volt néhány ember, vagy vívómester, akik ezen a módon 
szoktak küzdeni. Lásd Erasmus Chiliades-ét.” 
671 “Le fogja rontani őket és nem fogja felépíteni őket.” 
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csodálatos megőrzéséből volt meggyőződve arról, hogy Isten meghallgatta őt. Hozzáteszi: 
magabiztossága és reménysége vonatkozásában lett megsegítve, mert sokszor megtörténik, 
hogy akik segítségül hívják Isten nevét, mégsem érik el a kegyelmét a saját hitetlenségük 
következtében. Harmadjára azt mondja: öröméhez hozzá fogja tenni hálaadásának 
bizonyságát. A gonoszok és a képmutatók akkor menekülnek Istenhez, mikor elborítják őket a 
nehézségek, de amint kimenekülnek azokból, elfelejtik szabadítójukat, és tombolnak 
örömükben. Röviden, Dávid nem hiába bízott, mert megtapasztalta: Isten rendelkezik mindig 
jelen levő hatalommal, mellyel megőrzi a szolgáit. Az pedig az igazi és alapos öröm forrása 
volt a számára, hogy Isten mindig kegyes volt hozzá. Ezen az alapon azt is megígéri, hogy 
megemlékezik majd Istenről és hálás lesz neki. S kétségtelen, mikor Isten jókedvet terjeszt a 
szíveinken keresztül, azért teszi, hogy megnyissuk a szánkat az Ő dicséretének éneklésére. 

8. Az Úr az ő népének ereje. Magyarázva megismétli, amit korábban mondott, hogy 
Isten volt az Ő ereje, nevezetesen mert megáldotta a hadseregeit. Dávid valóban felhasználta 
az emberek kezét és erőfeszítéseit, de a győzelmet egyedül Istennek tulajdonítja. Miután 
tudta, hogy bármiféle segítséget kapott az emberektől, az Istentől származott, s bővelkedő 
sikerei is az Ő ingyenes kegyelméből fakadtak, ezekben az eszközökben az Ő kezét fedezte 
fel olyan kézzelfoghatóan, mintha kinyújtotta volna azt a mennyből. S valóban módfelett 
szégyenletes, ha az emberi eszközök, melyek csak Isten hatalmának eszközei, elhomályosítják 
az Ő dicsőségét, bár nincs bűn, mely ennél általánosabb lenne. Olyan beszédmód ez, melyben 
nagy a súlya, mikor a katonáiról beszélve többes birtokos esetet használ, mintha csak ujjal 
mutatna rájuk. A második mondat ez előbbi okát jelöli meg. Kijelenti: ő és egész hadserege a 
mennyből lettek felruházva győztes bátorsággal, mert Isten mércéjének megfelelően küzdött. 
Ez a jelentése a felkent szónak, mert ha nem Isten jelölte volna ki őt királynak, és nem fogadta 
volna őt szabadon örökbe, akkor nem kegyelte volna őt jobban Saulnál. Azzal, hogy 
ünnepélyesen felmagasztalja Isten hatalmát, mely a királyságra segítette őt, semmit sem 
tulajdonít a saját okosságának, vagy erejének. Emellett megtanulhatjuk, hogy mikor valaki 
megelégszik az elhívása törvényességével, ez a tanítás felbátorítja, hogy jó reménységet 
tápláljon a dolgai boldog végkimenetelét illetően. Konkrétan azt kell észrevenni, – amint már 
máshol röviden megjegyeztük – hogy a forrás, amelyből Isten az összes áldását ránk árasztja a 
kiválasztásunk Krisztusban. Dávid az üdvösségek, vagy szabadulások szót többes számban 
használja, mivel gyakran és különféleképpen őriztetett meg. Ennek jelentése tehát ez: attól 
kezdve, hogy Isten felkente őt Sámuel keze által, soha nem szűnt meg segíteni is őt, hanem 
megszámlálhatatlanul sok módon szabadította meg, míg be nem fejezte kegyelmének 
munkáját benne. 

 
9. Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald 

fel őket mindörökké! 
 
Ebben az igeversben nem annyira a saját, mint az egész egyház jólétével törődött, s 

nem is élt, vagy uralkodott a maga kedvéért, hanem a nép közös javára. Jól tudta, hogy nem 
más célból jelöltetett ki királlyá. Ebben Isten Fia előképének jelenti ki magát, Akiről mikor 
Zakariás (Zak9:9) azt jelenti ki, hogy „szabadító”, akkor semmit sem ígér Neki a tagjaitól 
külön, hanem azt mondja, hogy ennek a szabadításnak a hatásai átjárják majd az egész testét. 
Ezzel a példával tehát szabályt ír elő a földi királyoknak, mely szerint odaszánván magukat a 
köz javára, csak arra szabad vágyakozniuk, hogy népük javára őriztessenek meg.672 De hogy 
mennyire másként van ez, azt szükségtelen mondani. Elvakultan a gőgtől és az önteltségtől, 
megvetik a világ többi részét, mintha a pompájuk és a méltóságuk mindenestől az ember 
közönséges állapota fölé emelné őket. Nem is kell azon csodálkozni, hogy az emberiségen oly 
                                                
672 “Que tout la prospetite qu’ils se souhaitent soit a cause du peuple.” — Széljegyzet. “Hogy minden 
gazdagságnak, amire vágynak, a nép javát kell szolgálnia.” 
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gőgösen és sértő módon taposnak a királyok, mert a legtöbben közülük lerázzák magukról és 
megvetik Krisztus keresztjének a hordozását.673 Emlékezzünk hát arra, hogy Dávid egy 
tükörhöz hasonlít, melyben Isten az Ő kegyelmének folytatólagos menetét állítja a szemünk 
elé. Csak arra kell gondosan ügyelnünk: hitünk engedelmessége feleljen meg az Ő atyai 
szeretetének, hogy befogadhasson bennünket a népébe és örökségébe. A Szentírás gyakorta 
illeti Dávidot a pásztor névvel, ő maga azonban ezt a hivatalt Istennek tulajdonítva, 
elismervén ezzel, hogy ő maga teljesen alkalmatlan rá, illetve csak annyira alkalmas,674 
amennyire Isten szolgálója. 

                                                
673 “Veu que la plus grand part rejette et desdaigne de porter le joug de Christ.” 
674 “Qu’il n’en est pas digne.” — Széljegyzet. “Hogy nem méltó rá.” 
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29. zsoltár 
 
Dávid, hogy megalázhasson minden embert Isten előtt a legalacsonyabbtól a 

legmagasabb rangúig, a természet különböző csodáiban ünnepli félelmetes hatalmát, 
melyekről kijelenti: nem kevésbé alkalmasak arra, hogy minket Isten dicséretére indítsanak, 
mint ha a saját hangjával nyilatkoztatná ki birodalmát és fenségét. Miután rémülettel töltötte 
el a büszkéket, akik vonakodnak engedelmeskedni, s jóindulatú feddéssel buzdította őket, 
kedvesen hívogatja a kegyeseket, hogy önként féljék az Urat. 

 
1. Dávid zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak 

dicsőséget és erőt!675 
2. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét,676 imádjátok az Urat szentélyének 

ragyogásában.677 
3. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a 

nagy vizek felett. 
4. Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges. 
 
1. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai. Dávid célja kétségtelenül az volt, hogy 

minden embert Isten imádatára és tiszteletére vezessen. Mivel azonban nehezebb a 
rangjukban kiemelkedő nagy embereket rendre redukálni, ezért konkrétan hozzájuk szól. 
Világos, hogy a Septuaginta a kosok fiai678 fordítással téved a héber rokon értelmű szavak 
vonatkozásában.679 Az Íge jelentőségének vonatkozásában a zsidó igemagyarázók mind 
egyetértenek, mikor azonban rátérnek a jelentésére, a legvérfagyasztóbb megjegyzésekkel 
elcsűrik-csavarják és homályosítják azt. Egyesek az angyalokra vonatkoztatják,680 mások a 
csillagokra, megint mások úgy vélik, hogy az itt említett nagy emberek az egyházatyák. Dávid 
azonban csak azokat a világi fejedelmeket akarta megalázni, akik a büszkeségtől 
megmérgezetten felemelik szarvaikat Isten ellenében. Ennek megfelelően ez az oka annak, 
amiért Istent mennydörgő hangúnak mutatja be, aki mennydörgéssel, jégesővel, viharokkal és 
villámokkal győzi le azokat a makacs és kemény nyakú hatalmasokat, akik megtagadják, 
hogy bámulattal adózzanak bármiféle mennyei hatalomnak. Látjuk tehát, hogy egyebek 
mellett miért irányítja az értekezését konkrétan a hatalmasok fiai felé. Ennek oka nem más, 
mint hogy mindennél gyakrabban visszaélnek fennkölt helyzetükkel a kegyetlen cselekedeteik 
által, miközben vadul követelnek maguknak mindenféle isteni előjogot. Erővel kell 
kényszeríteni őket, hogy legalábbis mértékletesen alávessék magukat Istennek, és a 

                                                
675 A Károli-fordítás szerint: tiszteletet és dicséretet! – a ford.  
676 “C’est, digne de son nom.” — Széljegyzet. “Azaz, a nevéhez méltó [tiszteletet].” 
677 A Károli-fordítás szerint: szent ékességében – a ford. 
678 A teljes igevers olvasata a Septuagintában: „Ενεγκατε τω Κυριο υιοι θεου ενεγκατε τω Κυριο υιοις κριων”, 
„Hozzátok az Úrhoz, ti Isten fiai, hozzátok az Úrhoz fiatal kosok”. Így a Septuaginta, amint az nem szokatlan 
más helyeken sem, kétszer fordítja a „fejedelmek fiai” szavakat: először megszólító módban szólván hozzájuk, 
υιοι θεου, majd tárgyesetben, υιοις κριων, fiatal kosok[at], mert látszólag nem volt biztos a helyes fordításban, 
így mindkettőt leírta. A Vulgata, az arab és az etióp változatok pontosan követik ezt. Jeromos is így olvassa: 
„Afferte Domino filios arietum”, bár nem adja az eredeti szavak kétszeres fordítását. A helyes olvasata azonban, 
e felől kétségünk sincs, a „ti fejedelmek fiai”, ami csak egy népnyelvi kifejezése a „ti hatalmasok”, vagy „ti 
hercegek” helyett. Az ihletett szerző őket hívogatja Isten elismerésére és imádatára a természet csodáiban 
megmutatkozó fenségéből és hatalmából kiindulva. 
679 A héber szó, amit Kálvin „hatalmasoknak” fordít, az אלים elym, melynek jelentése: istenek. A héber אילים 
eylim szó, ami kosokat jelent, nagyon hasonlít rá, mert csak egy י yod betűvel egészül ki,s ezt a betűt gyakorta 
elhagyják a főnevekből. 
680 A kaldeus változat szerint: „Az angyaloknak, Isten fiainak a gyülekezete”, az isten szó alatt angyalokat értve. 
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törékenységük tudatában az Ő kegyelmében bízzanak. Azért parancsolja meg Dávid, hogy 
adjanak erőt az Úrnak, mivel hitszegő képzelgéseik által becsapatva úgy vélik, hogy az 
általuk birtokolt hatalom nem a mennyből, hanem máshonnan származik. Röviden, arra 
buzdítja őket, hogy tegyék félre a gőgösségüket, és a hamis vélekedést a saját erejükről, és 
dicsőítsék úgy Istent, ahogyan azt Ő megérdemli. Az Isten neve tisztelete alatt (2. vers) azt 
érti, ami méltó az Ő fenségéhez, s amitől e világ nagy emberei meg szokták Őt fosztani. Az 
ismétlés is azt mutatja, hogy őket hevesen kell ösztökélni a megfelelő köszönetnyilvánítás 
kicsikarása végett. Isten szentélyének ragyogása681 alatt nem a mennyet kell érteni, amiképpen 
egyesek értelmezik, hanem a szövetség sátorát, melyeket az isteni jelenlét jelképei ékesítenek, 
ahogyan ez világosan kiderül a szövegkörnyezetből. S a próféta céllal említi ezt a helyet, ahol 
az igaz Isten nyilatkoztatta ki Magát, hogy az emberek búcsút mondva a babonának a tiszta 
istentiszteletnek adják át magukat. Nem lenne elégséges bármiféle mennyei erőt dicsőíteni, 
hanem az egy és változhatatlan Istent kell egyedül imádni, ami nem valósulhat meg 
mindaddig, amíg a világ ki nem gyógyul minden ostoba koholmányból és szolgálatból, 
amelyek emberek agyában fogantak meg. 

3. Az Úr szava zeng a vizek fölött. Dávid most hosszasan ecseteli a természet ama 
csodáit, melyekre korábban utaltam, s alkalmasan ünnepli Isten hatalmát is, a jóságához 
hasonlóan az Ő munkáiban. Miután semmi sincs a természet szokásos menetében az ég és a 
föld egész szövetén belül, ami ne Isten szemlélésére hívogatna minket. Előhozakodhatott 
volna a Nappal és a csillagokkal, valamint a menny egész seregével, és a Föld gazdagságával, 
amiképpen tette a 19. zsoltárban. Ám csak Isten ama munkáit választja ki, melyek nemcsak 
azt bizonyítják, hogy a világot Ő teremtette, és hatalmával kormányozza, hanem még a 
tunyákat és felrázzák, és mondhatni akaratuk ellenére alázatos bámulatra indítják őket. 
Ahogyan Horatius is kénytelen volt ezt mondani magának egyik ódájában, dacára annak, 
hogy nemcsak pogány költő, de epikureus, és Isten vad megvetője is volt: 

 
„Szökevénye a mennynek és az imáknak 
Gúnyoltam a vallásos félelmet, 
Mélyen elmerülve az eszeveszett filozófia 
Tekervényes szeretetében; most azonban 
felvonom a vitorlát, és visszafelé veszem utam 
abba az áldott kikötőbe, ahonnan elindultam. 
 
Mert íme! Az a szörnyűséges mennyei Úr, 
Aki gyakran hasogatja a felhőket tűzzel, 
A nappal szülője, a halhatatlan Jupiter 
Nemrég megjelent a levegő úszó mezőin át; 
A menny derűs és gyönyörű ábrázatán 
Mennydörgő lovaival és szárnyas szekerével áthajtván”, stb.682 
 
A tapasztalat is azt mutatja, hogy akik a legbátrabbak Isten megvetésében, azok félnek 

a legjobban a mennydörgésektől, a viharoktól, és az efféle heves zűrzavaroktól. Nagyon 
helyesen irányítja tehát a próféta a figyelmünket ezekre a példákra, melyek a barbárokat és 

                                                
681 Ez a fordítás némileg más jelentést közvetít, mint az angol változat, de néhány kritikus támogatja. Green 
olvasata: „Az ő gyönyörű szentélyében”, Fry-é pedig: „Imádjátok az Urat szent tisztelettel”, vagy „Imádjátok az 
Urat a szentély dicsőséges helyein”. „Ahol a héberek a בהדרת szót olvassák”, mondja Hammond, „melynek 
jelentése a szentség dicsőségében, vagy szépségében, a הדר tisztelni, vagy szépíteni alapszóból, ott a Septuaginta 
olvasata εν αυλη αγια αυτον, az ő szent udvarában, s mintha onnan vennék, penetrale, thalamus, area (fülke, 
hálószoba, udvarház), a latin a szír és az arab változat is követik az ő szent lakóhelye kifejezéssel”. 
682 Dr. Francis angol nyelvű Horatius-fordításának gyorsfordítása – a ford. 
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érzéketleneket is sújtják Isten létezésének valamiféle érzetével,683 s cselekvésre késztetik őket, 
bármennyire is tunyák és gondatlanok legyenek. Nem azt mondja, hogy a Nap minden reggel 
felkel, és szétszórja életadó sugarait, s azt sem, hogy az eső gyengéden alászáll, és 
nedvességével termékenyíti meg a földet, hanem a mennydörgésekkel, a heves viharokkal, és 
olyasmikkel hozakodik elő, amelyek a hevességük félelmével sújtják az emberek szívét. Igaz, 
hogy Isten minden teremtményében beszél, de a próféta itt azokat a hangokat említi, melyek a 
hangerejükkel kiráznak minket a tunyaságunkból, vagy inkább letargiánkból. Mondtuk, hogy 
ez a nyelvezet főleg azok ellen irányul, akik makacs fáradhatatlansággal vetnek el maguktól 
minden Istennel kapcsolatos gondolatot, már amennyire tőlük telik. Maguk a hasonlatok, 
melyeket használ, kellőképpen kimutatják, hogy Dávid célja annak a makacsságnak a 
félelemmel történő legyőzése volt, mely másképpen nem engedelmeskedik. Háromszor 
ismétli, hogy az Úr szava hallatszik a nagy és heves viharokban, s az utána következő versben 
hozzáteszi: Ő hatalommal és fenséggel teljes. 

 
5. Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is. 
6. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a 

egyszarvút.684 
7. Az Úr szava tűzlángokat szór. 
 8. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. 
 
5. Az Úr szava czédrusokat tördel. Látjuk, hogy a próféta az emberek makacsságának 

legyőzése végett miképpen mutatja meg minden egyes szóval, hogy Isten rettenetes. Futólag 
szemlátomást meg is feddi a gőgösök, valamint azok őrültségét, akik eltelnek a hiábavaló 
önteltséggel, mert nem figyelik Isten hangját a mennydörgéseiben, a levegőt betöltő 
villámaiban, a fenséges hegyek megreszkettetésében, a legfenségesebb fák ledöntésében és 
kifordításában. Micsoda szörnyűséges dolog az, hogy miközben a teremtés minden értelem 
nélküli része reszket Isten előtt, egyedül az emberek, akik felruháztattak érzelmekkel és 
értelemmel, nem indulnak meg! Sőt, mivel van tehetségük és tudásuk, igézeteket használnak 
arra, hogy bezárják a fülüket Isten hangja előtt. A filozófusok mindaddig nem gondolják, 
hogy kellő ügyességgel okoskodtak az alsóbbrendű okokról, amíg nem különítették nagyon 
messzire el Istent az Ő munkáitól. Az azonban ördögi tudomány, mely a tekintetünket a 
természet munkáira szögezi, és elfordítja Istentől. Ha valaki, aki meg akart ismerni egy 
embert, nem az arcára figyelt, hanem csak a körmeire szegezte a tekintetét, akkor az 
ostobaságát joggal nevetik ki. De sokkal nagyobb azoknak a filozófusoknak az ostobasága, 
akik a közvetett és közvetlen okokon elmélkedve ide-oda tekeregnek, nehogy kénytelenek 
legyenek elismerni Isten kezét, mely világosan megmutatkozik a munkáiban. A zsoltáros 
konkrétan említi a Libanon cédrusait, mert ott fennkölt és szép cédrusfák álltak. Utal 
Libanonra és a Hermon hegyére, valamint Kádes pusztájára,685 mert ezeket a helyeket 
ismerték a legjobban a zsidók. Valóban nagyon költői nyelvezetet használ túlzással társítva, 
mikor azt mondja, hogy a Libanon ugrándozik, mint egy borjú az Úr szavára, a Szirjón (amit 
a Hermon hegyének is neveznek686) pedig, mint az egyszarvú, amiről tudjuk, hogy az egyik 
legfürgébb állat. Utal a villámlás rettenetes hangjára is, ami látszólag alapjaiban reszketteti 
meg a hegyeket. Hasonló hasonlat az is, mikor azt mondja, hogy az Úr szava tűzlángokat 

                                                
683 “Qui contraignent les barbares et gens esbestez sentir qu’il y a un Dieu.” — “Amelyek annak megérzésére 
késztetik a barbárokat és érzéketlenek, hogy létezik egy Isten.” 
684 A Károli-fordításban a bivalyfiat szó szerepel – a ford. 
685 Azaz, a Czin pusztájára, 4Móz33:36. Ezt írja le az 5Móz1:19 „nagy és rettenetes pusztaként”. Az izraeliták az 
Egyiptomból az ígéret földjére vezető útjukon mentek rajta keresztül, 4Móz13:27. A nevét Kádes városától 
kapta, mely a szélénél volt, 4Móz20:1, 16. 
686 A sidónbeliek a Szirjon nevet adták a Hermonnak (5Móz3:9). 
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szór, ami akkor történik meg, ha kigőzölög, azaz mondhatni a pörölye ütésére villámok és 
mennydörgések törnek elő. Arisztotelésznek a légköri jelenségekről írott könyvében nagyon 
okosan gondolkodik ezekről a dolgokról, ami a közvetlen okokat illeti, csak éppen a fő dolgot 
hagyja figyelmen kívül. Ezek vizsgálata valóban hasznos és örömteli elfoglaltság lesz, 
amennyiben magához a természet Szerzőjéhez vezet el minket, ahogyan kellene. Azonban 
semmi sem abszurdabb, mikor a közvetett okokkal találkozunk, bármennyi is legyen azokból, 
megállunk, és azok megannyi akadályként gátolnak minket Isten megközelítésében.687 Ez 
ugyanis ugyanaz, mintha egy ember egész életében megmaradna a dolgok alapfogalmainál 
anélkül, hogy továbblépne. Röviden ez tanulás oly módon, hogy soha semmit se tudjon. 
Egyedül tehát csak az az éleselméjűség méltó a dicséretre, mely ezekkel az eszközökkel 
felemel minket egészen a mennyig annak érdekében, hogy ne csak a zűrzavar zaja érjen a 
fülünkbe, hanem Isten hangja hatoljon be a szívünkbe, s tanítson meg minket imádkozni és 
Istent szolgálni. Egyesek a héber יחיל yachil szót, amit mi a megrengetni szóval fordítottunk, 
másként értelmezik: Isten Kádes pusztáját szülési fájdalmakkal borítja el688 a megannyi csoda 
miatt, melyeket tett, miközben az izraeliták áthaladtak rajta. Ezt az értelmezést azonban én 
ellenzem, mint túlontúl szövevényeset és erőltetetett. Dávid inkább az emberek általános 
érzéseire látszik utalni, mert miután a puszták önmagukban is félelmetesek, még inkább azok, 
mikor megtelnek mennydörgéssel, jégesővel és viharokkal. Azt viszont nem ellenzem, hogy 
egy szinekdoché segítségével érthetjük ezalatt a pusztában lakó vadállatokat, s ekkor a 
következő vers, melyben a szarvasokról van szó, tekinthető magyarázatképpen hozzáadottnak. 

 
9. Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő 

templomában689 mindene azt mondja: dicső! 
10. Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké. 
11. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. 
 
9. Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat.690 Itt, amint említettem, egy 

hallgatólagos összehasonlítást tesz. Az irracionálisnál is rosszabb, és szörnyű, mikor az 
emberek nem indulnak meg Isten hangjától, noha az ilyen hatalmas hatást gyakorol a 
vadállatokra. Valóban aljas hálátlanság az emberek részéről, hogy nem veszik észre az Ő 
gondviselését és kormányzását a természet egész menetében, sőt megvetésre méltó 
érzéketlenség, hogy legalább a szokatlan és rendkívüli munkái, melyek még a vadállatokat is 
engedelmességre késztetik, sem tanítják őket bölcsességre. Egyes fordítók úgy vélik, itt 

                                                
687 “D’approcher de Dieu.” 
688 “Fait avortir.” —“Abortáltatja, vagy idő előtti szülést okoz neki.” 
689 A Károli-fordításban a hajlékában szó szerepel – a ford. 
690 Lowth püspök olvasata: „Megreszketteti a tölgyeket” (Lectures on Hebrew Poetry, 2. kötet, 253. oldal), s 
ebben követik őt Dimock, Green, Seeker, Horsley, Fry és mások. De Dathe, De Rossi, dr. Adam Clarke, Rogers, 
stb. a szokásos magyarázathoz ragaszkodnak, amit az összes ókori változat is támogat a szíriait kivéve, mely 
utóbbi Lowth álláspontját látszik alátámasztani. Lowth és a többiek fő érve, ami miatt a fent említett módon 
fordítja ezt az igeverset, az, hogy a szokásos fordítás, melyben a nőstény szarvasok elléséről van szó, nagyon 
csekély összhangban áll a többi képpel, akár a természetük, akár a fennköltségük tekintetében, miközben a 
villámsújtotta tölgyfa sokkal nemesebb kép, és természetesebben is illik az erdő levélzetének szétszórásához a 
vihar hatására. Rogers azonban joggal jegyzi meg, hogy „nekünk nem szabad megváltoztatni a héber szöveget, 
mert a keleti képes beszéd, amivel itt találkozunk, nincs összhangban a mi költői szépségről és nagyszerűségről 
alkotott elképzeléseinkkel” (Book of Psalms in Hebrew, metrically arranged, vol. it. 186. oldal). A szokásos 
olvasat által közvetített értelmezést illetően megemlíthető, hogy a kőszéli kecskék nagy nehézségekkel és 
fájdalommal ellenek, összegörnyednek, elszülik magzataikat és elvetik fájdalmukat (Jób39:6). Ezzel tehát az 
égiháború félelmetes jellegével kapcsolatos leírást fokozza, mikor a mennydörgés, amit itt Isten hangjának 
nevez, az általa keltett félelem következtében megindítja a vemhes nőstényszarvasoknál a szülést, jóllehet ez a 
költői képekről általunk alkotott elképzelés alapján nem feltétlenül van jó összhangban az igeszakasz többi 
képével, s nem is tűnik olyan szépnek és fenségesnek, mint az Úr hangjától reszkető tölgyek képe. 
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inkább a szarvasokat, mintsem más vadállatokat említ azért, mert nagyon nehezen szülik meg 
a kicsinyeiket, amit én sem helytelenítek. Az Úr hangjáról azt is mondja, hogy lehántja az 
erdőket, vagy azért, mert nincs fedő, ami megakadályozhatná a behatolásban a legtitkosabb 
üregekbe és barlangokba, vagy azért, mert a villámlások, az esők és a viharos szelek letépik a 
leveleket a fákról, megkopasztván azokat. Mindkét értelmezés helyes. 

Az ő templomában. Isten hangja betölti az egész világot, és elhatol annak legvégső 
határaiig, de a próféta azt jelenti itt ki, hogy az Ő dicsőségét csak az egyházában ünneplik, 
mert ott nemcsak érthetően és megkülönböztetetten beszél, de gyengéden Magához is vonzza 
a kegyeseket. Az Ő félelmetes hangja, mely különféle módokon mennydörög a levegőben, 
megüti az emberek fülét, és ettől oly módon kezd verni a szívük, hogy inkább elhúzódnak 
Tőle, mintsem közelednének Hozzá, nem is beszélve arról, hogy a nagy részük süket füleket 
fordít az Ő a viharokban, esőkben, mennydörgésekben és villámlásokban megzendülő hangja 
felé. Miután tehát az embereknek nincs annyira javukra ez a mindenki iskolája, hogy 
odaszánnák magukat Istennek, Dávid bölcsen mondja: a kegyesek a templomban éneklik Isten 
dicséretét, mert ott az Ő atyai hangjától tanulván teljes mértékben odaszánják és odaszentelik 
magukat az Ő szolgálatára. Egyetlen ember sem hirdeti megfelelően Isten dicsőségét, csak az, 
aki akarattal dicsőíti Őt. Ezt panaszként is lehet értelmezni, melyben Dávid az egész világot 
megfeddi, amiért hallgat az Isten dicsőségének vonatkozásában,691 s azt panaszolja, hogy 
jóllehet az Ő hangja mindenhol visszhangzik, a dicséreteit mégis kizárólag csak a 
templomban éneklik. Látszólag azonban minden istenfélő példájával arra látszik buzdítani az 
egész emberiséget, hogy dicsérjék Isten nevét, és építsenek templomot az Ő dicsőségének 
befogadására. Ezt pedig tegyék abból a célból, hogy megtanulhassuk: Isten tényleges 
megismerése, és az Ő illő dicsérete végett nekünk más hangra van szükségünk, mint ami a 
mennydörgésekben, záporokban és égiháborúkban, a hegyekben és az erdőkben zendül fel. 
Ha ugyanis nem tanít minket nyílt szavakkal és egyúttal nem vonz Magához gyengéden az Ő 
atyai szeretetének megízleltetésével, akkor továbbra is süketek maradunk. Egyedül tehát az 
üdvösség tanítása, az Ő irántunk való kegyelmének és akarata egészének világos 
kinyilatkoztatásával az, ami megvidámítja a szívünket, s megnyitja a szánkat az Ő dicséretére. 
Ebből kell megtanulnunk, miképpen kell Őt dicsérnünk. Azt is kétségtelenül láthatjuk, hogy 
abban az időben Júdea kivételével sehol nem látszott semmi a kegyesség világosságából. Még 
a filozófusok, akik látszólag a legközelebb jutottak az istenismerethez, sem alkottak semmit, 
ami valóban dicsőíthette volna Őt. Mindaz, amit a vallásról mondtak, nemcsak hideg, de 
jórészt érdektelen is. Ezért tehát csak az Ő Ígéjében ragyog fel az igazság, mely képes minket 
elvezeti a valódi kegyességre, valamint a helyes istenfélelemre és szolgálatra.692 

10. Az Úr trónolt az özönvíz felett. Egyesek úgy vélik, hogy Dávid itt Isten 
bosszúállásának arra az emlékezetes példájára utal, mikor egykor az egész világot özönvízzel 
árasztotta el,693 s ezzel tett bizonyságot minden kornak, hogy Ő az emberiség Bírája. Ezzel 
részben egyetértek, de még messzebbre terjesztem ki az igeszakasz jelentését. Véleményem 
szerint a korábbi témát folytatja, emlékezetünkbe idézve, hogy az özönvizeket, melyek még 
mindig megsemmisítéssel fenyegetik a földet, Isten gondviselése szabályozza oly módon, 
hogy nyilvánvalóvá legyen: ugyancsak egyedül Ő kormányoz mindig minden dolgot.694 Dávid 
tehát azt Isten hatalmának egyéb bizonyítékai mellett említi, hogy még mikor az időjárás 
leghevesebb tombolása látszólag összekeveri és egymásba gabalyítja az elemeket, Isten akkor 
                                                
691 “Etant que touche la gloire de Dieu.” 
692 “Pour le craindre et servir comme il appartient.” 
693 “Par le deluge.” —Ezt a nézetet az ókori változatok alakították ki ebből az igeversből. „Isten”, mondja a 
kaldeus változat, „az özönvíz generációjának idején ítélőbíróként ült”. A Septuaginta olvasata: „Isten benépesíti 
az özönvizet”, vagy „benépesíti utána a világot”. A szír változat szerint: „Isten visszahívta az özönvizet”, az arab 
szerint pedig: ’”Isten visszafogta az özönvizet”. Ainsworth olvasata: „Jehova ült az özönvíznél”, a 
magyarázatképpen hozzáteszi: „Noé özönvizénél”. 
694 “Que c’est luy seul qui gouverne toutes choses en tout temps.” 
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is felügyeli és mérsékli ezeket a zűrzavarokat az Ő mennyei trónján ülve. Ezért adja hozzá 
magyarázatképpen: így trónol az Úr, mint király, mindörökké. 

11. Az Úr ad erőt népének. Visszatér a korábbi tanítására, nevezetesen hogy bár Isten 
válogatás nélkül tárja az egész világ elé az Ő látható hatalmát, mégis sajátos módon használja 
azt fel az Ő választott népe javára. Sőt, itt nagyon más módon írja Őt le, mint korábban, azaz 
mondhatni nem olyannak, aki félelemmel és rettegéssel győzi le azokat, akikhez szól, hanem 
aki emellett fenn is tartja, táplálja és meg is erősíti őket. Az erő szó alatt az ember teljes 
állapota értendő. S ezzel jelzi, hogy minden dolog, ami a kegyesek életének fenntartásához 
szükséges, teljes mértékben Isten kegyelmétől függ. Ezt erősíti meg a megáldja szóval, mert 
azt mondja: Isten békességgel áldja meg azokat, akikkel nagylelkűen és kegyesen bánik, így 
semmi sem hiányzik a bővelkedő életvitelükhöz, valamint a teljes boldogságukhoz. Ebből 
megtanulhatjuk, hogy oly módon kell bámulnunk Isten fenségét, hogy mindazonáltal Tőle 
reméljünk mindent, ami a bővelkedésünkhöz szükségeltetik, s legyünk arról teljesen 
meggyőződve, hogy miután az Ő hatalma végtelen, ezért legyőzhetetlen erőd véd minket. 
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30. zsoltár 
 
Dávid, megszabadulván a hatalmas veszélyből nemcsak magától ad hálát Istennek, de 

egyidejűleg minden istenfélőt is ennek a kötelességnek a teljesítésére hívogat és buzdít. 
Ezután megvallja, hogy túl magabiztosan hitegette magát a gazdagságában, s ezért biztonságát 
joggal érte csapás. Harmadjára, miután röviden kifejezte fájdalmát, visszatér a hálaadáshoz. 

 
1. Dávid háza felszentelésekor énekelt zsoltár.695 
 
Az igemagyarázók kételkednek abban, hogy ezt a zsoltárt vajon Dávid írta-e, vagy 

valamelyik próféta azután, hogy a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, mert véleményük 
szerint a ház itt a templomot jelenti. Miután azonban a bevezető konkrétan említi Dávid nevét, 
valószínűbb, hogy itt Dávid saját házáról van szó. Emellett egyesek feltevése, mely szerint 
mikor már felszentelni készült a palotáját, akkor lett súlyosan beteg, nem áll szilárd alapokon. 
Sőt, a szent történelemben megírtakból arra következtethetünk, hogy miután felépítette a 
palotáját, békességben és kényelemben élt. Nátán prófétának mondta, hogy szégyelli magát, 
mert „czédrusfából csinált palotában” lakik, miközben „az Istennek ládája pedig a kárpitok 
között van” (2Sám7:2). Emellett holmi betegségre korlátozni mindazt, ami itt általánosságban 
hangzik el valamiféle veszélyről, teljességgel alaptalan. Valószínűbb, hogy Absolon meghalt, 
a klikkjét szétzúzták, s az általuk keltett baljós lázadást leverték. Dávid a száműzetésből a 
királyságának korábbi állapotába visszatérőként ünnepelte az iránta megnyilvánuló isteni 
kegyet. Megemlíti ugyanis, hogy Isten keze sújtotta, mert túlságosan felmagasztalta önmagát 
a boldog állapotában, sőt az majdnem meg is mérgezte, így hamisan ígért magának teljes 
mentességet minden megpróbáltatástól. Sőt, mikor birtokba vette a fenséges és királyi palotát, 
melyről az imént beszéltem, akkor még aligha volt visszaadva számára a békesség. Nem jött 
még el az ideje tehát, mikor az emberi törékenységből fakadó feledékenység lassan utolérte, 
ami kiprovokálhatta volna Isten haragját, s olyan veszélyeknek tehette volna ki, ami a 
pusztulás szélére jutathatta volna őt. Nem ésszerűtlen tehát azt feltételezni, hogy ebben a 
zsoltárban Isten ama kegyét ünnepli, mellyel korábbi állapotába állította őt vissza. Újra fel 
kellett tehát szentelni a házát, amit Absolon a vérfertőző prostitúciójával és más 
gonoszságaival beszennyezett, s ezzel a szóval látszólag kettős áldást jelöl: mind életének, 
mind királyságának a helyreállítását. Mintha ezt mondta volna: miután elrendezte a 
királyságának nyilvános ügyeit, azután énekelte ezt a éneket, s szentelte ünnepélyesen a házát 
Istennek, hogy a saját családjában élhessen. De röviden azt is észre kell venni a törvény eme 
ceremóniáját illetően, hogy miután mi nagyon lassúak és hűvösek vagyunk a gondolkodásban 
Isten jótéteményeiről, ezt a gyakorlatot azért parancsolta meg az Ő ókori népének, hogy 
megérthessék: semmit sem lehet tisztán és törvényesen használni anélkül, hogy hálát ne 
adnánk az Istennek. Ahogyan az első zsengék Istennek ajánlásával azt ismerték el, hogy az 
egész évi gyarapodást Őtőle kapták, úgy a házaik Istennek szentelésével azt jelentették ki, 
hogy ők Isten bérlői, megvallván: ők idegenek, s Isten az, Aki elhelyezte őket és lakóhelyet 
adott nekik.696 Ha újoncozás vette kezdetét háború okából, jogos mentség volt, ha valaki azt 
állította, hogy még nem szentelte fel a házát.697 Emellett ez mindenkit arra is figyelmeztetett, 
hogy bárki csak akkor birtokolja helyesen és jogosan a házát, ha úgy igazgatja azt, mint 
mondhatni Isten szentélyét, s abban az igazi kegyesség és a valódi istenimádat uralkodnak. A 
törvény előképei mára megszűntek, de továbbra is tartanunk kell magunkat Pál tanításához, 

                                                
695 A Károli-fordítás szerint: Dávid zsoltára. Templomszentelései ének – a ford. 
696 “Se recognoissans estrangers, et que c’estoit luy qui les y logeoit et leur bailloit demeurance.” 
697 “Quand l’homme allegoit qu’il n’avoit encores dedid sa maison.” 
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miszerint bármi dolgot is jelöljön ki Isten a mi használatunkra, azok még mindig „Istennek 
ígéje és könyörgés által” szenteltetnek meg (1Tim4:4-5). 

 
2. Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem,698 és nem engedted, hogy 

ellenségeim örüljenek rajtam. 
3. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem! 
4. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók699 közül. 
 
2. Magasztallak Uram. Miután Dávid mondhatni a sírból került ki az életadó levegőre, 

megígéri, hogy felmagasztalja Isten nevét. Isten az, Aki a saját kezével emel fel minket, mikor 
mély örvénybe taszíttattunk, ezért kötelességünk a magunk részéről a saját nyelvünkkel 
énekelni az Ő dicséretét. Az ellenségek alatt, akikről azt mondja, nem örvendezhettek felette, 
mind a belső, mind a külső ellenséget kell érteni. Jóllehet a rossz és gonosz beállítottságú 
emberek szolgai talpnyalással hízelegtek neki, egyidejűleg titkos gyűlöletet is tápláltak iránta, 
s készek voltak ártani neki, amint erre lehetőség kínálkozik. A harmadik versben arra 
következtet, hogy Isten kegye őrizte őt meg, s ennek bizonyítékául azt hozza fel, hogy mikor 
a halál küszöbére került, egyedül Istenhez könyörgött, s azonnal érezte, hogy nem hiába. 
Mikor Isten meghallgatja az imáinkat, ez olyan bizonyíték, mely lehetővé teszi a számunkra 
biztonsággal arra következtetni, hogy Ő a mi üdvösségünk Szerzője, valamint azé a 
szabadulásé, melyben részünk van. Miután a רפא rapha héber szó azt jelenti: gyógyítani, 
egyes igemagyarázók emiatt mindezt a betegségre korlátozták. Mivel azonban bizonyos, hogy 
egyes esetekben a jelentése helyreállítani, vagy ismét felállítani, továbbá egy oltárra, vagy 
házra is vonatkoztatják, mikor azt mondják azokról, hogy megjavították, vagy újjáépítették, 
teljesen helyesen tekinthető itt szabadulást jelentő kifejezésnek. Az ember élete a betegség 
mellett még sokféleképpen kerül veszélybe, s tudjuk, hogy ez a beszédforma mindenütt 
előfordul a zsoltárokban, mikor azt olvassuk: Dávid helyreállíttatott az életre, valahányszor az 
Úr megszabadította őt valamilyen fájdalmas és szélsőséges veszélyből. A megerősítés 
kedvéért teszi tehát rögtön hozzá: felhoztad a Seolból az én lelkemet. Úgy vélte: szavakkal 
nem képes kifejezni annak a kegynek a nagyságát, amiben Isten részesítette, hacsak nem 
hasonlítja a megelőző időszak sötétségét a sírhoz és a gödörhöz, melyben kénytelen volt 
belevetni magát az életét az elrejtőzéssel megóvandó, amíg a zendülés lángja ki nem alszik. 
Mint életre helyreállított hirdeti úgy tehát, hogy csodálatos módon szabadult meg a halálból, 
mintha valóban a halála után lett volna helyreállítva az életre. S a szent történelemből 
kétségtelenül kiderül, mennyire elborította őt a kétségbeesés minden oldalról. 

 
5. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét.700 
6. Mert csak pillanatig701 tart haragja, de élet702 van jóakaratában;703 este bánat 

száll be hozzánk, reggelre öröm. 
 
5. Zengedezzetek az Úrnak. S hogy még jobban bizonyítsa háláját, Dávid az összes 

szentet hívja: csatlakozzanak hozzá Isten dicséreteinek éneklésében, s egy csoporttal az 
egyház egész testületét jelzi. Miután minden várakozás ellenére megtarttatott, s ebből a 
példából tanult Isten folytonos és végtelen jóságáról a kegyesek iránt, ebben a buzdításban tör 
                                                
698 Ainsworth olvasata: „Felvontál engem”, amit így magyaráz: „kivontál engem a vizes gödörből”, „mert”, 
mondja, „ez a szó a vízhúzást jelenti, 2Móz2:16, ahol a vizek a megpróbáltatásokat jelentik”. „דליתבי Kivontál 
engem, mondhatni, a pincebörtönből” – Roger’s Book of Psalms. 
699 “D’entre ceux que descendent.” 
700 “Ou chantez afin qu’il soit memoire.” — Széljegyzet. “Vagy, énekeljétek, hogy lehessen róla megemlékezni.” 
701 Szó szerint: „Csak egy pillanat van az Ő haragjában”, s ez a héber szöveg szó szerinti fordítása is. 
702 “C’est, un long temps.” — Széljegyzet. “Azaz, hosszú idő.” 
703 A Károli-fordítás szerint: de élethossziglan jóakarata – a ford. 
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ki, melyben ugyanúgy belefoglalja az egyház általános szabadulását, mint a sajátját. Ő 
nemcsak azt taglalja részletesen, milyen volt Isten ővele, hanem azt is megmutatja, milyen 
nagylelkűen és rögtön szokta megsegíteni a népét. A héber חסידים chasidim szó jelentését, 
amit híveinek fordítottam, s amellyel Dávid gyakorta írja le a kegyeseket, már tárgyaltuk a 
tizenhatodik zsoltárban. Mennyei örökbefogadásuknak a jótékonyság gyakorlására kellene 
őket felindítani, hogy utánozzák Atyjuk hajlandóságát, „a ki felhozza az ő napját mind a 
gonoszokra, mind a jókra” (Mt5:45). Semmi sincs, amiben az emberek jobban hasonlítanának 
Istenre, mint abban, mikor jót tesznek másokkal. A szent emlékezete az igevers második 
mondatában vonatkozhat a sátorra, mintha Dávid arra buzdította volna Isten minden 
gyermekét, hogy járuljanak a szövetség ládájához, ami Isten jelenlétének emlékeztetője volt. 
A héber ל lamed betű704 gyakran jelent helyet. Én szívesen osztom azonban azok véleményét, 
akik úgy gondolják, hogy az emlékezet ugyanazt jelenti, mint a név, mert Isten kétségtelenül 
méltónak rendelte magát a megemlékezésre a cselekedetei által, melyek az ő dicsőségének 
ragyogó példái, s ezek látványának minket az Ő dicséretére kell buzdítani. 

6. Mert csak pillanatig tart haragja. Minden ellentmondás nélkül való, hogy itt az élet 
van szembeállítva a pillanattal következésképpen hosszú folytonosságot, vagy az idő állandó 
múlását jelenti napról napra. Dávid így jelzi, hogy ha Isten bármikor megbünteti a népét, 
akkor nemcsak enyhíti a büntetésük szigorúságát, de azonnal le is csillapodik, és mérsékli 
haragját. Kedvességét és kegyességét azonban hosszú időre hosszabbítja meg. S amint már 
megjegyeztem, Dávid inkább általános fogalmakba foglalja a mondanivalóját, semhogy 
önmagáról beszéljen, hogy minden istenfélő megláthassa: Isten kegyének ez a folytatólagos 
megnyilvánulása hozzájuk tartozik. Ezzel azonban azt is megtanuljuk, hogy a lélek mekkora 
lágyságával, és mennyire azonnali engedelmességgel tartotta oda a hátát Isten vesszője alá. 
Tudjuk, hogy ifjúságának legelső kivirágzásától majdnem egész életén keresztül a 
megpróbáltatások olyan tömkelege érte, hogy mindenkinél nyomorultabbnak és 
szerencsétlenebbnek számíthatott volna. Mégis, Isten jóságát ünnepelve elismeri, hogy csak 
rövid időre, mondhatni futólag volt része könnyű szenvedésekben. S ami erre a hatalmas 
szelídségre és elmebeli higgadtságra ihlette őt, az nem volt más, mint hogy nagyobb értéket 
tulajdonított Isten jótéteményeinek, és nyugodtabban vetette alá magát a keresztnek, mint 
ahogyan azt a világ szokta tenni. Ha bővelkedünk, akkor anélkül faljuk fel Isten áldásait, hogy 
éreznénk: ezek az Övéi, vagy legalábbis tunyán engedjük azokat elillanni. Ha azonban 
bármiféle fájdalmas, vagy viszontagságos dolog szakad ránk, azonnal az Ő szigorúságát 
panaszoljuk úgy, mintha sohasem bánt volna velünk kedvesen és könyörületesen. Röviden a 
megpróbáltatásokban a nyűgösségünk és a türelmetlenségünk minden pillanatot egy egész 
időszakká tesz. Másrészről viszont a sopánkodásunk és a hálátlanságunk oda vezet, hogy azt 
képzeljük: Isten kegye – bármilyen hosszan is gyakorolja azt irántunk – csak egyetlen 
pillanatig tartó. A saját romlottságunk tehát az, ami valójában megakadályozza, hogy 
észrevegyük: Isten haragja csak rövid ideig tart, miközben a kegye egész életünkben 
folyamatosan megnyilvánul irántunk. Nem is hiába jelenti ki Isten oly gyakran, hogy Ő 
könyörületes és kegyelmes ezeríziglen, hosszútűrő, lassú a haragra és kész megbocsátani. S 
amit Ézsaiás próféta által mond, az konkrétan vonatkozik Krisztus királyságára, s naponta be 
kell teljesednie: „Egy rövid szempillantásig elhagytalak, de örök kegyelemmel 
egybegyűjtlek;” (Ézs54:7).705 

Evilági állapotunk, elismerem, olyan nyomorúságos, és oly sok csapás ér, hogy alig 
telik el nap nehézség, vagy fájdalom nélkül. Sőt, a megannyi bizonytalan esemény közepette 
nem is lehetünk másmilyenek, mint telve napi izgalmakkal és félelmekkel. Akármerre is 
fordulnak tehát az emberek, a gonoszság labirintusa veszi körül őket. De bármennyire is 
megrettentse és megalázza Isten a hűséges szolgáit a nemtetszésének megannyi jelével, 
                                                
 .lezeker, az emlékezeténél לזכר 704
705 A Károli-fordítás szerint: és nagy irgalmassággal – a ford. 
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mindig meg is hinti őket kegyességének édességével, hogy mérsékelje és csillapítsa 
szomorúságukat. Ha tehát mérlegre teszik a haragját és a kegyességét, mindig is azt fogják 
találni, hogy az előbbi egy pillanatig tart, míg az utóbbi egészen életük végéig folytatódik, sőt 
azon túl is, mert fájdalmas hiba lenne Isten kegyességét beszorítani ennek a mulandó életnek a 
korlátai közé. S kétségtelenül bizonyos,706 hogy senki más nem tapasztalja meg valóságosan 
az isteni kegyesség eme örökös és szüntelen megnyilatkozását, csak azok, akik elméi a 
mennyei élet megízlelése által e világ fölé emelkedtek, mert ez teszi a számukra lehetővé, 
hogy fenyítéseiket jókedvűen viseljék. Pál, hogy ennek megfelelően legyőzhetetlen türelemre 
buzdítson minket, erre utal a 2Kor4:17-ben: „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk 
igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk”. Egyúttal azt is meg kell figyelni, hogy Isten 
soha nem szab ki súlyos és folytatólagos büntetést a népére anélkül, hogy azon gyakorta ne 
enyhítene, s meg ne édesítené a keserűségüket némi vigasztalással. Bárki tehát a mennyei 
életről való elmélkedésre irányítja az elméjét, soha nem csügged el a megpróbáltatásaitól, 
bármennyire hosszadalmasak is legyenek azok, s összevetve ezeket Isten iránta 
megnyilvánuló rendkívül nagy és sokrétű kegyével, akkora tiszteletben fogja részesíteni az 
utóbbit, hogy önmagában Isten nemtetszésénél százszor súlyosabbnak ítéli azt. Dávid 
ugyanezt a dolgot ismétli jelképesen: este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ő nem 
egyszerűen csak azt érti ezalatt, hogy a megpróbáltatás egyetlen éjszakán át tart majd, hanem 
hogy ha a csapások sötétsége ereszkedik alá Isten népére, mondhatni, az estével, vagy a 
naplementével, akkor hamarosan világosság ragyog fel rájuk, a bánattól sújtott lelkük 
vigasztalására. Dávid tanításának jelentése tehát ez: ha nem lennénk annyira nyakasak, 
elismernénk, hogy az Úr, még ha egy időre látszólag a megpróbáltatások sötétségével borít is 
el minket, mindig időben ad okot az örömre pontosan úgy, ahogyan a reggel jön el az éjszakát 
követően. 

 
7. Azt mondtam azért én jó állapotomban:707 Nem rendülhetek meg soha. 
8. Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és 

megroskadtam. 
9. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak708 irgalmáért könyörgök! 
10. Mit használ vérem, ha sírba szállok?709 Dicsér-e téged a por; hirdeti-é 

igazságodat? 
11. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem! 
 
7. Azt mondtam azért én jó állapotomban. Ez az a megvallás, amit korábban 

említettem, melyben Dávid elismeri, hogy igazsággal és joggal kapta a büntetést ostoba és 
elhamarkodott biztonságérzete miatt, amiért megfeledkezett halandó és ingatag emberi 
mivoltáról, s túlontúl a bővelkedésével volt elfoglalva a szívében. A jó állapot kifejezés alatt 
királyságának békés és virágzó állapotát érti. Egyesek a héber שלוה shiluah szót, amit jó 
állapotnak fordítottunk, a bővelkedés szóval fordítják, mert más helyeken gyakorta 
használatos ebben az értelemben. Szerintem azonban a jó állapot szó jobban illik a 
szövegkörnyezethez, mintha Dávid ezt mondta volna: Mikor a szerencse rám mosolygott 
minden oldalról, s nem látszott veszély melytől félni kellett volna, az elmém mintegy mély 
álomba merül, és azzal kecsegtettem magam, hogy boldog állapotom folytonos lesz, s a 
dolgok mindig ugyanúgy folytatódnak majd. Ez a testi magabiztosság gyakran belopakodik a 
szentekbe, mikor belemerülnek a bővelkedésbe, mondhatni a saját trágyadombjukon 

                                                
706 “Et de faict, c’est un poinct tout resolu.” 
707 “C’est, en ma prosperite.” — Széljegyzet. “Azaz, a bővelkedésemben.” 
708 A szerző itt a Dominus szót használja, de a héberben a יהוה Jehova szerepel. 
709 A Septuaginta fordítása az Εις διαθοραν – a romlásba. Jeromos ugyanígy fordítja: In corruptionem. 
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dagonyáznak.710 Ezért hasonlítja magát Jeremiás a tanulatlan tulokhoz (Jer31:18), mielőtt az 
Úr megszelídítette, és igához szoktatta volna. Ez először csak csekélyke bűnnek tűnhet, a 
büntetéséből azonban mégis következtethetünk arra, hogy mennyire nem tetszik Istennek. 
Akkor sem csodálkozunk ezen, ha fontolóra vesszük a gyökeret, melyből kisarjad, valamint a 
gyümölcsöket, melyeket terem. Mivel megszámlálhatatlanul sok halál lebeg folyamatosan a 
szemünk előtt, s a változás megannyi példája igyekszik felszítani a félelmünket és 
óvatosságunkat, ördögi büszkeségnek kell azokat elvarázsolnia, akik arról győzködik 
magukat, hogy az ő életük kiváltságossá tétetett a világ közös sorsa felett. Látják, hogy a világ 
kibogozhatatlan zűrzavarba keveredett, s egyes részei különféleképpen ide-oda vettetnek, 
mégis, mintha nem is tartoznának az emberi fajhoz, azt képzelik, hogy örökké stabilak 
maradnak, és nem lesznek kitéve változásoknak. Innen származik a testnek az a 
zabolátlansága, amellyel oly féktelenül vetik bele magukat a vágyaikba, s innen származik a 
büszkeségük és a kegyetlenségük, valamint az imádkozás elhanyagolása. Mennyire Istenhez 
kell hát menekülniük azoknak, akik nem érzik annak szükségességét, hogy erre ösztönzést, 
vagy indíttatást kapjanak! Isten gyermekeinek megvan a maguk kegyes biztonsága is, ami 
megőrzi az elméiket a nyugalomban a világ aggasztó viharai között is. Amiképpen Dávid is, 
aki bár az egész világot meginogni látta, mégis Isten ígéretére támaszkodott, így nem is 
tehetett mást, mint jó reménységet táplált királyságának folytatódását illetően. S jóllehet a 
kegyesek, mikor a hit szárnyára kapnak, lenézik a nehézségeket, mégis, miután felelősnek 
érzik magukat az élet közös nehézségei miatt, s ezek tűrésével számot adván maguknak – 
mert minden órában készen állnak sebeket kapni –, kirázzák magukat a tunyaságból, s 
belevetik magukat abba a háborúskodásba, melyre tudják, hogy kijelöltettek, s alázattal és 
félelemmel bízzák magukat Isten védelmére. Ezért nem is érzik magukat sehol biztonságban, 
csakis az Ő keze alatt. Másként volt ez Dáviddal, aki mikor csapdába ejtette a bővelkedő 
állapotának vonzása, a töretlen nyugalmat magának nem Isten Ígéjéből, hanem a saját 
érzelmeiből kiindulva ígérte. Ugyanez történt meg a kegyes Ezékiás királlyal is, akit noha 
élete vége felé fájdalmas betegség sújtott, amint az akarata szerint meggyógyult, rögtön 
büszkeségre és felesleges dicsőségre késztetett a test hiábavalósága (2Krón32:24). Ebből 
megtanulunk óvatosnak lenni a bővelkedésben, nehogy a Sátán elbűvöljön minket a 
hízelgéseivel. Minél nagylelkűbben bánik Isten valakivel, annál jobban kell az illetőnek 
ügyelni az efféle csapdák elkerülésére. Valóban nem valószínű, hogy Dávid úgy 
megkeményedett, hogy megvetette volna Istent és lefitymálta volna az összes 
szerencsétlenséget, amint teszi azt a jelen világ megannyi nagy embere, akik mikor luxusba és 
jóllakottságba merülnek, pimaszul csak gúnyolódnak Isten ítéletein. Inkább egy elpuhult 
közönyösség szállta meg az elméjét, s langyosabbá válván az imádkozásban, nem Isten 
kegyére támaszkodott. Röviden: túlontúl a bizonytalan és mulandó bővelkedésébe vetette a 
bizalmát. 

8. Uram, jókedvedből. Ez az igevers azt a különbséget írja le, ami az Isten Ígéjén 
alapuló bizakodás, valamint az elbizakodottságból fakadó testi biztonságérzet között áll fenn. 
Az igazi hívők, mikor Istenre támaszkodnak, ezen az alapon nem hanyagolják el az 
imádkozást. Épp ellenkezőleg, gondosan ügyelvén a mindenfelől rájuk leselkedő veszélyek 
sokaságára, valamint az emberi törékenység szemük előtt levő megannyi példájára, ebből 
figyelmeztetést merítenek, s kiöntik a szívüket Istennek. A próféta itt elhanyagolta ezt a 
kötelességét, mert lehorgonyozván a jelen gazdagsága és nyugalma mellett, vagy kifeszítvén 
vitorláit a bővelkedés szelei előtt nem Isten ingyenes kegyelmétől függött oly módon, hogy 
készen állt volna az Ő kezébe tenni mindazon áldásokat, melyeket kapott. Észre kell vennünk 
az ellentétet a problémamentességből fakadó, valamint az Isten kegyelmes jóindulatára 
támaszkodó stabilitás magabiztossága között. Mikor Dávid azt mondja, hogy erősséget 

                                                
710 “Qu’ils se mignardent en leur prosperite, et par maniere de dire, croupessent sur leur fumier.” 
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állítottál föl hegyemre, ezt egyes igemagyarázók a Sion hegyére vonatkoztatják. Mások 
erődre, vagy megerősített toronyra gondolnak, mivel a régi időkben az erődöket rendszerint 
hegyeken, vagy magas helyeken építették fel. Én jelképes értelműnek tekintem a kifejezést, 
mely szilárd támaszt jelent, ezért készséggel elismerem, hogy a próféta a Sion hegyére céloz. 
Dávid ezzel a saját ostobaságát szégyeníti meg, mivel nem vette fontolóra, amiképpen kellett 
volna, hogy egyedül Isten jóakaratában volt a stabilitás, nem pedig abban a fészekben, amit ő 
maga alakított ki magának. 

Elrejtéd orczádat. Itt megvallja: miután megfosztatott Isten ajándékaitól, ez azt a célt 
szolgálta, hogy mintegy orvosságként megtisztítsa az elméjét a romlott elbizakodottságtól. 
Csodálatos és elképzelhetetlen valóban a módszer, mikor Isten az arcát elrejtvén, és 
mondhatni sötétségbe borítván megnyitja a szemeit a szolgájának, aki nem látott semmit a 
bővelkedés erős fényében. De szükséges, hogy ily módon erőteljesen megrázzon minket, s 
ezzel elűzze azokat a káprázatokat, melyek mind a hitünket elfojtják, mind az imáinkat 
gátolják, s amelyek abszolút elkábítanak bennünket nyugtató elvakultsággal. S ha Dávidnak is 
szüksége volt efféle orvosságra, akkor ne képzeljük azt, hogy mi annyira jó szívbéli állapottal 
vagyunk felruházva, amely haszontalanná teszi számunkra a nélkülözést ennek a testi 
magabiztosságnak az eltávolítása érdekében tőlünk, ami egyébként mondhatni beteges 
elteltséggel fojtana meg minket. Nincs okunk tehát csodálkozni, ha Isten oly gyakran rejti el 
arcát előlünk, mikor annak látványa, még ha derűsen is ragyog ránk, ilyen nyomorultul vakká 
tesz minket. 

9. Hozzád kiáltok, Uram! Most következik Dávid megbüntetésének gyümölcse. 
Korábban mélyen aludt, s hanyagságát a feledékenységgel táplálta, most azonban a félelem és 
a megrettenés által hirtelen felébresztetvén elkezd Istenhez kiáltani. Mint a rozsdától elborított 
vas, ami nem jó semmire, amíg ismét fel nem melegítik tűzzel, s ki nem kalapálják, úgy ha 
egyszer a testi magabiztosság átvette az irányító szerepet, senki sem képes jókedvűen rászánni 
magát az imádkozásra, amíg meg nem lágyította, s mindenestől le nem győzte őt a kereszt. S 
az a legnagyobb előnye a megpróbáltatásainknak, hogy miközben érzékennyé tesz minket a 
magunk nyomorult mivoltára, egyben arra is ösztönöz, hogy ismét Isten kegyéért 
könyörögjünk. 

10. Mit használ vérem. Egyesek ezen a módon magyarázzák ezt az igeverset: mi 
hasznomra van, hogy éltem, amíg meg nem hosszabbítod az életemet addig, amíg végig nem 
járom elhivatásom útját? Ez a magyarázat azonban túlontúl erőltetettnek tűnik, különösen 
miután itt a vér kifejezés a halált, és nem az életet jelenti, mintha Dávid ezt mondta volna: Mi 
hasznod lesz a halálomból? Ezt a magyarázatot tovább erősíti a következő mondat, melyben 
arról panaszkodik, hogy élettelen teste haszontalan lesz Isten dicséretének ünneplésére. S 
látszólag konkrétan említi Isten igazságát, amivel arra céloz, hogy Isten jellemével 
összeegyeztethetetlen lenne, ha idő előtti halállal vinné el őt ebből a világból, mielőtt 
beteljesítené a neki tett ígéretét a jövőbeli örökösével kapcsolatosan. Miután kölcsönös 
kapcsolat áll fenn Isten ígéretei és a mi hitünk között, az igazság mondhatni az a közvetítő 
közeg, mellyel Isten megmutatja: nemcsak szavakban tesz nekünk nagylelkű ígéreteket, hogy 
ezzel hamis reménységet tápláljon bennünk, de utána csalódást okozzon. Sőt, a hosszabb élet 
kieszközlése végett Dávid Isten dicséretéből merít érvet, hogy ünnepelhesse, amire születtünk 
és tápláltattunk. Mintha ezt mondta volna: Mi másért teremtettel engem Uram, Istenem, mint 
hogy egész életemben mindvégig a Te kegyelned hírnöke legyek és hirdessem a Te neved 
dicsőségét? A halálom azonban elvágja majd ennek a gyakorlatnak a további folytatását, s 
örök csendességre kényszerít engem. 

Felmerülhet azonban a kérdés: Vajon az igaz hívők halála nem ugyanúgy dicsőíti-e 
Istent, mint az életük? Erre azt válaszolom, hogy Dávid nem egyszerűen csak a halálról 
beszél, hanem hozzáteszi azokat a körülményeket is, melyekről a hatodik zsoltárban 
beszéltem. Miután Isten utódot ígért neki, de a tovább élés reménysége elvétetett tőle, jó oka 
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volt attól tartani, nehogy ezt az ígéretet az ő halála meghiúsítsa, s ezért volt kénytelen 
felkiáltani: Mit használ vérem? Nagyon is érintette Isten dicsőségét, hogy életben maradjon, 
amíg a vágyát elérve, képessé nem válik bizonyságot tenni Isten megbízhatóságáról abban, 
hogy az ígéretét teljesen beteljesítette. Mikor az igevers végén felteszi a kérdést: Dicsér-e 
téged a por?, azalatt nem azt érti, hogy a holtak teljes mértékben megfosztattak Isten 
dicséretének képességétől, amint ezt már megmutattam a hatodik zsoltárban. Ha a kegyesek a 
test terheivel megterheltetvén gyakorolják magukat ebben a kegyes tevékenységben, hogyan 
állhatnának el ettől, mikor lekerül róluk a teher, és szabaddá válnak a test korlátaitól? Észre 
kell tehát vennünk, hogy Dávid nem nyilvánvalóan azt mondja el, hogy mit tesz a halál, 
hanem csak azt a célt veszi fontolóra, amiért ebben a világban élünk, s ami nem más, mint 
hogy kölcsönösen megmutathassuk egymásnak Isten dicsőségét. Ezt gyakorolván életünk 
végéig, végül eljön hozzánk a halál és bezárja a szánkat. 

11. Hallgass meg, Uram. Ebben a mondatban a zsoltáros enyhíti és helyesbíti korábbi 
panaszát, mert abszurd lenne úgy vitatkozni Istennel, mint aki lemond a biztonságról, és 
megmarad ebben a bosszús haragban. Könnyek között kérdezvén tehát, hogy mi haszna lenne 
Istennek az ő halálából, most az imádkozás mesterkéletlenebb módjára bátorítja magát, s az új 
reménységet elgondolva Istenhez könyörög könyörületért és segítségért. Isten kegyét teszi 
azonban az első helyre, mert egyedül attól remélhette azt a segítséget, amelyért könyörgött. 

 
12. Siralmamat táncra711 fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél 

örömmel. 
13. Hogy az én dicsőségem énekeljen neked dicséretet, és ne hallgasson:712 Uram, 

én Istenem, örökké dicsőítlek téged. 
 
12. Siralmamat vígságra fordítottad. Dávid úgy zárja a zsoltárt, ahogyan elkezdte: 

hálaadással. Kijelenti, hogy Isten áldása és segítsége által menekült meg biztonsággal. Ezután 
hozzáteszi: menekülésének végcélja az volt, hogy életének hátralevő részét Isten dicsérete 
ünneplésének szentelhesse. Sőt, azt is megmutatja: nem volt érzéketlen, vagy makacs a 
megpróbáltatások során, hanem csüggedten és fájdalommal gyászolt, s hogy ez a gyászolás 
volt az eszköz, mely imádkozásra késztette Istenhez a haragja elfordítása végett. Mindezek a 
dolgok a legméltóbbak a figyelmünkre először is azért, hogy ne feltételezzük: a szentek a 
sztoikus érzéketlenségben vétkesek, mely megfosztja őket minden fájdalomérzettől. 
Másodszor pedig azért, hogy észrevegyük: gyászukban megtérésre indultak. Ez utóbbi dolgot 
jelöli Dávid a gyászruha kifejezéssel. Szokásos gyakorlat volt az ókoriak között a gyászruha 
felöltése, mikor gyászoltak,713 s valóban nem más okból, mint hogy vétkes bűnözőkhöz 
hasonlóan közeledhessenek mennyei Bírájukhoz, teljes alázattal könyörögvén az Ő 
bocsánatáért, s ezzel az öltözettel bizonyságot is téve alázatukról és önmagukkal kapcsolatos 
elégedetlenségükről.714 Azt is tudjuk, hogy a keletiek mindenki másnál jobban hajlottak a 
ceremóniákra. Látjuk tehát, hogy Dávid, noha türelmesen alávetette magát Istennek, nem volt 
mentes a szomorúságtól. Látjuk azt is, hogy ez a szomorúság, amiképpen Pál fogalmaz, „Isten 
szerint való” volt (2Kor7:10), mert azért öltözött gyászruhába, hogy a bűnbánatáról tegyen 
ezzel bizonyságot. A vígság kifejezéssel semmiféle zabolátlan, vagy világi szökdécselésre 
                                                
711 A Károli-fordításban a tánc helyett a vígság szó szerepel- a ford. 
712 A Károli-fordítás szerint: Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret – a ford. 
713 Ez a szokás nem korlátozódott az izraelitákra, hanem a pogány nemzetek is gyakorolták. Ennek egyik példáját 
jegyzi fel a Jónás 3:5-8. Plutarkhosztól tudjuk, hogy néha a görögök is gyakorolták. A gyászruhát jelentő héber 
szó a שק sak, s figyelemre méltó, hogy a sak szó különböző nyelvekben megtalálható, de mindenütt ugyanazt 
jelenti. Megmutatja a valódi szomorúság hamisítatlan jellegét, mely arra indítja az embereket, hogy 
elhanyagolják önmagukat, hisz különböző népeknél látjuk, hogy ugyanazt a gyászöltözéket viselik, s ugyanolyan 
hangzású szót használnak annak elnevezésére. 
714 “Ne monstrant qu’abjection et desplaisanee d’eux-mesmes.” 



 292 

nem gondol, hanem az öröm józan és szent gyakorlására, mint amilyet a Szentírás említ, 
mikor Dávid a saját palotájába vitte a szövetség ládáját (2Sám6:16). Ha azonban 
találgathatunk, akkor megállapíthatjuk, hogy a nagy veszélyt, amiről Dávid ebben a 
zsoltárban beszél, egyesek helytelenül korlátozzák a betegségre, mert aligha öltött volna 
gyászruhát, ha a betegágyba kényszerült. Ez valóban nem lenne persze kielégítő ok 
önmagában, de egy olyan kétséges esetben, mint amilyen ez is, nincs híján minden erőnek. 
Dávid tehát azt akarja kifejezni, hogy félretéve a gyászruháját, visszatért a csüggedés és a 
bánat állapotából az örömbe, s ezt egyedül Isten kegyelmének tulajdonítja, kijelentvén, hogy 
Ő volt a Szabadítója. 

13. Hogy az én dicsőségem énekeljen neked dicséretet. Ebben az igeversben 
teljesebben fejezi ki, hogy elismeri, mi célból mentette meg őt Isten a haláltól, s gondja lesz 
arra, hogy viszonzásképpen a megfelelő hálaadással legyen Iránta. Egyesek a dicsőség szót a 
testre, mások a lélekre, vagy az elme magasabb rendű erőire vonatkoztatják. Mások, miután 
az általunk hozzátett birtokrag nem szerepel az eredeti héber szövegben, inkább tárgyesetben 
fordítják, kiegészítvén a minden ember kifejezéssel ezen a módon: Hogy minden ember 
ünnepelhesse a Te dicséretedet, mintha a próféta ezt mondta volna: ez az áldás méltó rá, hogy 
minden ember nyilvánosan ünnepelje. Miután azonban mindezen magyarázatok erőltetettek, 
én ragaszkodom a saját magyarázatomhoz. Közismert, hogy a héber כבוד kebod szót, mely 
dicsőséget jelent, néha átvitt értelemben is használják a nyelv megjelölésére, amint azt a 
Zsol16:9-nél is láttuk. S miután Dávid rögtön ezután azt is hozzáteszi: örökké dicsőítlek téged, 
a szövegkörnyezet megköveteli, hogy itt konkrétan a saját kötelességéről beszéljen. A 
szavainak jelentése tehát: azért, hogy nyelvem zengje a dicséretedet, hűséggel ellátom ezt a 
szolgálatomat, és halálomig teszem a magam részét benne. Az énekelni és nem hallgatni egy 
héber megerősítés, mintha azt mondta volna: A nyelven nem lesz néma, s nem fosztja meg 
Istent az Őt megillető dicsérettől, hanem épp ellenkezőleg, az Ő dicsőségének ünneplésére 
szenteli oda magát. 
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31. zsoltár 
 
Dávid, valami nagy veszélyből, vagy inkább nagy veszélyekből megszabadulván 

először beszámol az imákról, melyeket Istennek mondott a halálfélelmek közepette. Utána 
hozzáfűzi a nem közönséges hálaadását, mert hosszan ünnepli a szabadulást, és minden 
szentet jó reménységre buzdít, miután benne Isten jóságának legkiválóbb és 
legemlékezetesebb példáját láthatják. 

 
1. Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. 
2. Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságodban715 

szabadíts meg engem. 
3. Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erős kőszálam, 

erődített házam, hogy megtarts engem. 
4. Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és 

vezérelj engemet.716 
5. Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én 

erősségem. 
 
2. Te benned bíztam, Uram! Egyesek azon a véleményen vannak, hogy Dávid ezt a 

zsoltárt akkor írta, mikor teljesen váratlanul megmenekült Máon pusztájában. Ezt én sem 
ellenzem, jóllehet kétséges következtetés. Természetes, hogy az őt fenyegető veszélyek közül 
a legnagyobbról, vagy a néhány legnagyobbról emlékezik meg. Kezdetben elmeséli, miféle 
imát mondott agóniájában és kétségbeesésében, s nyelvezete a leghevesebb természetű 
érzelmekről árulkodik. A reménység alapjának tekinti, hogy az Úrban bízott, vagy, hogy 
továbbra is bízott, mert a múlt idejű ige látszólag folytatólagos cselekvést jelöl. Alapelvnek 
tekintette, hogy a reménység, mellyel Istentől függött, nem okozhat csalódást. Emellett azt is 
látjuk, hogy nem hozakodik elő semmi mással, csak a hittel, csak azért ígérvén magának 
szabadulást, mert meg volt róla győződve, hogy Isten segítsége és kegyessége által fog 
megmenekülni. Miután azonban ezt a tanítást már magyaráztuk, s később is több alkalommal 
fel fog majd bukkanni, elegendő lesz itt csak egy pillantást vetni rá. Ó bárcsak valamennyien 
úgy alkalmaznánk ezt, hogy valahányszor csak Istenhez közeledünk, képesek legyünk 
Dáviddal együtt kijelenteni: imáink ebből a forrásból származtak, nevezetesen a szilárd 
meggyőződésből, hogy biztonságunk Isten erejétől függ. A soha jelentésű kötőszót két módon 
lehet magyarázni. Miután Isten néha megvonja a kegyeit az igeszakasz jelentheti ezt: Noha 
most meg vagyok fosztva a segítségedtől, mégse vess el engem végleg, vagy örökre. Azaz. 
Dávid türelemmel akarván felvértezni magát a kísértések közepette, ezt a két dolgot állítja 
egymással szembe: kétségek között hányódni egy ideig, és zűrzavarban maradni.717 Ha 
azonban valaki inkább ekképpen értelmezi az igeszakaszt: „Bármi megpróbáltatás is érjen, 
Isten legyen kész megsegíteni, mindig és azonnal kinyújtván a kezét felém, ahogyan az eset 
megköveteli”, én nem vetem el ezt a magyarázatot a többinél jobban. Dávid arra vágyik, hogy 
Isten igazságában szabaduljon meg, mert Isten a szolgáinak tett ígéreteinek beteljesítésében 
mutatja meg igazságosságát. Az okoskodás túlságos finomítása itt azt állítani, hogy Dávid 
arra az igazságosságra bízza magát, amit Isten ingyenesen ruház az Ő népére, mivel az ő 
cselekedetekből származó igazságosságának semmi haszna sem volt. Még kifacsarodottabb 
azok véleménye, akik úgy vélik, hogy Isten az ő igazságosságának megfelelően tartja meg a 

                                                
715 A Károli-fordításban igazságoddal szerepel – a ford. 
716 “Ou, adresse moy et conduy.” — Széljegyzet. “Vagy, irányíts és vezess engem.” 
717 “Feroit une antithese entre ces deux choses, Estre en destresse pour un temps, et demeurer confus.” 
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szenteket, azaz mondhatni, amiért annyira érdemszerző módon tevékenykedtek, hogy az 
igazságosság megköveteli a megjutalmazásukat. Könnyen meglátható a kifejezés gyakori 
használatából a Zsoltárok könyvében, hogy Isten igazságossága az Ő hűségét jelenti, melynek 
gyakorlásával védi a népét, akik az Ő felügyeletére és védelmére bízzák magukat. Dávid tehát 
Isten természetéből kiindulva erősíti meg a reménységét, mert Ő nem tagadhatja meg Magát, 
és Benne soha nincs változás. 

3. Hajtsd hozzám füledet. Ezek a szavak kifejezik, hogy Dávid lelke mily hevesen 
indult fel az imádkozásra. Nem kínál csillogó, vagy ékesszóló nyelvezetet, mint a retorikusok 
szoktak, hanem csak alkalmas képekkel írja le vágya hevességét. Imádkozván a szabadulásért 
hamar megmutatja az őt fenyegető veszély nagyságát, mintha ezt mondta volna: életemnek 
hamarosan vége lesz, hacsak Isten nem siet gyorsan a segítségemre. Az erődített ház, védővár 
és a kőszál szavakkal arra utal, hogy miután képtelen szembeszállni ellenségeivel, 
reménységét egyedül Isten védelmére alapozza. 

4. Mert kősziklám és védőváram vagy te. Ezt a verset lehet egyetlen mondatban is 
olvasni ekképpen: Miután te vagy az én védőtornyom, a te neved kedvéért irányíts és vezess 
egész életemen át. Így az összekapcsolás felesleges lenne. Én azonban inkább egy más 
értelmezést tartok jobbnak, nevezetesen hogy Dávid, közbevetvén ezt a megjegyzést, nemcsak 
az imában való buzgóságra bátorítja magát, hanem a kérései teljesülésének szilárd 
reménységére is. Mindenesetre tudjuk, hogy szokása volt belekeverni efféle dolgokat az 
imáiba a kétségeinek eloszlatása és a meggyőződése megerősítése végett. Kifejezvén tehát a 
szükségét, önmaga bátorítása és megelevenítése végett biztosítja magát arról, hogy imája 
természetesen boldog választ fog kapni. Korábban azt mondta: légy nékem erős kőszálam, 
erődített házam, most pedig hozzáteszi: kősziklám és védőváram vagy te, közölvén ezzel, 
hogy nem szórta ezeket a szavakat elhamarkodottan, mint a hitetlenek, akik noha sokat 
szoktak kérni Istentől, mégis kétségek között tartja őket a bizonytalan eseményektől való 
félelem. Ebből azután újabb bátorságot merít, miszerint Isten lesz a vezetője és kormányzója 
élete egész folyamán. Két szót használ – a vezess és vezérelj szavakat – ugyanannak a 
dolognak a kifejezésére, s teszi ezt (legalábbis én így magyarázom) a különböző balesetek és 
igazságtalan viszonytagságok miatt, melyek próbára teszik az emberek életét. Mintha ezt 
mondta volna: akár meredek hegyre kell felmásznom, vagy hepehupás területen kell 
vonszolnom magam, esetleg tövisek között kell járnom, akkor is bízom benne, hogy Te leszel 
állandóan az én vezetőm. Miután pedig az emberek mindig találnak okot önmagukban a 
kételkedésre, ha a saját érdemeikre néznek,718 Dávid konkrétan kéri Istentől, hogy az Ő 
nevéért segítse őt meg, vagyis a saját dicsőségére tekintettel, mivel igazán szólva nincs más, 
ami arra indíthatná őt, hogy megsegítsen. Emlékeznünk kell tehát arra, hogy Isten neve az, 
ami minden érdemünkkel szemben az üdvösségünk egyedüli oka. A következő igeversben a 
háló hasonlattal látszólag azokat a csapdákat és mesterkedéseket igyekezett jelezni, melyekkel 
ellenségei vették őt körül. Tudjuk, hogy sokszor szerveztek összeesküvéseket az életére törve, 
ami nem hagyott volna menekülő utat a számára. Miután pedig ellenségei nagyon jártasak 
voltak a politikában, és elképzelhetetlen gyűlölettel gyűlölve őt buzgón törekedtek az 
elpusztítására, lehetetlen volt ezekből kimenekülnie bármiféle emberi erővel. Ezért nevezi 
Istent erősségemnek, mintha ezt mondta volna: Ő egyedül elégséges ahhoz, hogy darabokra 
zúzza a csapdákat, melyekkel látja, hogy körülvették az Ő lesújtott népét. 

 
 6. Kezedre bízom lelkemet, te váltottál719 meg engemet, oh Uram, hűséges Isten. 
7. Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én. 
8. Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, a miért meglátod 

nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet; 
                                                
718 “Si los hommes regardent a leur dignite.” 
719 A Károli-fordításban jelen idejű ige áll: te váltasz meg – a ford. 
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9. És nem rekesztesz be engem ellenség720 kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat. 
 
6. Kezedre bízom lelkemet. Dávid ismét kinyilatkoztatja Istenbe vetett hitét, és 

megerősíti, hogy olyan magasröptű gondolatai voltak az Ő gondviseléséről, hogy minden 
gondját Őrá vetette. Bárki, aki Isten kezére és az Ő felügyeletére bízza magát, nemcsak élet és 
halál bírájának nevezi Őt ki önmaga számára, de nyugodtan bízik az Ő védelmében is minden 
őt fenyegető veszély közepette. Az ige jövő időben áll, „fogom bízni”, s kétségtelenül 
folytatólagos tevékenységet jelöl, ezért tehát alkalmas módon van jelen időben fordítva. Azt is 
észre kell venni, hogy egyetlen ember sem bízza őszintén az életét az Istenre, csak az, aki 
önmagát ezer halálnak kitettnek tekinti, és úgy véli, élete egy hajszálon múlik, vagy majdnem 
semmiben sem különbözik a hirtelen elillanó lehelettől. Dávid így, a kétségbeesés határán, 
nem hagy meg semmit önmagának, csak ezt: járni tovább a maga útját, bízván Istenben, mint 
életének megtartójában és kormányzójában. Tömegek élnek napról napra oly boldogan és 
gondtalanul, mintha egy minden zűrzavartól mentes, csendes fészekben lennének, de amint 
olyasvalamivel találkoznak, ami megrettenti őket, készek belehalni a lelki szenvedésbe. Így 
derül ki, hogy soha nem bízzák magukat Istenre vagy azért, mert hiábavaló hitegetéssel 
csapják be magukat, miszerint mégis minden jóra fordul,721 vagy azért, mert annyira lesújtja 
őket a félelem, és elbutítja a megrökönyödés, hogy nem is vágynak az Ő atyai 
gondoskodására. Továbbá, ahogyan a bánat különböző kísértései megzavarnak, sőt néha a 
földhöz is vágnak minket, vagy lerántanak a kötelesség egyenes útjáról, esetleg eltávolítanak 
az őrhelyünkről, az egyetlen orvossága eme dolgok nyugalomba hozásának annak 
megfontolása, hogy Isten, Aki a mi életünk Szerzője, egyben a Megőrzője is. Ez tehát az 
egyetlen eszköz terheink megkönnyítésére, s annak megakadályozására, hogy elnyeljen 
minket a túlságosan nagy szomorúság. Látván tehát, hogy Isten kegyeskedik felvállalni a 
gondoskodást az életünkről, s támogatja azt, noha sokszor ki van téve különböző halálos 
veszélyeknek, tanuljunk meg mindig erre a menedékhelyre menekülni, sőt, minél jobban ki 
van téve valaki a veszélyeknek, annál gondosabban elmélkedjen róla. Röviden, legyen az a 
pajzsunk minden veszélyes támadással szemben – a kikötőnk, minden hányattatás és vihar 
ellenében –, hogy a biztonságunkat illetően minden emberi reménység veszendőbe mehet, 
Isten mégis hűséges őrizője annak. Az pedig indítson minket újfent imádkozásra, hogy Ő 
majd megvéd, és szabadulásunkat bizonyossá teszi. Ez a meggyőződés azt is eredményezi, 
hogy minden ember vidáman ellátja a kötelességét, állandóan és félelem nélkül törekedve 
előre az útja végcélja felé. Mi módon lehetne lehetséges az, hogy oly sokan lusták és 
közönyösek, mások pedig hitszegő módon otthagyják a kötelességeiket, mint azért, mert az 
aggodalomtól elboríttatván megrettennek a veszélyektől és a kényelmetlenségektől, s nem 
hagynak helyet Isten gondviselésének munkálkodása számára? 

Végezetül összefoglalva: ha valaki nem Isten gondviselésére támaszkodik, s nem bízza 
az Ő hűséges felügyeletére az életét, az még nem tanulta meg megfelelően, hogy mit jelent 
élni. Másrészről viszont, aki életének fenntartását Isten gondjaira bízza, még a halál közelében 
sem fog kételkedni a saját biztonságában. Életünket tehát nemcsak azért kell Isten kezébe 
tennünk, hogy biztonságban megtartson minket ebben a világban, hanem hogy megóvjon 
minket magának a halálnak a megsemmisítésétől is, amiképpen Krisztus saját példája is 
tanította nekünk. Ahogyan Dávid akarta meghosszabbítani az életét a halálos veszedelemben, 
úgy lépett ki Krisztus is ebből a mulandó életből, hogy lelke megőriztessék a halálban. Ez 
tehát általános imádság, melyben a kegyesek Istenre bízzák az életüket először is azért, hogy 

                                                
720 Dr. Geddes megjegyzi, hogy ez a héber szavak szó szerinti fordítása, „de”, mondja, „miután a héberben a 
tagadó mondatok a jelentésüket tekintve gyakorta azonosak az ellentétes értelmű állításokkal, én jobbnak 
tartottam az ebből a szempontból azonosat használni, ami jobban illik ahhoz, ami ez után következik.” Az ő 
fordítása: „Kimentettél engem az ellenségem kezéből”. 
721 “Se faisans a croire que de leur faict ce ne sera que triomphe.” 
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erejével védje őket, amíg ki vannak téve az evilági veszélyeknek, másodszor pedig, hogy a 
sírban is biztonsággal megőrizze őket, ahol nem látszik más, csak a megsemmisülés. Arról is 
biztosítanunk kell önmagunkat, hogy Isten sem az életben, sem a halálban nem hagy el 
minket, mert azok, akiket Isten az Ő erejével biztonsággal végigvezet az életútjukon, végül 
Magához is fogadja a halálukkor. Ez a Szentírás egyik legfőbb helye azok közül, melyek a 
legalkalmasabbak a hitetlenség helyesbítésére. Megtanítja nekünk először is azt, hogy a 
kegyeseknek nem kell mértéken felül kínozniuk önmagukat a boldogtalan gondokkal és 
aggodalmakkal, másodszor pedig azt, hogy a félelemnek nem szabad úgy elvonnia őket, hogy 
abbahagyják a kötelezettségeik ellátását, vagy elhajoljanak és elcsüggedjenek, hiábavaló 
reménységekbe és csalafinta segítségekbe kapaszkodva, illetve utat adjanak a félelmeknek és 
riadalmaknak. Végül pedig, hogy ne féljenek a haláltól, ami bár megsemmisíti a testben, a 
lelket ki nem olthatja. Valóban annak kell a fő érvünknek lenni minden kísértés legyőzésében, 
hogy Krisztus, mikor az Atyára bízta a lelkét, felvállalta népe minden lelkének védelmét. 
István ezért szólítja Megtartójának, ezt mondván: „Uram Jézus, vedd magadhoz az én 
lelkemet!” Miután a lélek az élet trónja, ezen az alapon, amint az közismert, az életet jelenti. 

Te váltottál meg engemet. Egyesek az itt szereplő múlt idejű igét jövő időben fordítják, 
de véleményem szerint ok nélkül. Számomra nem kétséges, hogy Dávid itt az Istenbe vetett 
folytonos bizalomra serkenti magát, felidézvén kegyességének már megtapasztalt 
bizonyítékait.722 Nem csekély bátorítás nekünk a jövőre nézve, hogy Isten ügyel majd az 
életünkre, mert Ő már megszabadított minket. Ezért a díszítő jelző, mellyel Dávid Istent 
ismeri el. Igaznak, vagy hűségesnek nevezi, mert hiszi, hogy ugyanolyan marad vele szemben 
örökre, amilyen eddig is volt. Ennek megfelelően ez mondhatni egy kötelék, mellyel Isten 
korábban ráruházott jótéteményeihez meggyőződést kapcsol az imádságban és a segítség 
reménységében az eljövendő időkre nézve. Mintha ezt mondta volna: Uram, Te, Aki mindig 
ugyanaz vagy, s nem gondolod meg magad az emberekhez hasonlóan, már bizonyságot tettél 
a cselekedeteiddel, hogy Te vagy az én életemnek védelmezője. Most azért rád bízom az 
életemet, melynek megőrzője voltál, és a Te kezedbe teszem le azt. Amit itt Dávid kijelent a 
földi életének vonatkozásában, azt Pál áthelyezi az örök üdvösségre. „Tudom”, mondja, kinek 
hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama 
napra” (2Tim1:12). S bizonyos, hogy ha Dávid ekkora magabiztosságra tett szert a mulandó 
szabadításból, akkor annál gonoszabb és hálátlanabb dolog a mi részünkről, ha a Krisztus vére 
árán megvásárolt megváltás nem ad nekünk legyőzhetetlen bátorságot a Sátán összes 
fortélyával szemben. 

7. Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit. Annak jobb kifejezése végett, hogy hite 
szilárdan Istenre irányult, kijelenti: mentes volt azoktól az aljas vonzódásoktól, melyek 
rendszerint elfordítják elménket Istentől, s amelyek hatása alatt tevékenykednek 
legnagyobbrészt a hitetlenek. Tudjuk, hogy az ellentétes dolgok szembeállításával a téma 
jobban szemléltethető. A héber הבל hebel szót, amit hiúságoknak fordítottunk mágikus 
tevékenységekre korlátozni, mint teszik az egyes igemagyarázók, abszurd.723 Elismerem, 
hogy a keletiek valóban annyira rabjai voltak ezeknek a szélhámosságoknak, hogy egyenesen 
közös gonoszságként volt köztük jelen. Miután azonban a fortélyok, melyekkel a Sátán 
                                                
722 Horsley, miközben Kálvinhoz hasonlóan fordítja, „te váltottál meg engem”, kissé másnak tekinti a jelentését. 
Ezt mondja: „Te váltottál meg, azaz Egészen bizonyosan megváltasz majd – a dolog annyira biztos, mintha már 
be is következett volna.” 
723 Hammond úgy véli a „hiúságok” a babonás odafordulást jelenti a jósokhoz és jövendölőkhöz tanácsért és 
irányításért, mely gyakorlat széleskörű volt a pogányok között, ha bármiféle nehézséggel, vagy veszéllyel 
találták magukat szembe. A jóslatoknak válaszképpen a legnagyobb tisztelettel adóztak, még ha ezek be is 
csapták őket, s csalódtak is a velük kapcsolatos várakozásaikban. Dávid kijelenti, hogy gyűlölte ezeket a 
praktikákat, és egyedül Isten segítségében bízott. French és Skinner a hazug hiúságok alatt a bálványokat érti. „A 
bálványokat”, mondja Walford, „gyakran illették ezzel a névvel, bár a kifejezést nem szabad csak erre 
korlátozni, mert a romlottság mindenféle gyakorlását bele lehet érteni. Lásd 5Móz32:21, Jón2:8”. 
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csapdába ejti az emberek elméit, s a csábítások, melyekkel elvonja őket Istentől, 
megszámlálhatatlanok, egyáltalában nem valószínű, hogy a próféta ezek közül csak egyfélét 
említ. Bármiféle hiábavaló reménységet alkotunk tehát magunknak, ami elvonhat minket az 
Isten iránti bizalomtól, Dávid mindezeket hiúságoknak, sőt hazug hiúságoknak nevezi, mert 
jóllehet ezek egy ideig fenséges ígéretekkel táplálnak minket, a végén azonban elámítanak és 
becsapnak. Kijelenti tehát, hogy ama hiúságokat elvetve, melyeket az emberek rendszerint a 
reménységeik alátámasztása végett koholnak, ő egyedül Istenre támaszkodik. S miután az 
emberek nemcsak megmérgezik magukat személyesen a világ megtévesztő csábításaival, de 
ebben a vonatkozásban egymást is becsapják, a próféta konkrétan kijelenti – azzal a célzattal, 
hogy gondosan elkerülhessük ezeket, hacsak nem akarunk szándékosan belegabalyodni a 
veszedelmes hálóikba –, hogy gyűlölt mindenkit, akik efféle hazugságokba keveredtek. A 
második mondatot, és az Úrban bízom én, az elsővel összekapcsoltan kell olvasni, mivel ez 
egyrészt megjelöli az okát, amiért gyűlöli ezeket a hazug hiúságokat, másrészt megmutatja, 
hogy lehetetlenségek az Istenbe vetett bármekkora igaz hittel rendelkezők számára, 
amennyiben utálnak bármit, ami elvonja őket Tőle. 

8. Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek. Itt egy hálaadás van beszúrva, bár 
sokan azon a véleményen vannak, hogy Dávid imája megszakad, s ő fogadást tesz a 
szabadulása utáni időkre nézve. Miután azonban nincs feltétel hozzákapcsolva, én inkább arra 
hajlok, hogy úgy vélem: hirtelen megállva az imája közepén, szabadulást ígér magának, 
amiért bőséges oka van a hálaadásra. Azon sem kell csodálkozni, hogy különféle érzések 
keverednek a zsoltárokban, melyekben Dávid a saját kísértéseit, valamint az azokkal 
szembeni, hite által kifejtett ellenállását tárja elénk, ha fontolóra vesszük azt is, hogy mikor 
Isten dicséretét énekelte, miután már elnyerte a szabadulást, akkor különféle időszakokat 
karolt fel az énekében. Ahogyan itt is mondja: Isten meglátta a nyomorúságát, jelezvén ezzel 
annak a segítségnek a hatását, amiben Isten részesítette. S hogy ezt még jobban megerősítse, 
hozzáteszi: nem adatott át az ellenségeinek kezébe, mely szavakban egy közvetett ellentét 
rejlik. Mikor ugyanis súlyos csapások vették körül minden oldalról akkor csodálatos módon 
szabadult meg. Ezt tovább erősíti a következő mondat: tágas térre állatod lábamat,724 ami 
hirtelen és váratlan változást jelent. 

 
 10. Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a harag725 miatt 

szemem, lelkem, testem. 
11. Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim; 

fájdalomban726 roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim. 
12. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és 

ismerőseimnek félelmévé; a kik házon kívül727 látnak, elfutnak tőlem. 
13. Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt 

edény. 
14. Mert hallottam sokak728 rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, a mint együtt 

tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet. 
 
10. Könyörülj rajtam, Uram. Isten felindítása végett a megsegítésére panaszainak 

sokaságával nagyítja fel nyomorúságát és fájdalmát. Nem mintha Istennek szüksége lenne 
érvekre a meggyőzéshez, hanem Ő megengedi a kegyeseknek, hogy ismerősként forduljanak 

                                                
724 „Ellentét van a kifejezésben a bajok között, melyek között szorongattatott, valamint a most ráruházott 
szabadság között.” - Walford. 
725 Vagy: indulat, felindulás. A Károli-fordításban itt a búbánat szó szerepel – a ford. 
726 A Károli-fordításban a fájdalomban szó helyett a bűnöm miatt kifejezés szerepel – a ford. 
727 A Károli-fordításban itt az utcán szavak szerepelnek – a ford. 
728 “Ou, des grans.” — Széljegyzet. “Vagy, a hatalmasok.” 
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hozzá, így letehessék magukról a gondjaiknak terhét. Minél nagyobb az őket érő 
megpróbáltatások száma, annál jobban felbátorodnak a reménységben, miközben Isten előtt 
siránkoznak rajtuk, hogy meg fogják kapni az Ő segítségét. Ezek a kifejezésformák tűnhetnek 
túlzóknak, de nyilvánvaló, hogy Dávid célja annak kijelentése és bemutatása, amit 
személyesen érzett. Először azt mondja, hogy szeme, teste, lelke elsenyvedt a fájdalomtól. 
Ebből kiderül, hogy nem könnyedén, és nem csak rövid ideig kínozták és nyugtalanították 
ezek a csapások. Ő valóban meg volt áldva a lélek akkora szelídségével, hogy nem 
egykönnyen, holmi csip-csup bajok miatt jött izgalomba, s nem nyugtalanította mértéktelen 
fájdalom. Jó ideje hozzá is volt szokva a nehézségek elviseléséhez. El kell tehát ismernünk, 
hogy a megpróbáltatásai hihetetlenül súlyosak voltak, mikor ekképpen adott utat az érzései 
szabad folyásának. A harag szóval is azt mutatja meg, hogy nem minden időben volt ő 
acélkeménységű, vagy mentes a bűnös szenvedélytől, s hogy a fájdalma hébe-hóba a 
zabolatlanság és hevesség szélsőségében tört ki. Ebből arra következtetünk, hogy a szentek 
néha komoly és heves küzdelmet vívnak a saját szeszélyeikkel, s jóllehet a türelmük sem volt 
mindig mentes a lobbanékonyságtól, mégis, gondosan harcolva ellene, végül azt mindenképp 
elérték, hogy a problémák semmiféle halmozódása sem tudta őket maga alá gyűrni. Az élet 
alatt egyesek a vitális érzékeket értik, amit én nem vetek el teljes mértékben. De jobbnak 
látom egyszerűen úgy magyarázni, hogy elboríttatván a fájdalomtól úgy érezte: évei és élete 
elillannak és elhalványodnak. S ezekkel a szavakkal Dávid nem annyira a maga elméjének 
kishitűségét siratja, mint inkább az őt ért csapások fájdalmát. De semmiképpen sem 
szégyenült meg e gyengesége megvallásának következtében, amire buzgón kereste az 
orvosságot. Mikor azt mondja, hogy ereje a fájdalomban roskadozik, egyes fordítók ezt 
inkább a bűnöm miatt roskadozik erőm kifejezéssel fordítják. Elismerem, hogy a héber עון on 
szó mindkét jelentésben szerepelhet,729 sőt, gyakrabban jelent sértést, vagy hibát. Mivel 
azonban néha a büntetés értelmében használatos, ezért választottam azt a jelentését, mely 
látszólag a legjobban illik a szövegkörnyezethez. S noha igaz, hogy Dávid a saját hibáinak 
szokta tulajdonítani azokat a csapásokat, melyeket bármely időben elszenvedett, mégis, 
miután itt csak a nyomorúságait sorolja fel azok okáénak megemlítése nélkül, valószínű, hogy 
a tőle megszokott módon fejezi ki kétszer ugyanazt a dolgot, különböző szavakkal. 

12. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. Mások így fordítják: ellenségeimnél is 
jobban, s mivel a héber מ mem betű gyakorta használatos az összehasonlítás jeleként, ezt a 
mondatot úgy értelmezik, hogy barátai és ismerősei jobban feddték őt, mint az ellenségei. 
Véleményem szerint azonban ő mást akart itt kifejezni, nevezetesen hogy miután mindenfelé 
gyűlöltté vált, és ellenségei majdnem az egész birodalmat felzendítették ellene, így még a 
barátai és szomszédjai között is gonosz volt a neve pont úgy, ahogyan a közvélemény heves 
viharként mindent magával ránt. Ezért feltételezem, hogy a ו vav héber kötőszót a megerősítés 
kedvéért használatos annak megmutatása végett, hogy Dávid nemcsak azoknál az idegeneknél 
képezte a megvetés tárgyát, akiket korábban nem is ismert, hanem a jó barátai körében is. 
Ezért teszi hozzá, hogy a kik házon kívül látnak, elfutnak tőlem. A házon kívül kifejezéssel azt 
akarja mondani, hogy úgy gondolták, a nyomorult ember arra sem méltó, hogy közel engedjék 
magukhoz, sőt, már a látványától is menekültek minél messzebbre, nehogy a nyomorúságának 
fertőzése utolérje őket, valamint azért, ártalmas és gyalázatos dolognak tartották bármi jelét 
mutatni a barátságnak. 

                                                
729 „A héber עון on szó”, mondja Hammond, „ahogyan bűnt jelent, úgy jelenti a bűn büntetését is, Ézs53:6, 11. Itt 
ebben az értelemben szerepel, hogy összekapcsolható legyen az előző mondatban említett bánattal és 
sóhajtással, s kifejezze azokat a nyomorúságokat, melyeket Dávidra a bűnei hoztak”. „Az וזע”, jegyzi meg 
Rogers, „itt és még néhány helyen a szenvedést, a bűn büntetését, vagy következményét jelenti, lásd 1Móz4:13, 
1Sám28:10, 2Kir7:9, stb.” – Book of Psalms in Hebrew, 2. kötet, 188. oldal. A Septuaginta olvasata 
szegénységen, vagy szenvedésben, s ebben követi a szír változat és a Vulgata is. 
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13. Töröltettem, akár a halott. A zsoltáros még mindig ugyanarról beszél, és 
elpanaszolja: úgy kitöröltetett minden ember emlékezetéből, mint ha meghalt volna. Egyesek 
emlékezete a haláluk után tovább virágzik a túlélők között, de gyakoribb, hogy elenyészik, 
mert többé nincs semmi kapcsolat az élők és a holtak között, s az élők sem lehetnek többé 
semmiféle szolgálatára a holtaknak. Dávid ezt az elképzelést szemlélteti az elroshadt edény 
kifejezéssel,730 ami végleges megvetést és hitványságot jelent, mintha azt mondta volna, hogy 
többé már nem számított méltónak semmiféle helyre, vagy tiszteletre. Végül hozzáteszi, hogy 
a tömeg szidalmazta, és félelemmel töltötte el. Én azonban jobbnak látom a héber רבים rabbim 
szót hatalmasoknak, semmint sokaknak fordítani.731 Mikor a nagy emberek, akik gyakorta 
ugyanolyan hatalmasok az ítéletben, mint a tekintélyben, rágalmaznak és ócsárolnak 
bennünket gonosz emberekként, ez még hozzátesz a méltatlansághoz, amivel bánnak velünk, 
mert bármi elítélőt is mondjanak rólunk, az előítéleteket ébreszt a köznépben is velünk 
szemben. Nagyon alkalmatos lesz tehát a szavakat úgy értelmezni, hogy Dávidot a teljes 
nemesség szégyenletesen elítélte, s így ennek a lesújtott embernek az ártatlansága 
belevettetett a nagyságuk árnyékába. Ezt a magyarázatot megerősíti az, ami rögtön ezután 
következik: iszonyatosságot mindenfelől,732 a mint együtt tanácskoztak ellenem. Miután még 
mindig ugyanazokról a személyekről beszél, bizonyos, hogy ez a nyelvezet inkább vonatkozik 
a nemesekre, mintsem a köznépre. Ezenkívül látjuk, hogy a gonoszok elsődleges célja az 
álnok tanácskozással, mellyel Dávid megsemmisítésére esküdtek össze, hogy gyűlöletet 
keltsenek ellene, mint gonosz és elvetett ember ellen. Azt is látjuk, hogy miközben a hírnevét 
rombolták, tették ezt oly módon, hogy egyben elkendőzték a saját gonoszságukat a higgadt és 
megfontolt eljárás látszatával, egymás között tanácskozván a megsemmisítéséről, mint olyan 
emberéről, akit nem szabad tovább megtűrni a Föld színén. Nem kell tehát csodálkozni, hogy 
elméjét oly sok és oly éles kísértés zaklatta. 

 
15. De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. 
16. Életem idői kezedben vannak:733 szabadíts meg ellenségeim kezéből és 

üldözőimtől. 
17. Világosítsd meg orczádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból. 
18. Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok 

szégyenüljenek meg és csendesedjenek el a sírban.734 
19. A hazug ajkak némuljanak el, a melyek vakmerően szólnak az igaz ellen, 

kevélységgel és megvetéssel. 
 
15. De én benned bízom, Uram! A fordítás helyesen: És én benned bíztam, mert itt a 

héber ו vav, és kötőszó használatos a mégis, vagy mindazonáltal helyett. Dávid szembeállítván 
hitének állhatatosságát az általa említett kísértések támadásaival, tagadja, hogy valaha is 
lecsüggedt volna, hanem inkább azt vallja: épp ellenkezőleg, szilárdan megállt az Isten 
szabadításának reménységében. Azt sem jelenti ez, hogy azzal dicsekedett volna: oly nemes 
szívű és bátor volt, hogy a test gyengesége ne győzhette volna le. Bármennyire 
ellentéteseknek is tűnnek ezek a dolgok, mégis gyakorta kapcsolódnak egymáshoz 
                                                
730 “Olyanná lettem, mint a törött edény;” azaz haszontalannak ítélt, végleg elvetett. 
731 Horsley ugyanezt gondolja. Az ő fordításában is a „hatalmasok” szerepel. 
732 „Félelem minden oldalról, vagy rettegés körös-körül. A héberben magor missabib, mely nevet Jeremiás 
Pashurnak, a papnak adta, jelezvén, hogy ő félelmet jelent önmaga, és a barátai számára, Jer20:3-4”. – 
Ainsworth. Horsley olvasata: Tényleg hallottam a hatalmasok bosszús dörmögését, azokét, akiktől mindenki 
retteg.” Ezzel kapcsolatosan megjegyzi a következőket: „מגור מסביב, én ezt azokat a hatalmasokat leíró 
kifejezésnek tekintem, akiknek a rá vonatkozó rosszindulatú fenyegetéseit véletlenül meghallotta, s akiktől a 
hatalmuk és a kegyetlenségük miatt mindenki fél.” 
733 A Károli-fordítás szerint: Életem ideje kezedben van – a ford. 
734 A Károli-fordításban a pusztuljanak a Seolba kifejezés szerepel – a ford. 
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ugyanabban az emberben, amint ennek lennie is kell, nevezetesen hogy miközben emészti a 
fájdalom, és elveszti minden erejét, mindazonáltal oly erős reménység támogatja, hogy nem 
szűnik meg Istent segítségül hívni. Dávidot tehát nem borította el annyira a mély fájdalom és 
más végzetes szenvedés, hogy hitének rejtett fénye ne lett volna képes tovább ragyogni a 
szívében, s nem is nyögött annyira a kísértések súlyos terhe alatt, ami meggátolta volna őt 
abban, hogy Istent hívja segítségül. Sok akadályon küzdötte magát keresztül addig, amíg 
képessé vált az itt olvasható bizonyság megtételére. Ezután meghatározza hite módját, 
nevezetesen hogy azt mondogatta magának: Isten soha nem fog neki csalódást okozni, és nem 
hagyja őt el. Jegyezzük meg a beszédmódját: Azt mondom: Te vagy Istenem. Ezekkel a 
szavakkal arra utal: annyira meg volt győződve arról az igazságról, hogy Isten az ő Istene, 
hogy még a sugallatát sem engedte meg az ellenkezőjének. S amíg ez a meggyőződés nem él, 
azaz nem veszi át az irányítást az elménkben, addig mindig a bizonytalanságban fog 
ingadozni. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a kijelentés nemcsak belső és titkos – azaz 
inkább a szív, semmint a nyelv általi – hanem Magához Istenhez irányul, Aki az egyedüli 
tanúja annak. Semmi sem nehezebb, mikor látjuk, hogy hitünket a világ kineveti, mint 
egyedül Istenhez szólni, s megelégedni azzal a bizonysággal, amit a lelkiismeretünk ad 
nekünk: Ő a mi Istenünk. S természetesen az igazi hit kétségtelen bizonyítéka az, amikor 
bármennyire is hevesek is a ránk törő hullámok, s bármennyire fájdalmasak is a minket 
megrázó támadások, mégis szilárdan ragaszkodunk hozzá, mint rögzült alapelvhez, hogy 
állandóan Isten védelme alatt állunk, és szabadon mondhatjuk Neki: Te vagy a mi Istenünk. 

16. Életem idői kezedben vannak. S hogy még vidámabban rábízza személyének 
védelmét Istenre, arról biztosít minket, hogy az Ő isteni vezetésében bízva nem izgatta magát 
azok miatt a véletlen és előre nem látható események miatt, melyektől az emberek rendszerint 
rettegnek. Ennek a nyelvezetnek ez a jelentése: Uram, a Te előjogod, és egyedül Neked van rá 
hatalmad, hogy rendelkezz mind az életemmel, mind a halálommal. Véleményem szerint nem 
ok nélkül használja a többes számot sem: ezzel akarja jelezni azoknak a csapásoknak a 
sokféleségét, melyek az ember életét rendszerint sújtják. Hűvös magyarázat az időim 
kifejezést azokra az időkre korlátozni, melyeket megélt, mintha Dávid nem értett volna többet 
alatta, mint azt, hogy a földi ideje, vagy földi napjai voltak Isten kezében. Épp ellenkezőleg, 
én azon a véleményen vagyok, hogy miközben a különböző gyökeres változásokon, és a 
sokféle, folyamatosan a fejünk felett lebegő veszélyen, valamint a sok előre nem látható, 
időről időre bekövetkező eseményeken merengett, mindazonáltal meggyőződéssel 
támaszkodott Isten gondviselésére, amiről a közmondás szerint hitte, hogy mind a jó, mind a 
gonosz szerencse bírája. Az első mondatban látjuk, hogy nemcsak általánosságban jelöli meg 
Istent a világ kormányzójaként, hanem azt is kijelenti, hogy élete az Ő kezében van. Sőt mi 
több, legyen bár kitéve bármiféle izgalomnak, s bármiféle próbák és viszontagságok is érjék 
utol, biztonságban van az Ő védelmében. Erre alapozza imáit, hogy Isten szabadítsa meg 
ellenségei kezéből és üldözőitől. 

17. Világosítsd meg orczádat a te szolgádon. Korábban már mondtuk, s utóbb majd 
ennek megannyi példáját látjuk, hogy ez a beszédforma ama emberek általános felfogásából 
származik, akik úgy vélik, Isten nem törődik velük, amíg valóban nem mutatja meg, hogy 
ténylegesen a gondjukat viseli a velük való törődés hatásaival. Az érzékszervek megítélése 
alapján a megpróbáltatások ugyanúgy elrejtik az Ő arcát, ahogyan a felhők is elhomályosítják 
a Nap ragyogását. Dávid tehát azért könyörög, hogy Isten azonnali segítségnyújtással tegye 
nyilvánvalóvá számára, hogy élvezi a kegyelmét és a jóindulatát, amit nem könnyű észrevenni 
a megpróbáltatások sötétségében. Isten pedig úgymond kétféleképpen világosítja meg az arcát 
rajtunk: vagy kinyitja a szemeit, hogy gondoskodjon a dolgainkról, vagy kimutatja irántunk a 
jóindulatát. Ez a két dolog valóban elválaszthatatlanok, vagy inkább egyik a másiktól függ. 
Az első beszédmóddal mi, a testies fogalmainknak megfelelően olyan változékonyságot 
tulajdonítunk Istennek, ami valójában nem tulajdonítható neki, de a második beszédmód azt 
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jelzi, hogy nem Isten, hanem inkább a mi szemeink vannak zárva, vagy nehezültek el, mikor 
úgy látszik, hogy Ő nem törődik a nehézségeinkkel. A tarts meg kifejezéssel Dávid azt 
magyarázza meg, amit a korábbi kifejezés alatt értett. Miután azonban abban az időben nem 
volt látható biztonság a számára, Isten jóságát maga elé állítva bátorítja magát annak 
reménységére. 

18. Uram, ne szégyenüljek meg. Ezekkel a szavakkal folytatja a zsoltáros az imáját, és 
állítja magát szembe az ellenségeivel a reménységének megerősítése végett. Több, mint 
abszurd lenne ugyanis megengedni, hogy akik a gonoszságukkal kiprovokálják Isten haragját, 
megússzák büntetés nélkül, az pedig, aki ártatlan és bízott az Istenben, csalódjon, és a gúny 
tárgyává váljon. Itt ennek megfelelően látjuk, mi foglaltatik benne a zsoltáros hasonlatában. 
Emellett beszélvén a reménységéről, vagy bizalmáról, most arról beszél, hogyan hívja 
segítségül Istent, azt mondván: hívlak téged. S teszi ezt nem minden jó ok nélkül, mert aki 
Isten gondviselésére támaszkodik, annak Hozzá kell menekülnie imákban és erős 
kiáltásokban. Elcsendesedni a sírban annyit jelent, hogy a halál, mikor utoléri az 
istenteleneket, visszafogja és meggátolja őket abban, hogy többet ártsanak. Ez a csendet állítja 
szembe a csalafinta és áruló fortélyaikkal, és felháborító pökhendiségükkel. A rögtön ezután 
következő versben tehát hozzáteszi: a hazug ajkak némuljanak el, amibe véleményem szerint 
mind a ravaszságukat, mind a fondorlataikat és a rágalmaikat beleérti, amivel megpróbálják 
elérni céljaikat, valamint azokat a hiábavaló dicsekvéseiket is, amit megengednek maguknak. 
Elmondja nekünk ugyanis, hogy vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és 
megvetéssel, mert arcátlan önteltségük volt az, ami majdnem mindig megvetést nemzett, s oly 
vakmerővé tette Dávid ellenségeit a hazugságban. Bárki, aki gőgösen többet tulajdonít 
magának, mint amennyi megilleti, majdnem szükségszerűen megvetéssel kezel másokat. 

 
20. Mily bőséges a te jóságod, a melyet elrejtesz735 a téged félőknek, és 

megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. 
21. Elrejted őket a te orczádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban 

őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. 
22. Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített 

városon! 
 
20. Mily bőséges a te jóságod, a melyet elrejtesz a téged félőknek. Ebben a versben azt 

kiáltja a zsoltáros, hogy Isten felfoghatatlanul jó, és nagylelkű a szolgáihoz. A jóság itt azokat 
az isteni áldásokat jelenti, melyek tulajdonképpen a hatásai. A mondat kérdő formájának 
sajátos a hangsúlya, mert Dávid nemcsak azt jelenti ki, hogy Isten jó, hanem egyenesen el van 
ragadtatva attól a jóságtól, amit, megtapasztalt. Kétségtelenül az a megtapasztalás indította őt 
arra, hogy ilyen elragadtatott szavakban törjön ki ebben a versben, hogy csodálatosan és 
váratlanul szabadult meg a nehézségeitől. Ezzel a példával tehát azt parancsolja meg a 
hívőknek, hogy emelkedjenek fölé a saját értelmük felfogóképességének azért, hogy Isten 
kegyelméből többet ígérhessenek maguknak, és várhassanak el, mint amennyit az emberi 
gondolkodás képes felfogni. Azt mondja, Isten jósága el van rejtve az ő szolgáinak, mert ez a 
kincs csakis őket illeti. Különböző módokon kétségtelenül kiterjed a hitetlenekre és a 
méltatlanokra is, és válogatás nélkül kerül eléjük, de sokkal bőségesebben és világosabban 
mutatkozik meg a kegyeseknek, mert egyedül ők azok, akik Isten minden jótéteményét az 
üdvösségükre élvezik. Isten „felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra” (Mt5:45), 
és nagylelkűnek mutatja magát még az irracionális teremtés iránt is. Atyának azonban a szó 
igazi és teljes értelmében csak a szolgáinak jelenti ki magát. Nem ok nélkül mondja tehát, 
hogy Isten jósága el van rejtve a kegyeseknek, akiket egyedül tekint méltóknak arra, hogy 

                                                
735 “C’est, reservee.” — Széljegyzet. “Azaz, fenntartasz.” (A Károli-fordítás szerint is – a ford.) 
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jóságát a legbensőségesebben és gyöngédebben élvezhessék. Egyesek kifinomultabb 
magyarázatát adják az Isten jósága el van rejtve kifejezésnek, úgy magyarázván, hogy Isten 
Aki gyakorta teszi próbára a gyermekeit a keresztekkel és a megpróbáltatásokkal, elrejti a 
kegyét előlük, bár ezzel együtt meg nem feledkezik róluk. Valószínűbb azonban, hogy ezt 
arra a kincsre kell vonatoztatni, amit Isten félretett és felhalmozott a számukra, hacsak valaki 
nem a szentek megtapasztalására akarja vonatkoztatni, mert egyedül ők, amint már mondtam, 
tapasztalják meg a lelkükben az isteni jóság gyümölcseit, miközben a brutális ostobaság még 
akkor is meggátolja a gonoszokat Istennek nagylelkű Atyjukként történő elismerésében, 
mikor mohón falják az Ő jó dolgait. S így következik be, hogy míg Isten jósága szétárad a 
világ minden részére, és túlcsordulóan betölti azt, általánosan mégis ismeretlen. A szent író 
mondanivalója azonban jobban észrevehető abból az ellentétből, ami a kegyesek, valamint az 
Isten szeretetétől idegenek között áll fenn. Amiképpen az előrelátó ember is úgy szabályozza 
a nagylelkűségét a többi ember iránt, hogy azzal ne károsítsa meg a saját gyermekeit és 
családját, vagy ne szegényítse el a saját házát a vagyonának tékozló módon történő 
elosztogatásával másoknak, úgy Isten is hasonlóképpen, nagylelkűséget gyakorolva a 
családjától idegenek iránt jól tudja, miképpen kell fenntartania a gyermekeinek azt, ami 
örökségként, mondhatni az örökbefogadás jogán az övék.736 Ágoston próbálkozása annak 
bebizonyítására ezekből a szavakból, hogy akik hitetlenül félnek Isten ítéletétől, nem 
tapasztalják meg a jóságát, egyáltalában nem állja meg a helyét. S hogy meglássuk az erről az 
igeszakaszról alkotott téves nézetét, elegendő csak ránézni a következő mondatra, melyben 
Dávid azt mondja: Isten azzal engedi a világnak meglátni az őt szolgálók iránti felmérhetetlen 
jóságát, hogy egyrészt megvédi őket, másrészt gondoskodik a jólétükről. Ebből megtanuljuk, 
hogy a zsoltáros itt nem az örök áldottságról beszél, ami a mennyben van fenntartva az 
istenfélőknek, hanem a védelemről, és más áldásokról melyek a jelenvaló élet fenntartásához 
szükségesek, s amelyeket oly nyilvánvalóvá tesz, hogy még az istentelenek is kénytelenek 
ezek szemtanúivá válni. Elismerem, a világ becsukott szemekkel siklik át Isten munkái felett, 
s különösen tudatlan a szentekről történő atyai gondoskodását illetően. Az is bizonyos: ennek 
olyan napi bizonyítékai ragyognak fel, hogy még az elvetettek sem tehetnek mást, mint 
láthatják ezeket, hacsak akarattal be nem csukják a szemüket a világosság ellenében. Dávid 
tehát igazat beszél, mikor kijelenti: Isten az emberek fiai előtt adja bizonyítékát a jóságának, 
hogy világosan meglátsszék, nem meggondolatlanul, vagy hiába szolgálják őt.737 

21. Elrejted őket a te orczádnak rejtekében. Ebben az igeversben a zsoltáros 
speciálisan ajánlja Isten kegyelmét, mert ez őrzi és védi meg a kegyeseket minden ártalomtól. 
Miután ugyanis a Sátán kitartóan és megszámlálhatatlanul sok eszközzel száll szembe a 
jólétükkel, s a világ nagyobbik része halálos háborút vív velük, így rengeteg veszélynek 
vannak kitéve. Amíg tehát Isten nem védi meg őket a hatalmával, és nem siet időről-időre a 
segítségükre, az ő állapotuk a legnyomorultabb. A zsoltáros utalást tesz a nemrég említett 
rejtésre, s noha a hasonlat első ránézésre némileg nyersnek tűnhet, mégis nagyon találóan 
kifejezi, hogy amennyiben az Úr viseli a gondjukat, a kegyesek egyedül az Ő védelme alatt is 
tökéletes biztonságban vannak. Ezzel a dicsőítéssel tehát gyönyörűen magasztalja fel az isteni 
gondviselés erejét, mert egyedül ez elégséges a sokféle gonoszság elfordítására, s miközben a 
kegyesekre ragyog, megvakítja a gonoszokat, és meggyengíti a kezeiket.738 Egyesek 
véleménye szerint a zsoltáros, mikor Isten arcának rejtekéről beszél, akkor a szentélyre utal, 
mely magyarázatot én nem vetem el teljes mértékben, noha nem tűnik a számomra kellően 
megalapozottnak. Azután azt is mondja, hogy Isten a kegyeseket az emberek zendülései, és a 

                                                
736 “C’est a dire, a cause de leur adoption.” 
737 „Az emberek fiai előtt, azaz nyíltan, így a világnak el kell ismernie, hogy ’Bizonyára van jutalma az igaznak’, 
v. ö. Zsolt58:12” — French és Skinner. 
738 “Et que quand elle luit sur les fideles, ses rayons sont pour esblouir les yeux de tous les iniques, et affoiblir 
leur mains.” 
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perpatvarkodó nyelvek elől rejti el, mert ha Isten nem fogja vissza a gonoszokat, akkor tudjuk, 
arcátlan módon fordulnak nyílt erőszakkal a valódi istenfélők ellen. Bármennyire is zabolátlan 
legyen azonban a szenvedélyük és pökhendiségük, Isten megőrzi az Ő népét az ártalmaktól, 
csodálatos módon elborítván őket arcának fényességével. Egyesek a héber ריכסים rikasim szót 
összeesküvéseknek,739 mások züllöttségeknek, de ok nélkül, mert valójában a szó etimológiája 
sem engedi ezt meg, mert a gyökér jelentése, amiből származik, felemelni, feltartani. A 
zendülésekhez hozzáteszi a perpatvarkodó nyelveket, mert Isten gyermekeinek nemcsak 
ellenségeik embertelen cselekedeteitől van okuk félni, hanem a gonosz, és erőszakos 
rágalmaiktól, amit maga Dávid is több mint elégszer tapasztalt meg. S miután az 
ártatlanságunknak joggal kell az életünknél is drágábbnak lenni, tanuljunk meg oly módon 
művelni a becsületességet, hogy Isten védelmében bízva figyelmen kívül hagyhassunk 
minden hamis rágalmat. S mindig emlékezzünk arra, hogy Isten saját előjoga megvédeni a 
népét minden jogtalan korholástól. 

22. Áldott az Úr. Ezeket az általános igazságokat a folytatásban a zsoltáros a saját 
körülményeire alkalmazza, s kijelenti: Isten jósága csodálatosan mutatkozott meg az életének 
fenntartásában. Miután arról a segítségről beszél, ami hirtelen és váratlanul adatott meg neki a 
nagyon kétségbeejtő körülmények között, azok a fordítók helyesen ítélik meg, akik ide 
beszúrják a mint szót740 a hasonlítás jelzéseként ekképpen: mint egy megerősített városon. 
Dávid ki volt téve minden csapásnak, és érte őt mindenféle sérelem, s azzal dicsekszik, amíg 
meztelenségében és szűkölködésében az Isten segítsége nagyobb szolgálatot tett neki, mint 
egy jól megerősített város, vagy egy bevehetetlen erőd. 

 
23. Én ugyan azt gondoltam ijedtemben:741 Elvettettem szemeid elől; de mégis, 

meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád. 
24. Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven742 

megfizet a kevélyen cselekvőknek! 
25. Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az 

Urat! 
 
23. Én ugyan azt gondoltam ijedtemben. Dávid itt azt vallja meg: bizalmatlanságáért 

megérdemelte, hogy Isten elhagyja, és engedje elpusztulni. Igaz, hogy ennek bevallását 
szégyenteljes dolognak érezte az emberek előtt, de hogy teljesebben szemléltethesse Isten 
neki adott kegyelmét, nem vonakodik nyilvánosságra hozni hibájának szégyenét. Majdnem 
ugyanezt ismeri el a Zsolt116:11-ben: „Csüggedezésemben ezt mondtam én: Minden ember 
hazug”. Tudom, hogy az itt szereplő héber חפז chaphaz szót egyesek menekülésként 
magyarázzák, mintha Dávidot a halál elől menekülve – miután képtelen volt az ellenállásra – 
ez a félelem sújtotta volna. Én azonban inkább az elméje zavarodottságára vonatkoztatom. 
Akár sietségnek akár ijedtségnek fordítjuk tehát, mindenképpen azt jelenti: egyenesen azt a 
gondolatot táplálta magában, hogy Isten őt elvetette. S ez a sietség van szembeállítva a 
nyugodt és körültekintő megfontolással, mert jóllehet Dávidot a félelem sújtotta, mégsem 
csüggedt el a próbák során, s e meggyőződése nem rögzült továbbra is szilárdan az elméjében. 
Tudjuk, hogy a kegyeseket gyakorta felzaklatják a félelmek és a türelmetlenség hevessége, 
vagy hajtják őket homlokegyenest előre a túl sietős, vagy elkapkodott kívánságok, utólag 
azonban magukra találnak. S hogy Dávid hitét ez a kísértés soha nem győzte le, az kiderül a 
szövegkörnyezetből, mert rögtön ezután hozzáteszi: Isten meghallgatta esedezéseimnek 

                                                
739 Ezt az olvasatot fogadja el Walford: „רכס מרכסי colligavit: ebből ’bandák’, ’összeesküvések’.” 
740 „A hasonlóságot jelző kötőszó a héberben hiányzik, s ez nem szokatlan. A zsoltáros szándéka nyilván 
kiemelkedő szabadulásának leírása egy hasonlattal, mintha csak láthatatlan erődök védték volna.” – Walford. 
741 “Ou, perturbation; ou, hastivete.” — Széljegyzet. “Vagy, zavarodottságomban, vagy sietségemben.” 
742 ”Ou, par excellence.” — “Vagy, kiválóan.” — Széljegyzet. 
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szavát, mikor kiáltottam hozzá. Ha azonban a hite kialudt volna, akkor nem tudta volna az 
elméjét buzgó imádságra indítani, ezért tehát a panasza csak sietségben kimondott nyelvbotlás 
volt. Ha a gondolkodás nyűgös elhamarkodottsága képes volt kétségbe ejteni Isten eme szent 
profétáját, aki oly sok kiválósággal volt felruházva, mennyi okunk van nekünk félni, nehogy 
elméink cserbenhagyjanak, és végzetesen romba döntsenek minket? Dávid eme megvallása, 
amint már megmutattuk, Isten kegyelmének felmagasztalására szolgál, de egyidejűleg azt is 
kellőképpen megmutatja az igevers második mondatában, hogy a hite, jóllehet komolyan 
megrendült, mégsem törlődött el mindenestől, mert mindeközben nem szűnt meg imádkozni. 
A Szentek gyakorta küzdenek ezen a módon a bizalmatlanságukkal, hogy részben ne 
csüggedjenek el, részben pedig szedjék össze a bátorságukat, és imára ösztönözzék magukat. 
S a test gyengesége – még mikor már majdnem fölébük kerekedett - sem akadályozza meg 
őket annak megmutatásában, hogy fáradhatatlan és legyőzhetetlen bajnokok Isten előtt. S bár 
Dávid szívósan ellenállt a kísértésnek, mégis méltatlannak ítéli magát Isten kegyelmére, 
amelytől bizonyos fokig a kételyeivel fosztotta meg önmagát. A héber אכן aken kötőszót itt 
ellentétes értelemben kell fordítani mégis-nek, jelezvén, hogy Dávid mindenféle saját érdem 
nélkül tarttatott meg, mert Isten felbecsülhetetlen jósága küzdött az ő hitetlenségével. Miután 
azonban ez a helyeslés jele a héberben, én a de mégis kifejezéssel láttam jónak fordítani. 
Kétségem sincs afelől, hogy a saját nyelvével száll szembe a különféle kísértésekkel, melyek 
valószínűleg ide-oda hányták az elméjét. 

24. Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei. Véleményem szerint a zsoltáros itt nem 
istenfélelemre és tiszteletre buzdítja a szenteket, amint azt sokan gondolják, hanem arra 
bátorítja őket, hogy bízzanak Benne, vagy más szóval, szánják oda magukat teljesen Neki, 
vessék Belé minden reménységüket, s teljességgel Őrá támaszkodjanak anélkül, hogy bárki 
mást keresnének. Honnan máshonnan származna, ha kedvenc dolgaink okoznak nekünk 
örömöt, mint hogy nem örvendezünk annyira Istenben, amennyire kellene, s mert érzelmeink 
nem ragaszkodnak Hozzá? Ebben az istenszeretetben tehát a szív összes kívánságára tekint. 
Természeténél fogva minden ember a bővelkedő, vagy boldog állapotra vágyik, ezenközben 
azonban az emberek nagyobb részét elbűvölik a világ káprázatai, s annak hazugságait és 
szemfényvesztéseit tarják a legtöbbre, így közülük száz közül egy fordítja a szívét Isten felé. 
A rögtön ezután következő ok megerősíti ezt a magyarázatot, mert az ihletett zsoltáros a 
kedvelteket azért buzdítja istenszeretetre, mert Ő megőrzi a híveket. Ez pedig ugyanaz, mintha 
azt kérte volna: elégedjenek meg az Ő vezetésével, és ismerjék el, hogy Benne elegendő 
támaszra leltek.743 Közben arra figyelmezteti őket, hogy legyenek jó lelkiismerettel és 
műveljék a becsületességet, mivel Isten csak azokat ígéri megőrizni, aki becsületesek és 
hűségesek. Másrészt azt is kijelenti: Isten bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek azért, hogy 
mikor látjuk őket egy ideig bőségben élni, a méltatlan versengés ne csábítson miket az 
utánzásukra, a gőgösségük, és az erőszakosságuk pedig, ami tanúsítanak, mikor úgy vélik, 
szabadon tehetik, amit csak akarnak, lelkileg össze ne roskasszon és törjön minket.  Az egész 
megfelel ennek: Jóllehet az istentelenek hízelegnek maguknak, miközben büntetlenül 
haladnak előre a gonoszságban, a hívőket pedig sok félelem és veszély nyugtalanítja, mégis 
szánjátok magatokat oda Istennek, és támaszkodjatok a kegyelmére, mert Ő mindig megvédi 
majd a hűségeseket, a gőgösöknek pedig megadja megérdemelt jutalmukat. Az יתר-על  al-
yether héber szó jelentését illetően, amit a bőségesen szóval fordítottunk,744 az igemagyarázók 
nincsenek egységes véleményen. Egyesek büszkeségnek fordítják, értvén alatta azt, hogy a 
gőgösen viselkedőkkel Isten a kevélységüknek megfelelően fog bánni. Mások túláradónak, 
vagy mértéken felülinek fordítják, mivel a יתר yether a héberben maradványt, vagy maradékot 
jelent, ehelyett használtam én a bőven kifejezést. Egyesek úgy értelmezik, hogy kiterjed a 
gyermekeikre, valamint a gyermekeik gyermekeire, akik megmaradnak a magvuk 
                                                
743 “Et recognoistre qu’en icelle ils ont assez de secours.” 
744 Szó szerint: „bőséggel”. 
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maradványaként. Emellett, miután ugyanez a szó gyakorta használatos a kiválóság 
értelemben,745 kétség sem férhet hozzá, hogy itt a próféta elegánsan megfeddi a kevélyeket, 
akik úgy képzelik: képzelt kiválóságuk nemcsak pajzs a számukra, de egyenesen bevehetetlen 
erőd Isten ellen. Miután azonban alaptalan tekintélyük és hatalmuk elvakítja, vagy inkább 
elvarázsolja őket, s gátlástalanul és mértéktelenül kérkednek az alacsony sorsúakkal és 
gyengékkel szemben, a próféta elegánsan megemlíti, hogy a jutalmuk el van téve a számukra 
a kevélységüknek megfelelően, amitől felfuvalkodtak. 

25. Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek. Ezt a buzdítást ugyanúgy kell érteni, 
mint az előzőt, mert az állhatatosság, amit a próféta itt megparancsol, Isten ama szeretetén 
alapszik, amelyről beszélt: mikor megtagadjuk a világ összes csábítását és teljes szívünkkel 
átöleltjük azt a védelmet, amit Ő kínál nekünk. S e a bátorítás az erősségre és szilárdságra 
nem felesleges, mert mikor valaki elkezd Istenre támaszkodni, számítania kell rá, hogy sok 
támadást fog elszenvedni a Sátánról, és ezek ellen fel is kell fegyvereznie magát. Először 
tehát nyugodtan rá kell bíznunk magunkat Isten védelmére és őrizetére, majd meg kell 
próbálnunk úgy megtapasztalni az Ő jóságát, hogy az egész elménket átjárja. Másodszor, így 
elláttatván szilárd állhatatossággal és kifogyhatatlan erővel, készen kell állnunk nap, mint nap 
új konfliktusok elviselésére. Miután azonban egyetlen ember sem képes önmagában elviselni 
ezeket a konfliktusokat, Dávid arra buzdít, hogy reméljük és kérjük a megerősítés lelkét 
Istentől, ez pedig különösen méltó a figyelmünkre. Ebből ugyanis megtanuljuk, hogy mikor 
Isten Lelke juttatja eszünkbe a kötelességeinket, akkor nem azt vizsgálja, hogy az egyes 
emberek mire képesek, vagy milyen szolgálatokat tehetnek a maguk erejéből, hanem inkább 
imára és könyörgésre sarkall minket, hogy kérjük Istentől a hibáink kijavítását, miután Ő az 
egyetlen, Aki ezt megteheti. 

                                                
745 A גאה gaáh szó, amiből a גאוה gaávah származik, s amit a kevélyen szóval fordítanak, származtatott, a 
jelentése elatus est, eminuit, s a גאוה gaávah „néha rossz értelemben is szerepel a büszkeség, vagy kevélység 
megjelölésére, mint például a Zsolt10:2-ben, illetve jó értelemben a ragyogás, fenség, hatalom, kiválóság 
megjelölésére. Utóbbi értelemben használatos Istenre, Zsolt68:34: az ő hatalma a felhőkben van.” – Hammond. 
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32. zsoltár 
 
Dávid hosszan és fájdalmasan megtapasztalván, milyen nyomorúságos dolog Isten 

keze súlyát megérezni a bűnök miatt, azt kiáltja: a boldog élet legmagasztosabb és legjobb 
része, ha Isten megbocsátja az ember bűneit, és kegyelmesen a kegyeibe fogadja. Miután hálát 
ad a kapott bűnbocsánatért, másokat is közösségre hívogat önmagával ebben a boldogságban, 
a saját példájával mutatván meg az eszközöket, melyekkel megszerezhető. 

 
1. Dávid tanítása. 
 
A zsoltár bevezetője ad némi elképzelést a témájáról. Egyesek azt gondolják, hogy a 

héber משכיל maskil szó, amit tanításnak fordítottunk,746 a nyolcadik versből származik,747 de 
helyesebb a zsoltár céljának és témájának megfelelő bevezetőjének tekinteni. Dávid, miután 
hosszú, és félelmetes szenvedéseket állt ki, melyek során Isten komolyan próbára tette őt, 
kimutatván a haragja jeleit, de végül kegyességet kapott, ezt az iránta és az egész egyház 
iránti isteni jóság bizonyítékának tekinti, hogy belőle mind önmagát, mind az egyházat 
taníthassa: mi az üdvösség lényege. Minden embernek szükségszerűen vagy nyomorúságos 
szenvedések közepette, vagy ami még rosszabb, elfeledkezvén magukról, és Istenről, halálos 
letargiában kell lenni, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy Isten kiengesztelődött 
irántuk. Ezért Dávid itt arra tanít minket, hogy az emberek boldogsága csak a bűnök ingyenes 
bocsánatában rejlik, mert semmi sem lehet borzalmasabb, mint Istent az ellenségünknek 
tudni. Ő sem lehet hozzánk kegyelmes semmi más módon, mint a vétkeink megbocsátásával. 

 
1. Dávid tanítása. Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke 

elfedeztetett. 
2. Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság 

nincsen. 
 
1. Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott. Ez a kiáltás mind a zsoltáros 

szívének heves érzelmeiből, mind komoly megfontolásból származik. Miután majdnem az 
egész világ elfordítja a gondolkodását Isten ítéletétől, így végzetes feledékenységet hoz 
magára, megmérgezvén magát a csalóka örömökkel, Dávid, mintegy az Isten haragjától való 
félelemtől sújtottan, Isten kegyelmére igyekszik bízni magát, s másokat is ennek gyakorlására 
buzdít, konkrétan és hangosan kijelentvén, hogy csak azok áldottak, akikkel Isten kibékült, és 
gyermekeivé fogadta őket, pedig joggal tekinthetné őket ellenségeinek. Egyeseket annyira 
elvakít a képmutatás és a gőg, másokat pedig az Isten megvetése, hogy egyáltalában nem 
buzgók a bűnbocsánat keresésében, bár mindenki elismeri: bűnbocsánatra szüksége van. S 
nem létezik olyan ember, akit ne vádolna a saját lelkiismerete Isten ítélőszéke előtt, s ne 
döfködné megannyi fullánkkal. Ezt a megvallást tehát, miszerint mindenkinek szüksége van a 
bűnbocsánatra, mert egyetlen ember sem tökéletes, és csak akkor lesz jó dolgunk, ha Isten 
megbocsátja a bűneinket, maga a természet csikarja ki még a gonosz emberekből is. 
Időközben azonban a képmutatás becsukja a tömegek szemeit, másokat pedig annyira 
megtéveszt a romlott testi biztonságérzet, hogy csak hideg, közömbös, vagy egyáltalában 
semmilyen érzéseket sem táplálnak az isteni haraggal kapcsolatosan. 

Ebből két hiba származik. Először is az emberek könnyedén veszik a bűneiket, és az 
Isten nemtetszéséből rájuk leselkedő veszélynek a századrészét sem érzik, másodszor, 

                                                
746 “Pour lequel nous avons traduit, Donnant instruction.” 
747 Ahol ez áll: Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged. 
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haszontalan vezekléseket koholnak, hogy mentesülhessenek a vétkektől és megvásárolhassák 
Isten kegyeit. Az volt minden korban mindenfelé az uralkodó vélemény, hogy jóllehet minden 
embert beszennyezett a bűn, egyidejűleg mégis fel vannak ékesítve olyan érdemekkel, 
melyekkel Isten kegyét vélték kiérdemelni, s bár kiváltották a haragját a bűneikkel, készen 
állnak a vezeklések és elégtételek a felmentésükhöz. A Sátánnak ez a megtévesztése általános 
a pápisták, a törökök és a zsidók, és más nemzetek között. Minden ember tehát, akiket nem 
ragadott el a pápaság dühödt őrültsége, elismeri annak a kijelentésnek az igazságát, hogy az 
emberek nyomorult állapotban vannak mindaddig, amíg Isten nem bánik velük 
könyörületesen, nem tulajdonítván nekik a bűneiket. Dávid azonban tovább is megy, 
kijelentvén, hogy az ember egész élete ki van téve Isten haragjának és átkának, hacsak nem 
kegyeskedik megadni neki az Ő ingyenes kegyelmét, és kegyeibe nem fogadja őt, amiről a 
Lélek, Aki Dávid által szólt, a bizonyos magyarázó és tanúbizonyság Pál szája által (Rm4:6). 
Ha Pál nem használta volna ezt a bizonyságtételt, az olvasói soha el nem jutottak volna a 
szavainak valódi értelméhez, mert látjuk, hogy a pápisták, noha éneklik a templomaikban: 
„Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott”, stb. de mégis úgy siklanak át felette, mintha 
csekély fontosságú közhely lenne. Pállal együtt azonban ez a hit igazságának teljes 
meghatározása, mintha a próféta ezt mondta volna: az emberek csak akkor áldottak, mikor 
ingyenesen kibékültek Istennel, s Ő igazaknak minősíti őket. Az áldottság ennek megfelelően, 
amit Dávid ünnepel, véglegesen megsemmisíti a cselekedetek igazságát. A részleges 
igazságosság koholmánya, amivel a pápisták és mások hitegetik magukat, merő ostobaság, s 
még a mennyei tanítás világosságával nem rendelkezők között sem található olyan őrült, aki 
tökéletes igazságosságot állítana magáról, amiképpen ez kiderül az Isten kiengesztelésére 
irányuló vezeklésekből, mosakodásokból és más eljárásokból, melyek mindig is használatban 
voltak minden nemzetnél. Azonban mégsem vonakodnak erényeiket Istenre tukmálni úgy, 
mintha ezek által jórészt saját maguknak volna köszönhető az áldott mivoltuk. 

Dávid azonban itt teljesen más sorrendet ír elő, nevezeten azt, hogy a boldogság 
keresését mindenkinek azzal az alapelvvel kell kezdenie: Isten semmi más módon nem 
békíthető ki azokkal, akik méltók az örök pusztulásra, mint az ingyenes megbocsátással, s a 
kegyeibe fogadásukkal. S joggal jelenti ki: ha a kegyelmét megvonja tőlük, minden ember 
végtelenül nyomorult és átkozott lesz. Ha ugyanis minden ember természetes módon csak a 
gonoszra hajlamos, amíg újjá nem születnek, akkor az előző életüknek nyilvánvalóan 
gyűlöletesnek és visszataszítónak kell lenni Isten előtt. Emellett még az újjászületés után sincs 
semmiféle emberi cselekedet sem, ami tetszenék Istennek, amíg meg nem bocsátja a hozzá 
keveredő bűnt, így ezeket ki kell zárni az üdvösség reménységéből. S így természetesen nem 
marad semmi a számukra, csak az ok a legnagyobb félelemre. De hogy a szentek cselekedetei 
nem méltók a jutalomra, mert be vannak szennyezve mocsokfoltokkal, kemény beszédnek 
tűnik a pápisták számára. Azzal azonban elárulják vaskos tudatlanságukat, hogy a saját 
elképzeléseiknek megfelelően becsülik el Isten ítéletét, Akinek a szemében még a csillagok 
fénye is sem más, csak sötétség. Maradjon tehát ez leszögezett tanítás, hogy miután mi csak a 
bűnök ingyenes bocsánata által minősülünk igazaknak Isten előtt, ez az örök üdvösség kapuja, 
s ennek megfelelően csak azok az áldottak, akik Isten kegyelmében bíznak. Észben kell 
tartanunk az ellentétet, amit már említettem, a bűnbocsánatot felkaroló, és egyedül Isten 
kegyelmében bízó hívők, valamint mindazok között, akik elmulasztják átadni magukat az 
isteni kegyelem szentélyének. 

Sőt, mikor Dávid háromszor ismétli meg ugyanazt a dolgot, ez nem hiábavaló 
ismételgetés. Az valóban önmagában is teljesen világos, hogy áldott az ember, akinek a bűnei 
megbocsáttattak, azonban a gyakorlat megmutatja, milyen nehéz erről meggyőződni úgy, 
hogy teljes mértékben rögzüljön a szívünkben. A nagy többség, amint már megmutattam, 
belegabalyodtak a saját koholmányaikba, s eltaszították maguktól, amennyire csak tőlük 
tellett, a lelkiismeret rettentéseit és az isteni haragtól való félelmet. Kétségtelenül vágynak 
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arra, hogy kibéküljenek Istennel, de inkább még a látványát is elkerülik, semhogy őszintén és 
teljes szívvel keresnék a kegyelmét. Azok viszont, akiket Isten ténylegesen ráébresztett a 
nyomorúságuk eleven megérzésére, állandóan úgy izgulnak és nyugtalankodnak, hogy 
elméjük nyugalma nehezen áll helyre. Valóban megízlelik Isten kegyelmét, s megpróbálják 
azt meg is ragadni, de mégis gyakran meghökkennek, vagy tántorognak az őket érő sokféle 
támadások alatt. A két ok, amiért a zsoltáros oly hosszan időzik a bűnbocsánat témájánál, az 
alábbiak: egyrészt fel akarja rázni azokat, akik elszenderedtek, körültekintéssel ösztönözni a 
gondatlanokat, s megeleveníteni a lomhákat, hogy mindez másrészről biztos és szilárd 
meggyőződéssel nyugtassa meg a félénk és izgatott elméket. Az előbbiekre a tanítás ekképpen 
alkalmazható: „Mit akartok, ti boldogtalanok, hogy a lelkiismeret egy-két fullánkja nem zavar 
benneteket? Ha a bűneitek valamekkora korlátozott ismerete nem is elegendő ahhoz, hogy 
félelmet keltsen bennetek, mégis, micsoda abszurdum, hogy továbbra is mélyen alszotok, 
mikor a bűnök hatalmas terhe elborít benneteket?” S ez az ismétlés nem csekély vigasztalást 
és megerősítést jelent a gyengéknek és félősöknek. Miután a kételyek gyakorta megszállják 
őket, egyik a másik után, így nem elegendő, hogy csak egyetlen konfliktusból kerüljenek ki 
győztesen. Nehogy tehát a kétségbeesés fölébük kerekedjen a sok zavaró gondolat közepette, 
melyek háborgatják őket, a Szentlélek sok nyilatkozattal meg erősíti és jóváhagyja a bűnök 
bocsánatát. 

Itt helyes, ha mérlegeljük az itt szereplő kifejezések konkrét erejét. A megbocsátás, 
melyről itt szó van, természetesen nem azonos az elégtétellel. Isten, levéve, vagy elvéve a 
bűnöket, azokat elfedezve és nekünk nem tulajdonítva, ingyenesen bocsátja meg azokat. A 
pápisták ezen az alapon, bízván az elégtételeikben és túlbuzgó cselekedeteikben, fosztják meg 
magukat ettől az áldottságtól. Emellett Dávid ezeket a szavakat a teljes bűnbocsánatra 
alkalmazza. Egyáltalában nem az a különbségtétel tehát a cél itt, amit itt a pápisták tesznek a 
büntetés elengedése és a vétkek között, s amellyel csak fél bocsánatot érnek el. Most pedig azt 
kell fontolóra venni, kié ez a boldogság, ez pedig könnyen kideríthető az idő körülményének 
fontolóra vételével. Mikor Dávid megtanulta, hogy egyedül Isten kegyelmén keresztül volt 
áldott, nem volt távol Isten egyházától. Épp ellenkezőleg, mindenki másnál többet profitált 
Isten félelméből és szolgálatából, valamint az élet szentségéből, és minden kegyességben 
gyakorolta magát. Ám még miután ezeket az előrelépéseket meg is tette a vallásban, Isten úgy 
próbálta őt meg, hogy üdvösségének alfáját és omegáját Isten iránta történt ingyenes 
megbékélésének tudta be. Nem ok nélkül mutatja be Zakariás „az üdvösség ismeretét” az 
énekében „a bűnök bocsánata” ismeretében foglaltként (Lk1:77). Minél jobban kiemelkedik 
valaki a többiek közül a szentségben, annál távolabb fogja magát érezni a tökéletes 
igazságosságtól, s annál világosabban fogja látni, hogy nem bízhat semmi másban, csak 
egyedül Isten kegyelmében. Ebből kiderül: hatalmasat tévednek azok, akik a bűnbocsánatot 
csak az igazságosság kezdetéhez tartják szükségesnek. Miután a hívők naponta követnek el 
megannyi vétket, semmi hasznukra sem lesz, ha egyszer igazaknak nyilváníttatnak 
mindaddig, amíg ugyanaz a kegyelem nem kíséri el őket életük utolsó pillanatáig. Ha valaki 
ennek azt veti ellenébe, hogy máshol meg van írva: áldott az, aki „féli az Urat”, „az Ő útját 
járja”, „akinek a szíve becsületes”, stb., a válasz könnyű. Konkrétan, miután a tökéletes 
istenfélelem, az Ő törvényének tökéletes betartása, és a szív tökéletes becsületessége sehol 
meg nem található, mindaz, amit a Szentírás bárhol erről mond, Isten ingyenes kegyességén 
alapszik, mellyel kibékül velünk. 

2. És lelkében csalárdság nincsen. Ebben az igeversben a zsoltáros elkülöníti a 
hívőket mind a képmutatóktól, mind Isten érzéketlen megvetőitől, aki közül senki sem törődik 
ezzel a boldogsággal, s nem is juthatnak el annak élvezetére. A gonoszok valóban tudatában 
vannak a saját vétkeiknek, de örömüket lelik a gonoszságukban, megkeményednek a 
pimaszságukban, és nevetnek a fenyegetéseken, vagy legalábbis csalóka módon azzal 
kecsegtetik magukat, hogy majd nem kell Isten jelenlétébe lépniük. Sőt, noha boldogtalanná 
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teszi őket a nyomorúságuk érzése, és titkos kínok zaklatják őket, romlott feledékenységgel 
elnyomnak minden istenfélelmet. Ami a képmutatókat illeti, ha a lelkiismeretük bármikor döf 
egyet rajtuk, haszontalan orvosságokkal enyhítik a fájdalmukat. Valahányszor tehát Isten az 
ítélőszéke elé idézi őket, akkor nem tudom, miféle ábrándképeket állítanak maguk elé 
védelmül, és soha nincsenek híján a takarónak, mellyel visszatarthatják a világosságot a 
szívüktől. Az embereknek ezt a két osztályát a belső alattomosságuk gátolja abban, hogy Isten 
atyai szeretetében keressék a boldogságukat. Sőt mi több, sokan közülük Isten jelenlétébe 
törnek, vagy azzal a büszke feltevéssel fuvalkodnak fel, hogy ők boldogok, noha Isten ellenük 
van. Dávid tehát arról beszél: egyetlen ember sem ízlelheti meg, mit jelent a bűnbocsánat, 
amíg a szíve meg nem tisztul a csalárdságtól. Így tehát azt, hogy mit ért a csalárdság szó alatt, 
megérthetjük abból, amit mondtam. Bárki, aki nem mintegy Isten jelenlétében vizsgálja 
magát, hanem épp ellenkezőleg, kikerüli az Ő ítéletét akár sötétségbe rejtőzve, akár levelekbe 
burkolózva, mind önmagával, mind Istennel csalárd módon bánik. Nem csoda tehát, ha 
elutasítja az orvosságot az, aki nem érez betegséget. Ennek a csalárdságnak a két fajtájára, 
melyekről beszéltem, különösen ügyelni kell. Kevesen tudnak úgy megkeményedni, hogy ne 
érintené meg őket az istenfélelem, és valamekkora vágyakozás az Ő kegyelmére, ám mégis 
csak ímmel-ámmal keresik a bűnbocsánatot. Ebből származóan nem veszik észre, micsoda 
kimondhatatlan boldogság Isten kegyét élvezni. Ez történt átmenetileg Dáviddal is, mikor 
áruló biztonságérzet lopakodott be az elméjébe, elsötétítvén azt, s meggátolván őt ennek a 
boldogságnak a buzgó keresésében. A szentek gyakorta munkálkodnak ugyanezzel a 
betegséggel. Ha tehát élvezni szeretnénk az a boldogságot, amit Dávid ajánl itt nekünk, 
nagyon óvakodnunk kell, nehogy a Sátán, eltöltvén a szívünket csalárdsággal, megfosszon a 
nyomorúságunk mindennemű érzésétől, mely csalárdságban mindenki, aki kibúvókhoz 
folyamodik, szükségszerűen sorvadozni fog. 

 
3. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. 
4. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár 

hevében. Szela. 
 
3. Míg elhallgatám. Dávid itt a saját tapasztalatával erősíti meg az általa lefektetett 

tanítást, nevezetesen hogy mikor megaláztatott Isten keze alatt, semmit sem érzett annál 
nyomorultabb dolognak, mint megfosztatni az Ő kegyeitől. Ezzel arra céloz, hogy ezt az 
igazságot nem lehet helyesen megérteni mindaddig, amíg Isten próbára nem tett minket az Ő 
haragjának éreztetésével. Nem is közönséges próbákról beszél itt, hanem kijelenti, hogy Isten 
a legnagyobb szigorúsággal sújtotta. S ebben a vonatkozásban a testünk lustasága 
természetesen nem kevésbé csodálatos, mint a vakmerősége. Ha nem vagyunk erővel 
kényszerítve, soha nem törekszünk Istent oly buzgón kiengesztelni, amiképpen kellene. Végül 
az ihletett szerző a saját példájával tanít minket arra, hogy mi soha nem vesszük észre, 
mekkora boldogság Isten kegyét élvezni mindaddig, amíg meg nem érezzük a belső 
kísértésekkel megtűzdelt fájdalmas konfliktusokból, milyen szörnyű dolog Isten haragja. 
Hozzáteszi: mikor hallgatott, vagy jajgatással és ordítással próbálta kihangsúlyozni a 
fájdalmát,748 a csontjai megavultak, más szóval, minden ereje elszállt. Ebből következik, hogy 
bármerre is forduljon a bűnös, vagy bármennyire is érinti a dolog mentálisan, a betegsége a 

                                                
748 Ezt az igeverset az angol Biblia így fordítja: „Mikor csendben maradtam, a csontjaim megavultak a napestig 
tartó ordítás miatt”, amiről Street megjegyzi: „El kell ismernem, nem értem, miképpen mondható valakiről, hogy 
csendben marad, ha napestig ordít.” Ennek megfelelően, az ő olvasatában a mikor csendben maradtam helyett 
mikor belevesztem a gondolatokba kifejezés szerepel; s megjegyzi, hogy a חרש ige hifil ragozásban azt jelenti: 
latolgatni, fontolgatni, gondolatban elmélyedni benne. Kálvin fordítása és magyarázata szerint azonban nincs 
következetlenség az igevers első és második mondata között. A látszólagos ellentmondás elkerülése végett, 
miszerint valaki hallgat, de mégis egész nap jajgat, dr. Boothroyd a jajgatás helyett kínokat olvas. 
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legkisebb mértékben sem enyhül, s a jóléte sem javul a legkevésbé sem, amíg helyre nem 
állíttatik Isten kegyességébe. Gyakorta megtörténik, hogy azok, akiket a leghevesebb 
szomorúság gyötör, akik a zablát harapdálják, belsőleg emésztődnek a fájdalmukban, s 
bezárva maradnak abban egy időre, utóbb mintegy hirtelen őrültség által megragadtatván, 
annál nagyobb lendülettel tör ki belőlük a fájdalmuk, minél tovább volt visszatartva. A 
hallgatás kifejezés alatt Dávid nem érzéketlenséget, vagy ostobaságot ért, hanem a türelem és 
a makacsság között meghúzódó érzést, mely ugyanúgy társul a vétekhez, mint az erényhez. 
Csontjait ugyanis nem az életkor emésztette fel, hanem elméjének félelmetes kínjai. A 
hallgatása azonban nem a reménység, vagy engedelmesség hallgatása volt, mert nem hozott 
enyhülést a kínjaira. 

4. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed. Ebben az igeversben részletesebben 
megmagyarázza, honnan ütötte fel a fejét ez a súlyos szomorúság: érezte, hogy Isten keze 
haragosan nehezedik rá. Minden megpróbáltatás közül a legnehezebb, mikor a bűnösre Isten 
keze akkora nyomást gyakorol, hogy megérzi: olyan Bíróval van dolga, Akinek a haragja és 
szigorúsága száz halált, sőt az örök halált hozza rá. Dávid ezért panaszolja, hogy életereje 
ellankadt, s nem pusztán a harag feletti elmélkedés következtében, hanem mert felfedezte 
annak okát és forrását is. Az emberek minden ereje elszáll, mikor Isten Bíróként jelenik meg, 
s megalázza és leteríti őket a nemtetszése jeleinek kimutatásával. Ezzel teljesedik be Ézsaiás 
mondása: „Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá” (Ézs40:7). A 
zsoltáros emellett azt is elmondja, hogy nem közönséges büntetéssel taníttatott meg igazán 
félni az isteni haragtól, mert az Úr keze nem szűnt meg éjjel-nappal rá nehezedni. Valóban a 
gyermekkorától kezdve ihlette őt az istenfélelem a Szentlélek titkos befolyásával, s szilárd 
tanítás és képzés során taníttatott az igaz vallásra és a kegyességre. Ez a képzés azonban 
mégis kevésnek bizonyult a bölcsesség megszerzéséhez, így ismét új kezdőként kellett őt 
tanítani az életútjának felén. S noha már régóta hozzá volt szokva bűnei 
megsiratásához,.minden napon újra és újra rá volt kényszerítve ennek gyakorlására. Ebből 
pedig megtanuljuk, milyen sok időt vesz igénybe, míg az emberek talpra állnak, ha egyszer 
elbuktak, s mennyire lassúak az engedelmességben, mígnem Isten meg nem kettőzi, és nem 
fokozza az őket érő csapásokat nap mint nap. Ha bárki azt kérdezné, hogy vajon nem vált-e 
Dávid érzéketlenné a csapások alatt, melyekről jól tudta: Isten keze mérte azokat rá, a 
szövegkörnyezet megadja erre a választ. Nevezetesen mindaddig lesújtotta és megbéklyózta a 
zűrzavaros bánat, és gyötörte a hosszas szenvedés, amíg le nem győzetett és meg nem 
szelídült, ami az első jele az orvosság keresésének. S ez ismét arra tanít minket, hogy nem ok 
nélkül való, ha a csapások, melyekkel Isten látszólag kegyetlenül bánik velünk, ismétlődnek, s 
az Ő keze ránk nehezedik, míg heves büszkeségünk, melyet megszelídíthetetlennek ismerünk, 
a legsúlyosabb csapások által legyőzetvén meg nem aláztatik. 

 
5. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom 

hamisságomat önmagam ellenében749 az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek 
terhét.750 Szela. 

6. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a sok vizek751 
áradnának, nem juthatnak azok el ő hozzá. 

7. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a 
szabadulás dalaival!752 Szela. 

 

                                                
749 Az önmagam ellenében a Károli-fordításban nem szerepel – a ford. 
750 “Ou, peine.” — Széljegyzet. “Vagy. büntetését.” 
751 “De grandes eaux.” — Széljegyzet. “A nagy vizek.” Károlinál is így szerepel – a ford. 
752 A Károli-fordítás szerint: a szabadulás örömével – a ford. 
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5. Vétkemet bevallám néked.  A próféta most azért írja le nyomorúságának történetét, 
hogy mindenkinek megmutassa a boldogság megszerzésének kész módját, amit említ. Mikor 
az isteni harag érzése súlyosan zaklatta és gyötörte, az egyetlen könnyebbsége az volt, mikor 
őszintén elítélte magát Isten előtt, s alázatosan Hozzá menekült a bocsánatáért könyörögni. 
Nem azt mondja azonban csupán, hogy bűnei felbukkantak az emlékezetében, mert pontosan 
ezt tették Káin és Júdás bűnei is, ám abból semmi hasznuk nem származott. Mikor ugyanis a 
gonoszok lelkiismeretét a bűneik zaklatják, ők nem szűnnek meg kínlódni, és Isten ellen 
háborogni. Sőt, noha akaratuk ellenére a vádlottak padjára kényszeríti őket, nem szűnnek meg 
buzgón igyekezni eltűnni. Itt azonban a bűnök elismerésének nagyon más módja van leírva, 
nevezetesen mikor a bűnös akarattal járul Isten elé, az üdvösség reménységét nem a 
képmutatásra, vagy a makacsságra, hanem a bűnbocsánatért való könyörgésre építve. E mellé 
az önkéntes bűnvallás mellé mindig társul a hit, másként ugyanis a bűnös csak mindig 
búvóhelyet fog keresni, ahol elrejtőzhet Isten elől. Dávid szavai világosan megmutatják, hogy 
őszintén és szívesen jött Isten jelenlétébe, semmit sem elrejtve. Mikor azt mondja, hogy 
bevallotta vétkét, és el nem fedezte azt, az utóbbit a héber népnyelv szokásának megfelelően 
megerősítésképpen tette hozzá. Nem kétséges tehát, hogy Dávid, mikor megjelent Isten előtt, 
az egész szívét kiöntötte. Tudjuk, a képmutatók a gonosz cselekedeteik enyhébb színben 
történő feltüntetése végett vagy álcázzák, vagy elferdítik azokat. Röviden, soha nem vallják 
meg azokat őszintén, egyenesen és nyíltan kimondva. Dávid azonban tagadja, hogy 
megvádolható lett volna ezzel az aljassággal. Mindenféle leplezés nélkül elmondott Istennek 
mindent, ami bántotta, s ezt az azt mondtam szavakkal erősíti meg. Miközben a gonoszokat 
erővel kényszerítik pont úgy, ahogyan a bíró a bűnözőket kényszeríti a bíróság elé, ő arról 
tájékoztat minket, hogy szándékosan és tudatos elmével jött. A mondtam kifejezés pont azt 
jelzi ugyanis, hogy megtanácskozta a dolgot önmagával. Ebből tehát az következik: 
bocsánatot ígért és biztosított magának Isten kegyelmén keresztül azért, hogy a félelem meg 
ne gátolja a bűneinek szabad és önkéntes megvallásában. 

A magamra, vagy önmagam ellenében kifejezés azt jelzi, hogy Dávid elvetett magától 
mindennemű mentséget és kifogást, melyekkel az emberek könnyíteni szoktak magukon, 
másokra áthelyezve, vagy visszavezetve a saját vétküket. Dávid tehát elhatározta, hogy 
teljesen aláveti magát Isten ítéletének, s közzéteszi a saját bűnét, hogy önmagát elítélve, 
könyörgőként bocsánatot nyerhessen. 

És te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ezt a mondatot állítja szembe a fájdalmas és 
szörnyű nyugtalansággal, ami mindaddig zaklatta őt, míg nem közeledett hit által Isten 
kegyelméhez. A szavak azonban azt is megtanítják, hogy valahányszor a bűnös a kegyelem 
trónjához járul őszinte bűnvallással, megtalálja a kibékülést, amivel Isten várja őt. Más 
szóval, a zsoltáros azt akarja kifejezni, hogy Isten nemcsak megbocsátani akart neki, de a 
példája általános lecke arról: a kétségbeesettek nem fognak csalódni Isten irántuk való 
kegyességében, amint őszinte és szándékos elmével Őrá bízzák magukat. Ha ebből bárki arra 
következtetne, hogy a megtérés és a bűnvallás a kegyelem megszerzésének az oka, a válasz 
könnyű. Dávid itt nem az okról beszél, hanem annak módjáról, ahogyan a bűnös kibékül 
Istennel. A bűnvallás kétségtelenül közbeesik, ezen azonban túl kell lépnünk, s azon kell 
elgondolkodnunk, hogy a hit az, ami a szívünk és a nyelvünk megnyitásával valójában 
megszerzi a bűnbocsánatunkat. Nem igaz, hogy minden dolog, ami szükségszerűen 
kapcsolódik a bűnbocsánathoz, annak okai közé sorolandó. Vagy, egyszerűbben szólva, 
Dávid bűnbocsánatot nyert a megvallásával, de nem azért, mert kiérdemelte azt a megvallás 
puszta cselekedetével, hanem mert a hit vezetése alatt alázatosan kérte azt a bírájától. 
Emellett, miután a megvallásnak ugyanazt a módját kell használnunk manapság is, amit az 
egyházatyák használtak korábban a törvény alatt, ez kellőképpen megcáfolja a pápa zsarnoki 
rendeletét, mellyel elfordít minket Istentől, és a papjaihoz küld a bűnbocsánatért. 
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6. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes. Itt a zsoltáros konkrétan kimondja, hogy 
amivel eddig a saját személye vonatkozásában hozakodott elő, az egyformán vonatkozik Isten 
minden gyermekére. S ezt gondosan meg kell figyelni, mert eredendő hitetlenségünkből 
kifolyólag a legtöbben lassan és vonakodva teszik a magukévá Isten kegyelmét. Ebből azt is 
megtanulhatjuk, hogy Dávid a bűnbocsánatot nem a megvallás puszta cselekedetével nyerte 
el, ahogyan egyesek mondják, hanem hittel és imával. Itt arra sarkallja a hívőket, hogy 
ugyanezzel az eszközzel szerezzék azt meg, rájuk parancsolván: adják magukat az 
imádkozásra, ami a hit igazi áldozata. Továbbá azt is megtanuljuk, hogy Dávidban Isten 
példáját adta a kegyelmének, ami nemcsak kiterjedhet valamennyiünkre, de azt is 
megmutathatja, miképpen kell az engesztelést keresnünk. A minden szó az összes kegyes 
megerősítését szolgálja. A zsoltáros azonban egyidejűleg azt is megmutatja, hogy senki sem 
képes megszerezni az üdvösség reménységét, csak aki könyörgőként Isten elé borul, mert 
kivétel nélkül mindenkinek szüksége van az Ő kegyelmére. 

Az alkalmas időben kifejezés rögtön ezután egyesek szerint az imádkozás közönséges 
és szokásos óráira vonatkozik.753 Mások azonban véleményem szerint pontosabban 
hasonlítják össze Ézsaiás ama igehelyével (Ézs55:6), ahol ezt olvassuk: „Keressétek az Urat, 
a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van”. Valóban mindig időszerű Istent 
keresni, mert minden pillanatban szükségünk van a kegyelmére, s Ő mindig akar velünk 
találkozni. Miután azonban a lustaság, vagy a tompaság meggátol az Ő keresésében, Dávid 
konkrétan azokra a kritikus időszakokra utal, mikor a hívőket a szükség érzése ösztönzi, hogy 
Istenhez folyamodjanak. A pápisták visszaéltek ezzel az igehellyel ama tanításuk 
alátámasztására, hogy szükségünk van közbenjárókra a mennyben, akik imádkoznak 
értünk,754 de a kísérlet egy érv megtalálására ebből az igeszakaszból az efféle tanítás 
alátámasztására annyira abszurd, hogy cáfolatot sem igényel. Láthatjuk azonban belőle, hogy 
egyrészt hogyan rontották meg a gonoszok az egész Szentírást, másrészt micsoda vaskos 
tudatlansággal fognak mellé a legvilágosabb dolgokban is. 

Bár a sok vizek áradnának. Ez a kifejezés egyezik Joel próféciájával: „De mindaz, a ki 
az Úrnak nevét hívja segítségül” (Joel2:32). Ennek jelentése az, hogy jóllehet a halál mély 
örvényei vehetnek körül minden oldalról, mégsem kell attól félnünk, hogy elnyelnek, hanem 
inkább higgyük: ha Isten kegyelmére bízzuk magunkat, megmaradunk biztonságban és 
épségben. Ezzel tehát hangsúlyosan megtaníttatunk arra, hogy a kegyeseknek még a halálban 
is biztos üdvösségük van, feltéve, ha átadják magukat Isten kegyelme szentélyének. Az áradat 
kifejezéssel mindazokat a veszélyeket jelzi, melyektől látszólag nincs menekvés. Végül a 
zsoltáros a hálaadásra adja a fejét, s noha csak néhány szóval ünnepli az isteni kegyességet, 
mégis sok erő rejlik ebben a tömörségben. Először is tagadja, hogy lenne bármi más 
biztonságos kikötő Maga Isten kivételével. Másodszor, biztosítja magát róla, hogy Isten lesz 
az Ő hűséges őrzője. Szándékosan tartottam meg az ige jövő idejét, bár egyesek ok nélkül 
múlt idővel fordítják.755 Nem azt kell ezalatt éretni, hogy biztonságban vélte magát a jövőbeli 
nyomorúságokkal szemben, hanem Isten őrizetét állítja ezekkel szembe. Végül, bármiféle 
megpróbáltatás érje is utol, meg van róla győződve, hogy Isten lesz a szabadítója. A 
körülvenni szóval a szabadulás megannyi és változatos formáit jelzi, mintha azt mondta volna, 
hogy megszámlálhatatlanul sokféleképpen lekötelezettje az Istennek, s mindenfelől bőséges 
oka van dicsérni Őt. Egyúttal azt is megfigyelhetjük, miképpen ajánlja fel a hálaadás 
szolgálatát Istennek a tőle megszokott módon: a segítség ünneplése helyett a szabadulás 
dalaival kifejezve. 

 
                                                
753 A Septuaginta olvasata: „a kegyesség megtalálásának idején”, az arab változatban „a meghallgatás idején”, és 
a szír változatban az „elfogadható időben” szerepel. 
754 “Qu’ils nous faut avoir des advocats au ciel qui prient pour nous.” 
755 Károli jelen idővel fordítja, de a megmentés esetében ez jelenthet jövő időt is – a ford. 
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8. Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel 
tanácsollak téged.756 

9. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és 
zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád [vagy, fegyelmezetlenkedik, 
illetve makacsul engedetlen marad].757 

10. Sok bánata van a gonosznak, de a ki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt 
körül. 

11. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti 
egyeneslelkűek! 

 
8. Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged. S hogy buzdításának még nagyobb legyen az 

ereje, az isteni szónok egyénileg szól minden emberhez. A tanítás ugyanis jobban behatol az 
elmébe, mikor minden ember konkrétan önmagára vonatkoztatja azt. Mikor az üdvösség útját 
megmutatja itt Isten gyermekeinek, a legnagyobb gondot kell arra fordítani, hogy attól 
egyetlen ember se távolodjon el. Innen azt is megtanuljuk: azzal a feltétellel békülünk ki 
Istennel, hogy minden ember megpróbálja felebarátait is ugyanannak a jótéteménynek a 
részesévé tenni. Dávid, hogy még erőteljesebben jelezze a róluk való gondoskodását, a szeme 
világával írja le.758 Egyébként azt is vegyük észre, hogy akik a jólétünkről gondoskodnak, 
azokat Isten jelölte ki utunk vezetőiként, ebből pedig kiderül, milyen nagy az Ő atyai 
gondoskodása irántunk. 

9. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér. Dávid most röviden elmagyarázza 
annak a tanításnak a jelentőségét, amelyről korábban mondta, hogy adni fog. Mindenkit arra 
buzdít: tanuljanak nyugodtan, tegyék félre a makacsságot és öltsék fel a szelídség lelkét. Sok 
bölcsesség rejlik abban a tanácsban is, amit a kegyeseknek ad a vakmerőségük csökkentését 
illetően, mert ha annyira figyelnénk Isten helyesbítéseire, amennyire kellene, akkor mindenki 
buzgón keresné az Ő kegyét. Honnan származna a sok lassúság valamennyiünkben, mint hogy 
vagy ostobák, vagy makacsok vagyunk? A makacsokat a vadállatokhoz hasonlítva tehát 
Dávid megszégyeníti őket, s egyidejűleg azt is kijelenti: semmi hasznuk sem lesz „az ösztöke 
elleni rugódozásból”. Az emberek, mondja, tudják, miképpen kell visszafogni a lovak 
szilajságát a kantárral és a zablával, de mit gondolnak, mit tesz majd velük Isten, ha 
csökönyöseknek találja őket? 

10. Sok bánata van a gonosznak. Hasonlatok nélkül jelenti ki, milyen lesz a lázadók és 
csökönyösek állapota.759 Említette, hogy korábban Isten nem akart kantárokat, és zablákat, a 
szemtelenségüket visszafogandó. Most pedig hozzáteszi, hogy nem lesz mértéke, vagy vége a 

                                                
756 “Ou, je guideray de mon oeil.” — Széljegyzet. “Vagy, szemeimmel vezetlek téged.” 
757 Ez az igevers a héberben hiányos és homályos. Ezért Kálvin fordítása mellett, ami egyébként nagyon jól illik 
a szövegkörnyezethez, megjelentek különféle egyéb fordítások is. Az angol Bibliában az utolsó mondat így 
hangzik: „nehogy közel jöjjenek hozzád”, azaz nehogy rád támadjanak. Ez azonban világosan helytelen fordítás. 
Ezekre a félénk, nem harcias állatokra általában ez nem jellemző, a zablát és a kantárt nem a távoltartásuk végett 
használjuk önmagunktól, hanem hogy legyőzzük, vezessük, és engedelmességre kényszerítsük őket az akaratunk 
iránt. Így a zsoltáros célja is az, hogy arra serkentse az embereket: közeledjenek Istenhez. A mondatot tehát sok 
kritikus így fordítja: „Vagy nem közelednek hozzád”, azaz menekülnek majd tőled. A héber kifejezés szó szerint 
így hangzik: „Nincs odajövetel hozzád”. 
758 A legtöbb igemagyarázó itt az Urat tekinti beszélőnek. Kálvin azonban Dávidot tekinti annak. Ezt a 
véleményét osztja Walford is: „A Zsolt51:15-ben”, mondja ez a kritikus, „mely nagyjából ugyanabban az 
időben, és ugyanabból az okból íródott, Dávid okként jelöli meg, hogy Isten azért állítsa őt vissza az üdvösség 
örömére, mert így a vétkeseket taníthatja erre az útra, s a bűnösök ezzel megtérhetnek Őhozzá. Így az előttünk 
levő igeszakaszban is a bűnösökhöz szól: ’Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj’.” 
759 Fry olvasata: „Sok a sebe a csökönyösnek”, s erről az alábbi megjegyzést teszi: „Ezen a helyen a בטח pontos 
elképzelését látjuk a csökönyös, engedetlen, makrancoskodó, kormányozhatatlan öszvérre, vagy lóra utalva. 
Ezzel ellentétes a megbízni, engedelmeskedni, vagy engedni, amiképpen a szelíd állat teljesen megbízik a 
vezetője irányításában és engedelmeskedik annak. 
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nyomorúságaiknak mindaddig, amíg végleg meg nem emésztetnek. Lehet tehát, hogy Isten 
megkímél minket egy ideig, mégis töltsön el minket félelemmel ez a fenyegetés, és őrizzen 
meg attól, hogy megkeményedjünk, mert mindeddig büntetlenül megúsztuk. A bővelkedésünk 
se csaljon meg minket annyira – amit Isten megátkozott – hogy bezárja az elméinket ama 
előre nem látott bajokon történő töprengés előtt, melyekkel az összes gonoszt fenyegeti. A 
zsoltáros elmondta nekünk, hogy egyrészt Isten fel van fegyverezve megszámlálhatatlanul sok 
csapással a gonoszok ellen, másrészt végtelen jósággal mindazok megsegítésére, akik az 
Övéi. A dolog summája tehát az, hogy semmi más orvosság nincsen a megpróbáltatásainkra, 
mint megalázni magunkat Isten keze alatt, és egyedül az Ő kegyelmében találni meg az 
üdvösségünket. Azok pedig, akik Istenre támaszkodnak, minden vonatkozásban megáldatnak, 
mert támadja őket a Sátán bármely oldalról, ott lesz az Úr vele szembeszállni, és az Ő 
védelmező erejével óvja majd őket. 

11. Örüljetek az Úrban. Miután megtanította, mennyire készen van és hozzáférhető a 
valódi boldogság minden istenfélő számára, Dávid jó okkal buzdítja őket az örvendezésre. 
Megparancsolja, hogy örüljenek az Úrban, mintha azt mondta volna: semmi sem gátolja őket 
meggyőződni Isten kegyességéről, látván, mily nagylelkűen és kedvesen kínálja nekik a 
megbékélést. Egyúttal azt is észrevehetjük, hogy ez a hit páratlan gyümölcse, amit Pál is 
ajánl, nevezetesen mikor az istenfélő lelkiismerete békés és vidám, s élvezi a békességet és a 
lelki örömöt. Valahol csak élő a hit azt az öröm fogja követni. Miután azonban a világot a 
saját hitetlensége gátolja meg ennek az örömnek az élvezetében, így Dávid csak az igazakhoz 
szól, akiket egyenes szívűeknek nevez, megtanítván nekünk ezzel azt, hogy az igazságosság 
külső megjelenése, mely lebilincseli az embereket, Isten szemében semmit sem ér. De 
miképpen nevezi azokat igazaknak, akiknek egész boldogsága abban rejlik, hogy Isten az Ő 
ingyenes kegyelméből nem tulajdonít nekik bűnt? Erre azt válaszolom, hogy senki mást nem 
fogad a kegyeibe, csak azokat, akik elégedetlenek önmagukkal a bűneik miatt, és teljes 
szívükből megtérnek. Nem mintha a megtérés érdemelné ki a bűnbocsánatot, hanem a hitet 
nem lehet soha elválasztani az újjászületés lelkétől. Mikor elkezdték odaszánni magukat 
Istennek, Ő ugyanúgy fogadja a szívük becsületes hajlamát, mintha az tiszta és tökéletes 
volna, mert a hit nemcsak kibékíti Istent az emberrel, hanem meg is szenteli mindazt, ami 
tökéletlen benne, így Isten ingyenes kegyelméből válik igazzá az, aki a saját érdemeivel soha 
nem lett volna képes megszerezni ezt a hatalmas áldást. 
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33. zsoltár 
 
Dávid, vagy bárki más e zsoltár szerzőjeként, a híveket Isten dicséretére serkentendő, 

érveit az Isten gondviselésére alapozza, mely által Ő az egész világot fenntartja, védi és 
kormányozza. Ezután Istennek a választott népe iránti atyai jóságát ünnepli, egyúttal azt is 
megmutatván, mennyire szükséges, hogy a kegyeseket az Ő speciális gondoskodása táplálja. 

 
1. Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik760 a dícséret. 
2. Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. 
3. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. 
4. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.761 
 
1. Örvendezzetek ti igazak az Úrban. Itt az ihletett szerző név szerint szólítja meg a 

hívőket, vagy igazakat, mert egyedül ők képesek hirdetni Isten dicsőségét. A hitetlenek, akik 
soha meg nem ízlelték az Ő jóságát, nem képesek Őt szívből dicsérni, s Isten sem leli örömét 
abban, hogy szentségtelen nyelvükkel kimondják az Ő nevét. A szövegkörnyezet azonban 
konkrétabban megmutatja, hogy ez a buzdítás miért alkalmazható csak a hívőkre. Sokan 
ennek megfelelően úgy magyarázzák a második mondatot, a hívekhez illik a dicséret, hogy az 
ezt jelenti: ha az istentelenek, vagy a képmutatók próbálják a dicséretet gyakorolni, az inkább 
Isten gyalázatára és szégyenére válik, mintsem a dicséretére. Sőt, azzal az Ő szent nevét csak 
megszentségtelenítik. Kétségtelenül nagyon igaz, amint már megjegyeztem, hogy Isten teremt 
Magának egy egyházat a világban kegyes örökbefogadás által és azzal a konkrét céllal, hogy 
az Ő nevét megfelelően dicsérjék az erre alkalmas bizonyságtevők. Az a hívekhez illik a 
dicséret mondat valódi jelentése azonban az, hogy nincs olyan tevékenység, mellyel jobban 
elfoglalhatnák magukat. S valóban, miután Isten a napi jótéteményeivel bőséges alapot ad a 
dicsőségének magasztalásához, s mivel határtalan ósága, amint azt máshol már láttuk, félretett 
kincsként van felhalmozva a számukra, hálátlan, és a végtelenségig ésszerűtlen dolog lenne, 
ha hallgatnának Isten dicséretében. A dolog summája tehát ez: az igazak fő dolga, mellyel 
nekik el kell magukat foglalni, nem más, mint hirdetni az emberek között Isten igazságát, 
jóságát és hatalmát, aminek ismerete beplántáltatott az elméikbe. Más magyarázókat követve 
én is az illik a dicséret szavakkal fordítottam ezt a részt, de az illik-kel fordított eredeti szót 
lehet kívánatos-nak is fordítani, ha a héber אוה avah szóból származónak tekintjük, ami 
kívánságot, vagy vágyat jelöl. S természetes, hogy mikor Isten ennyire édesgeti a hívőket, 
helyes, ha teljes szívükkel az Ő dicséretével foglalják el magukat. Azt is észre kell venni, 
hogy miután a próféta az első mondatban az igazak megnevezést használta, rögtön hozzáteszi 
a hívek szót is, ami a szív belső épségét tartja szem előtt, azzal meghatározza, hogy mi, illetve 
miben foglaltatik a valódi igazságosság. 

2. Dicsérjétek az Urat cziterával. Nyilvánvaló, hogy a zsoltáros itt azt a heves és forró 
vonzalmat fejezi ki, amellyel a híveknek az Urat kell dicsérniük, mikor megparancsolja a 
zeneszerszámok használatát ebből a célból. Azt szeretné, ha a hívők nem hagynának el 
semmit, ami alkalmas az emberek elméinek és érzéseinek lelkesítésére Isten dicséretében. 
Isten neve a szó szoros értelmében valóban csak tagolt beszéddel dicsérhető, de nem ok nélkül 
teszi ehhez hozzá Dávid azokat a segédeszközöket, melyekkel a hívők még jobban lelkesítik 
magukat annak gyakorlására, főleg, ha azt is fontolóra vesszük, hogy itt az ókori népről 
beszélt. Egy különbségtételt azonban meg kell itt figyelnünk, hogy válogatás nélkül ne 
tekintsünk mindent magunkra is vonatkozónak abból, ami korábban a zsidóknak volt 

                                                
760 “Ou, digne d’estre aimee par les,” stb. — Széljegyzet. “Vagy, méltó, hogy szeressék [ti. Isten dicséretét].” 
761 “Fideles, c’est, fermes et permanentes.” — Széljegyzet. “Hűséges, azaz szilárd és állandó.” 
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megparancsolva. Kétségem sincs felőle, hogy a játék a citerán, hárfán és lanton, melyet a 
zsoltárok oly gyakran említenek, az oktatás részét képezte, azaz mondhatni a törvény 
gyermekes parancsolatát: én a megszabott templomi szolgálatról beszélek. Mert még 
manapság is, ha a hívők úgy döntenek, hogy zeneszerszámokkal vidítják fel magukat, 
véleményem szerint törekedniük kell arra, hogy vidámságukat ne válasszák el Isten 
dicséretétől. Mikor azonban gyakorta látogatják a szent gyülekezéseiket, a zeneszerszámok 
Isten dicséretében nem lesznek alkalmasabbak, mint a füstölő áldozat elégetés, a 
lámpagyújtogatás, vagy a törvény egyéb előképeinek helyreállítása. A pápisták tehát ostoba 
módon vették ezt át megannyi más dolog mellett a zsidóktól. Azok az emberek, akik nagyon 
kedvelik a külsődleges pompát, örömüket lelhetik abban a zajongásban, de az egyszerűség, 
amit Isten ajánl nekünk az apostol által, az Ő számára sokkal jobban tetsző. Pál csak azt 
engedi meg nekünk a nyilvános gyülekezetekben, hogy ismert nyelven dicsérjük az Urat 
(1Kor14:16). Az ember hangja, noha a jelenlévők többsége nem érti, biztosan felülmúlja az 
összes élettelen zeneszerszámot, mégis látjuk, hogy Szent Pál mit határozott az ismeretlen 
nyelven való szólásról.762 Mint mondunk hát a kántálásról, ami nem mással, mint üres zajjal 
tölti be a füleket? Tagadja bárki, hogy a zene nagyon hasznos az emberek elméjének 
felébresztésére és a szívük megindítására? Ezt én is elismerem, de mindig ügyelnünk kell arra, 
nehogy romlás lopakodjon be, ami egyrészt megrontja a tiszta istentiszteletet, másrész 
babonaságba sodorja az embereket. S miután a Szentlélek konkrétan figyelmeztet minket Pál 
szájával annak veszélyére, hogy ne lépjünk túl azon, amit Ő garantál, mert az nemcsak 
oktalan buzgóság, de gonosz és romlott makacsság is. 

3. Énekeljetek néki új éneket. Miután a zsoltáros a későbbiekben Isten hatalmas 
munkáiról, még konkrétabban az egyház megtartásáról értekezik, nem csoda, hogy arra 
buzdítja az igazakat: énekeljenek új, azaz ritka és válogatott éneket. Minél közelebbről és 
szorgalmasabban vizsgálják a hívők Isten munkáit, annál igyekvőbbek az Ő dicséretében. 
Nem közönséges tehát ez az ének, aminek éneklésére buzdítja őket, hanem olyan ének, mely 
megfelel a téma fenségének. Ez a második mondat jelentése is, melyben arra buzdítja őket, 
hogy hangosan énekeljenek. Én ebben az értelemben fordítom a héber היתיב heytib szót, 
jóllehet mások inkább a hangjegyek megfelelő elhelyezésére vonatkoztatják azt. 

4. Mert az Úr szava igaz. Amiképpen épp az imént jegyeztem meg, hogy a zsoltáros 
először Isten általános gondviselését tárja elénk, mellyel az egész világot kormányozza, majd 
elmondja nekünk: úgy alkalmazza a hatalmát az egész tevékenysége során, hogy a 
legtökéletesebb egyenlőség és hűség ragyog fel mindenütt. Egyesek a szó és a cselekedet 
szavakat egymás szinonimáinak tekintik, ámde úgy hiszem, van különbség közöttük, s a szó 
jelenti a tanácsvégzést, vagy rendelést, míg a cselekedet jelenti az Ő tanácsvégzésének 
hatását, vagy végrehajtását. Elismerem, hogy ugyanazt a témát ismétli különböző szavakkal, 
ahogyan teszi azt más helyeken is, de kis különbség található ezekben az ismétlésekben, hogy 
ugyanazt a dolgot többféleképpen is el lehessen mondani. Az elhangzottak jelentése az, hogy 
bármit is jelöl ki és parancsol meg Isten, az helyes, és bármit is valósít meg tényleges 
tevékenységgel, az hűséges és igaz. Emellett azt is észre kell venni, hogy a szó kifejezést nem 
a tanításra kell érteni, hanem a módszerre, mellyel Isten a világot kormányozza. 

 
5. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr jóságával763 telve a föld. 
6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lelke által764 minden seregök. 
7. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat. 
8. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. 

                                                
762 “Et neant moins nous voyons ce que Sainct Paul en determine.” 
763 A Károli-fordításban itt a kegyelmével szó szerepel – a ford. 
764 “C’est, le soufie, le vent.” — Széljegyzet. “Azaz, a leheletére.” A Károli-fordításban is ez a szó szerepel – a 
ford. 
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9. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. 
 
5. Szereti az igazságot és törvényt. Ez az előző igevers megerősítése, s azt tudatja 

velünk, hogy Isten a saját természetéből kiindulva szereti az igazságot és az egyenlőséget. 
Ebből következik, hogy elhamarkodott érzelmek nem képesek Ő úgy sarkallni a gonosz 
elgondolásokra, mint az embereket. Ez először valóban nem tűnik többnek, mint Isten 
közhelyszerű dicséretének, melynek csekély a jelentősége, mert azt mindenki vallja, hogy Ő 
az igazságosság legtökéletesebb szabályát tartja fenn minden cselekedetében. Akkor meg 
miért, kérdezhetik egyesek, hallottunk épp az imént az új énekről, mintha ez valami 
rendkívüli dolog lenne? Erre azt mondjuk, hogy először is azért, mert túlontúl nyilvánvaló, 
mennyire gonosz módon csukja be a szemeit a világ nagyobb része Isten igazságossága előtt, 
miközben átsiklanak a gondviselésének megszámlálhatatlan bizonyítéka felett, vagy azt 
képzelik, hogy ezek a véletlen művei. Gyakori azonban a még ennél is rosszabb hiba, 
nevezetesen mikor a kéréseink nem teljesülnek, azonnal Isten igazsága ellen morgolódunk, s 
jóllehet „Az Isten minden dolgot igazsággal cselekszik” közmondás ott van minden ember 
szájában, mégis talán száz közül egy ha hiszi ezt szilárdan a szívében is. Másképpen ugyanis 
abban a pillanatban, ahogy az „így tetszett az Istennek” igazság elhangzik, minden embernek 
engedelmesen alá kellene vetnie magát Isten akaratának. De miután az emberek a 
megpróbáltatások közepette a legnagyobb nehézségek árán jutnak el eddig a pontig – ti. annak 
felismeréségig, hogy Isten igazságos, s mivel a bővelkedésben hamarosan felhagynak ennek 
elismerésével, nem kell csodálkozni, ha a próféta az embereket arról akarván meggyőzni, 
hogy Isten igazságos kormányzó, kijelenti, hogy Ő szereti az igazságot. Bárki tehát, aki 
alaposan felkarolta ezt a tanítást, tudja meg: nagy hasznára vált. 

Mások úgy magyarázzák, hogy Isten szereti az igazságosságot az emberekben. Ez 
valóban igaz, de igen messze áll a szöveg jelentésétől, mivel a Szentlélek célja itt Isten 
dicsőségének fenntartása az istentelenség mérgével szemben, ami mélyen befészkelte magát 
az emberek szívébe. A mondat második felében a zsoltáros Isten kiválóságának másik részét 
ajánlja, nevezetesen hogy az Úr jóságával telve a föld. Isten igazságosságának joggal kellene 
minket dicséretre serkentenie, mivel minél több tapasztalatot szerez bárki az Ő 
nagylelkűségéről és könyörületéről, annál inkább hajlik az Ő dicséretére. Továbbá, az 
értekezés még mindig Isten minden jótéteményére vonatkozik, amit szétosztogat az emberi 
fajon belül. Ezeket, mondja az ihletett szerző, bármerre is fordulunk, mindenütt láthatjuk. 

6. Az Úr szavára. S hogy még jobban serkentsen minket a gondolkodásra Isten 
munkáiról, magát a világ teremtését hozza elénk, mert amíg nem ismerjük el Istent a világ 
Teremtőjének és Alkotójának, ki fogja elhinni, hogy Ő igenis ügyel az emberek dolgaira, s a 
világ állapotát az Ő bölcsessége és hatalma befolyásolja? A világ teremtése azonban elvezet 
minket Isten gondviseléséhez, mint annak közvetlen követlen következményéhez. Nem 
mintha minden ember oly tisztességesen gondolkodna, vagy oly szilárd ítélőképességgel lenne 
felruházva, hogy arra a következtetésre jutnának: a világot mind a mai napig ugyanaz az isteni 
hatalom tartja fenn, amely egyszer a teremtésben mutatkozott meg. Épp ellenkezőleg, a nagy 
többség úgy képzeli, hogy Ő tétlen szemlélője a mennyben bárminek, ami itt a Földön folyik. 
De egyetlen ember sem hiszi igazán, hogy a világot Isten teremtette, amíg nincs arról is 
szilárdan meggyőződve, hogy Ő is tartja fenn és őrzi meg azt. A próféta tehát bölcsen és 
helyesen vezet minket vissza a világ eredetéhez azért, hogy Istennek a természet folytonos 
rendjében megmutatkozó gondviselése bizonyosságához rögzítse az elménket. Egy 
szinekdoché segítségével az egek szót használja a világ teljes szövetének megjelölésére, mert 
amint azt máshol már említettem, az egek látványa a teremtés minden más részénél jobban 
tölt el minket bámulattal. Ezért azonnal hozzáteszi: és minden seregök., amely frazeológiával 
a Szentírás szokásos módszerének megfelelően a csillagokat és a bolygókat érti, mert ha az 
egek meg lennének fosztva ezektől a díszektől, bizonyos értelemben üresek lennének. Azt 
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kimondván, hogy az egek Isten szavára lettek, hatalmasan felnagyítja az Ő hatalmát, mert 
egyetlen fejbólintásával,765 minden külső segítség, valamint sok idő és fáradozás766 nélkül 
teremtett ennyire nemes és fenséges dolgot. S jóllehet a zsoltáros Isten Ígéjét és az Ő szájának 
leheletét állítja szembe minden külső eszközzel, s mindenféle fáradságos munkálkodás 
elképzelésével Isten részéről, mégis biztosan és természetesen következtethetünk ebből az 
igeszakaszból arra, hogy a világot Isten örök Ígéje, az Ő egyszülött Fia formálta meg. Az 
ókori igemagyarázók figyelemre méltó leleményességgel használták ezt az igeverset a 
Szentlélek örökkévaló isteni mivoltának bizonyítékaként a sabelliánusokkal szemben. Más 
igeversekből, s különösen az Ézs11:4-ből azonban kiderül, hogy a száj lehelete nem mást 
jelent, mint beszédet. Ott ugyanis az van megírva Krisztusról, hogy „megveri a földet 
szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent”. Ahogyan itt a hatalommal bíró és 
hatékony beszédet jelzi jelképesen a szájának vesszője, úgy jelöli azt más célból a rögtön 
ezután következő mondatban a szájának lehelete, mégpedig nevezetesen abból, hogy 
megjelölje a különbséget Isten beszéde, valamint az emberek szájából származó üres hangok 
között. A Szentlélek isteni mivoltának bizonyítása végett tehát én nem merészelném felhozni 
ezt a szöveget a sabelliánusokkal szemben. Számítsuk azt elégségesnek, hogy Isten formálta 
az egeket az Ő Ígéjével oly módon, hogy az bizonyítsa Krisztus örök istenségét. Ha pedig 
ennek bárki azt veti ellenébe, hogy ezek az isteni személyek nem tűnnek fel különállókként, 
ha az Íge és a lehelet szavak egymás szinonimái, arra azt válaszolom, hogy a lehelet szót itt 
nem egyszerűen csak úgy használja, mint más helyeken, ahol nyilvánvalóan különbséget tesz 
az Íge és a Lélek között. Itt viszont a szájának lehelete kifejezést jelképesen használja a 
beszéd kimondására, mintha ezt mondta volna: amint Isten kibocsátotta szájának leheletét, 
vagy kihirdette szóban, mit akar, hogy megtörténjen, az egek azonnal létezésre jutottak, s 
felruháztattak felfoghatatlan számú és fajtájú csillaggal. Valóban igaz, hogy ezt a hasonlatot 
az emberektől kölcsönözte, de a Szentírás gyakran tanítja más helyeken, hogy a világot az 
örök Íge teremtette, aki Isten egyszülött Fiaként később testben is megjelent. 

7. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe.767 Itt a zsoltáros nem mond el mindet, 
ami elmondható lett volna a világ minden részéről, hanem egyetlen részletet kiemelve tekint 
az egészre. Azonban egy látványos és figyelemre méltó csodát ünnepel, amit mi is látunk a 
Föld felszínére tekintve, nevezetesen hogy Isten összegyűjti a folyékony és instabil elemként 
ismert vizet mondhatni szilárd halomba, s megtartja abban úgy, amiképpen Neki tetszik. A 
természeti filozófusok elismerik, a tapasztalat pedig nyíltan hirdeti, hogy a víz magasabb 
helyet foglal el, mint a szárazföld. Miképpen van tehát, hogy a folyékony és természeténél 
fogva szétáradásra hajlamos vizek nem terjednek szét, és nem borítják el a szárazföldet, s 
miképpen van az, hogy az alacsonyabb helyen levő szárazföld száraz marad? Ebben 
természetesen észrevesszük, hogy Isten, aki mindig is ügyel az emberiség jólétére, bizonyos 
láthatatlan korlátok közé zárta a vizeket, s egész a mai napig azok között tartja azokat. A 
próféta elegánsan jelenti ki, hogy Isten parancsolatára állnak nyugodtan úgy, mintha csak 
holmi szilárd anyag lenne felhalmozva. Nem céltalanul hozza elő a Szentlélek az isteni 
hatalom eme bizonyítékát a különböző igeversekben, például a Jer5:22-ben és a Jób38:8-ban. 
Az igevers második részében látszólag ugyanazt az elképzelést ismétli, bár felerősítve. Isten 
nemcsak a tengerekben tartja a hatalmas víztömegeket, de el is rejti azok által titokzatos és 
felfoghatatlan erővel a Föld belső részeit. Bárki, aki önmagukban vizsgálja az elemeket, a 
természettel ellentétesnek fogja vélni, hogy a feneketlen mélységek, vagyis a vizek 
felmérhetetlen mélységei, melyek természetes hajlama inkább a szárazföld elborítása, inkább 

                                                
765 “Par son simple vouloir et commandement.” — “Egyszerűen az akaratával és parancsolatával.” 
766 “Sans aussi y employer beaucoup de temps ou travail.” 
767 Az 1Móz1:9-ben ezt olvassuk: „És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy 
tessék meg a száraz. És úgy lőn.” A zsoltáros itt valószínűleg erre az igeversre utal, mert ez nyilvánvaló utánzása 
annak a stílusnak, amellyel Isten a Genezis első fejezetében leírta a teremtés munkájának kivitelezését. 
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rejtve maradnak alatta. S hogy a megannyi üreges csatorna és mélység nem nyeli el minden 
pillanatban a földet, az is újabb fenséges bemutatása az isteni hatalomnak, mert jóllehet mind 
manapság, mind egykoron egyes városok el lettek árasztva, a Föld teste mégis a maga helyén 
maradt. 

8. Féljen az Úrtól mind az egész föld. A zsoltáros arra a következtetésre jut, hogy 
jogos ok van rá, amiért az egész világnak alázattal engedelmeskedni kell Isten 
kormányzásának, Aki létezést adott neki, s Aki fenn is tartja azt. A féljen az Úrtól és a 
rettegjen tőle csak annyit jelent: tisztelje hatalmas erejét és hódoljon neki. A hatalmas 
érzéketlenség jele nem meghajolni Isten jelenlétében, Akitől a létezésünket kaptuk, s Akitől 
az állapotunk függ. A próféta mindkét dologra utal, kijelentvén: a világ azonnal megjelent, 
amint Isten szólt, a létezését pedig az Ő parancsolata tartja fenn. Nem volna ugyanis elégséges 
megteremteni a világot egy pillanat alatt, ha aztán nem tartaná fenn a létezését Isten ereje. Ő 
nem használt sokféle eszközt a világ megteremtésében, de szava felfoghatatlan erejét 
bizonyítandó elrendelte, hogy amint kimondja a szót, legyen meg a dolog.768 A parancs szó 
tehát azt erősíti meg, amit korábban mondtam, hogy Ígéje nem volt más, mint fejbólintás, 
vagy akarat, s beszélni ugyanannyi, mint parancsolni. Helyes azonban úgy érteni, hogy ebben 
a fejbólintásban, vagy parancsban Isten örök bölcsessége mutatkozott meg. 

 
10. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.769 
11. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai korról-korra.770 
12. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott 

magának. 
 
10. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát. Miután röviden érintette a világ teremtését, 

a zsoltáros visszatér korábbi témájára, nevezetesen hogy az események, melyek napi 
rendszerességgel ismétlődnek, kétségtelenül Isten gondviselésének a bizonyítékai. S nehogy 
bárki meglepődjön, amiért Istent a nemzetek ellenségeként kell bemutatnia, aki inkább 
meghiúsítja a nemzetek tanácsát, mintsem megerősítené azt, és boldog végkimenetelt adna 
neki, kiválaszt egy példát, mely a legerősebb a szentek vigasztalására. Tudjuk, mennyi 
mindent próbálnak meg és agyalnak ki az emberek a törvényekkel és az igazsággal szemben, s 
miképpen próbálják meg fortélyaikkal fenekestől felfordítani a világot, hogy zsarnoki módon 
magukhoz ragadhassák a hatalmat, és lábbal tiporhassák a jókat és az egyszerűeket. Mely 
teremtmények lennének nyomorultabbak nálunknál, ha azok az emberek, akik ennyire 
változatos gonosz hajlamokkal bírnak, szabadon és féktelenül bánhatnának velünk? Mikor 
azonban Isten jelenti ki nekünk a mennyből, hogy az Ő munkája szétrombolni a fortélyaikat, 
és semmivé tenni az elhatározásaikat, akkor nincs okunk csendben maradni, még ha a 
leglármásabban is viselkednek. Isten tehát, mondja a zsoltáros, nem azért forgatja el a 
nemzetek tanácsát, mert bevallottan örömét leli ezek meghiúsításában, hanem a féktelenségük 
megzabolázása végett. Ők ugyanis mindent zűrzavarba taszítanának, ha akaratuk szerint 
érnének el sikereket. Sőt, mivel mint erőszakoskodó egyedek, a becsületest és ártatlant 
zaklatva még Isten ellen is harcolnak, nagyon szükséges tekintetbe venni, hogy Isten ereje és 
védelme száll szembe a hevességükkel. S miután az emberek nagy többsége megvetvén 
minden szerénységet, homlokegyenest törtetnek bele a válogatás nélküli féktelenségbe, a 

                                                
768 “Il a commande que si tost qu’il auroit comme prononce le mot, la chose aussi se trouvast faire.” 
769 A Septuaginta itt hozzátesz egy mondatot, ami nem szerepel a héberben, nevezetesen: „Και αθετει βουλας 
αρχοντων”, „S meghiúsítja a fejedelmek tanácsát”. A Vulgata, az arab és az etióp változat, a Septuagintából 
másolva tartalmazzák ugyanezt a kiegészítést. Nem található meg azonban a kaldeus és a szír változatban, 
melyek megegyeznek a héber bibliákkal, s ebből arra következtetünk, hogy a görög fordítók tették ezt hozzá 
magyarázatképpen. Ezt a szabadságukat máshol is használták. 
770 A héberben: nemzedékről nemzedékre. (És Károlinál is – a ford.) 
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próféta nemcsak az egyes emberekről beszél, hanem egész nemzetekről. Más szóval, azt 
erősítgeti, hogy bármiképpen is szövetkezzenek egymással az emberek, s szánják el magukat 
nagy seregekkel erre, vagy arra, céljaik mégis semmivé lesznek, mivel Isten számára 
ugyanolyan könnyű szétszórni a tömegeket, mint visszafogni néhányakat. De jóllehet Isten 
célja itt a megerősítésünk a jó reménységgel a gonoszok vakmerőségével szemben, 
egyidejűleg figyelmeztet minket, hogy ne vállaljunk fel semmit az ő parancsa és vezetése 
nélkül. 

11. Az Úr tanácsa. A próféta oly módon magasztalja fel Isten végtelen hatalmát, hogy 
felépíthesse a hitünket annak nagyságában, mert itt nem Istennek a mennyben elrejtett 
tanácsvégzését dicséri, amit csak messziről tisztelhetnénk és imádhatnánk. Miután azonban az 
Úr a Szentírásban mindenütt arról tesz bizonyságot, hogy szereti a becsületességet és az 
igazságot, hogy gondoskodik az igazakról és a jókról, s hogy mindig is hajlamos a gonoszul 
elnyomott szolgáinak a támogatására, a próféta azt mondja, hogy mindez bizonyos és szilárd 
marad. Azaz azt mondja el, mi célból teszi semmivé Isten a nemzetek tanácsát, nevezetesen 
mert válogatás nélkül, homlokegyenest törnek minden rend felforgatására. 

Először is tehát tanuljuk meg, hogy Isten tanácsvégzésére az Ő Ígéjének szemüvegén 
keresztül nézzünk, s mikor megelégedtünk azzal: semmit sem ígért, csak amit eldöntött, hogy 
véghezvisz, jusson azonnal eszünkbe az az állhatatosság, amiről itt a próféta beszél. S miután 
sok, vagy inkább egész nemzetek próbálnak megszámlálhatatlanul sok akadályt gördíteni az 
útjába, emlékezzünk az előző kijelentésére is, miszerint mikor az emberek megannyi fortélyt 
eszelnek ki, Isten hatalmában áll, s gyakran tetszik is neki azokat meghiúsítani. A Szentlélek 
kétségtelenül azt akarta, hogy gyakoroljuk ebbe a gyakorlati ismeretbe vetett hitünket, mert 
egyébként amit itt mond Isten tanácsvégzéséről, az hűvös és gyümölcstelen volna. Ha 
azonban egyszer meggyőződtünk arról, hogy Isten megvédi azokat a szolgáit, akik az Ő nevét 
hívják segítségül, s kimenti őket minden veszélyből, akkor bármiféle furfangot is alkalmaznak 
a gonoszok ellenük, tevékenységük és erőfeszítéseik semmiképpen sem rettentenek majd meg 
minket, mert amint Isten szembeszáll a mesterkedéseikkel, a részükről semmiféle ravaszság 
sem fogja Őt meggátolni a tanácsvégzésének kivitelezésében. 

12. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr. Ez az igevers kiválóan egyezik az előzővel, 
ugyanis kevés haszna lenne a számunkra megfigyelni, ami Isten tanácsvégzésének 
stabilitásáról elhangzott, ha az a tanácsvégzés nem ránk vonatkozna. A próféta tehát, 
hirdetvén, hogy áldottak azok, akiket az Úr a védelmébe fogad, emlékeztet minket rá: az a 
tanácsvégzés, amit éppen az imént említett, nem titkos, mely mindig is rejtve marad Istenben, 
hanem nyíltan megmutatkozik az egyház létezésében és védelmében, s ebben mindig is 
szemlélhető. Látjuk tehát, hogy itt nem azok ismerik el igazán Istent a világ Kormányzójának, 
akik hűvösen spekulálnak Isten hatalmáról, hanem egyedül azok, akik a saját mostani javukra 
alkalmazzák azt. Sőt, mikor a zsoltáros minden áldottságunkat abban helyezi, hogy az Úr a mi 
Istenünk, érintvén az irántunk megnyilvánuló isteni szeretet forrását, akkor egyetlen szóba érti 
bele mindazt, amire vágyni szoktak az élet boldoggá tételéhez. Mikor ugyanis alászáll, hogy 
gondoskodjon az üdvösségünkről, a szárnyai alatt tápláljon minket, gondoskodjon a 
szükségeinkről, segítsen minket a veszélyek közepette, akkor mindez attól függ, hogy 
örökbefogadott minket. De nehogy azt gondolja bárki, hogy az emberek ezt a hatalmas jót a 
saját erőfeszítésükkel és munkálkodásukkal érik el, Dávid konkrétan tanítja: Isten kegyelmes, 
kiválasztó szeretetének forrásából származóan számíttatunk Isten népe közé. Valóban igaz, 
hogy Ádám személyében az emberek először arra választattak ki, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek, de a bűnt követő elidegenedés megfosztott minket ettől a hatalmas áldástól. Amíg 
tehát Isten szabadon örökbe nem fogad minket, a természetünknél fogva nyomorultak 
vagyunk, s nincs más hozzáférésünk, vagy eszközünk a boldogságba történő belépésre, mint 
az, hogy Isten a saját jótetszéséből kiválasszon minket, akik teljesen méltatlanok vagyunk 
erre. Kiderül tehát, mennyire ostobán rontják meg ezt az igeverset azok, akik az emberekre 
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testálják, amit itt a próféta Istennek tulajdonít, mintha az emberek választanák Istent 
örökségükül. Elismerem, hogy hit által különböztetjük meg az igaz Istent a bálványoktól, de 
ehhez az alapelvhez mindig is szilárdan kell ragaszkodnunk, hogy addig egyáltalában nem 
érdeklődünk Iránta, amíg meg nem előz minket a kegyelmével. 

 
13. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 
14. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 
15. Ő alkotta mindnyájok szivét,771 és jól tudja minden tettöket. 
16. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy 

erejével; 
17. Megcsal a ló a szabadításban,772 nagy erejével sem ment meg. 
 
13. Az égből letekint az Úr. A zsoltáros még mindig ugyanazt a tanítást folytatja, 

nevezetesen hogy az emberek dolgait nem a véletlen taszigálja ide-oda, hanem Isten 
kormányoz és vezet titokban mindent, amiket beteljesedni látunk. Itt pedig Isten minden 
dologra kiterjedő felügyeletét dicséri, hogy mi a magunk részéről megtanuljuk a hit szemeivel 
látni és szemlélni az Ő láthatatlan gondviselését. Kétségtelen, hogy ennek világos 
bizonyítékai vannak a szemünk előtt minden időben, de az emberek túlnyomó többsége, 
jóllehet látják ezeket, mégsem látnak semmit bennük, és a vakságukban azt képzelik, hogy 
minden dolgot a vakszerencse irányít. Sőt mi több, minél bőségesebben és túláradóbban 
árasztja ránk a jóságát, annál kevésbé emeljük fel a gondolatainkat Őhozzá, inkább 
mozdíthatatlanul azokra a külső körülményekre irányítjuk, melyek körülvesznek minket. A 
próféta itt megfeddi ezt az aljas viselkedést, mert Istent nem lehet jobban megsérteni, mint 
mikor bezárjuk Őt a mennybe, tétlenségre kárhoztatva. Ez ugyanaz, mintha valakit elevenen 
eltemetnénk. Miféle élet lenne Isten élete, ha nem látna semmit, és nem viselné gondját 
semminek? A székhelyéről kifejezéssel is azt mutatja meg a szent író, ami ebben foglaltatna, 
hogy mekkora abszurd elvakultság megfosztani Istent a gondolkodástól és az értelemtől. Ő 
adja értésünkre az Ígéjével, hogy a menny nem holmi palota, melyben Isten tétlen marad és 
beleveti magát az örömökbe, amint arról az epikureánusok álmodoztak, hanem királyi udvar, 
ahonnan kormányozza a világ minden részét. Ha tehát a mennyei szentélyben állította fel a 
trónját a világegyetem kormányzása végett, abból az következik, hogy semmilyen értelemben 
sem hanyagolja el a földi dolgokat, hanem a legnagyobb ésszerűséggel és bölcsességgel 
kormányozza azokat. 

15. Ő alkotta mindnyájok szivét. Úgy tűnik, ezt azzal a konkrét céllal tette hozzá, hogy 
biztosan meggyőzze a hívőket: akárhogyan is próbálják a gonoszok ravaszul, csalárdul és 
titkos mesterkedésekkel kivonni magukat Isten látómezőjéből, és elrejtőzni a barlangokba, 
Isten szemei mégis behatolnak a sötét rejtekhelyeikre is. S a zsoltáros magából a teremtésből 
kiindulva érvel amellett, hogy Isten nem is tehet másként, mint számításba veszi és ítéletre 
vonja az emberek fortélyait és dolgait, mert bár minden embernek vannak rejtett zugai a 
keblébe rejtve, ezért csodálatos az elmék sokfélesége ebben a vonatkozásban, Isten szemeit 
azonban mégsem lehet elkápráztatni, vagy elhomályosítani úgy, hogy ne lehessen alkalmatos 
bíró, és ne vegyen tudomást a dolgaikról. A mindnyájok névmással tehát nem arra utal, hogy 
minden ember szíve ugyanabban az időpillanatban alkottatott, hanem hogy mindegyik kivétel 
nélkül egyformára formáltatott. Ezért nagy ostobaságot mutatnak ki azok, akik megpróbálják 
elrejteni a szívüket, vagy akadályozni annak megismerését attól, Aki formálta azokat. Az 
értekezést úgy is lehet érteni: az emberek nem képesek a saját gondolkodásuk rossz 
fortélyaival eltörölni az Isten hatalmát felettük úgy, hogy ne lenne képes titkos 
gondviselésével még azokat az eseményeket is irányítani, melyek véletlenül bekövetkezőknek 
                                                
771 “C’est, sans en excepter un.” — Széljegyzet, “Azaz, egyetlen kivétel nélkül.” 
772 “Hebrews est mensonge a salut.” — Széljegyzet. “A héberben: hazug biztonság.” 
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tűnnek. Valóban látjuk: a hol erre, hol arra irányuló hiábavaló reménységeiket formálva 
megfosztják Istent a hatalmától, s átadják azt a teremtményeknek, s mindaddig úgy vélik, 
hogy nincs szükségük az Ő segítségére, amíg nincsenek külső eszközeik és segítségeik a saját 
védelmükre. 

Ebből következik tehát, hogy nem szabadul meg a király nagy sereggel, stb. Ezzel az 
ihletett író arra tanít minket, hogy az emberek életének biztonsága nem a saját erejüktől függ, 
hanem Isten kegyességétől. Konkrétan említi a királyokat és a hősöket, mert miután ők nem 
tartoznak az emberek közös osztályához, nekik úgy tűnik, hogy minden veszély felett 
állóknak vélik magukat, s ha bármi megpróbáltatás éri őket, könnyű szabadulást ígérnek 
maguknak abból. Röviden, megmérgezvén a saját erejük ismeretének következtében fellépő 
öntelt magabiztosságtól, még halandónak is alig képzelik magukat. S még jobban 
megkeményednek ebben a bolond büszkeségükben a köznépet szemlélve, akik bámulják az ő 
nagy erejüket. Ha tehát egyetlen király sem menekül meg a nagy seregei által, sem a hős a 
nagy ereje által, mikor veszélybe kerülnek, akkor az emberiség hiába hanyagolja el Isten 
gondviselését, és tekintget körbe emberi segítség után. Ebből következik, hogy mind a 
gyenge, mind az erős állapota nyomorúságos, amíg nem tanulnak meg Isten védelmére 
támaszkodni. 

17. Megcsal a ló a szabadításban. Ebben az igeversben a zsoltáros egy szinekdoché 
segítségével a ló alatt ért mindenfajta segítséget. A szavainak értelme az, hogy akik a maguk 
életét a földi eszközök által jól védettnek tekintik, rendszerint a veszély fellépésekor 
csalódnak, és nyomorultul végromlásra jutnak, ezzel tehát Isten világosan megmutatja nekik a 
maguk ostobaságát. Igaz, hogy a királyok nem hiába vannak karddal felfegyverezve, s a lovak 
használata sem felesleges, feltéve, ha betartják a használatuk helyes módját. Miután azonban 
az emberek nagyobb része, minél jobban körülveszi őket az emberi védelem, annál inkább 
elhúzódnak Istentől, s hamis képzelgéssel azzal kecsegtetik magukat, hogy viharmentes 
kikötőben vannak, Isten a legjogosabban cselekszik, mikor csalódást okoz ennek az 
őrültségnek. Ez az oka annak, amiért az Ő ajándékai hatástalanul tűnek tova, ugyanis a világ, 
miután elválasztja azokat az adományozótól, joggal lesz megfosztva ettől az áldástól. 

 
18. Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 
19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. 
 
18. Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket. Kimutatván, hogy amit az emberek a 

legjobb védelemnek tartanak, abból sokszor semmi hasznunk sincs, vagy inkább teljességgel 
haszontalannak bizonyul, ha az emberek ezekre támaszkodnak, most azt mutatja meg a 
zsoltáros, hogy a hívők, noha sem nem nagy hatalmú, sem nem nagyon gazdag emberek, 
mégis kellőképpen védettek egyedül Isten kegye által, s örökre biztonságban lesznek. 
Szavainak jelentését nem csekély mértékben szemlélteti az összehasonlítás, miszerint a 
királyoknak és a hősöknek semmi segítségük sem származik legyőzhetetlen erejükből, de 
Isten úgy fenntartja a szentek életét az éhezésben és a halálban, mintha magát az életet adná 
vissza nekik, mikor már meghaltak. Így már jobban értjük, mikor a próféta lealacsonyítja a 
világ összes erejét. Biztosan nem azért teszi ezt, hogy az emberek elterülve heverjenek, vagy 
megtört szívvel kétségbeesve sorvadozzanak, hanem a büszkeségüket félretéve egyedül 
Istenre irányítsák a gondolataikat, és legyenek meggyőződve arról, hogy életük függ az Ő 
védelmétől. Sőt, annak kimondásával, hogy Isten szemmel tartja az Őt félőket, többet fejez ki, 
mintha azt mondta volna, hogy az Ő keze és hatalma elégségesek a védelmükre. Azzal 
kételkedés lopózhatna be a gyengék elméjébe, hogy vajon Isten kiterjeszti-e ezt a védelmet 
mindenkire, mikor azonban a zsoltáros úgy mutatja Őt be, mint Aki mondhatni őrzi és 
vigyázza a kegyesek biztonságát, nincs ok, amiért bárkinek is remegnie kellene, vagy akár 
csak egy pillanatig is húzódozni, mert bizonyos, hogy Isten jelen van az ő megsegítése végett 
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is, feltéve, ha nyugodtan megmarad az Ő védelme alatt. Ebből még világosabban kiderül az is, 
mennyire igazán mondta nem sokkal korábban, hogy boldog nép az, a melynek Istene az Úr, 
mert Nélküle minden erő és gazdagság, amivel csak rendelkezhetnek, hiábavaló, becsapós és 
pusztulásba vivő, Ő viszont egyetlen pillantással képes megvédeni a népét, betölteni 
szükségeiket, táplálni őket az éhség idején, és megőrizni őket elevenen, még mikor a halál ki 
is mondatott rájuk. Kétségtelen, hogy az egész emberi fajt Isten gondviselése tartja fenn, de 
tudjuk, hogy atyai gondoskodását senki másnak, csak a gyermekeinek kegyeskedik megadni, 
hogy érezhessék: a szükségeikkel ténylegesen törődik. 

Emellett mikor azt állítja, hogy az éhség és a halál idején Istennél készen állnak az 
orvosságok az istenfélők életének megőrzésére, azzal megtanuljuk: a kegyesek csak akkor 
adják meg a kellő tiszteletet az Ő gondviselésének, ha nem engedik elcsüggedni a szívűket a 
legnagyobb ínségben sem, hanem épp ellenkezőleg, még a sírban is reménykednek. Isten 
gyakorta tűri, hogy szolgái egy ideig éhezzenek, hogy azután jóllakassa őket, s gyakran 
borítja be őket a halál sötétségével, hogy azután helyreállíthassa az élet világosságára. Sőt 
csak akkor kezdjük a bizalmunkat szilárdan Őbelé vetni, ha a halál bukkan fel a szemünk 
előtt, mert amíg meg nem ismerjük a magunk tapasztalatából a világ segítségének 
hiábavalóságát, addig a vonzalmaink továbbra is ahhoz kapcsolódnak és attól 
elválaszthatatlanok. A zsoltáros két jelzővel látja el a hívőket, melyek felölelik életünk egész 
tökéletességét. Az első, ha alázattal szolgáljuk az Urat, s a második, ha az Ő kegyelmétől 
függünk. A képmutatók dicsekedhetnek hangosan a hitükkel, de soha a legkisebb mértékben 
sem ízlelték meg az isteni jóságot annyira, hogy Őrá tekintenének a szükségleteiket 
betöltendő. Ezzel ellentétben, mikor a kegyesek teljes szívből Isten szolgálatára és félelmére 
adják magukat, ez a vonzalom hitből fakad, vagy inkább a kegyesek által az Istennek 
megadott helyes istentisztelet alapvető részét képezi, ha az Ő kegyelmétől függenek. 

 
20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. 
21. Csak ő benne vigad a mi szívünk, mert773 csak az ő szent nevében bízunk! 
22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned. 
 
32. Lelkünk az Urat várja. Amit a zsoltáros eddig mondott Isten gondviseléséről, még 

konkrétabban arról a hűséges őrzésről, mellyel a népét védi, nem annyira magától mondta, 
mint inkább a Szentlélek szájával. Most tehát az egész egyház nevében énekli, hogy nincs 
annál jobb, mint a jólétünket Istenre bízni. Látjuk tehát, hogy az előző tanítás gyümölcse 
minden igaz hívő számára adott, így vonakodás nélkül, meggyőződéssel és vidám szívvel 
bízhatják magukat Isten atyai gondoskodására. Ebben a dologban a zsoltáros nem mond el 
semmit önmagával kapcsolatosan, hanem az összes hívőt egyesíti önmagával együtt 
ugyanannak a hitnek az elfogadásában. A lelkünk szó hangsúlyos, s ezt meg kell figyelnünk, 
mert jóllehet ez szokásos beszédmód a héberek között, mégis buzgó vonzódást fejez ki, 
mintha csak a hívőknek ezt kellene mondani: Őszintén Istenre támaszkodunk teljes szívvel, Őt 
tekintvén pajzsunknak és segítségünknek. 

21. Csak ő benne vigad a mi szívünk. A כי ki kötőszó, mely kétszer is előfordul ebben 
az igeversben, itt kettős értelemben fordítható. Ha helyeslőként fordítjuk mindkét mondatban, 
akkor az értelme az lesz, hogy a hívők mind az örömükben, mind a reménységükben 
megdicsőülnek. Én sem vélem helytelennek, hogy mindkettőnek ugyanarra kell vonatkoznia 
ekképpen: Biztos, hogy mindig Isten lesz a mi örömünk, biztos, hogy az Ő szent neve olyan 
lesz, mint bevehetetlen vár, ahová menekülhetünk. Honnan származna az, hogy a hívők 
állhatatosan az Ő nevét hívják segítségül, mint onnan, hogy megelégedvén az Ő kegyeivel, 
fájdalmaik és szomorúságaik közepette mindig rendelkeznek ezzel a vigasztalással, ami 

                                                
773 “Ou, certes.” — Széljegyzet. “Vagy: bizonyosan.” (A Károli-fordításban egyik szó sem szerepel – a ford.) 
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elegendő a vidámságuk fenntartásához? Joggal erősítgetik hát a hívők, hogy először is, szívük 
örvendezik az úrban, mert megszabadult a világ megigézéseitől, így se nem ingadoznak, se 
nem vonakodnak a szerencse semmiféle forgandóságán, hanem életük egész boldogságát Isten 
ingyenes és atyai kegyeitől teszik függővé. Ezért teszik hozzá másodszor, hogy az Ő szent 
nevében bíznak. Ha azonban bárki a כי ki kötőszót mert. mivel értelemben kívánja fordítani az 
ok megjelölésére, akkor az értelme nem lesz kevésbé helyesen és elegánsan kifejezve 
ekképpen: Mivel a reménységünket Istenbe vetjük, Ő is kész lesz a Maga részéről állandó 
okot szolgáltatni az örömre. S a tapasztalat kétségtelenül bizonyítja, hogy mikor az embereket 
elborítja a szomorúság, és elcsüggednek a gondoktól, a bánattól és az izgalmaktól, mindez 
nem más, mint az ostobaságuk jutalma, mert látjuk, hogy semmibe nem vágnak bele nagyobb 
nehézségek árán, mint abba, hogy Istenbe vessék a bizalmukat, s ne örvendezzenek a csalóka 
képzelgéseiknek, melyekkel magukat szórakoztatják. 

22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk. A zsoltáros végül imával fejezi be, amit a 
szent író az összes istenfélő nevében mond el, s kéri, hogy Isten a hatásából engedje 
megérezniük: nem hiába támaszkodtak az isteni jóságra. Mindeközben a Lélek, a próféta 
szájával diktálván nekünk ezt az imaszabályt, arra tanít, hogy az isteni kegyelem kapuja 
nyitva áll, mikor az üdvösséget semmi más irányból sem keressük és reméljük. S ez az 
igeszakasz még egy nagyon édes vigasztalást is nyújt nekünk, nevezetesen hogy ha 
reménységünk nem halványul el az utunk felénél, akkor nincs okunk attól félni, hogy Isten ne 
adná meg nekünk az Ő kegyelmét annak végéig. 
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34. zsoltár 
 
1. Dávidé, mikor elváltoztatta ábrázatát774 Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és 

elment. 
 
Dávid hálát ad Istennek a jeles szabadításért, s ebből alkalmat merítvén ünnepli az Ő 

állandó, minden szentnek megadott kegyelmét. Egyben arra buzdítja őket, hogy egyrészt 
bízzanak Benne, másrészt tanulmányozzák a kegyességet, erősítgetvén, hogy az egyetlen mód 
az egész élet boldog megélésére az, ha szent és ártatlan módon járunk a világban, Isten 
szolgálatában és félelmében. A bevezetőből nyilvánvaló, hogy Isten kegyének miféle konkrét 
megnyilvánulását ünnepli. Mikor Ákhis királyhoz űzték, amint azt fel van jegyezve az 
1Sám27:2-ben,775 akit Sault leszámítva a leghalálosabb ellenségének tartotta, nem volt 
valószínű, hogy valaha is megszabadul tőle. Ez egyetlen módja élete megmentésének az volt, 
ha őrültnek tetteti magát, folyatja a nyálát, dühöngőként néz, és eltorzítja ábrázatát. S ezen 
nem is kell csodálkozni, mert Ákhis, csalódván a győzelem szilárd reménységében, egyedül 
Dávidnak tulajdonította mind az elszenvedett veszteséget, mind a kapott megvetést, ezért 
olthatatlan gyűlölettel viseltetett ellene. S azt, hogy ellentétben mind a saját, mind mindenki 
más várakozásával, engedte elmenni, Dávid Istennek az iránta megmutatkozó kegye olyan 
emlékezetes példájának tartja, mely szolgálhat az egész egyház általános tanítására. Ákhis 
helyett itt Abimélek776 szerepel. Valószínű, hogy az utóbbi név a közös megnevezése volt a 
filiszteusok uralkodóinak, ahogyan a fáraó volt az egyiptomi uralkodók megnevezése, illetve 
a cézár (császár) a római uralkodóké, mely utóbbi Julius Caesar nevéből származott, aki 
először ragadta magához a császári hatalmat. Tudjuk, hogy Dávid születése előtt hosszú 
idővel az Ábrahám idejében Gérárban uralkodó királyokat Abiméleknek hívták. Nem kell 
tehát csodálkozni, hogy ezt a nevet korról korra továbbadták az utódai, majd végül Palesztina 
összes királyának a közös megnevezésévé vált. A héber טעם taám szó, amit én ábrázatnak 
fordítottam, jelent ízlelést és értelmet is,777 ezért helyesen fordítható úgy is, hogy őrültnek és 
értelem nélkülinek látszott. Az ige, amiből származik, azt jelenti, megízlelni, ezért gyakorta 
fordítják az ész, az értelem, és az érzékek kifejezésekkel. Eszerint Dávid őrültnek tettette 
magát, s az értelem kifejezés is nagyon ideillő. S bár ezzel a cselfogással menekült meg, 
mégis Isten kezének tulajdonítja a szabadulását. Biztonságának dicséretét sem az őrültség 
ürügyének tulajdonítja, hanem elismeri: ellenségének kegyetlenségét Isten titkos befolyása 
lágyította meg, ezért ő, aki dühtől égett ellene korábban, most egy fortély következtében 
lecsillapodott. Természetesen nem volt várható, hogy Ákhis megvetően elűzze magától ezt a 
bátor embert, akit az egész királyságára veszélyes ellenségnek tekintett, s akitől oly komoly 
veszteségeket szenvedett el. Ez azonnal felveti a kérdést: vajon Dávid a Szentlélek vezetése 
alatt tettette magát őrültnek? Mert a megjelenésével összekapcsolható ez a két dolog – az 
őrültség tettetése, és ennek a tettetésnek a boldog végkifejlete, s arra lehetne következtetni, 
hogy ugyanaz a Lélek, Aki ezt a zsoltárt diktálta, sugallta bele Dávid elméjébe ezt a 

                                                
774 A Károli-fordításban az értelmét szó szerepel ezen a helyen – a ford. 
775 Itt az 1Sám21:11-12-ről van szó. 
776 Ákhis lehetett az ő személyneve, míg az Abimélek Gáth királyainak közös titulusa volt. Az Abimélek szó 
jelentése király-atya. 
777 Ainsworth olvasata: a viselkedését, vagy józan eszét, értelmét. Emellett megjegyzi, hogy „valójában az 
ízlelés, mint a 8. versben, vagy a Jób6:6-ban, és gyakran máshol is, s ami használatos valakinek mind a belső 
érzéseire, vagy gondolkodására, mind a külső viselkedésére, és magatartására (például a görögben arcnak 
fordítják), mert ez alapján ítéltetik az ember bölcsnek, vagy bolondnak úgy, ahogyan az ételeket is ízleléssel 
különböztetik meg”. 
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fortélyt,778 és vette rá Ákhis király becsapására. Erre azt válaszolom, hogy noha Isten néha 
úgy szabadítja meg a népét, hogy közben ők tévednek az eszközök kiválasztásával, sőt azok 
alkalmazásával még bűnbe is esnek, azonban ebben mégsincs semmi összeegyeztethetetlen. A 
szabadulás tehát Isten munkája volt, de a közbenső bűnt, melyet semmilyen alapon sem lehet 
mentegetni, Dávidnak kell tulajdonítani. Ezen a módon szerezte meg Jákób az áldást Isten 
kegye és jótetszése által, de mégis, anyja ravaszsága, mellyel megszerezte, ami belekeveredett 
ebbe, tudjuk, hogy bűnös dolog volt Rebeka részéről. Megtörténhet tehát néha, hogy az 
eseményeket Isten Lelke vitelezi ki, de a szentek, akiket ehhez alkalmaz, elkanyarodhatnak a 
kötelesség ösvényéről. Felesleges feladat lenne tehát Dávidot mentegetni, akit inkább 
megfeddeni kell, mivel miután nem bízta rá teljes mértékben az életét Istenre, kitette önmagát 
és Isten kegyelmét, Aki vezette Őt, az istentelenek gúnyolódásának. Én nem fogom 
erősítgetni, de úgy tűnik, ebben a megtévesztésben a gyengeség bizonyos jelei mutatkoznak. 
Ha azt kell mondani, hogy Dávid itt Isten kegyelmét magasztalja fel, mert ábrázatának és 
beszédének elváltoztatásával megmenekült a haláltól, arra megint azt válaszolom: Dávid 
konkrétan azért említi ezt a körülményt, hogy még látványosabbá tegye Isten kegyelmét, 
amiért a hibája nem íratott a rovására. 

 
2. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! 
3. Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt az alázatosok779 és örülnek. 
4. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! 
5. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből 

kimentett engem. 
6. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. 
7. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. 
 
2. Áldom az Urat minden időben.780 Dávid itt Isten nagyságát magasztalja fel, 

megígérvén, hogy egész életében emlékezetében fogja tartani azt a jóságot, amiben 
részesítette. Isten naponta segíti meg az Ő népét, hogy folyamatosan dicsérhessék Őt, mégis 
bizonyos, hogy az áldás, melyet méltónak mond az örök megemlékezésre, ezzel a jellel 
különbözik a többi, közönséges és általános jótéteménytől. Ez tehát egy szabály, melyet a 
szenteknek be kell tartani – gyakorta meg kell emlékezniük mindarról a jóról, amit Isten rájuk 
ruházott, ha azonban bármikor szemléletesebben mutatja ki a hatalmát, kimentve őket 
valamilyen veszélyből, annál szorgalmasabban kell igyekezniük a hálájukat kimutatni. Ha 
most akkor Isten egyetlen jótéteménnyel egész életünket elkötelezi Önmaga iránt, hogy 
törvényesen soha ne hagyjuk abba az Ő dicséretét, mennyivel inkább ez a helyzet, mikor 
megszámlálhatatlanul sok jótéteménnyel halmoz el minket?781 S hogy megkülönböztesse ezt a 
dicséretet, melyről azt mondta, hogy mindig a szájában lesz, a nyelvnek attól az üres 
hangjától, mellyel a képmutatók szoktak dicsekedni, hozzáteszi a második vers elején, hogy 
ez a szívből származik. 

3. Dicsekedik lelkem az Úrban. A lélek ezen a helyen nem az eleven lelket jelenti, 
hanem az érzelmek trónját, mintha Dávid ezt mondta volna: mindig lesz alapom arra, hogy 
teljes szívvel dicsekedjek egyedül Istenben, ezért soha nem fogom hagyni, hogy 
megfeledkezzek erről a nagy szabadulásról. A második mondatban a hálaadása 
gyümölcseként jelöli meg, hogy a lesújtottak és nyomorultak ebből alapot nyerhetnek a 
reménységre. A héber ענוים anavim szó, amit alázatosoknak fordítottunk, nem minden 

                                                
778 “Luy melt aussi au coeur ceste finesse.” 
779 A Károli-fordításban a szegények szó szerepel – a ford. 
780 “Azaz, minden körülmények között, a dolgaim minden állapotában.” — Horsley. 
781 “Quand il ne cesse de nous bien-faire?” —  “Mikor soha nem szűnik meg a jót cselekedni velünk?” 
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lesújtottat782 jelent általánosságban, hanem azokat, akik megaláztatván és leveretvén a 
megpróbáltatásokban, nem a büszkeség lelkét lehelik ki magukból, hanem lesújtva készek a 
porig alázkodni. Ezek, mondja részeseivé lesznek az ő örömének, de nem – miképpen 
egyesek hűvösen magyarázzák – egyszerűen a szimpátia érzésének következtében, hanem 
meggyőződve róla, hogy Isten Dávid példájában a kegyelmének általános bizonyságát adta, s 
szívük kiszabadul a fájdalomból, és magasra emelkedik. Ennek megfelelően mondja, hogy ez 
az öröm a reménységből fakad, mivel megkapván a szabadulásuk zálogát, vidáman veszik 
majd útjukat Isten felé. 

4. Dicsőítsétek velem az Urat. A zsoltáros megmutat még egy gyümölcsöt, mely az ő 
hálaadásának eredménye lesz, nevezetesen hogy másokat is felindít a példájával a 
dicsőítésnek ugyanarra a gyakorlására. Sőt mi több, felszólít minden kegyest, hogy 
csatlakozzanak hozzá ebben a tevékenységben, s hívogatja és buzdítja őket Isten egyhangú 
magasztalására. Tanuljuk tehát meg a sok példából, melyekben Isten megsegítette népe 
bármely tagját, bővelkedni a reménységben, s mikor mindegyikünk felidézi a kapott 
személyes jótéteményeket, bátorodjunk fel egységesen és nyilvánosan Isten dicséretére. Nem 
csak azért adunk nyilvánosan hálát Istennek, hogy az emberek tanúi legyenek a hálánknak, 
hanem azért is, hogy a példánkat kövessék. 

5. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem. A zsoltáros itt világosabban és 
teljesebben megmagyarázza azt, amit az örömről mondott. Először is azt mondja el, hogy imái 
meghallgatásra találtak. Ezt minden istenfélőre vonatkoztatja, hogy ilyen becses bizonyságtól 
felbátorodván kezdjenek bele az imádkozásba. Ami a megkerestem az Urat kifejezésben 
benne foglaltatik, az világosan kiderül a következő mondatból. Egyes helyeken ezt 
másképpen kell érteni, nevezetesen arra, hogy az elmét komolyan Isten szolgálatára 
használjuk és minden gondolatunkat Őfelé irányítjuk. Itt egyszerűen csak annyit jelent, hogy 
segítségért fordult Hozzá, mert rögtön ezután azt olvassuk: Isten meghallgatta őt, s helyesen 
mondja, hogy meghallgatta az imát és a könyörgést. A félelmei alatt a zsoltáros az okozatot 
szerepeltetve az ok helyett, azokat a veszélyeket érti, melyek nagyon nyugtalanították az 
elméjét, sőt kétségtelenül azt is megvallja, hogy félelmek rettentették és háborgatták. Nem 
nyugodt és békés elmével tekintett a veszélyekre, mintha messziről tekintene azokra, holmi 
emelkedett helyről, hanem a megszámlálhatatlanul sok gond miatt fájdalmasan gyötrődve 
beszélhetett joggal a félelmeiről és a rettenéseiről. Sőt, a többes szám használatával azt is 
megmutatja, hogy nemcsak egyféleképpen rémült meg nagyon, hanem különféle problémák 
sújtották le. Egyrészt látta, hogy kegyetlen halál vár rá, másrészt az elméje a miatt telt el 
félelemmel, nehogy Ákhis Saulhoz küldje jutalomként, ahogyan az istentelenek sportot 
szoktak űzni Isten gyermekeivel. S miután egyszer már felfedezték és elárulták, joggal 
juthatott arra a következtetésre, hogy ha sikerülne is megszöknie, Saul bérgyilkosai 
mindenhol leselkednének utána. A gyűlölet, mellyel Ákhis iránta viseltetett mind Góliát 
megöléséért, mind a saját hadseregének megsemmisítéséért, szintén kelthetett benne félelmet, 
főleg, ha azt vette fontolóra: az ellenség azonnal kitöltheti rajta a bosszúját, s jó oka volt azt is 
gondolni, hogy ellensége a kegyetlensége folytán nem elégedne meg valamiféle enyhébb 
halálbüntetéssel.783 Ezt különösen annak érdekében kell megjegyeznünk, hogy ha bármikor 
megrettenünk a minket körülvevő veszélyek miatt, elpuhultságunk meg ne akadályozzon 
bennünket Isten nevének segítségül hívásában. Még Dávid, akiről tudjuk, hogy másokat 
felülmúlt hősiességben és bátorságban, sem rendelkezett olyan vasszívvel, mely visszavert 
volna minden félelmet és riadalmat, így néha nagyon felzaklatott, és félelemtől sújtott volt. 

                                                
782 Az ענוים anavim fordítható lesújtottaknak is. A szerző a magyarázatában összekombinálja az alázatos és a 
lesújtott jelentéseket. 
783 “Et qu’il avoit bien occasion de penser que la cruaute d’iceluy ne se pourroit pas appaiser a le faire mourir de 
quelque legere mort.” 
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6. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak. Már utaltam arra, hogy ezt és a következő 
igeverset az előzővel összekapcsolva kell olvasni. A saját tapasztalatáról beszámolva Dávid 
példát adott másoknak, hogy ők is szabadon és félelem nélkül közeledjenek Istenhez és tárják 
elé imáikat. Most azt mondja, hogy el fognak jönni, mégpedig boldogan. Az első két ige a 
héberben múlt időben szerepel, de kétségem sincs afelől, hogy a mondatot ekképpen kell 
magyarázni: Mikor Őrá tekintettek, s Hozzá özönlöttek, nem fognak megszégyenülni. Ezért 
fordítottam az igéket jövő időben. Dávid nem már megtörtént dolgokról számol be, hanem 
annak a kegynek a gyümölcsét dicséri, ami neki magának megadatott. Egyes igemagyarázók 
az ő reá szavakat Dávidra vonatkoztatják,784 mivel rögtön ezután magáról beszél harmadik 
személyben. Mások nagyobb pontossággal Magára Istenre. Véleménykülönbség áll fenn a 
héber נהרו naharu ige vonatkozásában is, amit egyesek, feltételezvén, hogy az אור or 
gyökérből származik, a megvilágosíttatni kifejezéssel fordítanak.785 Véleményem szerint 
azonban a szó természetes jelentése nagyon helyesnek tűnik ezen a helyen, mintha ezt mondta 
volna: egy tükör állíttatik fel, melyben az emberek derűsnek és könyörületesnek láthatják 
Isten arcát, ezért a szegények és lesújtottak mostantól fogva fel merik emelni a szemüket 
Istenre, s a legnagyobb szabadsággal mernek majd Hozzá folyamodni, mert többé semmiféle 
bizonytalanság sem fogja őket visszatartani, vagy ellustítani. Ha azonban bárki a 
megvilágosíttatni kifejezést tartja jobbnak, akkor az igeszakasz jelentése az alábbi: azok, akik 
korábban a sötétségben sorvadoztak, úgy emelik majd a szemüket Istenre, mintha hirtelen 
megjelent volna nekik a világosság, s azok, akik lesújtottak és szégyentől borítottak voltak, 
arcaikat ismét vidámságba öltöztetik. Mivel azonban az igeszakasz jelentése mindkét esetben 
lényegében egy és ugyanaz, én nem igazán akarnék vitatkozni arról, hogy a két fordítás közül 
melyiket kell előnyben részesíteni. 

7. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta. Dávid itt úgy mutat be minden 
istenfélőt, mint akik őróla beszélnek, hogy még hangsúlyosabban kifejezze, micsoda súlya 
van az ő példájában a bátorításukban. Ez a szegény ember, mondják, kiáltott, ezért Isten 
mindent szegényt arra hív fel, hogy Hozzá kiáltsanak. Ők azt szemlélik Dávidban, ami 
minden istenfélő közös javát szolgálja, mert Isten ma is ugyanúgy akar és készen áll segíteni a 
lesújtottakon, akik ugyanazzal a hittel irányítják Felé a sóhajaikat, óhajaikat és kiáltásaikat, 
mint ahogyan Dávid meghallgatásának idején. 

 
8. Az Úr angyala tábort jár786 az őt félők körül és kiszabadítja őket. 
9. Ízleljétek787 és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne 

bízik. 
10. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk. 
11. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót 

sem nélkülöznek. 
                                                
784 Azok, akik erre az álláspontra helyezkednek, így magyarázzák a szavakat: az alázatosak és lesújtottak 
Dávidra nézve látták, milyen kegyelmesen bánt Isten vele, s ettől megvilágosodva és megelevenedve 
felbátorodtak. Ők, Kálvinhoz hasonlóan, az alázatosokat és lesújtottakat tekintik beszélőknek a hetedik versben, 
ahol mintegy ujjal mutatnak Dávidra, ezt mondják: „Ez a szegény kiáltott”, stb. 
785 Ezt a fordítást fogadja el Horsley, aki a kifejezés alatt a léleknek az isteni igazsággal történő megvilágosítását 
érti. Ő felszólító módban olvassa az igét, s az egész igeverset ekképpen fordítja: „Nézzetek ő reá és 
megvilágosíttattok, s arcotok meg nem pirul”. Ezt az olvasatot szentesíti a Septuaginta is. Ez két változtatást 
feltételez a szövegben. Először is, a הביטו tekintettek helyett a הביטו, habitu, tekintsetek szót kell olvasni, s ez 
utóbbi olvasatot támogatják dr. Kennicott és De Rossi egyes kéziratai. A másik változtatás az, hogy az ופניהש 
upeneyhes, arcuk helyett az ופניכש upeneyhes, a ti arcaitok kifejezést kell olvasni. Poole, a ti védelmében az övék 
helyett megjegyzi, „hogy a személyváltás nagyon gyakori ebben a könyvben”. 
786 Ezt a leírást látszólag Jákób látomása sugallta az angyalokról, amit az 1Móz32:1-2-ben olvasunk: „Jákób 
tovább méne az ő útján, és szembe jövének vele az Isten Angyalai. És monda Jákób mikor azokat látja vala: Isten 
tábora ez; és nevezé annak a helynek nevét Mahanáimnak (azaz táborhelyeknek).” 
787 A Károli-fordítás szerint: Érezzétek… - a ford. 
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8. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül. Dávid itt egyetemesen értekezik Istennek 

a minden istenfélővel szembeni atyai kegyességéről, s miután az ember élete 
megszámlálhatatlanul sok veszélynek van kitéve, egyidejűleg arra is tanít, hogy Isten képes 
őket megszabadítani. A kegyeseket, s különösen akiket mint juhokat a farkasok között, bekerít 
a halál minden formája, folyamatosan nyugtalanítja a valamiféle közelgő veszélytől való 
félelem. Dávid ezért jelenti ki, hogy Isten szolgáit angyalok óvják és védik. A zsoltáros célja 
annak megmutatása, hogy jóllehet a kegyesek ki vannak téve megannyi veszélynek, mégis 
biztosak lehetnek benne: Isten lesz az életük hűséges felvigyázója. De hogy még jobban 
megerősítse őket ebbéli reménységükben, ugyanakkor azt is hozzáteszi, mégpedig nem ok 
nélkül, hogy akiket Isten biztonságban megtart, azokat az angyalok erejével és 
közreműködésével védelmezi. Egyedül Isten hatalma is valóban elegendő lenne ennek 
kivitelezéséhez, de a gyengeségünk miatt az angyalokat kegyeskedik használni a 
szolgálóiként. S nem csekély mértékben erősíti meg a hitünket annak ismerete, hogy Istennek 
megszámlálhatatlanul sok angyalsereg áll a rendelkezésére, akik mindig készen állnak 
szolgálni Őt, valahányszor csak tetszik neki minket megsegíteni. Sőt mi több, az angyalok is, 
akiket fejedelemségeknek és hatalmasságoknak nevez, mindig készen állnak életünk 
megőrzésére, mert tudják, hogy ez a rájuk bízott kötelezettség. Isten valóban helyesen jelölte 
ki az Ő egyházának falát, valamint a mindenféle erődítményt és védelmi helyet azon,788 de a 
jelenlegi tökéletlen állapotunk mértékének és kiterjedésének megfelelően mutatja ki a hatalma 
jelenlétét a megsegítésünkre az angyalainak közreműködésén keresztül. Sőt, amit itt a 
zsoltáros egyetlen angyalról, egyes számban mond, azt az összes angyalra kell vonatkoztatni, 
mert mindegyikre vonatkozik az általános megkülönböztetés, miszerint „szolgáló lelkek… 
mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet” (Zsid1:14). A 
Szentírás is tanítja: valahányszor csak tetszett az Istennek, s valahányszor csak tudja, hogy a 
mi javunkra van, sok angyalt jelölt ki arra, hogy népének minden egyes tagja gondját viseljék 
(2Kir6:15, Zsolt91:11, Lk16:22). Az elmondottak jelentése tehát az: bármekkora is 
ellenségeink létszáma, s bármennyi veszély is vegyen körül minket, Isten legyőzhetetlen erejű 
angyalai mégis állandóan ügyelnek ránk, s minden oldalról körülvesznek minket, hogy 
megsegítsenek, és megszabadítsanak minden gonoszságtól. 

9. Ízleljétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Ebben a versben a zsoltáros közvetve 
megfeddi az embereket a tompaságukért, amiért nem veszik észre Isten jóságát, aminek 
többnek kellene lenni a számukra, mint egyszerűen csak ismeretnek. Az ízleljétek szóval 
azonnal megmutatja, hogy ízlelés nélküliek. Egyidejűleg annak okát is megjelöli, amiért 
érzéketlenül falják Isten ajándékait, illetve amiért romlott undorodással hálátlanul eltitkolják 
ezeket. Ezért felszólítja őket érzékeik serkentésére, s arra, hogy legyen valamiféle ízleléssel 
magáldott ínyük Isten jóságának megismeréséhez, vagyis inkább, hogy kijelentethessen nekik. 
A szavak szó szerinti fordítása: Ízleljétek és lássátok, mert az Úr jó, de a כי ki kötőszót 
exegetikai értelemben kell venni. Dávid szavainak jelentése tehát az, hogy Isten részéről nem 
áll fenn semmi, ami gátolná a kegyeseket – mert itt konkrétan róluk beszél – abban, hogy 
tényleges tapasztalattal jussanak el az Ő jóságának ismeretére. Ebből következőn ők is meg 
vannak fertőzve a tompaság közös betegségével. Ezt a tanítást erősíti meg a rögtön ezután 
hozzátett mondat: Boldog az az ember, a ki ő benne bízik, mert Isten soha nem okoz csalódást 
azoknak, akik az Ő kegyeit keresik Így hát a mi saját hitetlenségünk az egyetlen akadály, ami 
meggátolja Őt abban, hogy bőségesen és nagylelkűen ellásson minket mindenféle jóval. 

10. Féljétek az Urat, ti szentjei! Itt Isten népét a szentség és igazságosság követésére 
buzdítja, hogy csatornát nyithassanak az isteni áldások számára. Tudjuk, hogy az emberek a 
saját szükségleteik betöltésére a csaláshoz, a rabláshoz, sőt a gonosz erőszakhoz szoktak 

                                                
788 “Toute sorte de forteresse et lieu de defense.” 
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folyamodni. Nem is lehetséges másként, mint hogy a kegyesek érezzenek némi indíttatást a 
gonoszok utánzására, s bizonyos fokig a jólétük irigylésére, így megengedik néha maguknak, 
hogy együtt üvöltsenek a farkasokkal. S noha akarattal tartózkodnak minden gonosz 
erőszaktól, a közös életmód a velük együtt élőkkel viharként ragadja el őket, miközben úgy 
vélik: a szükség ürügye elegendő a mentségükre. Dávid mintegy kantárral tartja féken ezeket 
a kísértéseket, megígérvén, hogy Isten népének mindenben jó dolga lesz, ha megmaradnak az 
Isten félelmében, amit minden gonosz és csalafinta tanáccsal állít szembe. Az emberek nagy 
többsége ugyanis bolondnak véli azokat, akik egyszerűségre törekednek, mivel ezt cselekedve 
nem ügyelnek a saját érdekeikre és hasznukra. Míg tehát az istentelenek félnek a 
szegénységtől, s a testi gondolkodás arra ösztönzi őket, hogy mindent megpróbáljanak annak 
távoltartására, amit csak a fantáziájuk sugall nekik, Dávid itt arról tesz bizonyságot, hogy 
Isten gondoskodik az istenfélőkről, és soha nem tűri, hogy ínségben legyenek. Ezért, mondja, 
semmilyen félelem, vagy bizalmatlanság ne vonjon el benneteket a helyes út követésétől, mert 
Isten soha nem hagyja el azokat, akik becsületesen járnak Előtte. A zsoltáros megparancsolja 
nekik: adják meg Istennek azt a tiszteletet, hogy egyedül Tőle többet várnak, mint a gonoszok 
a ravasz kereskedésüktől és törvénytelen mesterkedéseiktől. Sőt, miután a romlottság 
zabolátlan hevességgel tör elő a világon mindenütt, ő konkrétan a szentekhez szól, mert a 
vegyes tömegnek semmi hasznára sem lenne. Ez a nézet ellentétes az emberek által 
általánosan elfogadott véleménnyel, miszerint bár a jók, és egyszerűek tisztessége ki van téve 
a gonoszok akaratának, mégis nagyobb biztonságnak kell lenni a tisztességben, mint a csalás 
és igazságtalanság minden forrásában. Ezért nincs következetlenség abban, hogy erre buzdítja 
a szenteket, akik saját maguktól próbálnak meg becsületesen járni, és az istenfélelemtől el 
nem szakadni. Tudjuk ugyanis, milyen könnyű elhomályosítani és kioltani a kegyesség 
lángját, amikor semmi reménység sincs a boldog és bővelkedő életre, csak a világnak és 
csábító gyönyöreinek a követésével. 

A zsoltáros nagyon helyénvaló hasonlattal szemlélteti ezt a tantételt, nevezetesen hogy 
Isten biztosít mindent az Ő népének, és enyhíti szükségeiket, miközben az oroszlánok, 
amelyek vadságban minden földi állatot fölülmúlnak, éhesen portyáznak zsákmány után. 
Egyesek úgy vélik, hogy az oroszlán név alatt azokat az embereket írja le jelképesen, akik 
erőszakra és fosztogatásra adták a fejüket, de véleményem szerint ez túlontúl rafinált. Dávid 
egyszerűen csak azt jelenti ki, hogy akik óvakodnak minden igazságtalanságtól, azoknak több 
hasznuk lesz, mint a rablásból és fosztogatásból, mert az Úr táplálja a népét, miközben az 
oroszlánok és más fenevadak gyakorta éheznek. Amit tehát mond, az azt jelenti: hamarabb 
fognak az oroszlánok az éhségtől és a szűkölködéstől elpusztulni, mint hogy Isten csalódást 
okozzon az igazaknak a szükséges élelmük megadásával. Aki ugyanis megelégszik ezzel az 
egyedüli áldással, az csak az Ő kezéből várja az élelmét. Bárki tehát, aki ily módon Istenre 
veti a gondjait, és fenntartás nélkül megbízik atyai jóságában és nagylelkűségében, csendesen 
és békében fog élni az emberek között, és nem szenved sérelmet. Ha ennek azt vetik ellenébe, 
hogy a jók és erényesek is szenvednek néha nyomorúságot, arra azt válaszolom, hogy Isten 
keze ki van nyújtva a megfelelő időben történő megsegítésükre, mikor a legnagyobb ínségbe 
jutnak, s nem tudják, merre forduljanak.789 Így mindig megmutatkozik: nem várjuk Tőle hiába 
azt, ami az életünk fenntartásához szükségeltetik. 

 
12. Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 
13. Ki az az ember, aki életre vágyik,790 és szeret napokat, hogy jót láthasson? 
14. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. 
15. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. 
 

                                                
789 “Et ne s’avent plus de quel cost a se tourner.” 
790 A Károli-fordítás szerint: Ki az az ember, a kinek tetszik az élet – a ford. 
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12. Jőjjetek fiaim,791 hallgassatok rám. A zsoltáros fokozott komolysággal folytatja a 
kegyesek buzdítását, hogy megtudják: semmi sem hasznosabb a számukra, mint mikor 
igazságosan és ártalmatlanul viselkednek a többi emberrel. Miután az emberek nagyobbik 
része azt képzeli, hogy a legjobb és legrövidebb út az életben a boldogság és a könnyebbség 
eléréséhez az, mikor megpróbálják a többieket erőszakosságban felülmúlni, ezért szükséges 
ezt a tanítást gyakran ismételgetni. Sőt, miután az emberek elméit megszelídített és alázatos 
állapotra kell hozni, a fiaim megnevezéssel, ezzel a kedves és előzékeny megszólítással 
minden elhamarkodott sietséget is csillapítani próbál. Senki sem áll mozdulatlanul a 
megannyi megpróbáltatás közepette, csak akiket a Lélek ruházott fel a legnagyobb 
mértékletességgel. A próféta tehát a kezdetektől fogva azt mondja nekik, hogy az általa előírt 
életszabályt azok tudják betartani, akik szelídek és alázatosak. Ugyanezt a célt szolgálja a 
jöjjetek szó, valamint a hallgassatok rám felszólítás. Ezek azt sugallják: azok az emberek, 
akik félreállítják a lélek minden akaratosságát, s legyőzik elméjük hevességét és 
féktelenségét, tanulékonyakká és engedelmesekké válnak. Az Úr félelmét teszi meg a kegyes 
és szent élet szabályának, mintha ezt mondta volna: miközben az erény és a becsületesség ott 
van minden ember szájában, csak kevesen élnek szent életet, s élnek úgy, ahogyan kellene, 
mert nem tudják, mit jelent Istennek szolgálni. 

13. Ki az az ember, a ki életre vágyik? A próféta nem azt kérdezi, hogy van-e ilyen 
beállítottságú ember, mintha mindenki akarattal vonná a fejére a rászakadó nyomorúságokat, 
mert tudjuk, hogy minden ember válogatás nélkül vágyik arra, hogy a boldogságot élvezve 
éljen. De szigorúan megfeddi azt a vakságot és ostobaságot, amit az emberek a vágyaikkal 
kapcsolatos arcátlanságukban tanúsítanak, valamint a boldogság megszerzésére irányuló 
erőfeszítéseik hiábavalóságát. Miközben ugyanis minden ember keresi, és komolyan 
igyekszik megszerezni azt, ami a hasznukra van, mégis alig lehet száz közül egyet találni, aki 
megtanulja, hogy igazságos és jogos eszközökkel szerezze meg a békességet, és az élet 
csendes és kívánatos állapotát. A próféta tehát arra inti a tanítványait, hogy majdnem az egész 
világot becsapja és félrevezeti a saját ostobasága, amíg más forrásból ígérnek maguknak 
boldog életet, mint az isteni áldásból, amit Isten csak a szívükben őszintékre és becsületesekre 
ruház. Van azonban ebben a felkiáltásban egy jókora szenvedélyesség is, hogy még 
hatékonyabban felrázza a tompa és lusta elméket a világ dolgainak vonatkozásában, mintha 
ezt mondta volna: Miután minden ember komolyan vágyik a boldogságra, miképpen 
lehetséges, hogy alig néhányan veszik a fáradságot a megszerzésére, s hogy minden ember a 
saját hibájából inkább különféle bajokat zúdít magára? 

14. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól. A tanítás, amit itt Dávid elmond, egy 
nagyon ritka erényre vonatkozik, nevezetesen hogy szavahihetőknek kell lennünk a magunk 
útját járva, s menteseknek a megtévesztéstől. Egyesek ezt valóban sokkal tágabb értelemben 
értik, feltételezvén, hogy az első mondatban a rágalmazást ítéli el. Nekem azonban 
egyszerűbbnek és célravezetőbbnek tűnik ugyanazzal a jelentéssel érteni ezt, mint amit a 
második mondatban megismétel: nem szabad félrevezetően beszélni embertársainkkal úgy, 
hogy a szavaink a csapdába ejtésük eszközének bizonyuljanak. S mivel semmi sem nehezebb, 
mint oly módon szabályozni a beszédünket, hogy az valódi tükre legyen a szívünknek, Dávid 
felszólít ennek szigorú és figyelmes felügyeletére, a mindenkori megzabolázására, nehogy 
alkalmat adjon nekünk mások megtévesztésére. 

15. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót. Itt a zsoltáros azt ajánlja Isten gyermekeinek, 
hogy tartózkodjanak minden gonoszságtól, s szánják magukat oda a jó cselekvésére az 
embertársaikkal. Ezt az igeverset általánosságban úgy idézik, mintha Dávid a megtérés két 
részét mondaná el benne. A megtérés cselekedetében az első lépés az, mikor a bűnös felhagy 
a vétkekkel, melyeknek a rabja volt, s megtagadja korábbi életvitelét. A második pedig az, 

                                                
791 Ezzel a szeretetteljes kifejezéssel szokták a héber tanítók a diákjaikat szólítani. 



 332 

amikor a viselkedését a becsületességnek megfelelően igazgatja. Ezen a helyen azonban 
konkrétabban arra taníttatnunk, hogy miképpen kell bánunk a felebarátainkkal. Miután 
gyakorta megtörténik, hogy az ember, aki nemcsak nagylelkű, de egyenesen tékozló is 
egyesek iránt, vagy legalábbis sokakat segít szívességekkel, másoknak rosszat tesz, becsapván 
őket, és kárt okozván nekik. Dávid nagyon helyesen ennek kimondásával kezdi: azoknak, aki 
azt akarják, hogy Isten elfogadja az életvitelüket, tartózkodniuk kell a rossz cselekvésétől. 
Másrészről, miután sokan úgy vélik: ha nem csaptak be senkit, nem ártottak senkinek, nem 
sértettek meg senkit, azzal ellátták a kötelességüket, amit Isten követel meg tőlük, ugyanolyan 
helyesen azt is hozzáteszi a másik tanítást is a jó cselekvéséről a felebarátainkkal. Isten nem 
akarja, hogy a szolgái tétlenek legyenek, hanem inkább hogy egymást segítsék, kívánván 
egymás jólétét és bővelkedését, s tőlük telhetően támogassák egymást. Dávid ezután a 
békesség fenntartásának kötelességét tanítja: keresd a békességet és kövesd azt. Tudjuk, ezt 
szelídséggel és béketűréssel lehet fenntartani. Miután azonban sokszor van dolgunk haragos, 
viszálykodó, makacs lelkületű emberekkel, vagy olyanokkal, akik a legcsekélyebb alkalmat is 
megragadják a civakodás felszítására, továbbá sok gonosz ember háborgat minket, megint 
mások a gonoszságukkal igyekeznek elidegeníteni a jó emberek elméjét maguktól annyira, 
amennyire csak tőlük kitelik, és fáradhatatlanul keresik az alapot a vitatkozáshoz, Dávid 
nemcsak arra tanít, hogy keresnünk kell a békességet, de arra is, hogy ha valamikor is az 
távolodni látszik tőlünk, megparancsolja: minden erőnkkel szüntelenül igyekezzünk követni. 
Ezt azonban bizonyos korlátozásokkal kell érteni. Gyakran megtörténik, hogy mikor a jó és 
alázatos emberek már minden tőlük telhetőt megtettek a békesség megőrzésére, ahelyett, hogy 
meglágyítanák a gonoszok szívét, vagy a becsületességre ösztönöznék őket, inkább csak 
felszítják a rosszindulatukat. Néha a kegyetlenségük is a tőlük való elszigetelődésre és az 
elkerülésükre ösztönöz minket, sőt, mikor szembeszállnak Istennel, mintegy nyílt háborút 
hirdetvén ellene, hűtlenség és árulás lenne a részünkről, nem szembeszállni velük és ellen 
nem állni nekik. Dávid azonban itt csak arra utal, hogy a személyes kapcsolatainkban 
alázatosoknak és leereszkedőknek kell lennünk, s meg kell próbálnunk a tőlünk telhető 
legjobban fenntartani a békességet, noha annak fenntartása bizonyulhat sok gond és 
kényelmetlenség forrásának. 

 
16. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán; 
17. Az Úr orczája792 pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a 

földről. 
18. Ők kiáltnak,793 az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. 
 
16. Az Úr szemei az igazakon vannak. A türelmünk legjobb támogatása a szilárd 

meggyőződés, hogy Isten ügyel ránk, és amennyire minden ember kitart a becsületesség és 
igazságosság útján, oly mértékben őrzi Ő meg békességben és biztonságban az illetőt. Nehogy 
tehát a kegyesek azt gondolják: ki vannak téve a világ szeszélyének, miközben megpróbálnak 
ártatlanok maradni, s nehogy amiatt a félelem miatt letérjenek a helyes útról, Dávid arra 
buzdítja őket, hogy támaszkodjanak Isten gondviselésére, és nyugodjanak meg abban, hogy 
biztonságban vannak az Ő szárnyai alatt. Azért mondja: az Úr szemei az igazakon vannak, 
hogy megőrizze őket, mert így a jók és egyszerűek vidámabban kitarthatnak a 
becsületességükben. Egyidejűleg könyörgésre és imára is buzdítja őket, ha valaha is 
igazságtalan üldöztetést szenvednének el a világtól. Azt kimondván, hogy az ő fülei azoknak 

                                                
792 Azaz: Isten haragja. Isten arca gyakorta szerepel az Isten haragja szinonimájaként, mert ez az érzelem főleg 
az arcon mutatkozik meg. A JSir4:16-ben például ezt olvassuk: „Az Úr haragja [szó szerint: arca] oszlatta el 
őket”, a 4Móz20:3-ban pedig: „Arcomat szembeállítom azzal az emberrel, azaz: Én is kiontom haragomat az 
ilyen emberre”. 
793 A Károli-fordítás szerint: Ha igazak – a ford. 
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kiáltásán [vannak], azt tanítja: akit alaptalanul és igazságtalanul üldöznek, az azonnali és 
alkalmas orvosságot talál minden bajában, ha Istent hívja segítségül, mint bosszúállóját. 
Másrészről azt is kijelenti, hogy bár néha úgy tűnik: Isten szemet huny az emberek vétségei 
felett, s látszólag elnézi azokat, mert nem szab ki rájuk azonnali büntetést, mégsem kerüli el 
semmi az Ő figyelmét. Miközben a gonoszok, mondja a tisztátalanságuk miatt 
megkeményednek a bűnben, Isten ügyel arra, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földről, (1Pt5:10). 
Konkrétan beszél erről a fajta büntetésről, mert az istentelenek nemcsak azt várják, hogy 
boldogan fognak élni egész életükben, de azt is képzelik, hogy halhatatlanságot fognak 
élvezni ebben a világban. Péter az első levelében794 nagyon értelmesen alkalmazza ezt az 
igeszakaszt a szomorúságunk lecsillapítása és a türelmetlenségünk enyhítése céljából, 
valahányszor csak a gonoszok gőgje és arroganciája túlvisz minket a helyes korlátokon. 
Semmi sem hasznosabb a mértékletességünk megőrzéséhez, mint Isten segítségétől függeni, s 
a jó lelkiismeret bizonyságával rendelkezve az Ő ítéletére hagyatkozni. Ha ennek azt vetik 
ellenébe, hogy a jó emberek tapasztalata ennek ellenkezője, mert miután hosszú időn át 
sanyargattattak, végül nem találtak sem segítséget, sem vigasztalást, arra azt válaszolom: a 
segítség, amit Isten ad az igazaknak, nem mindig látványos, s nem is mindig ugyanabban a 
mértékben adja, ám mégis mindig úgy könnyít a nehézségeinken, hogy soha el nem hagyja 
őket. Emellett még a legjobb emberek is gyakran megfosztják magukat Isten segítségétől, 
mert talán száz közül egy marad meg a becsületesség útján úgy, hogy a saját hibája miatt nem 
érdemli ki, hogy valamiféle gonoszság sújtsa. Ám amint elbuknak, Isten – nehogy a bűn 
gyökeret verjen bennük – azonnal megbünteti őket, s gyakorta még keményebben is, mint az 
elvetetteket, akiket a végső megsemmisítésre tartogat.795 De bármennyi dolog is tűnjön 
kevertnek és zűrzavarosnak ebben a világban, a jó emberek mindig megtapasztalják, hogy 
Isten nem hiába ígért nekik segítséget, a gonoszok erőszakosságával és sértéseivel szemben. 

18. Ők796 kiáltnak, az Úr meghallgatja. A zsoltáros szavai azt jelentik: mindig 
meghallgatásra találtak, valahányszor csak kiáltottak. Ez minden időkre vonatkozó tanítás, s 
Dávid nem pusztán csak azt mondja el, amit Isten egyszer, vagy kétszer megtett, hanem amit 
tenni szokott. Megerősítése is ez az előző mondatnak, ahol azt mondta, hogy az Úr fülei 
nyitva állnak az igazak kiáltásai előtt, mert most a hatással bizonyítja be, hogy Isten nem 
süket, ha a panaszainkat és a nyögéseinket Elébe tárjuk. A kiáltás szóval azt tanuljuk meg, 
hogy jóllehet Isten védelmezi az igazakat, ők nem mentesek a megpróbáltatásoktól. Olyan 
csodálatos módon szabályozza a nekik nyújtott védelmet, hogy közben mégis próbára teszi 
őket a különféle megpróbáltatásokkal. Hasonlóképpen, mikor azt látjuk: a szabadulás csak 
azoknak van megígérve, akik Isten nevét hívják segítségül, ennek nem kevés bátorítást kell 
adnia arra, hogy imádkozzunk Hozzá: Ő nem azt akarja ugyanis, hogy a kegyesek 
tétlenségben süppedve várjanak az Ő gondviselésére, hanem inkább szilárdan meggyőződvén 
arról, hogy Ő a biztonságuk védelmezője, imáikat és könyörgéseiket Neki címezzék. 

 
19. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. 
20. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. 
21. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.797 

                                                
794 Első levelében (1Pt3:10-12) idézi ennek a zsoltárnak a 12-16. verseit. A Septuagintából idéz. 
795 “Lesquels il espargne pour un temps, afin de les ruiner eternellement.” – “Akiket arra az időre tartogat, 
amikor majd végleg megsemmisíti valamennyit.” 
796 Az előző mondatban a gonoszokról volt szó, de itt az ők nyilvánvalóan nem rájuk vonatkozik, hanem azokra 
az igazakra, akiket a 16. vers említ. Ezért minden ókori változatban és az angol Bibliában (Károlinál is – a ford.) 
szerepel kiegészítésképpen az igazak szó. Azok, akik ezt a kiegészítést tették, feltételezték, hogy a צדיקים 
tsaddikim szó elveszett a szövegből. Ha azonban a 17. verset zárójelben olvassuk, akkor nem lesz szükség 
semmiféle kiegészítésre, s a szavakat olvashatjuk pontosan úgy, ahogyan a héber eredetiben állnak: ők kiáltanak. 
797 Ennek az igeversnek az utolsó mondatát János evangéliuma (Jn19:36) Krisztusra vonatkoztatja, s Őbenne 
tekinti beteljesedettnek. 
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22. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyűlölik az igazat. 
23. Az Úr megváltja798 az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne 

bízik. 
 
19. Közel van az Úr a megtört szívekhez. Dávid itt még jobban szemlélteti és 

kiterjeszti az előző tanítást, miszerint Isten a népe szabadítója, még mikor nagyon mélyre is 
süllyednek, s mondhatni, már-már félholtak. Nagyon komoly megpróbáltatás az, mikor Isten 
kegyelme késik, és annak minden megtapasztalása oly távolra kerül, hogy a lelkünk elkezd 
megtörni. Sőt mi több, azt mondani, hogy Isten közel van a kegyesekhez, mikor a szívük 
elcsügged és megtörik, s már-már halni készek, teljesen elképzelhetetlen az emberi érzékek és 
gondolkodás számára. De azzal az Ő ereje ragyog fel még fényesebben, mikor felemel minket 
a sírból. Sőt, alkalmas dolog, hogy a kegyesek ilyen nagyon leveressenek, hogy aztán egyedül 
Istenben jussanak ismét levegőhöz. Ebből azt is megtanuljuk, hogy semmi sem ellentétesebb 
az igazi türelemmel, mint a szívnek az a fennhéjázása, amivel a sztoikusok büszkélkednek, 
mert nem számítunk mindaddig valóban alázatosoknak, amíg a szív igazi szenvedése meg 
nem alázott annyira Isten előtt, hogy elterülünk a porban, ahonnan felemelhet. Ez a tanítás 
telis-tele van a legédesebb vigasztalással, miszerint Isten nem távozik el tőlünk még akkor 
sem, mikor a nyomorúságok sorozata borít el minket, s mondhatni, veszi el majdnem az 
életünket. 

20. Sok baja van az igaznak. A zsoltáros itt elébe megy annak a gondolatnak, mely 
gyakran felbukkan az elmében: „Miképpen lehetséges, hogy Isten gondoskodik az igazakról, 
akiket folytonosan zaklat oly sok nehézség és próba? Mi célt szolgál Isten védelme, amíg a 
békessége igyekvők nem élvezik a békét és nyugalmat? S mi ésszerűtlenebb annál, mint 
mikor azok, akik senkinek sem okoznak nehézséget, sokféleképpen ki vannak téve a kínoknak 
és a zaklatásoknak?” Nehogy tehát a kísértések, melyeknek folyamatosan ki vagyunk téve, 
megrázzák az Isten gondviselésébe vetett hitünket, emlékeznünk kell a tanításnak erre a 
leckéjére, miszerint jóllehet Isten kormányozza az igazakat, és gondoskodik a biztonságukról, 
mégis ki vannak téve megannyi nyomorúságnak, hogy ezek által megpróbáltatván 
bizonyságot tehessenek legyőzhetetlen állandóságukról, s annál jobban megtapasztalhassák 
Istent a szabadítójukként. Ha mentesek lennének mindenféle megpróbáltatástól, a hitük 
ellanyhulna, megszűnnének Isten nevét segítségül hívni, s a kegyességük rejtett, és ismeretlen 
maradna. Szükséges tehát, hogy a különféle próbákban gyakoroltassanak, főleg abból a 
célból, hogy elismerjék: a megszámlálhatatlanul sok halál között Isten őrizte meg őket 
csodálatos módon. Ha ez ritkán történne meg, akkor a szerencse, vagy a véletlen által 
irányítottnak tűnne, mikor azonban megszámlálhatatlanul sok gonoszság éri őket szüntelenül, 
Isten kegyelmét nem lehet nem felismerni, mikor mindig kinyújtja a kezét feléjük. Dávid tehát 
arra buzdítja a kegyeseket: ne veszítsék el soha a bátorságukat, bármiféle gonoszság is 
fenyegesse őket, mert Isten, Aki könnyedén megszabadíthatja őket a halálból ezerszer is 
ugyanúgy, mint egyetlen alkalommal, soha nem fog csalódást okozni neki a várakozásaikban. 
Amit a csontjaikkal kapcsolatosan hozzátesz, az nem csekély mértékben szemlélteti ezt a 
tanítást, s azt tanítja: akiket Isten véd, azokat minden veszély elkerül. Ezért jelenti ki: Isten 
majd gondoskodik róla, hogy egyetlen csontjuk se törjön meg, s ebben az értelemben mondja 
Krisztus is: „a fejetek hajszálai is mind számon vannak [tartva]” (Lk12:7). 

22. A gonoszt gonoszság öli meg. A héber רעה raah szót, amit gonoszságnak 
fordítottam, egyesek inkább nyomorúságnak fordítanak, ezzel az igeszakasz jelentése így 
alakul: az istentelenek nyomorultul elpusztulnak, mert a végén elborítják őket a csapások. A 
másik fordítás azonban kifejezőbb, mely szerint a gonoszságuk, mellyel úgy vélik, 
megerősítették magukat, végül a saját fejükre hull vissza. Ahogyan Dávid korábban azt 

                                                
798 A Károli-fordítás szerint: Az Úr kimenti – a ford. 



 335 

tanította: nincs jobb védelem az igaz és szégyentelen életnél, így most kijelenti, hogy a 
gonoszok minden bűnös mesterkedése, még ha senki semmit sem tud majd azokkal 
szembeállítani, végül a saját vesztükre lesz. Az igevers második mondatában kijelenti: az 
igazak kedvéért rendeltettek az istentelenek arra, hogy a saját pusztulásuk okai és eszközei 
legyenek. Meglakolnak, mondja, a kik gyűlölik az igazat. Legyen hát az számunkra ércfal és 
biztos védelem, hogy bármilyen nagy számú is legyen az ellenség, ne féljünk, mert ők már 
pusztulásra adattak. Ugyanezt erősíti meg Dávid az utolsó igeversben is, ahol azt mondja: Az 
Úr megváltja az ő szolgái lelkét. Miképpen őriztethetnének meg biztonságban csak egy 
pillanatra is oly sok veszély között, ha Isten nem vetné be az Ő erejét a védelmükre? A 
megvált szóval azonban olyasfajta megőrzést említ, amely utálatos a test számára. Szükséges 
ugyanis, hogy először halálra legyünk ítélve, mielőtt Isten felléphetne Megváltónkként. Ebből 
következik, hogy akik túlontúl sietősen törnek előre, s képtelenek felismerni Isten erejét, amíg 
Ő meg nem jelenik nagy hirtelen őket megváltandó, feltartóztatják az Ő kegyelmének 
közlését. Sőt, nehogy bárki Isten szolgáiról pusztán – amint nevezik – az erkölcsi, vagy 
filozófiai erények alapján mondjon ítéletet, Dávid alapvető jellemzőként határozza meg az 
Istenbe vetett bizalmukat, mely alapján felismerhetők, s amelytől az üdvösségük is függ. 
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35. zsoltár 
 
Amíg Saul volt Dávid ellensége, a nemesek, valamint azok, akik ebben az időben 

bármiféle hivatalt viseltek, – a királyi udvarokban mindig is uralkodó szolgalelkűségnek 
megfelelően – szorgalmasan szőtték az összeesküvést az ártatlan ember megsemmisítésére. A 
köznép felindításában is sikeresek voltak, hogy velük együtt merüljenek bele a gyűlöletbe és a 
kegyetlenségbe, így mindenki, a legnagyobbtól a legkisebbig kérlelhetetlen gyűlölettől izzott 
iránta. Miután azonban Dávid tudta, hogy a nagy többséget a tévedés és az ostobaság, 
valamint a dolgok valódi helyzetének nem ismerése ösztökélte erre, csak azokat számítja 
ellenségeinek, akik szándékos rosszindulatból és gonoszságból ezen a módon próbáltak meg 
Saul kedvében járni, hogy elnyerjék kegyeit. Ellenük kéri Istent a bosszúállásra. S először is, 
mivel nem volt tudatában semmiféle bűnnek, Isten előtt az ártatlanságát hozza fel, majd 
másodszor, mivel meg nem érdemelt büntetést igyekeztek kiszabni rá, szabadulásért könyörög 
Istenhez. Miután elpanaszolta istentelen kegyetlenségüket, azt a büntetést hívja rájuk, amelyre 
rászolgáltak. Sőt, meggyőződéssel támaszkodván Isten jóslatára, amit Sámuel által 
nyilatkoztatott ki, továbbá a szent felkenetés okából a dolgok jobbra fordulásában 
reménykedve a zsoltárt mindenütt a hálaadásának bizonyságával tarkítja. Végül annak 
kimondásával zárja a zsoltárt, hogy miután megszabadult, egész életében dicsérni fogja majd 
az Urat. 

 
1. Dávidé. Perelj Uram a velem perlőkkel; harczolj a velem harczolókkal. 
2. Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre. 
3. Szegezz dárdát és szállj szembe üldözőimmel,799 mondd lelkemnek: Én vagyok 

segítséged. 
 
1. Perelj Uram a velem perlőkkel. Miután Dávid ellenségei nemcsak az életét 

igyekeztek nyíltan elvenni, de rágalmakkal, és őt hamis színben feltüntetve is zaklatták, ezért 
mindkét sérelem jóvátételéért könyörög. Először is, Istenhez folyamodván az ügye 
védelmében nyújtandó segítségért, arra utal, hogy gonosz, és rosszakaratú emberekkel van 
dolga. Másodszor, sürgetvén Őt, hogy vegye fel a fegyvereit, megmutatja, hogy súlyosan 
elnyomták. Nagyon becstelen dolog volt, mikor ennek a szent embernek, aki egyformán 
ismeretes volt a minden ember iránti nagylelkűségéről és ártalmatlanságáról, s aki 
udvariasságával és szelídségével mind nyilvánosan, mind a magánéletben kiérdemelte 
mindenki nagyrabecsülését és kegyét, nem adatott lehetőség elkerülni a gonosz emberek 
mocskolódását és rágalmait. Ezt azonban fontos megismernünk, mert nagyon hasznos példát 
állít elénk. Ha ugyanis még Dávid sem kerülte el a gonoszok rosszindulatát, nem kellene 
csodálatosnak, vagy furcsának vélnünk, ha minket is hibáztatnak és megmarnak. Az általuk 
okozott sérelmek lehetnek elszomorítók és fájdalmasak, de felmérhetetlenül nagy vigasztalás 
rejlik abban a megfontolásban, hogy Maga Isten lép közbe a védelmünkben és a 
megvédelmezésünkben a hamis vádakkal szemben. Jóllehet támadnak rágalmazók, akik 
mondhatni darabokra tépnek minket hamisan vádolva különféle bűnökkel, nekünk azonban 
mégsem kell megzavarodnunk, amíg Isten vállalja fel ügyünk védelmét velük szemben. 
Kétség sem férhet hozzá, hogy az igevers második mondatában Dávid azért könyörög 
Istennek: szálljon szembe ellenségeinek fegyveres erőszakával. Az egész jelentése az, hogy 
miután hamisan vádolták, és kegyetlenül üldözték, s nem talált segítséget az emberek kezeitől, 
a próféta életének és tisztességének védelmét Istenre bízza. 

                                                
799 A Károli-fordítás szerint: rekeszd el üldözőim útját – a ford. 
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2. Ragadj paizst. Ezeket a szavakat természetesen nem lehet a szó szoros és helyes 
értelmében Istenre vonatkoztatni, Akinek nincs szüksége kardra, vagy pajzsra, mert egyedül a 
szájának leheletével, vagy egy bólintásával képes legyőzni minden ellenségét. S noha ezek a 
jelképek első ránézésre kezdetlegeseknek tűnhetnek, a Szentlélek mégis alkalmazza ezeket 
azért, hogy igazodván értelmünk gyengeségéhez, hogy még hatékonyabban belevésse az 
elménkbe a meggyőződést: Isten jelen van a megsegítésünkre. Mikor problémák és veszélyek 
merülnek fel, mikor már a szemünk előtt van a halál, nehéz felismerni Isten titkos és 
legyőzhetetlen erejét, mert értelmünk, ami otromba és földi, visszahúz minket. S hogy hitünk 
tehát fokozatosan felemelkedhessen Isten mennyei hatalmához, itt emberi módon 
felfegyverezve van bemutatva, karddal és pajzzsal. Ugyanígy nevezi máshol „vitéz 
harcosnak”, ami kétségtelen alkalmazkodás a jelenlegi állapotunk tökéletlenségéhez, mivel az 
elménk a korlátozott képességei következtében semmi más módon nem lenne képes felfogni 
annak a végtelen hatalomnak a kiterjedtségét, mely magában foglalja a segítség minden 
formáját, s nincs szüksége sehonnan további segítségre. Ez tehát egy imakérés, hogy Isten a 
titkos és belső hatalmával mutassa meg: Ő egyedül is képes szembeszállni az istentelenek 
minden erejével és seregével. Egyesek az itt szereplő héber צנה tsinnah szóról úgy vélik, 
hajítódárdát, vagy valami más fegyvert jelent, de mint már láttuk az ötödik zsoltárban, a 
helyes jelentése pajzs, s nem látom okát, amiért itt másképpen kellene fordítani. Nincs is itt 
semmi összeegyeztethetetlen dolog a pajzs és a vért összekapcsolásával.800 Ha az itt használt 
kifejezés hajítódárdát, vagy más hasonló fegyvert jelentene, természetesebb lenne a 
lándzsával összekapcsolni, amit a következő igevers említ. Dávid tehát először a védekező 
fegyvereket említi meg, imádkozván, hogy Isten tartsa meg, és verje vissza az ellenség 
támadásait. A héber ריק rik szót, aminek a jelentése hüvelyéből kivonni, vagy lemezteleníteni, 
én egyszerűen a kivonni, vagy kirántani szóval fordítom. A héber סגור segor szó, amit a szállj 
szembe kifejezéssel fordítottam, szó szerint azt jelenti: becsukni, bezárni. Miután azonban 
Dávid szavainak jelentése ez: Isten, falként, vagy bástyaként előállván, megakadályozza, 
hogy ellenségei megközelítsék őt, nekem úgy tűnik, hitelesen fordítottam. Ugyanakkor, ha 
bárki az elzárni, vagy elrekeszteni az utat, vagy akadályt gördíteni az útba fordítást tartja 
jobbnak, lényegében az is ugyanazt jelenti. Azok véleménye, akik azt állítják, hogy ez egy 
főnév,801 egyáltalában nem valószínűsíthető. 

3. Mondd lelkemnek. Egyesek ezeket a szavakat így magyarázzák: Jelents ki nekem 
titkos ihletéssel, mások pedig így: Éreztesd velem, hogy az én üdvösségem a Te kezedben 
van. Véleményem szerint itt Dávid azt szeretné alaposan az elméjébe vésni, és arról szeretne 
teljes mértékben meggyőződni, hogy Isten az ő üdvösségének szerzője. Erről a dolgok 
jelenlegi állásából nem volt képes meggyőződni, és így elhatározásra jutni, mert természetünk 
érzéketlensége és tompaság olyan, hogy Isten gyakran akkor szabadít meg minket, mikor 
alszunk, és nem is tudunk arról. Ennek megfelelően nagyon erőteljes kifejezést használ, 
imádkozván, hogy Isten adja meg neki a kegyességének eleven érzését. Így ezzel a pajzzsal 
felfegyverezve képes legyen megállni minden összecsapásban, felülkerekedni minden 
akadályon, mintha ezt mondta volna: Uram támadjon bármi elcsüggesztő ellenem, erősíts meg 
engem abban a meggyőződésben, hogy az üdvösségem bizonyosan benned van, s 
taszigáljanak bár a kísértések ide-oda, vidd vissza a gondolataimat Tehozzád oly módon, hogy 
                                                
800 A pajzsnak fordított szó a héberben a מגן magen, ami rövid, csak védekezési célokat szolgáló pajzsot jelentett. 
A vértnek fordított szó a צנה tsinnah. Ennek kétszer akkora súlya volt, mint a magennek, s a gyalogság hordozta. 
A magen, miután könnyebb és jobban forgatható volt, a lovasságnál volt használatban. A tsinnah megfelelt a 
scutum-nak, míg a magen a clypeus-.nak a rómaiaknál. – lásd Paxton’s Illustrations of Scripture, 
3. kötet, 866-867. oldalak 
801 Azok, akik úgy vélik: a סגור segor főnév, handzsárnak fordítják, és így olvassák az igeverset: „Vond elő a 
dárdádat és a handzsárodat, és szállj szembe üldözőimmel”. Drusius, Vitringa, Michaelis, dr. Kennicott és mások 
szerint a szó jelentése σαγαρις, vagy handzsár, illetve egyfajta csatabárd, amit a perzsák, a szírek, és más 
nemzetek használtak az ókori időkben. 
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az üdvösségem reménysége kerekedjen felül minden engem fenyegető veszélyen.802 Sőt, hadd 
legyek tévedhetetlenül meggyőződve, mintha csak mondtad volna, hogy a Te kegyességed 
által fogok üdvözülni. 

 
 4. Szégyen, gyalázat érje azokat, a kik lelkemet keresik; vettessenek hátra és 

piruljanak, a kik vesztemet koholják. 
5. Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala verdesse [vagy 

űzze] őket.803 
6. Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket. 
7. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak 

vermet804 az én lelkemnek. 
 
4. Szégyen, gyalázat érje azokat, a kik lelkemet keresik. Dávid most arra kéri Istent, 

álljon bosszút az ellenségein. Nemcsak azt kéri, hogy hiúsítsa és semmisítse meg a céljait, de 
azt is, hogy fizessen meg nekik érdemeik szerint. Először is azt kéri: szégyenüljenek meg és 
piruljanak, mikor majd látják a várakozásaikat és vágyaikat meghiúsulni. Azután továbblép, 
azt kérvén, hogy miközben szilárdan rögzültnek, és mélyen meggyökerezettnek képzelik 
magukat, legyenek olyanok, mint a pelyva, vagy szalmatörek. Ahogyan a pelyvát elfújja a 
szél, úgy kéri, hogy miközben felzaklatja őket Isten angyalának titkos impulzusa, soha ne 
találjanak megnyugvásra. Az átkozódás, ami ezután következik, még félelmetesebb, s így 
szól: bárhová is menjenek, mindenütt a sötétséggel találkozzanak, és csuszamlós helyekre 
jussanak, s kételkedésükben és zavarodottságukban az Úr angyala üldözze őket. Végezetül 
bármit is eszeljenek ki, s bármerre is forduljanak, azért imádkozik, hogy tanácskozásaik és 
vállalkozásaik katasztrofális véget érjenek. Mikor arra vágyik, hogy az Isten angyala űzze 
őket, ebből megtanulhatjuk: az ok, amiért az istentelenek nyugtalanok, az, hogy – noha senki 
nem háborgatja őket – Isten mégis megveri valamennyit az elképedés lelkületével, s olyan 
félelemmel téríti el, amitől reszketnek és megzavarodnak. 

Ugyanezt a dolgot fejezi ki a következő versben, imádkozván, hogy Isten angyala űzze 
őket sötét és csuszamlós helyekre, így a józan észtől és az értelemtől cserbenhagyva ne tudják 
se azt, hogy hová menjenek, se azt, hogy mi történik velük, sőt még kifújni se legyenek 
képesek magukat. Nem kell meglepődnünk, hogy ez a munka az angyaloknak van kiadva, 
akik közreműködésével hajtja végre Isten az ítéleteit. Ez azt igevers egyidejűleg 
vonatkoztatható az ördögökre is ugyanúgy, mint a szent angyalokra, akik mindig készen 
állnak végrehajtani az isteni parancsokat. Tudjuk: a gonosz engedélyt kapott uralmának 
gyakorlására az elvetettek felett, ezért gyakran mondják, hogy „megszállta Sault az Istentől 
küldött gonosz lélek” (1Sám18:10). Miután azonban az ördögök soha nem Isten akaratát 
hajtják végre, amíg rá nem kényszerülnek arra, mikor Isten a maga szolgálatára rendeli őket, a 
Szentírás kijelenti, hogy a szent és választott angyalok sokkal magasztosabb értelemben a 
szolgái Istennek. Isten tehát végrehajtja az ítéleteit a gonosz és elvetett angyalok 
közreműködésével is, de előnyben részesíti a választott angyalokat velük szemben. Ezen az 
alapon nevezik a jó angyalokat „fejedelemségeknek” is, például az Ef3:10-ben, a Kol1:16-ban 
és más hasonló helyeken. Ha ennek azt vetik ellenébe: nem illik az angyalokhoz, akik a 
kegyelem és az üdvösség közvetítői, valamint az istenfélők kijelölt őrzői, hogy az elvetettekre 
kiszabott ítéletek végrehajtásában is közreműködjenek, a magyarázat egyszerű. Nem 
ügyelhetnek ugyanis a jók megtartására anélkül, hogy ne készülnének a harcra, s nem 
támogathatják őket anélkül, hogy ne szállnának szembe ellenségeikkel. Az átokmondás 
                                                
802 “Que l’esperance de mon salut surpasse tous les dangers qui me seront livrez. “ 
803 “C’est, chasse et presse.” — Széljegyzet. “Azaz, hajszolja és üldözze őket.” 
804 Utalás arra a szokásra, hogy gödröt ástak, majd hálót helyeztek bele, és befedték szalmával, stb. a vadállatok 
csapdába ejtése végett. 
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stílusa, amit itt a zsoltáros alkalmaz, csak annak észben tartásával magyarázható, amit másutt 
mondtam. Nevezetesen hogy Dávid nem egyszerűen csak a maga ügyéért könyörög, s nem 
mondja ki elhamarkodottan azt, amit a szeszélyek diktálnak, hanem a Szentlélek vezetése alatt 
táplál és mond ki az elvetettekről olyan vágyakat, melyeket mondhatni a hatalmas 
mértékletesség jellemez, s amelyek messze esnek azok lelkületétől, akiket vagy a bosszúvágy, 
vagy a gyűlölet, illetve a test valamely szertelen érzelme hajt. 

7. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat. Itt kijelenti: nem hiába vette fel 
Isten nevét, s nem is jogos ok nélkül hívja Őt a védelmére, mert nyíltan erősítgeti 
ártatlanságát, s panaszkodik róla: anélkül kapta a súlyos csapást, hogy elkövetett volna 
bármiféle bűnt, vagy adott volna rá bármiféle okot az ellenségeinek. Gondosan meg kell ezt 
figyelnünk, hogy senki se törjön meggondolatlanul Isten jelenlétébe, s ne is hívja Őt 
bosszúállásra a jó lelkiismeret bizonyossága és bizonyságtétele nélkül. Mikor azt mondja, 
hogy fortéllyal, csalással, és gonosz mesterkedésekkel támadták, ebben benne van a saját 
becsületességének hallgatólagos dicsérete. 

 
8. Érje őt a zűrzavar805 váratlanul, fogja meg hálója, a melyet kivetett, essék belé 

a zűrzavarba.806 
9. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában. 
10. Minden csontom807 ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! A ki 

megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő 
megrablójától. 

 
8. Érje őt a zűrzavar váratlanul. Dávid ismét azért imádkozik, hogy Isten fordítsa 

vissza ellenségeinek fejére mindazt a gonoszságot, amivel az igaz és ártalmatlan ember ellen 
felléptek. Az átváltás többes számról egyes számra, még ha ugyanarról a dologról beszélünk 
is, tudjuk, hogy nagyon megszokott dolog a héberek között. Ennek megfelelően, ami itt egy 
emberről hangzik el, az vonatkozik Dávid összes ellenségére általánosságban, hacsak talán 
nem vagyunk hajlamosak azt feltételezni, hogy ez utalás Saulra, vagy valamelyik nemesére. 
Miután azonban bizonyos, hogy az itt elmondott ima Saullal, mint a fővel szemben kiterjed az 
egész testületre, más szóval a követőire,808 kevéssé fontos, miképpen értelmezzük. A héber 
 shoah szó néha zűrzavart, néha pedig pusztulást jelent, ezért így fordítják: Jöjjön rá a שואה
pusztulás, vagy sivárság, vagy romlás. A másik fordítás azonban alkalmasabbnak látszik, 
mert rögtön ezután hozzáteszi: fogja meg hálója, a melyet kivetett, essék belé a zűrzavarba. A 
Mások által adott fordítás, miszerint essen bele magába a pusztulásba természetesen erőltetett 
és mesterkélt. Az egész mondat jelentése azonban nagyon alkalmassá válik, ha Dávid 
imájaként tekintünk rá, mely szerint mikor a gonoszok úgy ürítik fenékig az evilági élvezetek 
poharát, és úgy nem félnek semmitől, mintha minden veszély felett állnának, akkor valamiféle 
csapás, melyre nem is gondolnak, úgy jön rájuk, mint a forgószél, és elborítja őket. Soha egy 
pillanatig sem látszik a számukra egy lehetségesnek, hogy a fortélyaik és a ravaszságaik, a 
gonosz mesterkedéseik, és a csapdák, melyeket a jók és egyszerűek számára állítanak fel, 
azok pusztulására legyenek, akik kieszelték. Dávid tehát nagyon helyesen óhajtja, hogy 
zűrzavarral essenek bele az általuk kivetett hálókba. Más szóval, hogy bámulat és rettegés 
fogja el őket, mikor hirtelen és váratlanul csapás éri őket. Minél határtalanabb és 
szélsőségesebb ugyanis az emberek diadalmámora azért, mert hiábavaló és ostoba módon azt 
képzelik: büntetlenül megússzák, annál jobban elbámulnak és megrettennek, mikor hirtelen 
csapás éri őket. Kétségem sincs azonban afelől, hogy Dávid itt valami furcsa és rendkívüli 
                                                
805 A Károli-fordításban itt a romlás szó szerepel – a ford. 
806 Itt pedig a veszedelembe szó – a ford. 
807 A Károli-fordításban itt a tetemem szó szerepel – a ford.  
808 “Qu’il fait yci contre Saul comme le chef, s’estend a tout le corps, c’est a dire, tous ses adherens.” 
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csapásra utal. Érje őt olyan zűrzavar, mely eszébe nem jut, azaz mondhatni, mikor meg van 
róla győződve, hogy minden dolga jól megy, s csalóka képzelgéssel békességet ígért 
magának, akkor sújtsa a szívét a nem várt rettentés, s érezze meg viharos félelmében: a saját 
csapdájába esett. 

9. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. Mások ezt óhajtó módban fordítják: Hadd 
vigadjon a lelkem az Úrban,és hadd örvendezzen a szabadításában. Ahelyett azonban, hogy a 
vágyai kinyilatkoztatásával folytatná, Dávid, véleményem szerint, inkább azt ígéri meg ebben 
az igeversben: hálás lesz Istennek. Ez még nyilvánvalóbb a következő versből, melyben 
nagyon felmagasztalván Isten jóságát, azt mondja, hogy testének minden tagjával ünnepli 
majd annak emlékezetét. Míg tehát egyesek a szerencsének, mások a saját képességeiknek 
adóznak a szabadulás dicséretével a veszélyből, s csak néhányan, ha egyáltalán vannak 
ilyenek, adják a teljes dicséretet ezért Istennek, Dávid itt kijelenti: nem felejti el a kegyet, 
amit Isten ráruházott. A lelkem, mondja, nem olyan szerző szabadításának fog örülni, akit 
nem ismer, hanem az Isten szabadításának. S hogy még erőteljesebb megvilágításba helyezze 
a dolgot, csontjaira testálja az isteni dicsőség hirdetésének hivatalát. Mintha nem lenne 
elegendő a nyelvének kivenni ebből a részét, testének minden tagját bevonja Isten dicséretébe. 
A beszédstílusa túlzó, de ezen a módon őszintén kimutatja: Isten iránti szeretete oly nagy volt, 
hogy izmait és csontjait is e ragaszkodás valóságának és igazságának hirdetésére akarta 
bevetni. 

10. Kicsoda olyan, mint te, Uram?! Itt teljesebben megmagyarázza az Isten 
szabadításából származó örömének természetét, melyről már beszélt, kimutatva, hogy 
teljeséggel Istennek tulajdonítja a megszerzett szabadulást. Az emberek általánosságban úgy 
dicsérik Istent, hogy még talán a tizedét sem kapja meg annak, ami Őt megilleti. Dávid 
azonban – és ez megkülönbözteti őt mindenki mástól – konkrétan kijelenti, hogy 
szabadulásáért minden dicsőség egyedül és kizárólag Őt illeti. S természetesen csak akkor 
adjuk meg Istennek azt, ami Őt megilleti, ha felruházván a saját hatalmával, minden 
bizalmunkat Belé vetjük. Mert mi haszna van hangosan ünnepelni Isten nevét a szánkkal, ha 
tetszésünk szerint szaggatjuk szét az Ő erejét és jóságát? Dávid tehát a kegyesség valódi 
lelkületével magasztalja fel Isten nagyságát ezzel a dicshimnusszal, miszerint Ő a szegények 
őrzője és védelmezője, s kimenti a szükségben levőket és a lesújtottakat az őket elnyomók 
kezéből. Mintha ezt mondta volna: Istenre tartozó feladat a nyomorultak támogatása. Ezekkel 
a szavakkal megtanulunk a jobb dolgok reménységébe kapaszkodni a nyomorúságban, mert 
legyenek bármilyen hatalmasak ellenségeink ereje és forrásai, nincs okunk elveszíteni a 
magabiztosságunkat, mert Isten kijelenti nekünk a mennyből: Ő konkrétan abból a célból 
uralkodik, hogy ellenálljon az erőseknek és hatalmasoknak. Ha e világ gyermekei, akik 
erejüket arra használják, hogy bántalmazzák és elnyomják a gyengéket, rendelkeznének a 
szilárd értelem legcsekélyebb morzsájával, az természetesen visszafogná a vakmerőségüket, s 
meggátolná őket abban, hogy még tovább menjenek Isten haragjának felszításában. 

 
11. Erőszakos tanúk állnak elő; azzal vádolnak,809 a miről nem tudok. 
12. Jóért roszszal fizetnek meg nékem, megrabolják810 lelkemet. 
13. Pedig én az ő betegségökben gyászba öltöztem, bőjttel gyötörtem lelkemet, 

imádságom kebelemre vissza-vissza szállt. 
14. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte; mintha anyámat 

siratnám, úgy jártam bútól meghajolva: 
15. Ők pedig örültek az én megállásomon811 és összegyűltek; még az általam nem 

ismert alja nép is összegyűlt ellenem, gyaláztak és nem nyugodtak,812 
                                                
809 A Károli-fordítás szerint: azt kérdezik tőlem – a ford. 
810 “C’est, desconforter.” Széljegyzet. “Azaz, megszomorítják” 
811 A Károli-fordítás szerint: az én bukásomon – a ford. 
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11. Erőszakos tanúk813 állnak elő. A héberben fognak előállni, de a jövő idő 

használatával a zsoltáros arra utal, hogy arról beszél, amit hosszú időn át szenvedett el. S arról 
panaszkodik: olyannyira elcsüggesztették a rágalmak, hogy lehetősége sem maradt önmaga 
védelmére. Ennél bántóbb és fájdalmasabb dolog nem is történhet az eszes elméjűekkel, és 
akik semmiféle szégyennek sincsenek tudatában. Emellett nemcsak azt mondja, hogy hamisan 
vádolták, hanem kárhoztatja is a vakmerőségét és pimaszságát azoknak, akik hevesen 
előálltak tanúskodni vele szemben. Ehhez tartozik, amit ezután mond: azzal vádolnak, a miről 
nem tudok. Dávidot nemcsak a földi javaitól fosztották meg és kényszerítették aljas módon 
száműzetésbe, de becstelenséggel is megvádolták az igazságszolgáltatás színezete alatt. 
Ebbéli nyomorúságában közvetlenül Istenhez folyamodott, remélvén, hogy Ő majd megvédi 
az ártatlanságát. S ekképpen kell járniuk Isten gyermekeinek is a jó híresztelések és a rossz 
híresztelések közepette, s türelemmel elszenvedni a feddéseket, amíg Ő a mennyből nem 
erősíti meg és jelenti ki az ártatlanságukat. A régi időkben közmondás volt a pogányok között: 
„Nincsen szebb színház a jó lelkiismeretnél”, s ebben nemes kijelentést tettek. Egyetlen 
embert sem képes azonban megtartani és támogatni a lelkiismeretének tisztasága, amíg nem 
folyamodik Istenhez. 

12. Jóért roszszal fizetnek meg nékem. Dávid ismét megmutatja ellenségei 
rosszindulatának rendkívül súlyos jellegét, mert nemcsak elnyomták őt gonoszul, látván, hogy 
ártatlan, s nem adott nekik alkalmat a támadásra, de még azok is, akiknek sok örömet okozott, 
és akiket sok kegyben részesített, ezt nagyon furcsa és hálátlan módon viszonyozták neki. Az 
efféle hálátlan viselkedés nagyon súlyos sebet üt a jó emberek érzésein, s teljesen 
tűrhetetlennek látszik. Kifejezhetetlenül hatalmas vigasztalás azonban, mikor Isten előtt 
tehetünk bizonyságot arról, hogy minden tőlünk telhetőt megpróbáltunk ellenségeink 
elméinek meglágyítására, s hogy szelídségre indítsuk őket, ők azonban mégis csillapíthatatlan 
kegyetlenséggel törnek előre, a romlásunkra vágyva, mert Isten nem tűri, hogy ez a barbár és 
brutális hálátlanság büntetlen maradjon. Kegyetlenségüket továbbá azzal is kifejezi, mikor 
kimondja, hogy megpróbálják megrabolni (mert szó szerint így szerepel a héberben814) a 
szelíd és békés ember lelkét. Azaz, mondhatni, megfosztják a vigasztalástól, s annyira sivárrá 
teszik, hogy elborítsa a kétségbeesés, és semmisüljön meg. Dávid ezután felidézi a velük 
szemben tanúsított kegyesség bizonyos cselekedeteit, melyeknek, ha lenne bármiféle érzékük 
az egyenlőségre és az emberiességre, a kölcsönös szeretet megannyi szent kötelékének kellett 
volna lenniük. Nem azt mondja, hogy pénzzel, vagy javakkal segítette őket, vagy valamiféle 
más eszközzel gyakorolt velük nagylelkűséget, mert megtörténik néha, hogy mikor a kéz 
nyitott, a szív zárva van. Ehelyett az igaz és őszinte szeretet bizonyos jeleit említi – 
elpanaszolta a szerencsétlenségüket Isten előtt, bánkódott miattuk, mintha a saját édesanyja 
halálát siratta volna, s végül, úgy érzett irántuk, és foglalkozott velük, mintha a saját testvérei 
lettek volna. Miután így nagyon elkötelezte őket önmagával szemben, micsoda aljas 
hálátlansággal lehet őket megvádolni, amiért a nyomorúságában a gyűlöletük mérgét okádják 
ki ellene? A szavak jelentését illetően, én a betegség szót itt jelképes értelemben szereplőnek 
tekintem, valamely baj, vagy fájdalom leírására. Dávid szavai tehát azt jelentik, hogy 
valahányszor bármi csapás érte őket, ő is osztozott a fájdalmukban. Ennek jó bizonyítéka az 
ima, amiről azt mondja, hogy kebelére vissza-vissza szállt. A kifejezés helyes jelentése ez: 
nem feltűnést hajhászva mondta az imáját az emberek előtt, mint azok, akik sokkal több 
vonzalmat színlelnek, mint amennyit valójában éreznek, hanem titokban imádkozva, a világ 

                                                                                                                                                   
812 A Károli-fordítás szerint: összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és nem nyugodtak – a 
ford. 
 a rossz, vagy az erőszak tanúi, azaz olyan tanúk, akik eskü alatt vallják, hogy a vádlott személy עדי המס„ 813
elkövette az erőszakos cselekedeteket. Lásd Zsolt27:12.” — Horsley. 
814 “Ont tasch, de rendre orpheline car il y a ainsi proprement en Hebrieu” 
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elől elrejtve mutatta ki, hogy őszintén, és szívből megindult a nyomorúságukon. Amint 
mondani szoktuk, hogy az az ember örvendezik a saját kebelében, aki megelégszik a szíve 
titkos, belső érzésével, anélkül, hogy azt másoknak is kimutatná, úgy mondhatjuk azt is, hogy 
az siránkozik, vagy imádkozik a saját kebelében, aki nem önti ki a könnyeit és az imáit az 
emberek előtt az együttérzésük megszerzése végett, hanem megelégedve egyedül Istennel, 
mint mindennek a tanújával, elrejti az érzelmeit a maga szívében. Nem tagadom azonban, 
hogy ebben a beszédmódban kifejeződik az imádkozó testtartása is, mintha a zsoltáros azt 
mondta volna, hogy testét előre hajtva, fejét leszegve, és karjait összefonva imádkozott, 
ahogyan az emberek a nehézségek közepette szoktak.815 De azt különösen meg kell 
figyelnünk a szavai jelentését illetően, hogy nincs takargatás az imájában. Egyesek úgy vélik: 
átok van a szavaiban, és így magyarázzák azokat: Istenem, ha igaz, hogy minden gazdagságot 
magamnak akartam, akkor minden baj engem érjen. Ez azonban erőltetett magyarázat. Van 
még egy, amelynek szintén csekély a valószínűsége, s így hangzik: Mivel semmi hasznom 
sem volt abból, hogy értük imádkoztam, az imám gyümölcse térjen vissza hozzám. A jelentés, 
amely jobban összhangban van a próféta céljával és szavaival, azonban ez: Ugyanúgy 
imádkoztam értük, ahogyan magamért. A gyászruhát és a böjtöt illetően, ezeket az ima 
segítése végett használta. A kegyesek még étkezések után is imádkoznak, s nem tartanak 
böjtöt, mint az imához szükséges dolgot naponta, s azt sem tartják szükségesnek, hogy 
gyászruhát öltsenek, valahányszor Isten jelenlétébe lépnek. Tudjuk azonban, hogy az ókorban 
élők gyakran folyamodtak ezekhez a gyakorlatokhoz, valahányszor csak a sürgős szükség 
késztette rá őket. A nyilvános balsors, vagy veszély idején valamennyien gyászruhát öltöttek, 
s böjtölni kezdtek, hogy Isten előtt megalázván magukat, és a vétküket elismervén 
lecsillapítsák az Ő haragját. Hasonlóképpen, mikor bárki konkrétan szomorkodott, gyászruhát 
öltött és böjtölni kezdett a szomorúsága jeleiként, hogy ezzel is nagyobb buzgóságra serkentse 
magát az imában. Mikor Dávid – ahogyan itt elmondja nekünk – gyászruhát öltött, ez 
ugyanolyan volt, mintha ellenségeinek bűneit öltötte volna magára azért, hogy bocsánatért 
könyörögjön Istennek miattuk. Ők viszont minden erejüket latba vetették az elpusztítására. S 
noha a gyászruha viselését és a hamuban ülést a törvényes ceremóniák közé sorolhatjuk, 
mégis, manapság a böjt gyakorlása maradt inkább fenn úgy, mint Dávid korában. Mikor tehát 
Isten megtérésre hív a nemtetszése jeleinek kimutatásával, jusson eszünkbe, hogy nem 
közönséges módon kell Hozzá imádkoznunk, hanem olyan eszközöket is alkalmaznunk kell, 
melyek alkalmasak a megalázkodásunk elősegítésére. Végül a zsoltáros azt mondja, hogy 
ugyanúgy viselkedett és bánt velük, mintha mindegyik a testvére lett volna. 

15. Ők pedig örültek az én megállásomon. Nem látom okát, miért kellene a 
magyarázóknak törni a fejüket a megállás szón, amint azt teszik. Egyesek arra 
következtetnek, hogy Dávid kificamította a lábát, mások szerint valamilyen betegség állította 
meg. Ha azonban gondosan megvizsgáljuk az egész igeszakaszt, mindennél világosabbá válik, 
hogy azokra a csapásokra utal, melyek rászakadtak. Mintha ezt mondta volna: amint látták, 
hogy megtántorodom, és a bukás szélére kerülök, azonnal összegyülekeztek, és mindent 
megtettek, hogy legyőzzenek. Ebben a kifejezésben tehát majdnem ugyanaz a hasonlat rejlik, 
mint amit már a betegség szóban láttunk. Miután az emberek sokszor megenyhülnek az 
ellenségeik nyomorúságát látva, azaz megszűnnek azokat gyűlölni és üldözni, akik már 
nyomorultul összetörettek, a nagyon kegyetlen és indulatos lelkület bizonyítéka volt Dávid 
korábbi barátainál, mikor látván, mennyire levert és nyomorult, mégis dühödten és pökhendi 
módon felléptek ellene. Kezdetben csak kevésről beszél, de rögtön ezután azt őt ért gonoszság 
további megmutatása végett hozzáteszi a köznép aljas és becstelen tagjait is. Nem mintha 
valamennyit egyformán vádolná, hanem hogy jobban kimutassa, micsoda keserű 
ellenségességgel támadták őt minden oldalról. Valószínű, hogy a hatalomban levők voltak a 
                                                
815 „Mikor a keletiek” mondja Boothroyd, „komolyan imádkoznak a fájdalmukban, arcukat a keblükbe rejtik, s a 
zsoltáros itt erre a szokásra utal. Lévi rabbi, Dathe és mások is hasonlóképpen magyarázzák.” 
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lázítók, akik mindenütt megkísérelték a Dáviddal szembeni gyűlölet lángjait fellobbantani, 
hogy a nép mindenütt felkeljen az ő megsemmisítésére, és közösen ezen iparkodjanak. S 
kétszer ismétli: összegyűltek ellenem azért, hogy megmutassa, mennyire elszántak voltak a 
vele való szembenállásban, hacsak valaki nem akarja így magyarázni a szavait: Összegyűltek 
ellenem, de nemcsak azok, akiknek valami ürügyük volt erre, hanem még az alja nép is. A 
héber יםנכ  nekim szó szerint megkorbácsoltat, vagy megvertet jelent,816 itt azonban az aljas és 
megvetendő személyekre vonatkozik. Egyes fordítók valóban a כאה kaáh szóból kiindulva 
fordítják, melynek jelentése megszomorítani, s aktív módon magyarázzák: azok, akik 
megszomorítanak engem. Az előbbi jelentés azonban jobban egyezik az igeszakasz céljával, 
nevezetesen hogy Dáviddal szégyenteljesen bánt még az alja nép is. A tudtom nélkül szavak 
vonatkoztatható mind a dologra, mind a személyekre. Én azonban a személyekre 
vonatkoztatom ekképpen: Egyáltalán semmi okuk nem volt a panaszra, hogy én megsértettem 
volna őket, vagy ártottam volna nekik, hisz még csak nem is ismertem őket. Egyidejűleg 
ezeket a szavakat úgy is érthetjük, hogy egy panaszt foglalnak magukban Dávid részéről, 
miszerint a nép minden ok nélkül bőszült fel rá, mert semmiféle bűnnek sincs tudatában, és 
elképzelni sem tudja, mi adhatott alapot a vele szemben tanúsított heves gyűlölethez. Ami az 
igevers utolsó mondatát illeti, jóllehet az igemagyarázók véleménye ezt illetően is eltérő, 
nekem azonban úgy tűnik, hogy én megadtam az igazi és természetes jelentését. Szó szerint 
azt jelenti, hogy kivágtak, és nem nyugodtak, de kétség sem férhet hozzá, hogy a nyelvezet 
átvitt értelmű, s a kivágni817 szó azt jelenti: megnyitották a szájukat. Mintha Dávid ezt mondta 
volna: Pimasz módon, tátott szájjal szórták rám a gúnyos és mocskolódó szavakat. A másik 
mellékmondat a mondatban, a nem nyugodtak szokásos ismétlés a héberben, s annak a 
hevességnek a kifejezésére szolgál, mellyel Dávid ellenségei eljártak vele szemben. Magában 
foglalja ez, hogy se vége-hossza, se mértéke nem volt a gonosz beszédüknek, s teli torokból 
okádták, ami csak eszükbe jutott. 

 
16. Hitszegő gúnyolódók818 léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám. 
17. Oh Uram,819 meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az 

oroszlánkölyköktől az én egyetlenemet.820 
18. Dicsérlek a nagy gyülekezetben,821 a nagy nép között magasztallak téged.822 

                                                
816 A szó a נכה nakah, megcsapkodni, megütni szóból származik. A Septuaginta a μαστιγες, megostorozók szóval 
fordítja, Jeromos olvasata pedig a percuntientes, megcsapkodók, amiben Ainsworth is követi, aki a nyelvükkel 
korbácsolókat, vagyis a rágalmazókat érti alatta, s aki úgy véli: a Septuaginta a megostorozók szóval szintén a 
nyelvvel történő megostorozásra utal, mint a Jób5:21. Ha a megcsapkodók a helyes olvasat, akkor természetesen 
következtethetünk arra, hogy miután ez a megcsapkodás egy jelen nem lévő személyre vonatkozik, ezért ez is 
nyelvvel történő megcsapkodást jelent. Ugyanakkor ez a kritika azt is megjegyzi, hogy a szó érthető kivert, azaz 
sorsüldözött, alávaló személyeknek is, mint a Jób30:8-ban. Dr. Kennicott pletykás vén banyáknak, kivert 
szolgáknak, aljas gazembereknek fordítja. A szó másik jelentése Buxtorff szerint görbelábú, béna. Ebben az 
értelemben használatos a „Sám4:4-ben és 9:3-ban, s ebből kapta a fáraók egyike a Nékó jelzőt, aki megállt a 
járásban. Azaz, a kifejezés könnyen válhatott a gúnyt kifejezővé. Kálvin és az angol bibliafordítások 
egyetértenek ennek a szónak a jelentését illetően. 
817 A קרע kara ige jelentése kivágni, „ami szakítást, vagy szétrepesztést jelent, de egy könnyed hasonlattal jelenti 
azokat a sebeket is, melyeket a gonosz beszéd és a rágalmazás okoz” – Walford. 
818 A Károli-fordítás szerint: Ingyenélők – a ford. 
819 Latinul Domine, héberül אדני. „A dr. Kennicott által összegyűjtött másolatok között több mint tizenötben a 
 helyett, közöttük van a legjobban egyeztetett is. A zsidók a későbbi korokban babonás אדני szerepel az יהוה
félelemmel viseltettek a יהוה szó kiejtése iránt, ezért végszükségükben inkább az אדני vagy אלהים szót illesztették 
be erre a helyre.” - Street 
820 “Assavoir, mon ame unique; c’est a dire, solitaire et delaissee.” — Széljegyzet. „Nevezetesen egyedül az én 
lelkemet, magányosan és elhagyatva.” Az angol változatban a „kedvesem” kifejezés szerepel, de Dávid inkább 
az elhagyatott és védtelen állapotára utal, amíg Isten nem lépett közbe az érdekében. Green olvasata: „az én 
tehetetlen személyem”. 
821 “Devant un grand peuple.” 
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16. Hitszegő gúnyolódók… közt. Mások így fordítják: A képmutatókkal, de 

véleményem szerint Dávid egyszerűen csak az ellenségeinek összetételéről beszél. S a 
kifejezés jelentése valójában ez: A ravasz beállítottságú emberek között, akik a csalásra adták 
a fejüket, aminek következtében minden szégyenérzetüket elvesztették, s az egyedüli dolog, 
amit állandóan akartak, ennek a nyomorult embernek a megsemmisítése. Dávid ismét 
visszatér a nép vezetőihez és a hatalomban levőkhöz, mint forráshoz ahonnan minden 
gonoszság származott, mert ezt a leírást nem vonatkoztathatjuk a köznép többségére, akiket 
csak a meggondolatlan ösztönzés hajtott. Ezét konkrétan a vezetőkről, s a hozzájuk hasonló 
jelleműekről beszél, s kegyetlenséggel vádolja őket annak kimondásával, hogy úgy 
csikorgatják rá a fogaikat, mint holmi dühödt vadállatok. Hitszegőknek, vagy gonoszoknak 
nevezi őket, hogy még könnyebben kaphasson segítséget és támogatást Istentől, mintha a 
nyomorúság szélsőségességében hívná Őt segítségül. Ezután gúnyolódóknak, vagy 
mocskolódóknak is nevezi őket, ami alatt azt érti: annyira arcátlanok, és annyira elvesztették 
minden szégyenérzetüket, hogy semmi sincs, amit ne mernének megcselekedni. Ami a מעוג 
maog szó jelentését illeti, ami ezután következik, a fordítók véleménye megoszlik. Ez 
tulajdonképpen parázson sült kenyeret jelent. Egyesek azonban, mivel nem voltak képesek 
alkalmas jelentését adni a jelen igeszakaszban, úgy vélték, bőbeszédű gúnyolódást, vagy üres 
fecsegést jelent. Mások, akik még tágabb teret adtak a fantáziájuknak, a zsoltáros szavainak 
jelentésére azt a magyarázatot adták, hogy ezeknek az embereknek a mocskolódása kenyér 
volt a számukra, mert örömüket lelték a gúnyolódásban és mocskolódásban. Számomra úgy 
tűnik azonban, hogy meg kell tartanunk a szó helyes jelentését, miközben azonban kettős 
értelemben kell azt vennünk. Egyesek, akik a מעוג maog szót süteménynek, vagy tortának 
tekintik, azon a véleményen vannak, hogy Dávid itt az ínyenc embereket feddi meg, akik 
ízletes és finom csemegéket keresnek, s akik közül sokakkal mindig a fejedelmek udvaraiban 
találkozhatunk. Mások inkább azt feltételezik, hogy inkább a szolgalelkű és aljas embereket 
feddi meg, akik már a legcsekélyebb jutalomért is mások szidalmazására használják a 
nyelvüket pontosan úgy, ahogyan minden korban láttunk embereket, akik ahogyan mondani 
szokás, egy falat kenyérért eladták a nyelvüket. Mikor alaposan megvizsgálom a többi 
igeszakaszt, melyekben Dávid az ellenségeinek természetét és jellemét írja le, hajlamos 
vagyok azt hinni, hogy azokra utal, akik a lakomákon gúnyolódtak és mocskolódtak, 
elüldögéltek a borospohár mellett, s összeszövetkeztek Dávidot halálra adandó. Arról 
panaszkodik tehát, hogy a magukról minden szégyenérzetet lerázó istentelenek még a 
lakomákon és a banketteken is arról tanácskoztak bizalmasan, miképpen vehetnék el az életét. 

17. Oh Uram, meddig nézed? A meddig-nek fordított szó jelentése a héberben 
kétértelmű. A latinban azt jelenti: meddig nézed és tűröd anélkül, hogy egy szót is szólnál? A 
másik fordítás azonban ugyanolyan jó, nevezetesen: Miután látszólag hosszú időn át nem 
törődtél a dologgal, mikor kezded majd végre meglátni? Lényegében azonban mindkét 
jelentés ugyanaz, mert Dávid Isten hosszútűrését panaszolja, kijelentvén, hogy miközben a 
gonoszok mindenféle szélsőségbe bocsátkoznak, Isten szemet huny felettük, és túlságosan 
hosszan késlekedik a bosszúállással. S jóllehet Isten megparancsolta a kegyeseknek a csendes 
és türelmes várakozást, amíg el nem jön az idő, mikor helyesnek ítéli a megsegítésüket, mégis 
megengedi, hogy kitárják előtte imában a szomorúságukat, amit e miatt a késlekedés miatt 
éreznek. Dávid egyidejűleg azt is megmutatja, hogy nem pusztán a vágyainak tolakodása 
miatt tör előre, hanem a nyomorúságának szélsőséges mivolta is erre készteti. Azt mondja 
ugyanis, hogy úgy törtek ellene tömegével, mint az oroszlánok, s a lelkét egyedülinek vagy 
magányosnak nevezi. Egyesek úgy vélik, az egyetlenem alatt tisztát és becseset, vagy hőn 

                                                                                                                                                   
822 “C’est, beaucoup de peuple.” — Széljegyzet. “Azaz, sok nép.” A Károli-fordítás szerint: az erős nép – a ford. 
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szeretettet ért, de ők nem kellően veszik figyelembe Dávid célját, amiképpen azt a 22. zsoltár 
21. versében is kinyilatkoztatta. 

18. Dicsérlek a nagy gyülekezetben. Ebben a versben Dávid ismét a hálaadásba kezd 
bele az Istennek az Ő minden jóságáért, mert a kegyesek nem adhatnak Neki mást 
viszonzásul, mint a dicséret áldozatát amint azt majd látjuk a 116. zsoltár 17. versében. Azaz, 
miközben még a félelem és a veszély zabolátlan hullámai vették körül, máris a hálaadásra 
adja a fejét, mintha már elérte volna, amire vágyott. Ezzel akarta felbátorítani és megerősíteni 
magát abbéli bizonyosságában, hogy megkapja, amit kért. Ebben megláthatjuk a 
legyőzhetetlen lelkierő szembeszökő és látványos bizonyítékát, mert jóllehet számkivetettként 
és üldözöttként semmi segítség sem volt, s a dolgit illetően a rendkívüli nélkülözés és 
kétségbeesés állapotába jutott, mégis Isten kegyelmének dicséretéről gondolkodik, s úgy tesz 
esküt a Neki adandó ünnepélyes áldozatról, mintha a halál sötétségében világosan meglátta 
volna rá ragyogni a szabadulást. S nemcsak a személyes hálaadásról beszél, hanem az olyan 
hálaadásról, amelyet azok szoktak nyilvánosan a gyülekezetben adni a törvény előírásainak 
megfelelően, akik száz halálból menekültek meg. Egyesek az igevers második mondatát az 
erős és hatalmas emberek kifejezéssel fordítják,823 de én nem látom ennek jogosságát. Puszta 
okoskodás azt állítani, hogy az egyház nagy erővel ruháztatik fel, s ezért nevezi erős népnek. 
Miután azonban Dávid a nagy tömeget és sokaságot érti, akik a szentélyhez szoktak járulni az 
ünnepélyes istentisztelet megtartása végett, nekem kétségem sincs afelől, hogy mikor a nagy 
gyülekezetről beszél, majd utána nagy népet említ, akkor csak a szokásának megfelelően 
ismétel, mert a héber szó mindkét értelemben használatos. 

 
19. Ne örüljenek rajtam az én ellenségeim gonoszul,824 méltatlan gyűlölőim se 

hunyorgassanak rám. 
20. Mert nem beszélnek békességet,825 hanem a kik megszaggatottak826 e földön, 

azok ellen álnok dolgokat koholnak. 
21. Föltátották rám szájokat, azt mondták: Haha! Haha! Látta a szemünk.827 
22. Láttad, oh Uram - ne hallgass, oh Uram; ne légy távol tőlem! 
23. Serkenj föl, ébredj ítéletemre, oh Uram, Istenem, az én ügyemért. 
 
19. Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. Miután Dávid ellenségei már 

ujjongtak abbéli reménységükben, hogy látják az elbukását és megsemmisülését, azért 
imádkozik, hogy Isten ne engedje e gonosz vágyuk megvalósulását. Ahhoz, hogy Istent 
megnyerje az ügye számára, a próféta ismét tiltakozik, amiért bármiféle hiba, vagy alkalom 
híján gyűlölték őt, s a saját maguk gonoszsága indította ekkora kegyetlenségre őket vele 
szemben. Isten segítségének bebiztosítása végett ugyanis a jó lelkiismeret bizonyosságával 
kell Elé járulni. 

A héber שקר sheker szót, amit gonoszul-nak fordítottunk, egyesek fondorlatosan-nak 
fordítanak, mintha Dávid azt mondta volna, hogy ellenségei utána leselkedtek. De ebben a 
gondolkodásban túlontúl sok az okoskodás. Emellett a rögtön ezután következő ismétlés 
megmutatja, hogy a szándékos gyűlöletükről beszél, mivel saját maguktól előre megfontolt 
céllal üldözték azt az embert, aki soha meg nem sértette őket, hanem a barátjuk és a jótevőjük 

                                                
823 Ez Horsley nézete. Az ő olvasata: „A hatalmasok között”, s megjegyzi, hogy ez a kaldeus változat, továbbá az 
 .szó inkább erőt, vagy hatalmat, semmint létszámot látszik kifejezni עצם
824 A Károli-fordítás szerint: Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim – a ford. 
825 “C’est, ne tienent propos d’amis.” — Széljegyzet. “Azaz, a beszédük nem olyan, mint a barátoké.” 
826 A Károli-fordításban itt a békességesek szó szerepel – a ford. 
827 “C’est, ce que nous desirions.” — Széljegyzet. “Azaz, amire vágyunk.” French és Skinner olvasata: “Aha! 
aha! látják a szemeink, azaz”, jegyzik meg, „látják az ellenségünket olyan bukott állapotban, amilyenben látni 
szeretnénk. Lásd a 25. verset, valamint a Zsolt92:12-t. 
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volt. A héber קרץ karats szó itt azt jelenti: ferde szemmel, gúnyosan nézni rá, mint a 
Zsolt22:8-ban, a fejcsóválás és a száj elhúzása. 

A következő igeversben, hogy még nagyobb bizalmat táplálhasson Isten iránt, Dávid 
kijelenti: kibékíthetetlen jellemű ellenséggel volt dolga, akik teljes mértékben a 
kegyetlenségre hajlottak. Ebből szilárdan meg kell győződnünk arról, hogy minél 
fájdalmasabban nyomnak el minket, annál biztosabban várhatjuk a szabadulást. Ezért azt 
mondja, hogy nem beszélnek másról, csak lázongásról és mészárlásról. Az utóbbi mondat 
jelentése némiképp homályos a רגע rige szó kétértelmű jelentésének következtében. Miután a 
szó, amelyből származik, néha azt jelenti: kivágni, néha pedig azt, hogy megpihenni, vannak, 
akik a szelídeknek és békességeseknek a földön kifejezéssel, mások a zavartalanok és 
könnyedek a földön kifejezéssel fordítják, értvén alatta azokat, akik gazdagságban és 
bővelkedésben, s zavartalan nyugalomban élnek. Számomra mindkettő erőltetett 
magyarázatnak tűnik. Ismét mások, bár nem helyesebben, a barlangokban, vagy titkos 
helyeken kifejezéssel értelmezik a szót, mert mint mondják, így az efféle emberek gonosz és 
fondorlatos tervei nem jönnek napvilágra. De nagyon helyesen lehet a szót a föld 
megszaggatottai kifejezéssel fordítani, s ezzel a hasonlattal azokat a nyomorultakat és 
lesújtottakat érti, akiket mondhatni megtörtek és megnyomorítottak. Dávid tehát azt jelenti ki, 
hogy amint az ellenségei kedvező alkalmat láttak, mikor valami csapás érte őt, azonnal 
minden erejükkel az ő megsemmisítésén kezdtek el munkálkodni. Azok, akik a gazdagsága és 
bővelkedése idején soha nem mertek egy szót sem kiejteni ellene, most, mikor látták a 
befolyását meggyengülten, elkezdték a romlását tervezgetni. Tudjuk, hogy a gonoszok 
legnagyobbrészt szolgalelkű és gyáva emberek, s még a pimaszság hangszínét sem engedik 
meg, leszámítva a kedvező alkalom feltűntét, mikor a jók és egyszerűek nyomorúságra jutnak. 
Ugyanezen okból mutatja be őket a következő igeversben, amint teli torokból ordítják: Haha! 
Haha!, s örömökben tapsolnak Dávid bukását, és mondhatni a porban heverését látván, mert 
ebben a látványban hatalmas örömüket lelik. 

22. Láttad, oh Uram. Hallgatólagos ellentét van ezekben a szavakban abba, ahogyan 
Isten tekint a dologra azzal szemben, aminek – az előző versben olvashattuk – az istentelenek 
örülnek. Dávid szavainak jelentése ez: Ti nagyon örvendeztetek a nyomorúságom 
látványának, de Isten is látja azt, és megjegyzi azok kegyetlenségét és rosszindulatát, akik 
örömüket és tetszésüket lelik, ha látják, hogy mások nyomorúságban és bajban vannak. Dávid 
azonban ekképpen beszélvén nem áll meg az ellenségeivel folytatott vitatkozásnál, hanem 
inkább közvetlenül Istenhez járul, és az Ő gondviselését állítja védőműként azok minden 
támadásával szemben, akik megpróbálták megrendíteni a magabiztosságát, és sok gondot-bajt 
okoztak neki. S természetesen, ha megerősítenénk magunkat ellenségeink gúnyolódásával és 
csúfolódásával szemben, erre a legjobb eszköz, amit alkalmazhatunk erre a célra, ha átnézünk 
felettük, és Istenhez emeljük a gondolatainkat, s az atyai gondoskodásába vetett bizalommal 
kérleljük: mutassa meg, hogy a bajaink nem ismeretlenek a számára. Sőt, minél jobban látja, 
hogy a gonoszok buzgón várnak minden lehetősére a megsemmisítésünk végett, annál 
gyorsabban siessen a segítségünkre. Ezt fejezi ki Dávid a különféle kifejezésekkel: ne 
hallgass, oh Uram, ne légy távol tőlem, serkenj föl, ébredj ítéletemre. Joggal használhatott 
efféle kifejezéseket, mert már teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten ügyel a 
szegényekre és lesújtottakra, s megemlékezik minden őket ért gonoszságról. Ha tehát 
helyesen akarjuk megfogalmazni a kéréseinket, akkor először az Isten gondviselésével 
kapcsolatos világos meggyőződésnek és bizalomnak kell beragyognia a szívűnket, s nemcsak 
az szükséges, hogy a rend kedvéért ez előzze meg minden vágyunkat, hanem az is, hogy ez 
zabolázza meg, és kormányozza azokat. 

 
24. Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne öröljenek 

rajtam! 
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25. Ne mondhassák szívökben: Örülj mi lelkünk!828 Ne mondhassák: Elnyeltük 
őt! 

26. Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, a kik bajomnak örülnek; szégyen 
és gyalázat borítsa be őket, a kik felfuvalkodtak ellenem. 

27. Vigadjanak és örüljenek, a kik kivánják az én igazságomat, hadd mondják 
mindenkor: Nagy az Úr, a ki kivánja az ő szolgájának békességét. 

28. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden 
napon. 

  
24. Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh Uram. Dávid itt az előző versben 

szereplő imát erősíti meg, hogy Isten legyen az ő védelmezője és lépjen fel az ő igaz ügye 
mellett. Egy ideig szenvedvén, mint elhagyott és elfelejtett ember, most Isten igazságát állítja 
a szeme elé, Aki nem engedi, hogy a becsületes és igaz teljességgel elvettessék. Ez tehát nem 
egyszerűen csak ima, de ünnepélyes folyamodás is Istenhez, hogy miután Ő igaz, mutassa ki 
igazságos mivoltát a szolgájának jó ügyét védve. S természetesen mikor látjuk, hogy mintha 
elfelejtettek és minden segítségtől megfosztottak lennénk, nincs más orvosság, amit 
hatékonyabban alkalmazhatnánk a kísértések legyőzésére, mint annak megfontolása, hogy 
Isten igazságossága, amitől a szabadulásunk függ, soha nem okoz csalódást. Azért mondja Pál 
apostol a kegyeseket biztatván a 2Thessz1.6-ban: „igazságos dolog az az Isten előtt, hogy 
szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak”. 

Dávid ismét Istenhez fordul ezen a helyen, és arra kéri: mutassa ki igazságosságát 
ellenségei arcátlanságának visszafogásával, mert minél gőgösebben támadnak minket, Isten 
annál inkább kész minket megsegíteni. Emellett beszélőként bemutatva őket képes stílusban 
festi le a vágyaik kegyetlenségét, s ezzel azt akarja nekünk megmutatni, hogy ha a dolgok a 
kívánságaiknak megfelelően történnének, ők nem szabnának határt a szemtelenségüknek. De 
minél jobban hencegnek, annál jobban felszítják Isten haragját önmaguk ellen. Dávid jó okkal 
használja fel ezt érvként a reménysége megerősítése végett, valamint támogatásként és 
bátorításként az imában. 

26. Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, a kik bajomnak örülnek. Ezt az átkot 
már magyaráztuk, s csak annyit szükséges megjegyezni, hogy sajátos erő rejlik az együttesen, 
vagy tüstént szóban. Megmutatja ez, hogy nemcsak egy-két emberről, hanem nagy tömegről 
volt szó, akik háborút indítottak ellene. Ő azonban nem adott utat a félelemnek, hanem hitte: 
amint Isten felemeli a kezét, egyetlen csapással valamennyit szétveri. Mikor azt mondja: a kik 
bajomnak örülnek, azzal megmutatja, micsoda kegyetlen gyűlölettel voltak eltelve iránta. 
Mikor pedig azt mondja: a kik felfuvalkodtak ellenem, ez a gőgösség jele. Dávid tehát, hogy 
még gyűlöletesebbé tegye őket Isten szemében, büszkeséggel és kegyetlenséggel eltelteknek 
mutatja be őket. S miután ezt az imaformát a Szentlélek diktálta Dávidnak, kétség sem férhet 
ahhoz, hogy végül minden büszke az itt megjósolt sorsra jut majd: elborítja őket a szégyen és 
a gyalázat. 

27. Vigadjanak és örüljenek, a kik kivánják az én igazságomat. Ez a két kifejezés, 
melyeket felszólító módban fordítottunk, ugyanolyan helyesen fordíthatók jövő időben is, de 
ez csekély fontosságú dolog. Én ráhagyom ezt mindenkire magára. Dávid itt azt a szabadítást 
magasztalja fel, amit Istentől kér, s azokban az eredményekben magasztalja, melyek majd 
ebből származnak, nevezetesen, hogy az minden istenfélőnek alkalmat ad majd az egyetemes 
örömre és a jó reménységre, egyúttal felindítja őket Isten dicséretére. Minden istenfélőnek 
tulajdonítja a vágyakozás érdemét arra, hogy ártatlanként az ügye támogatást kapjon. Igaz, 
                                                
828 “C’est, nostre desire nous avons ce que desirions:ou, nostre ame, assavoir s’esjouisse, comme on dit en nostre 
langue, Grande chere.” — Széljegyzet. “Azaz a vágyunk — megvan, amire vágytunk, vagy a lelkünk mondhatni 
örül. Ahogyan mondani szoktuk: hurrá!” French és Skinner olvasata: “Ne mondják a szívükben: Haha! Erre 
vágytunk!”, s megjegyzik: „azaz beteljesedett a vágyunk”. 
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hogy Dávid ekkor majdnem az egyetemes gyűlölet tárgyát képezte az egyszerű és gyanútlan 
emberek között azoknak a hamis és igazságtalan beszámolóknak a következtében, amiket róla 
terjesztettek. Bizonyos azonban, hogy voltak a nép között egyesek, akik igaz és pártatlan 
módon értékelték a dolgokat, s akiknek nagy szomorúságot okozott, hogy a szent embert, 
akinek nagylelkűsége közismert volt, ennyire igazságtalanul és gonoszul elnyomják. S az 
emberiesség általános érzései bizonyosan megkövetelik, hogy mikor látjuk az embereket 
igazságtalanul elnyomva és lesújtva, ha nem is tudunk rajtuk segíteni, legalább sajnáljuk őket. 
Mikor Dávid azt mondja: hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, a célja látszólag az, hogy ezt 
hallgatólagosan szembeállítsa a korábban említett gonoszok felfuvalkodottságával. Miután 
szívük gőgösségében, valamint pimasz és erőszakos viselkedésükkel arra számítanak, hogy 
elhomályosítják az isteni dicsőséget, azért a kegyesek a másik oldalról jó okkal 
imádkozhatnak: Isten ragyogjon fel jellemének fenségében, s mutassa meg, hogy különös 
gonddal van a szolgái iránt, s örömét leli a békességükben. Végül a zsoltáros a zsoltár végén 
ismét kijelenti elhatározottságát: megfelelő dicséretekkel ünnepli majd Isten igazságosságát, 
ami megőrizte és megszabadította őt. 
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36. zsoltár 
 
Majdnem minden igemagyarázó egyformán azt feltételezi, hogy Dávid ebben a 

zsoltárban általánosságban Isten jósága iránti csodálkozását és lenyűgözöttségét fejezi ki, 
amiért kegyességét és könyörületességét gyakorolva elnéző a gonoszokkal szemben, akik 
aljas módon mégis megvetik Őt. Az én véleményem azonban kissé más. Úgy vélem, a szent 
próféta, akit a gonosz és istentelen emberek bosszantanak és zaklatnak, először a 
romlottságukat panaszolja, majd menedéket keres Isten végtelen jóságában, ami nemcsak 
egyetemesen terjed ki minden emberre, de konkrét és speciális módon a gyermekeire is. S 
teszi ezt azért, hogy megvigasztalódjon, s mondhatni lélegzethez jusson abbéli 
meggyőződésében, hogy végül majd megszabadul, mert Isten kegyes hozzá. Ez világosan 
kiderül a zsoltár végéből, ahol az istentelenek minden támadásával szemben erősíti meg, és 
fegyverzi fel magát azon elmélkedve, hogy Isten védelme alatt biztonságban van. 

 
1. Az éneklőmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé. 
 
Az, hogy az Úr szolgája megnevezés miért csak itt és a tizennyolcadik zsoltárban 

szerepel, s nem mindenütt, nem állapítható meg bizonyosan, hacsak azért nem, mert 
győztesként jött ki az összes között a legnehezebb összecsapásból is, s ezzel Isten szemében 
bátor harcosnak és legyőzhetetlen bajnoknak bizonyult. Tudjuk, milyen ritka és egyéni erény 
az, ha mikor az istentelenség gátlástalanul eluralkodik, s mikor homályosságának árnyéka 
elsötétíti a lelki látásunkat, akkor a hit szemeivel mégis felnézünk Isten gondviselésére, mely 
az elménket mindig türelemre indítva állandóan megtarthat minket Isten félelmében. 

 
2. A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-

félelem; 
3. Mert addig hízeleg magának, amíg a bűne gyűlöletesnek tűnik.829 
4. Szájának beszéde hiábavalóság830 és hamisság; megszünt bölcs lenni és jót 

cselekedni. 
5. Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat. 
 
2. A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben. Az igemagyarázók nem 

értenek egyet az első vers magyarázatát illetően. Szó szerint: A bűn mondása [vagy beszéde], 
vagy inkább a bűn mondanivalója a gonosznak. Miután azonban a ל lamed betű a héberben a 
 min helyett használatos, egyesek így fordítják: az istentelenség, vagy a bűn beszélt a מן
gonoszról a szívemben, mintha a próféta azt mondta volna: világosan látom az istentelenek 
által elkövetett gonoszságokból, hogy az istenfélelem nincs rájuk hatással. Én inkább 
másokkal értek egyet, akik azt feltételezik, hogy a próféta szavainak jelentése ez: a gonoszok 
hamissága, noha rejtett és ismeretlen, hangosan beszél a szívemben, s bizonyos tanúja vagyon 
annak, amit mond, vagy sugall. 

Először is azt kell észrevenni, hogy a próféta nem külső hibákról beszél, hanem 
behatol azoknak egészen a forrásáig, mintha ezt mondta volna: jóllehet a gonoszok 
körmönfont leplezéssel elrejtik hamisságukat, én mégis ugyanolyan jól ismerem azt, mintha 
beszélni hallanám. Valóban igaz, hogy mikor az istentelenek és a pogányok homlokegyenest 

                                                
829 “C’est, tant que chacun commence a avoir en haine l’iniquite d’iceluy.” — Széljegyzet. “Azazhogy, amíg 
mindenki gyűlöli a romlottságát.” A Károli-fordítás szerint: Mert hízeleg néki önmagának, ha bűnét elkövetheti, 
ha gyűlölködhetik. – a ford. 
830 “Mensonge.” — “Valótlanság.” 
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törtetnek bele mindenféle gonoszságra, mintha soha nem lennének majd ezért felelősségre 
vonva, az ítélet, amelyről Dávid itt beszél, már az életükből kiindulva is lefesthető. Ez a 
nyelvezet azonban sokkal hangsúlyosabb, mikor azt mondja, hogy Isten szolgái nyíltan 
felismerik az efféle emberek szívében elrejtett romlottságot. Dávid nem általánosságban a 
gonoszokról, hanem Isten züllött megvetőiről beszél. Sokan merülnek bele a bűneikbe, akik 
mindazonáltal nincsenek megmérgezve azzal a nyomorult elfogultsággal, amiről itt Dávid 
beszél. Mikor azonban egy ember megkeményedik a bűnelkövetésben, az istentelenség végül 
az érzéketlenség olyan állapotára juttatja őt, hogy Isten ítéleteit megvetvén félelem nélkül vág 
bele mindenféle bűn gyakorlásába, amire csak a romlott étvágya készteti. A vakmerő 
elbizakodottság a bűnelkövetésben tehát, különösen mikor minden szent intés megvetésével 
és gúnyolásával társul, mondhatni a Sátán varázslata, ami jelzi, hogy az illető állapota valóban 
reménytelen. S jóllehet az igazi vallás hatása az istenfélők szíveinek megtartása az 
istenfélelemben, valamint a gonosz gondolatok kiűzése az elméikből, ez mégsem gátolja meg 
őket abban, hogy a szívükben észleljék és megértsék, micsoda borzalmas szenvedély 
mozgatja az istenteleneket, mikor nem törődnek Istennel, és nem félnek az Ő ítéleteitől. 

Nincs ő előtte isten-félelem. Dávid ezzel a néhány szóval megmutatja minden gonosz 
sugallat végét. Ez pedig nem más, mint mikor a jó és a gonosz érzése megsemmisül, vagy 
háttérbe szorul, az emberek semmitől sem vonakodnak, mintha nem ülne Isten a mennyben 
mindenek Bírájaként. A szavainak jelentése tehát ez: Az istentelenség beszél a szívemben a 
gonosz emberhez, ösztökélvén őt a szélsőséges őrültségre, hogy félredobván minden 
istenfélelmet, vesse bele magát a bűn gyakorlásába. Azaz mondhatni, ugyanolyan jól tudom, 
mint képzelnek az istentelenek a szívükben, mintha Isten tett volna meg tanúnak, vagy 
bírónak a képmutatásuk leleplezése végett, aminek álarca alatt azt hiszik, hogy visszataszító 
hamisságuk el van rejtve, és mélyen eltemettetett. Mikor tehát a gonoszokat nem fogja vissza 
az istenfélelem a bűnök elkövetésétől, ez abból az önmagukkal folytatott titkos beszélgetésből 
ered, amire utaltunk, s ami által az értelmük annyira megromlik és elvakul, hogy 
vadállatokként vetik bele magukat a kicsapongás minden szélsőségébe. Mivel a szemek 
mondhatni az ember kísérői és vezetői ebben az életben, s a befolyásuk mozgatja ide-oda a 
többi érzékszervet, ezért mondja, hogy az istenfélelem az emberek szeme előtt van, mikor az 
igazgatja az életüket, és bármerre forduljon is az ember, ha látja az istenfélelmet, az zablaként 
működik az étvágya és a szeszélyei visszafogására. Dávid itt ellentétes kifejezésformát 
használva arra utal, hogy az istentelenek mindenféle szélsőségességbe esnek a 
kicsapongásban anélkül, hogy törődnének Istennel, mert a szívük romlottsága elvakította őket. 

3. Mert hízeleg néki önmagának. Itt a zsoltáros a gyümölcseik, vagy jellemzőik 
alapján mutatja meg a jellemüket: hogy nincs istenfélelem a gonoszok között, látván, mekkora 
örömüket lelik a gonoszság cselekedeteinek elkövetésében; hogy jóllehet minden más ember 
szemében gyűlöletes, ők mégis táplálják szívük természetes makacsságát, és szándékosan 
keményítik meg magukat gonosz útjukon. Először azt mondja, hogy a bűneiket hízelgéssel 
táplálják,831 s nem tudnak megelégedni a bűnelkövetésben. Mikor azonban hozzáteszi, hogy 

                                                
831 A חלף halak, ige, ami hízelgésnek van fordítva, azt jelenti: elsimítani, ennek értelme pedig itt az, hogy az 
említett gonosz ember megpróbálja tetszetős érvekkel puha, lágy és tisztességes színben feltüntetni a gonoszágát 
úgy, mintha semmi visszataszító és gyűlöletes dolog nem lenne abban, semmi elítélendő jogtalanság, és ezen a 
módon csapja be magát. Ez az értelem fejeződik ki Montanus szó szerinti fordításában, melynek látszólag nagy 
az ereje: “Quoniam lenivit ad se in oculis ipsius, ad inveniendum iniquitatem suam ad odiendam.” — “Mert 
elpalástolta [vagy: kifényezte] magát a saját szemében, a gyűlöletes bűneinek vonatkozásában [azaz, nehogy 
azok annak tűnjenek]”. Horsley olvasata: „Kedvező színben tüntette fel a dolgokat önmagának, a saját szemében, 
hogy a maga bűnét ne találja gyűlöletesnek”. „Olyan hamis színben tünteti fel”, mondja ez a kritikus, „a maga 
szemében a legrosszabb cselekedeteit, hogy soha meg ne lássa a bűnei feketeségét, amit ha meglátna, még a saját 
maga számára is gyűlöletes lenne”. A gonoszok minden korban így igyekeztek hamis kinézetet adni a 
legerkölcstelenebb életelveknek és káros mesterkedéseknek. Kiderül, hogy az utolsó mondat Montanus és 
Horsley általi fordítása más értelmet ad annak, mint Kálviné. Az eredeti szöveg a tömörsége miatt némileg 
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amíg a bűne gyűlöletesnek tűnik, ezeket a szavait a szándékos makacsságukra kell 
vonatkoztatni, mert a jelentésük az, hogy miközben hamisan hízelegnek maguknak, olyan 
fokig mennek előre a gonosz útjukon, hogy a bűnösségük minden ember számára gyűlöletessé 
válik. Egyesek így fordítják a szavakat: Így ő maga is gyűlöletesnek találja a bűnét, s úgy 
értik ezeket, hogy a gonoszok mindaddig kitartanak a homlokegyenest bűnbe rohanásba 
korlátozás nélkül, amíg meg nem csömörlenek, vagy torkig nincsenek a belemerüléssel a 
romlott vágyaikba, s akkor elkezdik azokat gyűlölni, mert néha még a legromlottabbak is 
megundorodnak a bűnös viselkedésüktől. Az első magyarázat azonban a természetesebb, 
miszerint a gonoszok, bár mindenki előtt gyűlöletesek a bűneik miatt, melyeket ha egyszer 
felfedeznek és lelepleznek, kiváltják a nemtetszés általános érzését, egyszóval a gonoszok 
semmiféle nemtetszéssel sem viseltetnek önmagukkal szemben, hanem épp ellenkezőleg: 
inkább megtapsolják magukat, miközben az emberek megvetik őket és undorodnak tőlük 
életük gonoszsága miatt. A próféta tehát az abbéli elvakultságuk miatt feddi meg őket, hogy 
miközben mindenki más megbotránkozik a szégyenteljes viselkedésükön, őket egyáltalán 
meg sem érinti. Amennyire tőlük függ, elmosnak minden különbséget a jó és a gonosz között, 
s lelkiismeretüket a nyugalom állapotába ringhatják, nehogy az fájdalmasan a megtérésre 
ösztökélje őket. Természetesen az itt leírt elvakultságot komolyan fontolóra kell vennünk, azt, 
amelyik abban mutatkozik meg, hogy az emberek, miközben gyűlöletesé teszik magukat 
mindenki más szemében, mindazonáltal teljesen érzéketlenek a saját bűneikkel szemben. 

4. Szájának beszéde hiábavalóság és hamisság. Ennek az igeversnek mindkét mondata 
tekinthető ugyanarra vonatkozónak, nevezetesen hogy a gonoszok a hamisságba és 
hiábavalóságba merülve nem fogadják, vagy ismerik el az értelem világosságát. Én ezt értem 
Dávid szavai jelentésének. Nemcsak azért feddi meg a gonoszokat, mert rászednek másokat a 
mesterkedéseikkel és fortélyaikkal, hanem főleg azért, mert nincs bennük szemernyi 
becsületesség és őszinteség sem. Már láttuk, hogy itt a zsoltáros nem azokról a bűnös és 
gonosz emberekről beszél, akiknek a szívében még maradt valamennyi istenfélelem, hanem 
az Ő nevének aljas megvetőiről, akik mindenestől átadták magukat a bűn gyakorlásának. 
Ezért azt mondja: mindig van a szájukban néhány felszínes mentség és hiábavaló kifogás, 
amellyel önmagukat bátorítják a szilárd tanítás elvetésére és kigúnyolására. Ezután 
hozzáteszi: akarattal nyomják el magukban a jó és a rossz megkülönböztetésének minden 
tudását, vagy ismeretét, mert nem vágynak arra, hogy bármennyivel is jobbak legyenek. 
Tudjuk: Isten azért adott értelmet az embereknek, hogy azt tegyék, ami jó. Dávid pedig azt 
mondja: a gonoszok kikerülik, s igyekeznek önmagukat megfosztani ettől, nehogy megtérni 
kényszerüljenek a gonoszságból, és módosítani kelljen az életüket. Ebből az igeszakaszból 
megtanuljuk: ha bármikor letérünk az egyenesség útjáról, az egyetlen orvosság ilyenkor az 
értelmünk szemeinek felnyitása, hogy helyesen tehessünk különbséget a jó és a rossz között, 
és visszatérhessünk az eltévelyedésből. Ha viszont az ember e helyett elutasítja az intést, az 
annak jele, hogy a romlottság teljességgel reménytelen állapotában van. 

5. Hiábavalóságot gondol ágyában. Itt a szent szerző azt mutatja meg, hogy az 
istentelen ember gonoszsága titkos, és nagyon elhatározott jellegű. Megtörténik néha, hogy 
sokan, akik amúgy nem hajlanak a gonoszságra, tévednek, és bűnbe esnek, mert hirtelen 
alkalom kínálkozik rá, de Dávid azt mondja, hogy a gonoszok, még mikor vissza is húzódtak 
az emberek szeme elől, és pihennek, akkor is a károkozás terveit fontolgatják. Így aztán, noha 

                                                                                                                                                   
homályos és kétértelmű, de látszólag támogatja a két kritikus által adott magyarázatot. A héber למצא עונו לשנא 
limtso avono lisno, a bűnét gyűlöletesnek találni, vagy gyűlöletesnek találásához, gyűlöletesnek találásáért, vagy 
gyűlöletesnek találását illetően (az első szó egy ל lamed raggal ellátott főnévi igenév). „A ל lamed rag”, mondja 
Walford, „azt hiszem sehogyan sem fordítható helyesen amíg-nak”. Az ő olvasata: „Mert hízeleg magának a 
saját szemében, hogy ne találja a bűnét gyűlöletesnek”, azaz hogy mások ne lássák olyan gyűlöletesnek, amilyen 
valójában. Az eredeti szavak könnyen elbírják ezt a jelentést is ugyanúgy, mint a Montanus és Horsley által 
adottakat. 
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semmiféle kísértés sem éri őket, s mások gonosz példája sem indítja fel őket erre, mégis saját 
maguktól forralják a gonoszságaikat és sietnek azt megcselekedni mindenféle külső kényszer 
nélkül is. Mivel az elvetetteket írja le ezzel a megkülönböztető jellel, miszerint 
hiábavalóságot gondolnak ágyukban, az igazi hívőknek ebből meg kell tanulniuk, hogy mikor 
egyedül vannak, máson elmélkedjenek, s ezzel kizárhassanak az elméjükből minden gonosz 
gondolatot. A zsoltáros ezután a csökönyösségükre utal, miszerint nem a jó útra állnak, azaz 
mondhatni szándékosan és akarattal keményítik meg magukat a gonoszság cselekvésében. 
Végül hozzáteszi ennek okát: nem vetik meg a rosszat. Akarattal becsukván a szemeiket, 
homlokegyenest rohannak előre az útjukon, míg csak spontán módon nem válnak a gonoszság 
rabszolgáivá. Vázoljuk most fel röviden az, istentelenek és az Isten népe közötti, az előző 
versekben benne foglalt ellentétet. Előbbiek hízelgéssel csapják be magukat, utóbbiak szigorú 
felügyeletet gyakorolnak önmaguk felett, és merev aprólékossággal vizsgálják át magukat. 
Előbbiek a gyeplőt szabadjára eresztve homlokegyenest törnek előre a bűnben, utóbbiakat az 
istenfélelem visszafogja. Előbbiek bölcselkedéssel álcázzák, vagy rejtik el a vétkeiket, s a 
világosságot sötétségre változtatják, utóbbiak akarattal elismerik azokat, és nyílt megvallással 
indulnak megtérésre. Előbbiek elvetnek minden helytálló ítéletet, utóbbiak mindig azzal 
akarják önmagukat igazolni, hogy a napfényre jönnek. Előbbiek az ágyukban is a károkozás 
különféle terveit fontolgatják, utóbbiak szorgalmasan ügyelnek arra, nehogy kigondoljanak, 
vagy felszítsanak magukban valamiféle bűnös vágyat. Előbbiek belemerülnek Isten mély és 
állandó megvetésébe, utóbbiak akarattal táplálják a nemtetszést a bűneikkel szemben. 

 
6. Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig! 
7. Igazságod, mint Isten hegyei;832 ítéleteid, mint a nagy mélységek;833 az embert 

és barmot te tartod meg, Uram! 
8. Oh Isten, milyen kiváló834 a te kegyelmességed; az embernek fiai a te 

szárnyaidnak árnyékába menekülnek. 
9. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid 

folyóvizéből. 
10. Mert nálad835 van az életnek forrása; a te világosságod által látunk 

világosságot. 
 
6. Uram, az égig ér a te kegyelmességed. Az igemagyarázók úgy vélik, hogy miután 

Dávid leírta a világban mindenfelé eluralkodott hatalmas romlást és romlottságot, ebből merít 
alkalmat Isten csodálatos türelmének elragadtatott dicséretekkel való magasztalására, amiért 
nem szűnik meg kegyesen és jóakarattal bánni az emberekkel, még ha azok vétkekbe és 
bűnökbe merülnek is. De, amint már említettem, én kissé más véleményen vagyok. Miután 
beszélt az emberek hatalmas romlottságáról, a próféta, nehogy megfertőződjön attól, vagy 
vízáradatként vonja el őt a gonoszok példája, befejezi a témát, és más témára áttérve hozza 
helyre magát. Rendszerint megtörténik, mikor elítéljük a gonoszokat, hogy a gonoszságuk 
fertőzése úgy lopakodik be az elménkbe, hogy még csak nem is vagyunk annak tudatában. 
Ezért talán egy, ha van száz, a mások gonoszságáról panaszkodók közül, megtartja magát a 
valódi kegyességben, tisztán, és szennyezetlenül. A zsoltáros szavainak jelentése tehát ez: 
Noha szomorú és félelmetes zűrzavart látunk az emberek között, ami mint hatalmas örvény, 
                                                
832 A francia változatban: “Comme hautes montagnes;” — “mint a magas hegyek”, és Kálvin széljegyzetként 
megemlíti, hogy a héberben: “Montagnes de Dieu” – “Isten hegyei”. A zsidók, jegyzi meg Kálvin az igevershez 
fűzött magyarázatában, a kiváló dolgokat Isten nevének hozzáadásával szokták leírni, például „Istennek folyója” 
(Zsolt65:10), „Isten hegye” (Zsolt68:16), „Isten cédrusfái” (Zsolt80:11), „Az Úrnak fái” (Zsolt104:16). Az 
„Isten hegyei” alatt tehát a legmagasabb hegyet érti. 
833 Lowth olvasata: „hatalmas mélység”. 
834 A héberben: drága. Károlinál is – a ford. 
835 “En toy.” —“Benned.” 



 353 

elnyelné az istenfélők elméjét, Dávid mégis az vallja, hogy a világ tele van Isten jóságával és 
igazságosságával, s Ő az egyenlőség legszigorúbb alapelveivel kormányoz eget-földet. S 
természetesen valahányszor csak a világ romlottsága hatást gyakorol az elménkre, s 
bámulattal tölt el minket, óvakodnunk kell attól, hogy csak azoknak az embereknek a 
gonoszságára figyeljünk, akik mindent felforgatnak, és zűrzavarba döntenek. Ehelyett ebben a 
furcsa zűrzavarban nekünk magunknak kell bámulattal és csodálkozással felemelnünk 
gondolatainkat Isten titkos gondviselésének a szemléléséhez. Dávid itt az Istenség négy fő 
attribútumát sorolja fel, mely a beszédmód szerint szinekdochénak nevezhető, mert magában 
foglalja a többit is. Röviden, ezekkel jelzi, hogy bár a testi gondolkodás azt sugallja: a világ 
összevissza mozog, és a véletlen irányítja, nekünk azonban azt kell fontolóra vennünk, hogy 
Isten végtelen hatalmához mindig tökéletes igazságosság társul. Annak kimondásával, hogy 
Isten kegyelme égig ér, Dávid azt akarja mondani: Isten kegyelme oly hatalmas, mint az egek. 
Ugyanez a jelentése a te hűséged a felhőkig [ér] kifejezésnek is. A hűség kifejezés itt 
tekinthető annak a hűségnek, melyet Isten az ígéreteinek beteljesítésével mutat, vagy a 
kormányzása igaz, és jól szabályozott jellegének, melyben a becsületessége tisztának és 
minden ravaszságtól mentesnek mutatkozik meg. Sok egyéb hasonló igevers is van a 
Szentírásban azonban, melyek arra késztetnek engem, hogy Isten ígéreteire vonatkoztassam, 
melyek megtartásában és teljesítésében Ő mindig hűséges. 

7. Igazságod, mint Isten hegyei. Ebben a versben Isten igazságosságának dicsérete 
olvasható, amit a szent szerző a magas hegyekhez hasonlít (ez az „Isten hegyei” kifejezésmód 
lényege, mert tudjuk, hogy a héberek az isteni, vagy az Istené megjelöléssel szoktak bármit 
illetni, ami kiváló)., mert az Ő dicsősége onnan még látványosabban ragyog. Végül azt 
mondja: ítéleteid, mint a nagy mélységek. Ezekkel a szavakkal arra tanít minket, hogy 
bármerre is nézünk, akár felfelé, akár lefelé, minden dolgot Isten igazságos ítélete rendez el és 
rendszerez. Ezt az igeszakaszt rendszerint nagyon más értelemben idézik, nevezetesen hogy 
Isten ítéletei messze meghaladják korlátozott képességeinket, s túl titokzatosak ahhoz, hogy 
képesek lennénk felfogni azokat. S valóban, ebben az értelemben a mélység hasonlata nem 
helytelen. A szövegkörnyezetből azonban nyilvánvaló, hogy a zsoltáros nyelvezetét sokkal 
tágabb értelemben kell érteni, miszerint bármekkora is az emberek közötti gonoszság 
mélysége, s bár úgy látszik, árvízként tör előre és árasztja el az egész földet, mégis, még 
nagyobb Isten gondviselésének mélysége, mellyel igazságosan rendez el és kormányoz 
mindent. Valahányszor tehát a hitünket megrázza az emberi dolgok zűrzavara és 
rendetlensége, emlékezzünk meg arról, hogy Isten ítéleteit a világ kormányzásában a 
leghelyesebb nagy, a mennyet és a földet kitöltő mélységhez hasonlítani, s ezek végtelen 
nagysága bűvölje el elménket csodálattal, nyelje el minden gondunkat, és oszlassa el minden 
fájdalmunkat. Mikor hozzáteszi a vers végén: az embert és barmot te tartod meg, Uram, 
annak a jelentése az, hogy miután Isten kegyeskedik gondviselő gondoskodását még az 
irracionális teremtésre is kiterjeszteni, sokkal inkább betölti az emberek szükségleteit. S 
valóban, bármi kétely merül fel az elménkben Isten gondviselésével kapcsolatban, annak 
megfontolásával erősítsük és bátorítsuk magunkat, hogy Isten, Aki a mező vadjai számára is 
biztosít élelmet, s fenntartja őket a mostani állapotukban, soha nem szűnik meg gondoskodni 
az emberi fajról. A magyarázat, amit egyesek a barmok szóra adtak, miszerint ez a bestiális 
embereket jelenti, én túl erőltetettnek tartom, s ezért elvetem. 

8. Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed! Egyesek ezeket a szavakat ebben az 
értelemben magyarázzák: Isten kegyelmessége drága, és az emberek gyermekei, akik belé 
vetik bizalmukat, drágák, de ez a magyarázat túlságosan eltávolodik az eredeti jelentéstől. 
Mások úgy értelmezik: Isten kegyelme hatalmas az istenek, azaz mondhatni az angyalok és az 
emberek fiai számára, de ez is túlontúl kifinomult. Az is meglep, hogy a zsidó rabbik minden 
ok nélkül belefáradtak és belezavarodtak abba, hogy új és elmés magyarázatokat keressenek, 
hisz a próféta szavainak jelentése önmagában is teljesen világos. Nevezetesen, hogy miután 
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Isten könyörülete nagy és világosan kinyilatkoztatott, az emberek gyermekei ebbe vetik a 
bizalmukat, az árnyékába menekülve. Mivel Dávid egészen mostanáig Isten ama jóságát 
ajánlotta, ami minden teremtményre kiterjed, más igemagyarázók véleménye, akik úgy vélik, 
Dávid itt arról a sajátos kegyről beszél, amivel Isten a gyermekei iránt viseltetik, véleményem 
szerint nagyon helyes. A nyelvezet látszólag általában az emberek minden fiára utal, de ami 
ezután következik, az tulajdonképpen csak a kegyesekre vonatkozik. S azért beszél általános 
kifejezésekben, hogy még jobban kifejezésre juttassa az isteni kegyelem nagyságát, 
elmondván nekünk: Isten kegyeskedik a szárnyai alá gyűjteni Ádám halandó leszármazottait, 
amint meg van írva a Zsolt8:5-ben: „Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? 
és az embernek fia, hogy gondod van reá?” Az igeszakasz lényege ez: az istentelenek 
mindenféle szélsőségességbe eshetnek a gonoszságban, de ez a kísértés nem gátolja meg Isten 
népét abban, hogy higgyenek az Ő jóságában, és atyai gondoskodására bízzák magukat. Az 
istentelenek viszont, akiknek az elméje megromlott, s a szíve beszennyeződött, soha nem 
érzik meg enne a jóságnak az édességét úgy, hogy általa jutának hitre, s azzal nyugalmat 
élvezhetnének Isten szárnyai alatt. A szárnyak jelképes kifejezés, Istenre vonatkoztatva 
meglehetősen megszokott dolog a Szentírásban.836 Ezzel arra tanít minket Isten, hogy az Ő 
gondviselő védelme alatt biztonságban vagyunk úgy, ahogyan a tyúk óvja a kiscsirkéit a 
szárnyai alatt, s ezzel kedvesen és szeretettel hívogat minket a visszatérésre Őhozzá. 

9. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban. Kétségem sincs afelől, hogy az Isten 
házának bőséges javai alatt a próféta mindazon jó dolgok bőségét érti, ami nem adataik meg 
minden embernek válogatás nélkül, hanem Isten ama gyermekei számára van felhalmozva, 
akik mindenestől az Ő védelmére bízzák magukat. Egyesek ezt a kifejezést a lelki javakra 
korlátozzák, de számomra valószínűbbnek tűnik, hogy ebbe egyrészt minden áldást beleért, 
melyek a boldogsághoz és a jelenvaló élet kényelméhez szükségesek, másrészt azokat is, 
melyek az örök és mennyei áldottsághoz szükségesek. Észre kell azonban venni, hogy a 
próféta által itt használt beszédstílusban a földi áldások használata összekapcsolódik a hit 
kegyelmes megtapasztalásával, mert csak ennek gyakorlásával élvezhetjük jogosan és 
törvényesen a javunkat szolgáló áldásokat. Mikor az istentelenek torkig telnek Isten 
nagylelkűségének áldásaival, a testük valóban úgy meghízik, mint a borjú, vagy a disznó, de a 
lelkük mindig is üres és éhezik. Amint mondottam, egyedül a hűségesek tehát azok, akik 
megelégszenek Isten velük szembeni megnyilvánuló jóságával, mert ez számukra az Ő atyai 
szeretetének záloga. Az evés és ivás teljes és tökéletes teljességet jelent, a folyó837 fogalom 
pedig túláradó bőséget. 

10. Mert nálad van az életnek forrása. A zsoltáros itt megerősíti az előző vers 
tanítását, melyek ismerete annyira hasznos, hogy azt szavakkal ki sem lehet fejezni. Miután az 
istentelenek még Isten legjobb ajándékait is megszentségtelenítik azzal, hogy gonoszul 
visszaélnek velük, amíg be nem tartjuk az általam említett különbséget, jobb, ha százszor 
elpusztulunk az éhségtől, mint hogy bőségesen táplálkozzunk Isten jósága által. Az 
istentelenek nem fogják fel, hogy Isten az, Akiben élnek, mozognak és vannak, hanem inkább 
azt hiszik: a maguk erejéből maradnak fenn. Dávid ezért épp ellenkezőleg, az istenfélők 
tapasztalatából kiindulva, és mondhatni a nevükben jelenti ki, hogy az élet forrása Istenben 
van. Ezalatt azt érti: ez életnek egyetlen cseppje sem található meg Rajta kívül, vagy amelyik 
nem az Ő kegyelméből származik. A világosság hasonlata az igevers utolsó mondatában 
hallgatólagosan a leghangsúlyosabb, s azt fejezi ki, hogy az emberek teljes mértékben meg 

                                                
836 “Frequens in Psalmis figura ab alio Cherubinorum Arcae,” stb. azaz “Általános jelkép a Szentírásban, mely 
véleményem szerint közvetlenül a keruboknak a szövetség ládája fedelét beárnyékoló szárnyaitól, tágabb 
értelemben a fiókáikat a napsugárzástól védő madarak szárnyaitól származik, melyekkel beárnyékolják őket. 
Lásd Zsolt17:8, 57:2, 61:5, 91:4, és 5Móz32:11” – Hare püspök. 
837 Az eredetiben szereplő szavak a נחל עדניך nachal adanecha, az Éden folyója, melyben valószínűleg utalás 
rejlik az עדן Éden kertjére, valamint a folyóra, mely azon folyt keresztül, és öntözte azt. 
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vannak fosztva a világosságtól, amíg nem az Úr ragyog rájuk. S ha ez igaz a jelenvaló élet 
világosságáról, miképpen lennénk képesek a mennyei élet világosságát szemlélni, hacsak nem 
Isten Lelke világosít meg minket? Nekünk ugyanis azt kell vallanunk, hogy az értelem foka, 
mellyel az emberek természetes módon rendelkeznek, olyan, hogy „a világosság a sötétségben 
fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt” (Jn1:5), s az emberek csak a természetfeletti 
ajándéktól világosodnak meg. Egyedül azonban csak a kegyesek veszik észre, hogy a 
világosságot Istentől kapják, s hogy nélküle, mondhatni, továbbra is a sötétségbe vannak 
temetve. 

 
11. Terjeszd ki838 kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz 

szívűekre. 
12. Ne támadjon engem a kevélynek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak 

keze. 
13. Hullnak ott839 a gonosztevők; eltaszíttatnak és nem állhatnak fel! 
 
11. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre. Dávid most imádkozni kezd. 

Először egyetemesen kéri, hogy Isten legyen kegyes továbbra is minden istenfélőhöz, majd 
konkrétan könyörög önmagáért, Isten segítségét kérve az ellenségeivel szemben. Azok, akik 
azt erősítgetik, hogy itt Isten ígéri meg a kegyelmének kiterjesztését, mert ő felmagasztaltatott 
az egek fölé, gyermekded beszédmódon szólalnak meg. Mikor Dávid beszélt erről az előző 
versben, akkor, ahogyan már mondtam, nem az volt a célja, hogy Isten kegyelmét a mennybe 
bezártként mutassa be, hanem egyszerűen csak annak kijelentése, hogy Isten kegyelme 
szétterjed az egész világra. Itt pedig pontosan azt kéri, hogy Isten továbbra is mindvégig 
kegyelemmel viseltessen az Ő népe iránt. Isten kegyelmével összekapcsolja az Ő 
igazságosságát, ok és okozatként kombinálva a kettőt. Máshol már mondtuk, hogy Isten 
igazságossága abban mutatkozik meg, hogy felvállalja népe védelmezését, tanúsítja 
ártatlanságukat, megbosszulja az őket ért sérelmeket, visszafogja ellenségeiket, s hűségesnek 
mutatkozik a jólétük és boldogságuk fenntartásában mindazokkal szemben, akik támadják 
őket. S miután Isten mindezt ingyenesen teszi velük, Dávid jó okkal említi konkrétan az Ő 
jóságát, s teszi azt sorrendben az első helyre, hogy megtanuljunk teljes mértékben az Ő 
kegyességétől függni. Az igazi hívőket díszítő jelzőket is meg kell figyelnünk: először azt 
mondja, hogy ismerik Istent, másodszor pedig igaz szívűeknek nevezi őket. Ebből 
megtanuljuk, hogy a valódi kegyesség az istenismeretből származik, valamint hogy a hit 
világosságának szükségszerűen a szív becsületessége felé kell terelgetnie minket. Ugyanakkor 
azt is mindig észben kell tartanunk, hogy csak akkor ismerjük Istent helyesen, mikor 
megadjuk Neki az Őt megillető tiszteletet, azaz mikor minden bizalmunkat Belé vetjük. 

12. Ne támadjon engem a kevélynek lába. Amint nemrég megjegyeztem, a zsoltáros itt 
a saját maga körülményeire alkalmazza az általa elmondott imát. Belefoglalva azonban az 
imájába Isten minden gyermekét az előző igeversben azt akarta megmutatni, hogy nem kért 
semmit önmagának másoktól elkülönítve, hanem csak arra vágyott, hogy a szemeit Istenre 
emelő istenfélők, és a becsületesek egyikeként élvezhesse az Ő kegyeit. Itt a kevély lába840 és 
a gonosz keze kifejezéseket használta ugyanabban az értelemben. Miután a gonoszok 
vakmerően törtnek a jó emberek megsemmisítésére, lábaikat is felemelvén, hogy megtapossák 

                                                
838 Héberül: vond elő teljes hosszában. 
839 A Károli-fordításban itt a már szó szerepel – a ford. 
840 Azaz, a kevély ember lába, ahogyan a kaldeus változat fordítja, szerepel a helyett a személy helyett, akiben 
megvan a kevélység. Ezt a kifejezésmódot a Szentírás gyakorta használja. Például a hamis [bizonyság] 
(Pél12:16) a hamis embert, a szegénység (2Kir24:14: az angol változatban – a ford.) a szegény népet jelenti. Ez 
látszólag utalás a zsarnokok ókori gyakorlatára, amikor lábbal tapostak ellenségeiken, vagy lábbal rúgták ki az 
őket megsértőket a jelenlétükből. 
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őket, kezeikkel pedig készek ártatni nekik, Dávid ezért könyörög Istennek, hogy fogja vissza 
kezeiket és lábaikat, s ezzel vallja meg: mindaddig veszélyben van a pökhendiségük, 
jogtalanságuk, erőszakosságuk miatt, ameddig Isten nem siet a segítségére. 

13. Hullnak ott a gonosztevők. Itt meggyőződést merít az imájából, nem kételkedvén 
abban, hogy máris teljesült a kérése. Ebből látjuk, miképpen vezeti a hit magabiztossága 
imára a szenteket. Emellett hogy még jobban megerősítse Istenbe vetett bizonyosságát és 
reménységét, mondhatni ujjal mutat rá a gonoszok biztos pusztulására, ha az még egyelőre el 
is van rejtve a jövőben. Ebben a vonatkozásban az ott841 határozószó nem felesleges, mert 
miközben az istentelenek a jó szerencséjükkel dicsekednek, s a világ tapsol nekik, Dávid a hit 
szemével, mintegy őrtoronyból a pusztulásukat szemléli, és úgy beszél arról, mint ha már be 
is következett volna. S hogy hasonló magabiztosságra tegyünk szert, emlékezzünk meg arról, 
hogy akik idő előtt sürgetik Isten bosszúállását a gonosztevőkön a vágyaik hevessége okából, 
tényleg hibát követnek el, mert Isten gondviselésére kell hagynunk az időszakot, amikor majd 
a saját bölcsességében felkel az ítéletre. Mikor a zsoltáros azt mondja: eltaszíttatnak, ez azt 
jelenti: aggódnak a kétségek miatt, s ingadoznak, mintha csúszós helyre jutottak volna, így a 
bővelkedésben sincs biztonságuk. Végül hozzáteszi, hogy végromlásra jutnak, és soha többé 
nem állhatnak fel. 

                                                
841 A héber שם sham, ott azaz (egy konkrét helyre ujjal mutatva): Íme, ott! Hullanak a gonosztevők. „Erőteljes 
képe ez”, mondja Mudge, „a gonoszok bukásának. Pontosan ott éri őket utol a pusztulás, ahol a mesterkedéseiket 
űzték”. Hasonló kifejezésmódot látunk a Zsolt14:5-ben. 
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37. zsoltár 
 
Ez a zsoltár, melynek a bevezetője megmutatja, hogy Dávid írta, a leghasznosabb 

tanítást tartalmazza. Mivel a kegyesek az egész földi vándorútjuk során furcsamód 
összezavarodottnak látják a dolgokat a világban, ezért ha nem csillapítják a szomorúságukat a 
jobb dolgokba vetett reménységgel, a bátorságuk hamarosan cserbenhagyja őket. Minél 
vakmerőbben veti meg bárki Istent, és merül bele a gonoszság minden szélsőségességébe, 
látszólag annál boldogabb az élete. S miután a gazdagság tűnik Isten kegye jelének az 
istenteleneknél, mi más végkövetkeztetésre lehet jutni, mint arra, hogy avagy a véletlen 
irányítja a világot, és a szerencse játszik szerepet a szuverenitásban, vagy arra, hogy Isten nem 
tesz különbséget a jó és a rossz között? Isten Lelke ennek megfelelően megtámogat és 
megerősít minket ebben a zsoltárban az efféle kísértés támadásaival szemben. Bármekkora is 
a gazdagság, amit a gonoszok egy ideig élveznek, boldogságukat mégis átmenetinek és 
tünékenynek mondja, őket pedig nyomorultaknak, mivel a boldogság, amellyel dicsekednek, 
átkozott. Isten kegyes és odaszánt szolgái azonban soha nem szűnnek meg boldognak lenni 
még a legnagyobb megpróbáltatásaik idején sem, mert Isten gondoskodik róluk, s végül a 
megfelelő időben a segítségükre siet. Ez valóban paradox, és össze nem egyeztethető az 
emberei gondolkodás számára. Mert miközben a jó emberek gyakorta szenvednek a 
rendkívüli szegénységtől, és sóvárognak hosszú ideig a sok megpróbáltatástól, sőt megterheli 
őket a sok feddés és gonoszság, a gonoszok és a züllöttek pedig győzedelmeskednek, élvezik 
az örömöket, nem azt feltételezhetnénk mi is, hogy Isten nem törődik a földi dolgokkal? Ezen 
az alapon nagyon hasznos, mint már említettem, a zsoltár tanítása, mivel elvonván a 
gondolatainkat a dolgok jelenlegi állapotától, megparancsolja, hogy bízzunk Isten 
gondviselésében, amíg ki nem nyújtja a kezét a szolgái megsegítésére, s szigorúan el nem 
számoltatja az istenteleneket az életükről, mint tolvajokat és rablókat, akik bolond ódon 
visszaéltek az Ő nagylelkűségével és atyai jóságával. 

 
1. Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre. 
2. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. 
3. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és a hűség842 éltessen.843 
4. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 
5. Gördítsd844 az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. 
6. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. 
 
1. Ne bosszankodjál az elvetemültekre. Dávid mintegy alapelvként fekteti le, hogy a 

gonoszok bővelkedésének, melynek ők nagyon örvendeznek, semmi módon sem szabad 
bosszantani, vagy nyugtalanítani Isten gyermekeit, mert hamarosan el fog halványulni. 
Másrészt, Isten népét jóllehet érik egy ideig megpróbáltatások, mégis olyanok lesznek ezek, 
melyek mellett minden okuk meglesz arra, hogy elégedettek legyenek a sorsukkal. Mindez 
pedig Isten gondviselésétől függ. Amíg ugyanis nem vagyunk arról meggyőződve, hogy Ő 
kormányozza a világot igazságban és hűségben, elméink gyorsan elkezdenek sorvadni, s 
végül teljességgel cserbenhagynak minket. Dávid itt az elme két bűnös hangulatát ítéli el, 
melyek valóban szoros szövetségben állnak, s egyiket a másik váltja ki. Először azt 
parancsolja meg a kegyeseknek, hogy ne bosszankodjanak az elvetemültekre, másodszor 

                                                
842 “C’est, jouy des biens d’icelle en repos ferme et asseure.” — Széljegyzet. “Azaz, csendességben és 
biztonságban élvezd a jó dolgokat.” 
843 A Károli-fordítás szerint: és hűséggel élj – a ford. 
844 A Károli-fordítás szerint: Hagyjad az Úrra a te útadat – a ford. 
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pedig azt, hogy ne táplálják az irigység lelkét velük kapcsolatban. Mert először is, mikor 
látják az elvetemülteket a gazdagság élvezetében, amiből természetes a következtetés, hogy 
Isten nem törődik az emberek dolgaival, fellép a veszély, hogy lerázzák magukról az 
istenfélelmet, és elszakadnak a hittől. Ezután másik kísértés következik, nevezetesen a 
gonoszok példájának befolyása arra ösztönzi őket, hogy velük együtt ők is bekapcsolódjanak 
ugyanabba a gonoszságba. Ez a szavak természetes értelme. Az תתחר-אל  al-titherchar héber 
szavak, amit a ne bosszankodjál kifejezéssel fordítottunk, egyesek így fordítják: Ne keveredj 
hozzájuk.845 Ez a magyarázat azonban erőltetett, s megcáfolható a szövetkörnyezettel, mert a 
nyolcadik versben, ahol konkrétan a haragról és a heveskedésről van szó, biztosan abszurd 
lenne ugyanazt az igét más értelemben fordítani, mert egyrészt közvetlenül ez után a két szó 
után következik, másrészt ugyanabban az értelemben használatos, mint az első versben. 
Másodszor, a Dávid által betartott sorrend nagyon természetes, mert mikor a gonoszok 
gazdagsága felzaklatja az elménket, nagyon hamarosan irigyelni kezdjük őket a 
boldogságukért és a gondtalanságukért. Először tehát arra buzdít, hogy óvakodjunk, nehogy a 
csak átmeneti, vagy inkább csak képzelt boldogság bosszantson, vagy nyugtalanítson, 
másodszor pedig nehogy az irigység bűn elkövetésére késztessen minket. Annak oka, amiért 
ezt a buzdítást sürgeti, a következő igeversben szerepel: ha a gonoszok ma a mező füvéhez 
hasonlóan virágzanak is, holnap levágatnak és elszáradnak. Nem kell csodálkoznunk azon, 
hogy ez a hasonlat gyakorta szerepel a Szentírásban, mivel annyira helyénvaló. Látjuk 
ugyanis, milyen gyorsan megromlik a fű ereje, s egy szélfuvallat ledönti, vagy a napsugárzás 
elszárítja, így anélkül is elfonnyad, hogy ember keze levágná.846 Hasonló módon mondja 
Dávid azt is, hogy mint kasza az ember kezében, Isten ítélete úgy vágja majd le a gonoszokat, 
ezért nagy hirtelenséggel pusztulnak el. 

3. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél. Az ihletett szerző most másodjára annak 
kimondásával folytatja, hogy végül mindenben jó dolguk lesz az igazaknak, mert Isten 
védelme alatt állnak. Miután nincs jobb, vagy kívánatosabb, mint Isten tápláló és védő 
gondoskodását élvezni, arra buzdítja őket: vessék Bele a bizalmukat, egyidejűleg kövessék a 
jót és a hűséget. Nem minden jó ok nélkül kezdi a hit, vagy az Istenbe vetett bizalom 
tanításával, mert semmi sem nehezebb az embereknek, mint megőrizni az elméjüket a 
békesség és a nyugalom állapotában, zavartalanul minden háborgató félelemtől, amíg ebben a 
világban vannak, ami oly sok változásnak van kitéve. Másrészről miközben látják a 
gonoszokat törvénytelen eszközökkel meggazdagodni, a befolyásukat kiterjeszteni, s a 
hatalmat magukhoz ragadni a bűnbe való féktelen belemerüléssel, nem kevésbé nehéz nekik 
kitartóan megmaradni a kegyesség és az erény életében. S nem elég csak figyelmen kívül 
hagyni azokat a dolgokat, melyeket általában a legnagyobb szorgalommal igyekeznek elérni. 
Az ókori filozófusok közül egyesek annyira nemes elméjűek voltak, hogy megvetették a 
törvénytelenül szerzett gazdagságot, s tartózkodtak a csalástól és rablástól. Sőt, nevetségessé 
tették a gonoszok hiábavaló pompáját és csillogását, amire a köznép oly nagy bámulattal 
tekintett. Miután azonban híjával voltak a hitnek, megfosztották Istent is ettől a 
megtiszteltetéstől, és így soha nem tudták meg, mit jelent valóban boldognak lenni. Mikor 
tehát Dávid a hitet teszi az első helyre annak megmutatása végett, hogy Isten a forrása minden 
jónak, s a gazdagságot egyedül az Ő áldása által kell keresnünk. Ezért észre kell venni: 
mindezt a szent élettel kapcsolja össze, mert az ember, aki minden bizalmát Istenbe veti, és 
engedi, hogy Ő kormányozza, becsületesen és ártatlanul fog élni, s a jó cselekvésére szánja 
oda magát. 

                                                
845 Azaz, ne lépj velük közösségre. 
846 Ennek a hasonlatnak az ideillő mivolta a gonoszok bővelkedésének átmeneti és rövid életű jellegéről még 
erőteljesebb fényben tűnik fel, ha fontolóra vesszük a palesztin klíma nagy forróságát. 
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E földön lakozzál. Ez a nyelvezet sokkal kifejezőbb, mint ha azt ígérte volna, hogy az 
igazak biztonságban fognak élni a földön.847 Pont olyan ez, mintha elhelyezte volna őket 
valahol, és a birtokukba adta volna a helyet. Emellett ezekkel a szavakkal azt is kijelenti, hogy 
sokáig fogják élvezni azt. Igaz, hogy csak idegenek és vándorok ebben a világban, az Úr 
mégis kinyújtja a kezét és megvédi őket, így biztonságban és békességben élnek. Ezt Dávid a 
következő mondattal is megerősíti: és a hűség éltessen. Biztos lévén Isten védelmében, arra 
buzdítja őket, hogy a teljes és a gyanakvástól mentes bizalmukat Belé vessék. Meglepő látni, 
miképpen küzdöttek, és mondhatni, forgatták ki ezt a mondatot a fordítók a különböző, 
általuk adott értelmezésekkel. Egyesek az élni igét aktív jelentéssel vették, mások a mondatot 
a hittel élj kifejezéssel fordították, azt értvén alatta, hogy Isten ígéreteit tápláld a szívedben. 
Megint mások azon a véleményen vannak, hogy Dávid arra buzdít: hittel tápláljuk 
felebarátainkat, Isten tiszta Ígéjét szolgáltatva ki nekik, ami a lélek lelki tápláléka. Mások a 
kifejezést hűségnek az őszinteség értelmében fordítják, azaz a hűség éltessen kifejezés 
szerintük becsületes és őszinte viselkedést jelent az emberek között. Az igeszakasz témája és 
szövegkörnyezete azonban szükségszerűen megköveteli, továbbá a héber nyelv természetével 
is meglehetősen összhangban áll, hogy a רעה re-eh igét passzív értelemben vegyük: éltessen. 
Ez az igemagyarázók nagy többségének is a véleménye, akik mindazonáltal eltérő 
véleménnyel vannak a jelentését illetően. Egyesek úgy vélik: a hit által tápláltatunk, mikor 
Isten ígéretei megelégítenek bennünket, és megelégszünk azokkal. Mások így magyarázzák: a 
hit gyümölcsivel táplálkozz, mert Isten valóban megmutatja majd, hogy nem hiába hittünk a 
szavának. Megint mások szerint az igeszakasz jelentése: az igazság (hűség) legyen a 
táplálékod, s ne adjon neked semmi nagyobb örömöt annál, mikor becsületes és őszinte 
kapcsolatban állsz a felebarátjaiddal. S létezik még egy magyarázat, mely bizonyos 
vonatkozásban eltérő, de mégis hasonló az előzőhöz, nevezetesen hogy ne zsákmányból élj, 
hanem elégedj meg a törvényes táplálékkal, azaz azzal, amit törvényesen szerzel meg.848 
Természetesen szégyenteljes és botrányos dolog, hogy sok tanult ember ekkorát tévedjen egy 
ennyire nyilvánvaló dologban.849 Ha nem hajtotta volna mindegyiket a maga becsvágya 
valami új keresésére, azonnal meglátták volna a próféta szavainak valódi és természetes 
jelentését, ami nem más, mint ez: A földön élj, hogy biztos és tartós békességet élvezhess. A 
héber אמונה emunah szó nemcsak igazságot vagy hitet, de hosszú idejű biztonságos 
fennmaradást is jelent. S ki ne látná, hogy miután a föld birtoklása az igazaknak adatot, ezen 
utóbbi mondatott magyarázatképpen tette hozzá? 

4. Gyönyörködjél az Úrban. Ezt a gyönyörködést állítja szembe a világ hiábavaló és 
megtévesztő csábításaival, melyek annyira megmérgezik az istenteleneket, hogy megvetvén 
Isten áldásait, nem álmodnak más boldogságról, mint ami egy ideig megjelenik a szemük 
előtt. Ezt az ellentétet a megtévesztett világ hiábavaló és ingatag örömei, valamint az 
istenfélők által élvezett valódi nyugalom között gondosan meg kell figyelni, mert akár 
mosolyogjon ránk minden dolog, akár az Úr tegyen próbára nehézségekkel, mindig szilárdan 
ahhoz az alapelvhez kell tartani magunkat, hogy az Úr a mi osztályrészünk, és a részünk kies 
helyre esett,850 amint azt láttuk a Zsolt16:5-6-ban. Folytonosan emlékezetünkbe kell tehát 
idézni azt az igazságot, hogy soha nem lesz jó dolgunk, amíg Isten nem lesz kegyes hozzánk, 
                                                
847 Egyesek így olvassák: „Lakozol majd a földön”. A héber ige felszólító módban van, de a felszólító mód a 
héberben néha a jövő idő, vagy a kijelentő mód kifejezésére használatos. 
848 ”C’est dire, qui te vient loyaument.” 
849 A modern igemagyarázók legalább annyira eltértek egymástól a véleményeikkel, mint a Kálvint megelőzők, 
akikről a szerző panaszkodik. Például, Ainsworth olvasata: „a hitből táplálkozz”. Secker érsek: „bőségesen lesz 
táplálékod”. Parkhurst: „biztonságban tápláltatsz”. Dathe: „”Tunc terram inhabitabis et secure vivas,” hozzátéve 
ennek a fordításnak az okát: “pascere securitatem, sive si malis, in securitate, nihil aliud est quam secure 
vivere”. Végül Gesenius olvasata: „kövesd az igazságot”, vagy „próbálj meg hűséges lenni”, az igét abból a 
gyökérből származtatva, melynek jelentése örömöt lelni valamiben, vagy követni. 
850 “D’autant que Dieu est la part de nostre heritage, que nostre lot est escheu en lieux plaisan.” 
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ezért az öröm, amit az Ő irántunk megnyilvánuló atyai kegyességéből nyerünk, a világ összes 
örömét meghaladja. Ehhez a parancshoz egy ígéretet is hozzátesz, miszerint ha megelégszünk 
egyedül az Úrban való gyönyörködéssel, akkor nagylelkűen megad mindent, amire vágyunk: 
és megadja néked szíved kéréseit. Ez nem azt jelenti, hogy a kegyesek mindent megkapnak, 
amit csak a fantáziájuk sugall, hisz nem is lenne hasznukra, ha Isten minden hiábavaló 
vágyukat kielégítené. A szavak jelentése egyszerűen csak ez: ha elménket továbbra is 
teljességgel Istenre irányítjuk, s nem engedjük, hogy képzeletünk másokéhoz hasonlóan üres 
és léha fantáziálásba fogjon, a megfelelő időben minden más dolgot megkapunk. 

5. Gördítsd851 az Úrra a te útadat. Dávid itt az előző versben foglalt tanítást 
szemlélteti és erősíti meg. Ahhoz, hogy Isten teljesíthesse a vágyainkat, szükséges, hogy 
minden gondunkat Őrá vessük a reménység és a türelem gyakorlásával. Ennek megfelelően 
tanuljuk meg ebből az igeszakaszból, hogy miképpen őrizzük meg nyugalomban az elménket 
az izgalmak, a veszélyek és a bajok áradata között. Kétség sem férhet hozzá, hogy az út 
kifejezés alatt az ügyeinket, vagy a dolgainkat érti. Az ember tehát, aki Isten akaratára hagyja 
minden ügye kimenetelét, türelemmel várakozván az Ő kezéből mindarra, amiben tetszik 
Neki őt részesíteni, legyen az bővelkedés, vagy megpróbáltatás, minden gondját, és minden 
más terhét az Ő keblére veti, vagy más szóval, minden dolgát Őrá bízza – az ilyen ember 
gördíti minden útját az Úrra. Ezzel az jelzi: akkor adjuk meg Neki az Őt megillető tiszteletet, 
ha rábízzuk életünk kormányzását és irányítását, mert ezzel biztosítja az orvosságot a 
majdnem minden embert megfertőző betegségre. Mi másért történne, hogy Isten gyermekei 
irigylik a gonoszokat, s gyakran vannak gondjaik és bajaik, melyek során átadják magukat a 
szélsőséges szomorkodásnak, sőt néha zúgolódnak és elégedetlenkednek, ha nem azért, mert 
mértéktelenül belemerülvén a szertelen gondokba, és túl buzgón igyekezvén Istennel nem 
törődve önmagukról gondoskodni, s ezzel mondhatni a mélységbe vetik magukat, vagy 
legalábbis akkora kupac gondot halmoznak fel maguknak, hogy végül kénytelenek elsüllyedni 
alattuk? Ennek a gonoszságnak a gyógyítására vágyva Dávid arra figyelmeztet minket, hogy 
ha felvállaljuk életünk kormányzását, és minden dolgunkról úgy gondoskodunk magunk, 
mintha képesek lennénk elhordozni ekkora terhet, azzal nagyon becsapjuk magunkat, ezért az 
egyetlen orvosságunk, ha Isten gondviselésére tekintünk, és abból merítünk vigasztalást 
minden szomorúságunkra. Azok, akik engednek ennek a tanácsnak, elkerülik majd azt a 
szörnyűséges labirintust, amiben minden ember hiábavalóan munkálkodik. Mikor ugyanis 
Isten egyszer a kezébe veszi az ügyeink irányítását, akkor nincs okunk attól félni, hogy a 
bővelkedés valaha is elhagy minket. Mi másért hagyna el minket és okozna csalódást a 
várakozásainknak, ha nem azért, mert magunkra haragítjuk Őt nagyobb bölcsesség és értelem 
színlelésével, mint amivel ténylegesen rendelkezünk? Ha tehát megengedjük Neki, Ő 
megteszi majd a magáét, s nem okoz csalódást nekünk a várakozásainkban, amit egyébként 
néha megtesz a hitetlenségünk jogos büntetéseképpen. 

6. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot. Ezt Dávid azoknak a kétségeknek 
előérzeteképpen mondja, melyek gyakorta zavarnak bennünket, mikor látszólag veszendőbe 
megy, ha hűségesen szolgáljuk Istent és becsületesen bánunk a felebarátainkkal, sőt, a 
becsületességünk még a gonoszok rágalmainak is ki van téve, vagy alkalmat ad arra, hogy az 
emberek sértegessenek, mert akkor úgy tűnik: Istennél ez mit sem számít.  Dávid ezért 
kijelenti: Isten nem fogja tűrni, hogy az igazságunk mindig rejtve maradjon a sötétben, hanem 
majd felhozza azt, mint világosságot, nevezetesen mikor megadja azt a jutalmat, amire 
vágyunk. Az éjszaka sötétségére utal, amit a hajnalhasadás hamar szétoszlat. Mintha ezt 

                                                
851 Kálvin itt a héber גלל galal ige pontos jelentését adja. Ennek szó szerinti jelentése gördíteni, vagy áthárítani, s 
ebben az igeszakaszban nyilvánvalóan azt jelenti: Gördítsd, vagy hárítsd át az Úrra minden gondodat. „Vessed 
az Úrra a te terhedet”, mondja a Zsolt55:22. „A hasonlatot”, mondja Cresswell, „attól a tehertől kölcsönzi, amit 
valaki, aki képtelen azt hordozni, egy erősebb emberre helyez át”. Dr. Adam Clarke azonban úgy véli, az 
elképzelés származhat a tevétől is, ami lefekszik, míg a terhét rágördítik. 
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mondta volna: Lehetünk gyakran fájdalmasan elnyomva, s Isten látszólag nem támasztja alá 
az ártatlanságunkat, ez a forgandóság azonban nem zavarja jobban az elménket, mind az 
éjszakának a földet beborító sötétsége, mert akkor a nap világosságának várása fogja 
támogatni a reménységünket. 

 
7. Csendesedjél852 le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja 

szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.853 
8. Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra 

vinne! 
9. Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet. 
10. Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. 
11. A szelidek pedig öröklik a földet,854 és gyönyörködnek nagy békességben. 
 
7. Csendesedjél le az Úrban. A zsoltáros ugyanannak a tanításnak a szemléltetésével 

folytatja, nevezetesen hogy türelemmel és szelíden kell hordoznunk azokat a dolgokat, 
melyek rendszerint nyugtalanítják az elménket, mert a nyugtalankodás megszámlálhatatlanul 
sok forrása mellett nem kis türelemre van szükségünk. A lecsendesedés hasonlóságával, ami 
sokszor előfordul a Szentírásban, a hit természetét fejezi ki a legtalálóbban, mert ahogyan az 
érzelmeink fellázadnak Isten akaratával szemben, úgy a hit, visszaállítván minket az alázatos 
és békés alávetettség állapotába, lecsendesíti szívünk minden fortyogását. Ezzel a 
kifejezéssel855 tehát Dávid azt parancsolja, hogy ne engedjük a lélek háborgó szeszélyeinek, 
mint a hitetlen teszi, s ne is álljunk ellene haragosan Isten tekintélyének, hanem inkább vessük 
alá békésen magunkat Neki, hogy csendben végezhesse a munkáját. Sőt, miután a héber חול 
hul szó, amit „várni”-nak fordítottunk, néha azt is jelenti: gyászolni, ezért az itt szereplő 
 .hitchalel szót egyesek a gyászolj mértékkel, vagy hordozd a fájdalmat türelemmel התחולל
Fordítható egyszerűbben is a gyászolj Isten előtt kifejezéssel, hogy Ő tanúja legyen minden 
fájdalmunknak. A hitetlenek ugyanis utat engednek a kételkedésnek és bizonytalankodásnak, 
s inkább zúgolódnak Ellene, semhogy a panaszaikat tárnák Elébe. Miután azonban a másik 
fordítás általánosabban elfogadott, nevezetesen hogy Dávid itt a reménységre és türelemre int, 
én is ahhoz ragaszkodom. Ézsaiás is ugyanebben az értelemben kapcsolja össze a 
reménységet a csendességgel (Ézs30:15). 

Dávid ezután megismétli, amit az első versben mondott: ne bosszankodjál arra, a 
kinek útja szerencsés, vagy aki az útján boldogul, se arra, a ki álnok tanácsokat követ, vagy 
véghezviszi fondorlatait. Ennek az utóbbi mondatnak a két fordítása közül az utóbbi van 
jobban összhangban a zsoltár témájával. Elismerem, hogy a מזמות mezimmoth szót általában 
rossz értelemben veszik a csalás és a fortély megjelöléseként. Mivel azonban a זמם zamam 
jelentése néha általánosságban elmélkedni, a héber nyelv természete elhordozza azt a jelentést, 
miszerint végrehajtani a fortélyait ugyanazt jelenti, mint foganatosítani az eltervezetteket. 
Most már látjuk, hogy a két dolog összekapcsolódik, nevezetesen a saját utat járni a saját 
vágyak szerint, vagy bővelkedni a maga útján és véghezvinni a fondorlatokat. Hatalmas 
kísértés, melynek nagyon nehezen tudunk ellenállni, sőt, még a haragunkat és a 
sértődöttségünket is kiváltja, mikor látjuk a szerencsét az istentelenekre rámosolyogni, mintha 

                                                
852 A Károli-fordítás szerint: Csillapodjál – a ford. 
853 “Ou, qui vient a bont de ses entreprises.” — Széljegyzet. “Vagy, aki véghezviszi fondorlatait.” 
854 “C’est, y auront leurs plaisirs avec grande prosperite.” — Széljegyzet. “Azaz, nagy bőségben fogják azt 
élvezni.” 
855 A „csendes”-nek fordított héber szó a דום dom, amiből látszólag az angol dumb (néma) szó is származik. Azt 
itt parancsolt csendesség a zúgolódás és panaszkodás ellentéte. A Septuaginta fordítása az υποταγνθι, vesd alá 
magad [az Úrnak], ami nem pontos fordítása az eredeti kifejezésnek, de jól kifejezi annak jelentését, mert a 
csendesség magában foglalja, hogy teljesen alávetjük magunkat Isten akaratának. 
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Isten jóváhagyta volna a gonoszságukat. Dávid tehát nem elégedett meg holmi rövid intéssel, 
egy kicsit hosszabban időzött ennél a dolognál. 

A kifejezések halmozása a következő versben, melyben mintegy kantárt vet a haragra, 
csillapítja a dühöt és lecsendesíti a szenvedélyességet, nem felesleges, hanem inkább, ahogy a 
szükség diktálja, többféle orvosságot is előír a nehezen gyógyítható betegségre. Ezzel arra 
emlékeztet minket, milyen könnyen felgerjedünk, s milyen könnyen megsértődünk, ha nem 
korlátozzuk erőteljesen kavargó szenvedélyeinket, s nem tartjuk őket ellenőrzésünk alatt. S 
jóllehet a kegyesek nem képesek legyőzni a testi vágyakat megannyi küszködés és fáradozás 
nélkül, miközben a gonoszok bővelkedése felkorbácsolja türelmetlenségüket, ez az ismétlés 
mégis arra tanít minket, hogy szakadatlanul harcolnunk kell ellenük. Ha ugyanis szilárdan 
kitartunk, tudjuk, hogy erőfeszítéseink végül nem lesznek hiábavalók. Én más 
igemagyarázóktól eltérően magyarázom az igevers utolsó mondatát. Ők így fordítják: 
legalábbis ne tégy rosszat, mintha Dávid úgy értette volna, hogy azért kell lecsillapítanunk a 
haragunkat, nehogy károkozásra vezessen bennünket. Mivel azonban az אך ach kötőszó, amit 
a legalábbis szóval fordítanak gyakorta használatos helyeslően a héberben, nekem kétségem 
sincs afelől, hogy Dávid itt azt tanítja: nem történhet másként, mint a sértődés, amit a 
gazdagok bővelkedése okából érzünk, bűnre visz minket, hacsak azonnal nem zabolázzuk 
meg. Amint meg van írva másik zsoltárban is: „Isten elszakítja a gonoszok köteleit, hogy 
rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak” (Zsolt125:3).856 

9. Mert az elvetemültek kivágattatnak. Nem ok nélkül idézgeti az elménkbe 
ugyanazokat a dolgokat, nevezetesen hogy a boldogság és a bővelkedés, amit az istentelenek 
élveznek, csak álarc, vagy látszólagos dolog. Először ugyanis annyira elkápráztatja a 
szemeinket, hogy nem vagyunk képesek helyesen felbecsülni a végkimenetelét abban a 
világosságban, amelyben egyedül kellene megítélni minden megelőző dolog értékét. A két 
mondat közötti ellentétet viszont meg kell figyelni. Először is annak kimondásával, hogy az 
elvetemültek kivágattatnak, arra utal: csak addig virágoznak és zöldellnek, amíg el nem jön a 
pusztulásuk ideje, másodszor, kimérvén a földet a jóknak annak kimondásával, hogy öröklik a 
földet, azt mondja: ők oly módon fognak élni, hogy Isten áldása még a sírba is elkíséri őket. S 
amint már mondottam, az emberek jelenlegi állapotát annak a helyzetnek az alapján kell 
megítélni, amelybe majd végül jutnak. A díszítő jelzőből, mellyel Isten gyermekeit 
különbözteti meg, megtanuljuk, hogy hitük próbájaként komoly konfliktusba kerülnek, mert 
nem igazakként, vagy istenfélőkként emlegeti őket, hanem mint a kik az Urat várják. Mi célt 
szolgálna ez a várakozás, amíg a kereszt terhe alatt nyögnek? Ezenkívül a föld Isten 
gyermekeinek itt megígért birtoklása nem is mindig valósul meg a számukra, mert Isten 
akarata ugyanis az, hogy idegenekként és vándorokként éljenek a földön. Ezért nem is engedi 
meg, hogy kötött lakóhelyük legyen rajta, hanem inkább sokszor próbálja őket a különféle 
nehézségekkel, hogy élénkebben vágyakozzanak az örök lakóhelyre a mennyben. A test 
mindig is itt próbálja meg felépíteni a maga örök lakóhelyét, s ha nem taszigáltatnánk ide-oda, 
s nem veszítenénk el a nyugalmat, lassan-lassan elfeledkeznénk a mennyről és az örök 
örökségről. Eme aggodalmak közepette azonban a föld birtoklása, amiről Dávid beszél, nem 
vétetik el Isten gyermekeitől, mert teljesen biztosak abban, hogy ők a jogos örökösei a 
világnak. Ezért nyugodt lelkiismerettel eszik kenyerüket, s bár szenvednek hiányt, Isten mégis 
gondoskodik a szükségleteikről a megfelelő időben. Végül, jóllehet az istentelenek a 
elpusztításukra munkálkodnak, és noha Isten méltatlanoknak tartja őket arra, hogy a Földön 
éljenek, mégis kinyújtja a kezét és védi őket: Sőt a hatalmával tartja meg, hogy a 
száműzetésük idején és nagyobb biztonságban éljenek, mint a gonoszok a saját fészkükben, 
melyhez ragaszkodnak. S így az áldás, melyről Dávid beszél, részben titkos és rejtett, mert 
értelmünk olyan tompa, hogy nem képes felfogni, mit jelent a földet birtokolni. De mégis, a 
                                                
856 A Károli-fordítás szerint: Mert nem pihen meg a gonoszság pálczája az igazak részén, hogy rosszra ne 
nyújtsák ki kezeiket az igazak – a ford. 
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kegyesek valóban érzik és értik, hogy ez az ígéret nem hiába adatott nekik, mivel hitük 
horgonyát Istenben rögzítve életüket minden napon békességben élik, miközben Isten 
nyilvánvalóvá teszi a tapasztalataikban, hogy az Ő kezének árnyéka elégséges a védelmükre. 

10. Egy kevés idő még és nincs gonosz. Ez az előző vers megerősítése. Ennek ellene 
vethető, hogy a dolgok tényleges állapota ebben a világban nagyon más, mint amilyennek 
Dávid itt bemutatja, mert az istentelenek tobzódnak a gyönyörökben, Isten népe pedig 
betegségben és szegénységben emésztődik. Dávid tehát, óvni akarván minket a felszínes és 
elhamarkodott ítélettől, arra buzdít, hogy legyünk addig türelmesek, amíg az Úr végleg ki 
nem vágja a gonoszokat, s meg nem mutatja a saját népe iránti kegyelmének hatékonyságát. 
Amit tehát az igaz hívők részéről követel, hogy a bölcsességük gyakorlásával függesszék fel 
egy időre az ítélkezést, és ne álljanak meg minden jelentéktelen apróságnál, hanem az isteni 
gondviselésen gondolkodjanak, amíg Isten a mennyből meg nem mutatja, hogy eljött az idők 
teljessége. Ahelyett tehát, hogy az Úrra várakozóknak nevezné őket, most szelídekként beszél 
róluk, s nem minden jó ok nélkül. Amíg ugyanis egy ember nem hiszi, hogy Isten csodálatos 
módon úgy őrzi meg a népét, mint juhokat a farkasok között, addig mindig erővel próbálja 
meg az erőt hárítani.857 Egyedül tehát a reménység az, ami szelídséget eredményez, mert a test 
féktelenségét visszafogva és hevességét csillapítva higgadtságra és türelemre tanítja azokat, 
akik odaszánják magukat Istennek. Ebből az igeszakaszból látjuk, hogy Krisztus szó szerint 
vette azt, ami meg van írva (Mt5:5). A békesség szót a héber általánosan használja a dolgok 
bővelkedő és boldog állapotának megjelölésére, azonban a másik jelentése jobban ideillik, 
nevezetesen az, hogy miközben az istenteleneket belső háborgás sújtja, Isten pedig 
mindenfelől félelmekkel veszi körül őket, a kegyesek a békesség bőségében fognak 
örvendezni. Nem azt jelenti ez, hogy mentesek lesznek a nehézségektől, hanem hogy 
megtartatnak az elme békességében, így a próbákkal szembesülve, melyeket csak időszakosan 
tűrnek, már most örvendeznek a megígért békességnek. 

 
12. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: 
13. Az Úr858 neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja. 
14. Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket, hogy a szegényt és 

nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket; 
15. De fegyverök saját szívökbe hat, és ívök eltörik. 
 
12. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen. Dávid itt előre érzi az ellenvetést, ami az 

előző vers olvasáskor fogalmazódhat meg. Hol van, kérdezhetnénk, a békesség és az öröm, 
mikor a gonoszok őrülten dühöngenek, és mindenféle károkozást tervezgetnek Isten 
gyermekeivel szemben? S miképpen fognak jó reménységet táplálni a jövőre nézve azok, akik 
a halál megannyi forrásával látják magukat körülvéve? Dávid tehát azt válaszolja: jóllehet a 
kegyesek életét sok veszély fenyegeti, ők mégis biztonságban vannak Isten segítségével és 
védelmében, s bármit is tervezgessenek a gonoszok, ők mégis meg fognak őriztetni. Dávid 
célja tehát a félelmeink enyhítése, nehogy az istentelenek rosszindulata túlontúl megrettentsen 
minket, mintha azoknak hatalmuk lenne bármit a tetszésük szerint megcselekedni velünk.859 
Sőt, még azt is elismeri, hogy nemcsak csalással vannak tele és a becsapás mesterei, de azt is, 
hogy a haragtól, és a károkozás vágyától égnek, mikor kimondja: fondorkodik a gonosz az 
igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Ezután a kijelentés után azonban rögtön hozzáteszi, hogy 
erőfeszítéseik hiábavalók lesznek. De látszólag nagyon hűvösen vigasztal minket a 
fájdalmunkban, mert úgy mutatja be Istent, mint Aki csak nevet. De ha Isten oly nagyra 
értékeli az üdvösségünket, akkor miért nem áll ellene ellenségeink dühének, és miért száll 
                                                
857 “De se venger, et de rendre mal pour mal.” — Széljegyzet. “Bosszút állni és gonosszal fizetni a gonoszért.” 
858 Dominus. A héberben אדני Adonáj. 
859 “Comme s’ils avoyent puissance de faire de nous a leur plaisir.” 
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velük hevesen szembe? Tudjuk, amint erről a Zsolt2:4-ben is olvashattunk, hogy az a mi 
türelmünk alkalmas próbára tétele, mikor Isten nem lép fel azonnal fegyveresen az 
ellenségeink tönkreverése végett, hanem egy darabig szemet huny és megtartóztatja a kezét. 
Miután azonban az érzéki szemeink ilyen körülmények között túl soknak tartják a 
késlekedést, s ebből a késlekedésből arra a következtetésre jutunk, hogy Ő belemerül a 
kényelembe, és nem törődik az emberek dolgaival, nem kis vigasztalás látni Őt nevetni a hit 
szemeivel. Ekkor válunk ugyanis bizonyossá abban, hogy nem ül tétlenül a mennyben, s a 
szemeit sem csukja be, a véletlenre bízván a világ kormányzását, hanem céllal késlekedik és 
marad csendben, mert megveti hiábavalóságukat és ostobaságukat. S nehogy a test továbbra is 
zúgolódjon és panaszkodjon, követelvén, hogy Isten ne csak nevessen a gonoszokon, hanem 
álljon rajtuk bosszút, ennek okát is hozzáteszi. Ő látja, hogy a pusztulásuk küszöbön áll: mert 
látja, hogy eljő az ő napja.860 Miért zavarnának minket össze oly nagyon az emberi gonoszság 
következtében elszenvedett sérelmek, ha nem azért, mert ha nem kapunk azonnali jóvátételt, 
még a dolgok jobbra fordulásának láttán is elkezdünk kétségbeesni? Aki azonban látja az 
agresszor mögött kivont karddal állni a végrehajtót, az nem vágyik többé a bosszúra, hanem 
inkább ujjong a gyors megtorlást látván. Dávid tehát arra tanít minket, hogy nem illik 
Istenhez, Aki látja, hogy a gonoszok pusztulása küszöbön áll, az emberek módjára dühöngeni 
és bosszankodni. Van ebben egy hallgatólagos különbségtétel is Isten és emberek között, mert 
az utóbbiak, a világ bajai és zűrzavarai közepette nem látják a gonoszok napjának eljövetelét, 
s a gondoktól és a félelemtől lesújtottan nem képesek nevetni, hanem miután késik a 
bosszúállás, türelmetlenekké válnak, zúgolódnak és bosszankodnak. Ugyanakkor nem 
elegendő csak annyit tudnunk, hogy Isten hozzánk képest teljesen eltérő módon cselekszik, 
amíg nem tanulunk meg türelmesen sírni, amíg Ő nevet, hogy könnyeink lehessenek az 
engedelmesség áldozatai. Időközben imádkozzunk, hogy világosítson meg minket az Ő 
világosságával, mert egyedül ezáltal, a hit szemével nézve az Ő nevetését, leszünk mi is annak 
részesévé még a szomorúságban is. Egyesek valóban más értelemben magyarázzák ezt a két 
igeverset, mintha Dávid azt akarta volna mondani: a kegyesek oly boldogan élnek, hogy a 
gonoszok irigylik őket. Az olvasó azonban most már látja, hogy ez nagyon távol áll a próféta 
szavainak jelentésétől. 

14. Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket. Dávid most azzal folytatja, hogy a 
karddal és íjjal felfegyverzett gonoszok halállal fenyegetik Isten gyermekeit, s teszi ezt azért, 
hogy felvegye a kesztyűt a kísértéssel szemben, ami egyébként maga alá gyűrné őket. Isten 
ígéreteinek nem a nyugalom és a békesség idején van helyük, hanem a komoly és félelmetes 
konfliktusok közepette. Ezért tanítja most Dávid, hogy az igazak nincsenek még akkor sem 
megfosztva attól a békességtől, amelyről nemrég beszélt, mikor az istentelenek azonnali 
halállal fenyegetik őket. A mondatot ekképpen kell magyarázni: Noha a gonoszok kardot 
rántanak, és megfeszítik íjaikat az igazakat leölendő, mégis, minden erőfeszítésük visszaszáll 
az ő fejükre, s az ő pusztulásukat sietteti. Szükséges azonban megfigyelni azokat a konkrét 
körülményeket, melyek az igazak nyomorult állapotát jellemzik, amíg Isten végül 
kegyeskedik megsegíteni őket. Először is szegénynek és nyomorultnak nevezi őket, másodszor 
pedig az áldozatra szánt juhokhoz hasonlítja,861 mert nincs erejük szembeszegülni az 
ellenségeik erőszakosságával, hanem inkább elnyomottan hevernek a lábaik alatt. Ebből 
következik, hogy az öröm egyetemes állapota nincs nekik megígérve ebben a zsoltárban, 
hanem csak a nyomorúságaik és megpróbáltatásaik áldott végkimenetelének reménységét 
állítja a szemük elé azért, hogy ezekben vigasztalja őket. Miután azonban gyakran 
megtörténik, hogy a gonoszokat gyűlölik, és keményen bánnak velük a romlottságukért, a 
                                                
860 „A nap gyakorta használatos”, mondja Ainsworth „a büntetés idejére, például: ’Az ő napjától (Károlinál: 
pusztulásától) megborzadnak, a kik következnek’ (Jób18:20), ’Oh jaj nékik; mert eljött az ő napjok’ (Jer501:27). 
Ugyanezt jelenti ’a Midián napja’ (Ézs9:4), ’a Jezréel napja’ (Hós1:11) és ’a Jeruzsálem napja’ (Zsolt137:7).” 
861 “De brebis destinees au sacrifice.” 
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zsoltáros hozzáteszi, hogy akik így szenvedtek, azok igazán élők voltak, ez pedig azt jelenti, 
hogy ok nélkül érték őket a csapások. Korábban becsületes szívűeknek nevezte őket, amivel a 
szív belső tisztaságát dicsérte, most azonban a viselkedésbeli becsületességet, és a 
felebarátainkkal szembeni mindennemű kötelezettségünk teljesítését dicséri. Ezzel pedig 
nemcsak azt mutatja meg, hogy igaztalanul szenvedtek üldöztetést, miután semmi rosszat sem 
tettek az ellenségeinknek, és nem adtak okot a sértődésre, hanem azt is, hogy noha sértésekkel 
provokálták őket, mégsem fordultak el a kötelesség útjáról. A 15. versben Dávid nem Isten 
nevetéséről beszél, hanem bosszúállást hirdet az istentelenekkel szemben, amint azt már láttuk 
a második zsoltár negyedik versében is. Eszerint Isten, noha szemet huny a gonoszok felett, és 
egy ideig engedi, hogy a mulatozás és a lázadás mindenféle szélsőségébe bocsátkozzanak, 
végül majd mégis haraggal szól hozzájuk, hogy leverje őket. Az itt elhangzottak azt jelentik, 
hogy az istentelenek oly rövid ideig érvényesülnek majd, hogy az általuk kirántott kard 
beléjük hatol, s felvont íjuk darabokra törik. 

 
16. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága.862 
17. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. 
18. Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké 

meglesz. 
19. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség 

napjaiban. 
 
16. Jobb a kevés az igaznak. Ezt az igeverset minden alapos ok nélkül 

különféleképpen fordították. A המון hamon szó,863 amit gazdagságnak fordítottunk, néha 
valóban nagy tömegű embert, néha pedig nagy tömegű dolgot jelent. Ugyanúgy egyes 
esetekben a többes számú melléknév az egyes számban szereplő, az alany helyett álló 
kifejezéshez kapcsolódik. Azok azonban, akik Dávid szavainak ama jelentése mellett törnek 
lándzsát, hogy néhány igaz ember jobb, mint az istentelenek nagy tömege,864 nyilván 
megsemmisítik az eredeti jelentésüket, és eltorzítják az egész mondat értelmét. Azt a 
magyarázatot sem tudom elfogadni, amit mások, adtak, mely szerint a kevés, amivel az igaz 
ember rendelkezik, jobb, mint a gonoszok nagy bősége. Nem látom ugyanis szükségét a 
nyelvtani szabályokkal ellenkezve összekapcsolni a המון hamon szót, ami gazdagságot jelent, 
a sok, vagy nagy jelentésű רבים rabbim, s nem pedig a gonoszok jelentésű רשעים reshaim 
szóval. Nekem kétségem sincs afelől, hogy Dávid itt az egyetlen igaz ember csekély 
tulajdonát, valamint a sok gonosz ember vagyonát és gazdagságát állítja szembe. A רבים 
rabbim szó azonban, melyet én soknak fordítottam, jelenthet nagy tekintélyű és hatalmú 
embereket is. Természetesen nem nehéz megérteni, hogy Dávid azt akarja mondani: noha a 
gonoszok kiemelkednek ebben a világban, s bőségesen meggazdagodnak annak 
vagyontárgyaival, s bíznak a vagyonukban, mégis az a kevés, amivel az igaz ember 
rendelkezik, az összes kincsüknél többet ér. Ebből megtanuljuk, hogy Dávid itt nem annyira a 
külső pompáról és gazdagságról beszél, mint inkább Isten ama titkos áldásáról, mely valóban 
meggazdagítja az igazakat, mert ők bár máról holnapra élnek, mégis a mennyből tápláltatnak 
mintegy mannával, miközben az istentelenek mindig éhesek, vagy elsorvadnak a nagy 
gazdagságukban. 

                                                
862 “Ou, aux grans qui sont meschans.” — Széljegyzet. “Vagy, a nagyoknak, akik gonoszok.” 
863 Ainsworth a szót „bőséges mammonnak” fordítja, ami, jegyzi meg, „a gazdagság, vagy bármi más dolog 
tömegét, bőségét, vagy felhalmozását jelenti”. A Septuaginta vagyonnak fordítja. Az angol mammon szó ebből a 
héber szóból származik. 
864 Ezt a nézetet vallja Fry, aki így fordítja a szavakat: „Jobb az IGAZ néhánya, mint a gonoszok nagy tömege”. 
Az IGAZ alatt Jézus Krisztust érti. 
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Ehhez ok is tartozik, melyet a következő versben tesz hozzá, nevezetesen hogy semmi 
sem stabil ebben a világban, csak amit Isten tart fenn az Ő erejével. Világosan kimondja, hogy 
csak az igazakat tartja Ő fenn, s a gonoszok hatalma [karja] eltörik. Itt ismét látjuk: ahhoz, 
hogy helyesen és megfelelően becsüljük fel az igazi boldogságot, előre kell tekintenünk a 
jövőbe, s a hit szemeivel kell szemlélnünk Isten titkos kegyelmét és rejtett ítéleteit. Amíg nem 
vagyunk meggyőződve arról, hogy Isten úgy táplál minket a kebelén, ahogyan egy atya teszi a 
gyermekeivel, addig a szegénységünk mindig is problémák forrása lesz a számunkra. 
Másrészről, amíg észben nem tartjuk a gonoszokról mondottakat, miszerint eltörik a karjuk, 
addig túl sokra fogja becsülni jelen állapotukat. Ha azonban ez a tanítás mélyen 
meggyökerezik a kegyesek szívében, amint megtanultak az isteni áldásokra támaszkodni, a 
vidámság és az öröm, amit a saját maguk keveséből fognak megtapasztalni, egyenlő lesz azzal 
a nemesszívűséggel, amivel mintegy mondhatni magaslatról tekintenek le a hatalmas 
vagyonokra, melyekkel az istentelenek dicsekednek. Dávid egyidejűleg arra is int minket, 
hogy míg az istentelenek a maguk erejében bíznak, és büszkén dicsekednek azzal, nekünk 
türelemmel kell várakoznunk, amíg Isten felkel, és darabokra töri a karjukat. Ami minket illet, 
a legnagyobb vigasztalás, amit a magunk tökéletlenségében kaphatunk, hogy Maga Isten tart 
és erősít meg minket. 

18. Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait.865 Nem minden jó ok nélkül vési oly 
gyakran az elménkbe Dávid ezt a tanítást, miszerint az igazak azért áldottak, mert Isten 
gondoskodik a szükségeikről. Látjuk, mennyire hajlamos az emberek elméje a 
bizalmatlanságra, mennyire nyugtalanítja őket a gondok és aggodalmak tömege, melyektől 
képtelenek elszakadni. Másrészt gyakorta esnek a másik hibába, melynek során minden ok 
nélkül túl sokat törődnek a jövővel. S legyenek bármennyire tevékenyek és iparkodók a 
terveik formálásában, gyakran csalódnak a várakozásaikban, s nem ritkán nélkülöznek 
bármiféle sikert. Semmi sem hasznosabb tehát, mint a szemeinket folytonosan Isten 
gondviselésén tartani, mert egyedül ez képes biztosítani a számunkra minden szükséges 
dolgot. Dávid most azt mondja: tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, azaz mondhatni 
Számára nem ismeretlenek a veszélyek, melyeknek ki vannak téve, valamint a segítség, 
melyre szükségük van. Ezt a tanítást a vigasztalás forrásaként szükséges kiművelnünk a sok 
viszontagság közepette, melyek látszólag megsemmisítéssel fenyegetnek bennünket. 
Sokféleképpen zaklattatunk, és rengeteg veszély nyugtalanít minket, melyek minden 
pillanatban halállal fenyegetnek, de annak a vigasztalásnak elegendő alapot kell szolgáltatnia, 
miszerint Isten nemcsak a napjainkat tartja számon, de földi terheink összes viszontagságát is 
ismeri. Miután Isten oly gondosan őrködik felettünk a jólétünk fenntartása érdekében, nekünk 
a földi vándorutunk során ugyanúgy kellene élveznünk a békességet és az elégedettséget, 
mintha már teljes mértékben a birtokában lennénk atyai örökségünknek és otthonunknak. 
Miután Isten ügyel ránk, Dávid ebből arra következtet, hogy örökségünk örökkévaló. Sőt, azt 
kijelentvén, hogy az igazakat óvja ily gondosan Isten, arra buzdít minket, hogy az igazságot és 
a becsületességet kövessük. Ha pedig biztonságban akarunk lenni Isten védelme alatt, 
műveljük a szelídséget, és vessük el ezt a pokoli közmondást: „Farkasok között kell 
üvöltenünk”.866 

19. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben. Ez az igevers is azt mutatja meg 
nekünk, hogy a kegyeseknek nincs joguk annak a testi vágynak a beteljesedését várni, hogy 
mentesek lesznek a nehézségektől és a próbáktól, azonban bizonyosak a végső szabadulásban, 
mely valóban az övék lesz, bár olyan természetű, mely csak hittel fogható fel. A két dolgot 
elválaszthatatlanul egymáshoz kapcsolódóknak kell tekintenünk, nevezetesen hogy miután a 
kegyesek a gonoszok közé keverednek ezen a világon, így az éhség és a megpróbáltatás is 
                                                
865 „’Letétbe helyezte a feddhetetlenek napjait’ – biztonságba helyezte azokat a számukra, mert ez az ירע szó 
eredeti jelentése.” – Fry. 
866 A magyar megfelelője talán az „ember az embernek farkasa” – a ford. 
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közös mindannyiuknak. Az egyetlen különbség közöttük az, hogy Isten kinyújtja a kezét a 
saját népe felé a szükség idején, de elveti az istenteleneket, és nem törődik velük. Ha ennek 
azt vetik ellene, hogy a gonoszoknak gyakran fényűző sora van az éhség idején, s minden 
vágyuk teljesül, míg a kegyeseket elnyomja a szegénység és a nélkülözés, arra azt mondom, 
hogy a teljesség, amiről itt említés történik, főleg abban rejlik, hogy a kegyesek, jóllehet 
takarékosan élnek, és gyakran keményen dolgoznak a létfenntartásukhoz szükséges dolgok 
megszerzése végett, mégis Isten által tápláltatnak ugyanúgy, mintha nagyobb bőségben 
állnának a rendelkezésükre az evilági jó dolgok, mint az istenteleneknek, akik mohón falják 
ennek az életnek a jó dolgait, azok minden változatosságában, de soha nem elégednek meg. 
Emellett amint azt már máshol mondtam, ezek a mulandó áldások nem mindig egyetlen 
általános módon áradnak ránk. Isten keze valóban mindig nyitva van, minket azonban 
szorongatnak és korlátoznak a kívánságaink, így a saját hitetlenségünk nem kis akadály az Ő 
nagylelkűsége előtt. Azonkívül amint a romlott természetünk szélsőségekben tör ki, Isten 
máris szűkmarkúbban bánik velünk, s nehogy megrontson minket a túlságosan nagy 
megelégítéssel, mértékletességre tanít úgy, hogy takarékos kézzel adja azt, amit egyébként 
kész lett volna teljes bőségben ránk árasztani. S valóban, bárki veszi fontolóra, hogy milyen 
hajlamosak vagyunk az érzékiségre és a gyönyörökre, nem fog meglepődni, ha Istennek 
szegénységgel és szükséggel kell edzenie a népét. S jóllehet Isten nem feltétlenül adja meg 
azt, ami a kielégítésünkhöz szükséges, mégis – hacsak a saját hálátlanságunk nem gátol meg 
benne – meg fogjuk tapasztalni még az éhségben és a szükségben is, milyen nagylelkűen és 
bőkezűen táplál minket. 

 
20. Mert867 a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a bárányok868 

ékessége,869 elmúlik, füstként múlik el.870 
21. Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. 
22. Mert a kiket ő megáld, öröklik a földet, és a kiket ő megátkoz, kivágattatnak 

azok. 
 
20. De a gonoszok elvesznek. Az okhatározói כי ki kötőszó, amit itt mert-nek 

fordítottunk, fordítható ellentétes kötőszóként is de, vagy jóllehet értelemben, hacsak valaki 
nem akarja a mondatot sokkal nagyobb jelentőségűnek tulajdonítani. Előnyben kell azonban 
részesíteni azt a fordítást, mely szerint itt egy ellentét áll fenn az alanyok között, nevezetesen 
az igazak megelégednek az éhség idején, a gonoszok viszont elpusztulnak a maguk 
gazdagságában. Miközben ugyanis a gazdagságukban bíznak, Isten titkos és rejtett eszközök 
használatával teszi őket semmivé. Az Úr ellenségeinek nevezve őket arra tanít, hogy joggal éri 
őket utol az Ő bosszúállása, amit a saját gonoszságukkal vontak a fejükre. Mikor azt mondja, 
hogy elvesznek, mint a bárányok ékessége, ezt egyesek a kövérségükre vonatkoztatják. 
Miután azonban a יקר yakar kiválóságot jelent, ahogyan azt már másutt is mondtam, kétségem 
sincs afelől, hogy ez a kifejezés a bárányok legjavát jelenti, melyek rendkívül kövérek. Ez 
pedig nagyon alkalmas kifejezése annak az ellentétnek, amelyről itt szó van. Ebből 
megtanuljuk azt, amit másik próféta is kijelent, nevezetesen hogy az istentelenek a mészárlás 
napjára híznak meg, így minél fényűzőbben éltek, annál hirtelenebbül jön rájuk a pusztulás. 
Füstként elmúlni annyi, mint gyorsan szertefoszlani, mintha ezt mondta volna: nincs bennük 
stabilitás, vagy lényegi mivolt. Azok, akik a יקר yakar kifejezést kövérségnek értik, így 
magyarázzák az utolsó mondatot: a gonoszok úgy emésztetnek meg a füstben, ahogyan a 

                                                
867 A Károli-fordításban itt a De szó áll – a ford. 
868 A Károli-fordításban itt a liget szó áll – a ford. 
869 “Ou, l’excellence, c’est, les agneaux plus beaux et plus gras.” — Széljegyzet. “Vagy a kiválósága, azaz a 
legszebb és legkövérebb bárányok.” 
870 “C’est, s’esvanouiront en brief.” — Széljegyzet. “Azaz, gyorsan szétoszlik.” 
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kövérség elolvad, vagy elfolyik.871 Az olvasóra bízom azonban, hogy melyik fordítást tartja 
jobbnak. 

21. Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet. Tévednek, akik azt hiszik, hogy itt a 
gonoszok azért kárhoztattatnak, mert áruló módon, megtévesztéssel és becsapással elragadják 
mások jó dolgait, viszont Isten gyermekei dicséretet kapnak a kedvességükért, amiért mindig 
készen állnak szegényebb testvéreik szükségeinek enyhítésére. A próféta inkább egyrészről 
Isten a kegyeseknek nyújtott áldásait magasztalja fel, másrészről kijelenti, hogy az 
istenteleneknek soha nincs elegük. Az igevers jelentése tehát az hogy Isten nagylelkűen bánik 
az Ő népével, így ők képesek segíteni másokon, de az istentelenek mindig szükségben 
vannak, így a szegénységük veszi rá őket, hogy csaláshoz és fosztogatáshoz folyamodjanak. S 
ha nem vakítana el minket az érzéketlenség és a közöny, akkor nem mulasztanánk el 
észrevenni ennek megannyi bizonyítékát, melyek napi rendszerességgel kerülnek a szemünk 
elé. Bármekkora is az istentelenek bősége, a kapzsiságuk mégis csillapíthatatlan, s bár a 
rablókhoz hasonlóan jobbra-balra fosztogatnak, soha nem képesek megfizetni.872 Isten viszont 
nemcsak ahhoz ad eleget az Ő népének, hogy a saját szokványos szükségleteiket betöltsék, 
hanem a mások megsegítése is lehetővé válik a számukra. Tényleg nem tagadom, hogy itt a 
gonoszokat a pazarló hóbortjaik miatt feddi meg, mellyel becsapják a hitelezőiket, amit meg 
is érdemelnek, továbbá a jókat dicséri, amiért helyesen használják Isten nagylelkűségét, de a 
próféta célja itt az isteni áldások nagy értékének a megmutatása. Ezt erősíti meg a következő 
igevers, melyben az Isten áldása és átka eredményeképpen létrejövő különbséget szemlélteti. 
De feltehető a kérdés: miért képesek Isten gyermekei könnyíteni a szükségben levőn, és 
nagylelkűséget gyakorolni iránta? S miért van az, hogy az istentelenek folytonosan hiteleket 
vesznek fel, melyektől aztán soha nem képesek megszabadulni? Dávid azt mondja, hogy az 
előbbieket megáldja az Isten, míg az utóbbiak végromlásra jutnak az Ő átkának 
következtében. Egyesek a מברכיו mebokarayv szót aktív értelemben veszik, mintha ez lenne 
megírva: Azok, akik áldják az igazat, örökölni fognak, stb.,873 de ez erőltetett és abszurd. Az 
igeszakasz jelentés egyszerűen az, hogy bármire van is szükségünk az élet megőrzéséhez és 
fenntartásához, s a másokkal szembeni emberiesség gyakorlásához, az sem a mennyekből, 
sem a földről, hanem egyedül és kizárólag Isten kegye és áldása következtében jut el hozzánk. 
Ha pedig egyszer Ő visszavonja tőlünk a kegyelmét, az egész világ bőséges is kevés lesz a 
számunkra. 

 
23. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. 
24. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. 
25. Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett 

volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. 
26. Mindennapon irgalmatoskodik és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott. 
 
23. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit. Egyesek a két dolgot összekapcsolják, 

azaz, hogy az igazak lépteit Isten szilárdítja meg, mert az emberek a maguk erejéből nem 
képesek követni azt, ami jó és helyes, csak amennyire Isten Lelke vezeti őket. Ebből pedig 
következik a második dolog, nevezetesen hogy Isten kegyeli és helyesli az övéit. Dávid 
azonban egyszerűen csak folytatja a kegyeseknek nyújtott isteni áldások dicséretét, melyek 
                                                
871 Általánosan feltételezik, hogy itt utalás történik a korábbi korszak áldozati szolgálataira. A bárányokat nagy 
mennyiségben kínálták fel égőáldozatként, s ha az utalás ezekre a bárányokra vonatkozik, ami egyébként nagyon 
valószínű, akkor itt azt tanítja: ahogyan ezek kövérsége elolvadt, s amilyen teljesen és gyorsan felemésztette az 
oltár tüze azt, úgy fognak a gonoszok elolvadni és felemésztetni Jehova haragjának a tüzében. A kaldeus változat 
ekképpen fordítja az utolsó mondatot: „Felemésztetnek a gyehenna (vagy a pokol) tüzében”. 
872 “Comme escumeurs de mer sans jamais avoir de quoy satisfaire.” —“Mint a kalózok, akik mindig híján 
vannak mindennek, amivel fizethetnének.” 
873 “Comme s’il y avoit, Ceux qui beniront les justes, possederont,” etc. 
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közül különösen érdemesnek tartja azt megemlíteni, hogy bármibe is kezdenek, az mindig 
kedvező és boldog véget ér. Egyidejűleg meg kell figyelni annak okát is, amiért Isten minden 
erőfeszítésünket bővelkedéssel és sikerrel koronázza meg életünk egész folyamán. Ez pedig 
nem más, mint hogy nem próbálunk meg semmi olyasmit tenni, ami Neki nem tetsző. Én 
ugyanis az és kötőszót az igevers második mondatában az oksági mert, mivel kötőszó helyett 
szereplőnek tartom, és az egész igeverset ekképpen értelmezem: Mivel az istenfélők útja 
elfogadható Isten számára, lépéseiket a boldog végkimenetel felé irányítja. Ez pedig ezt 
jelenti: Miután Isten látja, hogy a kegyesek lelkiismeretesen járnak el, és nem térnek le az 
Általa kijelölt útról, megáldja erőfeszítéseiket. S természetesen, miután a próféta 
általánosságban beszél – noha bizonyos, hogy csakis a kegyesekről szól – a második 
mondatot magyarázatképpen elmondottnak szükséges tekinteni. Ennek megfelelően az út 
kifejezés az ő életmódjukat és életútjukat jelenti, mintha azt mondta volna: a kegyeseknek 
nincs más céljuk, mint életük Isten akarata szerinti alakítása, s engedelmesség az Ő 
parancsolatainak. A léptek kifejezést én a külső sikerekre vonatkoztatom. 

24. Ha elesik, nem terül el. Ezt az igeverset általánosan példabeszédként értelmezték 
azzal a jelentéssel, mely szerint az igaz eshet bűnbe, ám a bukása nem végzetes. Ez azonban 
egyáltalában nincs összhangban a próféta mondanivalójával, aki a jók boldogságáról 
értekezik. Az igeszakasz egyszerű jelentése az, hogy mikor Isten komoly megpróbáltatásokkal 
látogatja meg a szolgáit, egyidejűleg enyhíti is azokat, nehogy elcsüggedjenek alattuk.874 
Amiképpen Pál is kijelenti: „Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem 
veszünk” (2Kor4:9). 

Egyesek azt mondják, hogy az igazak azért nem vettetnek el végleg, mert nem veszítik 
el a bátorságukat, hanem inkább legyőzhetetlen állhatatossággal hordoznak minden rájuk 
kerülő terhet. Készséggel elismerem, hogy azért nem buknak el, mert nem oly gyengék és 
finomak, hogy összeroskadjanak a teher alatt. Ezeket a szavakat azonban kiterjedtebb 
értelemben veszem, és így magyarázom: az istenfélők nyomorúságait oly mértékben enyhíti 
Isten atyai szeretete, hogy nem roskadnak össze a terheik alatt, de még ha össze is 
roskadnának, akkor sem pusztulnak el. Ezekből a szavakból megtanuljuk, hogy a 
kegyeseknek, jóllehet őszintén szolgálják az Istent, s ügyelnek a feddhetetlen életvitelre, nem 
mindig van megengedve, hogy egyformán, ugyanolyan feltételek közepette éljenek, hanem 
sokszor sújtják és döntik le őket a különféle megpróbáltatások, s az egyetlen különbség 
közöttük és a hitetlenek között az, hogy az ő bukásaik nem végzetesek.  Tudjuk, hogy ha Isten 
csapást mér az elvetettekre, legyen az bár nagyon csekély, mégis a végromlásuk okává válik. 
Salamon még kifejezettebben beszél erről, mikor ezt mondja: „ha hétszer elesik is az igaz, 
ugyan felkél azért” (Péld24:16), s ezekkel a szavakkal arra tanít, hogy a kegyesek nemcsak 
alá vannak vetve a gyakori megpróbáltatásoknak ebben az életben, de napi rendszerességgel 
kerülnek szembe a próbákkal, ám Isten soha el nem hagyja őket. Röviden azt is észre kell 
vennünk, hogy még a legkisebb bukás is elegendő lenne a végleges megsemmisítésünkhöz, ha 
Isten nem támogatna meg minket a kezével. 

25. Gyermek voltam, meg is vénhedtem. Ezeknek a szavaknak egyáltalában nem 
kétséges a jelentése, nevezetesen Dávid, már megöregedetten, sem látott egyetlen igazat, vagy 
annak gyermekeit sem kenyérkéregetővé válni. Felmerül azonban a kérdés a kijelentett 
ténnyel kapcsolatos nehézségeket illetően. Biztos ugyanis, hogy nagyon sok igaz ember vált 
koldussá, viszont amit itt Dávid kijelent a saját tapasztalatából kiindulva, az minden korra 
vonatkozik. Emellett ebben a versben Mózes írásaira utal (5Móz15:4), ahol a koldulást Isten 
átkai közé számítják, s azon a helyen a törvény világosan kivételt tesz azokkal, akik félik és 
szolgálják az Istent. Miképpen lesz hát minden következetes, miszerint az igazak közül soha 
senki nem vált kenyérkéregetővé, pedig Krisztus is a legnyomorultabbak közé sorolta Lázárt 
                                                
874 „Sem a szöveg”, mondja dr. Adam Clarke, „sem bármely változata nem támasztja alá, hogy a bűnbeesésről 
van szó, hanem inkább a bajba kerülésről, nehézségekbe ütközésről”, stb. 
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(Lk16:20)? Erre azt mondom: emlékeznünk kell arra, amit korábban mondtam a témában, 
miszerint a mulandó áldásokkal kapcsolatosan, amit Isten a népére ruház, nem állítható fel 
egyetemes szabály. Különböző okai vannak annak, amiért Isten nem egyformán mutatja ki a 
kegyességét minden istenfélőnek ebben a világban. Egyeseket sújt, másokat megkímél, 
egyeseknek meggyógyítja a titkos betegségeit, mások mellett elmegy, mert nincs szükségük 
hasonló orvosságra. Egyesek türelmét próbára teszi annak megfelelően, ahogyan az 
állhatatosság lelkét adta volt nekik, végül másokat példaként állít elénk. Általánosságban 
azonban valamennyit megalázza a haragjának jeleivel, hogy titkos figyelmeztetésekkel 
megtérésre vezesse őket. Emellett a különféle megpróbáltatásokkal arra is rávezeti, hogy 
gondolataikat a mennyei életről való elmélkedésre irányítsák. Mégsem hiábavaló képzelgés, 
hogy amint a törvényben is meg van írva, Isten földi áldásokat kegyeskedik adnia szolgáinak 
az Ő irántuk megnyilvánuló kegyessége bizonyítékaként. Azt mondom, nem hiábavaló, vagy 
nem a semmiért van megígérve a kegyeseknek a földi áldások akkora bősége, mely elégséges 
minden szükségük betöltéséhez. Ezt azonban mindig azzal a korlátozással kell érteni, hogy 
Isten csak oly mértékben ruházza rájuk ezeket az áldásokat, amennyire elégségesnek tartja. 
Ennek megfelelően megtörténhet, hogy bár az emberek életében egyetemesen megjelennek 
Isten áldásai, ám néhány jó ember mégis ínséges szegénységre jut, mert ez szolgálja a javukat. 
Ha azonban bárki istenfélő koldusbotra jut, emelje az elméjét a magasságba ahhoz a boldog 
állapothoz, amelyben Isten majd bőséges kárpótlást ad mindenért, ami ennek a mulandó 
életnek az áldásaiból most hiányzik. Azt is észben kell tartanunk, hogy ha Isten néha bevonja 
a kegyeseket is ugyanabba a büntetésbe, mellyel az istenteleneken áll bosszút – például 
ugyanazokkal a betegségekkel sújtva őket – ebben a cselekedetében nincs semmi 
következetlenség. Mert noha ők nem jutnak el az Isten megvetéséig, sem a gonoszságnak nem 
adják át magukat, sőt még csak a maguk hajlamai szerint sem járnak el, és a gonoszokhoz 
hasonlóan nem vetik alá magukat teljesen a bűn befolyásának, mégsem mentesek minden 
szemrehányástól. Ezért ne lepjen meg minket, ha néha ki vannak téve időleges büntetéseknek. 
Abban azonban biztosak vagyunk: Isten úgy gondoskodik a népéről, hogy ők terheikkel 
megbékélve soha nincsenek szükségben, mert takarékosan élve mindig elegendőjük van, 
amiképpen Pál mondja  Fil4:12-ben: „Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is”. 

26. Mindennapon irgalmatoskodik. A zsoltáros itt megismétli, amit már mondtunk, 
hogy Isten kegyelme minden áldás forrása, mely soha ki nem merülhet. Ezért mikor a 
kegyesekre árad, nemcsak a saját szükségleteik betöltésére elegendőt nyernek belőle, hanem 
képesek nagylelkűen másokat is megsegíteni. Amit a magzatjukkal kapcsolatosan tesz hozzá, 
azt különféleképpen magyarázzák. Ahhoz nem fér semmi kétség, hogy a kegyesek 
gyermekeiről beszél, ez nyilvánvaló az előző versből. Mikor azt mondja: áldott,875 egyesek 
úgy értik, mintha ezt mondta volna: Ők lesznek Isten nagylelkűségének szolgálói, így 
szerintük az igeszakasz értelme az, hogy követni fogják atyáik jó példáját a szegények 
megsegítésében, és a nagylelkűség gyakorlásában a többi ember iránt. Attól félek azonban, 
hogy ez a magyarázat túlontúl kifinomult. S nem fogadom el a mások által adott ama 
magyarázatot sem, mely szerint Isten kegyelme annyira feltűnően mutatkozik majd meg Isten 
gyermekei számára, hogy a neveiket imákba foglalják, mikor a bővelkedésért és a sikerért 
imádkoznak. Elismerem, egyes helyeken így kell értelmezni ezt a kifejezésmódot, itt azonban, 
véleményem szerint Dávid semmi többet sem akar, mint felmagasztalni Isten kegyességének 
folytatólagosságát az atyáktól a gyermekekig, mintha ezt mondta volna: Isten áldásai nem 
érnek véget az igaz ember halálával, hanem még a gyermekeire is kiterjednek.876 S valóban 

                                                
875 Ez a Septuaginta olvasata is: Το οπεζμα αυτου εις ευλογιαν εσται. 
876 Ainsworth olvasata: „És az ő magzatja áldásban van”, s úgy érti, hogy az igaz ember gyermekei „áldásban 
vannak, vagy ki vannak jelölve az áldásra, mint annak örökösei, 1Móz23:8, 1Pt3:9”, s még mindig bőségben 
élnek, függetlenül szüleik nagylelkűségétől, mert „az Úrnak áldása, az gazdagít meg” (Péld10:22). 
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nincsen biztosabb örökség, melyben a gyermekeink követhetnek minket, mint mikor Isten 
őket is befogadja atyai kegyességébe, s ennek az áldásnak a részeseivé teszi. 

 
27. Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. 
28. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket 

mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja. 
29. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. 
 
27. Kerüld a rosszat és jót cselekedjél. Ebben az igeversben Dávid azt állítja: az 

említett áldottság megvalósulásához tartózkodnunk kell a gonosztól, el kell látnunk minden 
humanitárius kötelezettségünket, és igyekeznünk kell a jót cselekedni a felebarátainkkal. Ez a 
tanítás összeütközésben áll a romlott emberi természet diktátumaival, mindazonáltal azonban 
bizonyos, hogy sok probléma és nyomorúság, melyek az emberi fajt érintik, nem másból 
származnak, mint abból, hogy minden ember, a maga saját területén átadván magát az 
igazságtalanságnak, csalásnak, zsarolásnak és a rossz cselekvésének, megvetően elutasítja 
Isten áldásait. Tehát ama gátak következtében nem érik el a boldogságot ebben a világban, 
melyeket maguk az emberek állítanak a saját útjukba, s ezért nincs meg minden embernek a 
maga helyén az a békesség és csendesség, ami megilletné. A leghelyesebben folytatja tehát 
Dávid az előző tanítást ezzel a buzdítással, mert ha a kegyesek birtokolják a földet, akkor 
mindenkinek, aki tekintettel van a saját boldogságára és békességére, szintén meg kell 
próbálni becsületesen járni, s a kegyesség cselekedeteire adni a fejét. Azt is észre kell venni, 
hogy összekapcsolja a két dolgot: először, hogy a kegyeseknek szigorúan a jót kell 
cselekedniük, s másodszor, hogy tartózkodniuk kell a rossz cselekvésétől. S teszi ezt nem 
minden jó ok nélkül, mert amint a 34. zsoltárban láttuk, gyakran megtörténik, hogy ugyanaz a 
személy, aki kegyesen bánik egyesekkel, sőt nagylelkűen osztogat főleg a magáéból, másokat 
egész végig kifoszt, és a források kizsarolásával halmozza fel azt, amiből aztán 
nagylelkűséget gyakorol. Bárki vágyik tehát arra, hogy jószolgálatait Isten elfogadja, 
próbáljon meg könnyíteni a felebarátain, akiknek szükségük van az ő segítségére, de ne 
okozzon sérelmet az egyiknek azért, hogy segíthessen a másikon, vagy ne sújtsa le és 
szomorítsa meg az egyiket azért, hogy a másikat megörvendeztesse. Dávid ezzel a két 
kifejezéssel röviden összefoglalta a második törvénytábla által kiszabott kötelezettségeket. 
Először, a kegyeseknek távol kell tartaniuk magukat a károkozástól, s nem szabad okot adni 
senkinek a panaszra. Másodszor, nem szabad csak önmaguknak élni, s pusztán csak a saját 
maguk érdekeit támogatni, hanem igyekezniük kell a lehetőségeikhez mérten a köz javát 
előmozdítani, amennyire csak képesek erre. Mondtuk már azonban, hogy az igazaknak 
megígért áldás, miszerint „öröklik a földet”, nem mindig valósul meg Isten népének minden 
egyes tagja esetében, s ennek okát abban jelöltük meg, hogy Isten nem képes találni az 
emberek között példát akkor becsületességre, sőt még a legtökéletesebbek is sok 
nyomorúságot okoznak maguknak a saját hibáikból. Ezért nem kell meglepődni, ha Isten 
bizonyos mértékben még az övéitől is megvonja áldásait. Azt is tudjuk, milyen mértékben 
lázadnak fel a testi vágyak, ha Isten nem zabolázza meg azokat. Emellett senki sincs, aki kész 
lenne örömmel elmélkedésbe kezdeni a mennyei életről, ha erre különféle okok nem serkentik 
és bátorítják. Ezért van az, hogy a föld birtoklása, amit itt Dávid Isten gyermekeire testál, nem 
mindig (amiképpen az ügyvédek határoznák meg a fogalmat) jut el odáig, hogy a lábaikat 
rátehetnék, és biztonsággal letelepedhetnének rajta, mert a nyugtalanság és a 
megpróbáltatások megannyi forrása zaklatják őket. De ebből mégsem következik az, hogy 
puszta feltételezés, vagy képzelgés, amit ígér. Mert bár a napi tapasztalat azt mutatja, hogy 
Isten gyermekei még nem örökölték a földet, mégis, a hitünk mértékének megfelelően 
érezzük, mennyire hatékonyak Isten áldásai, melyek kiapadhatatlan forráshoz hasonlóan 
folytonosan áradnak. Valóban több mint vaknak kell annak lennie, aki nem látja, hogy az 
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igazaknak már most megvan az a jutalmuk, hogy Isten az Ő erejével védi és tartja fenn 
valamennyiüket. 

28. Mert az Úr szereti az ítéletet. Észre kell vennünk, hogy ez az előző mondatban 
levő tanítás megerősítése, s itt azon a magasabb rendű alapelven nyugszik, hogy Isten örömét 
leli a becsületességben és az igazságban. Az érvelés valóban befejezetlennek tűnik, mivel 
azonban Dávid biztosra veszi, – amit minden istenfélőnek mélyen rögzíteni kell a szívében – 
hogy a világot Isten gondviselése kormányozza, végkövetkeztése csodálatra méltó. Először is 
tehát azt kell elismerni, hogy az emberi faj állapota nem a véletlen, hanem Isten 
gondviselésének irányítása alatt áll, s a világot az ő tanácsvégzése vezeti és kormányozza. 
Ezért Ő szabályoz minden dolgot a saját jótetszése szerint, s a hatalmával irányítja azokat. 
Másodszor ehhez hozzá kell tenni, amit Dávid itt jelent ki, hogy a becsületesség és az igazság 
tetszenek Istennek. Ebből pedig következik, hogy mindazok, akik becsületes és feddhetetlen 
életet élnek az emberek között, boldogok lesznek, mert Isten kegyét élvezve velük 
kapcsolatosan minden dolognak boldog és sikeres végkimenetelének kell lenni. De jusson 
eszünkbe, hogy az ebben a versben szereplő ígéretet abban az értelemben kell értenünk, hogy 
jóllehet Isten felvállalta az istenfélők megőrzését, ez nem jelenti a tápláltatásukat álladóan 
nyugalomban és kényelemben, hanem miután egy ideig próbálta őket a kereszt alatt, a végén 
siet a segítségükre. Az itt alkalmazott nyelvezet, az Úr el nem hagyja az ő kegyeseit, ugyanis 
hallgatólagosan nagyon hangsúlyos. Azok tehát, akik elválasztják a türelem gyakorlását az 
Isten által a jókkal szemben tanúsított kegyességtől, félreértik ezt a zsoltárt. Épp ellenkezőleg, 
nehogy valaki elhamarkodottan és kapkodva mondjon ítéletet, a próféta azt kéri 
nyomatékosan a kegyesektől: várjanak az ítélettel, míg Isten ki nem mutatja a nemtetszését a 
gonoszok halála után a büntetés kiszabásával az utódaikra: a gonoszok magvát pedig kiirtja. 
Ennek ugyanaz a jelentése, mintha ismét kimondta volna, hogy jóllehet Isten nem azonnal 
hajtja végre az ítéleteit a gonoszokon és az istenteleneken, ezen az alapon ők azonban 
semmivel sem jobbak mivel az őket jogosan sújtó büntetés kiterjed majd a gyerekeikre is. Ha 
tehát Isten átka nem azonnal sújtja őket, azon sem kell meglepődnünk, ha az istenfélők iránti 
kegyességének kimutatását is késlelteti egy ideig. 

29. Az igazak öröklik a földet. Ugyanannak a tanításnak a megismétlése itt nem 
felesleges, mert oly nehéz azt mélyen belevésni az elménkbe. Miközben ugyanis minden 
ember a boldogságot keresi, száz közül talán egy várja azt Istentől. Sőt, inkább épp 
ellenkezőleg valamennyien maguk igyekezvén gondoskodni önmagukról, Isten bosszúállását 
váltják ki mondhatni szántszándékkal. Emellett egymást igyekeznek felülmúlni ezzel az 
öngondoskodással, így egyesek csalással és hamis esküvéssel szennyezik be magukat, mások 
rablásba és zsarolásba keverednek, megint mások mindenféle kegyetlenséget gyakorolnak, s 
vannak, akik még karddal és méreggel is követnek el erőszakot és merényletet. Sőt, épp az 
imént, s más alkalmakkor is említettem azt az értelmet, amelyben az itt megígért örök 
lakóhelyet a Földön érteni kell, nevezetesen hogy jóllehet körülveszik az igazakat a világban 
zajló bajok és változások, de Isten mégis megőrzi őket a szárnyai alatt, s jóllehet semmi sem 
tartós, vagy stabil az ég alatt, mégis megtartja őket akkora biztonságban, mintha védett 
kikötőben lennének. Végül, ehhez élvezni fogják az elmének azt a belső békességét, ami száz 
életnél is jobb, s amit joggal tekintenek az értékét és a fontosságát illetően minden mást 
felülmúló előjognak. 

 
 30. Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. 
31. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. 
32. Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt; 
33. De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor 

megítéltetik. 
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30. Bölcseséget beszél az igaznak szája. Miután megszokott dolog, hogy a képmutatók 
magabiztosan saját magukra vonatkoztatják mindazt, amit Isten Lelke az igazakról és a 
becsületesekről jelent ki, Dávid itt megadja annak az igazságosságnak a meghatározását, amit 
Isten megkövetel a gyermekeitől, s ezt három alapvető részre osztja: beszédük legyen őszinte 
és igaz, Isten törvénye uralkodjék a szívükben, s kapcsolataikat helyesen alakítsák. Egyesek 
más magyarázatot adnak az általunk megjelölt első részre: azt mondják, hogy az igazak 
tanítókként és vezetőkként szolgálnak, másokat a helyes életvitelre tanítván, és vezetvén őket 
az úton. Ezért a szájuk bölcsességet beszél és a nyelvük ítéletet szól nézetük szerint ugyanazt 
jelenti, mint oktatni másokat a szent tanításra, és nevelni őket az istenfélelemre. Én nem 
vetem el mindenestől ezt a magyarázatot, de attól félek, hogy túlontúl korlátozott. A 
bölcsességet és a becsületességet itt azzal a világi és mocskos nyelvezettel, mellyel a 
gonoszok próbálják bemocskolni Isten nevét, ugyanúgy szembeállítja, mint a ravaszsággal és 
a csalással, valamint a fondorlat és a becsapás minden fajtájával, továbbá a fenyegetésekkel és 
rettentésekkel, melyekkel az egyszerűt próbálják megfélemlíteni.877 Mindennek jelentése tehát 
először is az, hogy az igazak tisztelettel és alázattal beszélnek Isten igazságosságáról, hogy 
önmagukban és másokban jócskán táplálhassák az Isten ismeretét és félelmét,878 másodszor, 
hogy mind a saját, mind mások dolgában álruha, vagy becsapás nélkül azt fogadják el, ami 
igaz és ésszerű, s ne igazolják a rosszat a bölcselkedés színében és firniszében, végül pedig, 
hogy soha el ne távozzanak az igazságtól. Mindehhez hozzáteszi a szív épségét: Istenének 
törvénye van szívében. Ez, noha sorrendben az elsőnek kell lennie, nem helytelenül kerül itt a 
második helyre. A Szentírás ugyanis nem kényes a pontos sorrend betartására az erkölcsök és 
erények felsorolásában. Emellett a forrás, melyből ez az épség származik, nem más, mint 
Isten törvénye a szívben, s egyedül ez írja elő a legjobb életszabályt, korlátoz minden romlott 
vonzalmat és vágyat, s eltölti az embereket az igazság szeretetével. Egyetlen ember sem 
szánja rá magát a becsületes életre, nem fáradozik mások javára a saját érdekét háttérbe 
szorítva, nem tagadja meg a kapzsiságot, nem gyűri le a büszkeséget, és nem vív állandó 
háborút a saját természetével, amíg nincs felruházva istenfélelemmel. Ezután következik a 
harmadik részleg, ami a külső viselkedésre vonatkozik: lépései nem ingadoznak. Egyesek 
valóban úgy vélik, hogy ez ígéret, de nekem kétségem sincs felőle, hogy Dávid ebben a 
mondatban még mindig az igazságosság meghatározását folytatja. Ezért a jelentése az, hogy 
jóllehet Isten gyermekeit különféle módokon érik a kísértések a bűn elkövetésére, és nagyon 
sok dolog serkenti őket erre – sőt, jórészt az emberek is megpróbálnak minden tőlük telhetőt, 
hogy a rosszindulatukkal elfordítsák őket az istenfélelemtől, – mégis, miután Isten törvénye 
szabályozza a szívüket és uralkodik abban, nem ingadoznak, hanem szilárdan és határozott 
eltökéltséggel tartanak ki a végcéljuk mellett, vagy legalábbis ragaszkodnak a helyes úthoz. 

32. és 33. Leselkedik a gonosz az igazra. Dávid itt világosabban szemlélteti a föld 
birtoklásának természetét, melyről beszélt, nevezetesen hogy Isten megőrzi a népét, noha 
ellenségek veszik őket körül. S ez ismét tanít, hogy a kegyeseknek az előző 
szövegösszefüggésben nem a nyugodt életvitel van megígérve, mely mentes minden gondtól 
és nyomorúságtól. Ha így lenne, akkor a két kijelentés ellentétes volna: először, hogy a 
kegyesek az örökséget birtokolván a nyugalmat és az örömöket élvezik, másodszor, hogy 
mégis naponta vannak kimentve juhokként a farkasok szájából. Ez a két igevers azonban 
mégis azt a különleges alapot adja a vigasztaláshoz, hogy a kegyesek, bár különféle veszélyek 
veszik őket körül, mégis meg fognak menekülni, és biztonságban megőriztetnek Isten 
segítségével. Ennek megfelelően Dávid arra tanítja őket, hogy mikor látják az ellenségeiket 
rájuk leselkedni, és minden, a hatalmukban álló eszközt bevetni a bosszantásukra, neki ezzel 
szemben azt kell fontolóra venniük, milyen nagyon törődik Isten az Ő népének jólétével, és 
milyen gondosan ügyel arra, hogy biztonságban megtartsa őket. Dávid valóban megvallja, 
                                                
877 “Par lesquelles ils taschent d’espouvanter les simples.” 
878 “En toutes les parties de la cognoissance et crainte de Dieu.” 
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hogy a fortélyok, melyekhez a gonoszok folyamodnak, s amelyek nemcsak a vagyonuk 
elragadására, de az életük elvételére is irányulnak, önmagukban félelmetesek, mert kegyetlen 
módon tervezi a megsemmisítésüket. Ugyanakkor azt is tanítja nekünk, hogy továbbra is 
szilárd és rendíthetetlen bátorsággal kell megállnunk, mert Isten megígérte: Ő lesz a mi 
őrzőnk és védőnk. De az Úr nem hagyja azt annak kezében. Azt a körülményt azonban 
fontolóra kell vennünk, hogy Isten nem azonnal garantálja a szabadulást mindjárt a legelején, 
hanem gyakran késlelteti azt, amíg már úgy látszik: a halál küszöbére léptünk. Az igevers 
utolsó mondatában arra is figyelmeztet minket: bármennyire is óvakodjanak a jó emberek 
attól, hogy másokat megsértsenek, s próbálják bebiztosítani mindenki jóakaratát, elkerülvén a 
civakodást és a vitatkozást, mégsem lesznek mentesek a hamis vádaskodástól: [az Úr] nem 
kárhoztatja, mikor megítéltetik. Dávid nem azt mondja, hogy a világ majd megtapsolja őket, s 
erényeiket olyan dicséretekkel ünneplik majd, amilyenekre azok rászolgálnak, hanem arra 
buzdít: mikor ítéletre vonják, és rágalmakkal borítják el őket annyira, hogy már-már az 
elítéltekhez hasonlítanak, elégedjenek meg Isten védelmével, Aki végül majd kimutatja az 
ártatlanságukat, és megvédi azt az emberek igazságtalan ítéleteivel szemben. Ha bárki azt veti 
ennek ellene, hogy épp ellenkezőleg, Isten sok gyermekének az elítéltetésük után kegyetlen és 
keserű halál lett az osztályrésze, arra azt mondom, hogy a bosszúállójuk megvan a mennyben. 
Krisztus is a legkegyetlenebb halálra adatott, a legnagyobb szégyen közepette, mindazonáltal, 
amint Ézsaiás mondja: „a fogságból és ítéletből ragadtatott el” (Ézs53:8), s ugyanezen a 
módon Isten a mai napig is eljár azokkal, akik az övéi. Ha valaki azt a további ellenvetést 
teszi, hogy Dávid itt nem az eljövendő életről beszél, hanem az istenfélők állapotáról a 
jelenvaló életben, válaszképen ugyanazt a magyarázatot kell ismételnem, amit korábban 
adtam, nevezetesen hogy a földi áldások elosztása Istenen múlik, és teljes mértékben az Ő 
akarata alapján történik. Ezért nem adja azokat soha egyenlő mértékben mindenkinek, hanem 
a bölcsességében úgy, ahogyan jónak látja, néha teljesen, vagy részben visszavonva, néha 
pedig mindenki számára látható módon. Ennek megfelelően megtörténhet, hogy a szent 
mártírok, miután elítélték őket, halálra is adatnak, mintha Isten megfeledkezett volna róluk. 
Ez azonban csak azért történik, mert ez nekik maguknak is így jobb, s ők sem akarnak jobban 
mást, mint a halálukkal Istent dicsőíteni. Mégis, Ő, Aki megengedi az istenteleneknek a 
kegyetlenkedést, nem szűnik meg a szolgái igaz mivoltának megerősítője lenni, mert nyíltan 
megmutatja az angyalai és az egész egyház előtt, hogy elfogadja azt, s azt is kijelenti, hogy 
alaposan meg fogja vizsgálni. Sőt, felemelvén őket a sötétségből, amibe bele lettek rejtve, 
még a hamvaiknak is édes és kellemes illatot kölcsönöz. Végül, miután az Úr eltűrte, hogy 
rágalmakkal és erőszakkal sújtsák őket, ítéletet fog mondani, mellyel kiáll majd igaz ügyük 
mellett a gonosz rágalmakkal és a hamis vádakkal szemben. 

 
34. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a 

földet; és meglátod, a mikor kiirtatnak a gonoszok. 
35. Láttam rettentőnek879 a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag 

lombozatú magnóliafa;880 

                                                
879 A Károli-fordítás szerint: Láttam elhatalmasodni a gonoszt – a ford. 
880 A Károli-fordításban a vadfa szó áll – a ford. Az אזרח azrach szó helyes fordítása vitatott az igemagyarázók 
között, ennek megfelelően változatosan is fordítják. A rabbik és a modern igemagyarázók többsége, például 
Mudge, Waterland, Gesenius, és mások azon a véleményen vannak, hogy a helyes olvasat a „mint őshonos, vagy 
odavaló fa”, azaz olyan fa, mely azon a területen őshonos, ott fejlődik a legelevenebben, s ott éri el a 
legnagyobb, és legpompásabb növekedését. A Septuaginta fordítása: ως τας χεδρους του Λιβανου, „mint a 
Libanon cédrusai”, melyek gyorsan növő, szétterjedő és magas fák. Egyesek azt feltételezik, hogy az így 
fordítóknak más olvasat szerepelt a héber bibliáikban, mint a jelenlegi másolatokban, megint mások velük 
közösen pedig azt, hogy az eredeti szöveget magyarázzák annak jelentését világosabban kifejezendő. A 
Septuaginta fordítását követte a Vulgata, az arab és etióp változat, valamint Houbigant, Boothroyd, Geddes, és 
más jó szaktekintélyek. Ainsworth olvasata: „mint gyorsan növő zöld babérfa”. Bythner azt mondja, nem látja 
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36. De elmult881 és ímé nincsen! kerestem, de nem található. 
 
34. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját. Dávid ismét visszatér a buzdítás stílusára, 

hogy az Isten ígéreteiben bízó és azok által fenntartott kegyeseket nehogy ide-oda taszigálják 
a kísértések a kacskaringós és bűnös utakon, hanem szilárdan kitartsanak Isten szolgálatában. 
Először is a reménységre és a türelemre buzdítja őket, mintha azt akarná, hogy az élet 
zűrzavarai és nehézségei közepette bízzanak Istenben, s legyenek türelemmel, míg ismét meg 
nem mutatja nekik az Ő ábrázatát, amit egy időre elrejtett előlük. Ebből másodjára még egy 
buzdítás származik, nevezetesen hogy ne forduljanak el az Isten útjától, mert valahol csak a 
reménység és a türelem uralkodik, azok úgy korlátozzák az emberek elméit, hogy soha nem 
fognak semmit törvényellenes, vagy gonosz dolgot megcselekedni. Kétségtelenül megérthető: 
az ok, amiért minden ember bűnös mesterkedéssel a maga javát igyekszik előmozdítani, nem 
más, mint hogy senki nem függ Istentől, vagy ha a szerencse nem mosolyog rá azonnal, akkor 
hiábavalónak véli kitartani az egyenlőség és a becsületesség gyakorlásában. Sőt, innen azt is 
megtanulhatjuk, hogy ha sokan, még a jók és a becsületesek is ki vannak téve a 
szegénységnek, s a hosszas szenvedés és megpróbáltatások életét élik, akkor joggal szenvedik 
el a büntetést, mert egyáltalában nincsenek arról szilárdan meggyőződve, hogy Istenre tartozik 
nemcsak a szolgáinak felemelése a szemétdombról, de még a sírból történő kihozataluk is. Így 
aztán száz közül, ha egy várakozik türelemmel Istenre, s halad tovább kitartóan a helyes úton. 
S nem minden jó ok nélkül használja Dávid a felmagasztal szót, mert így megtudhatjuk: Isten 
gyakran nyújtja ki a kezét a kegyesek felé, mikor már látszólag elborítja őket a 
megpróbáltatásaik súlya. Ezután hozzáteszi: a gonoszok a jók szemei előtt fognak elpusztulni. 
Ha az ő végük nem sokban különböznek a jók végétől, az állapot, melyben most az elvetettek 
egy ideig boldogok, könnyen rávenné még a legjobbakat is a gonoszra. S valóban, Isten 
naponta mutatna nekünk efféle ítéleteket, ha volna szemünk az ítéleteit meglátni. S bár az 
egész világ vak, Isten mégsem szűnik meg kiszabni az embereket megillető jutalmat a 
gonoszságukért. Privátabb módon büntetve őket azonban elvonja tőlünk azt a gyümölcsöt, 
amitől a saját tompaságunk foszt meg minket. 

35. és 36. Láttam rettentőnek a gonoszt. Dávid itt a saját tapasztalatából kiindulva 
erősíti meg azt, amit az előbb mondtam, nevezetesen hogy jóllehet a gonoszokat megmérgezi 
a saját vagyonos mivoltuk, s mindenki bámulattal szemléli őket miatta, a boldogságuk mégis 
átmeneti és elhalványuló, ezért tehát nem több a káprázatnál. A 35. versben elmondja nekünk, 
hogy nem furcsa, vagy szokatlan dolog, mikor az istentelenek, a vagyonos mivoltuktól 
felfuvalkodva széltében-hosszában szétterjednek, s megrettentik az ártatlant. De hozzáteszi: a 
nagyságuk, aminek akkora bámulattal adóztak, egy szempillantás alatt szertefoszlik. Ami az 
 ,arits szó jelentését illeti, amit a rettentő kifejezéssel fordítottunk, fordítható erősnek is עריץ
mert a szó, amiből származik, néha azt jelenti, megrettenteni, néha pedig azt, hogy 
megerősíteni. A מתערה mitareh szó egyesek szerint zöldet jelent, de inkább kitárulni, vagy 
szétterjeszkedni a jelentése, amiképpen a magas és nagy fák szétterjesztik ágaikat. Kétségem 
sincs afelől, hogy Dávid itt azok pökhendiségét feddi meg, akik mértéktelenül kérkednek. Az 
elmúlni szót a 36. versben elenyészni-nek kell érteni. Ezzel arra int minket: maradjunk 
nyugton egy ideig, így kiderüljön, miután elmúlt, hogy mindaz, amit a világ a gonoszok 
vagyonában csodált, halvány köd volt csupán, nem egyéb. 

 

                                                                                                                                                   
okát a babérfa fordításnak. „A magnóliafa olvasathoz”, mondja a Biblia Képes Kommentárja, „nem ismerünk 
semmiféle alátámasztást, leszámítva néhány nagyon gyengét, amiket egyes, a modern változatoknál régebbi 
változatok kínálnak mind ebben az országban, mind a kontinensen”. 
881 A Septuaginta, a Vulgata, a szír és az arab változatok, valamint Jeromos, Houbigant, Horsley és Walford első 
személyben olvassák az igét: „de elmúltam”. A kaldeus változat ragaszkodik a héberhez: „De elmúlt, vagy 
elhagyta a kort vagy a világot, és ímé nincsen!” 
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37. Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé. 
38. De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás. 
39. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; ő az ő erősségök a háborúság idején. 
40. Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól 

és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. 
 
37. Ügyelj a feddhetetlenre. Dávid arra buzdítja a kegyeseket, hogy szorgalmasan 

vegyék fontolóra Isten kegyelmének, valamint ítéleteinek minden egyes példáját, melyekkel 
szembesülnek. Egyidejűleg azt is tanítja, hogy bárki számára hiábavaló dolog ítélkezni a 
dolgok első látszata után. Mikor az emberek nem várják meg türelemmel, és nyugodtan az 
időt, amit Isten az Ő jótetszése alapján jelölt ki, gyakran kialszik a hit, és az Isten ígéreteibe 
vetett bizalom ezzel egyidejűleg vele pusztul. Ezért buzdít Dávid minket a megfigyelésre és a 
megfontolásra. Mikor ugyanis az elméink azzal a kísértéssel vannak elfoglalva, mely azonnal 
a szemünk elé kerül, akkor a gyors ítélet válik annak okává, ha becsapódunk. Ha azonban az 
ember kiterjeszti a látókörét mintegy mondhatni őrtoronyból, nagyobb távolságra, akkor 
rájön: igaz volt, ami az elvetettek végével és az igazak végével kapcsolatosan elhangzott, ti. 
hogy azok végül nagyon különbözőek lesznek. Ezt a mondatot az emberek két osztályának 
végével kapcsolatosan látszólag figyelmeztetésképpen teszi hozzá, hogy megtanuljuk 
elhalasztani az ítélkezésünket, mikor Isten nem viszi végbe azonnal azt, ami elhangzott. Ha 
türelmetlenekké válunk a kívánságainkat illetően, mérsékeljük elménket azzal a 
megfontolással, hogy a vég még nem érkezett el, s illik időt adnunk Istennek a dolgok 
zűrzavaros állapotának helyreállításához. Egyesek az אחרית acharith szót, amit mi a gonoszok 
végének fordítottunk, az utódaik végeként értelmezik. Ez azonban helytelen. Dávid itt csak 
arra a különbségre utal, ami közöttük és az igazak között fog fennállni a legvégén. Isten 
ugyanis, miután komoly próbáknak vetette alá a szolgáit, s megpróbálta a türelmüket is, a 
nyomorúságukat végül áldássá, az istentelenek jókedvét pedig gyásszá alakítja át. 

39. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van. Az egésznek a summája ez: történjen 
bármi, az igazak megmenekülnek, mert Isten kezében vannak, s Ő soha nem feledkezik meg 
róluk. Azt különösen meg kell figyelnünk, hogy a nagyon lesújtottak erőt meríthetnek a 
meggyőződésből, miszerint az Istentől várt segítségük azért tévedhetetlenül bizonyos, mert 
Isten örökkévaló, és a hatalmával kormányozza a világot. Amiképpen Krisztus is mondta: „Az 
én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél” (Jn10:29). Dávid még ezzel is az 
elménkbe vési ezt az alapelvet: miután az igazakat Isten elfogadta, így soha nem eshet meg, 
hogy elhagyja, és megfosztja őket a segítségétől. Ezért arra buzdítja a valódi hívőket, hogy ne 
csak akkor függjenek Istentől, mikor a dolgok a kívánságaiknak megfelelően virágzanak, 
hanem akkor is, mikor fájdalmas megpróbáltatásoknak vannak kitéve. Ezekkel a szavakkal azt 
tanítja: elég, ha csak Isten ad erőt a szolgáinak, hogy mikor súlyosan próbára teszi és 
elnyomja őket a lelki fájdalom, el ne csüggedjenek miatta, vagy mikor a súlyos 
megpróbáltatások terhe alatt nyögnek, össze ne roskadjanak alatta. Ugyanezért szerepel a 
Dávid által az utolsó versben kétszer is használt Isten megszabadít kifejezés. Ezzel arra inti 
Isten gyermekeit: tanulják meg türelemmel tűrni a megpróbáltatásokat, s ha Isten 
meghosszabbítja ezeket, gyakran jusson eszükbe, hogy miután próbára tette a türelmüket, a 
végén majd megszabadítja őket. 
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38. zsoltár 
 
Dávid, valamiféle súlyos és veszélyes betegségtől szenvedve, amint arra 

következtethetünk, elismeri, hogy az Úr fenyíti őt, és arra kéri: fordítsa el tőle a haragját. S 
hogy még hatékonyabban könyörögjön Istennek: legyen könyörületes iránta, elsiratja előtte a 
bajainak komolyságát a részletek változatosságában. Ezeket majd külön-külön és sorrendben 
vesszük sorra. 

 
1. Dávid zsoltára emlékeztetőül.882 
 
A zsoltár eme címe a témájára utal. Egyesek azt feltételezik, hogy ez egy általános 

ének kezdete, mivel más zsoltárokban az ének eleje, melynek dallamába kezdtek, rendszerint 
címzett, de ez természetellenes és alaptalan magyarázat. Ehelyett én inkább azt hiszem, hogy 
a cím azt jelzi: Dávid a zsoltárt emlékeztetőül írta magának, más zsoltárokhoz hasonlóan, 
nehogy túl hamar elfelejtse a büntetést, amellyel Isten sújtotta őt. Tudta, hogy Isten 
büntetései, amelyekkel meglátogat minket, s amelynek egész életünkben a tanítás eszközeinek 
kellene lennie, milyen könnyen és hamar elillannak az elménkből. Tudatában volt a saját 
magasztos elhívásának is, mert amint kijelöltetett mesternek és tanítónak az egész egyház 
fölé, szükségessé vált, hogy bármi konkrétat is tanult isteni tanítás által, az megismertesse 
másokkal is, és tegye a számukra használhatóvá, hogy mindenkinek hasznára legyen. Így 
tehát arra int: nagyon hasznos gyakorlat sűrűn felidézni a büntetéseket, melyekkel Isten a 
bűneink miatt sújtott bennünket. 

 
2. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg 

engem! 
3. Mert nyilaid belém akadtak,883 és kezed rám nehezült. 
4. Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim 

miatt. 
5. Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett. 
6. Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt. 
 
2. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem. Miután már magyaráztam ezt a verset a 

hatodik zsoltár elején, ahol megtalálható, hogy ne legyek unalmas az olvasó számára, most 
rövidebb megjegyzéseket fogok hozzáfűzni. Dávid nem konkrétan azt kéri, hogy a 
megpróbáltatásai múljanak el róla, hanem csak azt, hogy Isten mérsékelje a büntetései 
súlyosságát. Ebből arra következtethetünk, hogy Dávid nem engedte szabadjára a testi 
vágyainak kantárszárát, hanem komoly imáját a rajongás szelíd lelkületével mondta el. 
Minden ember természetes módon vágyik rá, hogy engedélyt kapjon a büntetlen vétkezésre. 
Dávid azonban megfékezi a vágyait, s nem akarja, hogy Isten a kegyét és az engedékenységét 
                                                
882 Ez a cím csak itt, és a 70. zsoltárban fordul elő. Ez a zsoltár a harmadik azok közül, melyeket bűnbánati 
zsoltároknak neveznek. Az első kettő a hatodik és a harminckettedik, a négy pedig, ami ezután következik, az 
ötvenegyedik, a százkettedik, a százharmincadik és a száznegyvenharmadik. Érdekes tény, hogy mikor Galileit 
elítélték és az inkvizíció börtönébe vetették meghatározatlan időre, amiért a kopernikuszi rendszer mellett szállt 
síkra, azt a parancsot kapta, hogy ezt a hét bűnbánati zsoltárt ismételgesse heti rendszerességgel, három éven 
keresztül. Ezzel kétségtelenül valamiféle bűnvallást akartak kikényszeríteni belőle, valamint annak elismerését, 
hogy igazságosan ítélték el. 
883 Azaz, mélyen a testbe hatoltak. A Septuaginta olvasata: Ενεπαγησαν μοι, a Vulgatáé: „Infixae sunt mihi” – 
„Bennem rögzültek”, ami a természetes következménye a mélyre hatolásuknak, s inkább a szavak értelmét 
közvetíti, semmint az eredeti szavak szó szerinti jelentését. A szír és az arab változat fordítása megegyezik a 
Vulgatával. 
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mértéktelenül kiterjessze, hanem megelégszik az őt ért csapások enyhítésével, mintha ezt 
mondta volna: Uram, nem vonakodom a Te büntetésedtől, de kérlek Téged, ne sújts engem 
annál jobban, mint amit képes vagyok elviselni, hanem csillapodjon le a te haragod hevessége 
az én tökéletlenségem mértéke szerint, nehogy a csapás teljességgel elborítson. Ezt az imát, 
amint mondtam, a kegyesség szabálya szerint formálta, mert nem tartalmaz semmi mást, csak 
amit Isten minden gyermekének megígér. Azt is meg kell jegyezni, hogy Dávid nem táplál 
titokban haragos és panaszkodó lelket, hanem csak a panaszát tárja Isten elé. Ezt pedig nem 
bűnös panaszkodással teszi, hanem alázatos imával és őszinte könyörgéssel, melyek mellé a 
megbocsátás reménysége társul. A harag és a felgerjedés szavakat a szélsőséges szigorúság 
megjelölésére használta, és az atyai büntetéssel állította szembe. 

3. Mert nyilaid belém akadtak. Megmutatja, hogy a borzasztó szükség kényszerítette 
enyhülést kérni a nyomorúságára, mert összeroskadt a rá nehezedő teher alatt. Ezt a szabályt 
mindig be kell tartani az imáinkban – Isten ígéreteit kell a szemünk előtt tartanunk. Isten 
viszont megígérte, hogy a szolgáit nem a szerint bünteti majd, amit megérdemelnek, hanem 
amit képesek elhordozni. Ez az oka annak, amiért a szentek oly gyakran beszélnek a 
gyengeségükről, mikor komoly súllyal nehezednek rájuk a bajok. Dávid nagyon helyesen írja 
le a betegséget, mely alatt fáradt, a nyilak és a kéz, vagy Isten büntetésének a jelképével. Ha 
nem lett volna arról meggyőződve, hogy Isten bünteti őt ekképpen, soha nem próbált volna 
meg Tőle szerezni szabadulást a bajaiból. Tudjuk, hogy az emberek nagy többsége Isten 
ítélete következtében vak, s azt képzelik, hogy ezek teljes mértékben véletlen események, és 
talán száz közül egy ha van, aki felismeri ezekben Isten kezét. De a betegségében, mint 
minden más megpróbáltatásában is Dávid Istennek az ő bűnei megbüntetése végett felemelt 
kezét látja. S természetesen az, aki csak az okozott fájdalom érzése alapján becsüli fel az őt 
ért megpróbáltatásokat, s nem látja azokat más fényben is, semmiben sem különbözik a mezei 
vadállatoktól. Miután Isten minden büntetésének az Ő ítéletére kell minket emlékeztetni, a 
szentek valódi bölcsessége, amint a próféta is kijelenti, „rátekinteni az őket verő kézre” 
(Ézs9:13).884 A birtokos rag (nyilaid) tehát hangsúlyos. Dávid szavainak jelentése nem más, 
mint ha ezt mondta volna: nem halandó emberrel van dolgom, aki csak a saját erejének 
megfelelően képes kilőni a nyilait, hanem Istennel, aki olyan erővel képes elindítani a nyilakat 
a kezéből, ami teljességgel leterít. 

4. Nincs épség testemben a te haragodtól. Mások így fordítják: Nincs szépség, de ez 
nem látszik annyira ideillőnek. Az utána következő mondatban Dávid Istennek adja az 
igazságosság dicséretét, ami nélkül a korábban tett elismerésének csekély haszna lenne. Sőt, 
az efféle elismerés néha inkább felbőszíti az emberek elméit, s még jobban kiprovokálják 
Isten haragját, kegyetlenséggel vádolván Őt, és szörnyű istenkáromlásokat mondván ellene. 
Semmi sem oktalanabb tehát, mint azt képzelni, hogy Istennek oly óriási és abszolút ereje van 
(hogy így fejezzük ki), ami megfosztja Őt az igazságosságától. Dávid, amint megértette, hogy 
a bajai Istentől származnak, rögtön a saját bűneihez fordul, mint az isteni nemtetszés 
forrásához. Meg volt már ugyanis győződve az elméjében arról, hogy Isten nem olyan, mint 
egy zsarnok, aki szükségtelenül és véletlenszerűen gyakorolja a kegyetlenséget, hanem 
igazságos Bíró, Aki soha máskor nem mutatja ki büntetések kiszabásával a nemtetszését, csak 
amikor fájón megsértik. Ha így akarjuk megadni Istennek az Őt megillető dicséretet, akkor 
Dávid példájából tanuljuk meg összekapcsolni a bűneinket az Ő haragjával. 

5. Mert bűneim elborítják fejemet. Itt arról panaszkodik, hogy a bűnei súlyos teherként 
borították el, s a végletekig elgyengült a súlyuk alatt. Mégis megerősíti azonban az általunk 
már említett tanítást, miszerint joggal szenvedett Isten haragjától, ami oly komolyan és 
félelmetesen sújtotta őt. Az עון avon szó, amit bűnöknek fordítottunk, gyakran kétségtelenül 
büntetést jelent, de csak másodlagos és átvitt értelemben. Azt is hajlandó vagyok elfogadni, 
                                                
884 Mind az angolban, mind a Károli-fordításban a szöveg kicsit más, bár ez az értelme: e nép nem tért meg az őt 
verő Istenhez – a ford. 
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hogy Dávid itt a hatásnak tulajdonítja azt, ami tulajdonképpen az okhoz tartozik, mikor a 
bűnökre való hivatkozással írja le azt a büntetést, amit a saját bűneivel érdemelt ki. A célja 
egyidejűleg mégis az, hogy nyíltan és konkrétan megvallja: minden csapás, amit elszenvedett, 
a bűneinek következménye volt. Nem vitatkozik Istennel a büntetés szélsőséges szigorúsága 
miatt, amiképpen Káin tette, mikor ezt mondta: „Nagyobb az én büntetésem, hogysem 
elhordozhatnám” (1Móz4:13). Igaz, hogy Mózes ugyanazt az עון avon szót használja abban az 
igeversben, így van némi hasonlóság Káin és Dávid nyelvezete között. De Dávid szavainak 
jelentése nagyon más. Mikor efféle kísértések lopóztak be az elméjébe: Sújthatna Isten még 
ennél is keményebben? No persze, mivel semmit sem tesz, hogy könnyítsen rajtad, ez a biztos 
jele annak, hogy el akar pusztítani és meg akar semmisíteni. Ő nemcsak megveti a sóhajaidat 
és nyögéseidet, de minél lesújtottabbnak és elfeledettnek lát, annál nagyobb szigorral súlyt le 
rád – hogy eleve gátat szabjon az efféle gonosz gondolatoknak és feltevéseknek, szinte mint 
pajzzsal védekezett azzal a megfontolással, miszerint Isten igazságos ítélete sújtja. Itt a saját 
bűneinek tulajdonítja Isten általa érzett haragja súlyosságának okát, s amint majd a következő 
versben látjuk, újra elismeri, hogy amit most elszenved, az a saját ostobaságának volt 
köszönhető. Jóllehet tehát a saját nyomorúságát siratva látszólag bizonyos fokig civakodni 
látszik Istennel, mégis azt az alázatos meggyőződést táplálja (mert Isten nem ver 
mértéktelenül), hogy nincs számára nyugalom, csak a könyörgésben az isteni könyörületért és 
megbocsátásért. Az istentelenek viszont, jóllehet a lelkiismeretük meggyőzi őket a vétkeikről, 
úgy zúgolódnak Isten ellen, mint a vadállatok, amelyek dühükben azokat a láncokat 
harapdálják, amelyekkel ki vannak kötve. 

6. Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim.885 Ebben az igeversben a betegsége 
hosszúságát hozza fel érvként, hogy némi megkönnyebbüléshez jusson. Mikor az Úr kijelenti 
az egyházát illetően „hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen 
kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért” (Ézs40:2), ez azt jelenti: mikor 
kellőképpen megbüntette a népét, gyorsan megbékél velük. Sőt, ha túl hosszú ideig mutatja ki 
velük szemben a nemtetszését, akkor a kegyelmén keresztül, mintegy belefárad, és siet 
szabadulást adni, amiképpen máshol meg van írva: „Nevemért elhalasztom haragomat, és 
dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak. Ímé, megtisztítottalak, 
de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében.” (Ézs48:9-10) 

A cél tehát, amit Dávid szem előtt tartott a nyomorúsága hosszadalmas mivoltának 
elpanaszolásával, hogy mikor elszenvedte a megérdemelt büntetést, végül szabadulást 
szerezzen. Isten eme szolgájának természetesen nem kis megpróbáltatást jelentett a folytonos 
sorvadozás, s mondhatni a megrothadás és a feloldódás a romlásban a nyomorúságai 
következtében. Minderre tekintettel annál inkább bámulatra méltó az állhatatossága, mert se 
meg nem tört a hossza késlekedés következtében, sem csődöt nem mondott a szenvedés 
hatalmas terhe alatt. Az ostobaság kifejezés használatával a bűn helyett nem a hibáit 
igyekszik enyhíteni, ahogyan a képmutatók szokták, mikor képtelenek elkerülni a vétkesség 
vádját. Ők ugyanis, hogy részleges bocsánatot szerezzenek, a tudatlanság hamis mentségére 
hivatkoznak, könyörögvén, és azt akarván, hogy elhiggyék: meggondolatlanságból és 
figyelmetlenségből vétkeztek. Ám a héber nyelv szokásos kifejezésmódjának megfelelően az 
ostobaság kifejezés használatával Dávid elismeri, hogy elvesztette a józan eszét, mikor a test 
vágyainak engedelmeskedett Istennel szemben. A Lélek, oly sok helyen használván ezt a 
kifejezést a legförtelmesebb bűnök leírására, természetesen nem az emberek bűnösségét 
akarja enyhíteni, mintha csak holmi csip-csup bűnök terhelnék őket, hanem inkább mániákus 
tombolással vádolja őket, mert istentelen kívánságoktól elvakultan egyenesen 
szembeszegülnek Alkotójuknak. Ennek megfelelően a bűn mindig együtt jár az ostobasággal, 
vagy az őrültséggel. Ebben az értelemben beszél Dávid a saját ostobaságáról, mintha azt 
                                                
885 „A חכר valódi jelentése nem seb, hanem egy súlyos csapás által ejtett zúzódás, vagy korbácsütés-nyom. A 
zúzódásaim a súlyos büntetésem következtében megrothadtak, és begyulladtak.” – Fry.  
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mondta volna: elvesztette a józan eszét, és úgy elragadta az őrültség, mint a vadító düh a 
vadállatokat, mikor figyelmen kívül hagyta Istent, és a saját vágyait követte. 

 
7. Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan [szó szerint: 

feketén] járok. 
8. Mert veséim megteltek886 gyulladással,887 és testemben semmi ép sincsen. 
9. Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok. 
10. Uram,888 előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én 

nyögésem! 
11. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem. 
 
6. Lehorgadtam. Ez a leírás világosan megmutatja: a szent embert akkor fájdalom 

sújtotta, hogy egyszerűen csodálatos, hogy a nyomorúságok ily rettentő felhalmozódása 
mellett miképpen volt elegendő hite az elméje megtámogatásához. Mikor azt mondja: 
meggörbedtem, azzal látszólag hallgatólagosan szembeállítja alázatosságát és búskomorságát 
sokak büszkeségével és makacsságával, akik nem hajlandók az Isten által rájuk mért 
megannyi csapás alatt sem megalázkodni, hanem inkább megkeményítvén magukat, ellenállni 
és szembeszállni merészelnek Vele. Kétségtelen, hogy ezek is szükségszerűen érzik a 
csapásaik fájdalmát, de az érzéketlenség oly állapotába kerülnek, hogy azok nem indítják meg 
őket. Dávid tehát ebből a körülményből kiindulva hoz fel egy érvet azért, hogy mennyei 
Bírája könyörüljön rajta, rámutatván: nem ő volt az, aki makacsul lázadt Ellene, s elutasította, 
hogy alázatosan meghajoljon még akkor is, mikor Isten keze már rajta volt, hanem 
megalázkodott és lealacsonyodott, amiképpen Péter apostol is buzdítja a kegyeseket: 
„Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt” (1Pt5:6). 

Tanuljuk tehát meg, hogy nincs más módunk a vigasztalás megszerzésére a 
megpróbáltatások során, mint félretenni minden makacsságot és gőgöt, s alázatosan alávetni 
magunkat Isten büntetésének. A כודר koder szót, amit én feketének fordítottam, mások a 
feketébe öltözött kifejezéssel adják vissza,889 s a külső megjelenésre vonatkoztatják, a fekete 
színre, mely mindig a bánat jele volt. Azok véleménye azonban, akik a bőr feketeségét értik 
alatta, helyesebb, mert tudjuk, hogy a bánat az emberek ábrázatát sovánnyá, sápadttá, és 
feketévé teszi. Dávid tehát ezzel a jellel a megpróbáltatásának nagyságát írja le, mert arcának 
természetes színe elhalványult, s olyanná vált, mint egy már kiszáradt és összezsugorodott 
holttest. 

A következő igeversben a כסלים kesalaim szót, amit én veséknek fordítottam, egyesek 
lágyéknek fordítanak. Az általánosabb vélemény azonban az, hogy a vesék alatti, a csípő felé 
terjedő részt, vagy a combok, és a lágyék közötti területet jelenti, ahol a gyulladás fészkelt. Az 
igemagyarázók véleménye a נקלה nikleh szót illetően is különböző, amit én gyulladásnak 
fordítottam. Ezzel a fordítással azokat követtem, akik a szó eredeti jelentéséhez ragaszkodtak, 
mert a קלה kalah ige azt jelenti: meggyújtani, vagy tűzzel felemészteni. Mások tulajdonképpen 
nem helytelenül magyarázzák züllöttség és romlottság értelemben. Én azonban nem akarom a 
gyulladásra korlátozni. Véleményem szerint az egész jelentése egyszerűen az, hogy a veséi, 
vagy a lágyéka, vagy a combjai megteltek gyullasztó betegséggel, vagy legalábbis bűzös 
gyulladás borította el azokat, mert a testnek ezek a részei a leginkább hajlamosak a 

                                                
886 A Károli-fordítás szerint: derekam megtelt – a ford. 
887 Berlin olvasata: „aestu torrente”, Horsleyé: „emésztő tűzzel”, s ezt a nézetet fogadják el Hare, Dathe, 
Gesenius és a kaldeus változat. 
888 Dominus. A héber Bibliában אדני Adonáj, de egyes kéziratokban a יהוה Jehova szerepel. 
889 „A קדר szó szerint azt jelenti: ’feketébe öltözött’, ez, mint hasonlat, tehát könnyen jelentheti a siránkozó 
melankóliáját”- Horsley. A Septuaginta is ebben az értelemben fordítja: „Ολην την ημερον σχυθρωπαζ ων 
επορευομες” – „Siralmas ábrázattal jártam egész nap”. 
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gyulladásra, és a leginkább felelősek a gyullasztó testnedvekért. Egyesek átvitt értelemben 
magyarázzák, miszerint Dávid visszataszítónak tűnt a maga szemében, mikor a feddésére 
gondolt, de ez túl erőltetettnek tűnik. Mikor hozzáteszi, hogy erőtlen és fájdalmasan 
összetört, azzal tovább erősíti, amit az előző versekben mondott, mert ezekkel a 
kifejezésekkel fájdalmának tűrhetetlen hevességét igyekezett kifejezni. Miután az ember, akit 
bátorsága különböztet meg, nem kiabál és panaszkodik, s mivel tudjuk, hogy Dávid nem riadt 
vissza a megpróbáltatásainak hordozása során, ebből következtethetünk a szenvedéseinek 
szélsőségesen komoly és fájdalmas mivoltára, mert nemcsak keservesen sírt, de a felkiáltásra 
és a panaszkodásra is rákényszerült. A נהמת nahamath ige, amit a jajgatok szóval fordítottam, 
származtatható másik, Dávid által itt nem használt igéből is, de a jelentése nyilvánvaló, 
nevezetesen, hogy a szíve fékezhetetlen érzelmei késztették a felkiáltásra. 

10. Uram, előtted van minden kívánságom. Ezt nem annyira Istenre tekintettel, mint 
annak reményével teszi hozzá, hogy némi megkönnyebbüléshez jut a bajában, s ezzel biztatja 
magát kitartásra az imában. Ezt kétféleképpen magyarázhatjuk: vagy ama szilárd 
meggyőződés jeleként, hogy imáit és nyögéseit Isten meghallgatta, vagy egyszerű 
kijelentésként miszerint minden gondját és baját Isten elé tárta. A jelentés azonban mindkét 
esetben lényegében ugyanaz. Amíg ugyanis az emberek bármiféle kételyeket is táplálnak 
azzal kapcsolatosan, hogy vajon a panaszaik eljutnak-e Isten elé, addig állandó 
nyugtalanságban és félelemben lesznek, ami annyira leláncolja, és fogságban tartja az 
elméjüket, hogy képtelenek a lelküket Istenhez emelni. Viszont épp ellenkezőleg, a szilárd 
meggyőződés arról, hogy a panaszaink nem foszlanak szerte a felemelkedés közben Istenhez, 
hanem Ő kegyelmesen meghallja azokat, és odafigyel rájuk, serénységet és készségességet 
hoz létre az imádkozásba merülésben. Nem csekély alapul szolgálhatott tehát a bátorításra 
Dávid számára, hogy nem kétkedő és reszkető szívvel közeledett Istenhez, hanem 
megerősödve és felbátorodva attól a bizonyosságtól, amelyről beszéltünk, s amelyről ő maga 
is beszél máshol, ahol megemlíti, hogy Isten tömlőbe szedte a könnyeit (Zsolt56:9). Istenhez 
járulva hinnünk kell, hogy Ő „megjutalmazza azokat, a kik őt keresik”, amiképpen az apostol 
mondja a zsidókhoz írott levélben (Zsid11:6). Én azonban inkább a másik magyarázatot 
fogadom el, mely szerint Dávid azt jelenti ki, hogy minden bánatát Isten keblére tette le. 
Annak oka, amiért az emberek nagy többségének semmi haszna sincs abból, ha a bánatukban 
fájdalmasan panaszkodnak, nem más, mint hogy nem Isten felé irányítják az imáikat és a 
sóhajaikat. Dávid tehát, hogy felbátorodjon abban a szilárd meggyőződésben: Isten lesz a 
szabadítója, azt mondja, hogy Ő mindig tanúja volt a fájdalmainak, és jól ismeri azokat, mert 
soha nem viseltetett bosszús lelkülettel, és nem panaszkodott és ordítozott a levegőbe úgy, 
ahogyan a hitetlenek szoktak, hanem Maga Isten elé tárta ki a szíve összes kérését. 

11. Szívem dobogva ver. Az ige, amit Dávid itt használ, azt jelenti: ide-oda 
hánykolódni, vagy verődni, itt azonban azt a felkavarodást, vagy nyugtalanságot jelzi, amit a 
szív kétségbeesése szül, mikor nem tudjuk, mit cselekedjünk. Amennyire az emberek 
nyugtalankodnak az elméjükben, annyira tekingetnek minden irányba, s annyira ver dobogva, 
vagy mondhatni összevissza a szívük. Mivel azonban a hit, ha egyszer eljuttatott minket az 
Isten iránti engedelmességre, az Ő Ígéjéhez rögzíti az elménket, ellenvetésképpen 
megkérdezhetjük: Mi módon befolyásolta Dávid szívét ennyire a nyugtalanság és a baj? Erre 
én azt válaszolom: jóllehet továbbra is Isten útját járta, ahol Isten ígéretei tartották őt fenn, 
mégsem volt teljesen mentes az emberi gyengeségtől. S valóban mindig megtörténik, hogy 
amint valamilyen veszélybe kerülünk, a testünk különféle félmegoldásokat és fortélyokat 
kínál nekünk, s a tanács keresésében megannyi tévedésben visz bele. Így aztán még a 
legmagabiztosabb is csődöt mond és eltéved, hacsak nem veti magát alá ugyanannak a 
korlátozásnak, ami Dávidot is megőrizte, és megtartotta alávetettségben, nevezetesen annak, 
hogy minden gondolatát Isten Ígéjének korlátai között tartotta. Sőt, még az imákban, melyeket 
akkor mondunk, mikor jól megy a sorunk, nagyon is megtapasztaljuk, milyen gyorsan 
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félrevitetik az elménk hiábavaló és léha gondolatokat követve, s mennyire nehéz szüntelenül 
és egyforma intenzitással a vágyaink céljára irányítva tartani azt. S ha ez akkor is 
megtörténik, mikor semmiféle komoly próbának nem vagyunk alávetve, mennyivel inkább 
bekövetkezik akkor, mikor heves zivatarok és viharok zúdulnak ránk, melyek ezer halállal 
fenyegetnek, s nincs előlük menekvés? Nem nagy csoda tehát, ha ezek úgy elvonták Dávid 
szívét, hogy az ki volt téve mindenféle érzelmeknek a viharos háborgások közepette. 
Hozzáteszi: ereje úgy elhagyta, mintha egy halott emberhez hasonlítaná magát. S amit a 
szeme világával kapcsolatosan tesz hozzá, azt egyesek úgy értik, mintha azt mondta volna: 
annyira lesújtotta a kétségbeesés minden oldalról, hogy se tanács, se előrelátás nem maradt a 
számára. Az egyszerűbb jelentés azonban az, hogy az élet világossága vétetett el tőle, mert 
mindenekelőtt ebben mutatkozik meg a lélek energiája. 

 
12. Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze 

állanak. 
13. De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; 

hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap. 
14. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja 

föl száját. 
15. És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás. 
 
12. Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban. Dávid itt egyéb körülményeket 

sorol fel azért, hogy nyomorúsága súlyosságának bemutatásával Istent könyörületre indítsa. 
Ezek közül az egyik az, hogy nem talál segítséget, vagy vigasztalást az emberek között. 
Annak kimondásával, hogy barátai félreállnak, azt érti: megszűnnek az emberiesség 
bármiféle feladatát gyakorolni az irányában. Ez történhet gőgből, vagy félelemből. Ha azért 
húzódtak vissza ettől a szegény nyomorult embertől, mert megvetették őt, akkor kegyetlenek 
és gőgösek voltak. Ha viszont a szemrehányástól való félelmük miatt tagadták meg tőle a 
segítséget, azt a legmegbocsáthatatlanabb gyávaság volt. De nem kevésbé gyarapította Dávid 
nyomorúságát az, hogy még a barátai és rokonai sem merték a könyörület semmi jelét se 
mutatni iránta. Az valóban nagyon fájdalmas próbatétel, mikor az embert, akinek sok barátja 
volt, mindegyik elhagyja. 

13. De tőrt vetnek, a kik életemre törnek. Itt egy újabb körülményt tesz hozzá, 
nevezetesen hogy Dávid ellenségei csapdát állítottak neki, az elpusztításáról beszéltek, és 
csalárdságokat koholtak egymás között.890 Az elmondottak jelentése az, hogy miközben a 
barátai gyáván üldögéltek csendben, és semmit sem tettek a megsegítésére, ellenségei hevesen 
nekigyürkőztek, és minden eszközzel elpusztítani próbálták. Azt mondja, az életére törtek, 
mert halálos ellenségeiként és vérszomjas emberekként nem holmi szokásos bántalmazásban 
akarták részesíteni, hanem dühödten keresték az elpusztításának lehetőségét. Itt azonban nem 
annyira arról panaszkodik, hogy a fegyverek erejével és erőszakkal támadták meg, hanem 
inkább alattomos összeesküvéssel vádolja meg őket, amit átvitt értelemben először is a 
tőrvetéssel ír le, majd világos kifejezésekkel is elmondja, hogy az elpusztításáról beszéltek és 
titokban tanácskoztak egymás között arról, hogy miképpen pusztíthatnák el. Miután bizonyos, 
hogy Dávid nem a tárgyalóteremtől kölcsönöz mesterséges retorikát (ahogyan a világi 
szónokok891 szokták az ügyük védelmében) azért, hogy elnyerje Isten kegyét, hanem inkább 
Isten Ígéjéből származtatja az érveit, az itt a hitének megerősítése végett összeállított 
mondatokat a magunkévá is kell tennünk. Ha teljes mértékben híján vagyunk minden emberi 
segítségnek és támogatásnak, ha a barátaink cserben hagynak minket a szükség idején, s ha 
mások a romlásunkra törnek, és csak megsemmisítést lihegnek ránk, akkor emlékezzünk meg 
                                                
890 ”Et machine des finesses pour le surprendre.” — “És fortélyokat eszeltek ki a csapdába ejtésére.” 
891 “Comme celles des orateurs profanes.” 
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róla: nem hiábavaló ezeket a dolgokat Isten elé tárnunk egy imában. Az Ő illetékessége a 
nyomorultakat támogatni, védelmébe venni a hitszegő módon elhagyottakat és elárultakat, 
megzabolázni a gonoszokat, s nemcsak szembeszegülni az erőszakosságukkal, de elébe menni 
hamis tanácskozásaiknak és meghiúsítani a céljaikat is. 

14. De én, mint a siket, nem hallok. Az ihletett szerző itt két okból is néma és süket 
emberhez hasonlítja magát. Először is, ezzel arra céloz: ellenségei hamis és gonosz ítéletei 
annyira elborították, hogy még csak a száját sem nyithatta ki a maga védelmében. Másodszor 
Isten előtt a saját türelmére hivatkozik, mint mentségre, hogy Istent még inkább felindítsa: 
legyen könyörülettel iránta, hisz az efféle béketűrés és szelídség nemcsak bebiztosítja a 
kegyességet a lesújtottak és az ártatlanok számára, de az igazi kegyesség jele is. Azok, akik a 
világtól függenek, és csak emberekre vannak tekintettel, ha nem tudják megbosszulni az őket 
ért sérelmeket, hangos panaszkodásukkal világosan megmutatják a szívükben izzó dühöt és 
szenvedélyt. Ahhoz tehát, hogy egy ember csendesen és türelemmel viselje ellenségeinek 
pimaszságát, erőszakosságát, rágalmait és csalárdságait, Istenben kell hinnie. Aki teljesen 
meg van arról győződve a szívében, hogy Isten az Ő védelmezője, csendben táplálja magában 
a reménységet, és Őt hívja segítségül, megzabolázván a saját szeszélyeit. Ennek megfelelően 
mondja nagyon helyesen Pál a Rm12:19-ben, hogy „helyet adunk ama haragnak”, mikor a 
világ által elnyomattatván mégis megnyugszunk Istenben. Másrészről, aki szabadjára engedi a 
szeszélyeit, annyit vesz el Istentől, amennyit csak tud, mert egyedül Őrá tartozik a 
bosszúállás, s megfosztja magát az Ő segítségétől. Valóban bizonyos, hogy ha Dávid 
meghallgatásra talált volna, úgy készen állt volna megvédeni a saját ártatlanságát. Mivel 
azonban látta, hogy ez semmi hasznára sem lenne, sőt, elzárták ügyének mindenféle 
védelmétől és kirekesztették abból, alázattal meghódolt és türelemmel várt a mennyei Bíróra. 
Ezért mondja, hogy úgy megmaradt a békessége, mintha már elítélt lett volna, és néma 
maradt. S ez valóban nagyon nehéz, mikor meg vagyunk győződve a saját ártatlanságunkról, 
hogy türelemmel és csendesen úgy hordozzuk el az igazságtalan ítéletet, mintha minden 
érvünk csődöt mondott volna, s nem maradt volna semmi mentségünk, vagy válaszunk arra. 

 
16. Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!892 
17. Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, 

hatalmaskodtak ellenem! 
18. És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van. 
19. Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt. 
20. De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim, 
21. És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem. 
 
16. Mert téged vártalak Uram. Dávid itt bemutatja a türelmének forrását. Nem másban 

rejlik ez, mint abban, hogy Isten kegyelmében bízva legyőzte a világ minden kísértését. S 
természetesen az ember elméje soha nem hajlik a béketűrésre és a szelídségre, és soha nem 
lesz képes legyűrni a szeszélyeit, amíg meg nem tanulta soha fel nem adni a reménységét. A 
zsoltáros egyidejűleg hozzáteszi, hogy folyamatos elmélkedéssel táplálta a reménységet, 
nehogy utat adjon a kétségbeesésnek. S az a kitartásunk egyetlen eszköze, mikor Isten saját, 
nekünk adott ígéreteinek alapján folyamodunk Hozzá, vagy inkább a szemünk elé állítva a 
hűségét és állhatatosságát a megígértek beteljesítésében, mi magunk vagyunk az Ő kezesei 
önmagunk számára. Ennek megfelelően kapcsolja össze Pál nagyon helyesen a Rm5:4-ben a 

                                                
892 Dominus. A héberben אדני Adonáj, de az אדני Adonáj helyett Kennicott és De Rossi százkét kéziratának 
olvasata a יהוה Jehova, ami feltételezhetően a valódi olvasat. Miután a zsidók szentség okából, amit a Jehova 
névhez kapcsolnak, soha nem mondták ki, s valahányszor csak találkoztak vele a Szentírásban אדני Adonájt 
mondtak helyette, ezért könnyen feltételezhető, hogy a zsidó írástudók, a Szentírás másolatainak készítése során 
könnyen beleleshettek abba a hibába, hogy a Jehova helyett Adonáj-t írtak. 
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türelmet a reménnyel és a vigasztalással. A kifejezések ismétlése ebben az igeversben 
megmutatja, hogy ez a szent ember komoly és küzdelmes konfliktusnak volt kitéve. Te Uram 
mondja, te hallgass meg Uram, Istenem! A szavai azt sugallják, hogy ha Isten késlekedne a 
segítségnyújtással, akkor jó oka van attól félni, hogy elcsügged a gyengeségtől, vagy kétségbe 
esik, de ezt a kettős védelmet állítva önmaga elé, bátran kitartott a konfliktusban. 

17. Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam. Itt is a hitét és az imádkozásban 
való buzgalmát erősíti meg annak megfontolásával, hogy ha Isten elhagyná, az ellenségei 
legyőznék őt. A részüktől megtapasztalt aljasság nem kis súllyal esik latban Isten 
felindításában a megsegítésünkre, mert a gonoszok, így felmagasztalván magukat velünk 
szemben és gúnyolódván rajtunk, nemcsak a testünk ellen vívnak háborút, de közvetlenül a 
hitünket is támadják, s megpróbálnak megsemmisíteni mindent, ami a valláshoz és az 
istenfélelemhez tartozik a szívünkben. Mi más célja lenne minden mocskolódásuknak, mint 
hogy megpróbáljanak meggyőzni minket arról, hogy mindaz, amit Isten megígért, hiábavaló 
és felesleges? A zsoltáros azonnal hozzáteszi, hogy nem ok nélkül sújtotta az ellenségeinek 
gúnyolódásaitól való félelem, mert már megtapasztalta gőgös dicsekedésüket. Ebből az 
igeszakaszból megtanuljuk: amilyen mértékben növekednek ellenségeink a velünk szemben 
tanúsított pökhendiségben és kegyetlenségben, vagy büszke megvetéssel tipornak minket 
lábbal, mikor látják, hogy már-már elborít minket a megpróbáltatásaink súlyos terhe, akkor 
még nagyobb reménységet kell táplálnunk arról, hogy Isten a segítségünkre siet. 

18. És bizony közel vagyok az eleséshez. Ez az igevers annak feltételezésére indította 
az igemagyarázókat, hogy Dávidot valamiféle bánat érte, ami minden napján az elesés 
gyengeségétől való félelmet keltette benne. Én azonban már megmutattam a Zsolt35:15-ben, 
hogy ez a feltételezés nagyon valószínűtlen. Természetesen nincs jobb okunk Dávid 
bénaságát feltételezni, mint Jeremiásét, mikor utóbbi ezt mondta: „mindazok is, a kik 
barátaim, az én tántorodásomra figyelmeznek” (Jer10:20). Ezért úgy vélem, hogy Dávid itt 
átvitt értelemben beszél, s a szavainak jelentése ez: ha Isten nem siet a segítségére, akkor 
semmi reménye nem marad arra, hogy valaha is visszakerüljön korábbi állapotába. Emellett 
olyannyira lesújtotta a szenvedés, hogy életének minden napján úgy járt-kelt, mint egy 
béna.893 Ezután magyarázatképpen teszi hozzá: és bánatom mindig előttem van. Ennek 
értelme az, hogy egyetlen pillanatra sem volt képes azt elfelejteni, és nem volt képes 
valamelyes megnyugvásra lelni, annyira fájdalmasan lesújtotta őt. Az igevers mindkét 
mondatában Dávid azt vallja meg, hogy a betegsége gyógyíthatatlan, amíg nem kap valami 
orvosságot Istentől, s nem is képes azt elviselni, amíg nem Magának Istennek a keze emeli őt 
fel és tartja őt meg. Ezért irányítja minden gondolatát és kérését egyedül Istenhez, mert amint 
elfordul Tőle, nem lát mást, csak azonnali pusztulást. 

19. és 20. Sőt bevallom bűneimet. Összehasonlítással erősíti meg, amit az imént 
mondott ellenségeinek gőgjéről és gyalázatos viselkedéséről. Azt mondja ugyanis, hogy 
miközben egy gonosz, és Isten által elhagyott emberhez hasonló szennyes és nyomorult 
állapotban volt, ők jókedvben és örömben szárnyalnak, sőt, nagyon fenn hordják az orrukat, 
mert gazdagok és hatalmasok. Először azonban helyes megemlítenünk, milyen értelemben 
bánkódik vétkei miatt. Véleményem szerint tévednek, akik ezt az igeverset egyszerűen csak 
Dávid Isten előtti bűnvallásaként értelmezik, hogy bocsánatot nyerjen Istentől. Az ő 
értelmezésük szerint a zsoltáros itt feltételezetten azt ismétli, amit már láttuk őt kimondani: 
„Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem” (Zsolt32:5). Ezen a helyen azonban 
nem annyira a saját megtéréséről beszél, mint inkább szomorú és nyomorult állapotán 
kesereg, ezért a bűn és a vétek szavakat inkább csapásokként és büntetésekként kell 
értelmezni, melyek Isten haragjának jelei. Mintha ezt mondta volna: Isten keze volt ellene, s 
olyan súlyosan nehezedett rá, hogy magának a nyomorúságnak a látványától, amibe ennek 
                                                
893 “Et que son affliction est telle, qu’il ne sera jour de sa vie qu’il ne s’en sente.” — “S hogy a szenvedése 
akkora volt, hogy nem volt nap az életében,m mikor ne érezte volna.” 
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következtében süllyedt, az egész világ elítélt és elvetett emberként tekintett rá. S hogy 
nyilvánvalóbbá tegyük a szavainak jelentését, a 18. és a 19. igeverseket együtt kell olvasnunk 
ekképpen: Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt, de ellenségeim élnek, erősödnek; 
megsokasodtak. Nem tagadom azonban, hogy azokat a nyomorúságokat tartja a szeme előtt, 
melyek a bűneinek következtében sújtották. Ebben a vonatkozásban a kegyesek abban 
különböznek az istentelenektől, hogy miután a megpróbáltatások figyelmeztették őket a 
bűneikre, alázattal járulnak Isten ítélőszéke elé. Ennek megfelelően, az okozatból megítélve 
az okot, az alábbi két dolgot veszi fontolóra. Először is, ennyire lesújtottan és szenvedve a 
nyomorúságok súlyos terhe nehezedik rá, másodszor, minden őt ért gonoszság a bűneinek 
jogos büntetéseként érte őt. 

Mikor azt mondja, ellenségei élnek,894 az ugyanúgy magában foglalja azt is, hogy 
folytonos és túláradó bővelkedést élveznek minden dologban, ezért azt is hozzáteszi, hogy 
erősek, és növekednek a hatalomban. A רבב rabbab szót ezen a helyen a hatalomban való 
növekedésnek fordítom, mert helytelenül mondta volna, ha úgy értették volna: létszámban 
sokasodtak meg. Nem azt panaszolja itt, hogy létszámban növekedtek, hanem inkább a 
nagyságukat emeli ki, mert minél jobban meggazdagodtak, annál vakmerőbben nyomták el a 
jókat és az egyszerűeket. S bizonyos, hogy ha Isten kegyét akarjuk a magunkénak tudni a 
védelmünkre, akkor ügyelnünk kell arra, hogy soha senkinek ne okozzunk sérelmet, és ne 
szítsuk fel senki haragját önmagunk ellen. 

Ezt még jobban megerősíti a következő versben, melyben elmondja, hogy gonosszal 
fizettek neki mindazért a jóért, amit tőle kaptak. Sőt mi több, még ennél is több rejlik Dávid 
szavaiban. Nevezetesen: nemcsak tartózkodott attól, hogy ártson ellenségeinek, de minden jót 
megtett velük, ami csak tőle tellett. Emiatt a gonoszok dühe még megbocsáthatatlanabb, mert 
ez indítja fel őket arra, hogy ok nélkül rosszat tegyenek másokkal, s nem is csillapítható le az 
irántuk való jóindulat semmiféle jelével sem. Valóban igaz, hogy semmi sem sebzi meg 
jobban az éles elméjűeket, mint az, amikor a gonosz és istentelen emberek ennyire tiszteletlen 
és igazságtalan módon fizetnek meg nekik a jóért. Mikor azonban arra a vigasztaló 
megfontolásra tekintenek, hogy Istent nem kevésbé sérti az igazságtalanság, mint azt, akivel 
szemben megnyilvánul, akkor nincs okunk rá, hogy mértéktelenül felkavarodjanak. A 
fájdalmuk csillapításához képezze az a tanítás gyakori elmélkedésük tárgyát, hogy 
valahányszor a gonoszok, akikkel igyekszünk jót tenni, gonosszal fizetnek a jóért, biztosan 
Isten lesz a bírájuk. Végül hozzáteszi a kétségbeejtő gonoszságuk legmagasabb fokozataként, 
hogy ezért gyűlölték Dávidot, mert ő igyekezett a becsületesség útját járni: ellenem törnek, a 
miért én jóra törekszem. El kell ismerni: azok, akik élenjárnak a legszélsőségesebb 
gonoszságban, sőt ördögi beállítottságúak, annyira utálják a becsületességet, hogy 
szándékosan indítanak háborút azokkal szemben, akik azt követik. Valóban nagyon fájdalmas 
kísértés, ha Isten népe, miközben egyre jobban igyekszik Őt szolgálni, annál több gondot és 
szomorúságot hoznak a maguk fejére. Annak azonban elégséges vigasztalásnak kell lenni a 
számukra, hogy nemcsak a jó lelkiismeret bizonyságtétele támogatja őket, hanem azt is 
tudják: Isten mindig készen áll ezen okból kinyilvánítani irántuk való kegyelmét. Ennek a 
meggyőződésnek az alapján mernek megjelenni Isten színe előtt, és kérni Őt, – mert ez 
ugyanúgy az Ő ügye is, mint az övéké, – hogy védje és támogassa azt. Kétség sem férhet 
hozzá, hogy Dávid a saját példájával ezt inkább általános szabályként írta elő a kegyeseknek, 
                                                
894 Ainsworth olvasata: elevenek, vagy élők. „Azaz”, mondja, „elevenek, életerősek, élénkek, jó erőben levők, 
valamint egészségesek és gazdagok, ami a szó látszólagos jelentése a Préd6:8-ban is”. Dr. Lowth, a חיים chayim, 
élő helyett itt a חינם chinam, ok nélkül szót javasolja olvasni – ok nélkül erősödtek meg. „Úgy vélem”, mondja, „a 
 chayim helyett figyelemre méltó példája a pusztán feltételezésen alapuló olvasatnak, amit חיים chinam itt a חינם
semmi más tekintély nem támaszt alá, csak a szövegkörnyezeté, melynek igazságtartalma nem vonható kétségbe. 
Hare, Houbigant és én feltételezzük, hogy az összes hozzáértő olvasó rábukkant erre. Látható, hogy a két 
hemisztichon párhuzamos és rokon értelmű, s szóról szóra megfelelnek egymásnak.” – Dr. Lowth a Mr. 
Merrick’s Note-ban erről az igehelyről. Street és dr. Adam Clarke egyetértenek ezzel a módosítással. 
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semmint azért, hogy felszítsa a világ gyűlöletét és rosszakaratát, hogy a legcsekélyebb 
mértékben se térjenek le a kötelesség útjáról, s vonakodás nélkül tekintsék ellenségeiknek 
mindazokat, akiket az igaz és becsületes dolgokkal szembeszállóknak ismertek meg. 

 
22. Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem! 
23. Siess segítségemre, oh Uram,895 én szabadítóm!896 
 
Ezekben a záró igeversekben Dávid röviden kifejti a fő dolgot, amire vágyott, és egész 

imájának summáját, nevezetesen hogy miután az emberek elhagyták, és fájdalmas csapások 
érték minden oldaltól, Isten fogadja őt be és emelje őt fel ismét. Három kifejezésformát 
használ. Először, hogy Isten ne hagyja őt el, vagy ne szűnjön meg továbbra is gondoskodni 
róla, másodszor, hogy ne távolodjon el tőle, és harmadszor, hogy siessen a segítségére. Dávid 
valóban meg volt arról győződve, hogy Isten mindig is közel van a szolgáihoz, s egyetlen 
pillanattal sem késlekedik tovább a szükségesnél. De amint más helyen már láttuk, 
egyáltalában nem csoda, ha a szentek a gondjaikat és a fájdalmaikat Isten vállára letéve a test 
érzéseinek megfelelő nyelvezettel fogalmazzák meg kéréseiket. Nem szégyenülnek meg a 
gyengeségeik megvallásával, s nem is lenne helyes elrejteni az elméjükben felbukkanó 
kételyeiket. S jóllehet a várakozás a test szerint nagyon terhes volt Dávid számára, egyetlen 
szóval azt is megmutatja, hogy nem a bizonytalanságban imádkozott, mikor Istent az 
üdvözítőjének, vagy a szabadulása szerzőjének nevezi. Egyesek ezt a szót az én üdvösségem 
kifejezéssel fordítják, de ez erőltetett. Dávid inkább védőfalként állítja fel azt minden 
fortéllyal szemben, melyekkel, mint láthattuk, a hitét támadták, hogy történjen bármi, ő mégis 
teljesen bizonyos az üdvössége felől Istenben. 

                                                
895 Dominus. A héberben: אדני, Adonáj. 
896 “Ou, de mon salut.” — Széljegyzet. “Vagy, üdvözítőm.” 
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39. zsoltár 
 
A zsoltár elején Dávid arról beszél, hogy a szívét a fájdalom rendkívüli keserűsége 

ragadta meg, ami arra késztette őt, hogy túl nagy szenvedélyességgel és hevességgel adjon 
hangot a panaszainak. Megvallja, hogy noha a csendben maradásra és a türelem gyakorlására 
volt hajlamos, mégis, a fájdalma hevessége arra késztette, hogy olyan szélsőségekre 
ragadtassa el magát, amit semmiképpen sem akart. Ezután sorolja el a panaszait, melyeket 
imákkal kevert, ezzel jelezvén elméje nagy zavarodottságát. Mindebből kiderül: nem 
közönséges erőfeszítésekkel küzdött a kísértéssel, nehogy kétségbe essen. 

 
1. Az éneklőmesternek Jeduthunnak, Dávid zsoltára. 
 
Közismert, hogy Jeduthun az egyik fő énekes volt, akit a szent történelem megemlít 

(1Krón9:16, 16:38, 41-42). Valószínű tehát, hogy ezt a zsoltárt átadta a fő énekesnek, aki a 
háza népének tagja volt. Egyesek valóban egyfajta hangszínként értelmezik, s azt feltételezik, 
hogy valamely másik ének kezdete volt, ezt azonban én erőltetett magyarázatnak tekintem. 
Azokkal sem tudok egyetérteni, akik azt feltételezik, hogy Dávid itt valamiféle betegségről 
panaszkodik, mert hacsak valami konkrét ok nincs rá, nem helyes az általános kifejezéseket 
konkrét esetekre korlátozni. Épp ellenkezőleg, a szenvedések általa itt leírt szélsőséges 
jellegéből arra következtethetünk, hogy sokféle megpróbáltatásról van szó, vagy legalábbis 
arra, hogy ezek egyikére utal, mely súlyosabb volt az összes többinél és hosszú ideig tartott. 
Emellett azt is fontolóra kellene venni, hogy ebben a zsoltárban Dávid nem a maga érdemét 
hirdeti, mintha a megpróbáltatásai során az imáit az igazi kegyesség nyelvezetével és lelkülete 
által indíttatván tárná Isten elé, hanem inkább a gyengeségéből fakadó ama bűnét vallja meg, 
hogy mértéktelenül sajnálkozik, s ennek a lelkiállapotnak a hevessége által vezettetve bűnös 
panaszkodásba merül. 

 
2. Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; 

megzabolázom szájamat, a míg előttem van a hitetlen. 
3. Elnémultam, vesztegléssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. 
4. Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjede fel, így szólék 

azért az én nyelvemmel: 
 
2. Mondám: nosza vigyázok útaimra. Dávid a fájdalmának nagyságát magyarázza és 

szemlélteti azzal a körülménnyel, hogy szándékai és elhatározása ellenére tört ki a 
legsúlyosabb panaszkodásban. A szavainak jelentése lényegében ez: jóllehet türelemre intette 
a szívét, és elhatározta, hogy csendben marad, fájdalmának hevessége azonban akkora volt, 
ami elhatározásának megtörésére késztette, s ha lehet így mondani, kicsikarta belőle azokat a 
kifejezéseket. melyek kimutatták, hogy a szomorúság indokolatlan mértékének engedjen utat. 
A mondám kifejezésről tudjuk, hogy az nem mindig azt jelenti, amit szavakkal fejeznek ki, 
hanem gyakorta a szív céljainak megjelölésére is használatos, ezért néha hozzá is teszi a 
szívemben szavakat. Dávid tehát nem azt mondja, hogy lelkierejével és kitartásával 
dicsekedett és ezeket mutatta ki az emberek előtt, hanem azt, hogy a folytonos elmélkedéssel 
Isten előtt erősödött meg jól és készült fel azoknak a kísértéseknek a türelmes elviselésére, 
melyek most támadták őt meg. Különösen azt a gondosságot kell megfigyelnünk, mi őt 
jellemezte. Nem ok nélkül igyekezett ennyire éberséget gyakorolni önmagával szemben. 
Azért tette ezt, mert a tudatában volt a saját gyengeségének, s jól ismerte a Sátán sokféle 
fortélyát is. Ezért tekintett jobbra-balra, s figyelt mindenfelé, nehogy a kísértés valamelyik 
oldalról váratlanul rázúdulva elérje a szívét. Azért lett volna lehetetlen a hozzáférés, mert 
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minden oldalról elzárkózott, ha a fájdalmának rendkívüli súlyossága nem gyűrte volna le, és 
nem törte volna meg az elhatározását. Mikor azt mondja: hogy ne vétkezzem nyelvemmel; 
megzabolázom szájamat,897 azt nem úgy kell érteni, mintha csak nehézségek árán tudta volna 
visszafogni és elrejteni a bánatát (mert pusztán csak ürügy, mikor az ember az ábrázatával és 
beszédével a kegyesség látszatát kelti, de a szíve még mindig telve van gőggel), hanem 
miután semmi sem sikamlósabb, vagy féktelenebb, mint a nyelv, Dávid azt jelenti ki: 
megpróbálta olyannyira megzabolázni az érzelmeit, hogy egyetlen, a legcsekélyebb 
türelmetlenséget eláruló szó se hagyja el a száját. S annak a embernek valóban rendkívüli 
lelkierővel kell felruháztatnia, aki őszintén és szándékosan visszafogja a nyelvét, mely 
annyira hajlamos bűnbe esni. Ami ezután következik, a míg előttem van a hitetlen, azt 
általában úgy értelmezik, hogy Dávid elrejtette a fájdalmát, nehogy alkalmat adjon a 
gonoszoknak az istenkáromlásra, akik amint észreveszik, hogy Isten gyermekei 
összeroskadnak a megpróbáltatásaik terhe alatt, azonnal gúnyolni kezdik őket, ez pedig 
egyenértékű Magának Istennek a megvetésével. Nekem azonban úgy tűnik, hogy Dávid itt 
valamivel többet akart kifejezni – nevezetesen azt, hogy amíg a gonoszokat látta uralkodni, 
hatalmat gyakorolni és felmagasztaltatni a tisztességben, addig elhatározta: egyetlen szót sem 
szól, hanem türelemmel viseli a szegénységet és méltatlanságot, ami egyébként nem kevés 
bánatot és kínt okoz még a jó embereknek is. Ennek megfelelően nem csak azt mondja, hogy 
a gonoszok jelenlétében visszafogta magát, nehogy kitegye magát a gúnyolódásuknak, hanem 
azt is, hogy miközben az emberek legrosszabbjai bővelkedtek,898 s magas rangjukkal 
dicsekedve megvetettek másokat, ő az elméjében teljesen elszánta magát arra, hogy nem 
zavartatja magát. Ezzel nagyon világosan megmutatja: annyira körülvették az ártani mindig 
kész gonosz emberek, hogy még csak egy sóhajt sem engedhetett ki magából anélkül, hogy ne 
vált volna azonnal a gúny tárgyává. Ezért volt olyan nehéz feladat Dávid számára a nyelvének 
féken tartása, nehogy vétkezzen a panaszkodás szabadjára engedésével. Ebből tanuljuk meg, 
hogy valahányszor csak a nehézségek zaklatnak, törekedjünk komolyan az érzelmeink 
kordában tartására, nehogy az elégedetlenség istenellenes, szentségtörő kifejezése csússzon ki 
a szánkon. 

3. Elnémultam. Itt kijelenti, hogy elhatározása, amelyről beszélt, nem futó, vagy 
pillanatnyi gondolat volt, hanem a viselkedésével kimutatta: ez az elhatározás valóban mélyen 
meggyökerezett a szívében. Azt mondja: egy időre úgy megőrizte a békességét, mintha süket 
lett volna, s ez a türelmének látványos megnyilvánulása volt. Mikor így eldöntötte, hogy 
csendben marad, az nem afféle elhatározás volt, mint amilyeneket az ingatag beállítottságú 
embereket hoznak, akik alig ismerik még a saját elméjüket is, s akik csak nagy nehézségek 
árán képesek a vágyaikat megvalósítani. Ő hosszan és kitartóan szoktatta magát a türelem 
gyakorlásához, s ezt nemcsak a csendben maradással tette meg, hanem azzal is, hogy úgy 
elnémult, mintha elvesztette volna a beszélőképességét. A jóról kifejezést egyesek abban az 
értelemben magyarázzák, hogy nemcsak a bűnös és meggondolatlan szavak kimondásától 
tartózkodott, hanem egyáltalában a megszólalástól is. Mások úgy vélik, vagy azért hallgatott 
vesztegléssel a jóról, mert elboríttatván a nyomorúságokkal és a megpróbáltatásokkal, nem 
talált megkönnyebbülésre, bármerre is fordult, vagy, mert a szomorúságának hatalmas mivolta 
miatt képtelen volt Isten dicséretét énekelni. Véleményem szerint azonban a szavainak 
természetes jelentése az, hogy jóllehet képes volt kellően megvédeni magát, s nem mondható, 
hogy nélkülözte volna az igaz és helyes alapot a panaszra, mégis, a saját akaratából 

                                                
897 A zablának fordított héber מחסום machsom szó valódi jelentése szájkosár, s így fordítják az 5Móz25:4-ben. 
„A mi fordításainkban”, jegyzi meg Mant, „ez szerepel: ’megzabolázom’. De nem látom be, miképpen lenne 
képes a zabla meggátolni valakit abban, hogy beszéljen”. Valószínű, hogy az ókori zablák szájkosár formájúak 
voltak. 
898 Dr. Geddes így fordítja az igevers utolsó mondatát: „Mialatt a gonoszok előttem bővelkedtek.” 
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tartózkodott a megszólalástól.899 Szembeszállhatott volna az istentelenekkel ártatlanságának 
megalapozott védelmével, de inkább úgy döntött, igaz ügyében inkább elébe megy a 
vádaskodásnak, semhogy bármiféle féktelen sajnálkozásba merüljön. Az igevers utolsó 
mondatában hozzáteszi: noha egy időre így visszafogta magát, fájdalmának hevessége végül 
mégis áttört minden, a nyelve elé állított akadályt. Ha Dávid, aki ennyire bátor bajnok volt, 
mégis csődöt mondott a maga útját járva, mennyivel jobban kell nekünk attól félnünk, nehogy 
hasonló módon mi is elbukjunk? Azt mondja, a fájdalma felzaklatódott, mert amint azt majd 
hamarosan látjuk, bajainak hevessége a kavargásig fokozódott. Egyesek a mondatot úgy 
fordítják, hogy a fájdalma megromlott, mintha azt jelentené ez, hogy rosszabbodott, pontosan 
úgy, ahogyan egy seb is rosszabbá válik, ha megrothad, vagy elgennyesedik, de ez az 
értelmezés erőltetett. 

4. Fölhevült bennem az én szívem. Itt egy hasonlattal szemlélteti bánatának nagyságát, 
elmondván nekünk, hogy a belsőleg elnyomott szomorúsága egyre jobban lángra kapott, míg 
lelke heves indulatának ereje növekedett. Ebből egy nagyon hasznos leckét tanulhatunk meg. 
Minél szenvedélyesebben igyekszik valaki Istennek engedelmeskedni, s veszi igénybe minden 
erejét a türelem gyakorlásában, annál hevesebben támadja majd a kísértés, mert a Sátán, 
miközben nem annyira zavaró a közönyösök és gondatlanok számára, s a közelükbe se megy, 
minden erejét ellenséges csatasorba állítja az illetővel szemben. Valahányszor tehát úgy 
érezzük, hogy heves érzelmek dúlnak és keltenek nyugtalanságot a keblünkben, emlékezzünk 
meg Dávid eme példájáról, nehogy cserbenhagyjon a bátorságunk, vagy a gyengeségünk 
nehogy egyenesen a kétségbeesésbe kergessen. A száraz és forró kigőzölgések, melyeket a 
Nap kelt nyáridőben, felbolydulás nélkül felemelkednének a levegőbe, ha semmi sem történik 
az atmoszférában, ami útjukat állná. Mikor azonban a közbenső felhők meggátolják a szabad 
felemelkedésüket, konfliktus lép fel, melyből a villámok származnak. Hasonló a helyzet 
azokkal a kegyesekkel is, akik az Istenhez akarják emelni a szíveiket. Ha belenyugodnának az 
elméjükben támadó hiábavaló képzelgésekbe, akkor egyfajta szabadsággal merülhetnének 
mindenféle fantáziálásba. Mivel azonban megpróbálnak ellenállni ezek befolyásának, és 
igyekeznek Istennek szentelni magukat, a test részéről támadó akadályok háborgatni kezdik 
őket. Valahányszor tehát a test beveti erőfeszítéseit, és tüzet gyújt a szívünkben, tudjuk meg, 
hogy ugyanaz a kísértés tesz minket is próbára, ami oly sok fájdalmat és bajt okozott 
Dávidnak is. Az igevers végén elismeri, hogy az őt ért megpróbáltatás a súlyossága miatt 
végül fölébe kerekedett, s meggondolatlan és ostoba szavak hagyták el a száját. A mag 
személyében tartja elénk az emberi gyengeség tükrét, hogy figyelmeztetvén a ránk leselkedő 
veszélyre, tanuljunk meg idejekorán védelmet keresni Isten szárnyainak árnyékában. Mikor 
azt mondja, hogy szólék azért az én nyelvemmel, az nem felesleges szószaporítás, hanem a 
bűnének igazi és teljesebb megvallása, amiért nemcsak bűnös módon morgolódott, hanem a 
hangos panaszkodásnak is utat engedett. 

 
 5. Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd 

tudjam, hogy milyen múlandó vagyok.900 
6. Ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. 

Bizony merő hiábavalóság minden ember, akárhogyan áll is! Szela. 
7. Bizony árnyékként jár az ember; bizony csak hiába szorgalmatoskodik; 

rakásra gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat! 

                                                
899 French és Skinner olvasata: „vesztegléssel hallgattam a jóról és a rosszról”. A héberben egyszerűen csak „a 
jóról” áll, ők azonban megjegyzik: „Ez a kifejezés gyakran előfordul a Szentírásban, s úgy tűnik, hogy az állandó 
használatának következtében itt csak a mondat egyik része szerepel”. Például: „Vigyázz magadra, Jákóbnak se 
jót, se rosszat ne szólj” (1Móz31:24), vagy „Nem szóla pedig semmit felőle Absolon Amnonnak, sem jót, sem 
gonoszt” (2Sám13:22). 
900 Vagy ahogyan Horsley olvassa: “milyen rövid [életű] vagyok.” 
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5. Jelentsd meg Uram az én végemet. Úgy tűnik ebből, hogy Dávidot elragadta a 

szenvedély helytelen és bűnös szélsőségessége, látván, hogy Istent véli mulasztónak. Ez még 
világosabban kiderül majd a következő igeversekből. Igaz, hogy az ezután következőkbe 
kegyes és ildomos imát is belesző, itt azonban arról panaszkodik, hogy törékeny és átmeneti 
életű halandó emberként, Isten nem bánik vele gyengédebben. Efféle és ehhez hasonló 
panaszokkal vannak majdnem teljesen tele Jób értekezései. Nem minden harag és neheztelés 
nélkül beszél tehát Dávid így: „Istenem, ha már ilyen szigorúan bánsz velem, legalább azt 
tudasd, milyen hosszú életet jelöltél ki a számomra. Ha viszont az életem csak egy pillanat, 
akkor miért bánsz velem ekkora szigorral, és miért zúdítod a fejemre a nyomorúságok oly 
hatalmas terhét, mintha megannyi koron át kellene élnem? Mi hasznom van abból, hogy 
megszülettem, ha a létezésem oly rövid időszakát nyomorúságban kell leélnem, s a 
megpróbáltatások folytatólagos sorozata zúdul rám alatta?” 

Ennek megfelelően ezt az igeverset a következővel össze kell olvasni: Ímé tenyérnyivé 
tetted napjaimat. A tenyérnyi négyujjnyi mérték, s itt nagyon kicsiny méretet jelent. Mintha 
azt mondta volna, hogy az ember élete gyorsan tovaszáll, s a vége mondhatni érinti az elejét. 
Ezért jut a zsoltáros arra a következtetésre, hogy minden ember merő hiábavalóság Isten előtt. 
Ami a szavak jelentését illeti, ő nem azt kéri, hogy az emberi élet rövidsége mutattassák meg 
neki, mintha nem ismerné azt. Ebben a nyelvezetben egyfajta irónia rejlik, mintha ezt mondta 
volna: Számoljuk össze az éveket, melyek még megmaradtak a számomra a Földön, vajon 
elégséges kárpótlás lesznek azok nekem az elszenvedett nyomorúságokért? Egyesek a חדל 
chedel szót eviláginak, mások mulandónak fordítják, azaz mondhatni, ami csak egy ideig tart. 
Ez utóbbi fordítás azonban itt nem helyes, mert Dávid még nem fejezi ki konkrétan életének 
rövidségét, hanem továbbra is kétértelműen beszél róla. Ha az evilági jelentést fogadjuk el, 
akkor a szakasz értelme az alábbi lesz: mutasd meg, hogy kiterjeszted-e életemet a világ 
végéig. Véleményem szerint azonban az általam követett fordítás sokkal helyesebb, amellett a 
 lamed betűk is felcserélődhettek, minek következtében a cheled szóból chedel ל daleth és a ד
lett. Nagyon helyesen tekinthető azonban kornak, vagy életszakasznak.901 Mikor azt mondja, 
hogy élete Isten előtt semmi azért, hogy sajnálatra és könyörületre indítsa Őt, akkor a 
törékenysége tanújaként folyamodik hozzá, sejtetvén, hogy nem ismeretlen dolog az Ő 
számára, mennyire mulandó és rövid az ember élete. A merő, vagy teljes hiábavalóság 
kifejezés902 azt sugallja, hogy az egész emberi fajban nincs más, csak hiábavalóság. Azt 
jelenti ki az emberekről, hogy miközben állnak,903 azaz mondhatni, életük legjavát élik, 
nagyrabecsülést akarnak maguknak, s a saját szemükben jelentős befolyással és hatalommal 
rendelkező embereknek tűnnek. A fájdalom kínjai késztették Dávidot arra, hogy hangot adjon 
ezeknek a panaszoknak. Észre kell vennünk azonban, hogy az emberek főleg a 
megpróbáltatásoktól fájdalmasan lesújtva érzik meg a semmiségüket Isten szemében. A 
bővelkedés annyira megmérgezi őket, hogy megfeledkezvén állapotukról, és belesüllyedve az 
érzéketlenségbe, hallhatatlan földi mivoltot képzelnek maguknak. Nagyon hasznos a 

                                                
901 „A korom, tehát életem egész terjedelme.” – Cresswell. 
902 A hiábavalóságnak fordított הבל hebel szó egyesek szerint délibábot jelent, a párák ama megtévesztő 
felgyülemlését a messzeségben, amit az utazó az Arábiai sivatagban látni vél maga előtt, s amitől naiv módon a 
szomja csillapításának lehetőségét reméli, de ami, mikor közelebb ér hozzá, csak forró homoknak bizonyul, 
melyen a napfény visszatükröződése egy tó képét jeleníti meg. Mások szerint a hiábavalóság párát jelent, mely 
valaki leheletében gyorsan szertefoszlik, s amelyre az apostol a Jak4:14-ben utal. Én a szó eredeti [pára] 
jelentését”, mondja Mant püspök, „költőibbnek és energikusabbnak tartom, mint a ’hiábavalóság’ származtatott 
kifejezését”. Lásd még Simonis és Parkhurst megjegyzéseit a הבל-ről. Ábel adta a Hebel, hiábavalóság nevet a 
második fiának, s Dávid itt azt jelenti ki, hogy אדם-כל  kol-adam, az összes Ádám, minden ember hebel, 
hiábavalóság. 
903 Az itt „áll”-nak fordított szót „helyesen írja körül Dathe: ’Dum firmissime constitutus videatur’.” – Roger’s 
Psalms in Hebrew, 2. kötet, 200. oldal. 
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számunkra megismerni saját törékenységünket, nehogy miatta a bánat oly állapotába 
kerüljünk, ami zúgolódásra és panaszkodásra indít minket. Dávid igazán és bölcsen beszél, 
mikor kijelenti, hogy az ember, még ha látszólag a nagyság legfelsőbb rendű állapotába is 
került, csak olyan, mint egy buborék a víz felszínén, ami kipukkad a szél hatására, de 
ugyanakkor téved, mikor ezt oknak tekinti a panaszkodásra Istennek. Érezzük tehát akképpen 
jelen állapotunk nyomorúságát, hogy legyünk bármennyire is lesújtottak és bánatosak, 
alázatos könyörgőkként mégis képesek legyünk Istenre tekinteni, és a kegyelmét kérni. Amint 
majd nemsokára meglátjuk, Dávid is, önmagát helyesbítvén ezt teszi, mert nem merül 
továbbra is az elhamarkodott és megfontolatlan siránkozásba, hanem felemelvén a lelkét a hit 
gyakorlásával, megszerzi a mennyei vigasztalást. 

7. Bizony árnyékként jár az ember.904 Ugyanazt a témát folytatja. Az árnyék szó alatt 
azt érti, hogy semmi lényegi sincs az emberben hanem csak, amint mondjuk, hiábavaló 
megjelenés, s tudom is én mennyi benne a mutogatás és a kérkedés.905 Egyesek a szót 
sötétségnek fordítják, s így értik a zsoltáros szavait: az ember élete azelőtt szertefoszlik, hogy 
megismerhető lenne. Ezekben a szavakban azonban Dávid egyszerűen csak azt fejezi ki 
minden emberről egyénileg, amit Pál az egész világra kiterjeszt, mikor ezt mondja: „elmúlik e 
világnak ábrázatja” (1Kor7:31). Ezzel tehát tagadja, hogy bármi is lakozna az emberekben, 
mert a bennük mutatkozó erő látszata hamarosan el fog múlni. Amit hozzátesz, hogy hiába 
szorgalmatoskodik, az a hiábavalóságuk csúcsa, mintha ezt mondta volna: Úgy látszik, mintha 
az emberek abból a célból születtek volna, hogy egyre inkább megvetendővé váljanak, mert 
jóllehet csak olyanok, mint az árnyék, mégis bolondok, vagy inkább őrültek módjára vetik 
bele magukat a zaklató gondokba, és nyugtalanítják céltalanul magukat. Még világosabban 
kifejezi, miképpen mutatják ki ostobaságukat, mikor kimondja: buzgón és gondosan 
halmozzák a gazdagságot, és soha nem gondolják lehetségesnek, hogy akár hirtelen is 
távozniuk kell jelenlegi lakóhelyükről. S mi másért zaklatnák így elméjüket és testüket, mint 
azért, mert úgy képzelik: soha nem szerezhetnek eleget? Csillapíthatatlan szerzési vágyuk 
következtében ugyanis úgy harácsolják a világi gazdagságot, mintha száz emberi életet 
élnének meg. Ezen kívül Dávid ebben az igeversben nem úgy teszi a gúny tárgyává az emberi 
kapzsiságot, mint Salamon a Péld5:10-ben, mert nemcsak az örököseikről beszél, hanem 
általánosan jelenti ki, hogy az emberek a gondokkal zaklatják és gyötrik magukat, noha nem 
tudják, ki aratja majd le a vagyonfelhalmozásuk gyümölcseit.906 Ők valójában 
gondoskodhatnak magukról de micsoda őrültség és ostobaság az, ha szűnni nem akaró, és 
haszontalan gondokkal kínozzák magukat, melyeknek se konkrét céljuk, se határuk nincsen? 
Dávid itt azokat a heves és zabolátlan vágyakat kárhoztatja, melyektől a világi emberek 
elragadtatván furcsán beszélnek, s eget-földet összezavarnak, mert nem ismerik el halandó 

                                                
904 A héberben szó szerint „az ember képmásban jár”, egy árnyék, amely néha valami valóságosnak és 
lényeginek tűnik, de ami nem érdemli meg ezt a jellemzést, mert csak látszat. Az élet puszta kinézet, „egy 
látomás alaptalan szövete”, látszatra szilárd, de nincsen benne valóság. A szó előfordul a Zsolt73:20-ban is: „úgy 
veted meg képöket”, hiábavaló kinézetüket, vagy látszatgazdagságukat. Walford olvasata: „jár mint árnyék”, s 
megjegyzi, hogy a ב elöljáró gyakorta használatos a כ helyett a hasonlóság megjelölésére”. Azt is megemlíti, 
hogy Dathe „árnyékot követ” fordítása az érelmét tekintve jó, de nem adja vissza pontosan a héber eredeti által 
közvetített jelentést. 
905 “Et je ne scay quelle parade et ostentation.” 
906 Fontos megemlíteni a különbséget az itt rakásra gyűjt-nek fordított héber צבר tsabar szó, valamint az 
összegyűjt-nek fordított אסף asaph szó között. „Az előbbi”, mondja Hammond, „itt látszólag az aratás minden 
fáradságát magában foglalja, a növények lekaszálását, kévékbe kötését, rakásra halmozását, mindazon helyekről, 
ahol nőnek, egyetlen halomba. Utóbbi a behordását, vagy beraktározását jelenti mindazokról a helyekről, ahol a 
szállításra felhalmozták. Az אסף asaph tehát néha azt jelenti, felhalmozni, néha azt, hogy behordani. Ez tehát az 
emberi állapot hiábavalóságának leírása, mikor az ember a beszerzés minden fázisán keresztülment, de semmi 
látható sincsen, amiben örömét lelné, s még az is bizonytalan, hogy vajon majd ő fogja a felhalmozottakat 
élvezni, vagy az örököse, sőt, az ellensége: nem tudja megmondani, hogy ’ki gyűjti be a csűrbe’, vagy élvezi 
majd, mikor már a csűrben lesz.” 
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mivoltukat, s még kevésbé veszik fontolóra, hogy életüknek mindössze tenyérnyi a határa. 
Dávid zilált és zavaros elmeállapotban beszélt, de a nyelvezetében egy nagyon hasznos lecke 
rejlik. Eszerint nincs alkalmasabb orvosság, mely lehetővé teszi a számunkra a felemelkedést 
a szükségtelen gondok fölé, mint a megemlékezés arról, hogy életünk rövidsége csak mintegy 
tenyérnyi. 

 
8. Most azért, mit reméljek, oh Uram?!907 Te benned van bizodalmam. 
9. Ments ki engem minden álnokságomból; ne tégy engem bolondok908 csúfjává! 
10. Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted. 
 
8. Most azért, mit reméljek, oh Uram?! Dávid, elismervén, hogy szíve túlságosan a 

heves és zabolátlan érzelmek hatása alá került, melyek miatt hatalmas nyugtalanságban volt 
része, most visszatér az elme nyugodt és lecsillapodott állapotához. Ebből pedig még 
világosabb az, amit korábban mondtam, miszerint ebben a zsoltárban részben helyes imákat, 
részben megfontolatlan panaszokat olvasunk. Mondtam, hogy Dávid itt kezd helyesen 
imádkozni. Igaz, hogy néha még a világi emberek is pontosan úgy éreznek, ahogy itt Dávid is 
elismeri, hogy érzett, de a saját hiábavalóságuk ismerete nem vezeti őket oly messzire, hogy 
Isten hathatós támogatását keressék. Épp ellenkezőleg, inkább szándékosan érzéketlenné 
teszik magukat, hogy zavartalanul merülhessenek a saját hiábavalóságukba. Ebből az 
igeszakaszból megtanulhatjuk, hogy egyetlen ember sem keresi az Istent abból a célból, hogy 
Tőle függjön, és Belé vesse a reménységét, amíg meg nem érzi a saját törékenységét, sőt, 
amíg semmivé nem válik. Hallgatólagosan nagy erő rejlik a most szóban, mintha Dávid ezt 
mondta volna: a hízelgés és a hiábavaló képzelgések, melyek az emberek elméit erősen 
megtartják a hamis biztonságérzetben, többé nem csapnak be engem, mert már teljes 
mértékben tudatában vagyok a magam állapotának. Nekünk azonban túl kell lépnünk ezen az 
alapvető állapoton. Nem elégséges ugyanis, hogy felrázatván a saját gyengeségünk 
megérzésétől, félelemmel és reszketéssel igyekezzünk megismerni a kötelességünket, ha 
egyidejűleg nem jelenti ki Magát nekünk Isten, mert csak Tőle kell függni minden 
várakozásunknak. Ennek megfelelően, miután a világi embereket céltalan meggyőzni a saját 
teljes hiábavalóságukról, mert még ha meg is győződnek róla, mégsem fejlődnek soha azáltal, 
mi tanuljunk meg előrelépni és tovább fejlődni, hogy ha mondhatni olyanok vagyunk mint a 
halottak, Isten megeleveníthessen bennünket, Akinek a hivatala megteremteni minden dolgot 
a semmiből. Akkor szűnik ugyanis meg az ember hiábavalóság lenni, és ténylegesen valamivé 
válni, mikor Isten erejétől támogatva a mennyei dolgokra vágyik. 

10. Ments ki engem minden álnokságomból. Ebben az igeversben a zsoltáros még 
mindig a kegyes és szent imáját folytatja. Többé már nem ragadja el bánatának hevessége az 
Isten elleni zúgolódásra, hanem alázatosan elismervén önmagát Isten előtt vétkesnek, az Ő 
kegyelméért könyörög. Az álnokságaiból való kimentését kérve az igazságosság dicséretét 
tulajdonítja Istennek, miközben önmagára hárít minden szégyent az eltűrt nyomorúságokért. S 
nemcsak egy bűn miatt vádolja önmagát, hanem elismeri, hogy jogosan vádoltatik a bűnök 
sokaságával. Ennek a szabálynak kell minket is vezetnie, ha enyhülést szeretnénk a 
nyomorúságainkra, mert amíg nem magát a forrását szárítjuk ki ezeknek, soha nem szűnnek 
meg ránk következni, egyik a másik után. Dávid kétségtelenül enyhülést szeretett volna a 
nyomorúságaira, de miután azt várta, hogy amint megbékül Istennel, a bűneinek büntetése is 
abbamarad, itt csak annyit kér, hogy a bűnei legyenek megbocsátva. Dávid példájából tehát 
megtanuljuk, hogy nem pusztán a minket lesújtó és zaklató nyomorúságokból próbáljunk meg 
kimenekülni, hanem kövessük azokat vissza az okukig és a forrásukig, könyörögvén, hogy 
Isten ne vádoljon minket a bűneinkért, hanem törölje el a vétkeinket. Ami ezután következik a 
                                                
907 Az eredetiben אדני, de egyes kéziratokban a יהוה szerepel, ami valószínűleg a helyes olvasat. 
908 “Ou, vauneant et desbauche, ou, meschant.” — Széljegyzet. “Vagy, a lusta és romlott, vagy, gonosz.” 
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bolondok gúnyolódásáról vagy csúfjáról, azt vehetjük mind aktív, mind passzív értelemben, 
azzal a jelentéssel, hogy Isten ne tegye őt ki a gonoszok csúfolódásának, vagy azzal, hogy ne 
tegye őt ki ugyanannak a szégyennek, mint amiben az istenteleneknek van részük. Mivel 
mindkét jelentés nagyon jól illik a zsoltáros mondandójához, az olvasóra hagyom, hogy az 
általa jobbnak tartottat fogadja el. Egyébként a נבל nabal szó nemcsak bolond embert jelent, 
hanem megvetendő személyt is, olyasvalakit, a ki a végtelenségig hitvány és aljas. Az 
legalábbis bizonyos, hogy ezzel a kifejezéssel az elvetetteket érti, akiket a Szentírás a saját 
ostobaságuk miatt ítél el, mert megfosztatván a józan eszüktől, és értelmüktől, egészen 
szélsőségesen vetik meg és vádolják Istent. 

10. Megnémultam. Dávid itt önmagát hibáztatja, mivel nem tartotta azt a hallgatást, 
aminek a megtörésére, amint láttuk, a fájdalmának a hevessége késztette. Mikor tehát azt 
mondja, hogy megnémult, ezt nem annak az egyenletes és kitartó hallgatásnak a dicséreteként 
érti, amit gyakorolt. Ez inkább a hibájának a helyesbítése, mintha a türelmetlenségét feddve 
így szólt volna önmagához: Mit cselekszel? Csendet parancsoltál magadnak, s gőgösen 
zúgolódsz Isten ellen, de mit nyersz majd ezzel az önteltséggel? Itt egy nagyon hasznos és 
tanulságos lecke van a számunkra, mert semmi sem alkalmasabb a fájdalom heves 
rohamainak a korlátozására, mint a megemlékezés arról, hogy nem halandó emberrel, hanem 
Istennel van dolgunk, Aki mindig fenntartja majd az Ő igazságát mindazzal szemben, amit az 
emberek mondhatnak zsémbes panaszkodásuk, sőt heves vádaskodásaik közben. Mi más 
lenne az oka annak, amiért az emberek túlnyomó többsége olyan szélsőségekig mennek el a 
türelmetlenségükben, mint az, hogy még Istennel is merészelnek vitába bocsátkozni. Így, 
miközben egyesek minden nyomorúságukat a szerencsének, mások az embereknek, megint 
mások a fantáziájuk által sugallt különféle okoknak tudják be, s alig van száz között egy, aki 
ezekben Isten kezét felismeri, megengedik maguknak a keserű panaszkodást, és soha nem 
gondolnak arra, hogy ezzel Istent sértik meg. Dávid épp ellenkezőleg, a szentségtelen vágy és 
a bűnös szélsőségesség legyőzése végett visszatér Istenhez, és elhatározza, hogy csendben 
marad, mert a megpróbáltatás, amit most elszenved, Istentől származik. S miután Dávid, aki 
így a legsúlyosabb próbáknak lett alávetve, mindazonáltal a csendben maradás mellett döntött, 
tanuljuk meg ebből, hogy a hitünk egyik fő gyakorlata, mikor megalázzuk magunkat Isten 
hatalmas keze alatt, és zúgolódás, vagy panaszkodás nélkül vetjük alá magunkat az 
ítéleteinek. Észre kell venni, hogy az emberek csak akkor vetik alá magukat alázatosan és 
nyugodtan Istennek, mikor nemcsak arról vannak meggyőződve, hogy mindenható hatalmával 
megtesz bármit, amit csak akar, de arról is, hogy Ő igazságos bíró, mert jóllehet a gonoszok 
érzik, hogy Isten keze nehezedik rájuk, mégis kegyetlenséggel és zsarnoksággal vádolják Őt, s 
nem szűnnek meg szörnyű istenkáromlásokat árasztani magukból Ellene. Dávid Isten titkos 
ítéleteire akkora tisztelettel és csodálkozással tekint, hogy egyedül ezzel megelégedve bűnös 
dolognak tartja megnyitni a száját, hogy akár csak egy szót is szóljon Ellene. 

 
11. Vedd le rólam a te ostorodat; kezed fenyítéke miatt elenyészem én. 
12. Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly, az ő 

kiválóságát.909 Bizony merő hiábavalóság minden ember. Szela. 
 
11. Vedd le rólam a te ostorodat. Dávid itt a már elmondott imáját erősíti meg, 

miszerint megszerezvén Isten bocsánatát, egyidejűleg kegyes bánásmódban is részesedhessen 
Tőle. Ez az ima azonban nem zavarja meg azt a hallgatást, amit az imént említett, mert 
vágyaink és imáink, amennyiben a megfelelő formába vannak öntve az Isten Ígéje által 
lefektetett szabályok szerint, nem az isteni nemtetszést kiváltóan megfontolatlanok és zajosak, 
hanem abból a nyugodt csendességből fakadnak, amit a hit és a türelem hoz létre a 

                                                
909 A Károli-fordításban a szépségét szó szerepel – a ford. 
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szívünkben. Valóban igaz, hogy ha bárki komolyan imádkozik Istenhez, az nem tévesztheti 
össze azt a saját érzéseivel, a panaszainak kiárasztásával, s a szélsőséges hevesség 
kimutatásával. Látjuk azonban, hogy Dávid, aki korábban hangos siránkozással panaszolta a 
nyomorúságait, most nyugodtan azt kezdi fontolóra venni, hogy mit érdemel, és bocsánatért 
imádkozik. Azt szeretné, ha Isten enyhítené a rá kiszabott büntetést. S azonnal következik az 
ok is: kezed fenyítéke miatt elenyészem én. Így beszélve Dávid nem arra céloz, hogy ez 
mentség lenne a bűnének kisebbítésére, hanem arra vágyik, hogy gyengeségében képes legyen 
elviselni. Amit önmaga vonatkozásában mond, miszerint elenyészik, mert érzi, hogy Isten 
keze ellene van, ugyanazt az igazságot általánosságban is kimondja a 12. versben, kijelentvén, 
hogy ha Isten elkezdene velünk szigorúan a törvénynek megfelelően bánni, annak 
következtében mindenki elpusztulna, és megsemmisülne az Ő haragjától. Világosan 
megmutatja először is, hogy nem bárkiről, sőt még nem is csak általánosságban az emberekről 
beszél, mert olyan héber szót használ, ami a hősiessége, bátorsága, vagy kiválósága folytán 
ismert embert jelent.910 Másodszor pedig azt mondja, hogy ha Isten az efféle emberek 
megbüntetésére szánja rá Magát, akkor minden dolog, amit drágának tartanak önmagukban, 
felemésztetik, vagy elolvad. Az elmondottak summája tehát az, hogy az emberek között senki 
sincs felruházva olyan hatalommal és dicsőséggel, akit az Isten haragja, ha heves tűzzel 
fellobban ellene, semmivé ne tenne. Azonban szükséges aprólékosabban is megvizsgálni a 
szavakat. Dávid nem egyszerűen Isten haragjának félelmetes jellegét mutatja be, hanem 
egyidejűleg kijelenti és bemutatja az igazságosságát is minden, az emberekre kiszabott 
büntetésében. Isten ítéletei néha még a pogány emberek szívében is félelmet és rémületet 
keltenek, de a vakságuk akkora dühvel tölti el őket, hogy folytatják a harcot Isten ellenében. 
A büntetés kifejezés alatt Dávid súlyos büntetésekre utal, olyanokra, melyek a szigorú 
igazságosság és az isteni harag jelei. Tudjuk, hogy Isten gyakran használja a fenyítő vesszőjét 
az igazi hívőkön, de teszi azt úgy, hogy a büntetéssel egy időben megízlelteti velük a 
kegyelmét és a szeretetét is, s nemcsak enyhíti a rájuk kiszabott büntetéseket, de 
vigasztalással is keveri, s ezzel sokkal elviselhetőbbé teszi azokat. Dávid tehát itt nem az atyai 
büntetésekről beszél, hanem azokról, melyeket Isten az elvetettekre szab ki, mikor a 
hivatalának gyakorlása közben hajthatatlan bíróként végrehajtja rajtuk azokat a büntetéseket, 
melyekre rászolgáltak. Elmondja nekünk, hogy mikor Isten érezteti a szigorát, akkor nincs 
ember, akit az ne emésztene meg, vagy sorvasztana el. Első ránézésre Istennek egy molyhoz 
hasonlítása abszurdnak tűnhet, mert mondhatni mi köze van egy aprócska molylepke és Isten 
végtelen fensége között? Erre azt mondom: Dávid nagyon helyesen használta ezt a hasonlatot, 
hogy tudhassuk: jóllehet Isten nem mennydörög nyíltan a mennyből az elvetettek ellenében, 
titkos átka mégsem szűnik meg emészteni őket pontosan úgy, ahogyan a moly is észrevétlenül 
rág lyukat a ruhába, vagy a gyapjúba.911 Egyidejűleg utal az ember kiválóságára,912 amiről azt 
mondja, hogy ugyanúgy emésztetik el, mikor megsértik az Istent, mint ahogyan a moly 
felemészti a legdrágább ruhákat, szétrágva azokat. A Szentírás gyakran nagyon helyesen 

                                                
910 “Car il use d’un mot par lequel les Hebrieux signifient un homme vertueux, courageux, ou excellent.” — A 
héber szó az איש ish. 
911 Az angol változat látszólag azt jelenti, hogy az ember kiválósága ugyanúgy felemésztődik, mint ahogyan a 
moly is felemésztődik. „De”, mondja Walford, „ez nem helyes, vagy alkalmas értelmezés. A cél nem annak 
kijelentése, hogy a moly felemésztődik, hanem hogy a moly emészti fel, vagy szennyezi be a ruhákat”. Az ő 
olvasata: „Büntetéssel fenyíted az embert a bűn miatt, s megsemmisíted a kiválóságát úgy, ahogyan a moly 
megsemmisíti a ruhát”. Kálvin is pontosan így fordítja [és Károli is – a ford.]. A moly héberül עש ash, ami a 
ruha felemésztéséből, vagy megsemmisítéséből származik. Lásd az עש ash szó leírását a Parkhurst’s Lexikonban. 
Az itt használt jelentés gyakran előfordul a Szentírásban. Például a Hós5:12-ben Isten mondja: „Én pedig 
olyanná lettem Efraimnak, mint a moly”, azaz felemésztem őket, majd az Ézs50:9-ben „Ímé, mindnyájan, mint a 
ruha megavulnak, moly emészti meg őket!” 
912 Az eredeti szót, amit Kálvin „kiválóságnak” fordít, Hammond „drága dolgoknak” fordítja, ami alatt a 
gazdagságot, egészséget, szépséget, erőt, röviden mindazt érti, ami csak drága a számunkra. 
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használ efféle hasonlatokat, s hol ilyen, hol olyan nézettel alkalmazza azokat. Mikor Ezékiás 
(Ézs38:13) oroszlánhoz hasonlítja az Istent, ezt a saját elméjének érzéseire utalva teszi, mert 
annyira átjárta és elborította őt a félelem és a rettegés. Ezen a helyen azonban Dávid arra tanít 
bennünket, hogy noha a világ nem feltétlenül veszi észre Isten félelmetes bosszúállását, az 
mégis felemészti az elvetetteket, titokban rágva őket. A mondat, miszerint merő hiábavalóság 
minden ember megint csak nagyon helyesen ismétlődik, mert amíg Isten ereje le nem győz 
minket, s mondhatni porig nem aláz, addig soha nem kutatjuk a szívünket, hogy 
hiábavalóságunk ismerete eltöröljön belőlünk minden elbizakodottságot. Miért van minden 
ember oly ostobán megelégedve önmagával, sőt még meg is tapsolja magát, ha nem azért, 
mert ameddig Isten ezt eltűri, szándékosan vakok a saját gyengeségeikre? Az egyetlen 
orvosság tehát az emberek kigyógyítására a büszkeségből az, amikor Isten haragjának 
megérzésétől megriadva nemcsak önmagukkal kezdenek elégedetlené válni, de porig is 
alázzák magukat. 

 
13. Halld meg Uram az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, 

könyhullatásomra ne vesztegelj;913 mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint 
minden én ősöm. 

14. Ne nézz reám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek és nem leszek többé! 
 
13. Halld meg Uram az én könyörgésemet. Dávid fokozatosan növeli a hevességét az 

imádkozásban. Először a könyörgésről beszél, majd a kiáltásról, harmadjára pedig a 
könnyhullatásról. Ez a fokozódás nem pusztán szónoki figura, ami csak a stílus ékesítését 
szolgálja, vagy pusztán más és más szavakkal fejezi ki ugyanazt. Azt mutatja ez meg, hogy 
Dávid komolyan, teljes szívéből siratta az állapotát, s ezzel a saját példáján keresztül állította 
fel a számunkra az imádkozás szabályát. Mikor jövevénynek, és zsellérnek nevezi magát, azzal 
ismét megmutatja, milyen nyomorúságos volt az állapota, majd konkrétan hozzáteszi: te 
nálad, de nemcsak annak kimutatása végett, hogy az emberek távol vannak Istentől, amíg 
ebben a világban élnek, hanem ugyanabban az értelemben is, melyben korábban azt mondta, 
hogy a napjaim előtted olyanok, mint a semmi. Igaz, Istennek nincs szüksége rá, hogy 
közülünk bárki is tájékoztassa minderről, mert Magától is jól tudja, hogy az embereknek csak 
rövid utat kell bejárniuk ebben a világban, azaz csak rövid ideig maradnak benne, mint akik 
csak letétbe helyeztetnek bele.914 A zsoltáros értekezésének jelentése az, hogy Isten látja a 
mennyből, mennyire nyomorult lenne az állapotunk, ha nem tartana fenn minket az Ő 
kegyelmével. 

14. Ne nézz reám, hadd enyhüljek meg. Szó szerint: szűnj meg tőlem, ezért egyesek így 
magyarázzák: emelkedjen fal közénk, hogy a kezed ne érhessen el. Mások kiegészítésképpen 
olvassák a ránézni szót, de ami az értelmet illeti, keveset számít, melyik magyarázatot 
fogadjuk el, mert az igeszakasz jelentése ugyanaz, nevezetesen: Dávid azért könyörög 
Istennek, adjon neki némi enyhülést a bajaitól, hogy visszanyerhesse erejét, vagy legalábbis 
egy kis nyugalomhoz jusson, mielőtt elmenne ebből a világból. A zsoltár eme záró igeverse 
azzal a nyugtalansággal és a bűnös érzelmekkel látszik rokonságban állni, melyeket test 
szerint tapasztalt meg. Látszólag ugyanis Istent illetően panaszkodik, mikor azt kéri, hogy 
legalább meghalni legyen ideje. Így szoktak azok beszélni, akiket fájdalmasan felzaklat a 
szenvedésük. Elismerem, helyesen szól, mikor elismeri, hogy nincs reménysége az 
egészségének helyreállítására, amíg Isten nem szűnik meg a nemtetszését kimutatni, de téved, 
mikor enyhülést kér, hogy legyen ideje meghalni. Tekinthetjük az imát törvényesnek ebben az 
értelemben véve: Uram, mivel tovább már nem vagyok képes elhordozni a csapást, hanem 
valóban nyomorultul kell elpusztulnom, ha továbbra is komolyan sújtasz, legalább egy rövid 
                                                
913 “Ne dissimule point.” — “Ne hagyd figyelmen kívül.” 
914 “Comme des gens qui sont logez en une maison par emprunt.” 



 396 

időre adj enyhülést, hogy nyugodtan és békében ajánlhassam a lelkem a Te kezedbe. Az általa 
használt nyelvezetből azonban könnyedén következtethetünk rá: elméjét annyira befolyása 
alatt tartotta a fájdalmának keserűsége, hogy már nem volt képes tiszta és jól időzített imát 
mondani a hit édességével, hiszen ezt mondja: mielőtt elmegyek és nem leszek többé. Ez a 
beszédforma majdnem a kétségbeesésnek megfelelő érzelmekre utal. Nem mintha Dávid a 
halált az ember teljes megsemmisülésének tekintette volna, vagy feladván az üdvösségbe 
vetett minden reményét, megadta volna magát a pusztulásnak, hanem azért használja ezt a 
nyelvezetet, mert korábban olyannyira lesújtotta a fájdalom, hogy nem volt képes olyan 
jókedvűen felemelni a szívét, ahogyan illett volna. Ezt a kifejezésmódot találjuk meg többször 
is Jób panaszaiban. Nyilvánvaló tehát, hogy noha Dávid gondosan próbálta kordában tartani a 
testi vágyait, azok mégis annyi nyugtalanságot és zavart keltettek benne, hogy kénytelen volt 
túllépni a bánkódás illő korlátain. 
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40. zsoltár 
 
Dávid, valami nagy veszélyből, sőt talán nem is csak egyetlenből szabadulva nagyon 

felmagasztalja Isten kegyelmét, s ezáltal a lelke is megtelik Isten ama gondviselésének 
csodálatával, ami kiterjed az egész emberiségre. Ezután ünnepélyesen kijelenti, hogy teljesen 
át fogja magát adni Isten szolgálatára, s röviden meghatározza, miképpen kell Istent szolgálni 
és tisztelni. Ezután ismét visszatér a hálaadás gyakorlásához, s azzal ünnepli az Örökkévaló 
dicséretét, hogy felidézi megannyi dicsőséges és hatalmas cselekedetét. Végül, miután 
panaszkodott az ellenségeiről, új imával fejezi be a zsoltárt. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
2. Várván vártam915 az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. 
3. És kivont engem a harsogás916 gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította 

fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 
4. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és 

megfélemlettek, és bíztak az Úrban. 
 
2. Várván vártam. Ennek a zsoltárnak az eleje a hálaadás kifejezése, melyben Dávid 

elmondja, hogy nemcsak a veszélyből, hanem a halálból is megszabadult. Egyesek azon a 
véleményen vannak, de minden jó ok nélkül, hogy ezt egy betegségre kell érteni. Inkább azt 
kell feltételezni, hogy Dávid itt ama veszélyek sokaságát szemléli, melyekből kimenekült. 
Természetesen többször ki volt téve a legnagyobb veszélynek, sőt a halának is, így jó okkal 
mondhatta, hogy elnyelte a halál örvénye, s belesüllyedt a sáros fertőbe. Mégis úgy tűnik, 
hogy a hite továbbra is szilárd maradt, mert nem szűnt meg bízni Istenben, noha a 
megpróbáltatás hosszúsága ugyancsak felemészthette volna a türelmét. Nem pusztán azt 
mondja nekünk, hogy várakozott, hanem ugyanannak a kifejezésnek az ismétlésével azt is 
kimutatja, hogy hosszú ideig izgatott várakozásban volt. Amilyen mértékben hosszabbodott 
tehát a próbája, annál világosabban mutatkozott meg a hitének bizonyítéka a késlekedés 
nyugodt és higgadt elmével való tűrésén keresztül. Mindez röviden azt jelenti, hogy noha 
Isten késleltette a segítségét, Dávid mégsem csüggedt el, vagy fáradt bele a várakozásba, 
hanem miután mondhatni elégséges bizonyítékát adta a türelmének, végül meghallgattatott. 
Példájával azt a nagyon hasznos tanítást közvetíti, hogy Isten nem feltétlenül azonnal lép fel a 
megsegítésünkre, hanem inkább bizonytalanságban és tanácstalanságban tart minket, nekünk 
mégsem szabad elveszítenünk a bátorságunkat, mert a hitet semmi más módon nem lehet 
alaposan próbára tenni, mint a hosszútűrés által. S az eredménynek is, amiről dicséretekben 
beszél, állhatatosságra kell serkentenie minket. Lehet, hogy Isten lassabban siet a 
segítségünkre, mint ahogyan azt szeretnénk, de mikor látszólag figyelemre se méltatja az 
állapotunkat, vagy ha lehet így mondani, tétlennek, vagy alvónak tűnik, ez teljes mértékben 
különbözik az ámítástól, mert ha képesek vagyunk tűrni a hit legyőzhetetlen erejével és 
hatalmával, akkor a szabadulásunk megfelelő ideje végül el fog érkezni. 

                                                
915 “C’est, paciemment.” — Széljegyzet. “Azaz, türelmesen.” Kálvin a szövegben a héber szó szerinti fordítását 
adja. A várván vártam hebraizmus, ami heves vágyat jelent, de az elme teljes beletörődését is. „A szavak 
kettőzése”, mondja Ainsworth „a buzgóságot, állhatatosságot, türelmet jelenti”. 
916 A Károli-fordításban a pusztulás gödre kifejezés szerepel – a ford. 
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3. És kivont engem a harsogás gödréből. Egyesek a pusztulás gödrének fordítják,917 
mivel a שאה shaah ige, amelyből a שאום shaom főnév származik, ugyanúgy jelenti azt is, hogy 
megsemmisíteni, vagy elpusztítani, mint visszhangozni. Helyesebb azonban azt fontolóra 
venni, hogy itt a mély gödrökre történik utalás, amelybe viharos erővel918 zúdulnak le a vizek. 
Ezzel a hasonlattal megmutatja, hogy közvetlen halálveszélybe került úgy, mintha egy mély 
gödörbe vetették volna, amibe harsogva zúdulnak bele a vizek. Ugyanebből a célból szerepel 
a sáros fertő hasonlata, amellyel arra céloz: olyannyira elborította a megpróbáltatásainak 
súlya, hogy nehezen tudott elszakadni azoktól. Ezután következik egy hirtelen és bámulatos 
változás, mellyel kimutatja a rá ruházott kegyelem egész nagyságát. Kijelenti: sziklára 
állította fel lábát ott, ahol előzőleg elborították a vizek, illetve megerősítette lépteit ott, ahol 
korábban nemcsak ingatag és csúszós volt, hanem még a sárba is mélyen beleragadt. 

4. És új éneket adott szájamba. Az igevers első mondatában annak leírását fejezi be, 
hogy mit tett érte Isten. Az új éneket adott a számba (ti. Isten) jelzi a szabadulásának 
betetőzését. Bármi módon is kegyeskedik Isten megtámogatni minket, cserébe semmi mást 
nem kér, csak annyit, hogy legyünk érte hálásak és emlékezzünk meg róla. Valahányszor 
tehát a jótéteményeit adja nekünk, annyiszor nyitja meg szánkat az Ő dicséretére. Mivel Isten, 
nagylelkűen bánva velünk, a dicséreteinek éneklésére buzdít, Dávid jó okkal veszi ezt úgy, 
hogy a csodálatos megszabadításával új éneket kapott Tőle. Az új szót rendkívüli, nem 
közönséges értelemben használja, ahogyan a szabadulása is páratlan és méltó volt az örök 
megemlékezésre. Igaz, Istennek egyetlen jótéteménye sem oly csekély, hogy ne kellene 
minket a legnagyobb dicséretre indítania, de minél hatalmasabban nyújtja ki a kezét felénk, 
annál inkább fel kell ennek szítania minket a lázas buzgóságra ebben a szent gyakorlatban, 
hogy énekeink megfeleljenek a ránk ruházott kegy nagyságának. 

Sokan látták. A zsoltáros itt még jobban kiterjeszti a megtapasztalt segítség 
gyümölcsét, elmondván nekünk, hogy ez bizonyul majd a mindenki számára közös tanítás 
eszközének. S biztosan Isten akarata az, hogy a jótétemények, melyeket a kegyesek közül 
valakire ruház, legyenek annak a jóságnak a bizonyítékai, amit folytonosan gyakorol velük 
szemben, ezért közülük az, aki a másik példájából tanult, ne kételkedjen abban, hogy 
ugyanazt a kegyelmet ő maga is meg fogja kapni. A megfélemlés, és a reménység, vagy 
bizalom kifejezések első látásra nem látszanak harmonizálni, de Dávid nem helytelenül 
kapcsolta ezeket össze, mert egyetlen ember sem soha táplálná az Isten kegyességébe vetett 
reménységet, csak azok, akiknek elméjét először átitatja az istenfélelem. Én a megfélemlés 
jelentését általánosságban a kegyesség érzésének tekintem, amit Isten hatalmának, 
igazságosságának és könyörületének ismerete hoz bennünk létre. Igaz, az ítélet, amit Isten 
Dávid ellenségeivel szemben hajtott végre, arra szolgált, hogy mindenkit félelemmel töltsön 
el, de véleményem szerint Dávid inkább úgy érti: az általa megszerzett szabadulás sokakat 
arra indít majd, hogy rászánják magukat Isten szolgálatára, s teljes alázattal vessék alá 
magukat a tekintélyének, mert a világ Bírájaként fogják Őt megismerni. Nos, bárki veti alá 
magát szíves-örömest Isten akaratának, szükségszerűen összekapcsolja majd a reménységet a 
félelemmel, különösen akkor, mikor a szeme elé tárul a kegyelem ama bizonyítéka, ami által 
Isten minden embert Önmagához hívogat. Mondtam már ugyanis, hogy Isten mások iránt 
könyörületesként és kegyesként jelenik meg előttünk, hogy biztosak lehessünk benne: velünk 
is ugyanolyan lesz. Ami a látni szót illeti, amit Dávid használt, ezt nemcsak a szemekre, 
hanem főleg az elme általi felfogásra kell vonatkoztatnunk. Kivétel nélkül mindenki látta 

                                                
917 A Septuaginta olvasata: „Εχ λαχχου ταλαιπωρας.” – „A nyomorúság gödréből”, Ainsworthé pedig „a súlyos 
csapás gödréből”, vagy a „kavargó pusztulás földalatti börtönéből”, mely, mint mondja, „félelmetes hangoktól 
harsog és visszhangzik”. „A zsoltáros szenvedéseit”, mondja Mant püspök, „itt a sötét, földalatti barlang képével 
írja le, melyből nincs kijutás, s amelybe a víz harsogó zuhatagjai zúdultak, elborítván őt minden oldalról, míg 
ahogyan a 18. zsoltárban mondja, ’Lenyúlt a magasból és felvett engem; kivont engem nagy vizekből’.” 
918 “Un marveilleux bruit.” — “Csodálatos zajjal.” 
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ugyanis a történteket, de sokak soha nem fogták fel Dávid szabadulását Isten munkájaként. 
Mivel tehát oly sokan vakok Isten munkáira, tanuljuk meg, hogy csak azokat tekinthetjük 
világosan látóknak, akiknek megadatott a megértés Lelke, hogy ne pusztán csak a megtörtént 
eseményekkel foglalják el az elméiket, hanem hit által meglássák azokban Isten titokban 
munkálkodó kezét is. 

 
5. Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez 

és a hazugságra919 vetemedettekhez! 
6. Sok csodás cselekedetet tettél te, Uram Istenem, lehetetlenség rendben 

előszámlálni neked920 a velünk kapcsolatos csodáidat; hirdetni fogom ezeket és beszélek 
róluk, de többek azok, mint amennyit elmondhatok.921 

 
5. Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát. Dávid itt elmondja, miféle alapot 

szolgáltat majd a jó reménységhez az ő szabadulása minden istenfélő számára. Amilyen 
mértékben teszi ugyanis félre a világ csábításait, oly mértékben bátorodnak fel arra, hogy 
meggyőződéssel bízzák magukat Isten védelmére, nemcsak arról lévén meggyőződve, hogy 
az a boldog, aki egyedül Őbenne bízik, de arról is, hogy minden ettől eltérő várakozás 
félrevezető és átkozott. Ez a meggyőződés nem természetes a számunkra, hanem részben 
Isten Ígéjéből származik, részben pedig az Ő munkáiból. Igaz, amint már korábban mondtam, 
Isten munkáinak egyedüli szemlélése nem lobbantja lángra ezt a világosságot bennünk, amíg 
Isten az Ő Ígéjével meg nem mutatja nekünk az Ő nagylelkűségét. Miután megígérte, hogy 
kegyelmes lesz hozzánk, kétségtelen bizonyítékokkal a jóságát is kimutatván, a saját kezével 
erősíti meg azt, amit korábban a szájával kimondott. Dávid tehát abból a tényből kiindulva, 
hogy helyreállíttatott az életre a halál mélységeiből, joggal jelenti ki: a kegyesek megtanulják 
ebből a bizonyítékból – amit az emberek olyannyira vonakodva hisznek el, – hogy azok a 
boldogok, akik egyedül Istenben bíznak. 

Miután a természetünk ingatagsága hajlamos visszahúzni minket, s miután hajlamosak 
vagyunk engedni a káprázatnak, így sok gonosz példa kísért minket, Dávid rögtön hozzáteszi, 
hogy boldogok, akik nem fordulnak a kevélyekhez. Egyesek a רהבים rehabim szót valóban a 
világ gazdagjainak, vagy hatalmasainak fordítják, de véleményem szerint helytelenül, mert a 
kevélység és a hazugságokra vetemedés az a két dolog, amit itt Dávid összekapcsol. 

A világ hatalmasaihoz fordulás tehát nem jelenti, ahogyan vélelmezik, a hatalmukra 
és gazdagságukra támaszkodást, mintha az ember jóléte függene ettől, hanem inkább a 
példáik által félrevezettetvén a viselkedésük utánzását. Mikor mindenütt látjuk, hogy az 
embereket a kevélységtől felfuvalkodottan megvetik az Istent és a boldogságuk a becsvágyba, 
a csalásban, a zsarolásban, a fortélyosságban, rejlik az utánzásuk perverz vágya fokozatosan 
eláraszt. Különösen mikor minden dolog az ő kívánságuknak megfelelően történik, akkor 
csalogat minket igazán a hiábavaló és csalóka várakozás. Dávid tehát bölcsen és nem minden 
jó ok nélkül figyelmeztet: ahhoz, hogy elménket állandóan egyedül az Istentől való egyszerű 
függésre összpontosítsuk, óvakodnunk kell azoktól a gonosz példáktól, melyek mindig, 
minden oldalról megpróbálnak a Tőle való elszakadásra csábítani. Sőt, mikor azt mondja, 
hogy a kevély a hazugságra, vagy a hiábavalóságra vetemedik,922 ezen a módon a test ostoba 
magabiztosságát írja le. Mi más lenne azok kevélysége, akik a saját fantáziájukat állítják Isten 
helyére, mint hiábavaló illúzió? Természetesen az ember, aki felfuvalkodott az ostoba 
önteltség leheletével, az a legkevésbé sem magát okolja bármibe, s a saját pusztulására hízeleg 

                                                
919 “A vanite.” —“A hiábavalóságra.” 
920 “Devant toy.” —“Előtted, vagy a te jelenlétedben.” 
921 A Károli-fordítás szerint: Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; 
semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám. – a ford. 
922 “Ou vanite”. 
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önmagának. Röviden, a kevélység és a hiábavalóság ellentétesek azzal a szent 
magabiztossággal, ami egyedül Istenre támaszkodik. Semmi sem nehezebb ugyanis a test 
számára, mint egyedül Istenben bízni, s a világ mindig tele van kevély és gőgös emberekkel, 
akik hiábavaló illúziókkal hízelegvén önmaguknak hamarvást megrontanák a kegyesek 
elméit, ha ez a gát ne lenne zablaként rájuk vetve a téves és szertelen véleményük korlátozása 
végett. 

6. Sok csodás cselekedetet tettél te, Uram Istenem. A fordítók nincsenek egy 
véleményen ezeket a szavakat illetően, de általánosan elfogadott, hogy Dávid itt csodálattal 
szemléli Istennek az emberiség kormányzásában megmutatkozó gondviselését. S először is 
azt kiáltja, hogy Isten munkái nagyok, vagy sokak,923 azt értve ezalatt, hogy Isten az Ő 
kifürkészhetetlen bölcsességével úgy irányítja az emberi ügyeket, hogy az Ő munkái, 
melyekre az emberek keveset gondolnak, mert azok folyamatosan ismeretesek a számukra, 
messze felülmúlják az emberi felfogóképességet. Látjuk tehát, hogy egy konkrét fajtától 
emelkedik fel az egész osztályhoz, mintha azt mondta volna: Isten nemcsak ezzel az egy 
konkrét cselekedettel bizonyította az emberekkel szemben gyakorolt atyai gondoskodását, 
hanem az Ő csodálatos gondviselése általánosságban felragyog a teremtés különböző 
részeiben. Majd hozzáteszi: Isten csodái velünk kapcsolatban oly magasztosak, és oly 
rejtettek, hogy lehetetlen összeszámlálni azokat külön-külön, a fajtájuk szerint. Egyesek úgy 
vélik, hogy az אלינו elenu, mi érettünk szó összehasonlításképpen szerepel ebben az 
értelemben: Isten csodái messze meghaladják a felfogóképességünket (bár Dávid inkább azt a 
gondoskodást dicséri, amivel Isten kegyeskedik gondoskodni rólunk). Miután azonban a 
szavak kapcsolata ily módon megtörik, kénytelenek az ערוך aroch szót, amit én a rendben 
előszámlálhatnám kifejezéssel fordítottam, másképpen értelmezni, nevezetesen hogy senki 
sem egyenlő Istennel, vagy nem hasonlítható Vele össze.924 Hadd ne bocsátkozzam azonban 
hosszas cáfolatokba, mert az értelmes olvasó egyet fog vele érteni abban, hogy az igeszakasz 
tényleges jelentése ez: Isten az Ő felfoghatatlan bölcsességében úgy kormányozza a világot, 
hogy mi képtelenek vagyunk megfelelően elszámlálni az Ő munkáit, látván, hogy elméink a 
homályosságuk következtében csődöt mondanak, még mielőtt ekkora magasságokban 
juthatnánk. Ezután következik a neked, mert ami azt illeti, elmélkednünk kell rajta, hogy Isten 
milyen csodálatosan gondoskodik a szükségleteink betöltéséről, ezt a tevékenységünket 
értelmünk tökéletlensége mégis korlátozza, ezért messze alatta marad Isten végtelen 
dicsőségének. Azok, akik úgy magyarázzák ezt, hogy Isten csodái nem utalnak Rá, mert az 
emberek nagy többsége úgy képzeli: minden a változásnak és a szerencsének van alávetve, 
mintha Dávid futólag meg akarta volna feddeni azok hálátlanságát, akik megfosztják Istent az 
Őt megillető dicsérettől, kétségtelenül tévednek a jelentést illetően. Annak kijelentésével 
rögvest ezután, amint teszi Dávid, hogy bármennyire hosszasan is igyekszik elbeszélni Isten 
cselekedeteit, mégsem képes erre, mert a felét sem tudja elmondani, elég világosan kimutatja, 
hogy az istenfélő és odaszánt elmélkedés, melybe Isten gyermekei gyakorta belemerülnek, 
csak futólag megízlelteti velük ezeket, de semmi több. Most jutottunk el a zsoltáros szavainak 
jelentéséhez. Beszélvén előzőleg arról a szabadulásról, amiben Isten kegyeskedett őt 
részesíteni, most alkalmat kerít rá belőle, hogy Isten egyetemes gondviselésével hozakodjon 
elő, ami az emberek táplálásában és fenntartásában nyilvánul meg. Egyben az is célja, hogy a 
kegyeseket Isten gondviselésének megfontolására buzdítsa, így ők ne vonakodjanak minden 
gondjukat Istenre vetni. Miközben egyesek folytonos fájdalomban vannak a saját 

                                                
923 “Sont grandes ou infinies.” — “Nagyok, vagy megszámlálhatatlanok.” 
924 „Ez az ige”, mondja Ainsworth, „néha az összeillesztésre, vagy az összehasonlításra használatos”. Ebben az 
értelemben szerepel a Zsolt89:7-ben, és a Septuaginta itt is ebben az értelemben fordítja: „Και τοις διαλογισμοις 
σου ουχ εστι τις ομοιωθησεται σοι” – „és a te gondolataidban senki sincs, aki hasonlatos lenne tehozzád”. Street 
olvasata: „Senki sem hasonlítható Tehozzád”, és megjegyzi, hogy „több mint hatvan másolatban dr. Kennicott 
gyűjteményéből itt az ערך helyett az ערוך passzív melléknévi igenév szerepel. 
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aggodalmaskodásuk és elégedetlenségük következtében, vagy megremegnek a leglágyabb 
szellőfuvallattól is, mások pedig keményen munkálkodnak életük megerősítésén földi segítség 
igénybevételével, mindez annak a tanításnak a figyelmen kívül hagyásából származik, hogy 
Isten a saját jótetszése szeriont irányítja ennek a világnak a dolgait. S miután az emberek nagy 
többsége Isten gondviselését a saját értelme szerint méri, gonoszul elhomályosítva, vagy 
lealacsonyítva azt, Dávid, a helyes alapokra állítván azt, eltörli ezt az akadályt. A mondat 
jelentése tehát az, hogy Isten munkáiban az embereknek tisztelettel kell szemlélniük azt, amit 
képtelenek felfogni a saját értelmükkel, s valahányszor a test ellenszegülésre, vagy 
zúgolódásra ösztökéli őket, fel kell emelkedniük a jelenvaló világ fölé. Ha Isten megszűnik 
munkálkodni, s alvónak látszik, mert a külsődleges eszközök használatára korlátozva kötjük 
meg a kezeit, nem vesszük fontolóra, hogy Ő titkos eszközökkel munkálkodik. Ebből az 
igeszakaszból tehát megtanulhatjuk, hogy noha a munkálkodásának okai lehetnek előlünk 
elrejtettek, vagy számunkra ismeretlenek, Ő mindazonáltal csodálatos a szándékaiban. Ez a 
vers szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Egyetlen ember sem veti úgy a teljes bizalmát Istenbe, 
amint kellene, csak az, aki becsukván a szemeit a külső körülmények előtt engedi, hogy Ő 
vezesse a saját jótetszése szerint. Sőt, egészen mostanáig a harmadik személyben beszélve 
Dávid itt elkezd hirtelen, de nem meggondolatlanul Istenhez szólni, hogy még hatékonyabban 
serkentsen bennünket a józanságra és a körültekintésre. Mikor azonban kimondja, hogy Isten 
munkáit nem ismerhetjük meg világosan, azt nem azért teszi, hogy ezzel eltérítsen minket a 
megismerésükre törekvéstől, vagy a vizsgálatuktól, hanem csak az elhamarkodottságunkat 
akarja megzabolázni, ami egyébként ebben a vonatkozásban túllépné az illendő határokat. 
Konkrétan ezért teszi hozzá a neked, vagy előtted kifejezést, mellyel arról tájékoztat, hogy 
bármennyire szorgalmasan is elmélkedik az ember Isten munkáin, csak azok határszéleiig 
képes eljutni. Jóllehet tehát ekkora magasság sokkal meghaladja a felfogóképességünket, 
mindazonáltal meg kell próbálnunk lépésről lépésre a tőlünk telhető legjobban egyre jobban 
megközelíteni azt. Látjuk ugyanis, hogy Isten is kinyújtja a kezét, hogy a számunkra hasznos 
mértékben feltárja azokat a csodákat, melyeket önmagunktól nem vagyunk képesek 
felfedezni. Nincs semmi oktalanabb dolog annál, mint valaki, mivel ma még nem képes 
tökéletesen felfogni, csak részben megérteni, saját maga miatt leledzik vaskos tudatlanságban 
Isten gondviseléséről. Még ma is találunk olyanokat, akik nem más ürüggyel igyekeznek 
minden erőfeszítésükkel a feledésbe temetni, mint azzal, hogy Isten számára nem volna 
ésszerű bármi többet megengedni, mint ami a testi gondolkodásunk számára tűnik jogosnak és 
helyesnek. Dávid nagyon eltérő módon jár el ennek vonatkozásában. Érezvén, hogy minden 
érzékszerve elnyelődik abban a felfoghatatlan fenségben és ragyogásban, amelyre még 
rátekinteni sem képes,925 őszintén megvallja, hogy ezek olyan csodálatos dolgok, melyeket 
ésszel nem képes megérteni. Mégsem tartózkodik sehol teljesen ezek említésétől, hanem 
képességei mértékének megfelelően jámboran elmélkedik felettük. Ebből megtanuljuk milyen 
ostoba és hiábavaló dolog óvatoskodva azt mondani, hogy senkinek sem szabad beszélni Isten 
csodáiról, vagy céljairól, mert ezek magasztosak és felfoghatatlanok. Dávid épp ellenkezőleg, 
jóllehet már-már elsüllyedt a terhek alatt, nem szűnt meg ezeket szemlélni, s nem szűnt meg 
ezekről beszélni, mert alkalmatlannak tartotta a róluk való hosszas elbeszélés feladatát, hanem 
megelégedett azzal, hogy miután kifejezte a dologgal kapcsolatos hitét, értekezését csodálattal 
fejezze be. 

 
 7. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; 

égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. 
8. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, 

                                                
925 “Sentant tous ses sens engloutis d’une majeste et resplendeur infinie, que sa veue pouvoit porter.” 
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9. Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed a 
bensőmben van.926 (Zsid10:5) 

 
7. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Dávid itt nemcsak a dicséret 

áldozatát kínálja, vagy ahogyan Hóseás próféta nevezi (Hós14:3) „ajkainak tulkait”, hanem a 
hálájának jeléül felajánlja és odaszánja magát teljességgel Istennek, mintha azt mondta volna: 
most teljesen odaszánom magam Istennek, mert csodálatos erejével megszabadított, így 
kétszeresen is tartozom neki az életemért. Egyidejűleg az igazi istentiszteletről beszélve 
megmutatja, hogy az nem a külső ceremóniákban rejlik, hanem inkább lelki. Ennek 
megfelelően a szavainak jelentése az, hogy nem külső pompával, vagy a törvény 
ceremóniáival és figuráival lépett Isten jelenlétébe, hanem a szív őszinte rajongását hozta 
magával. Tudjuk, hogy minden embernek van valamiféle vallásos érzülete a szívébe vésve, 
így senki sem mer nyíltan és teljesen kivonulni Isten szolgálatából, de az emberek többsége 
mégis kanyargós és tekervényes ösvényekre tér le attól. Ezért történik meg, hogy Istent 
felületesen szolgálva a dicséretük aligha több, mint az Ő gúnyolása. Látjuk tehát az okát, 
amiért Dávid ezen alkalommal megmutatja, miben rejlik a valódi istentisztelet. Ez nem más, 
mint hogy különbséget tehessen önmaga és a képmutatók között, akik csak a szájukkal 
közelednek Istenhez, vagy hideg és jelentéktelen ceremóniákkal igyekeznek Őt kiengesztelni. 

Most térjünk rá a szavak magyarázatára. Kétségem sincs afelől, hogy Dávid a négy 
különféle áldozat alatt, melyeket itt felsorol, a törvény összes áldozatát érti. Szavainak 
jelentése röviden kifejezve tehát az, hogy Isten nem pusztán ceremóniákat követel meg 
azoktól, akik Őt szolgálják, hanem csak a szív őszinteségével, a hittel és az élet szentségével 
elégszik meg, s nem leli örömét pusztán csak a látható szentélyben, az oltárban, az 
illatáldozatban, az állatok leölésében, a fényekben, a drága ruhákban és a külső 
mosakodásokban. Ebből Dávid arra következtet, hogy más alapelveknek kell őt vezérelni, és 
más szabályokat kell betartania Isten szolgálatában, mint pusztán csak ezekre odafigyelni – 
teljesen oda kell magát szánnia Istennek. 

Füleimet fölnyitottad. Egyesek úgy vélik, hogy ennek a kifejezésformának 
használatával Dávid arra a törvényi parancsolatra utal, amiről a 2Móz21:76-ban olvasunk. Ha 
bármely rabszolga, mikor eljött az ideje a szolgálatból történő felszabadításának, nem tartott 
igényt a szabadságára, akkor nyilvánosan bírák elé állították, s miután ott is kijelentette, hogy 
tovább is szolgasorban kíván élni, az ura átfúrta a fülét egy árral az örök rabszolgaság 
jeleként. Ez a fajta magyarázat azonban túl erőltetettnek és csavarosnak tűnik.927 Mások 

                                                
926 A Károli-fordítás szerint: a keblem közepette van – a ford. 
927 Ezzel a magyarázattal szemben az alábbi ellenvetéseket lehet tenni: 
1. Az itt használatos כרה carah ige nem azt jelenti, fölnyitni, hanem a szó alapvetően kifúrni, kivájni jelentésű, 
például kutat ásni (1Móz26:25), gödröt ásni (Zsolt7:16), kivágatni, vagy kivájni a sírhelyet a kősziklából 
(2Krón16:14). Ezért látjuk az emberi természetre vonatkoztatva a sír kivágásától kölcsönzött kifejezést, 
(Ézs51:1-2). Williams, aki formálni értelemben tekint a tulajdonképpen kiásási, kivájást, vagy kivágást jelentő 
igére, úgy magyarázza a szavakat, mintha a zsoltáros ezt mondta volna: „Te alkottad, vagy készítetted a füleimet 
a legkonkrétabb és teljesebb engedelmességre”. Stuart (Kommentár a Zsid10:5-höz) és Davidson (Sacred 
Hermeneutics, 461. oldal) a szót kiásott, kivájt jelentéssel egyszerűen megnyitott értelemben veszik, és így 
olvassák a szavakat: „Megnyitottad a füleimet”, aminek jelentését ekképpen magyarázzák: Te tettél engem 
engedelmessé, vagy teljesen odaszántam maga a Te szolgálatodra. Emellett megjegyzik, hogy a fül megnyitása, 
vagy felnyitása szokásos kifejezés volt a héberek között, s azt jelentette: valakinek valamit kijelentettek, s ebben 
benne foglaltatott az odafigyelés a közlésre, valamint az azonnali engedelmesség is (Ézs50:5, 1Sám20:2). 
Létezik egy másik ige ugyanabból a szótőből, s ebben az értelemben vette a Septuaginta a כרה carah igét, ami 
nyilvánvaló abból, hogy a κατηρτισω szóval fordították. 
2. Az Exodusban nem a כרה carah ige szerepel, mint itt, hanem a רצע ratsang. 
3. Mózes öt könyve leírja a rítust, s ebből kiderül, hogy csak az egyik fület fúrták ki. Itt azonban többes szám 
szerepel, mindkét fület jelentve. Ezekből a megfontolásokból arra következtethetünk, hogy itt nem a rabszolga 
füle kifúrásának szokására történik utalás a törvény idejéből. 
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egyszerűbben csak azt fontolgatják, hogy ez ugyanazt jelenti, mint az alkalmassá tenni, vagy 
minősíteni a szolgálatra, mert Dávid nem egy fület említ, hanem mindkettőt. Tudjuk, hogy az 
emberek természet szerint süketek, mivel annyira nehézkesek, hogy a füleik be vannak zárva, 
amíg Isten át nem lyukasztja azokat. Ezzel a kifejezéssel tehát azt az engedékenységet említi, 
amelyre a Szentlélek kegyelmének kell elvezetnie és felolvasztania minket. Én azonban ezt a 
kifejezésmódot inkább az előttünk álló igeszakasz témájára alkalmazom szorosabban, s ebben 
az értelemben magyarázom: Dávid nem volt nehézkes és lassú a hallásra, mint az emberek 
általában, de nem látott mást, csak evilágit az áldozatokban. A fülei azonban kitisztultak, ettől 
a törvény jobb magyarázójává vált, s képes volt minden külső ceremóniát Isten lelki 
szolgálatával összekapcsolni. Mintegy zárójelbe teszi a füleimet fölnyitottad mondatot, 
miközben nyíltan az áldozatokról beszél, így a mondatot magyarázhatjuk ekképpen: Uram, 
megnyitottad a füleimet, hogy konkrétan megérthessem, mit parancsoltál az áldozatokról, 
nevezetesen hogy önmagukban gyönyörködtetnek Téged, mert Te, Aki Lélek vagy, nem leled 
örömödet ezekben az evilági elemekben, és nincs szükséged a testre és a vérre. Ezért 
követelsz valami magasztosabb és kiválóbb természetű dolgot. Ha viszont ennek azt vetik 
ellenébe, hogy az áldozatokat Isten határozott parancsára kínálták fel, nos épp az imént 
mondtam, hogy Dávid Isten lelki szolgálata, valamint az előképekben foglaltak között tesz 
különbséget. S ezt az összehasonlítást téve nem nagy csoda, hogy azt mondja: az 
áldozatoknak semmi értékük sincs, mert csak ahhoz nyújtottak segítséget, hogy az embereket 
elvezessék az igazi kegyességre, és sokkal magasztosabb céljuk volt, mint ami első ránézésre 
látszott. Látván tehát, hogy Isten ezeket az elemeket csak arra használta, hogy népét a hit és a 
megtérés gyakorlására vezesse, arra a következtetésre jutunk, hogy nem volt öröme abban, ha 
az áldozatokkal dicsőítették. Mindig észben kell tartanunk, hogy önmagában semmi sem 
tetsző Istennek, hanem csak valami más végcél felé vezet minket, ha az Ő igazi dicséretének 
helyére állítjuk, s az ilyen szolgálatot Ő elutasítja és elveti. 

8. Akkor azt mondtam: Ímé jövök. Az akkor határozószóval arra céloz, hogy nem volt 
jó tanító, s nem tudott hasznot húzni a tanításból, amíg Isten meg nem nyitotta a füleit. Amint 
azonban a Lélek titkos ihletése által megtaníttatott, elmondja nekünk, hogy a szíve kész volt a 
szándékos és jókedvű engedelmességre. Itt az igazi engedelmességet nagyon helyesen 
megkülönbözteti a kikényszerített és szolgai alávetettségtől. Bármiféle szolgálatot is 
kínáljanak tehát az emberek Istennek, az hiábavaló és sértő az Ő szemében, hacsak 
egyidejűleg nem kínálják önmagukat is, sőt, ez a felkínálkozás is értéktelen, amíg nem 
szándékos. Az Ímé jövök, valamint a hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem szavakat 
meg kell figyelni, mert a héber חפצתי chaphatsti szó jelentése nagyon elégedett voltam, vagy 
akarattal egyeztem bele. Dávid itt egyrészt a készségét mutatja be az engedelmességre, 
másrészt a szívének őszinte vonzalmát és kitartó elhatározását. Nyelvezete arra utal, hogy 
szívesen részesítette előnyben az Úr szolgálatát minden más vággyal és gonddal szemben, s 
nemcsak szándékos alávettetéssel engedelmeskedett, de felkarolta a kegyes és szent élet 
szabályát is azzal a szilárd és állhatatos céllal, hogy ragaszkodni fog ahhoz. Ezt még tovább 
erősíti az igevers harmadik mondatával, melyben azt mondja, hogy Isten törvénye a 
bensőmben van.928 Ebből következik, hogy először is bármennyire is szépnek és ragyogónak 
látsszanak az emberek munkái, mégis, amíg nem a szív élő gyökeréből származik, semmivel 
sem jobbak, mint puszta kifogások, másodszor céltalan dolog a lábakat, a kezeket és a 
szemeket a törvény megtartására ösztönözni, amíg az engedelmesség nem a szívnél kezdődik. 
Sőt, a Szentírás más részeiből kiderül, hogy a Szentlélek saját hivatala bevésni Isten törvényét 
a szívünkbe. Igaz, Isten nem úgy végzi a munkáját bennünk, mintha kövek, vagy fatuskók 
lennénk, érzelmek, vagy a szív belső megindítása nélkül vonva minket Önmagához. Mivel 
azonban a bennünk levő természetes akarat, mely a természetünk megromlása következtében 
                                                
928 Ez a héber szöveg szó szerinti fordítása, a jelentése pedig az, hogy olyan drága nekem, mint maga az élet 
(Jób6:38, 38:36). 
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maga is megromlott, így mindig is a bűnre sarkall minket, Isten ezt megjobbítja, s így vezet 
minket az igazság szívélyes keresésére, amitől korábban a szívünk undorodott. Ebből kiderül, 
hogy az igazi szabadságot akkor kapjuk meg, mikor Isten átformálja a korábban a bűn 
rabszolgaságában levő szívünket a Neki való engedelmességre. 

A könyvtekercsben. Miután a Septuaginta a fejezet szót használja a tekercs helyett,929 
egyesek olyan sok finomsággal és éleselméjűséggel filozofáltak e felett a mondat felett, hogy 
ostoba és buta koholmányaikkal a nevetség tárgyának tették ki magukat. A במגלת, bemegilath 
szó etimológiája azonban ugyanaz, mint a latin volumen szóé,930 amit mi tekercsnek fordítunk. 
Szükséges megbizonyosodni arról, hogy Dávid milyen értelemben mondja magáról azt, ami 
minden ember számára közös, vagy hasonló. Mivel a törvény minden embernek a szent és 
becsületes életet írja elő, itt mondhatni nem derül ki, hogy amit kijelent azt konkrétan 
egyvalakire, vagy az emberek valamely csoportjára vonatkozik. Én erre azt válaszolom, hogy 
noha a törvény szó szerinti tanítása minden emberre vonatkozik, önmagában mégis halott, s 
csak a levegőt vagdalja. Isten a saját népét más módon tanítja, ez pedig nem más, mint a 
Lélek belső és hatékony tanítása. Ez a kincs pedig csak az övék, mert csak Isten titkos 
könyveiben van megírva róluk, hogy be kell tölteniük Isten akaratát. Isten hangja valóban 
mindenütt hallatszik a világban, így mindazok, akik nem engedelmeskednek, menthetetlenek. 
Ugyanakkor csak az istenfélők szívébe hatol be, akiknek az üdvössége eleve elrendeltetett. 
Ahogyan tehát egy tábornok feljegyzi a katonáinak neveit, hogy tudhassa a pontos számukat, 
illetve, ahogyan egy iskolamester felírja a diákjai nevét egy tekercsre, úgy írta fel Isten a 
gyermekeinek a nevét az élet könyvébe, hogy megtarthassa őket a saját fegyelmének igájában. 

Megmarad azonban még egy nehézség ezzel az igeszakasszal kapcsolatosan. Az 
apostol a Zsid10:5-ben látszólag erőszakot tesz felette, mikor egyedül Krisztusra korlátozza 
azt, ami itt minden választottra vonatkozik, és konkrétan kimondja: a törvény áldozatai, 
melyekről Dávid azt állítja, hogy nem kedvesek Isten előtt a szív engedelmességéhez 
viszonyítva, hatályon kívül lettek helyezve. Mikor pedig inkább a Septuaginta szavait idézi,931 
                                                
929 Az ókorban a könyvek nem összekötött lapokból álltak, hanem összekapcsolt pergamenbőrökből, melyeket 
fahengerekre tekertek fel tartósítás végett, a földrajzi térképeinkhez hasonlóan. Ez a formája a szent kéziratoknak 
a zsinagógákban mind a mai napig. A könyvtekercs tehát egyszerűen magát a könyvet jelenti. A Septuaginta 
olvasatát illetően, „Εν κεθαλισδι βιβλιου”, amit Pál is idéz a Zsid10:7-ben a héber szöveg helyett „A könyv 
fejezetében”. Ezt a kifejezést a Septuaginta egyszerűen könyv értelemben használja, mint az Ezsdr6:2, Ezék2:9 
és 3:1-3 is, , nem pedig a könyv eleje, vagy fejezete jelentéssel. A hengerek két végén, melyre a héber ספר, 
βιβλιου, könyvet, vagy kéziratot feltekerték, csúcsok, vagy gömbök voltak a kéziratot használók kényelmére. A 
csúcs, vagy gömb, κεθαλις, tehát itt egy rész, mely az egész helyett szerepel. A Κεθαλις βιβλιου tehát egy 
κεθαλις-szal ellátott βιβλιου-t, vagy ספר-t, azaz egy kézirattekercset jelent. – Stuart a Zsid10:7-ről. Ebből 
nyilvánvaló, hogy nem szabad ezt a könyv fejezete kifejezést az 1Móz3:15-ben szereplő próféciára utalóként 
értelmeznünk. S hogy melyik könyvre utal, azzal kapcsolatosan nincs egyetértés az igemagyarázók között. 
Egyesek az isteni rendeletek könyvét értik alatta, mások Mózes öt könyvét, megint mások mindazt, amik 
megirattak Krisztusról „Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban”. 
930 A volumen a volvo, összegöngyölít szóból származik. 
931 A Septuaginta olvasata itt „Σωμα δε κατηρτισω μοι” – „de testet alkottál nekem”. Ez nagyon különbözik a 
héber Biblia olvasatától, s hogy számot adjanak róla, a bibliakritikusoknak és bibliamagyarázóknak különféle 
találgatásokba kellett bocsátkozniuk, mert nem kis problémával állunk szemben. Egyesek úgy vélik, hogy a 
Septuaginta torzult el, mások úgy vélik, hogy a héber szöveg. Grotius azon a véleményen van, s ebben 
Houbigant is követi, hogy a Septuaginta eredeti olvasata az ακουσμα, auditum volt, ami aztán a másolás során 
σωμα-vá torzult. Dr. Owen és dr. Hammond viszont úgy gondolják, hogy az eredeti olvasat az ωτια fülek volt. 
Kennicott úgy véli, hogy a héber szöveg alakult át אז גוח az gevah, de testet-ből אזנים aznayim, fülek-ké, és ezt az 
elképzelést fogadja el dr. Lowth, dr. Adam Clarke, és dr. Pye Smith. De nagyon alátámasztja a mostani héber 
szöveg pontosságát, hogy a szír és a kaldeus változatok, valamint a Vulgata is megegyeznek vele, továbbá a 
Kennicott és De Rossi által összegyűjtött összes kéziratban sincs egyetlen eltérés sem. Ami pedig azt illeti, hogy 
az apostol a héber szöveg helyett a Septuagintából idéz, arra elegendő annyit mondani, hogy azért teszi, mert 
abban az időben a Septuaginta volt általános használatban. S érdemes megemlíteni: az állítása nem a σωμα δε 
κατηρτισω μοι kifejezéstől függ: a célja a törvényi áldozatok elégtelenségének a megmutatása, s Krisztus 
mindhalálig való engedelmessége hatékonyságának alátámasztása. Érvelése pedig akkor is teljes lenne, ha ezeket 
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mintsem a prófétáét, akkor többre következtet azokból, mint amennyit Dávid szándékozott 
tanítani. Ami pedig ennek az igeszakasznak egyedül a Krisztusra történő korlátozását illeti, a 
megoldás könnyű. Dávid nemcsak a maga nevében beszélt, hanem általánosságban mutatta 
meg, mi tartozik Isten minden gyermekére. Mikor azonban az egyház egész testét vette górcső 
alá, szükséges volt Magára a Főre utalni. Azt senki sem vitatja, hogy Dávid röviddel ezután a 
saját bűneinek tulajdonítja az őt ért nyomorúságokat. Semmiképpen sem szokatlan ugyanis, 
hogy a hibáinkat egy nem túl helyes kifejezésmóddal Krisztusra ruházzuk át. Ami pedig a 
törvény alatti áldozatok hatályon kívül helyezését illeti, erre ezt mondom: a hatályon kívül 
helyezésükre joggal következtethetünk a próféták nyelvezetéből. Ez ugyanis nem olyan, mint 
a Szentírás megannyi más helye, ahol Isten elítéli és elveti a képmutatók által felkínált 
áldozatokat, melyek a tisztátalanságuk folytán joggal voltak sértőek a Számára. Ezekben 
ugyanis Isten a külsődleges ceremóniát azért ítéli el, mert visszaéltek vele és megrontották 
azt, s ezáltal hiábavaló gúnyolódássá tették. Itt viszont, mikor a próféta önmagáról, mint Istent 
őszintén tisztelőről beszél, de mégis tagadja, hogy Isten örömét lelné az áldozatokban, abból 
könnyen kikövetkeztethetjük, hogy az alapelemek, melyeket Isten egy időre megparancsolt az 
Ő ókori népének, valami más végcélt szolgáltak, s csak mintegy gyerekes útbaigazítások 
voltak, hogy valamilyen magasztosabb állapotra készítsék őket elő. Ha azonban az 
igazságtartalmuk és lényegük Krisztusban foglaltatott, akkor bizonyos, hogy az Ő 
eljövetelével eltöröltettek. Dávid idején még valóban használatban voltak, de mégis arról 
tájékoztat bennünket, hogy Isten valódi szolgálata még áldozatok nélkül is tökéletes és teljes 
volt minden részének vonatkozásában, és mindenütt, tovább hogy a ceremóniák tekinthetők 
nem lényegi, s ahogyan mondani szoktuk, járulékos dolgoknak. Érdemes arra odafigyelni, 
hogy tudhatjuk: Isten még azután is, hogy eltávolította azokat a figurákat, melyeket egy időre 
megparancsolt, megmaradt változhatatlannak, mert ezekkel a külsődleges szolgálatokkal 
kizárólagosan csak az emberekre volt tekintettel. Abban pedig, hogy az apostol a Septuagintát 
követve a saját maga számára használta fel a test szót, melyet Dávid itt nem használ, nincs 
semmi következetlenség, mert nem minden dologban a zsoltáros szavainak feltárására és 
elmagyarázására vállalkozott, hanem amiképpen mondta is, hogy Krisztus egyetlen 
áldozatával az összes többi eltöröltetett, egyidejűleg azt is hozzáteszi: azért alkottatott test 
Krisztusnak, hogy annak felkínálásával betölthesse Isten akaratát. 

 
10. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom 

vissza ajkamat, te tudod, óh Uram! 
11. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és 

segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. 
12. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig 

megóvnak engem. 
 
10. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Dávid itt ismét a saját 

hálájával hozakodik elő, s teszi ezt nem más okból, mint hogy Istent további jóindulatra 
indítsa önmaga iránt. Isten, valahányszor kimutatja a nagylelkűségét irántunk, arra buzdít, 
hogy adjunk Neki hálát, s továbbra is hasonlóképpen bánik velünk, mikor látja, hogy hálásak 
vagyunk, és megemlékezünk arról, amit értünk tett. Dávid először is egyszerűen csak az 
igazságosság szót használja, de ez alatt Isten igazságosságát kell értenünk, amit nem sokkal 
ezután meg is említ. S nem is azt mondja, hogy a szív titkos vonzalmában, vagy privát módon 
dicsérte Istent, hanem nyíltan hirdette a szent gyülekezetben, ahogyan még manapság is 
bizonyságot szoktak tenni a kegyesek a szeretetükről, békeáldozatot kínálván Istennek, 
                                                                                                                                                   
a szavakat kihagynánk, mert nem az engedelmesség módjától függenek. Lásd Secker érsek jól felépített 
disszertációját a témában a Merrick’s Notes on the Psalms függelékében, valamint Stuart kommentárját a 
Zsid10:5-ről és az Excursus 20-t. 



 406 

miután megszabadultak valami nagy veszélyből. A nagy gyülekezet alatt, melyről beszél, nem 
a csődületet kell érteni, mely a törvény csarnokában, vagy a nyilvános piacokon jött össze, 
hanem ez Isten igazi és törvényesen megalkotott egyházát jelenti, melyről tudjuk, hogy az Ő 
szent helyén jött össze. Ennek megfelelően jelenti ki, hogy nem rejtette a szívébe Isten 
igazságosságát, amit nyíltan hirdetünk egymás okulására. Azok, akik a szívükbe rejtve tartják, 
azzal biztosan minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy Isten emlékezetét a feledés homályába 
merítsék. Nemcsak azért hívja Istent mindennek tanúbizonyságául, hogy különbséget tegyen 
önmaga és a képmutatók között, akik gyakran hangosan, és minden erejükkel hangoztatják 
Isten dicséretét, de teszik ezt mégis a szeretet legcsekélyebb szikrája nélkül, hanem hogy még 
világosabbá tegye: őszintén és szívből szólta Isten dicséretét, s ügyelt arra, hogy egyetlen 
részétől se fossza Őt meg. Ez a kijelentés arra tanít minket, hogy az itt tárgyalt téma nem 
csekély fontosságú, mert jóllehet Istennek nincs szüksége a mi dicséreteinkre, mégis azt 
akarja, hogy annak gyakorlása elterjedt dolog legyen közöttünk. 

11. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben. Itt meg kell figyelnünk a kifejezések 
felhalmozódását, melyeket ugyanannak a dolgoknak a megjelölésére használ. Isten 
igazságosságához a zsoltáros hozzáteszi az Ő igazságát, üdvösségét és kegyelmét. S mi más 
célja lenne ennek, mint felmagasztalni és bemutatni Isten jóságát a dicséret megannyi 
kifejezésével? Észre kell azonban vennünk, milyen vonatkozásban különböznek ezek a 
kifejezések, mert ezen a módon leszünk képesek meggyőződni arról, hogy milyen 
vonatkozásban kapcsolódnak ahhoz a szabaduláshoz, amelyről Dávid beszél. Ha ezt a négy 
dolgot a helyes sorrendbe kell állítanunk, akkor első a kegyelem, miután egyedül ez által 
kegyeskedik Isten tekintettel lenni ránk. Az Ő igazságossága a védelem, mellyel folytonosan 
óvja népét, valamint a jósága, mellyel, mint azt már máshol is mondtuk, megőrzi őket. S 
nehogy bárki kétségbe vonja, hogy ez állandóan, szüntelenül árad, harmadikként Dávid 
hozzáteszi az igazságot, amivel arra tanít, hogy Isten állandóan ugyanaz marad, és soha nem 
fárad bele a megsegítésünkbe, illetve soha nem vonja vissza a kezét. Ebben egyidejűleg az 
ígéretek bemutatása is benne rejlik, mert soha egyetlen ember sem ragadja meg helyesen Isten 
igazságosságát, csak aki úgy karolja azt fel, ahogyan az Ígében van felkínálva és bemutatva a 
számára. A szabadulás az igazságosság következménye, mert Isten folytatja ingyenes 
kegyességének kimutatását a népe iránt, naponta segítvén és támogatván, míg végül 
teljességgel nem üdvözíti őket. 

12. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat. Most már világosabban látjuk, amire 
az imént utaltam, miszerint Dávid azért beszél a saját háládatosságáról, hogy ezzel 
bebiztosítsa Isten folytatólagos kegyességét önmaga számára. Továbbá azért nyitotta meg a 
száját Isten dicséretére, hogy újabb kegyekben részesülhessen, melyek előtt a romlott és 
hálátlan hallgatásunk nagyon gyakran becsapja a kaput. Gondosan meg kell tehát figyelnünk a 
kapcsolatot, amiben az a mondat áll, melyben Dávid kijelenti, hogy nem csukta be a száját 
azzal, ami utána következik, miszerint Isten a Maga részéről szintén nem fogja vissza, vagy 
szünteti be irgalmasságának kiárasztását. Ebből ugyanis megtanuljuk, hogy Isten mindig 
készen áll könnyíteni rajtunk az Ő jóságával, vagy inkább úgy árad az ránk, mint soha ki nem 
apadó forrás, ha a saját hálátlanságunk nem gátolja, vagy zárja el az útját. Isten irgalmassága, 
amit a רחמיך rachamecha szóval fejez ki, s amiről itt beszél, csak kevéssé különbözik a 
jóságától. Nem ok nélkül tett azonban Dávid különbséget. Ennek oka csak az lehetett, hogy 
először is, másképpen nem volt képes önmaga számára kellően felmagasztalni Isten 
kegyelmét. Másodszor, szükséges volt megmutatni, hogy a forrás, melyből Isten irgalma és 
jósága árad, nem más, mint mikor könyörületre indul a nyomorúságainkon, ezzel megsegít és 
támogat minket. Ezután helyezi az üdvbizonyosságát Isten jóságába és hűségébe, mert nekünk 
szükségszerűen (amint nemrég mondtam) Isten ingyenes kegyességével kell kezdenünk, hogy 
ez a nagylelkűség ránk is kiterjedjen. Miután azonban mindaddig képtelenek vagyunk 
észrevenni, hogy Isten kegyelmes velünk, amíg nem adja valami bizonyítékát a szeretetének, 
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az Ő hűségét nagyon helyesen kapcsolja össze az Ő igazságosságával az ígéreteinek 
megtartásában. 

 
13. Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek 

bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem 
is elhagyott engem. 

14. Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre! 
15. Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, a kik életemre törnek, hogy 

elragadják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, a kik bajomat kívánják. 
16. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem:932 

Hehé, hehé! 
 
13. Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen. Ez a kifejezés az 

eredetiben többet fejez ki, mint az angol fordításban, mert az עלי alay nem csak azt jelenti, 
hogy minden oldalról bekerítették, hanem azt is, hogy a bajok felhalmozódása nehezedett rá. 
Nem panaszkodik azonban igazságtalan, vagy a megérdemeltnél súlyosabb büntetésről, 
hanem nyíltan megvallja, hogy bűneinek jogos ellentételezése érte őt utol. Mert jóllehet az 
általam bűnnek fordított עון avon szó jelenti a bűn büntetését is (amint azt már többször is 
láttuk máshol), nekünk mégis figyelembe kell vennünk a szó származását.933 Ennek 
megfelelően, miután Dávid a megpróbáltatásokat a vétkei gyümölcsének, vagy hatásának 
nevezi, rejlik ebben egy alázatos megvallás, melyből biztosak lehetünk abban, hogy mekkora 
tisztelettel és szelídséggel vetette magát alá Isten ítéleteinek. Látjuk ugyanis, hogy mikor 
elborította a bajok halma, a bűneit sorolja elő azok teljes nagyságában és súlyosságában, 
nehogy azt gyanítsuk: Isten túlontúl szigorú. Mikor látjuk, mennyire szigorúan bánt Dáviddal, 
tanuljuk meg abból, hogy mikor rendkívüli megpróbáltatások sújtanak és nyögünk azok terhe 
alatt, könyörögjünk alázattal Bíránk irgalmáért és kegyelméért. Nem is az a célja, hogy 
ostobának, vagy megkeményedettnek mutatkozzon, mikor azt mondja: szíve elcsüggedt, vagy 
elhagyta őt. Szavai azt jelentik, hogy nemcsak megtört szívű lett, de úgy elterült, mint egy 
halott. Ugyanakkor meg kell értenünk, hogy a szív eme elcsüggedése a testi érzésekre 
vonatkozik, mert a kitartása az imádkozásban biztos bizonyítéka annak, hogy a hite soha nem 
aludt ki teljesen. Mivel azonban mint ember, megfosztatott minden tanácstól, nem ok nélkül 
mondja, hogy a szíve elhagyta őt. 

14. Tessék Uram néked, hogy megments engemet. Az ige, amit Dávid itt használ, 
valaminek a kívánását jelenti tiszta kedvességből és jóakaratból.934 Arra vágyik tehát, hogy 
Isten ingyenes kegyelme által szabaduljon meg. Ami azt a vágyát illeti, hogy Isten siessen, 
arról máshol már beszéltünk. Még mikor Isten késik is a megsegítésünkkel, a mi dolgunk 
megküzdeni a gyengeség érzésével. Isten jósága azonban olyan, hogy megengedi nekünk 
annak az imaformának a használatát, mely szerint siessen úgy, ahogyan szeretnénk. Ezután a 
szokásának megfelelően ellenségeit Isten ítélőszéke elé idézi, s biztosra veszi, hogy a 
kegyetlenségük, valamint az igazságtalan és gonosz gyűlöletük miatt megkapja, amit kér. 
Szilárd alapelvként kell kezelnünk azt, hogy minél igazságtalanabbul sújtanak minket 
ellenségeink, minél kegyetlenebbül bánnak rosszul velünk, Isten annál jobban hajlik a 
megsegítésünkre. S nem csekély vigasz az sem, hogy Isten könyörülete veszi fel a küzdelmet 
a gonoszságukkal, így minél jobban igyekeznek ellenségeink ártani nekünk, annál inkább kész 
Ő is megsegíteni. Gyakorta beszéltünk már azokról az érzelmekről, melyekkel Dávid ezeket 

                                                
932 “Ou, dit de moy.” — Széljegyzet. “Vagy, akik azt mondták rólam.” 
933 Az עון, avon, szó az עוה, avah, ferde, görbe szóból származik, ezért jelenti a főnév a bűnt, a romlottságot, a 
züllöttséget, de jelenti a bűnért megérdemelt büntetést is. 
 ratsah, jót akart, tetszett neki, elfogadta szóból, mely kizár minden érdemet רצה retse, tessék neked. A רצה„ 934
annak az elfogadásnak az alapjaként”. — Bythner’s Lyra. 
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az átkokat mondta, s itt újra szükséges felfrissíteni az emlékezetünket a témával 
kapcsolatosan, nehogy bárki, mikor szabadjára engedi a szeszélyeit, Dávid példáját használja 
ürügyül a takargatásra, vagy mentségként. Ezt a gonosz és hamis utánzást azok részéről, akik 
a test heves impulzusait követik ahelyett, hogy a Lélek buzgósága vezetné őket, mindig el kell 
ítélni. 

Mikor a zsoltáros imádkozni kezd, hogy ellenségei pusztuljanak el az ő 
gyalázatosságuk miatt, ennek jelentése a következő: miután egyetlen vágyuk az volt, hogy 
gyalázatot hozzanak rám, s így megdöbbentve és megszégyenítve engem a gúnyolódásuk 
tárgyává tegyenek, hasonló zűrzavar szakadjon az ő fejükre is. Az igevers második 
mondatában elmondja ennek a zűrzavarnak a természetét, elbeszélvén a gonosz örvendezésük 
körülményeit, mellyel megvetést zúdítottak rá, miközben őt nagyon lesújtották a nyomorúság 
és a megpróbáltatások. Itt megtanuljuk, hogy miközben az ellenségeink a legjobban üldöznek, 
már készen áll számukra a jutalmuk, s Isten visszafordítja az ő fejükre mindazon 
gonoszságokat, amit ellenünk agyaltak ki. Ennek a tanításnak korlátozásként kell ránk hatnia, 
hogy könyörületesek és kedvesek lehessünk a felebarátainkkal. 

 
17. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják 

mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat. 
18. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te 

vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél! 
 
17. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek. Dávid itt újabb érvet 

használ – mellyel másutt is gyakorta előhozakodik – a szabadulás megszerzése érdekében. 
Nem mintha szükséges lenne érveket gyűjteni Isten serkentéséhez, hanem mert hasznos 
megerősíteni a hitünket az efféle támogatásokkal. Miután tehát Isten akarata az, hogy ne csak 
egy-két, hanem minden ember megismerje Őt az Ő kegyelmes jellemében, így valahányszor 
szabadulást ad bármelyik gyermekének, az olyan közös jótétemény, amit minden kegyesnek 
alkalmaznia kell önmagára is, hiszen ilyenkor egyetlen ember személyében látják, hogy az 
Önmagával soha nem következetlen Isten miképpen bánik az Ő egész népével. Dávid tehát 
azt mutatja meg, hogy semmi mást nem kér egyénileg magának, csak olyasmit, ami az egész 
egyházra tartozik. Azért imádkozik, hogy Isten vidítsa fel a szívét minden szentnek, vagy 
biztosítsa a számukra az öröm közös okát, így meggyőződvén arról, hogy kész őket 
megsegíteni, nagyobb élénkséggel folyamodjanak Őhozzá. Ebből arra következtetünk, hogy 
minden egyén esetébe Isten az irántunk való jósága bizonyítékát is adja. Amit ezután tesz 
hozzá: a kik szeretik a te szabadításodat, arra is érdemes odafigyelnünk. Ebből 
következtethetünk arra, hogy a hitünk csak akkor bizonyul valódinak, ha nem várjuk a 
megtartást és nem is vágyunk rá, csak egyedül és kizárólag Istentől. Azok, akik az evilági 
megtartatásuk különböző módozatait és eszközeit ötlik ki, megvetik és elutasítják azt a 
szabadítást, amiről Isten azt tanította, hogy egyedül Tőle várjuk. Amit korában mondott, a kik 
téged keresnek, az ugyanezt a célt szolgálja. Ha bárki kizárólagosan az Istenre támaszkodik, s 
az Ő kegyelme által kíván üdvözülni, annak meg kell tagadni minden hiábavaló reménységet, 
s minden gondolatát az Ő erejének befogadására kell irányítania. Itt megint észre kell venni, 
hogy két dolgot állít szembe egymással. Korábban Dávid azt mondta, hogy a gonoszok az 
életére törtek, most pedig a kegyesek teljesen más érzéseit írja le, nevezetesen hogy keresik 
Istent. Hasonlómódon mesélte el az istentelenek korholását és gúnyolódását a Hehé, hehé! 
szavakkal, most pedig bemutatja, mennyire másképpen beszélnek az istenfélők: 
Magasztaltassék fel az Úr! 

18. Noha én szegény és nyomorult vagyok. Ebben a záró mondatban hálaadással keveri 
össze az imát, bár az is lehet, hogy azt a kérést jegyzi fel, amit akkor mondott, mikor nagy 
veszélybe került. Az igevers első mondatát így is fordíthatjuk: Noha nyomorult és szegény 
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voltam, Isten gondolt rám. De miután amilyen mértékben válik valaki nyomorulttá, olyan 
mértékben veti meg a világ, s ezért képzeljük, hogy Isten elvetette az illetőt. Ezért tehát 
szilárdan ki kell tartanunk amellett, hogy a nyomorúságaink semmiképpen sem váltják ki 
Istenből a belefáradás érzését irántunk, hogy ezzel problémássá váljon a Számára megsegíteni 
minket. Ezért inkább olvassuk így ezt a mondatot: Mikor nyomorult és szegény voltam, az Úr 
rátekintett a szükségeimre. Ezzel a körülménnyel tehát Isten kegyelmét magasztalja fel. Ha 
Isten megelőz minket az Ő jóságával, és nem várja meg, amíg a megpróbáltatás ránk 
nehezedik, akkor az Ő kegyessége nem annyira látványos a számunkra. Ez az összehasonlítás 
tehát nagyon világosan szemlélteti Istennek a Dávid megszabadításában megmutatkozó 
dicsőségét, mivelhogy olyan ember felé kegyeskedett kinyújtani a kezét, akit mindenki 
megvetett és elutasított, sőt, aki megfosztatott minden segítségtől és reménységtől. Nos, ha 
szükséges volt, hogy Dávid ennyire szélsőségesen alászálljon, akkor nem csoda, ha 
alacsonyabb rangú emberek is gyakorta megaláztatnak ezen a módon, hogy komolyan 
megérezzék: Isten keze által szabadultak ki a kétségbeesésből. Az ima egyszerű és 
természetes jelentése tehát ez: Uram, te vagy az én segítségem és szabadítóm, ezért ne késsél 
a segítségemre sietni. Miután ostobaság kételkedő és ingadozó elmével közeledni Istenhez, a 
zsoltáros összeszedi a bátorságát, amint szokta tenni a saját tapasztalatából kiindulva, és 
meggyőzi önmagát arról, hogy Isten segítsége, ami eddig megőrizte, most sem fogja 
cserbenhagyni. 
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41. zsoltár 
 
Dávid, miközben komolyan sújtotta Isten keze, észrevette, hogy igazságtalanul 

hibáztatták az emberek, akik már elítéltként és az örök kárhozatra rendeltként tekintettek rá. E 
próba alatt erősíti meg magát a reménység vigasztalásával. Egyidejűleg részben ellenségeinek 
kegyetlenségéről, részben az árulásáról panaszkodik. S noha elismeri, hogy a megpróbáltatás, 
ami őt érte, a bűneinek jogos büntetése volt, mégis kegyetlenséggel és rosszindulattal vádolja 
az ellenségeit, mivelhogy azt háborgatták és szomorították, aki mindig is jól próbált velük 
bánni. Végül, feljegyzi hálájának és örömének kifejeződését, amiért Isten kegyelme 
megtartotta őt. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
2. Boldog, a ki bölcsen ítéli a szegényt;935 a veszedelem napján megmenti936 azt az 

Úr. 
3. Az Úr megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e földön,937 és nem adhatod oda 

ellenségei kivánságának. 
4. Az Úr megerősíti938 őt az ő betegágyán; az egész ágyát megfogattad a 

betegségében.939 
 
2. Boldog, aki bölcsen ítéli a szegényt. A fordítók általában azon a véleményen 

vannak, hogy a kegyesség és a könyörület a nyomorultakról való gondoskodásban és a 
megsegítésükben megmutatkozó gyakorlását dicséri itt Dávid. Azok azonban, akik úgy vélik, 
hogy a zsoltáros itt azok megfontolt pártatlanságát dicséri, akik bölcsen és könyörületesen 
ítélik a nyomorúságban levő embereket, jobban megközelítik a zsoltáros szavainak jelentését. 
Valóban, a משכיל maskil kötőszó nem magyarázható semmi más módon. Egyidejűleg azt is 
észre kell venni, hogy milyen alapon mondja Dávid boldogoknak azokat, akik bölcs és 
megfontolt ítéleteket alkotnak azokról a megpróbáltatásokról, melyekkel Isten sújtja az Ő 
szolgáit. Mondtuk, hogy neki magának is küzdenie kellett a szívében bolond és gonosz 
emberek romlott ítéleteivel, mivel mikor súlyosan ránehezedtek a megpróbáltatások, sokan 
vélték úgy, hogy kétségbeejtő állapotba került, és többé reménye sincs a helyreállításra. 
Kétségtelenül vele is megtörtént, ami a szent pátriárkával Jóbbal is, akit a barátai az egyik 
leggonoszabb embernek tartottak, mikor látták, milyen hatalmas szigorúsággal sújtja őt Isten. 
S természetesen az a tévedés túlontúl is megszokott az emberek között, hogy akiket lesújtanak 
a szenvedések, azokra úgy tekintenek, mint elítéltekre és elvetettekre. S ahogyan egyrészről a 
legtöbb ember a gazdagság bizonytalan és átmeneti állapotából kiindulva ítéli meg Isten 
kegyét, és tapsol a gazdagoknak, valamint azoknak, akikre úgymond rámosolyog a szerencse, 
másrészről úgy vetik meg a lesújtottakat és nyomorultakat, ostobán azt képzelve, hogy Isten 
gyűlöli őket, mert nem gyakorol még annyi türelmet sem velük szemben, mint amennyit az 
elvetettek iránt. A tévedés, amiről beszélünk, a rossz és gonosz ítélkezés, az egyik olyan, ami 
minden korban eluralkodott. A Szentírás sok helyen nyíltan és konkrétan kijelenti, hogy Isten 
különböző okokból csapásokkal teszi próbára a kegyeseket: néha azért, hogy a türelemre, 
néha azért, hogy a test bűnös hajlamainak legyőzésére tanítsa őket, máskor megtisztítás, és 
mondhatni, a test vágyainak maradványaitól való megtisztogatás végett, melyek még mindig 
                                                
935 A Károli-fordítás szerint: Boldog, a ki a nyomorultra gondol - a ford. “C’est, de l’afflige.” — Széljegyzet. 
“Azaz, a lesújtottat.” 
936 “Ascavoir, l’afflige.” — Széljegyzet. “Nevezetesen, a lesújtottat.” 
937 “Il prosperera en la terre.” — “Bővelkedik majd a földön.” 
938 “Confortera.” — francia szöveg. “Soulagera.” — Széljegyzet. “Megvigasztalja.” 
939 A Károli-fordítás szerint: bármilyen az ágya, megkönnyíted betegségében – a ford. 
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élnek bennük. Megint máskor a megalázásuk végett, vagy azért, hogy példaként állítsa őket 
mások elé, vagy, hogy az isteni élet szemlélésére serkentse őket. Legnagyobbrészt ugyanis 
valóban elhamarkodottan és összevissza beszélünk másokról, és úgymond taszítjuk bele a 
legnagyobb mélységbe azokat, akik nyomorúságoktól sújtva munkálkodnak. Az efféle 
hirtelen és zabolátlan lelkület visszafogása végett mondja Dávid boldogoknak azokat, akik 
nem engedik meg maguknak, hogy összevissza beszéljenek, és elhamarkodottan ítéljék meg a 
felebarátaikat, hanem helyesen felmérve az őket ért nyomorúságokat, a Lélek bölcsességével 
enyhítik azokat a súlyos és igazságtalan ítéleteket, melyekre a természetünknél fogva 
olyannyira hajlamosak vagyunk. Épp az imént hoztam fel példának Jób esetét, akit a barátai, 
mikor szélsőséges nyomorúságban láttak, nem vonakodtak kitaszítottként kezelni, akinek az 
esete már teljességgel reménytelen.940 Ha egy pártatlansággal, és humánus beállítottsággal 
megáldott ember találkozik efféle esettel, ugyanazon a módon ítéli azt meg, amit itt Dávid 
dicsér. Ami pedig a mi figyelmeztetésünket illeti a Szentlélek eme bizonyságtétele által, 
tanuljunk meg óvakodni a túlontúl elkapkodott ítélettől. Megfontoltan kell hát megítélni a 
nyomorúságban levő felebarátainkat, nehogy idő előtt irgalmatlanul elítéljük őket, s ez az 
igazságtalan szigorúság végül majd a mi fejünkre hulljon vissza. Különösen azonban azt kell 
észrevenni, hogy amit már valóban mondtam: Dávid itt szem előtt tartott célja nem volt más, 
mint önmaga megerősítése ezzel, mint a vigasztalódás alapjával, mikor mondhatni látta, hogy 
elárasztják a rosszindulatú és kegyetlen, ellene mondott ítéletek, nehogy összeroskadjon a 
kísértések súlya alatt. Ha tehát a Sátán bármikor megpróbálja megsemmisíteni a hitünk alapját 
az emberek elhamarkodott és elfogult megítélésével, tanuljunk meg a bölcsesség eme 
eszközéhez folyamodni, nehogy önkéntelenül kétségbeessünk. Ez a helyes használata az 
igeszakaszban rejlő tanításnak. 

A veszedelem napján megmenti azt az Úr. Egyesek a veszedelem napján kifejezést az 
előző mondathoz kapcsolják, s az így kialakuló olvasat valóban elfogadható, de az általam 
követett felosztás jobban illeszkedik a témához, és a héber pontozás is alátámasztja. Azaz 
legalábbis az ezekből a szavakból levezethető tanítást alkalmatosabb teljesebben értelmezni, 
nevezetesen hogy az Úr megszabadítja a szegényt az ő veszedelmének napján. Egyesek úgy 
vélik, hogy Dávid itt áldásért imádkozik az igazak és könyörületesek javára, mintha ezt 
mondta volna: Jutalmazza meg maga az Úr őket a kedvességükért, ha valaha is fájdalmas 
csapás érné őket! Mások úgy vélik: Dávid itt az efféle embereknek a szavait jegyzi fel, hogy 
abból megismerhessük a bölcsességüket és a becsületességüket. Véleményem szerint azonban 
mindketten egyformán tévednek ezt a mondatot kívánságként, vagy imaként olvasva. Az 
biztos, hogy Dávid akár a maga, akár mások nevében beszél, röviden ajánlja és parancsolja 
azt a kegyességet, amit a lesújtottakkal szemben kell gyakorolnunk, mert lehet, hogy Isten egy 
ideig kimutatja a nemtetszését irántuk, végül mégis kegyelmes lesz velük, így a dolgok 
végkimenetele vidámabb és boldogabb lesz, mint ahogyan mi azt a dolgok jelenlegi állásából 
kiindulva megítélhetjük. Látjuk tehát, hogy az értelem, amelyben én magyaráztam a verset, 
sokkal bőségesebb és jelentőségteljesebb, nevezetesen hogy nekünk az Úr kezéből kell 
remélnünk az üdvösséget és a szabadulást még a sorscsapás napján is. Másként ugyanis 
egyetlen, egyszer a fájdalom és a szomorúság állapotába zuhant ember sem lenne képes soha 
többé felállni. S ezt azért mondom, mert a Szentlélek célja ezekben az igeversekben nemcsak 
a kegyesek buzdítása arra, hogy legyenek készek kegyességet gyakorolni a felebarátaik iránt, 
mikor nyomorúságban látják őket, hanem annak az orvosságnak a megmutatása is, ami a mi 
fájdalmaink enyhítésére adatott, valahányszor a hitünket megrendíti a hányattatás. 

3. Az Úr megőrzi azt és élteti azt. Itt Dávid ugyanazt a mondandót folytatja, mint az 
előző igeversben, ahol azt mondja, hogy az Úr megtartja a nyomorultat, akinek a pusztulását a 
kegyetlen és igazságtalan emberek úgy mutatják be, mint elkerülhetetlent. Hasonlóképpen 

                                                
940 “Pour un homme reprouve et forclos d’esperance de salut.” 
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észben kell tartanunk azt az ellentétet is, ami a veszedelem napja és a szabadulás áldása között 
áll fenn. Ebben a versben az élteti és a boldogság a földön kifejezések ugyanazt jelentik. 
Ezekkel a kifejezésekkel Dávid azt akarja megmutatni, hogy jóllehet minden jel arra mutatott: 
ő halott ember, mégis, az élet reménysége mind az ő, mind az összes kegyes számára nem 
oltatott ki. Igaz, látszólag lehet némi következetlenség abban, hogy boldog életet ígér 
magának ebben a világban, hiszen látjuk, hogy állapotunk valóban nyomorult, ha nem 
vesszük számításba a jobb állapotot az eljövendő világban. A válasz erre azonban az, hogy 
noha sokan lemondtak a helyreállásáról, ő mégis konkrétan kijelenti: helyreáll a korábbi 
állapotába és tovább él, sőt, benne fognak megmutatkozni Isten kegyének látható jelei. Ő a 
legcsekélyebb módon sem zárja ki ezekkel a kifejezésekkel a jobb élet reménységét a halál 
után. Ami a betegággyal kapcsolatosan következik ezután, az egyeseket véleményem szerint 
egyáltalában nem valószínű következtetésre vezetett. Amit Dávid általánosságban mond a 
nyomorúságról, a fajtája meghatározása nélkül, azt ők kizárólag a betegségre vonatkoztatják. 
De nem szokatlan dolog, hogy akik búsulnak, és elméjükben megszomorodtak, lefekszenek az 
ágyukra és könnyebbséget keresnek, mert az emberek szívét a szomorúság néha jobban 
meggyötri, mint a betegség. Természetesen nagyon valószínű, hogy ebben az időben Dávidot 
valamiféle nagyon súlyos csapás érte, ami lehet annak a jele, hogy Isten nem csekély 
mértékben volt vele elégedetlen. Az igevers második mondatában némi homályosság rejlik. 
Egyesek az ágy megforgatása kifejezést ugyanabban az értelemben veszik, mintha Isten, 
azért, hogy szolgájának a nehézségek idején némi megkönnyebbülést adjon, elkészítette és 
megvetette volna az ágyát, amiképpen mi is szoktuk a betegekkel, hogy azok kellemesebben 
feküdjenek.941 Mások azt vallják, s véleményem szerint helyesebben, hogy mikor Dávid 
egészsége helyreállt, az ágyát, ami korábban betegágyként szolgált neki, felfordították, azaz 
megváltoztatták.942 Így a szavak jelentése az lesz, hogy noha most a bánatban sorvadozik, 
mikor az Úr bünteti, és a megpróbáltatásokkal oktatja, mégis nemsokára megtapasztalja a 
megkönnyebbülést ugyanannak az Istennek a keze által, s így visszanyeri erejét. 

 
5. Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert 

vétkeztem ellened! 
6. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: Mikor hal meg és vész ki a neve? 
7. Ha látogatni jön be valaki, hiábavalóságot beszél; szíve álnokságot gyűjt össze 

magának, kimegy az utczára és beszél. 
 
5. Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem. Ezzel az igeverssel azt mutatja meg, 

hogy a nyomorúságában nem próbálta hízelgéssel csillapítani az elméjét, ahogyan az emberek 
nagy többsége tenni szokta, akik holmi hiábavaló vigasztalásokkal igyekeznek enyhíteni a 
szomorúságukat. S természetesen az ember, akit Isten Lelke vezet, őszintén elismeri a bűneit, 
mikor Isten a csapásokkal látogatja meg, s csendesen igazodik felebarátjainak intéseihez, sőt, 
még elébe is megy azoknak szándékos megvallással. Dávid itt olyan jelet szögez le, mellyel 
megkülönbözteti önmagát az elvetettektől és gonoszoktól, mikor elmondja nekünk: buzgón 
könyörgött azért, hogy a bűne ne tulajdoníttasson be neki, és Isten kegyelmében keresett 
menedéket. Valóban kér némi könnyebbítést abban a megpróbáltatásban, amit elszenvedett, 
de a megkönnyebbülés magasztosabb forrásához emelkedik fel, mikor azt kéri, hogy a 
bűnbocsánat által kibékülhessen Istennel. Azok, mint mondtuk, a dolgok természetes rendjét 
forgatják fel, akik csak az őket sújtó külső nyomorúságokra keresnek orvosságot, miközben 

                                                
941 Ebben az értelemben véve az igeszakasz nagyon szép és rendkívül vigasztaló. Milyen frissítő a betegségbe az 
ágyat felrázni és újra megvetni! S ez a módja annak, ahogyan Isten felfrissíti a könyörületes embert, és könnyít 
rajta. Úgy cselekszik vele, mint egy kedves nővér, aki átforgatja és felrázza az egész ágyát, puhává és 
kényelmessé téve ezzel a számára. 
942 “C’est a dire, change.” 
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teljes mértékben elhanyagolják azok okát: úgy cselekszenek, mint a beteg ember, aki csak a 
szomjúságát igyekszik csillapítani, de soha nem gondol a lázra, ami sújtja, és ami a fő oka a 
problémáinak. Mielőtt tehát Dávid egyáltalában szólna a lelke, azaz az élete943 
meggyógyításáról, először azt mondja: kegyelmezz nékem, s ezt össze kell kötnünk a rögvest 
ezután következő okkal – mert vétkeztem ellened. Ezt mondván megvallja, hogy Isten joggal 
elégedetlen vele, s csak a bűneinek eltörlése által kerülhet vissza az Ő kegyeibe. Én a כי ki 
elöljárószót a maga helyes és természetes jelentésében veszem, nem ellentétes értelemben, 
ahogyan egyesek értik. Ebből következik a lélek meggyógyítása, amit az imája és a 
megvallása közé szúr be Isten könyörületének és kegyelmének hatásaként. Dávid ugyanis azt 
várja, hogy amint megkapta a bűnbocsánatot, azzal együtt megkönnyebbülést is nyer a 
megpróbáltatásaiban. 

6. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem. Beszélni itt annyit jelent, mint átkokat 
szórni a fejére. Így írván le ellenségeinek illetlen viselkedését, megpróbálja, amint azt máshol 
már említettük, felindítani Istent a könyörületre önmaga iránt, mert minél kegyetlenebbül 
bánnak Isten népével az Ő szemeláttára, annál inkább hajlandó kegyelmesen megtámogatni 
őket. Dávid tehát a saját példájával serkent és buzdít minket az Istenbe vetett nagyobb 
meggyőződésre. Minél kegyetlenebbül bánnak ugyanis velünk az ellenségeink, annál jobban 
megszerzi ez nekünk Isten kegyességét. A körülmények, melyek között az ellenségek ezeket 
az átkokat szórták, megmutatják, milyen kegyetlen gyűlölettel viseltettek iránta, mert csak a 
pusztulása csillapíthatta volna le őket, de csak ha szégyennel és gyalázattal társul. Ők ugyanis 
azt akarták, hogy az életével együtt a neve emlékezete is eltöröltessék. 

7. Ha látogatni jön be valaki, hiábavalóságot beszél. Ami ebben az igeversben 
szerepel, az a hamis és áruló barátokra vonatkozik. Akik a nyílt ellenségei voltak, azok nem 
csináltak titkot a vele szemben táplált ellenségességből, hanem nyíltan üldözték, s ez már 
kiderült az előző versben. Emellett most arról is panaszkodik, hogy sokan jöttek hozzá a 
ragaszkodás kötelékeit vallva, mintha a barátai lettek volna, de akik azután titokban kiontották 
a vele szemben táplált rosszakaratukat. Az efféle ellenségektől, akik ily módon leplezik és 
rejtegetik a rosszindulatukat, és csak a titkos ártó szándékkal kedveltetik meg magukat a 
barátságos kinézet álarcával, valóban sokkal jobban kell félni, mint azoktól, akik nyíltan 
kijelentik gonosz szándékaikat. Ennek megfelelően, miután panaszkodott a nyílt ellenségeiről, 
rátér az állítólagos barátaira, akikről kijelenti: nem más célból látogatták meg, mint hogy 
hiábavalóságokat beszéljenek, sőt még valamiféle megtévesztő és gonosz célt koholjanak 
ellene. Mindemellett még álnokságot gyűjtenek, és mondhatni halmoznak fel a szívük 
raktárában. Ezután azt is elmondja, hogy mikor eltávoztak tőle, nyíltan kimutatták 
képmutatásukat és ravaszságukat. 

 
8. Minden gyűlölőm együtt suttog reám, gonoszat koholnak ellenem: 
9. Beliál gonosz cselekedete tapadt hozzá,944 s mivelhogy benne fekszik, nem kél 

fel többé! 
10. Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki kenyeremet ette, fölemelte sarkát 

ellenem. 
 
8. Minden gyűlölőm együtt suttog reám. Itt látszólag belefoglalja az ellenségeinek 

mindkét csoportját, azokat, akik nyíltan, bevallott ellenségként próbálták őt elnyomni, 
valamint azokat, akik a barátság látszata alatt ugyanazt próbálták tenni becsapással és 
fortélyokkal. Ennek megfelelően mondja tehát, hogy valamennyien együtt tanácskoztak az 
elpusztításáról, hiszen tudjuk, miképpen szoktak a gonoszok sokat tanácskozni titokban 
azokról az áruló cselekedetekről, melyeket elkövetni készülnek, és suttognak ezekről egymás 
                                                
943 “C’est a dire, de sa vie.” 
944 A Károli-fordítás szerint: Istennek átka szállott ő reá – a ford. 
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fülébe. Ezért teszi hozzá a koholnak, vagy terveznek szót, amellyel aljas összesküvésüket és 
bűnös tanácskozásaikat jelöli. 

9. Beliál gonosz cselekedete tapadt hozzá. Ebből az igeversből kiderül, hogy az 
elpusztítására szövetkeztek össze, mert gonosz, és ezer halált érdemlő embernek tartották. A 
pimaszság és a gőg, amit vele szemben tanúsítottak, abból a hamis és gonosz megítélésből 
fakadt, amit róla alkottak, s amelyről a zsoltár elején beszéltünk. Ezért mondják, hogy Beliál 
gonosz cselekedete ragadta meg, és mondhatni, tartja szorosan fogva. A יצוק yatsuk ige 
tulajdonképpen ezt jelenti, de az igevers fordítása során én azt a legáltalánosabban elfogadott 
jelentést követtem, ami nem más, mint a hozzá tapadt. Ezt a kifejezést mások a szétterült rajta 
szavakkal fordítják, de nekem ez is erőltetettnek tűnik. Ami a Beliál szót illeti, ez a בלי beli és 
a יעל jaál szavakból áll össze, aminek a jelentése nem felkelni. A Beliál dolga kifejezést (mert 
így hangzik a héber szöveg szó szerinti fordításban), ezen a helyen én valamiféle rendkívüli és 
gyűlöletes bűnként értelmezem, ami, ahogyan mondani szoktuk, soha jóvá nem tehető, s 
amelytől nincs menekvés, hacsak valaki nem magára az általa elszenvedett nyomorúságra 
vonatkoztatja, mintha ez ellenségei azt mondták volna, hogy valami gyógyíthatatlan betegség 
kerítette a hatalmába.945 De bármi is volt ez, az ellenségei abszolút biztosra vették, hogy Isten 
teljesen ellenséges vele szemben, és soha meg nem békül vele, mert ennyire komolyan 
büntette. Mikor hozzáteszi a következő mondatot: nem kél fel többé,946 ez világosan 
megmutatja, hogy végleg elvágták tőle a felépülés minden reménységét. S természetszerűleg 
fájdalmas kísértés volt Dávid számára, aki rendelkezett önmagában a jó lelkiismeret 
bizonyságával, azt elképzelni, hogy úgy tekintenek rá az emberek, mint akit Isten bosszúja 
üldöz, sőt, nyílegyenesen a pokolba vet. De tetszett Istennek oly módon próbára tenni a 
szolgáját, hogy bízván a saját lelkiismeretének bizonyságában, ne figyeljen arra, amit az 
emberek mondanak, vagy ne okozzanak neki gondot azok a feddések, melyeket rászórnak. Az 
is a célja volt, hogy a saját példájával tanítson minket arra: becsületességünk jutalmát nem 
ebben a világban kell keresnünk, mert látjuk, milyen egyenlőtlen mérleggel becsüli fel néha a 
világ az erény és a bűn közötti különbséget. 

10. Még az én jóakaróm is. Minden nyomorúsága csúcsán Dávid itt azt jelenti ki, hogy 
ugyanezt az árulást tapasztalta meg valamely, vagy talán nagyon sok jó barátja részéről. Az 
egyes szám – többes szám váltás nagyon gyakori a héberben, ezért beszélhet úgy több 
illetőről, mintha csak egyetlen személy lenne. Így az igeszakasz jelentése az alábbi: nemcsak 
                                                
945 Van némi nehézség azzal kapcsolatosan, hogy mit is jelent pontosan a ַבר ל-ְּד ַּיַע ִל  debar belijaál. Ez szó ְּב
szerint: Beliál szava. A szó azonban gyakorta jelent dolgot, 2Móz18:16, 5Móz17:4, 1Kir14:13. S a Beliál szót a 
héberek bármiféle megvetendő gonoszság megjelölésére használják. Így az eredeti szavak azt a jelentést emelik 
ki, amit Kálvin tulajdonít nekik, s ugyanebben az értelemben veszik egyes bibliakritikusok is. Dr. Geddes 
„törvénytelen cselekedetnek” olvassa. A magyarázata szerint a kifejezés „Dávid Uriással szemben elkövetett 
bűnére utal, amit most ellenségei a jelenlegi nyomorúsága okaként jelölnek meg, mintha ezt mondanák: ’Ez a 
bűn végül a hatalmába kerítette őt’, stb.”. Horsley olvasata: „Valami átkozott dolog nehezedett rá”, s a „valami 
átkozott dolog” alatt érti „azt a bűnt, amit a rászakadt isteni ítélet okának feltételeztek”. Fry olvasata: „Valami 
pokoli bűn tapadt hozzá”. Cresswell M. Flaminius fordítását fogadja el: „Ezt mondják: valamiféle vétek súlya 
nehezedik rá (vagy tapad hozzá), ezért arról a helyről, ahol fekszik, nem kel fel többé”. Van azonban egy másik 
értelme is a szavaknak. A Septuaginta olvasata „λογος παρανομος”, a Vulgatáé „gonosz szó”, a kaldeus változaté 
„romlott szó”, a szír változaté „a vétek szava”, és az arabé „törvényellenes szavak”, azaz a kifejezés jelenthet 
fájdalmas gyalázást, vagy rágalmat. Ezzel a jelentéssel értelmezi Hammond is. „S ezt”, mondja, 
„hozzátapadóként említi ahhoz, akire ráragadt. Ilyen a rágalmak természete, mikor erősen odarögződnek 
bárkihez, szilárdan tapadnak, s hagynak valami gonosz jelet maguk után: Calumniare fortitier, aliquid hoerebit”. 
A köznyelvi változatban ez „gonosz betegség”. S a דבר debar kétségtelenül jelent néha járványt, vagy fertőző 
betegséget. E szerint a fordítás szerint az igeszakasz jelentése ez lesz: gonosz betegség sújtja a bűnei miatt, 
amelyből soha nem fog felépülni. 
946 Így olvassa Hammond az angol változatban: Most hogy fekszik, többé már nem kel fel, s úgy véli, hogy ez egy 
közmondásszerű kifejezés, amit a zsidók használtak, s amit bármiféle romlásra ugyanúgy vonatkoztattak, mint 
azokra, melyeket testi betegségek okoztak. „A rágalmazó”, jegyzi meg, „ugyanúgy pusztíthat és rombolhat, mint 
a fertőzés, s ez a veszély fenyegette Dávidot a legtöbbször, nem a fertőző betegség”. 
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a köznép, vagy az idegenek, akikről nem tudtam, és akiket nem ismertem, hanem a legjobb 
barátaim, sőt azok, akikkel a legbensőségesebb viszonyban voltam, s a házam népéhez 
tartoztak, akiknek megengedtem, hogy asztalomnál egyenek és igyanak, azok lépnek fel 
gyalázatosan ellenem. A zsidók között a jóakaró a rokonokat és családi kapcsolatokat jelenti. 
Ez azonban sokkal szorosabb szövetség volt, melynek biztosítania kellett volna a barátság 
törvényeinek szigorúbb betartását, mikor Dávid kenyerét ette, mert olyan ez, mintha a 
„társam” megszólítást használta volna.947 Ha azonban bárki inkább valamely konkrét árulót 
érti alatta, nem egyeseket, én nem ellenzem. A sarkat felemelni kifejezést véleményem szerint 
átvitt értelemben kell felfognunk, melynek jelentése megvetően felkelni olyasvalakivel 
szemben, aki nyomorult és lesújtott.948 Mások a kifejezést a titokban lesben állni szavakkal 
magyarázzák de az előző értelmezés a jobb, miszerint a gonoszok, látván Dávidot kínos 
körülmények között, vagy már elterülve a porban, alkalmat láttak ebben arra, hogy közvetve, 
mindazonáltal mindig pimasz módon megtámadják. Ez a dolog gyakorta megtörténik a 
gonosz és aljas beállítottságú emberek között. Krisztus ezt az igeverset idézve (Jn13:18) Júdás 
személyére vonatkoztatja azt. S természetesen meg kell értenünk, hogy jóllehet Dávid 
magáról beszél ebben a zsoltárban, mégsem köz- és magánemberként szól, hanem Krisztus 
képviselőjeként, mivelhogy mondhatni példát adott, amihez az egész egyháznak igazodni kell 
– ezt a dolgot nagyon figyelembe kell vennünk, hogy közülünk mindenki felkészülhessen 
hasonló állapotokra. Szükséges volt, hogy ami Dávidban kezdődött, az Krisztusban 
teljesedjen be. Ezért szükségszerűen meg kell lennie, hogy ugyanaz a dolog beteljesedjen az 
Ő minden egyes tagjában, nevezetesen hogy ne csak a külső erőszaktól és erőtől 
szenvedjenek, hanem a belső ellenségektől is, amik mindig készen állnak elárulni őket. 
Amiképpen Pál is kijelenti, hogy az egyházat nemcsak „külső harc”, hanem „belső félelem” is 
támadni fogja (2Kor7:5). 

 
11. De te Uram, könyörülj rajtam és emelj föl engemet, hadd fizessek meg nékik! 
12. De azt tudom, hogy kedvelsz engemet, mert ellenségem nem 

győzedelmeskedik felettem;949 
13. Engem pedig épségemben950 támogatsz, és színed elé állatsz mindenha. 
14. Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen! 
 
11. De te Uram, könyörülj rajtam. Ellenségeinek gonosz kegyetlensége 

fontolgatásából most ismét felbátorodik az imádkozásra. S abban, amit mond itt egy 
hallgatólagos ellentét rejlik Isten és ember között, mintha ezt mondta volna: miután nem lehet 
segítségre lelni a világban, hanem épp ellenkezőleg, a kegyetlenség, vagy titkos rosszindulat 
szokatlan nagysága uralkodott el benne, Te Uram, támogass meg engem a könyörületeddel. 
Ezt az utat kell követnie minden lesújtottnak, akiket a világ igazságtalanul üldöz. Azaz, nem a 
velük tett rossz szemlélésével kell elfoglalniuk magukat, hanem Isten elé kell járulniuk az 
ügyükkel, s minél jobban próbálja a Sátán legyőzni a hitüket, s elvonni a gondolataikat, annál 
figyelmesebben kell elméiket Istenre irányítaniuk. Ezzel a nyelvezettel a zsoltáros ismét Isten 
kegyelmének, mint oknak tulajdonítja a helyreállítását. Amit az igevers záró mondatában 
mond, az kíméletlennek és megmagyarázhatatlannak tűnik. Ha őszintén és szívből mondta a 
zsoltár előző részében, hogy Isten igazságosan sújtotta őt, akkor miért nem terjeszti ki a 
megbocsátást másokra úgy, ahogyan magának kívánja a megbocsátást? Biztos, hogy 

                                                
947 “Mon compagnon ordinaire, et qui estoit a pot et a feu avec moy, ainsi qu’on dit en commun proverbe.” — 
“A szokásos társam, aki a közmondás szerint megosztja velem az ágyát és a kenyerét.” 
948 „Felemelte a sarkát ellenem, azaz gorombán eltaszított, belém rúgott, ahogyan a csökönyös teherhordó állat 
szokott, vagyis a nyomorúságomban támadt rám. V. ö. Zsolt36:12.” - Cresswell 
949 A Károli-fordítás szerint: Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, ha ellenségem nem ujjong felettem 
950 Vagy: állhatatosságomban. A Károli-fordításban a feddhetetlenségemben szó szerepel – a ford.  
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szégyenteljes visszaélés lenne Isten kegyelmével, ha miután megbocsátott nekünk és 
helyreállított minket, nem lennénk hajlandók követni a példáját a könyörületességben. 
Emellett az alázattól és a szelídségtől nagyon távoli érzés lenne, ha Dávid még a halál 
küszöbén is a bosszúra vágyna. Itt azonban két dolgot kell számításba venni. Először is Dávid 
nem a köznép egyik tagja volt, hanem az Isten által felkent, és tekintéllyel felruházott király. 
Másodszor, nem testi indíttatásból, hanem a hivatala természetének következtében kérte az 
ellenségeire azt a büntetést, amit megérdemeltek. Ha tehát mindenkinek válogatás nélkül az 
ellenségeivel szembeni bosszúállásban Dávid példáját kell követnie a maga védelmében, 
akkor szükséges, hogy először is vegye figyelembe a közte és Dávid között fennálló 
különbséget ama körülmények és helyzet fontolóra vételével, melybe Isten helyezte.951 
Másodszor pedig az szükséges, hogy meggyőződjünk róla: vajon ugyanaz a buzgóság izzik 
bennünk is, ami Dávidban, vagy inkább hogy ugyanaz az isteni Lélek irányít, és kormányoz-e 
minket. Dávid királyként a királyi tekintélye következtében feljogosult Isten bosszúállását 
végrehajtani a gonoszokon, de ami minket illet, a mi kezeink meg vannak kötve. Másodszor, 
miután Dávid Krisztus személyét képviselte, ezért a szívében tiszta és szent érzelmeket 
táplált. Ebből pedig az következik, hogy mikor úgy szólt, ahogyan itt meg van írva, akkor 
nem a saját haragos lelkét engedte szabadjára, hanem hűségesen ellátta annak a hivatalnak a 
kötelezettségeit, amire Isten hívta őt el. Röviden: így cselekedvén Isten igazságos ítéletét 
hajtotta végre pontosan ugyanúgy, ahogyan nekünk és törvényes azért imádkozni, hogy Isten 
álljon bosszút a gonoszokon, mert miután mi nem vagyunk felfegyverezve a kard hatalmával, 
kötelességünk a mennyei Bíróhoz folyamodni. Egyidejűleg, miközben könyörgünk Neki, 
hogy lépjen fel az őrizőnk és védőnk szerepében az ellenségeinken bosszút állva, ezt az elme 
nyugodt és összeszedett állapotával kell tennünk, s figyelmesen óvakodva, nehogy túl 
szabadjára engedjük a vágyainkat, elvetvén a szabályt, amit a Lélek ír elő nekünk. Ami 
Dávidot illeti, az ő helyzetéből fakadó kötelességek megkövetelték, hogy vessen be 
eszközöket a lázadók leverésére, s legyen valóban Isten szolgája, aki kiszabja a büntetést 
minden gonoszra. 

12. De azt tudom, hogy kedvelsz engemet. Dávid most a hálaadás gyakorlásával 
folytatja, hacsak egyeseket követve meg nem változtatjuk az igeidőt, és az előzőekkel 
összekapcsolva ezen a módon olvassuk az igeverset: Abból tudom meg, hogy kedvelsz 
engem, ha nem engeded meg, hogy ellenségeim győzedelmeskedjenek felettem. Sokkal 
alkalmatosabb azonban ezt az öröm kifejezésének tekinteni valamiféle szabadulás okából, 
amit Isten kegyeskedett neki megadni. Miután elmondta imáit, most Istennek tulajdonítja a 
szabadulását, s úgy beszél róla, mint nyilvánvaló és rendkívüli, Tőle kapott jótéteményről. 
Megkérdezhető azonban, hogy vajon elegendően biztos módszere ez az Isten irántunk érzett 
szeretete megismerésének, ha nem engedi az ellenségeinket győzelmet aratni felettünk? 
Gyakran megtörténik ugyanis, hogy olyan ember menekül meg valamiféle veszélyből, akit 
Isten nem kedvel. Emellett Isten irántunk való jóakaratát főleg az Ő Ígéjéből ismerjük, nem 
pusztán a tapasztalatból. Ezt könnyű megválaszolni: Dávid nem vesztette el a hitét, hanem a 
megerősítése végett kovácsolt előnyt azokból a segítségekből, melyeket Isten később tett 
hozzá Ígéjéhez. Így beszélve látszólag nemcsak Isten kegyességére és jóakaratára utal, amivel 
Ő minden hívő iránt egyetemesen viseltetik, hanem arra a speciális jóindulatra is, amit Isten rá 
ruházott azzal, hogy királlyá választotta. Mintha ezt mondta volna: Uram, egyre jobban és 
jobban megerősödöm a hitben, hogy Te kegyeskedtél engem elsőszülöttként örökbe fogadni a 
Föld királyai között. Így ama Isten segítségét a birodalom egész állapotára kiterjeszti, 
amellyel megszabadult valamely konkrét nehézségből. 

13. Engem pedig épségemben támogatsz. Egyesek a mondatot ekképpen magyarázzák: 
Miután Dávid a becsületesség útját járta, Isten kinyújtotta a kezét felé. Ez a magyarázat 

                                                
951 “Pour raison de la condition et estat qu’il avoit de Dieu.” 
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azonban nincs túl jól összhangban az előző mondattal, amelyben elismerte, hogy Isten 
jogosan büntette őt. A nyomorúság, ami rászakadt, kitette őt az ellenségei sértegetésének és 
gúnyolódásának, de nem valószínű, hogy ők voltak magának a nyomorúságnak a szerzői: 
ezért nem lenne ideillő, ha ebből a célból emlegetné az épségét, mert az Úrról akkor mondják, 
hogy rátekint az épségünkre, mikor megvéd minket az ellenségeinkkel szemben és 
megszabadít az emberek erőszakoskodásától.  Nekünk tehát másik jelentést kell keresnünk. A 
héber szó, amit itt épségnek fordítottunk vonatkozhat mind a testre, mind az elmére ekképpen: 
Továbbra is szilárd maradok, mert te őrzöl és erősítesz meg engem. Ő azonban szemlátomást 
még ennél is messzebbre terjeszti ki Isten kegyességét, mintha azt mondta volna, hogy az Ő 
keze nem csak egyszer segítette meg, hanem az egész bővelkedési korszakában mindvégig 
Isten hatalma tartotta őt meg biztonságban. Ha ezalatt a kifejezés alatt bárki azt a kegyességet 
és őszinte beállítottságot értené inkább, ami Dávidot megkülönböztette – s ez a jelentés 
nagyon ideillő – abból nem következik, hogy Dávid a múltbeli életével dicsekszik. Inkább 
csak azt jelenti ki, hogy mikor a próbával szembesült, vagy inkább már a konfliktus közepén, 
amikor a Sátán és a gonosz emberek a hitét próbálták megrendíteni, akkor sem fordult el az 
Isten félelmétől. Ezekkel a szavakkal tehát a türelméről tesz bizonyságot, mert mikor súlyosan 
háborgatták és kínozták, akkor sem tért le a becsületesség útjáról. Ha ezt az értelmezést 
fogadjuk el, akkor észre kell venni, hogy ezt a jótéteményt, nevezetesen hogy Dávid továbbra 
is legyőzhetetlen maradt és bátran szembeszegült a kísértés eme támadásaival, rögtön ezután 
Istennek tulajdonítja, továbbá a jövőre nézve sem várta Dávid a megtartást máshonnan, mint 
Isten megtartó ereje által. Ha a nyelvezetet a külső körülményeire vonatkozónak tekintjük, 
akkor az ugyanúgy illeszkedik a szakasz mondanivalójához, és ez lesz a jelentése: Isten soha 
nem szűnik meg kegyesen viseltetni, amíg meg nem őrizte biztonságban a szolgáit mindvégig. 
Ami a kifejezésformát illeti, miszerint Isten a színe elé állítja őket, ezt azokról mondja, akiket 
oly módon óv és tart fenn, hogy ezzel a velük szemben tanúsított atyai gondoskodása 
nyilvánvaló jeleit mutatja ki. Másrészről, mikor látszólag elhagyja a népét, akkor azt 
olvassuk, hogy elrejti az arcát előlük. 

14. Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké.952 Itt a zsoltáros az előző 
versben megtalálható hálaadás kifejezését erősíti és ismétli meg. Istent konkrétan Izrael 
Istenének nevezve arról tesz bizonyságot, hogy a szívében annak a szövetségnek a mély és 
alapos benyomását táplálta, amit Isten kötött az atyákkal, ugyanis ez volt a forrás, melyből a 
szabadulása származott. Az ámen kifejezést kétszer ismétli a nagyobb szenvedélyesség 
kifejezése végett, továbbá hogy minden kegyest még hatékonyabban serkentsen Isten 
dicséretére. 

                                                
952 A héber zsoltárok öt könyvre oszlanak. Ez az első könyv vége. A második a 72. zsoltárral, a harmadik a 89. 
zsoltárral, a negyedik a 106. zsoltárral, s az ötödik a 150. zsoltárral ér véget. Érdemes megjegyezni, hogy e 
könyvek mindegyike különálló, ünnepélyes istendicsérettel ér véget. Csak az ötödikben nincs külön doxológia, 
valószínűleg azért, mert az utolsó zsoltár az elejétől a végig dicséret. A zsidó szerzők azt állítják, ezt az 
áldásformát az a személy tette hozzá, aki összegyűjtötte, és a jelenlegi formájába öntötte a zsoltárokat. Azt, hogy 
mennyire régi ez a felosztás, most már nem lehet világosan megállapítani. Jeromos a Marcellához írt levelében, 
valamint Epiphanius úgy beszélnek a Zsoltárok könyvéről, mint amit a zsidók osztottak fel öt részre, de arról 
nem tájékoztatnak, hogy mikor történt ez a felosztás. A mindegyik könyv végéhez hozzátett dicséret formái 
szerepelnek a Septuagintában, amiből arra következtethetünk, hogy ezt a felosztást már azelőtt megtették, 
mielőtt a Septuaginta megszületett. Valószínűleg Ezsdrástól származik, miután a zsidók visszatértek Babilonból 
a saját hazájukba, s kialakították az istentiszteletet az új templomban. Talán a mózesi könyvek hasonló 
felosztásának utánzásaképpen született. A héber zsoltárok felosztásakor látszólag a zsoltárok témáját vették 
tekintetbe. 
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42. zsoltár 
 
Dávid először is azt mutatja meg, hogy Saul kegyetlensége miatt kellett menekülnie, s 

mikor a száműzetésben élt, a legjobban az szomorította, hogy megfosztatott a templomba 
járás lehetőségétől, mert minden földi előnynél többre tartotta Isten szolgálatát. Másodszor 
megmutatja, hogy a kétségbeeséstől kísértetve ebben a vonatkozásban nagyon nehéz csatát 
kellett megvívnia. Reménységének megerősítése végett imádkozásba és Isten kegyelme feletti 
elmélkedésbe kezd. Végül megemlíti azt a belső konfliktust, amit az általa megtapasztalt 
szomorúsággal vívott. 

 
1. Az éneklőmesternek; Kóráh fiainak tanítása. 
 
Dávid nevét konkrétan nem említi a zsoltár bevezetője. Sokan arra gondolnak, hogy 

Kóráh fai voltak a szerzői. Ez azonban, én úgy vélem, egyáltalában nem valószínű, mivel 
Dávid személyében komponált. Miután közismert, hogy mindenki másnál jobban 
felruháztatott a prófécia lelkével, ki gondolná, hogy valaki más írta és komponálta a számára? 
Ő általánosan az egész egyház tanítója, s a Lélek megkülönböztetett eszköze volt. Már adott 
át a lévitáknak, akiknek Kóráh fiai csak egy csoportját alkották, más zsoltárokat is, hogy 
énekeljék azokat. Mi szüksége lett volna hát a segítségükre, vagy a közreműködésükre olyan 
dologban, amit náluknál jobban volt képes végezni? Nekem ezért valószínűbbnek tűnik, hogy 
a Kóráh fiait itt azért említi, mert ez a zsoltár nekik adatott át drága kincsként megőrzésre, 
amiképpen tudjuk, hogy az énekesek közül néhányan a zsoltárok őrzőiként lettek kijelölve. 
Ami a משכיל maskil szót illeti, már tettem róla néhány megjegyzést a harminckettedik 
zsoltárban. Igaz, ez a szó előfordul más zsoltárok bevezetőjében azok mellett, melyekben 
Dávid kijelenti, hogy Isten fenyítő vesszője sújtott le rá. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
helyesen vonatkoztatják a büntetésekre, mivel a céljuk Isten gyermekeinek a tanítása, mikor 
nem a kellő hasznot húzzák a tanításból. Ami a zsoltár komponálásának konkrét idejét illeti, 
az igemagyarázók nincsenek teljes egyetértésben. Egyesek úgy vélik, Dávid itt a 
hányattatásáról panaszkodik abban az időben, mikor a fia Absolon űzte el a trónjáról. Én 
azonban inkább más véleményt támogatok, ha nem tévedek, jó okokból. Absolon lázadását 
nagyon hamar leverték, így az nem akadályozta Dávidot sokáig a szentély látogatásában. 
Mégis, az itt elhangzó panasz kimondottan hosszú idejű száműzetése vonatkozik, melynek 
során elcsüggesztette, és mondhatni felemésztette a bánat. Nem pusztán néhány nap 
szomorúságát írja le a negyedik versben, sőt, az egész kompozíció témája világosan 
megmutatja, hogy hosszú időn át emésztődött abban a nyomorult állapotban, amelyről beszél. 
Érvként hozták fel ennek a zsoltárnak a Saul uralkodására vonatkoztatásával szemben, hogy a 
szövetség ládáját elhanyagolták az ő uralkodása alatt, ezért nem nagyon valószínű, hogy 
Dávid abban az időben végezte az itt említett énekkari szolgálatot a szentélyben. Ez az érv 
azonban nem nagyon meggyőző, mert jóllehet Saul csak pusztán formálisan tisztelte Istent, 
mégsem akarta, hogy más színben tüntessék fel, mint istenfélőként. S ami Dávidot illeti, ő 
megmutatta írásainak más részéiben, hogy milyen szorgalmasan látogatta a szent 
gyülekezéseket, különösen az ünnepek idején. Természetesen az 55:14-ben olvasható szavak: 
„A kik… az Isten házába jártunk a tömegben” Saul idejére vonatkoznak. 

 
 2. Mint a szarvas kivánkozik953 a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem 

hozzád, oh Isten! 

                                                
953 Horsley olvasata: „sír”. A héber eredetiben „bőg”. A héberben külön szavak léteznek a szarvas, a medve, az 
oroszlán, a zebra, a farkas, a ló, a kutya a tehén és a juh hangjára. Itt látszólag a szarvas fájdalmas bőgéséről van 
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3. Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek 
meg Isten előtt? 

4. Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor mindennap azt mondták 
nékem: "Hol van a te Istened?" 

 
2. Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre. Ennek a két igeversnek a jelentése 

egyszerűen az, hogy Dávid a világ összes szórakozásánál, gazdagságánál, öröménél és 
tiszteleténél többre tartotta a szentély látogatásának lehetőségét, hogy ezen a módon 
táplálhassa és erősíthesse a hitét és a kegyességét a törvény által előírt gyakorlatokkal. Mikor 
azt mondja, az élő Istenhez kívánkozott, akkor azt nem pusztán az izzó szeretet és az Isten 
iránti vágy értelmében kell vennünk, hanem emlékeznünk kell arra is, mi módon vonz minket 
Isten Magához, és mivel emeli fel az elméinket. Nem parancsolja meg nekünk, hogy azonnal 
emelkedjünk fel a mennybe, hanem figyelembe véve a gyengeségünket, Ő hajol le hozzánk. 
Dávid tehát fontolóra véve, hogy a hozzáférés útját elzárták előle, Istenhez kiáltott, mert a 
szentély külső szolgálatából kizárták, ami az Istennel történő érintkezés szent köteléke. Nem 
azt akarom ezzel mondani, hogy a külső ceremóniák megtartása önmagában képes belevinni 
minket Isten kegyeibe, hanem ezek vallásos gyakorlatok, melyek hiányát a gyengeségünk 
okából nem vagyunk képesek elhordozni. Dávid tehát, kizáratván a szentélyből, nem kevésbé 
szomorodott el, mintha Magától Istentől választották volna el. Igaz, mindeközben nem szűnt 
meg az imáit a menny, sőt maga a szentély felé irányítani, de tudatában lévén a saját 
gyengeségének különösen megszomorodott amiatt, hogy az út, melyen át az istenfélők 
Istenhez járulhattak, bezárult előtte. Ennek a példának bőven elégnek kell lenni azok 
gőgösségének megszégyenítéséhez, akik gond nélkül elviselik, hogy meg legyenek fosztva az 
efféle eszközöktől,954 vagy inkább, akik büszkén úgy megvetik ezeket, mintha a hatalmukban 
állna egy pillanat alatt a mennybe repülni, sőt, mintha felülmúlnák Dávidot az elme 
buzgóságában és fürgeségében. Nem szabad azonban azt képzelnünk, hogy a próféta 
megelégedett a földi elemekkel,955 hanem ezeket csak mintegy létraként használta a 
felemelkedésre Istenhez, tudván, hogy nincsenek szárnyai, melyekkel ide-oda repülhetne. A 
szarvastól kölcsönzött hasonlat vágya rendkívüli hevességének kifejezésére szolgál. Egyesek 
magyarázata szerint a szarvasok azért keresik oly buzgón a vizeket, hogy felfrissülhessenek a 
fáradtságukból, ez azonban talán túlontúl korlátozott. Elismerem, hogy ha a vadász űzi a 
szarvasbikát, és a kutyák is a nyomában vannak, új erőre kap, mikor a folyóhoz ér, és beleveti 
magát. Tudjuk azonban, hogy az év egyes időszakaiban a szarvasok majdnem hihetetlen 
vágyakozással, és hevesebben, mint ami csak a szomjúságból fakadna, keresik a vizet, s bár 
nem kardoskodnék emellett, mégis azt hiszem, hogy a próféta ebben az értelemben mondta, 
amit mondott. 

A harmadik igevers azt szemlélteti, amit már mondtam, hogy Dávid nem egyszerűen 
Isten jelenlétéről beszél, hanem Isten jelenlétéről bizonyos jelképekkel összefüggésben, mert 
a szent helyet, az oltárt, az áldozatokat és egyéb ceremóniákat állítja maga elé, melyekkel 
Isten arról tett bizonyságot, hogy közel lesz a népéhez, s illendő volt, hogy a kegyesek az 
Istenhez próbálván közeledni, ezekkel a dolgokkal kezdjék. Nem azt jelenti ez, hogy továbbra 
is ragaszkodniuk kell ezekhez, hanem azt, hogy ezekkel a jelekkel és külső eszközökkel kell 
megpróbálniuk Isten dicsőségét szemlélni, ami önmagában véve el van rejtve a látás elől. 
                                                                                                                                                   
szó. Heves és vérmes alkatával sokat szenved a szomjúságtól a keleti területeken. Mikor hiányzik neki a víz, és 
nem képes megtalálni, fájdalmas bőgésbe kezd, és buzgón keresi a hűsítő folyót. Különösen akkor kivánkozik 
hevesen a vízfolyáshoz, mikor a vadász üldözi a száraz és sivár pusztaságban, és bőgve veti bele magát, amint 
elérte a hőn áhított partokat, hogy a szomját csillapítsa és elmeneküljön halálos üldözői elől. Itt a nőstény 
szarvasról van szó, miután az „sír”, s mivel a Septuaginta olvasata is erre utal: ηελσφος. 
954 “Qui ne soucient pas beaucoup d’estre privez de ces moyens.” 
955 “C’est assavoir, es ceremonies externes commandees en la Loy.” — Széljegyzet. “Azaz, a törvény által előírt 
külsődleges ceremóniákkal.” 
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Ennek megfelelően, mikor látjuk az isteni jelenlét jeleit bevésve az Ígébe, vagy a külsődleges 
jelképekbe, mondhatjuk Dáviddal együtt, hogy ott van Isten arca, feltéve, hogy tiszta szívvel 
keressük Őt lelki módon. Mikor azonban azt képzeljük, hogy Isten másképpen van jelent, 
mint ahogyan kijelentette Magát az Ígéjében, és a tiszteletének szent intézményeiben, vagy 
mikor valamiféle otromba, vagy földi elképzelést alkotunk magunknak az Ő mennyei 
fenségéről, akkor csak képzeletbeli ábrázolásokat koholunk a magunk számára, melyek 
eltorzítják Isten dicsőségét, és hazugsággá változtatják az Ő igazságát. 

4. Könyhullatásom volt kenyerem. Itt a zsoltáros újabb éles nyilat említ, mellyel a 
gonosz és rosszindulatú emberek fájdalmasan átdöfték a szívét. Kétség sem fér ahhoz, hogy a 
Sátán használt efféle eszközöket annak a lángnak a felszítására, mely fájdalommal emésztette 
őt. Feltételezhetjük, hogy ez az ellenség így beszél: „Mit akarsz? Nem látod, hogy Isten 
elvetett téged? Ő ugyanis természetesen azt akarja, hogy a szentélyben imádják, amihez pedig 
neked nincs most hozzáférésed, mondhatni száműztek attól”. Heves támadások voltak ezek, 
elégségesek lettek volna e szent ember hitének a felforgatásához, hacsak a Lélek erejének a 
közönségesnél nagyobb támogatásával nem állt volna ellen erősen és hevesen ezeknek. 
Sokszor felkavarodhatunk, de nem oly mértékben, hogy tartózkodnánk az ételtől és az italtól. 
Mikor azonban egy ember önként tartózkodik az élelemtől, és oly mértékben merül bele a 
könnyhullatásba, hogy napi rendszerességgel hanyagolja el a közönséges étkezéseit, s 
folytonosan elborítja a fájdalom, akkor nyilvánvaló, hogy nem csekély mértékben zaklatott, 
hanem súlyosan, egészen a szívig hatolóan sebesült.956 S Dávid azt mondja: nem tapasztalt 
meg nagyobb megkönnyebbülést semmiben, mint a könnyhullatásban, ezért adta át magát 
annak, pont úgy, amiképpen az emberek örömöt és élvezetet lennek az evésben. Ez pedig 
minden nap bekövetkezett, nem csak rövid ideig tartott. Valahányszor csak tehát az 
istentelenek diadalt ülnek felettünk a nyomorúságunkban, s kicsinyesen gyűlölködve azzal 
gúnyolnak, hogy Isten ellenünk van, soha ne felejtsük el: a Sátán az, aki felindítja őket az 
efféle beszédekre a hitünk legyőzése végett, ezért nem a pihenés, vagy a közönyösség ideje 
az, amikor ilyen veszélyes háború indul ellenünk. S van még egy ok, aminek efféle érzésekkel 
kell serkentenie minket. Ez pedig nem más, mint hogy Isten neve van kitéve az istentelenek 
gúnyolódásának, mivel ők nem gúnyolhatják a hitünket anélkül, hogy hatalmasan meg ne 
sértenék Őt. Ha tehát nem vagyunk teljességgel érzéketlenek, az efféle körülmények között a 
legmélyebb szomorúságnak kell eltöltenie minket. 

 
 5. Mikor ezekről emlékezem, kitöltöm a lelkemet;957 mert nagy csoportban [szó 

szerint: számban] vonultam ezelőtt és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az 
ünneplő sokaságot, az Isten házáig.958 

6. Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, 
mert még hálát adok én néki az ő orczájának szabadítása.959 

7. Istenem! elcsügged bennem az én lelkem; azért emlékezem reád a Jordán és 
Hermon földjéről, a Miczár hegyéről. 

                                                
956 “Mais qu’il est naure a bon escient et jusques au bout.” 
957 A Károli-fordításban a megkeseredem lelkemben kifejezés szerepel – a ford. 
958 Ezekben az igeversekben nyilvánvaló utalás történik a zsidók vallási ünnepeire, ahol énekeltek és táncoltak. 
Ezek az ókori görögöknél, és más pogány nemzeteknél is fő alkotóelemei voltak a vallási rituáléknak. A 
görögöknél még ma is gyakorlat, hogy egy tisztelt hölgy vezeti a táncot, s őt követi a fiatalemberek csapata, akik 
utánozzák a lépéseit, s ha a hölgy énekel, ők alkotják mellé a kórust. Ez megvilágosítja a Miriám leírását is, 
mikor azt olvassuk: „dobot vőn kezébe, és kimenének utánna mind az asszonyok dobokkal és tánczolva” 
(2Móz12:20). Ő vezette a táncot, a többiek követték és utánozták a lépéseit. Mikor Dávid „tánczol vala az Úr 
előtt” a frigyláda szállítása során „énekléssel és trombitaszóval”, akkor valószínűleg mások is követték, akiket ő 
vezetett a táncban (2Sám6:15-16). Nyilvánvalóan erre a gyakorlatra utal ez az igeszakasz, s az utalás nagyon 
fokozza a szépségét. 
959 A Károli-fordításban: szabadításáért – a ford. 
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5. Mikor ezekről emlékezem. Ez az igevers kissé homályos a héberben szereplő 

igeidők váltakozása következtében. Nekem azonban nincs kétségem afelől, hogy az igazi és 
természetes értelme ez: mikor Dávid felidézte korábbi állapotát, még nagyobb szomorúságot 
érzett, összevetvén azt a jelen állapotával. A múltról való emlékezés, azt mondom, nem 
csekély mértékben fokozta a nyomorúságát, ama gondolat következtében, hogy ő, aki 
korábban vezető és mértékadó volt másoknak a szent gyülekezésekre történő vezetésében, 
most ki van rekesztve a templomból. Tudjuk, hogy akik a gyermekkoruktól fogva 
hozzászoktak a nyomorúsághoz, érzéketlenné válnak arra, s maga a nyomorúság folytatódása 
vált ki belőlünk bizonyos fokú érzéketlenséget, ami miatt nem gondolunk arra, illetve 
egyáltalán nem tekintjük azt szokatlannak. Ezért tehát nem csoda, ha Dávid, aki nem a 
köznépből való volt, hanem később fő helyet foglalt el a fejedelmek között, és a kegyesek 
legkiválóbb rendjének is a vezetője volt, annyira megszomorodott, mikor látta magát végleg 
kivetetten, s még a legalantasabbak között sem kapott helyet. Ennek megfelelően kapcsolom 
én össze az ezek mutatószót az utána következő kijelentéssel, nevezetesen hogy 
megemlékezett arról, miképpen szokott a kegyesek közé keveredve, és őket vezetve az Isten 
házába menni. A lelket kitölteni kifejezést egyesek jelképesen értik, a fájdalmának 
kifejezéseképpen. Mások azon a véleményen vannak, hogy a nagy örvendezést, vagy ahogyan 
mondani szoktuk, az örömben való felolvadást jelenti. Nekem azonban úgy tűnik, Dávid itt 
inkább azt akarja mondani: érzelmei megolvadtak benne, függetlenül attól, hogy ezeket az 
öröm, vagy a szomorúság váltotta ki. Ahogyan ugyanis az ember lelke fenntartja őt, ameddig 
összegyűjtve tartja az energiáit, úgy süllyed el vele együtt, s mondhatni szertefoszlik, mikor 
az érzelmeinek bármelyike az abba történő szélsőséges belemerülés következtében 
eluralkodik benne.960 Ennek megfelelően mondják: kitölti a lelkét, aki annyira izgul, hogy 
érzelmei elveszítik életerejüket, és elkezdenek kiáradni. Dávid nyelvezete azt sugallja, hogy a 
lelke megolvadt és elgyengült benne a fájdalmának nagysága következtében, mikor arra az 
állapotra gondolt, amelyből kibukott. Ha bárki inkább az örömre szeretné ezt vonatkoztatni, a 
szavak megengedik az alábbi jelentést: Korábban akkora örömömet leltem benne, mikor első 
voltam rangban a nép között, és én vezettem őket a templomba, hogy a szívem megolvadt 
bennem és teljesen el voltam ragadtatva ettől. Ha tehát ismét visszaállítatok az előbbi boldog 
állapotba, minden érzésemet ugyanaz az öröm tölti majd el. Elmondtam már azonban, hogy 
szerintem melyik a legjobb magyarázat. Nem szabad azt feltételeznünk, hogy Dávidot a világi 
szomorúság kerítette a hatalmába, hanem inkább a jelen nyomorúságában Isten haragját 
fedezte fel, s Isten szerinti szomorúság töltötte őt el, miután a saját hibájával váltotta ki Isten 
nemtetszését. S még anélkül is látjuk a bánatának ezt az okát, hogy egy szót szólna róla. Még 
mikor oly sok személyes szükség sújtja, akkor is csak a szentély után szomorkodik, 
kimutatván ezzel, hogy kevésbé lenne kétségbeejtő a számára akár az élet elvesztése, mint 
továbbra is a száműzetésben maradni Isten jelenlétéből. S valóban, az érzelmeink 
megrendszabályozásának az a módja, hogy egyrészt az örömünk viseltessen tisztelettel Isten 
velünk szemben megnyilvánuló atyai szeretete és kegyessége iránt, másrészt a bánatunk 
egyetlen oka az az érzés legyen, hogy haragszik ránk. Ez az a bizonyos „Isten szerint való 
szomorúság”, amiről Pál beszél a 2Kor7:10-ben. A szám kifejezéssel, ami a héberben a סך 
sach, Dávid kétségtelenül a rendeket, vagy a menetben [vonuló] csoportokat értette. Mikor 
ugyanis a szent ünnepeken a templomba mentek, nem zűrzavarosan, vagy csődületben 
haladtak, hanem ékes rendben (Lk2:44). 

6. Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Ebből kiderül, hogy 
Dávid keményen küzdött a bánatával, nehogy utat engedjen a kísértésnek. Nekünk azonban 
főleg azt kell észrevennünk, hogy hosszadalmas és keserves harcot vívott azzal, mielőtt 
                                                
960 “Car ainsi que l’ame de l’homme le soustient tandis qu’elle conserve sa vigueur et la tient comme amasse, 
aussi elle se fond, et par maniere de dire, s’esvanouit quand quelque affection desmesuree vient a y dominer.” 
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legyőzte volna, vagy inkább azt kell mondanunk, hogy nem szabadult meg tőle egyetlen 
riasztó támadás után, hanem gyakorta a konfliktus újabb és újabb területére volt kénytelen 
lépni. Nem kell kiváltania a csodálkozásunkat, hogy annyira nyugtalan és elcsüggedt volt, 
hiszen nem volt képes felfedezni az isteni kegyesség semmiféle jelét önmaga iránt. Dávid 
azonban itt úgy mutatja be magát, mintha két ellentétet alkotott volna. Ami a hite gyakorlását 
illeti, Isten ígéreteire támaszkodott, s a legyőzhetetlen lelkierő Lelkével felvértezvén szállt 
szembe a testi érzéseivel azok kordában tartása és legyőzése végett. Egyidejűleg feddte a 
szíve gyávaságát és ostobaságát is. Sőt, jóllehet a gonosz és a világ ellen vívott háborút, 
mégsem lépett nyílt és közvetlen konfliktusba velük, hanem inkább úgy tekinti magát, mint 
ellenséget, aki ellen főleg küzdeni akar. S a Sátán legyőzésének kétségtelenül legjobb módja, 
mikor nem kelünk ki magunkból, hanem belső harcot vívunk a szívünk vágyaival. Észre kell 
azonban venni, hogy Dávid megvallja: a lelke elcsüggedt benne. Mikor ugyanis a 
gyengeségeink nagy tömegben támadnak fel, s a tenger hullámainként igyekeznek minket 
elborítani, a hitünk látszólag cserbenhagy, s ennek következtében olyannyira maga alá gyűr a 
puszta félelem, hogy minden bátorságunk elszáll, és félünk konfliktusba keveredni. 
Valahányszor tehát megragad minket a közöny és a nyúlszívűség állapota, emlékezzünk arra, 
hogy a szív vágyainak kormányzása és legyőzése, de különösen a harc a valamennyiünk 
számára egyébként természetes bizalmatlanság érzései ellen olyan konfliktus, melyre a 
kegyesek nem éppen ritkán kapnak elhívást. Itt azonban két gonoszság is ki van emelve, 
melyek látszólag ugyan különbözőek, mégis egyszerre támadják a szívünket. Az egyik az 
elcsüggedés, a másik a nyughatatlankodás. Mikor nagyon elcsüggedünk, nem vagyunk 
mentesek a nyugtalanság érzésétől, ami zúgolódásra és panaszkodásra indít minket. Itt 
megemlíti az orvosságot is mindkettőre: a reménység Istenben, mert egyedül ez serkenti az 
elménket először is magabiztossággal a legnagyobb viharok idején, másodszor a türelem 
gyakorlásával megőriz minket a békességben. Abban, ami ezután következik, Dávid nagyon 
jól kifejezi a reménység erejét és természetét ezekkel a szavakkal: még hálát adok én néki. 
Ennek ugyanis az a hatása, hogy felemeli a gondolatainkat Isten kegyelmének szemléléséhez, 
mikor az elrejtetik a szemünk elől. A még szóval megvallja, hogy pillanatnyilag ami az Isten 
dicséretét illeti, a szája elnémult, látván, hogy minden oldalról szorongattatik. Ez azonban 
nem gátolja meg őt abban, hogy kiterjessze a reménységét egy távolabbi jövőbeli időszakra, s 
a jelen fájdalmától történő elmenekülés és a hatókörén kívül kerülés végett olyasmit ígér 
magának, aminek egyelőre meg nem látszik a megszerzése. Nem a fantáziadús elme képzelet 
szülte várakozása ez, mert Isten Ígéjére támaszkodva nemcsak a jó reménység táplálására 
buzdítja magát, hanem biztos szabadulást is ígér magának. Csak akkor lehetünk Isten 
kegyelmének hiteles tanúi a felebarátaink számára, ha először is a saját szívünk számára 
tettünk arról bizonyságot. Ami ezután következik: az ő orczájának szabadítása, 
különféleképpen magyarázható. A legtöbb igemagyarázó hozzáteszi az –ért ragot. E szerint a 
nézet szerint Dávid itt a hálaadás okát jelöli meg – hálát fog adni Istennek az Ő orcája 
szabadításáért. Ezt a magyarázatot én is készségesen elfogadom. Ugyanakkor az a 
magyarázat sem lesz helytelen, ha a kifejezéseket elkülönítve olvassuk ekképpen: a segítség, 
vagy szabadítás Isten orcájától származik, mert amint kegyeskedik a népére tekinteni, azonnal 
biztonságba is helyezi őket. Isten orcája itt a kegyességének megmutatkozását jelenti. 
Ábrázata ekkor derűsen és kegyelmesen jelenik meg a számunkra, ahogyan épp ellenkezőleg: 
a megpróbáltatások köztes felhőkként sötétítik, vagy takarják el annak jóságos látványát. 

7. Istenem! elcsügged bennem az én lelkem. Ha feltételezzük, hogy ehhez a vershez 
nem szükséges kiegészítés, akkor két, különálló mondatot fog tartalmazni. Szó szerint 
ekképpen olvasható: Istenem! elcsügged bennem az én lelkem; azért emlékezem reád, stb. A 
magyarázók többsége azonban az כך-על  al-ken szót a mivelhogy, vagy a mert szóval adják 
vissza, így a második mondat az első mondatban foglaltak okát hivatott kifejezni. Minél 
gyakrabban gondolt Dávid a Jordán földjéről, ahová száműzték, a szentélyre, annál jobban 
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fokozódott a bánata. Ha azonban, amint már említettem, bárki inkább két részre bontaná ezt 
az igeszakaszt, akkor úgy kell érteni: Dávid a száműzetésben nem azért gondolt Istenre, hogy 
a szomorúságát táplálja, hanem annak csillapítása végett. Nem azokhoz hasonlóan járt el, akik 
nem találnak enyhülést a megpróbáltatásaikban, csak ha megfeledkeznek Istenről. Jóllehet 
ugyanis az Ő keze sebesítette meg, mindazonáltal még sem szűnt meg az orvosának elismerni 
Őt. Ennek megfelelően az egész igeszakasz értelme a következőképpen alakul: Most 
száműzetésben élek, kiűzetvén a templomból, s látszólag elidegenedtem Isten háznépétől, de 
ez nem gátol meg engem abban, hogy tiszteljem, és Hozzá forduljak. Megfoszttattam a 
szokásos áldozatoktól, melyekre oly nagy szükségem van, de Ő nem vett ki engem ebből a 
világból. Miután azonban az első magyarázat az általánosabban elfogadott, s látszólag 
mindezt magyarázatképpen teszi hozzá, jobb attól nem eltérni. Dávid tehát azt panaszolja, 
hogy a lelkét elcsüggesztette a bánat, mivel kiűzve látta magát Isten egyházából. Egyidejűleg 
azonban rejlik ezekben a szavakban egy hallgatólagos ellentét is,961 mintha azt mondta volna: 
nem a feleségemet, vagy a házamat, vagy a vagyonomat akarom visszaszerzése szomorít el 
engem annyira, mint az a kétségbeejtő megfontolás, hogy elvágva érzem magam a 
részvételtől Isten szolgálatában. Ebből meg kell tanulnunk, hogy ha meg is vagyunk fosztva 
azoktól a segítségektől, melyeket Isten jelölt ki a hitünk és kegyességünk fejlesztésére, 
mindazonáltal a mi kötelességünk elménk ébren tartása, hogy soha meg ne feledkezzünk 
Istenről. Mindenekelőtt azonban azt kell megjegyezni, hogy amiképpen az előző versben 
láttuk Dávidot bátran küzdeni a saját érzelmeivel, úgy látjuk most itt azt, hogy miféle 
alapokon tette ezt: Isten segítségéhez folyamodott, és mint szentélyben, úgy keresett 
menedéket abban. S bizonyos, hogy ha az Isten ígéretein való elmélkedés nem indít minket 
imádkozásra, akkor nem lesz elegendő ereje a megtartásunkra és a megerősítésünkre. Amíg 
Isten nem ad nekünk erőt, miképpen lennénk képesek legyőzni azt a rengeteg gonosz 
gondolatot, melyek folyamatosan keletkeznek az elménkben? Az ember lelke mondhatni a 
Sátán műhelyéül szolgál, melyben a kétségbe ejtés ezer módját kovácsolja ki. Nem ok nélkül 
folyamodott tehát Dávid az imádkozáshoz, és hívta segítségül Istent, mint a fájdalmának 
tanúját az önmagával megvívott komoly konfliktus után. A Jordán földje alatt azt az 
országrészt kell érteni, mely Júdeához viszonyítva az azonos nevű folyó túlsó partján terült el. 
Ez még világosabban kiderül a Hermonim, vagy Hermon szóból. A Hermon hegyes vidék 
volt, ami jelentős távolságra terjedt ki, s mivel több hegycsúcsa volt, ezért nevezték többes 
számmal Hermonim-nak.962 

Dávid talán szándékosan használt többes számot amiatt a félelem miatt, mely 
rákényszerítette a tartózkodási helye gyakori váltogatására, s az ide-oda vándorlásra. Ami a 
Miczár szót illeti, egyesek azt feltételezik, hogy ez nem a hegy tulajdonneve volt, ezért 
kicsinek fordítják, feltételezvén, hogy itt közvetett összehasonlítással van dolgunk a Hermon 
hegyei és a Sion hegye között, mintha Dávid azt akarta volna mondani, hogy a Siont, mely 
viszonylag alacsony hegy volt, többre becsülte, mint a Hermon fennkölt csúcsait. Nekem 
azonban ez erőltetett magyarázatnak tűnik. 

 
8. Örvény örvényt963 hív elő víztölcséreid964 hangjára;965 minden vízáradásod és 

hullámod összecsap fölöttem! 
                                                
961 “C’est a dire, consideration d’autres choses a l’opposite.” — Széljegyzet. “Azaz mondhatni, más, egészen 
ellentétes dolgok fontolóra vétele.” 
962 Pont ahogyan mi is mondjuk: Alpok, vagy Appenninek. A Hermon alkotta az Antilibanusnak nevezett magas 
hegyek gerincének egy részét. A Jordán forrásai ennek szomszédságában vannak. Davidson olvasata: „A Jordán 
földjéről, s a Hermonról. A két kifejezés ugyanazt a területet jelenti.” – Szent Hermeneutika, 667. oldal 
963 “Un abysme crie a l’autre abysme.” — “Mélység mélységhez kiált.” 
964 A Károli-fordítás szerint zuhatagjaid – a ford. 
965 „A víztölcsér egy nagy, felhőkből elektromos áramlás által kialakuló cső-, vagy hengerforma, melynek az 
alapja van legfelül, és a csúcsa merőlegesen lefelé irányul a felhőktől. A csúcsának van egy sajátos, körkörös 
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9. Nappal ki fogja küldeni kegyelmét az Úr, éjjel éneke lesz velem,966 imádság az 
én életem Istenéhez. 

 
8. Örvény örvényt hív elő. Ezek a szavak kifejezik az összes általa elviselt 

nyomorúságnak mind a szomorúságot, mind annak hosszadalmas folytatódását, mintha azt 
mondta volna: nemcsak egyféle nyomorúság sújtott le, hanem különféle megpróbáltatások 
értek, egyik a másik után úgy, hogy se a végük nem látszott, se a mennyiségük. Először is az 
örvény kifejezéssel megmutatja: az őt támadó kísértések olyanok voltak, melyeket joggal 
lehetett a tengeri örvényekhez hasonlítani. Ezután elpanaszolja hosszas folytatódásukat, amit 
egy nagyon alkalmas hasonlattal ír le: kísértései messziről kiáltanak, és hívogatják egymást. 
Az igevers második részében ugyanazt a hasonlatot folytatja, mikor azt mondja, Isten minden 
vízáradása és hulláma összecsap fölötte. Ezalatt azt érti, hogy mintegy elborította és elnyelte 
a megpróbáltatások halmozódása. Észre kell azonban venni, hogy Saul, és más ellenségeinek 
a kegyetlenségét írja le az Isten vízáradásaival, hogy minden megpróbáltatásunkban 
megemlékezhessünk róla, és megalázhassunk magunkat Isten ránk nehezedő hatalmas keze 
alatt. Fontos azonban ezen túllépni, és azt megfontolni, hogy ha tetszik Istennek erőszakot 
zúdítani ránk, amint megnyitja a zsilipet, vagy víztölcséreit, akkor vége-hossza nem lesz a 
nyomorúságainknak, míg le nem csillapodik, mert csodálatos és ismeretlen eszközök vannak a 
hatalmában ahhoz, hogy bosszút álljon rajtunk. Azaz, ha egyszer fellobbant a haragja velünk 
szemben, akkor nemcsak egyetlen örvény igyekszik majd minket elnyelni, hanem örvény 
örvényt követ majd. Ami pedig az emberek érzéketlenségét illeti, amiért nem ámulnak el Isten 
fenyegetésein oly mértékben, mint kellene, valahányszor csak az Ő bosszúja említtetik, 
idézzük ezt az igeverset az emlékezetünkbe. 

9. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr. Az itt szereplő ige jövő időben áll, de én nem 
tagadom, hogy a héber köznyelv szerint fordítható múlt időben is, amint teszik ezt egyesek, 
akik úgy vélik, Dávid itt azokat a jótéteményeket sorolja fel, melyeket korábban kapott 
Istentől, s teszi ezt azért, hogy nagyobb erőt kölcsönözzön a panaszának a jelenlegi szomorú 
és nyomorult állapotáról. Mintha ezt mondta volna: Miképpen lehetséges, hogy Isten, aki 
korábban annyi kedvességet mutatott irántam, most mondhatni meggondolta magát, és 
rendkívül szigorúan bánik velem? Miután azonban nincs alapos oka az igeidő 
megváltoztatásának, továbbá a másik fordítás jobban összhangban állónak tűnik a szöveggel, 
ragaszkodjunk ahhoz. Valójában nem tagadom pozitív módon, hogy a hitének megerősítése 
végett Dávid emlékezetébe idézi azokat a jótéteményeket, melyeket már megkapott Istentől, 
de úgy vélem, itt a jövőre nézve ígér magának szabadulást, jóllehet az még el van rejtve előle. 
Ezért nem akarok semmiféle vitát indítani az igét illetően, hogy annak múlt, vagy jövő időben 
kell szerepelnie, feltéve, hogy teljes mértékben elfogadják Dávid szavainak alábbi értelmét: 
Miért ne várnám, hogy Isten kegyelmes lesz hozzám, így napközben majd a szerető 
kegyessége lesz velem, éjjel pedig az Ő öröméneke lesz velem az ágyamban? Kétségtelen, 
hogy a vigasztalás eme alapját azzal a szomorúsággal állítja szembe, amit joggal érezhetett az 

                                                                                                                                                   
mozgása, és miután belül üreges, nagy mennyiségű vizet szív fel, amit aztán zuhatagok formájában zúdít le a 
földre, vagy a tengerre. Olyan hatalmas vízmennyiségről van szó, és olyan hirtelen végbemegy annak a 
lezúdulása, hogy amennyiben hajót ér, azt azonnal darabokra töri, és azonnal elsüllyeszti. Azok a víztölcsérek, 
melyeket dr. Shaw látott a Földközi-tengeren, azt mondja, „úgy néztek ki, mint a felhőkből lezúduló megannyi 
henger”. Azt is elmondja, hogy ezek „gyakoribbak Latikea, Greego és Carmel fokainál, mint a Földközi-tenger 
bármely más partvidékén” (Travels, 333. oldal) „Ez minden helyre vonatkozik”, jegyzi meg Hammond „Szíria 
partvidékén, s ezek közül a legutolsót mindenki ismeri Júdeában, mert ezt a helyet Illás próféta tette híressé. A 
zsidók nem maradhattak tudatlanságban azt illetően, ami a tengerpartjaikon történt, s Dávidnak ismernie kellett a 
tengernek ezt a veszélyét, de nem kizárt, hogy valójában látott is ilyesmit.” – (Observations, 3. kötet, 222. oldal). 
A heves és veszélyes tengeri viharok leírásában, mellyel itt a nagy nyomorúságát írja le, természetes módon 
merít ezekből a félelmetes jelenségekből, melyek gyakorta bekövetkeztek a zsidó partokon. 
966 A Károli-fordítás szerint: Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem – a ford. 
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isteni nemtetszés félelmetes jeleit szemlélve, melyeket az előző igeversben sorolt fel. Az 
imádságot, melyről az igevers végén beszél, nem a lesújtott, és bánatos ember imájaként kell 
értenünk, hanem az öröm kifejezését jelenti, amit akkor lehet megtapasztalni, mikor Isten, 
kimutatván irántunk a kegyességét, szabad bejutást enged nekünk az Ő jelenlétébe. Ezért 
nevezi Istent élete Istenének, mivel ebből az ismeretből vidámság fakad a szívében. 

 
10. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak: Miért felejtkeztél el rólam? 

Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? 
11. Mintha zúzódás967 volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én 

szorongatóim, naponként ezt mondván nékem: Hol van a te Istened? 
12. Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál 

Istenben, mert még hálát adok én néki, az én orcám szabadítójának968 és Istenemnek. 
 
10. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak. Ha az előző igeverset múlt időben 

olvassuk, akkor ennek a versnek a jelentése az alábbi lesz: Mivel Isten egykor ezen a módon 
mutatkozott nagyon kegyesnek irántam, most sokkal magabiztosabban fogok imádkozni 
hozzá, mert a megtapasztalt jósága bátorságra ihlet engem. Ha azonban az előző mondatot 
jövő időben olvassuk, akkor Dávid ebben az igeversben a benne foglalt imát kombinálja össze 
azokkal a reakciókkal, melyekre a hit vezette őt. S valóban, bárki, aki meg van győződve Isten 
atyai szeretetétől, ugyanazt a kegyességet előlegezi meg magának, mint amiről itt Dávid 
beszél, az ő példája alapján szintén magabiztosabban fog imádkozni. Az igeszakasz jelentése 
ekkor így alakul: Mivel azt várom, hogy Isten kegyes lesz hozzám, miután nap mint nap 
kimutatja a kegyességét irántam, s továbbra is ezt teszi, sőt még éjszaka is van okom Őt 
dicsérni, annál őszintébben elsiratom a nyomorúságaimat Őelőtte, ezt mondván – Uram, én 
kősziklám, miért hagytál el engemet? Ezt a panaszt elmondva a kegyeseket nem szabad 
akképpen tekinteni, mint akiket Isten végleg elvetett. Ha ugyanis nem hitték volna, hogy az Ő 
védelme alatt állnak, hiábavaló lenne Őt segítségül hívniuk. Ezen a módon a testi érzéseiknek 
megfelelően beszélnek. Ez az elfelejtkezés tehát vonatkozik mind a külső megnyilvánulásra, 
mind a nyugtalanságra, ami a kegyeseket test szerint zaklatja, jóllehet mindeközben hit által 
bizonyosak benne, hogy Isten odafigyel rájuk s nem lesz süket a kéréseikre. 

12. Mintha zúzódás volna csontjaimban. Ez az igevers a kifejezés tekintetében kissé 
zavaros, de a jelentését illetően nincsen benne homályosság. Dávid itt azt jelenti ki, hogy a 
bánat, amit az ellenségei feddései miatt tapasztalt meg, nem kevésbé sebesítették meg őt, mint 
ha a csontjait döfték volna át. A ברצח beretsach szó öldöklést jelent, ezért megtartottam ezt a 
jelentést a fordítás során. Mégsem ítélem el azonban azok véleményét, akik öldöklő kardnak 
fordítják.969 Van itt egy különbség az olvasatban, amit a ב bét és a כ káf betűk nagy 
hasonlóságának következménye. Miután a ב bét gyakorta felesleges, inkább arra hajlok az 
ehhez hasonló kétséges dolgokban, hogy teljességgel elhagyjam. De amint már mondtam, az 
igeszakasz értelme tökéletesen világos, kivéve, hogy a fordítók látszólag nem veszik 
kellőképpen figyelembe azt, hogy a csontjaim kifejezéssel a bánatának keserűségére utal. Mi 
ugyanis élesebben érzünk minden a csontot érő sebesülés által okozott fájdalmat, mint mikor 
a kard a belső részeket, vagy a test már, puhább és rugalmasabb részeit járja át. S nem szabad 
Isten gyermekeinek ezt a hasonlatot túlzónak tartani. Ha pedig valaki azon csodálkozik, miért 
                                                
967 “Ou, tuerie.” — Széljegyzet. “Vagy, vágás.” 
968 A Károli-fordítás szerint: az én szabadítómnak és Istenemnek – a ford. 
969 Az eredeti szó a רצח retsah, állandóan használatos a prózában emberölés, vagy gyilkos értelemben, és a רצח 
ratsah, igéből származik, melynek jelentése: öldökölni. Noha sehol másutt nem használatos kard értelemben, 
„alkalmazható”, jegyzi meg Horsley, „nagyon természetes módon a költészetben az öldöklés szerszámának, a 
kardnak a megjelölésére”. E nézetet alátámasztandó utal Szophoklész egyik tragédiájára, melyben Aiasz Ο 
σφαγευς-nek szólítja a kardját, amibe beledőlni készül, ami a héber רצח retsah, gyilkos szó szerinti fordítása. 
Horsley olvasata: „Miközben a kard a csontjaimba hatol”. 
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vette Dávid túlságosan a szívére az ellenségei gúnyolódását, nos ebben csak a saját 
érzéketlenségét mutatja ki. Mert a ránk szakadó keserves gonoszságok közül egy sincs, ami 
komolyabb sebeket tudna rajtunk ütni, mint mikor látjuk, hogy a gonoszok darabokra tépik 
Isten fenségét, s megpróbálják felforgatni és megsemmisíteni a hitünket. Pál tanítása 
(Gal4:29) Ismáel üldözéséről közismert. Sokan tartják ezt a gyerekes viccelődést csekély 
jelentőségűnek, mivel azonban oda fajulhat, hogy Isten szövetségét értéktelen dolognak 
tekintik, a Szentlélek megítélése szerint a legkegyetlenebb üldöztetésnek kell tekinteni. Dávid 
tehát nagyon helyesen hasonlítja csontot és velőt elérő, öldöklő kardhoz az ellenségei 
gúnyolódását, amivel mind a saját hitét, mind Isten Ígéjét látta lábbal tiportatni. S adná Isten, 
hogy mindenki, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, megtanulnák türelmesebben viselni 
az őket érő rossz dolgokat, és ugyanazt a heves buzgalmat tanúsítanák, amit itt Dávidnál 
látunk, mikor a hitüket támadja az Istennel szembeni tiszteletlenség, s mikor a nekik életet 
adó Íge belefoglaltatik ugyanabba a gúnyolódásba! 

12. Miért csüggedsz el lelkem. Ez az ismétlés megmutatja, hogy Dávid nem győzte le 
teljes mértékben egyetlen összecsapással, vagy egyetlen rendkívüli erőfeszítéssel a kísértést, 
hogy ne lett volna szükséges neki ismét megütközni azzal. Ez a példa arra int minket, hogy a 
Sátán a támadásaival gyakorta kitesz minket ugyanazon probléma megújulásának, ezért ne 
veszítsük el a bátorságunkat, vagy ne csüggedjünk el. Az igevers további része egyetlen 
szóban különbözik a hatodiktól, minden más vonatkozásban viszont azonosak. A hatodik 
versben az Ő orcájának szabadítása szerepel, itt azonban a személyes névmás első személyű: 
az ÉN orcám szabadítója. Talán ezen a helyen a ו vav betű, ami a héber nyelvben a harmadik 
személyt jelenti, hiányzik. Mégis, miután az összes fordítás megegyezik az általam 
elfogadottal,970 Dávid minden abszurditás nélkül nevezhette Istent ezzel a megnevezéssel az 
én orcám szabadítójának, mivelhogy meggyőződéssel tekintett úgy a látható és bizonyos 
szabadulásra, mintha Isten látható módon jelenne meg a védelmezőjeként, és jólétének 
őrzőjeként. Kétségtelen azonban, hogy itt a szabadító kifejezést Isten díszítő jelzőjeként kell 
érteni, mert rögtön utána következik az én Istenem kifejezés. 

                                                
970 A kaldeus kivételével az összes ókori változat mind ezt, mind a hatodik igeverset „az én orcám” kifejezéssel 
fordítja. Hammond úgy véli, hogy miután ez a lényege ennek és a következő zsoltárnak, s miután a mondat többi 
szavának jelentése azokban a különböző versekben, ahol előfordulnak, ugyanaz, nem valószínűtlen, hogy a régi 
olvasat mindkét helyen „az én orcám” volt. 
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43. zsoltár 
 
Ez a zsoltár nagyon hasonlít az előzőhöz.971 Dávidot, aki valószínűleg a szerzője volt, 

ellenségeinek igazságtalan erőszakossága és zsarnoksága üldözte, és kergette el az országából, 
ezért Istenhez kiált bosszúért, és a helyreállítás reménységével bátorítja magát. 

 
1. Ítélj meg engem oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség 

ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. 
2. Hiszen te vagy oltalmam Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell 

gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? 
3. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a 

te szent hegyedre és hajlékaidba. 
4. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek [szó szerint: az 

örvendezésem örömének] Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged cziterával, Isten, én 
Istenem! 

5. Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, 
mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. 

 
1. Ítélj meg engem oh Isten! Dávid itt először az ellenségeinek szélsőséges 

kegyetlenségére tekint, de a rögtön utána következő versben megmutatja, hogy semmi sem 
volt bántóbb a számára, mint a kizárása a szenthely látogatásából. Abból látjuk a jó 
lelkiismerete tanúságának bizonyítékát, hogy Istenre bízza ügyének védelmét. A megítélni 
kifejezés, amit először használ, nem jelent mást, mint felvállalni valaki ügyének a védelmét, s 
ezt még világosabban fejezi ki az oltalmazd meg ügyemet kéréssel. Ennek az imának a 
lényege és tárgya valóban azt, hogy megszabaduljon a gonosz és rosszindulatú emberektől, 
akiktől méltatlanul szenvedte el az üldöztetést. De mivel az igazságtalanul sújtott 
nyomorultaknak és vétleneknek ígér Isten segítséget, Dávid először is aláveti magát az Ő 
vizsgálatának, hogy megvizsgálván és teljesen bebizonyítván ügyének feddhetetlenségét, 
végül segítse őt meg. S ahogyan a vigasztalás legmegvidámítóbb forrása az, amikor rájövünk, 
hogy Isten nem veti meg ügyünknek felvállalását, ugyanúgy felesleges azt várnunk, hogy 
megbosszulja a nekünk okozott sérelmeket és gonoszságokat, amíg a becsületességünk nem 
lesz annyira nyilvánvaló, ami arra indítja Őt, hogy a mi oldalunkra álljon az ellenségeinkkel 
szemben. Az irgalmatlan nemzetség alatt Dávid ellenségeinek összességét kell érteni, akik 
kegyetlenek voltak, és nem volt bennük semmi emberi érzés. Ami ezután következik az álnok 
és hamis emberről, az valóban vonatkoztatható Saulra, bár nekem inkább olyan 
beszédformának tűnik, melyben az egyes számot a többes szám helyén használja. 

2. Hiszen te vagy oltalmam Istene. Ez az igevers nagyon kevéssé különbözik az előző 
zsoltár tizedik versétől, s a különbség is inkább csak a szavakban, mintsem azok jelentésében 
rejlik. Pajzsként felhasználván a tényt, hogy megtapasztalta: Isten segítsége vele van, Dávid 
azt panaszolja, hogy életét gyászban tölti, mert át lett adva ellenségei kénye-kedvének. 
Teljesen biztosra veszi, hogy ellenségei nem árthatnának neki, csak amennyire az Úr engedi 

                                                
971 Ezt és az előző zsoltárt a kritikusok többsége úgy tekintette, hogy eredetileg egyetlen zsoltárt alkottak, s 
negyvenhat kéziratban ez így is van. A stílus hasonlósága, az érzelmek és a metrikus szerkezet, valamint a 
beágyazott sor megjelenése a 42. zsoltár 6. és 12. valamint a 43. zsoltár 5. versében ezt a véleményt erősíti meg. 
„A tény” mondja Williams, „valóban magától értetődő, és könnyen számot lehet adni róla. A zsidó kórustagok 
egyes esetekben túl hosszúnak találták az anthemet [a lat. antiphonából: kóruskompozíció anglikán 
istentiszteleteken, átmenet a kantáta és a motetta között – a ford.], és felosztották a maguk kényelmére (nem 
szokatlan dolog a kórustagoknál), s ha egyszer ekképpen felosztották, akkor tudatlanságból később feltételezték, 
hogy így is kell felosztani”. 



 428 

ezt meg nekik. Ezért kérdezi, mintha teljességgel érthetetlen volna, hogy miképpen 
kerekedhettek fölé az ellenségei, miközben az Úr biztos védelme és felügyelete alatt állt. 
Ebből merít bátorságot az imádkozásra, hogy Isten legyen ismét kegyes iránta, ami egy időre 
látszólag megszűnt lenni. A világosság alatt itt kegyességet kell érteni, mert a 
megpróbáltatások nemcsak Isten arcát homályosítják el, de a mennyet is beárnyékolják, 
mondhatni felhőkkel és köddel. Így mikor a gazdaggá tevő isteni áldásokat élvezzük, az 
olyan, mint mikor egy derűs nap vidám fénye, vagy inkább az élet világossága ragyog körül 
bennünket, eloszlatván az összes sűrű homályt, mely a bánatban borított el minket. Ezzel az 
Ígével a zsoltáros két dologra utal. Először is arra: nyomorúságaink nem más forrásból 
származnak, mint abból, hogy Isten megvonja tőlünk atyai jóindulatának jeleit, másodszor 
pedig hogy amint kegyeskedik vidám és kegyelmes ábrázattal ránk tekinteni, a szabadulás és 
az üdvösség is elérkeznek hozzánk. Hozzáteszi az igazságot, mivel ezt a világosságot csakis 
Isten ígéreteiből tapasztalta meg. A hitetlenek is vágyakoznak Isten kegyeire, de nem emelik 
fel a szemeiket az Ő világosságához, mert az ember természetes hajlama mindig a föld felé 
irányul, amíg Isten Ígéje magasra nem emeli az elméjét és minden érzését. Azért tehát, hogy 
felbátorodjon Isten kegyelme elnyerésének a reménységében, Dávid megnyugszik abban, 
hogy Isten, Aki igaz és nem csaphat be senkit, segítséget ígért a szolgáinak. Ezért ekképpen 
kell magyaráznunk ezt a mondatot: Küldd el a világosságodat, hogy a te igazságod 
bizonysága és jele lehessen, vagy, hogy hatékonyan bizonyíthassa: Te hűséges vagy, és 
mentes mindenféle csalástól az ígéreteidben. Igaz, az isteni kegyesség ismeretét Isten Ígéjében 
kell keresni, s a hitnek sincs semmi más alapja, amin biztonsággal megnyugodhat, csak az Ő 
szava. Mikor azonban Isten kinyújtja a kezét a segítségünkre, ennek megtapasztalása nem 
csekély megerősítése mind az Ígének, mind a hitnek. Dávid azzal jelenti ki, mi volt a 
vágyakozása fő tárgya és mi célból kereste a szabadulást a megpróbáltatásokból, mikor 
kimondja: azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Miután 
bánatának fő oka a száműzetése volt a kegyesek gyülekezetéből, ezért örömének csúcsát is 
abban jelöli meg, hogy szabad lesz neki részt venni a vallásos gyakorlatokban és Istent 
tisztelni a szentélyben. S hallgatólagosan valóban esküt tesz Istennek a hálaadásra, de kétség 
sem férhet hozzá, hogy a szabadulás keresésének célja a megpróbáltatásokból az volt, hogy 
amint korábban, ezután is szabadon visszamehessen a szentélybe, ahonnan ellenségei 
zsarnoksága űzte ki. S különösen azt érdemes megfigyelni, hogy noha elválasztották tőle a 
feleségét, megfosztották javaitól, házától, és minden földi kényelmétől, mégis a templomba 
menetel iránt érzett oly heves vágyat, hogy majdnem minden mást elfelejtett. De elég, ha 
röviden csak ezt jegyzem meg, mert az előző zsoltárban már hosszabban taglaltam Dávid eme 
szent vágyakozását, amit minden kegyesnek utánoznia kell.972 De még mindig feltehető a 
kérdés: miképpen van itt a Sion hegye megemlítve, ami egészen Saul haláláig nem lett 
kijelölve Isten szolgálatának helyeként? Az egyetlen megoldás, amit erre a problémára 
adhatok, hogy Dávid ezt a zsoltárt életének egy későbbi szakaszában írta, ezért olyan 
nyelvezetet használ a neki később adott kijelentésnek megfelelően, amit egyébiránt 
általánosabban használt volna a templomról szólva, de annak helyét egyáltalán meg nem 
jelölve.973 Ebben én semmiféle következetlenséget nem látok. 

4. Hadd menjek be Isten oltárához. Itt ünnepélyes áldozatot ígér az Úrnak annak a 
szabadulásnak az emlékére, amit majd Tőle kell megkapnia. Ő ugyanis nemcsak a napi, vagy 
közönséges áldozatról beszél, hanem az oltár említésével, amelyen a békeáldozatokat szokták 
felkínálni, a köszönet és a hála ama jelét fejezi ki, amelyről beszéltem. Ezért is nevezi Istent 
az öröme Istenének, mert a bánattól megszabadulva, és az öröm állapotába visszaállva 
elhatározta, hogy nyíltan ismeri el ezt a nagy jótéteményt. S azért nevezi az örvendezése 
örömének, hogy még látványosabban bemutathassa a szabadulásában megmutatkozó 
                                                
972 “Laquelle tous fideles doyvent ensuyvre.” 
973 “Sans specifier le lieu.” 
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kegyelmet. A második szót a birtokos szerkezetben díszítő jelzőként teszi hozzá, s ezzel jelzi, 
hogy a szíve nem közönséges örömmel telt meg, mikor Isten helyreállította őt mindenki 
várakozása ellenére. Ami az ötödik verset illeti, azt már kellőképpen megmagyaráztam az 
előző zsoltárban, ezért itt felesleges lenne ismétlésbe bocsátkozni. 
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44. zsoltár 
 
Ez a zsoltár három fő részre oszlik. Az elején a kegyesek megörökítik Istennek a népe 

iránti végtelen kegyelmét, és azt a sok-sok jelet, melyekkel bizonyságot tett az irántuk érzett 
atyai szeretetéről. Ezután arról panaszkodnak, hogy most nem találják Istent olyan kegyesnek, 
amilyen kegyes volt az atyáikhoz. Harmadszor utalnak Istennek az Ábrahámmal kötött 
szövetségére, s kijelentik, hogy teljes hűséggel megtartották azt, függetlenül azoktól a 
fájdalmas megpróbáltatásoktól, melyeknek ki voltak téve. Egyidejűleg arról is panaszkodnak, 
hogy nem másért üldöztetnek kegyetlenül, mint azért, mert szilárdan kitartottak a tiszta 
istentiszteletben. A zsoltáros a végén egy imát tesz hozzá, kérvén: Isten ne feledkezzen meg 
szolgáinak gonosz elnyomásáról, ami különösen alkalmas arra, hogy szégyent és gyalázatot 
hozzon a vallásra. 

 
1. Az éneklőmesternek; a Kóráh fiainak tanítása. 
 
Bizonytalan, ki volt ennek a zsoltárnak a szerzője, de az világos, hogy nem Dávid, 

hanem inkább valaki más. A benne foglalt panaszok és siralmak alkalmasan vonatkoztathatók 
arra a nyomorúságos és vészterhes időszakra, amikor Antiochus szörnyű zsarnoksága 
megsemmisített és elsöpört mindent.974 Egyesek valóban hajlamosak általánosabban 
értelmezni, mert a zsidóknak a babiloni fogságból történt visszatérése után aligha voltak 
bármikor is mentesek a komoly megpróbáltatásoktól. Ez a nézet természetesen nem volna 
alkalmazható Dávid korára, akinek az uralkodása alatt az egyház bővelkedett. Az is lehet, 
hogy a babiloni fogság idején valamelyik prófétájuk írta meg ezt a panaszt az egész nép 
nevében. Egyidejűleg azonban azt is észre kell venni, hogy az egyház ama állapota van itt 
leírva, amilyen az Krisztus megjelenése után volt. Pál a Rm8:36-ban, amint majd azt később a 
maga helyén látni fogjuk, ezt a zsoltárt nem az egyház állapota leírásának tekintette egy adott 
korban, hanem arra figyelmeztet minket, hogy a keresztyének ugyanazokra a 
megpróbáltatásokra vannak kijelölve, s nem várhatják, hogy a földi állapotuk egészen a világ 
végéig más lesz, mint amivel Isten ismertetett meg minket mondhatni példa útján, a zsidók 
esetével a fogságból történt visszatérésük után. Igaz, Krisztus később az egyház 
Megváltójaként jelent meg. Nem azért jelent meg azonban, hogy a test könnyebbségben 
tobzódjon a Földön, hanem inkább hogy háborút vívjunk a kereszt zászlaja alatt, míg végül 
befogadtatunk a mennyei királyság nyugalmába. Ami a משכיל maskil szót illeti, azt máshol 
már megmagyaráztuk.975 Ez néha megtalálható a vidám témájú zsoltárok bevezetőjében, de 
általánosabban használatos, mikor a téma elszomorító. Páratlan eszköz ugyanis, mely az Isten 
tanítását fordítja a hasznunkra, mikor legyőzvén a szívünk makacsságát, az Ő igájába 
kényszerít minket. 

 
2. Oh Isten! füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, a melyet 

napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. 

                                                
974 Dr. Geddes Kálvinnal együtt feltételezi, hogy ezt a zsoltárt az Antiochus Epiphanes korában megtapasztalt 
üldöztetés idején íródott, és a szerzője Mattatiás, Lásd Makkabeusok 1. könyve 1. és 2. fejezet. Walford 
ugyanerre az időszakra teszi. Természetesen nincs a zsidók történetének általunk ismert olyan része, melyre a 18. 
versben tett kijelentés annyira illene, mint arra az időszakra, mikor Antiochus Epiphanes szír király oly 
kegyetlenül üldözte őket a vallásuk miatt, s mikor mindazonáltal a nép oly nagy tömegei mutattak legyőzhetetlen 
elszántságot arra, hogy megtartóztatják magukat a bálványimádás szennyétől és ragaszkodnak az igaz Isten 
tiszteletéhez. 
975 Pl. a 32. zsoltár elején – a ford. 
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3. Nemzeteket976 lakoltattál977 te ki saját kezeddel, őket pedig beplántáltad;978 
népeket979 törtél össze, őket pedig kiterjesztetted.980 

4. Mert nem az ő fegyverökkel szereztek földet, és nem az ő karjok segített nékik; 
hanem a te jobbod, a te karod és a te orczád világossága, mert kedvelted őket. 

 
2. Oh Isten! füleinkkel hallottuk. Isten népe itt előszámlálja a jóságot, amivel Ő 

korábban atyáikkal szemben viseltetett, hogy a maguk állapotában ehhez képest mutatkozó 
hatalmas eltérésekkel Istent a nyomorúságaik enyhítésére késztessék. Annak kimondásával 
kezdik, hogy nem ismeretlen, vagy kétséges dolgokról beszélnek, hanem olyan eseményeket 
mesélnek el, melyeket megcáfolhatatlan tanúk hitelesítettek. A füleinkkel hallottuk kifejezést 
nem a beszéd bőbeszédű, hanem nagy súlyú formájának kell tekinteni. Ezzel azt akarják 
kimutatni: Istennek az atyáik iránti kegyelme annyira híres volt, hogy semmiféle kételyt sem 
lehet táplálni vele kapcsolatban. Hozzáteszik: eme dolgok ismerete korról korra szállt rájuk 
azok által, akik a tanúi voltak. Nem azt jelenti ez, hogy az Egyiptomból kihozott atyáik 
mesélték el ezerötszáz év elteltével az utódaiknak az Isten által rájuk ruházott jótéteményt. A 
nyelvezet jelentése az, hogy nemcsak az első szabadítás, de a többi különféle cselekedet is, 
melyeket Isten tett időről időre a népe javára, mondhatni szájról szájra szálltak egy 
megszakítatlan sorozatban egészen a jelen korig. Mivel tehát azok, akik oly sok kor 
elmúltával lettek tanúi és hírnökei Istennek a népével szemben gyakorolt kegyelmének, az 
első generáció beszámolói alapján beszéltek, a kegyesek megalapozottan mondhatják, mint 
ahogyan azt teszik is itt, hogy atyáik azt mesélték el nekik, amit biztosan tudtak, mert eme 
dolgok ismerete nem veszett el a régisége okából, hanem folytonosan fennmaradt az 
emlékezete azáltal, hogy atyáról fiúra szállt. Az egész summája az, hogy Isten nem csak tíz, 
vagy húsz évre mutatta ki a jóságát Ábrahám gyermekeivel szemben, hanem soha nem szűnt 
meg kegyelmének folytatólagos jeleit rájuk ruházni. 

3. Nemzeteket lakoltattál te ki saját kezeddel. Ez az előző igevers szemléltetése, mert 
az ihletett szerző még nem utalt konkrétan Isten munkájára, melynek hírét megőrizték az 
atyáik. Ezért most hozzáteszi, hogy Isten saját kezűleg űzte ki a pogányokat, hogy a helyükre 
beplántálja Ábrahám gyermekeit, s elpusztította és megsemmisítette azokat, hogy 
megnövelhesse és megsokszorozhassa Ábrahám magvát. A Kánaán ókori lakóit fákhoz 
hasonlítja, mert az ország hosszas birtoklása során mintegy gyökeret vertek abban. A hirtelen 
változás tehát, ami végbement velük, olyan volt, mint mikor valaki gyökerestül kiirtja a fákat, 
hogy más növényt ültessen a helyükbe. Miután azonban nem lett volna elégséges Isten ókori 
népe számára mindössze beültettetni először az országba, újabb hasonlatot tesz hozzá, mellyel 
a kegyesek arról tesznek bizonyságot, hogy Isten áldása ezt a választott népet úgy megnövelte 
és megsokszorozta, ahogyan a fa nyújtja ki a gyökereit és terjed ki széltében és hosszában, 
egyre nagyobb erőre kapva azon a helyen, ahová ültették. Emellett azt is észre kell venni, 
hogy mi célból magasztalják itt fel a kegyesek Isten kegyelmének ezt a megnyilvánulását. 

                                                
976 Azaz, a kánaánitákat. 
977 A Károli-fordítás szerint: űztél te ki – a ford. 
978 “Ascavoir, nos peres.” — Széljegyzet. “Nevezetesen, az atyáinkat.” Izraelt itt az ígéret földjére beültetett 
szőlőhöz hasonlítja. Lásd 2Móz15:17, Ézs5:1-7. Lásd még Zsolt80:9, ahol ez az elegáns hasonlat figyelemre 
méltó nyelvi erővel és szépséggel jelenik meg. 
979 A kánaánitákat. 
980 “Ascavoir, nos peres.” — Széljegyzet. “Nevezetesen, az atyáinkat.” Az angol változatban [Károlinál is] a 
„kiűzted”szerepel, mármint a pogányokat. Kálvin fordítása azonban jobban illik a héber költészet géniuszához, 
és nagyobb összhangban van az eredetivel. „Az egész hasonlat”, mondja dr. Geddes, „a szőlőtől, vagy valamiféle 
buján tenyésző fától kölcsönzött. A szokásos változatban, ’űztél te ki’, a párhuzamosság elvész, és a mondat 
szépsége eltűnik”. Az itt használt héber ige általában a növények kicsírázására, vagy az ágak kihajtására és 
szétterülésére vonatkozik. Isten az Ő választott népét úgy szétterjesztette, szétágaztatta, mint a szőlő teszi az 
ágaival. 
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Megtörténik, hogy a saját szívünk ad alapot a kétségbeesésre, mikor arra a következtetésre 
kezdünk jutni, hogy Isten elvetett minket, mert nem folytatja ugyanazon jótétemények ránk 
ruházását, amit az Ő jóságában az atyáinknak kegyeskedett megadni. De teljes mértékben 
következetlen lenne, ha a szívüket az imára adó kegyesek engednék, hogy az efféle akadály 
meggátolja őket a bizakodásukban, ami az imádkozásra jellemző. Kész vagyok elismerni, 
hogy minél többet gondolkodunk a jótéteményekről, melyeket Isten másokra ruházott, annál 
nagyobb a szomorúság, amit akkor tapasztalunk meg, mikor nem könnyít rajtunk a 
nyomorúságunkban. A hit azonban más következtetésre vezet minket, nevezetesen hogy 
meggyőződéssel kell hinnünk: a megfelelő időben lesz részünk bizonyos enyhülésben, mert 
Isten továbbra is ugyanaz marad. Kétség sem férhet hozzá: a kegyesek ma azért emlékeznek 
meg azokról a dolgokról, melyeket Isten korábban tett az Ő egyházának jólétéért, hogy az 
elméjüket erőteljesebb reménységre serkentsék, ahogyan láttuk őket cselekedni már a 22. 
zsoltár elején is. Ők nem egyszerűen csak hangoztatják ezt az összehasonlítást, mely így 
hajlamos lenne választóvonalat húzni azok közé, akik korábban Isten hatalma által őriztettek 
meg, valamint azok közé, akik most a megpróbáltatások terhe alatt munkálkodnak és 
nyögnek, hanem inkább úgy hozakodnak elő Isten frigyével, mint a közöttük és atyáik között 
fennálló szent szövetség kötelékével, hogy ebből arra a következtetésre juthassanak: bármi jó 
is volt bármely korban az egyház osztályrésze Istenben, az hozzájuk is tartozik. Először 
valóban a panaszkodás nyelvén szólalnak meg, megkérdezvén, miképpen van az, hogy 
Istennek a népe iránti atyai kegyessége mintegy mondhatni megszakadt, de rögvest 
helyesbítik a hibájukat, és bátorságot merítenek egy másik megfontolásból. Nevezetesen 
abból, hogy Isten, Aki őket ugyanúgy örökbe fogadta, mint atyáikat, hűséges, és meg nem 
változik. Nem nagy csoda azonban, ha a kegyesek szívében még imádkozás közben is 
különféle és ellentétes érzelmek vannak. A Szentlélek azonban, Aki bennük lakozik, a 
szomorúságuk hevességének enyhítésével, lecsendesíti panaszaikat, s türelemmel és kedvesen 
az engedelmességre vezeti őket. Sőt, mikor itt azt mondják, hogy az atyáik jelentették ki nekik 
azokat a szabadításokat, melyeket Isten adott az Ő egyházának javára, akkor amit az atyák 
tettek ebben a vonatkozásban, az megfelelt a törvény előírásának, ami megparancsolta az 
atyáknak, hogy tanítsák a gyermekeiket. S minden kegyesnek tudomásul kell venni, hogy 
ugyanez a parancs rá is vonatkozik egészen mostanáig. Isten közli velük az üdvösség 
tanítását, s abból a célból bízza rájuk, hogy átadják utódaiknak, s amennyire tőlük telik, 
próbálják meg kiterjeszteni annak hitelességét, így az Ő tisztelete korról korra fennmaradjon. 

4. Mert nem az ő fegyverökkel szereztek földet. Itt a szent író egy ellentéttel erősíti meg 
az imént elmondottakat. Ha ugyanis nem a saját erejükkel és ügyességükkel szereztek 
maguknak földet, abból az következik, hogy más keze által lettek abba beplántálva. Az 
Egyiptomból kijöttek létszáma nagyon nagy volt, mivel azonban nem tanulták a háborúzás 
művészetét, és csak a szolgai munkavégzéshez voltak hozzászokva, ellenségeik, akik 
létszámban és erőben felülmúlták őket, hamarjában leverték volna mindnyájukat. Röviden, 
nem voltak híján a biztos jeleknek, melyek által az emberek megismerhették mind a saját 
gyengeségüket, mind Isten erejét. Ezért az ő kötelességük volt megvallani, hogy a földet nem 
a saját kardjukkal győzték le, továbbá, hogy Isten keze őrizte meg őket. A zsoltáros nem 
elégszik meg a te jobbod kifejezéssel, hanem a dolog fokozása végett hozzáteszi a te karod 
kifejezést, melyből megtudhatjuk: csodálatos módon maradtak fenn, nem közönséges 
eszközökkel. A te orcád világossága itt is, mint máshol, az isteni kegyesség megnyilvánulását 
jelenti. Amiképpen Isten, mikor komolyan büntet minket, mondhatni látszólag komor arcot 
vág, és eltakarja felhőkkel az ábrázatát, viszont mikor az izraeliták az Ő ereje által 
megtartatván győzték le minden nagyobb nehézség nélkül az ellenségeiket, és szórták őket 
szét széltében-hosszában, akkor mondhatjuk, hogy Isten vidám és szelíd arcát szemlélték pont 
úgy, mintha látható módon jelent volna meg közöttük. Itt meg kell figyelnünk a próféta által 
használt gondolkodásmódot, mikor azt állítja, hogy Isten ingyenes ajándékaként kapta a nép 
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örökségül a földet, látván, hogy nem a saját erejükkel szerezték meg azt. Akkor kezdjük 
valóban megadni Istennek azt, ami Neki jár, ha fontolóra vesszük, mennyire semmit érő a mi 
erőnk. S természetesen az ok, amiért az emberek mondhatni megvetésből titkolják és elfelejtik 
az Istentől kapott jótéteményeket annak a megtévesztő képzelgésnek tulajdonítandó, ami arra 
vezeti őket, hogy valamiképpen maguknak követeljék azt, ami az övék. A legjobb eszköz 
tehát arra, hogy szokásunkká váljon az Isten iránti hálaadó lelkület táplálása, ha kiűzzük 
elménkből a saját alkalmasságunkról alkotott ostoba vélekedést. Az igevers záró részében van 
még egy kifejezés, mely Isten kegyelmének még látványosabb bizonyságát rejti magában, 
mikor a zsoltáros mindent Isten jótetszésének tud be. 

Mert kedvelted őket. A zsoltáros nem feltételez semmi érdemlegességet Ábrahám 
személyében, s nem képzel semmiféle érdemet az utódaiban, aminek alapján Isten ennyire 
nagylelkűen bánna velük, hanem mindent Isten jótetszésének tulajdonít. Szavait látszólag 
Mózes ünnepélyes kijelentésétől kölcsönzi: „Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért 
választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben 
vagytok; Hanem mivel szeretett titeket az Úr” (5Móz7:7-8). Konkrétan említi itt a Kánaán 
földjét, de a próféta kimondja azt az egyetemes alap-okot, amiét Isten kegyeskedett azt a 
népet a saját nyájának és örökségének tekinteni. S természetesen az egyház forrása és eredete 
Isten ingyenes szeretete, és bármi jótéteményben is részesíti az Ő egyházát, minden 
ugyanabból a forrásból származik. Annak oka tehát, amiért az egyházba gyűjtettünk, és Isten 
keze táplál és óv minket, egyedül Istenben keresendő. Nem Isten általános nagylelkűségét 
tárgyalja itt a zsoltáros, amit az egész emberi fajra kiterjeszt, hanem arról a különbségről 
értekezik, ami a választottak és a világ többi része között áll fenn. Ennek a különbségnek az 
okát pedig kizárólag Isten jótetszésében jelöli meg. 

 
5. Te magad vagy az én királyom981 oh Isten! Rendelj segítséget Jákóbnak! 
6. Általad verjük le szarvunkkal982 szorongatóinkat; a te neveddel tapodjuk le 

támadóinkat. 
7. Mert nem az ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem; 
8. Hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te 

szégyeníted meg. 
9. Istenben dicsekszünk mindennap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Szela. 
 
5. Te magad vagy az én királyom oh Isten! Ebben az igeversben a kegyesek még 

világosabban kifejezik azt, amire már utaltam nem sokkal ezelőtt, nevezetesen hogy az Isten 
jósága nemcsak a nép szabadulásában mutatkozott meg, hanem korról korra folyamatosan 
áradt rájuk, s ezért mondja: Te magad vagy az én királyom. Véleményem szerint a הוא hu 
mutató névmás ugyanazt fejezi ki, mintha a próféta Isten jótéteményeinek hosszú sorát 
állítaná össze az első szabadulás után, hogy megmutatkozzon: Isten, Aki egykor a népének 
szabadítója volt, az utódaikkal sem viselkedett másképp. Hacsak talán tekinthetjük 
hangsúlyosnak, és a kijelentett dolog még erőteljesebb bemutatása végett alkalmazottnak, 
nevezetesen, hogy a kegyesek egyedül Istent dicsőítik a jólétük őrzőjeként minden más 
kizárásával, és megtagadják a segítséget minden más forrásból. Ezért kérik imában is, hogy 
Isten rendeljen el és küldjön új szabadulásokat a népének, mert miután Neki 
megszámlálhatatlanul sok eszköz áll a rendelkezésére a megőrzésre és a szabadításra, Őt 

                                                
981 Geddes olvasata: „A mi Királyunk”. „A héberben”, mondja, „az én Királyom szerepel, de miután a zsoltáros 
az egész nemzet nevében beszél, az angolban inkább a többes szám részesítendő előnyben, mint megannyi más 
esetben is”. „A beszélő”, mondja Walford, „az egyház, ami számot ad az egyes és többes szám használatáról a 
különböző helyeken”. 
982 A Károli-fordításban a szarvunkkal szó nem szerepel – a ford. 
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tekintik a szabadítások, mint az Ő hírnökei elrendelőjének és foganatosítójának, valahol csak 
tetszik Neki. 

6. Általad verjük le szorongatóinkat.983 A próféta elmondja, milyen vonatkozásban 
mutatta Magát Isten ennek a népnek a Királyaként. Tette ezt azzal, hogy felruházta őket 
akkora erővel és hatalommal, melytől minden ellenségük félni kezdett tőlük. Az itt használt, a 
bivalyoktól kölcsönzött hasonlat azt igyekszik bemutatni, hogy az emberi erőnél nagyobb 
erővel ruháztattak fel, ami lehetővé tette a számukra minden ellenségük megtámadását, 
legyőzését és lábbal tiprását. Az Általad és a Te neveddel kifejezéseknek ugyanaz a jelentése, 
csak az utóbbi kifejezés azt is megmutatja, hogy a nép azért volt győztes, mert Isten tekintélye 
és irányítása alatt küzdöttek. Észre kell venni, hogy amit korábban az atyáik vonatkozásában 
mondtak, azt most magukra alkalmazzák, mert még mindig az egyháznak ugyanazt a testét 
alkották. 

S teszik ezt kimondottan azért, hogy magabiztosságra és bátorságra serkentsék 
magukat. Ha ugyanis elkülönültek volna atyáiktól, ez az elkülönülés bizonyos értelemben 
megszakította volna Isten kegyelmének folyását, azaz tovább már nem áradt volna ki rájuk. 
Most azonban, miután megvallották, hogy bármi, amit Isten az atyáikra ruházott, azt nekik is 
adta, bátran várhatják az Ő munkájának folytatódását. Egyidejűleg ezen a helyen ismét észre 
kell venni, amint már mondtam nem sokkal korábban, annak okát, amiért minden 
győzelmüket egyedül Istennek tulajdonítják. Ez pedig nem más, mint hogy ehhez a 
végkifejlethez nem lettek volna képesek eljutni a saját karjuk és a saját íjuk által. Mikor 
valami elvezet minket a saját gyengeségünk nagyságának és Isten nélkül a méltatlan 
mivoltunknak a szemlélésére, ez az ellentét még világosabban szemlélteti Isten kegyelmét. 
Ismét kijelentik, hogy Isten kegyelme őrizte meg őket (8. vers), és ezzel űzték el, és 
szégyenítették meg ellenségeiket. 

9. Istenben dicsekszünk984 mindennap. Ez a zsoltár első részének vége. A jelentése 
néhány szóban az, hogy a kegyesek elismerik: Isten jósága minden korban oly nagy volt 
Ábrahám gyermekeihez, ami folytonos alapot adott nekik a hálaadásra. S mintha a dolog még 
mindig a szemük előtt lenne, elismerik, hogy szüntelenül hálát kell adniuk Istennek, mert 
nemcsak egyetlen korban, vagy csak rövid ideig virágoztak és győzedelmeskedtek, hanem 
miután folyamatosan, korról korra985 tették ezt, bármiféle bővelkedés is volt az osztályrészük, 
azt Isten kegyelmének tulajdonítják. S természetesen az emberek a rájuk ruházott 
bővelkedésből tapasztalják meg azt a szent és megfelelően szabályozott örömöt, ami Isten 
dicséretében jut kifejeződésre.986 Először is tehát azt tartsuk emlékezetben, hogy ez az igevers 
az öröm és bővelkedés időszakára vonatkozik, melyben Isten kimutatja népe iránti 
kegyességét. Másodszor, a kegyesek itt azt mutatják meg: nem hálátlanok, mert félretéve 
minden hiábavaló dicsekedést, megvallják, hogy minden győzelem, mely által nagyok és 
híresek lettek, Istentől származik, s egyedül az Ő ereje által léteztek mindezidáig, s őriztettek 
meg biztonságban. Harmadszor, nem csak egyszer, vagy kétszer történt, hogy okuk volt az 
örömre, hanem hosszú időn keresztül, mert Isten hosszú és szünet nélküli időszakban mutatta 
ki az irántuk érzett atyai kegyessége bizonyítékait és jeleit, így szükséges, hogy annak 
folytatódása, és mondhatni hosszadalmas megtapasztalása váljon a reménységük 
megerősítésének eszközévé. 

 
                                                
983 Utalás arra, ahogyan az ökrök és más állatok nyomnak, ütnek, vagy öklelnek a szarvaikkal. A kifejezés 
legyőzést, vagy leverést jelent (5Móz33:17, 1Kir22:11, Dán8:4). „Szó szerint”, mondja dr. Adam Clarke, 
„Szarvainkkal feldobjuk őket a levegőbe. A hasonlatot az ökörtől, vagy bivalytól kölcsönzi, melyek feldobják a 
levegőbe a rájuk támadó kutyákat.” 
984 Hammond olvasata (és Károlié is – a ford.): „Dicsérjük Istent mindennap”. Az Isten nevéhez kapcsolódó ב 
bét elöljárót szószaporításnak tartja. 
985 “Mais que la chose a continue, d’aage en aage.” 
986 “Quand d’icelle ils entrent a rendre louanges a Dieu.” —  “Mikor az hálaadásra indítja őket Istennek.” 
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10. Mégis megvetettél,987 meggyaláztál minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel. 
11. Megfutamítottál minket szorongatóink előtt, és a kik gyűlölnek minket, 

fosztogattak magoknak. 
12. Oda dobtál minket vágó-juhok gyanánt, és szétszórtál minket a nemzetek 

között. 
13. Eladtad a te népedet nagy olcsón, és nem becsülted az árát magasra. 
14. Csúfságul vetettél oda minket szomszédainknak, gúnyra és nevetségre a 

körültünk levőknek. 
15. Példabeszédül vetettél oda a pogányoknak, fejcsóválásra a népeknek. 
 
10. Mégis megvetettél minket. Itt egy panasz következik, melyben a mostani 

nyomorúságaik és szélsőséges megpróbáltatásaik miatt siránkoznak. Itt olyan változás van 
leírva, mely megmutatja: Isten nemcsak abbahagyta a szokásos kegyessége gyakorlását, 
hanem nyíltan ellenségesen és haragosan lépett fel népével szemben. Először is arról 
panaszkodnak, hogy mintegy gyűlölettel lettek elvetve, mert ez az igazi jelentése a זנחת 
zanachta szónak, amit egyebek mellett a megvetettél szóval fordítottam. Ha azonban bárki az 
elfelejt, vagy elvet szóval fordítaná, azt sem ellenzem túlságosan. Ezután hozzáteszik, hogy 
meggyaláztattak, mert szükségszerű következmény, hogy minden dolguk rosszra fordul, ha 
egyszer meg vannak fosztva Isten védelmétől. Ezt rögtön ki is jelentik, mikor kimondják, 
hogy Isten többé nem vonul ki a seregeikkel – vezetőjükként, vagy zászlóvivőjükként, mikor 
háborúba indulnak. 

11. Megfutamítottál minket szorongatóink előtt. Isten népe itt tovább panaszolja, hogy 
Ő menekülésre késztette őket az ellenségeik előtt, s prédaként vetette oda őket felfalásra. 
Miután a szentek erősen hiszik, hogy az emberek csak addig erősek és bátrak, amíg Isten 
tartja fenn őket titkos erejével, arra a következtetésre is jutnak, hogy mikor az emberek 
menekülnek, s megragadja őket a reszketés, akkor is Isten az, Aki félelemmel sújtja őket, s a 
szerencsétlen nyomorult teremtmények emiatt vesztik eszüket, valamint képességeiket és 
bátorságukat. Az itt használt kifejezést a törvényből kölcsönzi, ahol Mózes ezt mondja: 
„Miképen kergethetne egy ezeret, és kettő hogyan űzhetne tízezeret, ha az ő Kősziklájok el 
nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket?!” (5Móz32:30). A kegyesek, teljes 
mértékben meggyőződve erről az igazságról nem a szerencsének tulajdonítják a változást, ami 
bekövetkezett, mikor azok, akik élénken és félelem nélkül szoktak az ellenségeikre támadni, 
most megrettennek már a megjelenésüktől is, hanem biztosra veszik, hogy a menny rendelése 
alapján szenvedtek vereséget és kényszerültek menekülésre előlük. S miután korábban 
megvallották: az erő, amivel eddig rendelkeztek, Isten ajándéka volt, most azt is elismerik, 
hogy a félelem, amivel most szembesültek, Isten büntetéseképpen sújtja őket. S mikor Isten 
így megfosztotta őket a bátorságtól, azt mondják: ki vannak téve az ellenségeik akaratának. 
Ebben az értelemben értelmezem ugyanis a למו lamo szót, amit a magoknak kifejezéssel 
fordítottam, nevezetesen hogy ellenségeik a kényük-kedvük szerint, minden ellenállás nélkül 
semmisítették meg őket, mint prédájukat. 

Ugyanebből a célból szerepel itt a másik hasonlat is (12. vers), melyben azt mondják, 
hogy vágójuhokként dobattak oda.988 Ezzel a próféta arra céloz, hogy a csatában vereséget 
szenvedve zuhantak a földre ellenségeik előtt, mondhatni felkészülvén arra, hogy felfalják 
őket,989 nem lévén alkalmasak semmi másra, mint amazok csillapíthatatlan kegyetlenségének 

                                                
987 “Ou, mis en oubli.” — Széljegyzet. “Vagy, megfeledkeztél rólunk.” 
988 „Ez nagyon erőteljesen és szemléletesen utal az üldöztetés és a mészárlás mértékére, aminek ki voltak téve. 
Nincs ugyanis a világban más teremtmény, melyet nagyobb számban mészárolnának le állandóan az emberek 
létfenntartása érdekében. Az efféle mészárlás állandósult mivoltát említi a 23. vers is, szemléltetvén azt a 
folytonos elnyomást, aminek a héberek ki voltak téve.” — Illustrated Commentary upon the Bible. 
989 “Prests a estre par eux devorez.” 
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kielégítésére. Észre kell venni, hogy mikor a kegyesek Istent tüntetik fel a megpróbáltatásaik 
Szerzőjeként, azt nem Ellene zúgolódva teszik, hanem azért, hogy nagyobb önbizalommal 
keressék a megkönnyebbülést mondhatni ugyanabból a kézből, mely lesújtott rájuk, és 
megsebesítette őket. Természetesen lehetetlen, hogy őszintén folyamodjanak Istenhez, vagy 
Tőle várják a segítséget és az üdvösséget azok, akik a szerencsének tulajdonítják a 
nyomorúságaikat. Ha tehát Istentől várjuk a gyógyírt a nyomorúságainkra, hinnünk kell, hogy 
ezek nem a vakszerencse, vagy a véletlen folytán érnek utol minket, hanem valójában az Ő 
keze által. Kijelentvén, hogy így lettek kiszolgáltatva ellenségeik kénye-kedvének, egyben azt 
is elmondják: szétszórtál minket a nemzetek között. S ez a szétszóratás ezerszer fájdalmasabb 
volt a számukra még a halálnál is. Annak a népnek az egész dicsősége és boldogsága abban 
rejlett, hogy egyetlen Isten és egyetlen Király alatt egyesülve egy testet alkottak, s emiatt volt 
a jele Isten súlyosan rájuk nehezedő átkának, mikor szétszórattak a népek közé, és úgy 
hányattak ide-oda, mint leszaggatott tagok. 

13. Eladtad a te népedet nagy olcsón. Annak kimondása, hogy minden haszon nélkül 
adattak el, azt jelenti: megvetett és értéktelen rabszolgákként lettek eladva. A második 
mondatban, és nem becsülted az árát magasra, látszólag szintén a kikiáltásra kitett, és a 
legmagasabb ára kínálónak eladott dolgokra történik utalás. Tudjuk, hogy az eladott 
rabszolgákat nem szállították le a vevőknek, amíg alkuval fel nem verték az árukat. A 
kegyesek tehát azt akarják mondani, hogy teljesen értéktelen kacatként lettek elvetve, így 
állapotuk rosszabb volt bármely rabszolgáénál.990 S mivel inkább Istenhez folyamodnak, 
mintsem ellenségeikhez fordulnának, akik gőgje és kegyetlensége miatt joggal 
panaszkodhattak, tanuljuk meg ebből, hogy semmi sem jobb, vagy előnyösebb a számunkra a 
saját nyomorúságunkban, mint átadni magunkat az Isten gondviselése és ítélete feletti 
elmélkedésnek. Mikor az emberek zaklatnak minket, arra kétségtelenül az ördög ösztönzi 
őket, s nekünk vele van dolgunk, de gondolatainkat mindazonáltal Istenhez kell emelnünk, 
hogy megtudhassuk: Ő tesz próbára és próbál meg minket azzal, ha akár büntet, akár a 
türelmünket gyakoroltatja, vagy a bűnös testi vágyaink elnyomására késztet, illetve megaláz 
és az önmegtagadás gyakorlására serkent. S mikor halljuk, hogy a törvény alatt élő atyákkal 
milyen gyalázatosan bántak, semmi okunk rá, hogy elveszítsük a bátorságunkat bármiféle 
erőszakoskodás, vagy rossz bánásmód következtében, ha Isten bármikor jónak látja alávetni 
minket annak. Nem egyszerűen azt mondja itt, hogy Isten eladott valamiféle népet, hanem 
hogy eladta a saját népét, mintha a saját öröksége semmit se érne az Ő szemében. Még 
manapság is elmondhatjuk ugyanezt a panaszt az imáinkban, amennyiben hasznosítjuk is ezt a 
példát a hitünk alátámasztására és megalapozására, hogy bármi nyomorúság is érjen utol, a 
szívünk soha el ne csüggedjen. Az Ézs52:3-ban is azt olvassuk, hogy ingyen adatott el Isten 
népe, de itt ezt más értelemben kell venni. Nevezetesen: megmutatja, hogy nem lesz nehéz 
megváltania őket, mert nincs kötelezettsége azokkal szemben, akik megvették őket, hisz 
cserébe nem kapott tőlük semmit. 

14. Csúfságul vetettél oda minket szomszédainknak. Itt a zsoltáros a szomszédjaikról 
beszél, akiket vagy valami titkos rosszakarat, vagy az Isten népével szembeni nyílt 
ellenségesség hajtott. S természetesen gyakran megtörténik, hogy a szomszédság, melynek a 
kölcsönös barátság fenntartása eszközének kellene lenni, a súrlódások, és a viszályok 
előidézőjévé válik. A zsidók vonatkozásában azonban fennállt még egy sajátos ok is. Ők 
ugyanis minden más emberrel szemben jutottak az ország birtokába, a vallásuk pedig 
gyűlöletes volt mások számára. Ezért mintegy harcra hívó trombitaként szolgáltak, haragra 
lobbantván önmaguk ellen a szomszédjaikat. Sokan irigykedtek is rájuk, például az 
idumeusok, akik a körülmetélkedésük miatt fuvalkodtak fel, és azt képzelték, hogy a 
                                                
990 Mintha azt mondták volna: Eladtál minket ellenségeinknek az általuk kínált áron, mint a haszontalanságot 
bármilyen olcsón odaadó személy teszi nem elsősorban a haszonszerzés végett, hanem hogy megszabaduljon a 
számára értéktelen és terhes kacatoktól. 
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zsidókhoz hasonlóan ők is Ábrahám Istenét imádják. A legnagyobb csapást azonban az 
jelentette a számukra, hogy ki voltak téve azok megvetésének és gúnyolódásának, akik az igaz 
Isten tisztelete miatt gyűlölték őket. A kegyesek tovább szemléltetik a nyomorúságukat egy 
újabb körülménnyel, elmondván nekünk az igevers utolsó mondatában, hogy minden oldalról 
gúnyolták őket. Miután ugyanis minden oldalról ellenségek vették körül őket, soha egy 
pillanatra sem lett volna nyugtuk, ha nem Isten őrizte volna meg csodálatos módon a népet. 
Sőt, azt is hozzáteszik (15. vers), hogy példabeszéddé, közmondássá, vagy tréfává váltak még 
a távoli nemzetek között is. A משל mashal szó, amit példabeszédnek fordítottunk, vehető 
súlyos szidalom, vagy átok, illetve közmondás, vagy gúny értelemben is. A jelentése azonban 
lényegében minden esetben ugyanaz, nevezetesen hogy nem volt még az ég alatt jobban 
megvetett nép, akiknek a megnevezését mindenütt közmondásosan, feddő kifejezésként 
használják. Ugyanebből a célból szerepel a fejcsóválás, ami megtalálható a 22. zsoltárban is, s 
amiről már beszéltünk. Kétség sem férhet hozzá: a kegyesek ezt Isten ama bosszújaként élték 
meg, amit a törvény említett. Önmagukat az Isten ítéleteinek megfontolására serkentendő, 
gondosan összevetették Isten fenyegetéseit az őket ért büntetésekkel. S a törvény korábban 
konkrétan kijelentette a pogányok eme gúnyolódását, amelyet most olyan dologként 
említenek, aminek meg kellett történnie (5Móz28:37). A pogányoknak és a népeknek szavak 
használatával pedig nagyon hangsúlyossá és kifejezővé teszi az ismétlés, mert teljesen 
helytelen és tűrhetetlen dolog, hogy a pogány nemzetek kínozni merészeljék Isten népét a 
gúnyolódásaikkal, és tetszésük szerint gyalázzák őket az istenkáromlásaikkal. S hogy a 
kegyesek nem ok nélkül panaszkodtak ezekről a dolgokról, az nagyon is világosan kiderül 
Cicero egyik, Flaccus védelmében elmondott szónoklatából, melyben az a pogány szónok a 
tőle megszokott gőgösséggel gúnyolja nem kevésbé Istent, mint ahogyan a zsidókat. Kijelenti, 
hogy teljesen világos: őket gyűlölték az istenek, mivel gyakran, mondhatni korról korra oly 
sok nyomorúság sújtotta őket, végül pedig a legnyomorultabb rabszolgaság lett az 
osztályrészük mondhatni a rómaiak talpa alatt.991 

 
16. Gyalázatom naponta992 előttem van, és orczám szégyene elborít engem. 
17. A csúfolók és káromlók szaváért, az ellenség és a bosszúálló miatt. 
18. Mindez utolért minket, mégsem feledtünk el téged, és nem szegtük meg a te 

frigyedet. 
19. Nem pártolt el tőled a mi szívünk, sem lépésünk nem tért le a te ösvényedről: 
20. Noha kiűztél minket a sárkányok993 helyére, és reánk borítottad a halál 

árnyékát. 
21. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és kiterjesztettük volna kezünket idegen 

istenhez: 
22. Nemde kifürkészte volna ezt Isten? Mert ő jól ismeri a szívnek titkait. 
 
16. Gyalázatom naponta előttem van. A héber כלהיום colhayom szavak jelentése egész 

nap, és hosszas folytonosságot jelent, de két módon értelmezhető: vagy a teljes, vagy egész 
napként reggeltől estig, vagy a napok hosszas egymásutániságaként. Bármely értelmezés 
szerint a jelentés az, hogy vége-hossza nincs a szerencsétlenségeiknek. Ami pedig a váltást 
illeti az egyes számról a többes számra, az egyáltalán nem összefüggéstelen, mert az egyház 
nevében elmondottakat mondhatni egyetlen ember személyében kell elmondani. S hozzáteszi 
az okot, amiért annyira elborította őket a szégyen, hogy szemüket és arcukat sem merték 
felemelni: nevezetesen mert nem kaptak haladékot, hanem szüntelenül ki voltak téve 
ellenségeik szemtelenségének és feddéseinek. Ha lehetőségük lett volna elrejtőzni valamelyik 
                                                
991 “Et comme tenue sous les pieds des Romains.” 
992 “Ou, tout le jour.” — Széljegyzet. “Vagy, egész nap.” 
993 A Károli-fordításban itt a sakálok szó szerepel – a ford. 
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sarokban, talán tőlük telhetően eltűrték volna titokban a megpróbáltatásaikat, mikor azonban 
ellenségeik nyíltan gúnyolták őket a legnagyobb szemtelenséggel, azt megkettőzte az így 
kapott sebeiket. Ezért panaszolják el tehát a megpróbáltatásaik oly mértékű fokozódását, hogy 
szüntelenül hallgatniuk kellett az istenkáromlásokat és a keserű feddéseket. Ellenségeiket a 
bosszúálló jelzővel jellemzik, s ez a kifejezés a héberek között a gőgösséggel egybekötött 
barbárság és a kegyetlenség megjelölésére szolgál, amint azt már a nyolcadik zsoltárnál 
megjegyeztük. 

18. Mindez utolért minket, stb. Miután Istennek tulajdonítottak minden elszenvedett 
megpróbáltatást, így ha most azt mondanák, hogy igazságtalanul érte őket a nyomorúság, az 
ugyanaz lenne, mint Istent igazságtalansággal vádolni, így ami itt elhangzana, az többé nem 
szent ima, hanem szentségtelen istenkáromlás volna. Észre kell azonban venni, hogy a 
kegyesek, noha a nehézségeik közepette nem is látnak semmi konkrét okot arra, hogy ilyen 
bánásmódban részesülnek, mégis biztosra veszik, és szilárd alapelvnek tekintik, hogy Istennek 
jó oka van rá, amiért ilyen szigorúan bánik velük. Egyben azt is helyes észrevenni, hogy az 
istenfélők itt nem az elmúlt időkről beszélnek, hanem inkább a türelmes tűrésükkel 
hozakodnak elő, ami nem csekély jele volt a kegyességüknek, mikor a legalázatosabban Isten 
igájába hajtották a nyakukat. Látjuk, hogy az emberek nagy többsége úgy zúgolódik, és 
háborog makacsul Isten ellen, mint a csökönyös lovak, melyek hevesen tombolnak a gazdáik 
ellen, és felrúgják őket. Ezért tehát tudjuk, hogy az ember, aki a nyomorúságban szent 
önuralmat kényszerít magára, hogy semmi türelmetlenség le ne vigye őt a kötelesség útjáról, 
nem csekély előrehaladást tanúsított az istenfélelemben. Még a képmutatók számára is 
könnyű áldani Istent a bővelkedés idején, de amint elkezd keményen bánni velük, 
dührohamban törnek ki Vele szemben. Ennek megfelelően jelentik ki a kegyesek, hogy noha 
sok megpróbáltatás igyekezett őket letéríteni a helyes útról, ők mégsem feledkeztek meg 
Istenről, hanem mindig szolgálták Őt, még mikor nem mutatkozott kegyesnek és 
könyörületesnek irántuk. Ők tehát nem egy korábbi és távoli történelmi időszakra nézve 
hirdetik erényeiket, hanem csak arra céloznak, hogy még a megpróbáltatások közepette is 
megtartották Isten szövetségét. Közismert, hogy az Antiochustól elszenvedett üldöztetés előtt 
jóval sok visszaélés és korrupció történt, ami kiváltotta Isten bosszúját ellenük, így azt az 
időszakot illetően nem lenne semmi alapjuk dicsekedni az itt vázolt becsületességgel. Igaz, 
amint majd nagyon hamarosan mi is látni fogjuk, Isten tartotta meg őket, bemutatván ezzel, 
hogy inkább az Ő nevéért, mintsem a saját bűneik miatt érték őket a csapások, de a türelem, 
amivel Isten viseltetett irántuk ebben a vonatkozásban nem volt elégséges annak indoklására, 
hogy felmentésért könyörögjenek a vétkesség alól. Nekünk tehát azt kell vélnünk, hogy ezen a 
helyen nem tesznek többet, mint a saját türelmükre céloznak, amiért az oly fájdalmas és 
kemény kísértések között nem fordultak el Isten szolgálatától. Először azt jelentik ki: mégsem 
feledtünk el téged, mert valóban, a megpróbáltatások mondhatni megannyi felhőként rejtik el 
a mennyet előlünk úgy, hogy Isten képes úgy elillanni az emlékezetünkből, mintha nagyon 
messze kerültünk volna Tőle. Másodszor hozzáteszik: nem szegtük meg a te frigyedet, mert 
amint már mondtam, az emberek gonoszsága főleg akkor lepleződik le, mikor keményebb 
próbára tétetnek annál, mint amit vártak. Harmadjára kijelentik: nem pártolt el tőled a mi 
szívünk, majd végül: sem lépésünk nem tért le a te ösvényedről. Miután Isten naponta hívogat 
minket, a szívünknek mindig készen kell állni arra, hogy azokon az utakon járjon, melyekre Ő 
hív minket. Ebből következik útjaink iránya: külső cselekedeteinkkel és egész életünkkel 
teszünk ugyanis arról bizonyságot, hogy szívünk őszintén odaszánt Istennek. A sem lépésünk 
nem tért le fordítás helyett egyesek más fordítást javasolnak, ami nem teljesen valószínűtlen, 
nevezetesen: Te térítetted el lépéseinket, mert először is a תט tet kifejezés fordítható így, 
másodszor pedig a szavak elrendezésének megfelelően nincs tagadás ebben a mondatban. 
Ami azonban a jelentést illeti, én nem osztom a véleményüket, mert összekapcsolja ezt az 
igeszakaszt az Ézs63:17-tel: „Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram?” Viszont 
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az itt elhangzó panasz inkább azt jelenti, hogy a kegyesek szegény, nyomorult 
teremtményekként puszta helyeken vándorolnak, látván, hogy Isten visszavonta a kezét tőlük. 
Az Isten útjai kifejezés nem mindig a tanításra vonatkozik, hanem néha a kedvező és 
kívánatos eseményekre. 

20. Noha kiűztél minket a sárkányok helyére. A héberben: Mert kiűztél minket, stb. de 
a כי ki okhatározói kötőszó a héber népnyelvnek megfelelően gyakorta szerepel noha, vagy 
amikor értelemben.994 S természetesen így kell fordítani ezen a helyen, mert ez a három 
igevers összekapcsolódnak, s a mondat nem teljes a végszavak nélkül: Mert ő jól ismeri a 
szívnek titkait. A kegyesek bővebben megismétlik, amit már láttunk, nevezetesen hogy bár 
beletaszíttattak a nyomorúság legnagyobb mélységeibe, mégis szilárdan megálltak az 
elhatározásukban, és a helyes úton. Ha fontolóra vesszük a kétségbeejtő körülményeket, 
melyek közé kerültek, nem tűnik majd számunkra túlzó beszédstílusnak, mikor azt mondják, 
hogy a tenger fenekére kerültek, mert én a sárkányok helye alatt nem puszta, és magányos 
helyeket értek, hanem a tenger legnagyobb mélységeit. Ennek megfelelően a תנים tannim szót, 
amit mások sárkányoknak fordítanak,995 én inkább bálnáknak fordítanám,996 amiképpen sok 
más helyen is ezt jelenti. Ezt az értelmezést erősíti meg nyilvánvalóan a következő mondat, 
melyben azt panaszolják, hogy reánk borítottad a halál árnyékát, ami magában foglalja azt, 
hogy maga a halál nyelte el őket. Emlékezzünk azonban arra, hogy ezekben a szavakban a 
Szentlélek egy imaformát diktál nekünk, s ezzel parancsolja meg a legyőzhetetlen 
állhatatosság és bátorság lelkületének táplálását, ami segítségünkre lehet mindazon 
nyomorúságok súlyának elviselésében, melyek eltűrésére rendeltetünk. Ezzel tehetünk 
bizonyságot arról az igazságról, hogy még ha szélsőséges kétségbeesésbe is süllyedünk, akkor 
sem szűnünk meg bízni Istenben, és semmiféle kísértés, legyen bármilyen váratlan is, sem 
képes kiűzni az Ő félelmét a szívünkből, végezetül pedig hogy soha nem borít el minket a 
megpróbáltatásaink terhe oly mértékben, bármekkora is legyen az, hogy levennénk a 
szemünket Róla. Helyes azonban konkrétan megfigyelnünk itt a kegyesek beszédstílusát. 
Annak kimutatása végett, hogy továbbra is kitartanak a tiszta istentiszteletben, kijelentik: 
Szívüket és kezeiket senki máshoz, csak egyedül Izrael Istenéhez emelték fel. Nem lenne 
elégséges a számukra holmi zavaros elképzelést táplálni az Istenségről: szükséges volt, hogy 
az igaz vallást a maga tisztaságában fogadják be. Még azok is rákényszerülhetnek valamiféle 
Istenség elismerésére, akik zúgolódnak Isten ellen, de ők a saját jótetszésük szerint formálnak 
maguknak istent. S ez a gonosz mesterkedése, aki miután nem képes teljesen kitörölni a 
szívünkből a vallásosságot, megpróbálja legyőzni a hitünket azzal, hogy efféle 
koholmányokat sugall az elménknek: nekünk más istent kell keresni, vagy az Istent, Akinek 
eddig szolgáltunk, valami más módon kell kiengesztelni, vagy, hogy a kegyességéről való 
megbizonyosodást nem a törvényben és az evangéliumban, hanem valahol máshol kell 
                                                
994 “Il y a en Hebrieu, Car tu nous as, etc. Mais souvent selon la maniere de la langue Hebraique, Car, se prend 
pour Combien que, ou Quand.” 
995 “Lequel les autres traduisent dragons.” Ez az a jelentés, melyben a kifejezést értelmezi néhány kiváló kritikus. 
Aquila így magyarázza: „Sivatagos helyre, ahol a nagy kígyók találhatók”, Hare püspök pedig így: „Sivatagos 
helyekre, ahol vadállatok és kígyók vannak”. A sárkányok helye, jegyzi meg Mant püspök, látszólag pusztaságot 
jelent. Ennek szemléltetéseképpen megemlíthetjük dr. Shaw szavait, miszerint „a viperák, főleg a Szin 
pusztájában, amit nevezhetünk a sárkányok örökségének (lásd Mal1:3 – Károlinál: sakálok), nagyon veszélyesek 
és kellemetlenek voltak: nemcsak a tevéinket, de az azokat vezető arabokat is állandóan fenyegette a kígyómarás 
veszélye”. Ebben a fényben nézve vagy úgy kell a nyelvezetet értelmeznünk, hogy az izraeliták kiűzettek a 
tartózkodási-, és lakóhelyeikről, s kénytelenek voltak valami barátságtalan, kígyóktól hemzsegő pusztaságban 
élni, vagy úgy, hogy a heves és kegyetlen üldözőket, akiknek a kezeibe adta őket Isten, hasonlítja a kígyókhoz. A 
körülmények pedig, melyek közé a választott törzsek kerültek, emlékeztettek egy nép körülményeire, akik a 
pusztaságba kerültek, s nem hallottak mást, csak a kígyók sziszegését, valamint a prédára leső vadállatok 
bömbölését. 
996 Williams olvasata: “A tengeri szörnyek, talán krokodilok helyére”, s úgy véli, egy hajótörésre történik itt 
utalás. 
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keresni. S miután sokkal nehezebb dolog az emberek számára a megpróbáltatások 
hányattatásai és hullámai között szilárdan kitartani és nyugodtan megmaradni az igaz hitben, 
gondosan meg kell figyelnünk a szent atyák itteni tiltakozását, mely szerint még akkor sem 
szűntek meg az igaz Istenben bízni, mikor a mindenféle megpróbáltatás miatt a 
legszélsőségesebb kétségbeesésbe is estek. 

Ezt fejezik ki még világosan a következő mondatban: Nem terjesztettük ki a 
kezünket997 idegen istenhez. Ezekkel a szavakkal arra céloznak, hogy megelégedvén egyedül 
Istennel, nem tűrték a reményeik megoszlását különféle célok között, s nem is tekingettek 
körbe-körbe, más segítséget keresve. Ebből megtanuljuk, hogy azok, akiknek a szívét a 
különféle várakozások így megosztják és elvonják, hajlamosak megfeledkezi az igaz Istenről, 
Akinek nem adjuk meg az Őt megillető tiszteletet, ha nem egyedül Benne bízunk. S 
természetesen Isten igaz és helyes szolgálatában az abból fakadó hit és a könyörgés foglalják 
el az első helyet, mert a dicsőségének fő részétől fosztjuk Őt meg, ha a legcsekélyebb 
mértékben is Rajta kívül keressük a magunk javát. Tartsuk hát elménkben, hogy a 
kegyességünk valódi próbája az, amikor a katasztrófák legnagyobb mélységébe taszíttatván 
egyedül Istenhez emeljük fel a szemeinket, a reménységünket és az imáinkat. S ez csak még 
meggyőzőbben és világosabban mutatja be a pápaság istentelenségét, mikor megvallván a 
szájukkal a hitüket az egy igaz Istenben, a következő pillanatban elfordulván megkisebbítik az 
Ő dicsőségét, teremtett tárgyaknak tulajdonítván azt. Valóba azt a mentséget hangoztatják, 
hogy mikor szent Kristófhoz, és az általuk koholt egyéb szentekhez fordulnak, azzal nem 
tulajdonítanak nekik isteni rangot, csak közbenjárókként használják őket az isteni kegy 
megszerzése érdekében. Közismert azonban, hogy az imaforma, amit a szenteknek 
mondanak,998 semmilyen vonatkozásban sem különbözik attól, amivel az Isten szólítják meg. 
Emellett, ha még engednünk is kellene nekik ebben a dologban, mégiscsak haszontalan 
mentség azt állítaniuk, hogy ügyvédet, vagy közbenjárót keresnek maguknak. Ez ugyanis 
annak felel meg, hogy Krisztus nem elégséges a számukra, vagy inkább, hogy az Ő hivatalát 
teljesen szem elől vesztették önmaguk között. Emellett gondosan meg kell figyelnünk ennek 
az igeszakasznak a célját is. A kegyesek kijelentik: nem nyújtották ki a kezüket más Isten felé, 
mert túl gyakori hiba az emberek részéről elfeledkezni az igaz Istenről, és máshol keresni a 
megkönnyebbülést, mikor látják, hogy a megpróbáltatások továbbra is rájuk nehezednek. 
Amíg kedvesen és szeretettel bánik velünk Isten, addig odafordulunk Hozzá, de amint valami 
megpróbáltatás ér minket, azonnal kételkedni kezdünk. S ha még nagyobbá válik az 
elnyomás, vagy vége-hossza nincs a bajainknak, maga a folytatódásuk ejt minket kétségbe, s a 
kétségbeesésünk mindenféle hamis magabiztosság forrásává válik. Innen származik az új 
istenek sokasága, akiket az emberek alkotnak a maguk fantáziájára. A kezek felemeléséről 
pedig már beszéltünk máshol. 

22. Nemde kifürkészte volna ezt Isten? Itt egy ünnepélyes és hangsúlyos tiltakozást 
olvasunk, amellyel Isten népe merészel Hozzá, mint a tisztességük és becsületességük 
Bírájához folyamodni. Ebből kiderül, hogy nem védték nyíltan az ügyüket az emberek előtt, 
hanem úgy tanácskoztak bizalmasan egymást közt, mintha Isten ítélőszéke előtt állnának. Sőt, 
a még nagyobb magabiztosság jeleként hozzáteszik, hogy semmi sincs elrejtve Isten előtt. Mi 
másért hívnák segítségül a képmutatók az Istent, ha nem azért mert azt képzelik: a 
bűnösségük elrejtésével valami tetszetős álruha alá elkerülték az Isten ítéletét? Ezzel pedig 
másnak mutatják be Isten jellemét, mint amilyen az valójában, mintha a csalafintaságaikkal 
képesek lennének elkápráztatni az Ő szemeit. Valahányszor tehát Isten elé járulunk, 
ugyanakkor arról is emlékezzünk meg, hogy semmit sem nyerünk holmi hiábavaló 
ürügyekkel az Ő jelenlétében, mert Ő ismeri a szívet. 

 
                                                
997 Azaz, az istendicséret során. 
998 “Que le formulaire des prieres qui ils font aux saincts.” 
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23. Bizony te éretted gyilkoltak minket mindennapon; tekintettek bennünket, 
mint vágó-juhokat. 

24. Serkenj fel! Miért alszol Uram?! Kelj fel, ne vess el minket örökké!999 
25. Miért rejted el orczádat, és felejted el nyomorúságunkat és 

háborúságunkat?1000 
26. Bizony porba hanyatlik lelkünk, a földhöz tapad testünk. 
27. Kelj fel a mi segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért! 
 
23. Bizony te éretted gyilkoltak minket mindennapon. Itt a kegyesek még egy okot 

hoznak fel arra, amiért Istennek könyörülni kell rajtuk, nevezetesen hogy a szenvedéseknek 
nem a saját bűneik miatt vannak kitéve, hanem egyszerűen csak azért, mert az istentelenek az 
Isten nevének gyűlölete miatt szállnak szembe velük. Ez, mondhatni, első ránézésre ostoba 
panasz, mert a válasz, amit Szókratész adott a feleségének látszólag jobban a tárgyhoz 
tartozik. Ő ugyanis, mikor a felesége azt panaszolta, hogy Szókratész igazságtalanul készül 
meghalni,1001 azzal feddte meg a feleségét, hogy jobb neki ártatlanul meghalni, mint a saját 
maga hibájából. Sőt, még a Krisztus által mondott vigasztalás is („Boldogok, a kik 
háborúságot szenvednek az igazságért”, Mt5:10) látszólag nagyon különbözik az Isten népe 
által itt használt nyelvezettől. Látszólag ellentétes Péter szavaival is („Ha pedig mint 
keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.”, 1Pt4:16). Erre én azt 
válaszolom, hogy bár a bánatunk legnagyobb enyhítése annak tudata, hogy a szenvedésünk 
oka Magával Krisztussal közös, mégsem hiábavaló, vagy felesleges, ha a kegyesek itt azt 
panaszolják Istennek: igazságtalanul szenvednek az Ő kedvéért, hogy ezzel annál élénkebben 
siethessen a segítségükre. Helyes, ha törődik a dicsőségének fenntartásával, amit a gonoszok 
megpróbálnak felforgatni, mikor pimaszul üldözik azokat, akik Őt szolgálják. S ebből még 
világosabban kiderül, hogy a zsoltár akkor íródott, mikor a nép a fogságban sorvadozott, vagy 
mikor Antiochus feldúlta az egyházat, mert a vallás volt abban az időben a szenvedés oka. A 
babiloniakat feldühítette a nép állhatatossága, mikor észrevették, hogy a zsidók, legyőzetve és 
kitelepítve bár, de nem szűntek meg testületileg elítélni az ország babonáit. Antiochus dühe 
pedig teljes mértékben az Isten nevének kioltására irányult. Sőt, ami még furcsábbá, és 
nehezebben elviselhetővé tette a dolgot, az nem volt más, mint hogy Isten a gonoszok 
pimaszsága és az általuk okozott rossz dolgok elfojtása helyett épp ellenkezőleg, hagyta őket 
folytatni a kegyetlenkedést, és mondhatni szabadjára engedte a zablájukat. Ezért jelentik ki a 
gonoszok, hogy naponta gyilkoltatnak, s nem becsülik többre őket, mint a vágójuhokat. 
Helyes azonban mindig észben tartani, amit már megjegyeztem, hogy nem voltak mentesek 
annyira minden vétkességtől, hogy Isten ne büntethette volna őket joggal a bűneikért. De 
miközben páratlan jóságában teljesen megbocsátja minden bűnünket, mégis megengedi, hogy 
ki legyünk téve meg nem érdemelt üldöztetésnek, hogy élénkebben dicsekedhessünk Krisztus 
keresztjének a hordozásával, így Vele együtt részesei legyünk áldott feltámadásának. Már 
mondtuk: az ellenség ellenük fellobbant dühének nem volt más oka, mint hogy a nép nem tért 
el a törvénytől, s nem tagadta meg az igaz Isten tiszteletét. Most már csak az a dolgunk, hogy 
ezt a tanítást a saját körülményeinkre vonatkoztassuk, s először is azt vegyük fontolóra, hogy 
az atyák példája után nekünk is türelemmel kell alávetnünk magunkat a megpróbáltatásoknak, 
melyek a hitünk megvallásának elpecsételésére szolgálnak. Másodszor, még a legnagyobb 
megpróbáltatások közepette is folytatnunk kell Isten nevének a segítségül hívását, és meg kell 
maradnunk az Ő félelmében. Pál a rómabeliekhez írott levelében (8:36) azonban még tovább 

                                                
999 Fry így olvassa az utolsó mondatot: „Kelj fel, ne apadj el örökre”, s megjegyzi: „A kifejezés néha egy patak 
elapadására vonatkozik a kiszáradás következtében”. 
1000 “Et oublies nostre affliction et nostre oppression?” —“És felejted el nyomorúságunkat és 
szorongattatásunkat?” 
1001 “Quand elle se lamentant de ce qu’on le faisoit-mourir a tort.” 
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is megy, mert ezt nemcsak példa gyanánt idézi, hanem azt is kijelenti, hogy az egyház 
állapota van itt lefestve minden korra. Nekünk tehát eldöntött dologként kell kezelnünk, hogy 
a kereszt hordozása folytonos háborúskodásának az állapota parancsoltatik meg nekünk isteni 
kijelölés által. Igaz, néha kaphatunk fegyverszünetet, vagy haladékot, mert Isten könyörül a 
gyengeségünkön, de jóllehet a az üldöztetés kardja nem mindig repül ki a hüvelyéből 
ellenünk, mégis, miután Krisztus testének tagjai vagyunk, illik nekünk mindig készen állni a 
kereszt hordozására Vele együtt. S nehogy a kereszt komolysága megdöbbentsen minket, 
mindig tartsuk a szemünk előtt az egyház ama állapotát, hogy miután örökbe fogadtattunk 
Krisztusban, ki vagyunk jelölve a mészárlásra. Ha ezt elhanyagoljuk, ugyanaz történik majd 
velünk, mint sok hitehagyottal. Miután az ő véleményük szerint túl súlyos és nyomorult 
állapot folytonosan haldokolni, miközben még élünk, továbbá kitéve lenni mások 
gúnyolódásának és folyamatosan félelemben élni – e szükségszerűségtől megszabadulandó, 
szégyenteljesen elfelejtik és megtagadják Krisztust. Azért tehát, hogy a gyengeség, vagy a 
kereszttől való félelem ki ne szaggassa gyökerestől az igazi kegyességet a szívünkből, 
folyamatosan gondoljunk rá: illendő dolog kiinnunk azt a poharat, amit Isten ad a kezünkbe, 
továbbá senki nem lehet keresztyén, aki nem szánja oda magát Istennek. 

24. Serkenj fel! Miért alszol Uram?! Itt a szentek arra vágynak, hogy Isten 
könyörüljön rajtuk, s végül adjon nekik segítséget és szabadulást. Noha Isten megengedi a 
szenteknek, hogy ezen a csacsogó módon forduljanak Hozzá, mikor imáikban arra kérik, hogy 
ébredjen, vagy keljen fel, de az is szükséges hogy teljesen meg legyenek győződve róla: Ő 
ügyel a biztonságukra és a védelmükre. Óvakodnunk kell Epicurus elképzelésétől, akik olyan 
istent alkotott magának, aki a mennyben lakozva1002 csak a tétlenségben és a szórakozásban 
lelte örömét. Miután azonban a természetünk érzéketlensége oly hatalmas, hogy nem vesszük 
észre azonnal a gondoskodást, amivel Isten viseltetik irántunk, az istenfélők itt azt kérik: 
kegyeskedjen valami bizonyítékát adni, hogy se el nem felejtette őket, se nem késik őket 
megsegíteni. Nekünk valóban szilárdan kell hinnünk, hogy Isten nem szűnt meg figyelembe 
venni minket, még ha úgy is tűnik. S noha az efféle meggyőződés a hitből, és nem a testből 
származik, s mondhatni nem természetes a számunkra,1003 a kegyesek mégis megszokottan 
mondják Istennek ezt az ellentétes kijelentést, amit a dolgok szemük elé táruló állapotából 
kiindulva fogalmaznak meg, s ezt cselekedve rázzák le magukról azokat a morbid érzelmeket, 
melyek a természetünk megromlásának következményei. Ezt követően a hit a maga tiszta és 
természetes jellegében ragyog fel. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy az ima, aminél nincs 
szentebb dolog, beszennyeződik, ha valamiféle arcátlan testi képzelgés keveredik hozzá, nos 
megvallom, ez igaz, de használván azt a szabadságot, amit Isten kegyeskedett ránk ruházni, 
vegyük fontolóra, hogy jóságával és könyörületességével, melyekkel fenntart minket, eltörli 
ezt a hibát, hogy az ne szennyezze be imáinkat. 

26. Bizony porba hanyatlik lelkünk. Isten népe ismét a megpróbáltatásainak nagyságát 
siratja, s azért, hogy Isten készségesebben siessen a segítségükre, kijelentik Neki: nem 
közönséges módon bánkódnak. Az általuk itt használt hasonlatokkal nemcsak azt jelzik: le 
vannak sújtva, hanem hogy úgy össze vannak törve, és a földre fektetve, hogy nem képesek 
felkelni. Egyesek a lélek szót a testre vonatkoztatják, ezzel ebben az igeversben ugyanannak a 
kijelentésnek az ismétlésével lenne dolgunk. Én azonban inkább arra a részre vonatkoztatom, 
melyben az ember élete rejlik, mintha ezt mondták volna: leverettünk a földre, és a hasunkon 
fekszünk a felkelés minden reménysége nélkül. Ezután a panasz után egy imát tesznek hozzá 
(27. vers), melyben kérik, hogy Isten keljen fel a segítségükre. A megmentés szóval nem 
közönséges segítségre gondolnak, mert nem volt más eszköz a fennmaradásuk bebiztosítására, 
mint a megváltásuk. S kétség sem férhet ahhoz, hogy szorgalmasan elmélkedtek arról a nagy 
megváltásról, melyből minden olyan szabadulás fakad, mint patakok a forrásukból, amiket 
                                                
1002 “Lequel estant au ciel.” 
1003 “C’est dire, en nostre sens naturel.” 
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Isten naponta foganatosít a javunkra, mikor különféle eszközökkel véd a veszélyektől. A 
zsoltár előző részében a hitük szilárdságával dicsekedtek. Ennek a nyelvezetnek a 
használatával azonban azt mutatják meg, hogy nem a saját érdemeikkel dicsekedtek, s nem 
holmi ellentételezést követelnek valamiért, amit Istennek tettek, illetve amit Érte szenvedtek 
el. Azon igyekeznek itt, hogy üdvösségüket Isten meg nem érdemelt jóságának, mint annak 
egyedüli okának tulajdonítsák. 
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45. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Salamon kegyelme és szépsége, uralkodói erényei, valamint 

hatalma és gazdagsága vannak leírva a magasztos dicséret kifejezéseivel. Konkrétabban, 
mintha idegen feleséget vett volna magának Egyiptomból, s Isten áldásai lennének megígérve 
neki ebben a kapcsolatban azzal a feltétellel, hogy a fiatalasszony búcsút mond a saját 
nemzetének, megtagadja a hozzájuk való minden ragaszkodását, és teljesen odaszánja magát a 
férjének. Egyidejűleg kétség sem férhet ahhoz, hogy ezzel a hasonlattal Krisztus 
királyságának a fenségét, gazdagságát és kiterjedtségét írja le és szemlélteti a zsoltáros a 
megfelelő kifejezésekkel, s ezzel tanítja a kegyeseket arra, hogy nincs nagyobb boldogság 
annál, mint ennek a királynak az uralkodása alatt élni, és az Ő kormányzásának alattvalójává 
válni. 

 
1. Az éneklőmesternek a liliomokra,1004 Kóráh fiainak tanítása; ének a 

szerelmetesről. 
 
Közismert, hogy ez a zsoltár Salamonról szól, de bizonytalan, hogy ki volt a szerzője. 

Véleményem szerint valószínű, hogy egyike a prófétáknak, vagy az istenfélő tanítóknak (akár 
Salamon halála után, akár még életében, ezt nem fontos vizsgálni), vette fel ezt az értekezése 
témájának azzal a céllal, hogy megmutassa: bármiféle kiválóság is volt Salamonban, annak 
bővebb haszna volt. Ezt a zsoltárt nem azért nevezik éneknek a szerelmetesről, mert – 
ahogyan egyesek feltételezik – Isten atyai szeretetét mutatja be a jótéteményeken keresztül, 
melyeket oly megkülönböztető módon ruházott Salamonra, hanem mert tartalmazza az öröm 
kifejezését az ő boldog és virágzó házasságának vonatkozásában. Azaz a szerelmetes szó leíró 
díszítő jelzőként szerepel, s azt jelzi, hogy ez egy szerelmi ének. Valóban, hisz Salamont a  
 Jedidjah névvel illették, aminek a jelentése: az Úr szeretettje, 2Sám12:25. A ידידיה
szövegkörnyezet azonban véleményem szerint megköveteli, hogy a ידידות yedidoth kifejezést, 
azaz mondhatni a szerelmetest itt arra a kölcsönös szerelemre kell érteni, amit a férjnek és a 
feleségnek kell egymás iránt táplálniuk. Miután azonban a szerelmetest néha rossz értelemben 
veszik, s miután maga a házastársi szeretetben, bármennyire jól szabályozott is, mindig van 
némi rendellenesség a belekeveredő testiség miatt, ezt a dalt egyben a משכיל maskil névvel is 
illetik. Ez pedig arra tanít minket, hogy az itt tárgyalt dolog nem holmi obszcén, vagy buja 
szerelmi história, hanem Krisztusnak és az Ő egyházának a szent és isteni egysége van itt 
leírva Salamon, mint előkép alatt. Ami az ajánlás többi részét illeti, az igemagyarázók 
különféleképpen magyarázzák. A שושן shushan tulajdonképpen liliomot jelent, és a 
hatvanadik zsoltár ajánlásában is megtalálható egyes számban. Itt, és a nyolcvanadik 
zsoltárban többes számban szerepel. Valószínű tehát, hogy vagy egy népdal kezdete lehetett, 
vagy valamiféle zeneszerszám. Mivel azonban ennek nincs túl nagy jelentősége, nem mondok 
véleményt, hanem eldöntetlenül hagyom, mert az igazságra nézve veszélyt nem jelent, ha 
mindenki azt fogadja el ebben a dologban, ami neki tetszik. 

 
 2. Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem 

gyors írónak tolla. 
3. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kegyelem1005 ömledez ajakidon, mert az 

Isten megáldott örökké.1006 

                                                
1004 A Károli-fordításban itt a sosannimra szó szerepel, aminek a tulajdonképpeni jelentése liliomok – a ford. 
1005 A Károli-fordításban itt a kedvesség szó áll -  
1006 A Károli-fordítás szerint: azért áldott meg az Isten örökké – a ford. 
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4. Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet.1007 
5. És ékességedben bővelkedj: lovagolj az igazságon, a szelídségen és jogon,1008 és 

rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. 
6. Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében. 
 
2. Fölbuzog1009 szívem szép beszédre. Ez a bevezetés kellőképpen megmutatja, hogy a 

zsoltár témája nem közönséges, mert bárki legyen is a szerzője, már itt a legelején arra céloz, 
hogy nagy és dicsőséges dolgokról fog beszélni. A Szentlélek nem szokta Isten szolgáit 
nagyon dagályos szavak kimondására ihletni, s üresen pózoltatni őket. Ezért teljesen 
természetesen következtethetünk arra, hogy az itt tárgyalt téma nem egy mulandó és földi 
királyság, hanem sokkalta kiválóbb dolog. Ha nem ez lenne a helyzet, mi célból hirdetné ki a 
próféta ilyen fennkölt stílusban, hogy fölbuzog a szíve abbéli vágyakozásában, hogy 
hosszasan sorolja a király dicséretét? Egyesek a szót kimondásnak (hangoztatásnak) fordítják, 
de a szó másik jelentése számomra megfelelőbbnek tűnik. Ezt erősíti meg az is, hogy ebből az 
igéből származik a מרהשת marchesheth főnév, amit egyszer, vagy kétszer Mózesnél is 
olvasunk, s olyan serpenyőt jelent, melyben édességeket sütnek. Ennek tehát ugyanaz a 
jelentése, mintha az ihletett szerző ezt mondta volna: a szívem kész valami kiválót és 
emlékezésre méltót kilehelni. Ezután a nyelv és a szív közötti harmóniát fejezi ki, mikor a 
nyelvét egy gyors író tollához hasonlítja. 

3. Szebb, szebb vagy az ember fiainál. A zsoltáros a témáját a király szépségének 
dicséretével kezdi, majd az ékesszólására tér rá. A királynak személyes kiválóságot tulajdonít, 
de nem arcának szépsége miatt, amit önmagában nem számítanak a nagy becsben tartandó 
erények közé, hanem mert az elme nemes beállítottsága gyakran ragyog fel az ember 
ábrázatán. Ez lehetett a helyzet Salamonnal is, azaz meglátszhatott az arcán, hogy kiváló 
ajándékokkal van felruházva. S a szónoklás művészetében megnyilvánuló kegyelmet nem 
hiába dicséri a király esetében, akihez a hivatala következtében nemcsak az emberek feletti 
tekintéllyel történő uralkodás tartozik hozzá, de az engedelmességre késztetésük is érveléssel 
és ékesszólással. Pont amiképpen az ókoriak mondták Herkulesről, hogy aranyláncokat hord a 
szájában, melyekkel foglyul ejti a köznép füleit és maga után vonja őket. Mennyire 
nyilvánvalóan megfeddi ez a királyok aljas lelkületűségét manapság, akik méltóságukon 
alulinak érzik beszélgetni az alattvalóikkal, és meghallgatni intelmeiket a hódolatuk 
megerősítése végett. Sőt, néha a barbár zsarnokság lelkületével próbálják meg inkább 
kényszeríteni, semmint meggyőzni, illetve szolgákként erőszakkal kényszeríteni, semmint 
törvényekkel és jogossággal kormányozni őket, mint könnyen kezelhető és engedelmes népet. 
S ahogyan ez a kiválóság megmutatkozott Salamonban, úgy ragyogott fel még teljesebben 
azután Krisztusban, Akinél az Ő igazsága a vessző szerepét játssza, amint azt majd lesz 
alkalmunk idővel a maga teljességében meglátni. Az általunk mert-nek fordított כן-על  al-ken 
kifejezést egyesek azért-nek fordítják, de nem szükséges, hogy itt az utóbbi értelemben 
vegyük, mintha Salamon a szépsége és a kiválósága miatt áldatott volna meg, hisz ez is 
mindkettő az Isten áldása. Inkább úgy kell érteni, mint okát, amiért Salamont ezek a 
tulajdonságok különböztették meg: nevezetesen mert Isten megáldotta. Ami pedig a mások 
                                                
1007 “(Qui est,) gloire et magnificence.” — “(Ami) dicsőség és ékesség.” 
1008 A Károli-fordítás szerint: És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért és jogért – a ford. 
 rachash, felforr, vagy fölbuzog, a teli és túlcsordulni kész szívet jelenti” – Bythner’s Lyra. A zsoltáros רחש„ 1009
szíve annyira tele volt a zsoltár témájával és felforrósodott attól, hogy nem bírta visszatartani, s a költemény 
kezdete megmutatja, hogy így volt, mert oly váratlanul tör ki témája hirdetésében, mintha türelmetlen lenne a 
visszatartás miatt. Ainsworth úgy véli, hogy ez utalás a מנחה minchah-ra, vagyis az ételáldozatra, amit a törvény 
alatt serpenyőben sütöttek (3Móz7:9). Akkor ezt olajban főzték olajjal kevert, tiszta, kovásztalan lisztből 
(3Móz7:12), majd aztán a pap mutatta ezt be az Úrnak. „Itt”, mondja, „a zsoltár témája a minchah, vagy 
ételáldozat, ami az olajjal, azaz a Lélek kegyelmével a próféta bensőjében forrt és készült, s most bemutatásra 
kerül”. 
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által adott magyarázatot illeti, miszerint Isten megáld majd téged a kiválóságodért, ez 
egyszerre hideg és erőltetett. 

4. Kösd derekadra kardodat vitéz! Itt Salamont az ellenségeit félelemmel sújtó harci 
bátorságáért, valamint azokért az erényeiért dicséri, melyek tekintélyt adnak neki az alattvalói 
között, és biztosítják a számára a tiszteletüket. Egyrészről egyetlen király sem lesz képes 
megőrizni és megvédeni az alattvalóit, amíg nem félelmetes az ellenségei számára, másrészről 
csekély haszna lenne bátran háborút indítani a külföldi birodalmak ellen, ha a saját 
országának belső állapotát nem a becsületességben és az igazságban szervezi és szabályozza. 
Ennek megfelelően mondja az ihletett szerző, hogy a kard, amivel felövezi magát, először is a 
háborús hősiesség jele lesz az ellenségei visszaverésére és legyőzésére, másodszor pedig a 
tekintélyé is, nehogy a saját alattvalói tekintsenek rá megvetéssel. Egyidejűleg azt is 
hozzáteszi, hogy a dicsőség, amit megszerez, nem holmi mulandó dolog lesz, mint a királyok 
pompája és kicsinyes hiúsága, ami gyorsan megromlik, hanem hosszan fog tartani és 
hatalmasan megnövekszik.  

Ezután azokról az erényekről beszél, melyek leginkább békeidőben virágzanak, s 
melyeket egy megfelelő hasonlattal az erő és a bővelkedés hozzáadásának valódi eszközeiként 
mutatja a királysághoz. Először valóban furcsa és nem elegáns beszédmódnak tűnik 
ékességben lovagolni… az igazságon, a szelídségen és jogon (5. vers), de amint már 
mondtam, nagyon ügyesen hasonlítja ezeket az erényeket hintókhoz, melyekben a király jól 
látható módon utazik nagy ékességben. Ezeket az erényeket nemcsak azzal a hiábavaló 
pompával és parádéval állítja szembe, amivel a földi királyok gőgösen dicsekednek, hanem 
azokkal a bűnökkel és romlottságokkal is, melyek által a legszokásosabb módon próbálnak 
tekintélyt és hírnevet szerezni. Salamon maga is mondja: „A kegyelmesség és az igazság 
megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét” (Péld20:28). Viszont 
ellenkezőleg, mikor a földi királyok a birodalmukat akarják kiterjeszteni, és a hatalmukat 
növelni, a becsvágy, a gőg, a hevesség, a kegyetlenség, az uzsora, a fosztogatás és az erőszak 
azok a lovak és hintók, melyeket a céljaik elérése érdekében használnak. Ezért nem kell 
csodálkozni, ha Isten oly gyakran leveri őket ingó és megromlott trónjukról, mikor így 
eltelnek büszkeséggel és hiábavaló gőggel. Így tehát a királyok számára a hűség és igazság 
művelése, és a kormányzásuk könyörülettel és kedvességgel történő nemesítése a királyság 
valódi és szilárd alapja. Az igevers utóbbi mondata megmutatja, hogy minden dolog, amibe 
Salamon belekezd, virágzani fog, amennyiben a harci bátorságot igazsággal és könyörülettel 
párosítja. A királyok, akik homlokegyenest törnek előre vak és heves indíttatásból, egy ideig 
kelthetnek félelmet és rémületet maguk körül, de hamarosan elbuknak a saját erőfeszítéseik 
erejétől. A megfelelő mértékletesség, és az egyenletes önkorlátozás tehát a legjobb eszközök 
arra, hogy a vitéz kezét félelmetessé és rettentővé tegyék. 

6. Nyilaid élesek, stb. Itt a zsoltáros ismét a hadi erőre utal, mikor azt mondja, hogy a 
király nyilainak éleseknek kell lenniük az ellenség szívének átdöféséhez. Ezzel azt jelzi: 
vannak fegyverek a kezében, melyekkel már messziről képes csapást mérni az ellenségeire, 
bárkik legyenek is azok, ha ellenszegülnek a tekintélyének. Ugyanebben az értelemben 
mondja azt is, hogy népek hullanak alád, mintha ezt mondta volna: Bárki, aki megpróbálja 
megingatni királyságának stabilitását, nyomorultul elpusztul, mert a királynak elég erő áll a 
rendelkezésére minden ilyen ember makacsságának a letörésére. 

 
 7. Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak 

pálczája. 
8. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened 

öröm olajával társaid fölé. 
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7. Trónod oh Isten örökkévaló. Ebben az igeversben a zsoltáros más hercegi erényeket 
dicsér Salamonban, nevezetesen a trónjának örökkévalóságát, majd az igazságosságát és 
becsületességét annak, ahogyan kormányoz. A zsidók valóban úgy magyarázzák ezt az 
igeszakaszt, mintha az értekezés Istenre vonatkozna, de ez a magyarázat felületes és nem 
helyénvaló. Mások közülük az אלהים Elohim szót birtokos esetben olvassák, és Istené-nek 
fordítják ekképpen: a te Istened trónja. De ennek nincs alapja, és csak az elbizakodottságukat 
árulja el, amiért nem átallják ily szégyenletesen elcsűrni-csavarni a Szentírást, nehogy 
kénytelenek legyenek elismerni a Messiás isteni mivoltát. Az igeszakasz egyszerű és 
természetes jelentése tehát az, hogy Salamon nem uralkodik zsarnoki módon, ahogyan a 
legtöbb király teszi, hanem igazságos és egyenlő törvények alapján, ezért tehát a trónja megáll 
örökké. S noha a zsoltáros azért nevezi Istennek, mert Isten bevéste az Ő dicsőségének 
bizonyos jeleit a királyok személyébe, ez a megnevezés helyesen mégsem vonatkoztatható 
halandó embere, hisz sehol nem olvassuk a Szentírásban, hogy embert, vagy angyalt ezzel a 
megnevezéssel korlátozás nélkül illettek volna. Valóban igaz, hogy az angyalokat a bírákkal 
egyetemben אלהים Elohim, isteneknek nevezik, de nem egyénenként, és egyetlen ember sincs 
ezen a néven nevezve anélkül, hogy ne lenne hozzátéve pár korlátozó szó, mint például mikor 
Mózes a fáraó Istenének neveztetik (2Móz7:1). Ebből természetesen következtethetünk arra, 
hogy ez a zsoltár a földi királyságoknál magasabb rendű valamire vonatkozik, amint azt 
hamarosan látni is fogjuk. 

A következő igeversben annak az igazságosságnak a teljesebb kijelentését olvassuk, 
ami ezt az uralkodót megkülönbözteti. Azt látjuk ugyanis, hogy nem kevésbé szigorú a vétkek 
megbüntetésében, mint amennyire az igazságosság fenntartásában az. Tudjuk, milyen sok és 
hatalmas gonoszságot szülnek a tisztátalanság és a gonosz cselekedetek megengedése, mikor 
a királyok hanyagok és gondatlanok a bűnök megbüntetése terén. Innen származik a régi 
közmondás, mely szerint jobb egy olyan uralkodó alatt élni, aki semmit sem enged meg, mint 
olyan alatt, aki semmi sem korlátoz. Ugyanezért mondta Salamon a híres kijelentését: „A ki 
igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.” 
(Péld17:15) 

Az igazságos és becsületes kormányzás tehát két részből áll. Az uralkodóknak először 
is korlátok közé kell szorítaniuk a gonoszságot, másodszor erőteljesen fenn kell tartaniuk az 
igazságosságot, amiképpen Platon is jól és bölcsen jegyezte meg, hogy a polgári kormányzás 
két részből áll: jutalmazásokból és büntetésekből. Mikor a zsoltáros hozzáteszi: a király a 
társai fölé kenetett fel, azt nem az ő igazságos mivolta gyümölcseként kell értenünk, hanem 
inkább annak okaként. A becsületesség és egyenlőség Salamont ösztönző szeretete mögött 
ugyanis az a tény ált, hogy az Isten jelölte őt ki a királyságra. S elrendelvén őt a tekintély és a 
hatalom tiszteletére, Az Úr egyben el is látta őt a szükséges képességekkel. Az כן-על  al-ken 
kötőszót, mint a korábbi alkalommal is, mert-nek kell fordítanunk, mintha a zsoltáros ezt 
mondta volna: nem csoda, hogy Salamon oly látványosan szereti az igazságot, mert 
felebarátjai közül ő választatott ki felszentelt királynak a szent felkenetés által. Már mielőtt 
megszületett, az isteni orákulum ünnepélyesen a királyság trónörökösnek nevezte meg őt, s 
mikor trónra lépett, uralkodói erényekkel ékesíttetett fel. Ebből következik, hogy a felkenetés 
sorrendben megelőzte az igazságosságot, így az igazságosság nem tekinthető a felkenetés 
okának. A királyi méltóságot nevezi az öröm olajának annak hatása miatt. Az egyház 
boldogsága és jóléte ugyanis a Dávid házának ígért királyságtól függött.1010 

Eddig szó szerint magyaráztam a szöveget. Szükséges azonban, hogy egy kissé 
részletesebben is tárgyaljam Salamon és Krisztus összehasonlítását, amit csak futólag 
említettem. A kegyeseknek és alázatosoknak teljeséggel elegendő lenne egyszerűen 
kijelenteni a nyilvánvalót, hogy Dávid leszármazottai tipikusan Krisztust ábrázolták ki az 

                                                
1010 “Promis a la maison de David.” 
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ókori népnek. Mivel azonban a zsidók és más istentelen emberek elvetik, hogy örömest 
behódoljanak az igazság erejének, fontos röviden megmutatni magából a szövegkörnyezetből 
azokat a fő okokat, melyekből kiderül, hogy egyes, itt szóban forgó dolgok nem 
vonatkoztathatók teljesen és helyesen Salamonra. Amint már a legelején utaltam rá, a zsoltárt 
összeállító próféta célja a kegyesek szívének megerősítése volt, valamint a megóvásuk attól a 
félelemtől és riadalomtól, amivel a nem sokkal ezután bekövetkező gyászos változás 
eltölthette volna az elméiket. Mondható persze, hogy örökkévaló mivolt ígértetett ennek a 
királyságnak, ami egy ember halála után mégis romlásra jutott. Erre az ellenvetésre válaszolja 
a próféta, hogy noha Roboámnak, aki az első elszármazottja volt annak a dicsőséges és nagy 
hatalmú királynak, szűk korlátok közé szorult a szuverenitása, s a nép nagyobbik része 
elszakadt tőle, s a birodalmának határain kívülre került, ez mégsem adhat okot arra, hogy az 
egyház hite csődöt mondjon. Salamon királyságában ugyanis Isten annak az örökkévaló 
királyságnak az előképét mutatta be, amire még mindig várni kellett. Először is, a király név 
kiváltképpen annak megtanítása végett adatik Salamonnak, hogy itt nem holmi megszokott, 
vagy közönséges királyról van szó, hanem arról a látványos, szuverén királyról, akinek 
trónjáról megígérte Isten, hogy mindaddig fenn fog állni, amíg a Nap és a Hold fénylenek 
(Zsolt72:5). Dávid természetesen király volt, s azok is azok voltak, akik Salamont követték. 
Szükséges tehát megjegyezni, hogy ebben a kifejezésben valamiféle speciális jelentés is 
megbúvik, mintha a Szentlélek kiválasztott volna egy embert, megkülönböztetvén őt a 
szuverenitás legmagasabb rendű jelével. Emellett mennyire következetlen volna Salamon 
harci hősiességét nagyon feldicsérni, aki miután szelíd és csendes beállítottságú ember volt, s 
akkor lépett a trónra, mikor a birodalom nyugalmat és békeséget élvezett, csak a békeidőben 
alkalmatos foglalatosságokba merült bele, és soha nem tűnt ki semmiféle cselekedettel a 
csatában? De mindenekelőtt, nem lehetne felhozni világosabb bizonyságot ennek a zsoltárnak 
a Krisztusra történő vonatkoztatása mellett, mint ami itt a királyság örökkévalóságáról 
hangzik el. Kétségtelen, hogy itt arra a szent orákulumra utal, amit már említettem: amíg a 
Nap és a Hold fénylenek, addig Dávid trónja is fenn fog állni. Ezt még a zsidók is kénytelenek 
a Messiásra vonatkoztatni. 

Ennek megfelelően, noha a próféta Dávid fiáról kezdte az értekezését, kétség sem 
férhet ahhoz, hogy a Szentlélek magasabb rendű származás felé terelte őt, s így az igazi és 
örök Messiás királyságát szemlélte. Emellett ott van az אלהים Elohim név, amit helyes 
megemlíteni. Ez kétségtelenül vonatkozik mind angyalokra, mind emberekre, de soha nem 
vonatkozhat az emberekre korlátozás nélkül. Ezért kétségtelenül Krisztus isteni fensége van 
itt konkrétan kijelentve.1011 Most néhány rész kiemelésével folytatom, melyekre azonban csak 
futólag utalok. Mondtuk, hogy noha ezt az éneket szerelmi éneknek, vagy menyegzői éneknek 
nevezik, az isteni tanítás mégis a legkiválóbb helyre kerül benne, nehogy holmi buja és testi 
                                                
1011 Kissé furcsa, hogy a fenti észrevételek megtétele után Kálvin ezt a gyönyörű zsoltárt elsősorban Salamonra, 
és a fáraó lányával kötött házasságára vonatkoztatja. Azonnal elismerhető, hogy ez egy nászdal, vagy menyegzői 
dal, de nem látszik jogos alap arra következtetni, hogy ez Salamon és a fáraó lányának házasságkötésére 
vonatkozik. Ha Salamon nem volt nevezhető „szebbnek az emberek fiainál”, „vitéznek”, „győztesnek”, ha az 
„Isten” név nem vonatkoztatható rá, ha nem mondható róla, hogy „fiai” az „atyjuk helyett fejedelmekké lettek az 
egész földön” (17. vers), ha „a nevéről nem emlékeznek meg nemzedékről nemzedékre”, és „nem dicsérik 
örökkön örökké a népek”. Ha mindezek a dolgok nem mondhatók el róla megannyi összeegyeztethetetlenség 
nélkül, akkor joggal lehet kételkedni abban, hogy ez a zsoltár elsősorban rá vonatkozik. Emellett, jóllehet 
Salamon Krisztus előképe volt, azonban mégsem mindenben, s nincs semmi sem ebben a zsoltárban, sem a 
Szentírás bármely más részében, ami arra vezetne minket, hogy ennek a fejedelemnek a fáraó lányával kötött 
házasságát Jézus Krisztus és az egyház titokzatos házassága előképének tekintsük. Ezért Rosenmüllerrel értünk 
egyet, aki szerint „Rudinger és Grotius”, valamint más kritikusok „elképzelése arról, hogy ez egy nászdal – 
Salamonnak, és fő feleségének, a fáraó lányának (1Kir3:5) egybekelésére írott ünnepi ének – teljességgel 
elvetendő”, s csak a Messiásra, valamint az egyházzal fennálló titokzatos egységére vonatkozik, s a keleti 
udvarokban megszokott módon állították össze a házastársi szeretettől kölcsönzött hasonlattal, melyben Ő a 
vőlegény, és az egyház az Ő menyasszonya. 
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szerelmi ügynek véljük. Azt is tudjuk, hogy ugyanebben az értelemben nevezi Krisztust „a 
szépség tökéletességének”. Nem azért, mert volt valami látványos megmutatkozása ennek az 
ábrázatán, ahogyan azt egyesek otrombán képzelik, hanem mert rendkívüli ajándékokkal és 
kegyelemmel különbözött másoktól, ami által messze a többi ember fölé emelkedett. Nem is 
szokatlan beszédstílus az, mikor azt, ami lelki Krisztusban, földi képek formájában írja le. 
Krisztus királysága, mondja, fényűzően pompás lesz, s hozzáteszi, hogy eljut majd a nagy 
dicsőség ama állapotába, ahol, mint látjuk, nagy a gazdagság és hatalmas az erő. Ennek 
leírására szerepel itt az örömök bősége. Ebből semmi sem vonatkozik szó szerint Krisztus 
királyságára, mert az elkülönül az evilági pompától. De a próféták célja az volt, hogy a 
tanításaikat hozzáigazítsák Isten ókori népének képességeihez, így Krisztus királyságának, 
valamint a benne megvalósítandó istentiszteletnek a leírása során a törvény ceremóniáitól 
kölcsönzött hasonlatokat használnak. Ha észben tartjuk ezt a kifejezésmódot, többé semmi 
homályos nem lesz ebben az igeszakaszban. Az is méltó a figyelmünkre, hogy miután a 
zsoltáros dicsérte ezt a mennyei királyt az ékesszólásáért, úgy is leírja Őt, mint a saját 
kardjával felfegyverzettet. Ahogyan egyrészről a meggyőzés befolyásával kormányozza 
azokat, akik akarattal alávetik magukat a tekintélyének, és engedelmes beállítottságról tesznek 
tanúbizonyságot, másrészről úgy szükséges – miután minden korban voltak és lesznek is 
sokan, akik lázadók és engedetlenek –, hogy a hitetlenek a saját pusztulásukban érezzék meg: 
Krisztus nem fegyvertelenül jött el. Amikor tehát szelídséggel és kedvességgel hívogat minket 
magához, engedelmeskedjünk azonnal és alázatosan a tekintélyének, nehogy ránk támadjon 
felfegyverezve karddal és halálos nyilakkal. Nagyon helyesen mondja tehát a zsoltáros, hogy 
kegyelem ömledez ajakidon, mert az evangélium a maga természetében az élet illatát ontja, ha 
azonban makacsok és lázadók vagyunk, ez a kegyelem a félelem alapjává válik, s maga 
Krisztus fordítja át az üdvösség tanítását karddá és nyilakká ellenünk. Ebből nem csekély 
vigasztalás származik számunkra, nehogy Krisztus ellenségeinek nagy sokasága és 
szemtelensége elcsüggesszen minket. Jól tudjuk, micsoda gőggel vetik el a pápisták Krisztust, 
Akivel, mindazonáltal, mégis mint királyukkal dicsekednek. Azt is tudjuk, milyen profán 
megvetéssel nézi Őt le a világ nagyobbik része, s milyen arcátlanul gyalázzák őt a törökök és 
a zsidók. Ebben a zűrzavarban emlékezzünk meg a próféciáról, miszerint Krisztus nincs híján 
a kardnak és a nyilaknak az ellenségei legyőzésére. Itt röviden megismétlem, amit már 
fentebb említettem, hogy bármennyire is próbálják a zsidók a gáncsoskodásaikkal elferdíteni a 
Trónod oh Isten örökkévaló igeverset, az mégis önmagában is elegendő Krisztus isteni 
mivoltának bizonyítására, mert mikor emberek, vagy angyalok illetnek az אלהים Elohim 
névvel, akkor rendszerint más jelző is hozzátétetik a különbségtétel végett közöttük, és az igaz 
Isten között. Itt azonban egyszerűen és korlátozás nélkül vonatkozik Krisztusra. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy Krisztusról itt úgy van szó, mint „testben megjelent Istenről” 
(1Tim3:16). Istennek is neveztetik, mert Ő az Íge, az Atya egyszülöttje, Aki a világ teremtése 
előtti, de itt a Közbenjáró jellegében jelenik meg előttünk, s ezen az alapon hangzik el Róla 
nem sokkal ezután, hogy Isten alárendeltje. S valóban, ha isteni természetét arra korlátozzuk, 
ami itt a királyságának örökkévalóságáról hangzik el, akkor meg leszünk fosztva attól a 
felbecsülhetetlen jótéteménytől, ami ebből a tanításból száll ránk, mikor megtudjuk, hogy 
miután Ő az egyház Feje, valamint a jólétünk szerzője és védelmezője, nemcsak egy ideig 
uralkodik, hanem véget nem érő a szuverenitása. Ebből pedig a legnagyobb magabiztosságot 
nyerjük a magunk számára mind éltünkben, mind a halálunkban. A következő igeversből 
világosan kiderül, hogy Krisztus van itt nekünk bemutatva Közbenjáróként, mert azt olvassuk, 
hogy Isten kente fel, mégpedig a társai fölé (Ézs42:1, Zsid2:17). Ez azonban nem vonatkozhat 
Isten örök Ígéjére, csak a testben megjelent Krisztusra, s ebbéli minőségében Ő egyszerre 
Isten Szolgája és a mi testvérünk. 
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9. Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval 
vidámítnak téged. 

10. Királyok leányai1012 a te ékességeid; jobb kezed1013 felől királyné áll ofiri 
aranyban.1014 

11. Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád 
házát. 

12. Szépségedet a király kivánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!1015 
13. Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked. 
 
9. Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted. Ami a szavak jelentését illeti, én nem 

szeretnék sokat vitatkozni rajta, mert úgy látom, még a zsidók sem értenek egyet egymás 
között a harmadik szó jelentését illetően, csak annyiban, hogy a kiejtésbeli hasonlóság miatt 
vélhetően kásiát jelent. Elegendő, ha megértjük: a próféta azt akarja mondani, hogy a király 
ruházata drága, és édes illatú szerekkel illatozik. Leírja Salamont, amint előjön elefántcsont 
palotájából az egyetemes taps és örömkiáltások közepette. Én a מני minni szót nem a belőle 
kifejezéssel fordítom, mert nem származhat belőle elfogadható jelentés. Ezért miből-nek1016 
fordítom, és az elefántcsont palotákra vonatkoztatom. A feleslegesség és a szélsőség az 
örömökben nem igazolható sem a köznépnél, sem a királyoknál, mégis, másrészről a túlzott 
szigorúságtól is óvakodnunk kell, nehogy kárhoztatni kezdjük a pompa mértékletes 
alkalmazását, ami illik a fenségükhöz, ahogyan később a próféta is fényűzőnek és királyi 
megjelenésűnek írja le a királynét.1017 Azt is fontolóra kell vennünk ugyanakkor, hogy nem 
mindent, amit itt Salamonnál dicsér, fogadott el Isten. Nem is szólva más dolgokról, tudjuk, 
hogy a többnejűség bűne volt az első, Istennek nem tetsző dolog, sőt, még az ágyasokról is 
úgy beszél, mint Isten áldásairól, mert nincs okunk kételkedni benne, hogy a királyok 
leányai1018 alatt a próféta Salamon feleségeit érti, akiket máshol említ. Egyiptom királyának 
leánya, akit Salamon feleségül vett, volt az ő fő felesége, rangban az első,1019 de kiderül, hogy 
mások, akiket a szent történelem alacsonyabb ragúaknak ír le, szabadosan és megtiszteltetés 
gyanánt adattak neki. Ezeket nevezi a próféta királyok leányainak, mert egyesek közülük 

                                                
1012 “Ou, dames d’honneur.” — Széljegyzet. “Méltóságos leányok.” 
1013 A jobb kéz a fenség és a tisztelet jele volt. 
 Ofir, ofiri aranyban¸aranyos ruhákban. Ofir egy ország Indiában, mely bővelkedett finom aranyban אופיר„ 1014
(1Kir9:28), mely arany obryzum, vagy ophrizum, azaz a legkiválóbb volt.” - Bythner’s Lyra. 
1015 “C’est, luy porteras reverence.” — Széljegyzet. “Azaz, viseltess tisztelettel iránta.” 
1016 Kálvin itt az igemagyarázókat némileg összezavaró מני minni szót látszólag a מן min, -ból, -ből 
viszonyszónak tartja י jod toldalékkal, mint ahogyan a ZSolrt44:19-ben és megannyi más helyen is szerepel, s azt 
feltételezi, hogy a gyakran kihagyott אשר asher, amely vonatkozó némást is hozzá kell érteni: „a palotákból 
vidámítanak téged”. Ez a nézete sok fordítónak. Mások a מני minni szót főnévnek tekintik (a Jer51:27-ből 
kiderül, hogy a מני minni egy terület neve volt, ami, mint Bochart megmutatta, Örményországban terült el), és 
így fordítják az igeszakaszt: „Örményország elefántcsont palotáiból vidámítanak téged”, azaz örvendeztetnek 
meg ajándékokkal. Mások azt feltételezik, hogy a מני minni itt Arabia Felix Minnaea nevű területe volt, ami 
bővelkedett mirtuszban és tömjénben, s e szerint a nézet szerint a fordítás így alakul: „A minnaeiták elefántcsont 
palotáikból vidámítanak téged”, azaz elefántcsont palotáikból jönnek el hozzád, hogy ajándékokkal 
örvendeztessenek meg. Rosenmüller, De Wette és Gesenius úgy vélik, hogy elegánsabb értelemben is lehet 
fordítani, ha a מני minni szót többes számban álló főnévnek tekintjük. Ennek azonban van néhány másik példája 
az Ószövetségben, mint a שלשי a 2Sám23:8-ban, a נרי a 2Kir9:4-ben, az עמי a 2Sám22:44-ben és a Zsolt144:2-
ben. „A szó”, mondja, „e példák szerint a מנים helyén áll, és a jelentése, mint például a szír változatban a 
Zsolt150:4-ben húrokat, húros hangszert jelent. A mondat értelme így ekképpen alakul: „Az elefántcsont 
palotákból hangszerek – hangszereken játszók – vidámítanak téged.” – Rosenmüller a messiási zsoltárokról, 
213-215. oldal, Biblical Cabinet, 32. kötet. 
1017 “Comme un peu apres le prophere descrit la Royne ornee somptueusement et magnifiquement.” 
1018 “Ou, dames d’honneur.” 
1019 “Car combien que la fille du Roy d’Egypte que Salomon avoit espousee, fust sa principale femme, et teinst le 
premier lieu.” 
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királyi vérből származtak. Megkérdezhetjük tehát, hogy vajon milyen értelemben számítja a 
próféta Salamon dicsérendő tulajdonságai közé a többnejűséget – amit Isten minden 
magánszemély, de különösen a királyok esetében kárhoztat (5Móz17:17)? Kétségtelenül 
következtethetünk arra, hogy a szokásos gyakorlatnak megfelelően a király gazdagságát és 
dicsőségét dicsérve a próféta nem akarta igazolni az azokkal való visszaélést. Nem volt célja 
egy ember példáját szembeállítani Isten törvényével. Igaz, hogy a hatalom, a fenség és a 
dicsőség, amit Salamon élvezett, Isten rendkívüli áldásaként adatott meg neki, de amint az 
rendszerint történni szokott, nagyon bemocskolta azokat, mert nem gyakorolt önuralmat, s 
visszaélt az általa élvezett hatalmas bőséggel a testi dolgokba történő szélsőséges 
belemerüléssel. Röviden, ami itt fel van jegyezve, az nem más, mint az a hatalmas bőkezűség, 
amit Isten gyakorolt Salamonnal szemben, megadván neki mindent bőségesen. Ami azt a 
tényt illeti, hogy oly sok feleséget vett magának, s nem gyakorolt megfelelő mértékletességet 
a pompában, azt nem szabad Isten bőkezűsége részének tekinteni, mert járulékos dolog volt. 

11. Halld csak leány, nézd csak! Kétségem sincs felőle, hogy ami itt áll, azt az 
egyiptomi asszonyról mondja, aki a próféta leírása szerint a király jobb kezénél áll- Valóban 
nem volt törvényes Salamon számára idegen asszonyt elvenni, de ez önmagában is Isten 
ajándékai közé sorolandó, hogy egy oly hatalma király, mint amilyen Egyiptom királya 
volt,1020 kereste ezt a szövetséget. Egyidejűleg a törvény megkövetelte a zsidóktól azt is, hogy 
a házasságra lépést megelőzően próbálják meg tanítani a feleségeiket a tiszta istentiszteletre 
és tisztítsák meg őket a babonáiktól. Így a jelen esetben is, miután az említett feleség pogány 
nemzetből származott, s ezzel a házassággal Krisztus egyházába lett befogadva, a próféta, 
hogy elvonja a gonosz tudományától, arra buzdítja: felejtse el a saját országát és atyja házát, s 
öltsön fel új jellemet és más viselkedésmódot. Ha ezt nem tette volna meg, lett volna ok 
nemcsak attól félni, hogy magánúton folytatja majd a babonáit és a hamis istentiszteletet, 
hanem attól is, hogy nyilvános példájával sokakat hasonló gonosz útra csábít majd. S ez 
hamarosan valóban be is következett. Ez tehát az oka a próféta itt adott buzdításának, 
melyben, hogy súlyosabbá tegye az értekezését, a leány megszólítással illeti, azaz olyan 
kifejezéssel, melyet egyetlen magánember sem használhatott volna. S hogy még világosabban 
megmutassa, mennyire illendő az új menyasszonynak teljességgel új asszonnyá válni, 
különféle kifejezéseket használ a figyelmének megragadására: halld csak, nézd csak, hajtsd 
ide füledet. Ez természetesen az az eset, amelyben sok hevességre és erőteljes meggyőzésre 
van szükség, melyeknek ama dolgok teljes megtagadására, melyekben örömünket leljük akár 
a természetüknél fogva, akár megszokásból. Ezután megmutatja: nincs rá ok, hogy a fáraó 
leánya bármiféle sajnálatot érezzen atyjának, népének és Egyiptom földjének elfelejtése miatt, 
mert dicsőséges ellentételezést kap majd érte, aminek csillapítania kell az ezektől történő 
elválasztás miatti fájdalmát. S hogy megbékítse őt országa elhagyásának gondolatával, arra 
buzdítja: vegye fontolóra, milyen dicsőséges királlyal köt házasságot. 

Térjünk most vissza Krisztusra. Először is arra emlékezzünk, hogy miféle lelki dolgok 
vannak itt leírva jelképesen. A próféták ugyanis az emberek ostobaságának következtében 
kénytelenek voltak a földi dolgoktól kölcsönözni hasonlataikat. Mikor észben tartjuk ezt a 
beszédmódot, ami meglehetősen szokásos a Szentírásban, akkor nem gondoljuk furcsának, ha 
a szent író elefántcsont palotákról, aranyról, drágakövekről és fűszerekről beszél. Ezekkel 
jelzi ugyanis, hogy Krisztus királysága tele lesz bőséges gazdagsággal, és el lesz látva minden 
jó dologgal. A lelki ajándékok dicsőségét és kiválóságát, melyekkel Isten az Ő egyházát 
gazdagítja, valóban nem tartják túl sokra az emberek, de Isten szemében ezek a világ összes 
gazdagságánál többet érnek. Egyidejűleg nem szükséges, hogy furcsa módon Krisztusra 
vonatkoztassunk minden itt felsorolt részletet,1021 mint például azt, ami Salamon sok 
                                                
1020 “Comme estoit la Roy d’Egypte.” 
1021 Természetesen ez a legfontosabb szabálya a Szentírás allegorikus kompozícióit. Nem szabad azt képzelni, 
hogy határozott hasonlóság van az allegorikus bemutatás, és ama lelki témák minden része között, melyeket az 
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feleségéről hangzott el. Ha valaki azt képzeli, hogy itt több egyházról is szó lehet, azzal 
Krisztus testének egységét tépi darabokra. Elismerem, hogy minden egyes egyéni hívőt nevezi 
a Szentírás „Isten templomának” (1Kor3:17 és 6:19), így mindegyikük nevezhető „Krisztus 
menyasszonyának”, de helyesen szólva Krisztusnak valójában csak egyetlen menyasszonya 
van, ami a hívők egész testülete. S nem azért olvassuk róla, hogy a király oldalán ül, mert 
bármiféle saját uralmat gyakorol, hanem mert Krisztus uralkodik benne, s ebben az 
értelemben neveztetik „mindnyájunk anyjának” is (Gal4:26). 

Ez az igeszakasz tartalmaz egy figyelemre méltó próféciát is a pogányok jövőbeli 
elhívatására nézve, mely által Isten Fia szövetséget szerzett az idegenekkel, s azokkal, akik 
korábban az ellenségei voltak. Halálos vita volt Isten és a körül nem metélt nemzetek között, 
egy válaszfal, mely elkülönítette őket Ábrahám magvától, a választott nemzettől (Ef2:14), 
mert a szövetség, amit Isten Ábrahámmal kötött, kizárta a pogányokat a mennyek országából 
Krisztus eljöveteléig. Krisztus tehát az Ő ingyenes kegyelméből szent házasságra kíván lépni 
az egész világgal ugyanazon a módon, ahogyan egy zsidó az ószövetségi időben vett magának 
feleséget idegen és pogány földről. De hogy Krisztus jelenlétébe a menyasszonyát szűziesen 
és tisztán lehessen bevezetni, a próféta arra buzdítja a pogányok közül gyűjtött egyházat, hogy 
felejtse el korábbi életmódját, és szánja oda magát teljességgel a férjének. Miután ez a 
változás, melynek során Ádám gyermekei elkezdenek Isten gyermekeivé válni, és új emberré 
alakulni, oly nehéz dolog, a próféta még komolyabban erősítgeti annak szükségességét. S 
buzdítását a különböző kifejezésekkel erősítve (halld csak, nézd csak, hajtsd ide füledet) arra 
céloz, hogy a kegyesek nem tudják megtagadni önmagukat és félretenni korábbi szokásaikat 
heves és fájdalmas erőfeszítések nélkül, hisz az efféle buzdítás ugyanis felesleges lenne, ha az 
emberek természetes módon és önként hajlanának erre. A tapasztalat pedig valóban 
megmutatja, hogy mennyire ostobák és lassúak vagyunk Isten követésében. A nézd csak, vagy 
értsd meg kifejezéssel hallgatólagosan a mi ostobaságunkat feddi meg, s nem minden jó ok 
nélkül, mert honnan származna az olyannyira vak önszeretet, a hamis vélemény, amit a saját 
bölcsességünkről és erőnkről alkotunk, továbbá a világ vonzerejéből fakadó megtévesztés, 
végül a számunkra természetes gőg és a büszkeség, mint abból, hogy nem vesszük fontolóra: 
milyen drága kincset ad nekünk Isten az Ő egyszülött Fiában? Ha ez a hálátlanság nem 
gátolna meg minket, akkor minden sajnálkozás nélkül Pál példájából kiindulva mi is mindent 
semminek, „kárnak” ítélnénk, amit most a legjobban bámulunk, hogy Krisztus gazdagíthasson 
meg minket az Ő gazdagságával. A leány szóval a próféta kedvesen és kellemesen csitítja az 
új egyházat, és a szeme elé állítja a nagylelkű jutalom ígéretét,1022 hogy ezzel is arra buzdítsa 
őt Krisztus kedvéért: vessen meg és felejtsen el mindent, amit mostanáig megbecsült. 
Természetesen nem csekély vigasztalást jelent tudni, hogy Isten Fia örömét lelki bennünk, 
mikor le kell tennünk a földi természetünket. Időközben tanuljuk meg, hogy önmagunk 
megtagadása a kezdete annak a szent szövetségnek, mely közöttünk és Krisztus között 
fennáll. Az atyja háza és a népe kifejezések alatt kétségtelenül mindazok a romlottságok 
értendők, melyeket az anyaméhtől kezdve hordozunk magunkkal, vagy a gonosz szokásokból 
származtatunk. Sőt, ezzel a kifejezésmóddal itt mindazt szemléli, ami maguké az embereké, 
mert természetünk egyetlen része sem szilárd, vagy mentes a romlottságtól. 

Szükséges megemlíteni a hozzátett okot is, nevezetesen hogy ha az egyház nem 
hajlandó teljesen odaszánni magát Krisztusnak, azzal elveti az Őt megillető és törvényes 
tekintélyt. A hódolj szó alatt nemcsak a külső ceremóniát kell értenünk, hanem a szinekdoché 
figurájának megfelelően a szent akarattal történő hódolatot és engedelmességet is. Adná Isten, 

                                                                                                                                                   
szemléltetni szándékozik. Az a magyarázó, aki megengedi, hogy az elméssége túl szorosan hozzákösse a 
hasonlat minden pontját a kapcsolódó lelki témához, összefüggéseket keresve az egybetartozó részekben, melyek 
azonban pusztán csak azért kerültek be a szövegbe, hogy az értekezés elevenségét és szépségét növeljék, abba a 
veszélybe kerül, hogy fantáziadús analógiáival lerontja a kompozíciót, és abszurditásokba esik. 
1022 “En luy proposant bonne recompense.” 



 453 

hogy ezt az intést alaposan mérlegelnénk, úgy, ahogyan kell! Krisztus egyháza akkor 
engedelmesebb lenne az Ő tekintélyének, s manapság nem lenne ekkora vitánk az Ő 
tekintélye fenntartásának vonatkozásában a pápistákkal, akik úgy képzelik, hogy Krisztus 
egyháza nincs kellőképpen felmagasztalva és tisztelve, amíg korlátlan szabadossággal nem 
uralkodhat pimaszul a saját férje felett. Szavakban ők kétségtelenül a legfelsőbb rendű 
tekintélyt tulajdonítják Krisztusnak, azt mondván, hogy minden térdnek meg kell hajolnia 
Előtte, mikor azonban azt vallják, hogy az egyháznak korlátlan hatalma van a 
törvényalkotásban, mi más ez, mint szabadjára engedett gyeplő, és az egyház kivonása 
Krisztus tekintélye alól, hogy az a kívánságainak megfelelő bármiféle szélsőségekben 
törhessen ki? Nem állok le megjegyezni, mennyire gonoszul követelik maguknak az egyház 
titulusát és megnevezését. De tűrhetetlen szentségtörés megrabolni Krisztust, majd a saját 
foltjaikkal díszíteni az egyházat. Nem csekély fenség az, amit az egyház élvez azáltal, hogy a 
Király jobbjára ül, s nem csekély megtiszteltetés, mikor az összes istenfélő „anyjának” 
neveztetik, mert őrá tartozik a táplálásuk és a fegyelmezésük. Egyidejűleg azonban a 
Szentírás megszámlálhatatlanul sok igeszakaszából azt is megláthatjuk, hogy Krisztus nem 
magasztalja fel a saját egyházát olyannyira, hogy az a legcsekélyebb mértékben 
elhomályosítsa, vagy kisebbítse az Ő saját tekintélyét. 

13. Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked. Ezt is része annak az 
ellentételezésnek, amit a próféta megígér a királynőnek azt a vágyakozást enyhítendő, vagy 
inkább teljesen kioltandó, amit még korábbi állapota iránt érez. Ezt mondja: a tírusziak 
alázatosan jönnek majd tiszteletadásra, s ajándékokat hoznak. Tírusz, tudjuk, korábban 
hatalmas hírnévnek örvendő város volt, ezért nagyon nagy tisztességnek tekinti, hogy 
emberek jönnek majd egy ennyire megkülönböztetett és dúsgazdag városból őt üdvözölni, és 
bizonyságot tenni neki a hódolatukról. Nem szükséges minden szót aprólékosan megvizsgálni 
azért, hogy mindent Krisztus egyházára vonatkoztassunk, ami itt Salamon feleségéről hangzik 
el. Napjainkban már látjuk néhány boldog gyümölcsét ennek a próféciának: e világ egyes 
nagy emberei, noha nem vetik alá magukat Krisztus tekintélyének, mégis kedvesen bánnak az 
Ő egyházával, fenntartva és védve azt. 

 
14. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. 
15. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szűzek vonulnak utána, az ő társnői; 

néked hozzák őket. 
16. Bevezetik őket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába. 
17. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész 

földön. 
18. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre; örökkön örökké 

dicsérnek majd téged a népek! 
 
14. Csupa ékesség a király leánya bent.1023 Ezt az igeverset kétféleképpen 

értelmezhetjük: Vagy úgy, hogy a királynő nemcsak akkor van fényűzően felöltöztetve, mikor 
nyilvánosan megjelenik, hanem akkor is, mikor a magánlakosztályában tartózkodik, vagy 
úgy, hogy a öltözetének ragyogása és pompás megjelenése nemcsak látszat, mely az egyszerű 
emberek szemét hivatott elkápráztatni, hanem az öltözete valóban drága és értékes 

                                                
1023 Dathe és Berlin a bent szót a királynő palotájának belsejére, ami látszólag a legjobban igazodik a 
szövegkörnyezethez. Az eredeti bent szó egy házbelsőt jelent a 4Móz10:18-ban és az 1Kir6:18-ban. Fry így 
magyarázza a szavakat: „A legékesebb a királylány bent a hintója védőernyője alatt”, utalván a Lane 
Egyiptomában szereplő képre a menyegzőről. Dr. Geddes olvasata: „A legékesebb a királynő a lakosztályában, 
ruhája arannyal díszített. A királyhoz brokátban viszik a szűz társnői kíséretében”. „Ez”, mondja, 
„tulajdonképpen a 13. vers, és a következő két vers a keleti szokásos finom leírását tartalmazza. A királynőt, 
mielőtt a király lakosztályába vezették, káprázatosan felöltöztették, s így ment női kísérettel a királyi palotába”. 
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anyagokból áll. A próféta ennek megfelelően emeli ki a királynő boldog és fenséges állapotát 
a körülményeken át, hogy a pazar ruházatban nemcsak egyes alkalmakkor jelenik meg, hanem 
az a szokásos napi viselete. Mások ebben az értelemben magyarázzák az igeverset: minden 
dicsősége az őt bensőségesen magához hívó királyban rejlik, s ez a vélemény azon az alapon 
nyugszik, hogy rögtön ezután szerepel a leírása annak, ahogyan a nagy és dicsőséges 
kíséretével a király lakosztályába megy. A pompa eme fitogtatása meghaladja a kellő 
mértékletességet, de egyidejűleg azt is megtanuljuk belőle, hogy jóllehet az egyház ennyire 
gazdagon van felöltöztetve, ennek azonban nem az emberek figyelmét kell felkeltenie, hanem 
csak a Király tetszését kell kiváltania. Ha napjainkban az egyház nincs annyira gazdagon 
felékesítve azzal a lelki szépséggel, melyben Krisztus dicsősége ragyog fel, ezt a hibát az 
emberek hálátlanságának kell betudni, akik vagy megvetik Isten jóságát a közönyösségükkel, 
vagy miután meggazdagodtak Általa, mégis visszaesnek a szegénység és szükség állapotába. 

17. Atyáid helyett fiaid lesznek. Ez is e királyság dicsőségének és transzcendens 
kiválóságának bemutatására szolgál, nevezetesen hogy a gyermekek nem lesznek alábbvalóak 
a méltóságban atyáiknál, s a leszármazottak nemessége nem homályosodik el Salamon halála 
után, mert a születendő gyermekek egyenlők lesznek azokkal, akik a legkiválóbb erényekben 
megelőzték őket. Ezután hozzáteszi: fejedelmek lesznek az egész földön, mert a birodalom oly 
mértékben kiterjed majd mindenfelé, hogy könnyedén fel lehet majd osztani megannyi 
királyságra. Könnyű meglátni, hogy ez a prófécia kifejezetten Krisztusról szól, mert Salamon 
gyermekei ugyancsak távol álltak attól, hogy a birodalmat provinciákra oszthatták volna 
egymás között, hiszen csak annak csekély része maradt meg a számukra. Egyetlen igazi és 
törvényes utóda sem jutott akkora hatalomra, amekkorát ő élvezett, hanem csak másfél törzs 
felett uralkodtak, s ezen az alapon mondhatni, nagyon szűk határok közé szorultak, a 
szárnyaik pedig megnyirbáltattak.1024 Krisztus eljövetelekor azonban, Aki az ókori egyház 
végén, és az új korszak kezdetén jelent meg, kétségtelen igazsággá vált, hogy gyermekeket 
nemzett, akik semmilyen vonatkozásban sem voltak alantasabbak atyáiknál sem számban, 
sem kiválóságban, s akiket uralkodókká tett az egész világ felett. A világ szemében a kereszt 
szégyene elhomályosítja az egyház dicsőségét, mikor azonban fontolóra vesszük, hogy milyen 
csodálatosan megnövekedett, s mennyire meg van különböztetve a lelki ajándékok által, meg 
kell vallanunk, hogy nem ok nélkül ünnepli itt a próféta a dicsőségét ennyire magasztos 
nyelvezettel. Észre kell azonban venni, hogy a szuverenitás, amit itt említ, nem az emberek 
személyében rejlik, hanem a Főre vonatkozik. Az Isten Ígéjében gyakran előforduló 
kifejezésmód szerint az uralkodás és a hatalom, melyek tulajdonképpen a Főt illetik, személy 
szerint egyedül Krisztusra tartoznak, s aki Krisztus nevében uralkodik, az nem úri módon 
teszi azt, hanem inkább szolgaként. Miután azonban Krisztus az evangéliumát bízta rájuk, ami 
az Ő királyságának jogara, s mondhatni megőrzésre adta át nekik, így bizonyos fokig az Ő 
hatalmát gyakorolják. S valóban, Krisztus a szolgálóin keresztül vetette uralma alá az egész 
világot, s állított fel megannyi fejedelemséget az Ő tekintélye alatt, mikor gyülekezetek 
gyűjttettek Hozzá különféle nemzetekből a prédikálás által. 

18. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre. Ezt ugyanúgy nem lehet 
Salamonra vonatkoztatni, aki a szégyenteljes és istentelen lázadásával kegyvesztéssel 
szennyezte be a maga nevét. Beszennyezvén az Istennek szentelt földet babonás 
istentelenségekkel vajon nem hozott magára letörölhetetlen szégyent és gyalázatot? Egyedül 
ezért a cselekedetéért megérdemli, hogy a neve örök feledésbe merüljön. S fia, Roboám sem 
szolgált rá semmivel sem jobban a dicséretre, mert ostoba előítéleteivel elveszítette a 
királyság nagyobbik részét. Az itt elmondottak valódi beteljesedésének megtalálása végett 
tehát Krisztushoz kell fordulnunk, mert az Ő nevének emlékezete az, ami továbbra is 
fennmarad és virágzik. A világ kétségtelenül megveti, sőt, a gonosz emberek a szívük 

                                                
1024 “Et (comme on dit) ont eu les ailes rongnees.” 
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büszkeségében még gúnyolják is ezt a szent nevet, s gyalázatosan tapossák lábbal, de mégis 
fennmarad a maga elhomályosítatlan dicsőségében. Az is igaz, hogy ellenségei minden 
oldalról nagy számban támadnak fel a királyságának leverésére, mindazonáltal az emberek 
már elkezdtek Előtte térdet hajtani, amit folytatnak is mindaddig, amíg eljön az idő, mikor 
minden ellenséges hatalmat le fog verni. A Sátán és az egész világ dühödt erőfeszítései sem 
voltak képesek kioltani Krisztus nevét, mely generációról generációra szállva még mindig 
megtartotta a dicsőségét minden korban, s ma is minden nyelven ünneplik azt. S noha a világ 
nagyobbik része darabokra tépné az istentelen káromlásaikkal, mégis elegendő, hogy Isten 
mindenütt felindítja a szolgáit Krisztus dicsőségének hűséges és nyílt hirdetésére. Közben 
nekünk is dolgunk a saját erőfeszítéseinkkel azon igyekezni, hogy Krisztus emlékezete, 
melynek fenn kell maradnia és virágoznia a korokon keresztül az emberek üdvösségére, soha 
nem veszítsen el semmit a hírnevéből. 
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46. zsoltár 
 
Ez a zsoltár hálaadásnak látszik inkább valamely konkrét szabadításért, mintsem azért 

az állandó segítségért, mellyel Isten mindig is védte és fenntartotta az egyházát. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy Jeruzsálem városát, mikor nagy félelem szállta meg, és iszonyú 
veszélybe került, minden várakozás ellenére Isten nem várt és csodálatos hatalma őrizte meg. 
A próféta tehát, bárki is írta ezt a zsoltárt, az Isten által oly páratlanul megadott szabadulást 
dicsérve arra buzdítja a kegyeseket, hogy bátorsággal bízzák magukat az Ő védelmére, s ne 
kételkedjenek abban, hogy félelem nélkül rábízván magukat mint őrzőjükre és védőjükre, 
folytonosan biztonságban lesznek az ellenségeik támadásaival szemben, mert az Ő sajátos 
hivatala elnyomni minden villongást. 

 
1. Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra. 
 
A fordítók nincsenek egységes véleményen az עלמות alamoth szó jelentését illetően, de 

anélkül, hogy megemlítenénk az összes eltérő vélekedést, csak kettőről szólok. Nevezetesen, 
hogy ez vagy valami zeneszerszám volt, vagy valamilyen általános és jól ismert ének kezdete. 
Számomra az utóbbi tűnik a legvalószínűbbnek. Ami a zsoltár megírásának idejét illeti, az is 
bizonytalan, hacsak talán nem feltételezzük, hogy akkor történt, amikor a várost elkezdte 
ostromolni az a félelmetes és fájó pusztítás, amit Isten hozott rájuk Sénakhérib serege által 
(2Kir19:35).1025 Ezt a véleményt én készségesen elfogadom, mivel ez van a leginkább 
összhangban az egész zsoltár témájával. Teljesen világos, hogy Isten valamely, 
megemlékezésre méltó kegyét, mint amilyen az a szabadítás is volt, dicséri. 

 
2. Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a 

nyomorúságokban.1026 
3. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger 

közepébe: 
 
2. Isten a mi oltalmunk és erősségünk! A zsoltáros itt egy általános kifejezéssel, vagy 

véleménnyel kezdi, mielőtt rátérne a konkrétabb szabadításra. Annak kimondásával kezdi, 
hogy Isten teljesen elegendő a népe védelmére, s elég alapot szolgáltat hozzá, hogy ezt várják 
Tőle, mert a מחסה machaseh szó tulajdonképpen ezt jelenti. A mondat második felében 
általunk jelen időben fordított igen bizonyos segítség kifejezés múlt időben szerepel igen 
bizonyos segítség volt, s valóban, nem lenne helytelen a mondanivalót valamely konkrét, már 
megtapasztalt szabadulásra korlátozni, amiképpen mások múlt időben is fordították. Miután 
azonban a próféta a nyomorúságokban kifejezést többes számban teszi hozzá, jobbnak látom 
folytatólagos tevékenységként magyarázni, melynek során Isten időről időre siet a 
segítségünkre, és soha nem késlekedik a szükség idején, valahányszor csak megpróbáltatások 
sújtják az Ő népét. Ha a próféta Isten kegyességének a megtapasztalásáról beszélne, úgy 
sokkal megfelelőbb lenne az igét múlt időben fordítani. Nyilvánvaló azonban, hogy az ő célja 

                                                
1025 Mások, például Rosenmüller Jósafát győzelmére vonatkoztatja, amit nagy örömmel ünnepelt (2Krón20:26-
30). Azonban nehéz, vagy lehetetlen biztosan megmondani az eseményt, melynek kapcsán íródott. Inkább a hit 
nyelvezetének tűnik a fenyegető nehézségek mellett, mintsem a legyőzött ellenségek feletti győzelemének. Azaz, 
a fenyegető veszélyek közepette használható a keresztyének számára a hitük, a reménységük és a békességük 
megtámogatására. Ez volt Luther kedvenc zsoltára. Ő állította össze ennek híres változatát a wormsi birodalmi 
gyűlésre igyekezvén, ahol élete kockáztatásával lépett fel bátran a református hit védelmében, s mikor bármiféle 
új veszély bukkant fel, akkor szokta mondogatni: „Gyertek, énekeljük a 46. zsoltárt”. 
1026 A Károli-fordításban egyes számban szerepel: nyomorúságban – a ford. 
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Isten hatalmának és népe iránti jóságának a felmagasztalása, valamint annak a bemutatása, 
mennyire készen áll Isten a megsegítésükre, hogy a megpróbáltatások idején ne kelljen 
szerteszét tekingetniük, hanem megnyugodjanak ebben az egyetlen védelemben. Ezért mondja 
azt konkrétan, hogy Isten ily módon lép fel mellettük, mert így az egyház tudhatja: speciális 
gondot fordít a megóvására és őrzésére. Kétség sem férhet hozzá, hogy ezzel a kifejezéssel 
választóvonalat kívánt húzni Isten választott népe és más pogány nemzetek közé, s ezen a 
módon dicséri az örökbefogadás kiváltságát, amit Isten az Ő jóságából kegyeskedett megadni 
Ábrahám leszármazottainak. Ennek megfelelően, mikor korábban azt mondtam, hogy ez egy 
általános kifejezés volt, azzal nem mindenféle emberre, hanem csak minden korra állt 
szándékomban kiterjeszteni. A próféta célja ugyanis annak megtanítása, mi módon szokott az 
Isten bánni azokkal, akik az Ő népéhez tartoznak. Ezután egy levezetéssel arra következtet, 
hogy a kegyeseknek nincs okuk félni, mivel Isten mindig készen áll a szabadításukra, sőt, 
legyőzhetetlen erővel van felfegyverezve. Ezzel megmutatja, hogy az igazi és tulajdonképpeni 
reménységünk ebben rejlik. Így mikor a dolgok oly zűrzavarosak, hogy az egek mondhatni 
nagy hevességgel aláesnek, s a Föld is kimozdul a helyéről, és a hegyek leszakadnak az 
alapjukról, mi akkor is őrizzük meg a nyugalmunkat és a szív békességét. Könnyű dolog a 
nagy magabiztosság jeleit mutatni, amíg nem kerülünk közvetlen veszélybe, mikor azonban a 
világ általános összeomlásának kellős közepén vagyunk, s az elménk továbbra is zavartalan és 
bánatmentes marad, az nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy megadjuk Isten hatalmának az 
azt megillető tiszteletet. Mikor tehát a szent szerző azt mondja: Azért nem félünk, azalatt nem 
azt kell érteni, hogy a kegyesek elméi mentesek minden gondtól, vagy félelemtől, mintha nem 
lennének érzelmeik, mert hatalmas különbség van az érzéketlenség és a hitből fakadó 
magabiztosság között. A szerző csak azt mutatja meg: történjen bármi, őket soha nem borítja 
el a félelem, hanem inkább összeszedik az erejüket és a bátorságukat a félelmek enyhítésére. 
A ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe túlzó kifejezésmód, 
mindazonáltal forrongást, és az egész világ feje tetejére állását jelenti. Egyesek a tenger 
közepébe kifejezést a földre vonatkoztatták, de ezt én nem fogadom el. S hogy jobban 
megértsük a zsoltár tanítását, vegyük fontolóra az itt következőket: 

 
4. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai;1027 hegyek rendülhetnek meg 

háborgásától. Szela. 
5. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 
6. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor. 
 
4. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai. Ezt az igeverset együtt kell olvasni a 

következővel, mert úgy szükséges befejezni a mondatot, mintha ezt mondta volna: Noha a 
tenger vizei zúgnak és tajtékoznak, s heves zabolátlanságukban magukat a hegyeket is 
megrázzák, Isten szent városa még e félelmetes zűrzavarok közepette is kényelmet és 
békességet fog élvezni, s megelégszik kicsiny forrásaival. Az ő névmás a héber nyelv 
szokásos használata alapján itt felesleges.1028 A próféta egyszerűen csak azt akarta mondani, 
hogy forrásainak árja bőséges okot ad majd a szent városnak az örvendezésre, még ha az 
egész világ meg is indul, és meg is semmisül közben. Röviden már említettem, hogy milyen 
hasznos az itt szereplő tanítás, hogy a hitünk csak akkor tétetik valóban és igazán próbára, 
mikor nagyon komoly konfliktusokba kerülünk, s látszólag maga a pokol tárul fel minket 
elnyelendő. Hasonlóképpen festettük le magunknak a hit győzelmét az egész világ felett, 
mikor a legnagyobb zűrzavar kellős közepén elkezd megmutatkozni, s oly módon kezdi 
felemelni a fejét, hogy noha úgy látszik: az egész teremtés összecsődül, és szövetkeznek a 
kegyesek elpusztítására, a hit mégis legyőz minden félelmet. Nem mintha Isten gyermekei, 
                                                
1027 “Ou, s’enfleront.” — Széljegyzet. “Vagy, felduzzadhatnak.” 
1028 (Az ő forrásainak árja…) A Károli-fordításban nem is szerepel – a ford. 
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mikor a pusztulás szélére kerülnek, akkor gúnyolódni kezdenének, vagy sportot űznének a 
halálból, hanem az Isten által megígért segítség több mint felülmúlja szerintük mindazt a 
gonoszt, ami félelemmel tölti el őket. Horatius szavai nagyon szépek, mikor az igaz emberről, 
és arról az emberről beszélve, aki semmiféle vétkének sincs tudatában, ezt mondja: (Carmina, 
Liber III, Od. 3): 

 
Dux inquieti turbidus Hadriae, 
Nec fulminantis magn manus Iouis, 
Si fractus inlabatur orbis, 
Inpauidum ferient ruinae. 
 
Ha feltámadnak a tengert uraló vad szelek, 
Fergetegesek, minden félelmetességükben, 
S Jupiter félelmetes keze villámokat szórva szaggatja szét a szférákat  
A világok összeomlása közepette is megfélemlíthetetlen.1029 
 
Mivel nem lehet találni ennek az elképzelésnek megfelelő személyt, ő csak fecséreli a 

beszédet. A kegyesek bátorsága tehát egyedül az isteni védelem bizonyosságában rejlik, ezért 
akik Istenre támaszkodnak, s Benne bíznak, joggal dicsekedhetnek nemcsak azzal, hogy 
rettenhetetlenek, hanem azzal is, hogy megmaradnak épségben és biztonságban a darabokra 
hulló világ romjai közepette is. 

A próféta konkrétan kimondja, hogy Isten városa örvendezni fog, bár nem volt 
dühöngő tengere, csak csendesen folydogáló patakja, amit védekezésül igénybe vehetett az 
említett hullámokkal szemben. Ezzel a kifejezésmóddal arra a patakra utal, ami a Siloah 
tavából folyt alá, keresztül Jeruzsálemen. Aztán, kétségem sincs felőle, a próféta közvetve 
megfeddi azok hiábavaló büszkeségét, akik a földi segítséggel megerősíttetvén azt képzelik, 
hogy jól védettek, s minden veszélyen kívül állnak. Azok, akik buzgón próbálják megerősíteni 
magukat minden oldalról a világ legyőzhetetlen segítségeivel, látszólag valóban azt képzelik, 
hogy képesek pont úgy megakadályozni, hogy ellenségeik elérjék őket, mintha minden 
oldalról tenger venné körül őket. Gyakorta megtörténik azonban, hogy az általuk emelt 
védőművek lesznek a pusztulásuk okozói, mint mikor a vihar rázúdulván egy szigetre, 
letarolja, és megsemmisíti azt. Azok viszont, akik Isten védelmére bízzák magukat, bár a világ 
szemében ki vannak téve mindenféle sebesülésnek, és nem képesek kellően visszaverni az 
őket érő támadásokat, mégis békében nyugszanak. Ézsaiás ezen az alapon feddi meg a 
zsidókat (Ézs8:6), mivel megvetették Siloah lassan csordogáló vizeit, s mély és gyors folyású 
folyókra áhítoztak. 

Abban az igeszakaszban egy elegáns ellentét rejlik egyrészről a Siloah kis patakja, 
valamint másrészről a Nílus és az Eufrátesz között, mintha ezt mondta volna: megfosztották 
Istent a tisztességétől azzal a méltatlan állítással, hogy mikor Isten Jeruzsálemet választotta, 
akkor nem gondoskodott megfelelően a megerősítéséről a védelméhez és a fennmaradásához. 
S természetesen, ha ezt a zsoltárt Sénakhérib seregének megsemmisülése után írták, akkor 
valószínű, hogy az ihletett szerző céllal használta ugyanazt a hasonlatot, mert ezzel akarta 
megtanítani a kegyeseket minden korban arra, hogy egyedül Isten kegyelme lesz a számukra 
elégséges védelem a világ segítségétől függetlenül. Hasonlóképpen a Szentlélek még mindig 
arra buzdít és bátorít minket, hogy ugyanazzal a meggyőződéssel legyünk, és vessük meg 
azok minden forrását, akik gőgösen felmagasztalják magukat velünk szemben, s így 
megőrizhessük a nyugalmunkat a nyugtalanságban és a bajban, s ne szomorodjunk el, vagy 
szégyenüljünk meg a védtelenségünk következtében, míg Isten keze ki van nyújtva a 

                                                
1029 Francis Horatius-fordítása után – a ford. 
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megmentésünkre. Azaz jóllehet Isten segítsége gyengéd és titkos módon jut el hozzánk, mint 
valami lassan csordogáló patak, mégis több nyugalmat ad nekünk, mint ha az egész világ 
minden ereje gyűlne össze a védelmünkre. Jeruzsálemről, mint a Felségesnek szent 
hajlékairól beszélve a próféta gyönyörű utalást tesz annak a korszaknak a körülményeire, 
vagy állapotára, mert jóllehet Isten hatalma kiterjedt a nép minden törzsére, mégis azt a várost 
tette meg királyi székhelyének, ahonnan Izrael egész nemzetét kormányozhatja. A Felséges 
szent hajlékai szétszórattak egész Júdeában, de mégis szükséges volt, hogy összegyűjtessenek, 
és egy szentéllyé egyesíttessenek, s így Isten uralma alatt állhassanak. 

6. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg. A zsoltáros most azt mutatja meg, hogy 
az egyház hatalmas biztonsága miben rejlik: Isten lakozik benne, mert az általunk a nem 
rendül meg kifejezéssel fordított ige nőnemű, így nem vonatkoztatható Istenre, mintha azt 
tanítaná, hogy Isten rendíthetetlen. A mondatot így kell magyarázni: a szent város nem 
mozdul, vagy rendül meg, mert Isten lakozik benne, és mindig készen áll megsegíteni. A 
virradatkor kifejezés azt jelenti, naponta, amint felkel a Nap.1030 Az egész summája ez: Ha 
azt szeretnénk, hogy Isten keze védjen minket, mindenekelőtt azzal kell törődnünk, hogy 
közöttünk lakozzon, mert a biztonság minden reménysége egyedül az Ő jelenlététől függ. S Ő 
nem más célból lakozik közöttünk, mint hogy épségben megtartson minket. Sőt, jóllehet Isten 
nem mindig siet azonnal a segítségünkre a vágyaink tolakodásának megfelelően, de mégis 
mindig a megfelelő időben jön, hogy nyilvánvalóvá tegye a máshol kijelentett igazságot: 
„Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!” (Zsolt121:4) 

 
7. Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját,1031 megszeppen a 

föld. 
8. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela. 
9. Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat1032 szerez a földön; 
10. Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el 

tűzben.1033 
11. Csendesedjetek1034 és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! 

Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.1035 
12. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela. 
 
7. Nemzetek zajonganak. Mivel Isten egyháza soha nincs híjával a nagyon nagy erejű 

ellenségeknek, akik kegyetlen és zabolátlan hevességgel küzdenek állandóan vele, a próféta a 
tapasztalatból erősíti meg azt a tanítást, melyet az isteni segítség legyőzhetetlen jellegéről 
hozott elő. Ebből azután a vigasztalás eme általános alapját származtatja: folytonosan Istenre 

                                                
1030 „A reggel első pillantásakor, azaz, ahogyan a görögök magyarázzák, ’nagyon korán’, mikor a reggel pirkad, 
vagy megmutatkozik.”- Ainsworth. „Amint a reggel feltűnik, azaz Isten nagyon korán a segítségére siet, még 
mielőtt bármiféle ellenség felébredhetne és megtámadhatná.” – Mudge. „Hajnalhasadás előtt, azaz a legnagyobb 
készséggel és gyorsasággal. A kifejezést annak a személynek a viselkedésétől kölcsönzi, aki valami kedvező cél 
megvalósítása érdekében hamarabb kezd abba bele, mint az emberek általában szoktak. Jer7:13 és 7:25.” – 
French és Skinner. 
1031 “C’est, fait resonner.” — Széljegyzet. “Azaz hallatja.” 
1032 “Ou, quels deserts.” — Széljegyzet. “Vagy, micsoda sivatagokat.” 
1033 Ez valószínűleg utalás arra az ókori szokásra, amikor is kupacba gyűjtötték a legyőzöttek fegyvereit és 
vértjeit, majd elégették azokat. A képet a tökéletes győzelem és a tökéletes béke kivívásának leírására használja. 
Ez a szokás élt a zsidók között is, és először a Józs11:6-ban találkozunk vele. Isten ítéleteinek leírása is utal rá az 
Ezék39:8-120-ben. A rómaiaknál is szokásban volt. Virgil utal rá az Aeneisben (8, 59, 560). Egy Vespasianus 
római császár által veretett medálon, ami annak emlékére készült, hogy véget értek a háborúi mind Itáliában, 
mind a világ többi részén, a béke istennője látható egyik kezében olajággal, a másikban égő fáklyával, amint 
felgyújt egy kupac fegyvert. 
1034 “Ou, arrestez, demeurez coy.” — Széljegyzet. “Vagy, álljatok meg, legyetek csendben.” 
1035 “Par toute la terre.” — “Szerte az egész Földön.” 
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tartozik mindenféle felbolydulás visszafogása és lecsendesítése, s az Ő keze elég erős ahhoz, 
hogy az ellenség minden kísérletét meghiúsítsa. Elismerem, ez az igeszakasz vehető 
általánosabb értelemben is, s ekkor azt jelenti, hogy Isten városa ki van téve megannyi 
viharnak és fergetegnek, de Isten kegyessége által mindazonáltal mindig megőriztetik 
békességben. Valószínűbb azonban, amint azt már mondtam az elején, hogy a zsoltáros itt 
valami figyelemre méltó szabadításról beszél, melynek során Isten látványos jelét mutatta 
annak a hatalomnak és kegyességnek, amit az egyház folyamatos fenntartásában gyakorol. 
Ennek megfelelően azt mondja el, ami megtörtént, nevezetesen hogy az egyház ellenségei 
félelmetes sereggel jöttek eltörölni és megsemmisíteni, de Isten hangjára mondhatni 
elolvadtak és szétoszlottak. Ebből a vigasztalás felbecsülhetetlenül értékes alapját nyerjük, 
mikor ezt olvassuk: Jóllehet az egész világ felkel ellenünk, és fokozott őrültségével mindent 
felforgat, mégis egy pillanat alatt semmivé válhat, amint Isten kegyesnek mutatkozik 
irántunk. Az Isten hangja kétségtelenül az Ő akaratát, vagy parancsát jelenti, de a próféta 
ezzel a kifejezéssel látszólag Isten ígéreteire is vet egy pillantást, miszerint Ő lesz az egyház 
őrzője és védelmezője. Egyidejűleg figyeljük meg az ellentétet is, ami itt Isten hangja, 
valamint a világ királyságainak kavargó felzendülése között áll fenn. 

8. A Seregek Ura velünk van. Ebben az igeversben azt tanuljuk meg, miképpen 
leszünk a magunk hasznára alkalmazni azokat a dolgokat, melyeket a Szentírás mindenütt 
feljegyez Isten végtelen hatalmával kapcsolatosan. Akkor leszünk képesek ezt megtenni, ha 
magunkról is elhisszük: egy vagyunk azok közül, akiket Isten atyai szeretettel ölelt Magához, 
és táplál. A zsoltáros ismét arra az örökbefogadásra utal a dicséretből kiindulva, mely által 
Izrael elkülöníttetett a Föld többi népének állapotától. S valóban, ettől eltekintve Isten hatalma 
csak félelemmel töltene el minket. A magabiztos büszkeség tehát onnan fakad, hogy Isten 
azért választott minket a saját népének, hogy a megőrzésünkben és a fenntartásunkban 
megmutassa az Ő hatalmát. Ezen az alapon a próféta, miután ünnepelte Isten hatalmát a 
Seregek Urának nevezvén Őt, rögtön hozzáteszi a másik díszítő jelzőt: Jákób Istene, amivel 
megerősíti a régi időkben Ábrahámmal kötött szövetséget, így az utódai, akiket a megígért 
kegyelem megillet, ne kételkedjenek abban, hogy Isten velük is kegyes lesz. S hogy hitünk 
igazán és szilárdan Istenre támaszkodjon, fontolóra kell vennünk egyidejűleg jellemének 
alábbi két részét: felmérhetetlen hatalmát, mellyel képes az egész világot leigázni, valamint 
atyai szeretetét, amit Ígéjében mutatott ki. Mikor ezt a két dolgot egybetesszük, akkor semmi 
sem gátolhat meg abban, hogy felülkerekedjünk ellenségeinken, akik feltámadnak ellenünk, 
és abban sem szabad kételkednünk, hogy Isten támogat majd minket, mivel megígérte. Ami 
pedig a hatalmát illeti, az elégséges az ígéreteinek teljesítéséhez, mert Ő a Seregek Ura. Ebből 
megtanuljuk, hogy elképesztően nagyot tévednek a Szentírás magyarázatában azok, akik 
teljes mértékben felfüggesztik mindannak alkalmazását, ami Isten hatalmáról hangzik el 
benne, s nem biztosak a felől, hogy Atyjuk lesz, mivelhogy mi vagyunk az Ő nyája és részesei 
az örökbefogadásának. 

9. Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit. A zsoltáros látszólag még mindig annak a 
szabadulásnak a történetét folytatja ebben az igeversben, mellyel Isten bőséges bizonyítékát 
adta annak, hogy Ő egyházának leghatékonyabb és leghűségesebb védelmezője. Ebből 
meríthetnek a kegyesek mind bátorságot, mind erőt az összes, ezután őket érő kísértés 
legyőzéséhez. Isten irántunk való kegyessége megmutatkozásainak a megtartatásunkban 
állandóan a szemünk előtt kellene lenniük, mint az ígéretei bizonyosságáról meggyőződést 
létrehozó eszközöknek a szívünkben. Ezzel a buzdítással hallgatólagosan meg is feddi azok 
közönyösségét és butaságát, akik nem tartják oly nagyra Isten hatalmát, mint kellene. Vagyis 
inkább az egész világot vádolja hálátlansággal, mert alig van száz között egy, aki elismeri, 
hogy bőséges segítsége és biztonsága van Istenben, így valamennyien vakok Isten munkáira, 
vagy inkább szándékosan csukják be a szemeiket azelőtt, aminek a legjobb eszköznek kellene 
bizonyulnia a hitük megerősítésére. Látjuk, milyen sokan tulajdonítják a szerencsének azt, 
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amit Isten gondviselésére kellene visszavezetni. Mások azt képzelik, hogy képesek a saját 
munkálkodásukkal megszerezni mindazt, amit Isten ruházott rájuk, vagy a másodlagos 
okoknak tulajdonítani azt, ami egyedül csak Tőle származik, megint mások minden józan 
eszüket teljesen elvesztették. A zsoltáros tehát joggal szólít fel minden embert és buzdítja őket 
Isten munkáinak fontolóra vételére, mintha ezt mondta volna: az ok, amiért az emberek a 
jólétükkel kapcsolatos reménységeiket nem Istenbe vetik, az, hogy közönyösek az Ő 
munkáinak fontolóra vétele iránt, vagy annyira hálátlanok, hogy feleannyiba sem veszik 
ezeket, mint kellene. Miután általánosságban szól minden emberhez, megtanuljuk, hogy még 
az istenfélők is aluszékonyak és nemtörődömök ebben a vonatkozásban, míg fel nem 
ébrednek. Nagyon felmagasztalja Istennek a népe megőrzésében megmutatkozó hatalmát, 
amit rendszerint lenéznek, vagy nem becsülnek kellőképpen, mikor Isten a szokásos módon 
gyakorolja azt. Ezért állítja a szemük elé az országok elnéptelenedését és a csodálatos 
pusztításokat, valamint más csodálatos dolgokat, melyek jobban megindítják az emberek 
elméit. Ha valaki jobbnak látja az ezután következőket – hadakat némít el – valami speciális 
segítségnek tekinteni Istentől, azt még annak is kell tekinteni, ami arra indítja a kegyeseket, 
hogy ugyanannyi segítséget várjanak Istentől a jövőben, mint amennyit már eddig is 
megtapasztaltak. A próféta látszólag egy konkrét eseményből kiindulva akarja megmutatni, 
hogy milyen hatalmasan szokta Isten az egyházát megvédeni. Az is többször megtörtént, hogy 
Isten lecsendesítette Júdea egész földjén az összes veszélyes, őket nyugtalanító felzendülést, 
és messze űzte tőlük a háborúkat, elvéve ellenségeik bátorságát, összetörvén íjaikat, s 
felégetvén szekereiket. Nagyon valószínű az is, hogy a próféta egy konkrét példából kiindulva 
itt alkalmat vesz arra, hogy megemlítse a zsidóknak, milyen gyakran hiúsította meg 
ellenségeik legnagyobb erőfeszítéseit is. Egy dolog azonban egészen bizonyos: Istent itt azért 
mutatja be ezekkel a jelzőkkel feldíszítve, hogy még akkor is Tőle várjuk a békességet, ha az 
egész világ felzendült, és félelmetesen kavarog. 

11. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! A zsoltáros most 
látszólag Isten népének ellenségeihez fordul, akik sóvárognak a károkozásra és a 
bosszúállásra. A szenteknek kárt okozva ugyanis nem gondolják meg, hogy Istennel vívnak 
háborút. Miután azt képzelik, hogy csak emberekkel van dolguk, öntelten megtámadják őket, 
a próféta ezért lesújt a pökhendiségükre. S hogy szavainak nagyobb súlyt kölcsönözzön, 
Magát Istent mutatja be beszélőként. Először is megparancsolja nekik: csendesedjenek el, 
hogy felismerhessék, Ő az Isten, mert látjuk, hogy mikor az emberek mértéktelenül 
elragadtatnak, akkor minden határon és mértéken túl mennek. Ennek megfelelően a próféta 
joggal követeli az egyház ellenségeitől, hogy csillapodjanak és őrizzék meg a békességüket, 
így mikor a haragjuk lecsillapodik, észrevehessék, hogy Isten ellen harcolnak. Némileg 
hasonló kijelentést olvasunk a negyedik zsoltár ötödik fejezetében: „ne vétkezzetek: 
beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok!” Röviden, a zsoltáros arra 
buzdítja a világot, hogy gyűrjék le és fogják vissza minden kavargó érzelmüket, és adják meg 
Izrael Istenének azt a dicsőséget, amit megérdemel. Emellett figyelmezteti őket: ha továbbra 
is úgy tesznek, mint az őrültek, az Ő hatalma nem szorul Júdea szűk keretei közé, s nem lesz 
Neki nehéz kinyújtania a kezét messze a pogány nemzetekhez, hogy minden földön 
megdicsőítse Magát. Végül megismétli, amit már mondott: Istennek több, mint elegendő van 
mind erőből, mind fegyverből az általa örökbe fogadott egyház megőrzésére és védelmére. 
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47. zsoltár 
 
Egyesek úgy vélik, hogy ezt a zsoltárt akkor írták, mikor a templomot felszentelték, és 

a szövetség ládáját elhelyezték a szentélyben. Miután azonban ez csekély támogatottságú 
elképzelés, ha nem tévedek jobb lesz, ha ahelyett, hogy ebbe merülnénk bele, a zsoltár témáját 
vizsgáljuk meg, s a felhasználását ahhoz, amihez konkrétan használni kell. A zsoltár 
kétségtelenül a meghatározott szent gyülekezeteknek szól, amint arra könnyen 
következtethetünk a költemény egész hangneméből. Talán Dávid írta, majd átadta a 
levitáknak, hogy énekeljék, mielőtt a templom felépült volna, s a frigyláda még a szent 
sátorban lakozott. Bárki is volt azonban a szerzője, nemcsak az izraelitákat buzdítja, de a 
nemzeteket is az egyetlen igaz Isten imádatára. Főleg azt a kegyet magasztalja fel, amit a 
dolgok akkori állapota szerint Isten Ábrahám leszármazottaira ruházott kegyesen, s amiből 
származott aztán az üdvösség az egész világ számára. Egyben azonban próféciát is tartalmaz 
Krisztus jövendőbeli királyságáról. Tanítja, hogy a dicsőség, mely a földi szentély jelképében 
ragyogott fel, széltében-hosszában ki fog terjedni, mikor Isten Maga gondoskodik majd arról, 
hogy kegyelmének sugarai távoli földrészeket is beragyogjanak, s a királyok és a nemzetek 
egy közösségben egyesülhessenek Ábrahám gyermekeivel. 

 
1. Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. 
2. Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. 
3. Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön. 
4. Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. 
5. Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, a kit szeret. Szela. 
 
2. Ti népek mind tapsoljatok. Miután a zsoltáros azt követeli a nemzetektől, hogy 

örömük és hálaadásuk jeléül tapsoljanak Istennek, vagy inkább a több, mint közönséges 
örömre buzdítja őket, melynek hevessége külső kifejeződésekben tör felszínre és mutatkozik 
meg, bizonyos, hogy itt olyan szabadulásról beszél, amit Isten nekik adott meg. Ha Isten 
valami félelmetes királyságot állított volna fel a nemzetek között, azzal inkább a bátorságukat 
vette volna el, és kétségbeesésbe taszította volna őket ahelyett, hogy éneklésre és örömtől 
ugrálásra adott volna nekik okot. Emellett az ihletett szerző itt nem Isten valamely szokásos, 
vagy közönséges áldásáról értekezik, hanem olyanról, mely az egész világot hatalmas 
örömmel tölti el, és minden ember elméjét Isten dicséretének ünneplésére serkenti. Amit 
később tesz hozzá, miszerint minden nemzet Izrael alávetettségébe kerül, azt tehát 
szükségszerűen nem valami szolgai hódoltságnak kell tekinteni, hanem olyan alávetettségnek, 
mely kiválóbb és kívánatosabb a föld összes királyságánál. Természetellenes lenne a 
leigázottak, s erővel és félelemmel behódolásra kényszerítettek számára ugrándozni 
örömükben. Sok nemzet volt Dávid, valamit fia, Salamon hűbérese, de miközben azok voltak, 
soha nem szűntek meg morgolódni és türelmetlenül hordozni a rájuk kényszerített igát, ezért 
ugyancsak távol álltak attól, hogy örömteli és vidám szívvel adjanak hálát Istennek. 

Miután tehát egyetlen szolgaság sem boldog és kívánatos, csak az, amikor Isten győz 
le és hozza Krisztusnak, az Ő Fiának a mércéje és tekintélye alá azokat, akik korábban 
lázadtak. Ebből következik, hogy ez a nyelvezet csak Krisztus királyságára vonatkozhat, Akit 
felséges, rettenetes, nagy királynak nevez (3. vers), de nem azért, hogy a nyomorult lények, 
akik felett uralkodik, reszkessenek a zsarnokságtól, hanem mert az Ő fensége, amit előzőleg 
megvetéssel kezeltek, elegendő lesz az egész világ lázadásának megszüntetéséhez. Észre kell 
venni, hogy a Szentlélek célja itt annak megtanítása, hogy amiképpen a zsidókra is hosszú 
időn át megvetően tekintettek, rossz dolgokkal nyomták el, és időről időre különféle 
csapásokkal is sújtották őket, Isten irántuk való jósága és nagylelkűsége annál látványosabb 



 463 

volt most, mikor Dávid királysága minden oldalon legyőzte a szomszédos nemzeteket, és a 
dicsőség ily magas fokára jutott. A szavak kapcsolatából azonban könnyedén 
kikövetkeztethetjük azt az igazságot, amire már utaltam, hogy mikor Istent felséges, 
rettenetes, nagy királynak nevezi, az a prófécia Krisztus királyságára vonatkozik. Kétség sem 
férhet hozzá tehát, hogy itt Isten kegyelmét ünnepli ezekkel a kifejezésekkel, hogy 
megerősítse az istenfélők szívét abban az időszakban, ami még közbejön Krisztus 
visszajöveteléig. Ebben az időszakban egyébként nemcsak Izrael győztes állapota jutott 
romlásra, hanem még a népet is a legkeservesebb arcátlansággal nyomták el, s nem ízlelhették 
Isten kegyességét, s nem meríthettek abból vigasztalást, csak egyedül Isten ígéreteire 
támaszkodva. Tudjuk, hogy volt egy hosszú szünet Isten ókori népe királyságának 
ragyogásában, mely Salamon halálával kezdődött, és Krisztus eljöveteléig tartott. Ez az 
időszak egy örvényt, vagy tátongó szakadékot alkotott, mely elnyelte volna az istenfélők 
elméit, ha nem támogatta volna őket Isten Ígéje. Miután tehát Isten Dávid személyében 
Krisztus királyságának előképét mutatta be, ezt magasztalja itt fel – bár nem sokkal ezután 
következett Dávid királyságának szomorú, és majdnem szégyenteljes elhalványodása, majd a 
legfájdalmasabb csapások, s végül a fogság és a legnyomorultabb szétszóratás, ami alig 
különbözött a teljes megsemmisüléstől – s a Szentlélek ezért buzdítja a kegyeseket a folytonos 
tapsra az örömtől a megígért Megváltó eljöveteléig. 

4. Alánk veti a népeket. Egyesek az igét az alávetette kifejezéssel fordítják, s ez 
egyezik az általam adott fordítással. Mások az alánk parancsolta kifejezést használják, ami 
kissé távolabb áll a jelentéstől. De a ידבר yadebber igét a megsemmisíteni értelemben 
fordítani, amint azt egyesek teszik, teljességgel ellentétes a próféta mondanivalójával, mert itt 
kétségtelenül előnyös, örömteli és kívánatos alávettetésről van szó. A héberben az ige jövő 
időben áll, alánk fogja vetni, s ha bárki meg akarja ebben a formában tartani, nagyon én sem 
ellenzem. Mivel azonban bizonyos, hogy Dávid királyságának képe alatt itt Isten eljövendő 
kegyelmét ünnepli, én is készségesen elfogadtam azt a magyarázatot, amit mások is jobbnak 
tartanak. Emellett jóllehet a próféta ebben az igeversben különösen a honfitársait buzdítja az 
Isten iránti hálára, mert az Ő kegyelmének köszönhetően uralkodtak a népeken, biztos, hogy 
úgy érti: ezek a legyőzöttek is osztoztak a zsidókkal az örömben. A test nem különbözik 
jobban az árnyéktól, mint amennyire az öröm említett kifejeződései – melyekkel a pogány 
nemzetek Dávidot tisztelték a régi időkben – különböznek attól az örömtől, amivel az 
istenfélők világszerte1036 befogadják Krisztust, mert az utóbbi a szív szándékos 
engedelmességéből fakad. S biztos, hogy ha utólag a ládát a templomba vitték, s e jelkép 
mögött nem húzódott volna meg valami sokkal magasztosabb, ami annak lényegét alkotta, 
úgy gyerekes öröm lett volna Istennek ott lakóhelyet tulajdonítani, és ilyen szűk korlátok közé 
szorítani Őt be. Mikor azonban Isten fensége, ami a sátorba lakozott, megmutatkozott az 
egész világ előtt, s mikor minden nemzet az Ő alárendeltségébe került, akkor Ábrahám 
leszármazottainak eme kiváltsága is megmutatkozott látványosan. A próféta tehát, mikor 
kijelenti, hogy a pogányok úgy lesznek alávetve, hogy nem tagadják meg az engedelmességet, 
azzal azt a királyságot írja le, melyről korábban beszéltünk. Nem szabad azt feltételeznünk, 
hogy itt Istennek az egész világot kormányzó titkos gondviseléséről értekezik, hanem arról a 
speciális hatalomról, amit Ígéjével gyakorol. Így tehát, hogy helyesen nevezhessük Királynak, 
a saját népének kell elfogadni annak. Megkérdezhető azonban: „Miután Krisztus az egész 
egyházat a saját tekintélye és mennyei hatalma alá vonta, milyen értelemben mondható, hogy 
a nemzetek alá vannak vetve a zsidóknak, látván, hogy az egyház rendje nem alakítható ki 
olyan helyesen, amint kellene, amíg Krisztus, az egyetlen Fő nem áll kimagaslóan mindenek 
felett, s minden istenfélő, a legnagyobbtól a legkisebbig, a tagok alázatos sorában tartja 
magát? Sőt, miután mikor Krisztus az egész világon felállította a királyságát, az 

                                                
1036 “Par tout le monde.” 
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örökbefogadás, mely egykor egyetlen nép előjoga volt, elkezdett az összes nemzet közös 
előjogává válni, ezáltal szabadság adatott mindenkinek, hogy a valódi testvériség kötelékeivel 
összekötve törekedjenek a mennyei örökségre.” Erre a válasz könnyű: Mikor a törvény igája 
került a pogányokra, a zsidók szuverenitást nyertek felettük, ahogyan az egyház pásztorai is 
gyakorolják a Szentlélek igazságszolgáltatását. Pont emiatt neveztetik az egyház királynőnek, 
és mindnyájunk anyjának (Gal4:26), mert az isteni igazság, mely mint a valamennyiünk 
alávettetésére szolgáló jogar őrá bízatott. Jóllehet tehát a zsidók Krisztus királyságának a 
napvilágra jöttekor a pogány nemzetek nyomorult és megalázó szolgaságában voltak 
mondhatni azok rabszolgáiként, a szuverenitás mégis joggal tulajdoníttatott nekik, mert Isten 
„kinyújtotta a hatalom pálcáját Sionból” (Zsolt110:2), és megbízta őket a törvény 
megtartásával, így az ő hivataluk volt megfékezni és legyőzni a pogányokat az Ő 
tekintélyével. Az egyetlen mód, amivel a világ többi része Isten alávetettségébe került, mikor  
Isten Lelke által megújított emberek akarattal tették magukat taníthatóvá és engedékennyé a 
zsidóknak, és tűrték, hogy uralkodjanak rajtuk,1037 ahogyan máshol is olvassuk: „E napokban 
lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad 
annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az 
Isten!” (Zak8:23). 

5. Kiválasztja nékünk örökségünket. Az ihletett költő itt konkrétabban Isten ama 
speciális kegyelmét ünnepli, melyet az Ő jóságában ruházott rá Ábrahám választott és szent 
magvára. Miután elment a világ többé része mellett, és olyan népet fogadott örökbe, mely a 
létszámát tekintve csekély és megvetendő volt. Ezért volt helyes, hogy atyai szeretetének eme 
látványos záloga meg legyen különböztetve attól az általános nagylelkűségtől, mely az egész 
emberiségre válogatás nélkül kiterjed. A kiválasztja szó tehát különösen hangsúlyos, és azt 
sugallja, hogy Isten nem úgy bánt Ábrahám gyermekeivel, mint ahogy válogatás nélkül 
szokott bánni a többi nemzettel, hanem mondhatni örökösödési jogot adományozott nekik, 
sajátos méltóságot, mely által kiválóbbakká váltak másoknál. Ugyanezt a dolgot fejezi ki 
rögtön ezután a dicsőség szó is. Azért parancsolja meg nekik tehát a hálaadás kötelességét a 
próféta, mert Jákób személyében felmagasztalva az Ő választott népét a legnagyobb 
tisztességre, azzal dicsekedhetnek, hogy az állapotuk különbözött minden más nemzetétől. 
Egyidejűleg azt is megmutatja, hogy ez Isten ingyenes és ki nem érdemelt kegyességéből 
fakadt. Az akit névmás itt a mert határozószó helyén áll, mintha a zsoltáros ennek a 
kiváltságnak az okát, mely által megkülönböztettek, egyedül Istennek tulajdonítaná. 
Valahányszor tehát Istennek a zsidók iránti kegyességét dicséri azért, mert Ő szerette atyáikat, 
mindig meg kell emlékeznünk arról az alapelvről, hogy ezzel minden érdemet eltöröl az 
emberben. Ha a szent pátriárkák minden kiválósága, vagy dicsősége tisztán és egyszerűen 
Isten jótetszésétől függött, akkor ki merészelne bármit is a maga sajátjának tulajdonítani? Ha 
tehát Isten bármit is adott nekünk, mondhatni speciális kiváltságként, tanuljuk azt meg 
egészen az Ő atyai szeretetének tulajdonítani, mellyel azok iránt viseltetik, akiket az Ő 
nyájának választott. Ebből az igeszakaszból arra is következtetünk, hogy a kegyelem, amit 
Isten a választottainak mutat, nem terjed ki általánosan minden emberre, hanem olyan 
kiváltság, mellyel keveseket különböztet meg az emberiség nagy tömegéből. 

 
6. Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr. 
7. Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! 
8. Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel. 
9. Isten királyságot szerzett1038 a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének 

trónján. 
                                                
1037 “C’est a dire, la reformation selon la vraye religion de Dieu.” — Széljegyzet. “Azaz mondhatni a reformáció 
Isten igaz vallásának megfelelően.” 
1038 A Károli-fordítás szerint: Isten uralkodik… - a ford. 
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10. Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert 
Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen! 

 
6. Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt. Utalás ez egy ókori ceremóniára, 

amit a törvény alatt tartottak. Miután a harsonák hangjával szokták ünnepélyesebbé tenni a 
szent gyűléseket, a próféta azt mondja, hogy Isten felvonul, mikor a kürtök felbátorítják és 
felindítják a népet az Ő hatalmának dicsőítésére és magasztalására. Mikor az ókorban 
előadták ezt a ceremóniát, olyan volt az, mint mikor egy király jelent meg az alattvalói között 
fenséges ruhában és nagy ragyogással, amivel bámulatot és tiszteletet váltott ki. Egyidejűleg a 
szent szerző a ceremónia előképe alatt kétségtelenül egy győztesebb bevonulásra akarta 
ráirányítani a figyelmünket – Krisztuséra, „a ki fel is ment, feljebb minden egeknél” (Ef4:10), 
és elnyerve az egész világra kiterjedő birodalmát, a mennyei hatalommal felfegyverkezve 
legyőzött minden büszkeséget és önteltséget. Emlékeznünk kell arra, amire korábban 
hivatkoztam, hogy a Jahve név a frigyládára vonatkozik, mert jóllehet Isten lényege, vagy 
fensége nem volt belezárva, s a hatalma és a tevékenykedése sem kötődött hozzá, mégsem 
volt hiábavaló, vagy üres jelképe az Ő jelenlétének. Isten megígérte, hogy mindaddig a nép 
között lakozik, amíg a zsidók az Általa a törvényben előírt szabályok szerint tisztelik Őt, s 
ténylegesen ki is mutatta, hogy velük van, s nem hiába hívták Őt maguk között segítségül. 
Ami itt elhangzik, az viszont jobban vonatkozik annak a dicsőségnek a megmutatkozására, 
ami Krisztus személyében ragyogott fel. Röviden, a zsoltáros szavainak jelentése ez: Mikor a 
kürtök felharsantak a zsidók között a törvény előírásainak megfelelően, az nem puszta hang 
volt, mely szertefoszlott a levegőben, mert Isten, aki a frigyládát tette meg a jelenléte 
zálogának és jelének, valóban jelen is volt abban a közösségben. Ebből származtat a próféta 
egy érvet ahhoz, hogy megparancsolja a kegyeseknek: énekeljék Isten dicséretét. Azt mondja, 
ebbe merülve nem fognak vakon, vagy véletlenszerűen cselekedni, mint a babonások, akik 
semmiféle bizonyossággal sem rendelkeznek a hamis vallásos rendszereikben, hiába 
siránkoznak és hajladoznak a bálványiak előtt. Megmutatja: a kegyeseknek jogos alapjuk van 
ahhoz, hogy szájjal és vidám szívvel dicsérjék az Urat, mivel biztosan tudják, hogy úgy velük 
van, mintha királyi trónját közöttük állította volna fel. 

8. Mert az egész föld királya az Isten. A zsoltáros, a választott nép Királyának 
nevezvén Istent a az előző vers végén, most az egész föld Királyának nevezi. Ezzel pedig, 
miközben a zsidóknak követeli az elsőszülöttség jogát és tisztességét, egyidejűleg a 
pogányokhoz köti őket, mint társakat és részeseket ugyanabban az áldásban. Ezekkel a 
szavakkal arra céloz, hogy Isten királysága sokkal fenségesebb és dicsőségesebb lesz Messiás 
eljövetelekor, mint volt a törvény homályos korszaka alatt, mivel ki fog terjedni a Föld végső 
határáig. S hogy nagyobb komolyságot kölcsönözzön a buzdításának, ötször ismétli az 
énekeljetek szót. A מסכיל maskil szó itt nem többes, hanem egyes számban szerepel,1039 mert 
ezzel buzdít mindenkit az éneklésre, aki csak gyakorlott abban. Kétségtelenül a 
zeneművészeti jártasságról beszél, de egyben azt is megköveteli, hogy Isten imádói 
értelemmel énekeljék Isten dicséretét, hogy az ne csak pusztán a nyelv hangja legyen, mint 
ami a helyzet a pápisták esetében. Annak ismerete, hogy mit énekeltek azért szükséges, mert 
így lehet a helyes zsoltáréneklésbe fogni, nehogy Isten neve megszentségteleníttessék, ami 
egészen biztosan bekövetkezne, ha az éneklés nem volna több, mint tovatűnő, a levegőben 
szertefoszló hang.1040 

                                                
1039 Kálvin ezt a szót a latin változatban az „intelligens”, míg a franciában az „entendu” szóval fordítja, s a 
francia változat széljegyzetei között megjegyzi: “C’est, O vous chacun entundu!” — “Azaz, Ó mindannyian, 
akik megértitek!” Dr. Adam Clarke olvasata: “Énekeljetek tanító éneket”, és megjegyzi: „Érezzünk és 
hangozzunk együtt. Szíveitek és fejeitek tartsanak együtt a hangotokkal”. 
1040 “Comme de faict il seroit s’il n’y avoit seulement que la voix qui s’escoule en l’air.” 
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9. Isten királyságot szerzett a nemzetek fölött. Szó szerint uralkodott, mivel azonban a 
 malach ige múlt időben áll, ami a héberben folytatólagos cselekvést jelöl, a királyságot מלך
szerzett kifejezéssel fordítottuk. A próféta ismételten arról tájékoztat, hogy Isten uralkodik a 
nemzetek felett, s ebből könnyű megérteni, hogy itt új, és korábban nem hallott uralkodási 
módszerről beszél. Hallgatólagos ellentét van itt a törvény korszaka, mikor Isten a birodalmát, 
vagy királyságát Júdeára korlátozta, valamint Krisztus eljövetele között, mikor az széltében-
hosszában kiterjedt, s mondhatni az egész világot elfoglalta az egyik végétől a másikig. Isten 
fensége elküldött néhány szikrát a ragyogásából a pogány nemzetek közé, mikor Dávid 
adófizetőkké tette őket, de a próféta ezen az alapon tulajdonképpen nem mondhatta, hogy 
Isten uralkodott közöttük, hiszen megvetették mind az Ő tiszteletét, mind az igaz vallást, s az 
egyházat teljességgel eltörölnek kívánták látni. A prófécia beteljesedésének meglátásához 
tehát természetesen Krisztushoz kell jönnünk. Amit az igevers második mondatában tesz 
hozzá, miszerint Isten ott ül az ő szentségének trónján, azt két értelemben fordíthatjuk. Ezalatt 
a kifejezés alatt gyakran a szent sátrat, vagy a templomot kell érteni, néha azonban a mennyet 
is jelenti. Ha bárki inkább a templomra vonatkoztatja, az igeszakasz jelentése az alábbi: 
Miközben Isten az egész világ felett uralkodott, és az összes nemzetet a birodalmába vonta, a 
trónját Jeruzsálemben állította fel, s innen áradt ki az evangélium tanítása, mellyel az minden 
népet a hatalmába kerített. Ugyanakkor helyesen vonatkoztathatjuk ezt a kifejezést a mennyre 
is, ekkor az igeszakasz jelentése ekképpen alakul: Isten, kinyújtván a kezét az emberek 
legyőzésére, s a hatalmába kerítésére, világosan megmutatja, hogy a mennyei trónjáról 
uralkodik az emberek felett. Amíg meg nem mutatja az embereknek látható jelekkel, 
közvetlen közelről az Ő hatalmát és munkálkodását, addig nem ismerik el a világ 
Kormányzójának. 

10. Népek fejedelmei gyülekeztek össze. A zsoltáros különféle kifejezésekkel 
gazdagítja és erősíti az előző mondatot. Ismét kijelenti, hogy a mód, mellyel Isten uralmat 
szerzett a pogányok felett, az nem volt más, mint a korábban idegenek egyesülése ugyanannak 
a hitnek az örökbefogadásában a zsidókkal, s így a különféle nemzetek a szétszórattatás 
nyomorúságos állapotából egy testbe gyűjttettek össze. Mikor az evangélium tanítása 
kinyilatkoztatott és felragyogott, az nem vette ki a zsidókat abból a szövetségből, amit Isten 
hosszú idővel azelőtt kötött velük. Épp ellenkezőleg, inkább minket egyesített velük. Miután 
tehát a pogányok elhívása nem volt más, mint eszköz, mellyel bevésettek és befogadtattak 
Ábrahám családjába, a próféta joggal jelenti ki: idegenek, vagy külföldiek gyűltek 
mindenfelől a választott néphez, hogy ezzel a növekedéssel Isten országa kiterjedhessen az 
egész földre. Ezen az alapon mondja Pál (Ef3:6), hogy a pogányok egy testé lettek a 
zsidókkal, és részeseivé váltak az örökkévaló örökségnek. A mózesi üdvökonómia 
törvényeinek eltörlésével most eltöröltetett a „válaszfal” is, mely elválasztotta egymástól a 
zsidókat és a pogányokat (Ef2:14), mindazonáltal igaz marad, hogy nem számíttatunk Isten 
gyermekei közé, amíg nem vagyunk bevésve Ábrahám törzsébe. A próféta nem pusztán a 
köznépről beszél, hanem elmondja nekünk, hogy a fejedelmek is a kiváltságaik csúcsának 
fogják tartani az összegyűjtetésüket a zsidókkal, amint majd egy másik zsoltárban is látjuk: 
„És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született” (Zsolt87:5). 

Azt is hozzáteszi, hogy ez az összegyűjtetés Ábrahám Istenének népéhez történik 
majd, s ezzel arra tanít: itt nem kell a zsidóknak semmiféle felsőbbrendűséget tulajdonítani, 
amivel természetes módon rendelkeznek másokkal szemben, hanem minden kiválóságuk attól 
függ, hogy a tiszta istentisztelet virágzik-e közöttük, s nagyra becsülik-e a mennyei tanítást. 
Ez tehát nem az elfajult, vagy elvetett zsidókról szól, akiket a saját hitetlenségük vágott el az 
egyháztól. De ahogyan Pál szerint (Rm11:16) a gyökér szent, úgy az ágak is szentek, így a 
nagyobb rész elbukása nem akadályozza meg, hogy ez a tisztesség továbbra is megmaradjon a 
maradéknak. Ennek megfelelően hívta el a „pusztulás”, ami mint Ézsaiás próféciája mondja, 
kiáradt az egész földre, Ábrahám Istenének népét. Ez az igeszakasz két nagyon fontos és 
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tanulságos igazságot tartalmaz. Először is megtanuljuk belőle, hogy mindazoknak, akik Isten 
gyermekei közé számláltatnak, helyet kell keresniük maguknak az egyházban, és 
csatlakozniuk kell ahhoz, hogy testvéri közösséget tarthassanak fenn minden istenfélővel. 
Másodszor, mikor az egyház egységéről beszél, azt nem másban kell elképzelni, mint az Isten 
Ígéje iránti engedelmességet illető őszinte egyetértésben, hogy egy akol lehessen, és egy 
Pásztor. Sőt, azoknak, akik tisztességben és gazdagságban felmagasztaltattak a világban, azt 
tanácsolja, hogy vetkőzzenek le minden büszkeséget, s akarattal és engedelmesen hordozzák 
másokkal együtt az igát, s ezzel mutatkozzanak az egyház engedelmes gyermekeinek. 

Ami rögtön ezután következik, mert Istené a földnek pajzsai, azt sokan a fejedelmekre 
vonatkoztatják.1041 Elismerem, hogy ez a hasonlat gyakorta előfordul a Szentírásban, s ez az 
értelmezés nem is tűnik alkalmatlannak ebben az igeszakaszban. Mintha a próféta ezt mondta 
volna: Isten hatalmában áll bevésni az Ő egyházába a világ nagyjait, valamikor csak jónak 
látja, mert felettük is uralkodik. Az igeszakasz értelme azonban egyszerűbb lesz, ha így 
magyarázzuk a szavakat: Miután egyedül Isten őrzi meg és tartja fenn a világot, a nagy és 
legfelsőbb rendű fenséget, mely megfelel a világ fenntartásának magasztos és nehéz 
munkájához, joggal szemlélik bámulattal. A szent szerző kimondottan többes számban 
használja a pajzsok szót, mert végiggondolva a különféle, és majdnem megszámlálhatatlanul 
sok veszélyt, melyek szüntelenül fenyegetnek a világ minden részén, Isten gondviselésének 
szükségszerűen megannyi módon kell közbelépni, és mondhatni kerek pajzsokként működni. 

                                                
1041 A magisztereket és a kormányzókat nevezi az Íge pajzsoknak a Hós4:18-ban és a Zsolt89:19-ben. Ebben az 
értelemben használja itt a Septuaginta is. 
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48. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Jeruzsálem városának valamely figyelemre méltó szabadulását 

ünnepli abból az időben, mikor sok király szövetkezett össze az elpusztítására. A próféta 
(bárki is volt a zsoltár szerzője), miután hálát adott Istennek ezért a szabadulásért, ezt az 
alkalmat ragadja meg a város boldog állapotának magasztos kifejezésekkel történő 
dicsőítésére, látván, hogy Isten az állandó védője és őrizője. Isten népe számára nem lenne 
elégséges tudni és elismerni, hogy Isten hatalma egyszer megtartotta és megvédte őket, ha 
egyidejűleg nem lennének arról is meggyőződve, hogy ugyanennek az Istennek a hatalma 
tartja meg és védelmezi őket az eljövendő időkben is, mert a saját népéve fogadta 
mindnyájukat. A próféta tehát főleg ahhoz a dologhoz ragaszkodik, hogy nem hiába építették 
fel Isten szentélyét a Sion hegyén, hanem hogy ott hívják segítségül az Ő nevét, így hatalma 
látványosan megmutatkozhasson a népének szabadításában. A zsoltár témájából könnyű 
kikövetkeztetni, hogy Dávid halála után íródott. Valóban elismerem, hogy Dávid ellenségei 
között is voltak külföldi királyok, s nem az akaratuk hiánya következtében nem pusztult el 
végleg Jeruzsálem, de nem olvassuk, hogy valaha is elkezdték volna ostromolni, s olyan 
szorult helyzetbe került volna, mikor már szükségessé vált az erőfeszítéseik visszaszorítása 
Isten hatalmának csodálatos megnyilvánulása által. Valószínűbb, hogy ezt a zsoltárt Akház 
uralkodásának idejére kell tenni, mikor a várost megostromolták, s a lakói a végső 
kétségbeesésbe estek, mindazonáltal az ostrom mégis hirtelen a kezdetét vette (2Kir16:5), 
vagy Jósafát és Asa uralkodásának idejére (2Krón14:9 és 20:2), mert tudjuk, hogy az ő 
uralkodásuk alatt őrizte meg Jeruzsálemet a végromlástól a csodálatos mennyei segítség. Azt 
biztosra kell vennünk, hogy a zsoltáros itt az igaz hívőknek Isten irántuk való kegyességének 
példáját mutatta be, amiből okkal vélhették, hogy állapotuk boldog, látván, hogy Isten a Sion 
hegyén választott lakóhelyet magának hogy onnan uralkodhasson felettük a javukra és a 
biztonságukra. 

 
1. A Kóráh fiainak zsoltáréneke. 
2. Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges 

hegyén. 
3. Szépen helyezkedik el1042 az egész föld öröme, a Sion hegye, az északi 

oldalakon,1043 a nagy királynak városa. 
4. Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. 
 
2. Nagy az Úr és igen dicséretes. A próféta, mielőtt rátérne Isten irántuk való 

kegyessége ama speciális példájának említésére, melyre utaltam, általánosságban tanítja, hogy 
Jeruzsálem városa boldog és virágzó volt, mert Isten kegyelmesen Magára vállalta a 
védelmének és a megőrzésének feladatát. Ezen a módon választja el és különbözteti meg Isten 
egyházát a világ többi részétől, s mikor Isten az egész emberi fajból egy csekély számú 
csoportot választ ki, akiket atyai szeretettel ölel magához, akkor ez a számukra 
felbecsülhetetlenül nagy áldás. Az Ő csodálatos jósága és igazságossága az egész világ 
kormányzásában felragyog, így annak egyetlen része sincs híjával az Ő dicséretének, mert 
mindenhol bőséges okunk van arra, hogy dicsérjük Őt. Itt azonban az ihletett költő Isten ama 
dicsőségét ünnepli, mely az egyház védelmében mutatkozik meg. Kijelenti, hogy nagy az Úr 
és igen dicséretes [dicsérendő] A SZENT VÁROSBAN. De vajon nem így van az egész 
világon mindenütt? Kétségtelenül így van. Amint mondtam, nincs a világnak olyan zuga, 

                                                
1042 A Károli-fordítás szerint: Szépen emelkedik – a ford. 
1043 A Károli-fordítás szerint: a szélső észak felé – a ford. 
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ahová ne hatolna el az Ő bölcsessége, igazságossága és jósága, de miután az Ő akarata az, 
hogy főleg és különleges módon az egyházban dicsérjék Őt, a próféta nagyon helyesen állítja 
a szemünk elé azt a tükröt, melyben Isten világosabb és elevenebb bemutatóját adja az Ő 
jellemének. Szentséges hegynek nevezve Jeruzsálemet arra tanít minket egyetlen szóval, hogy 
milyen jogon és módon vált az sajátosan Isten városává. Azért, mert a frigyládát oda 
helyezték isteni elrendelésre. A kifejezés jelentése ez: Ha Jeruzsálem mondhatni szép és 
magasztos színház, melyben Isten bemutatja fenségének nagyságát, az nem bármiféle saját 
érdemének következtében van így, hanem mert a frigyládát oda helyezték Isten parancsára, az 
Ő különleges kegyének jeleként. 

3. Szépen helyezkedik el az egész föld öröme, a Sion hegye. Az előző mondatban tett 
kijelentés megerősítése végett a próféta azokat a kiválóságokat ünnepli, melyekről a Sion 
hegye abban az időben híres volt, s ezekben Isten dicsőségét kell meglátnunk, amiről épp az 
imént szóltam. Elhelyezkedésének szépsége, amiről először szól, valóban természetes volt, de 
ezzel adja értésünkre, hogy a város kellemes megjelenése a kezdetektől fogva magán hordozta 
Isten kegyességének jeleit, így egyedül már a látványa megmutatta: Isten különleges módon 
díszítette és gazdagította meg azt a helyet tekintettel arra, hogy valamikor a jövőben majd 
szent célokra lesz elkülönítve. Nem gondolom azonban, hogy az elhelyezkedését azért nevezi 
szépnek és kellemesnek, mert páratlan volt Júdea földjén, hiszen tudjuk, hogy voltak más 
városok, melyek semmilyen vonatkozásban nem voltak alábbvalóak Jeruzsálemnél, sem a 
termékenység, vagy a fekvésük kellemessége, sem más előnyök tekintetében. Véleményem 
szerint a város fekvésével egyetemben a zsoltáros azt a dicsőséget is szemléli, ami más 
forrásból származott – abból, hogy Isten temploma ott épült fel. Mikor tehát a város szépségét 
halljuk itt tőle ünnepelni, emlékezzünk meg a lelki szépségről, ami hozzáadódott a hely 
természetes szépségéhez a próféciából, mely szerint a frigyláda ott lakozik majd örökre. Ami 
a נוף noph szót illeti, amit elhelyezkedésnek fordítottam, az igemagyarázók vélemény eltérő. 
Egyesek magaslatnak, vagy emelkedésnek értik, mintha azt mondta volna, hogy Jeruzsálem 
magas és felemelt helyen helyezkedik el. Mások éghajlatnak fordítják,1044 mert a zsidók az 
éghajlatot jelképesen ágaknak nevezik annak alapján, ahogyan szétterjednek.1045 Az ehhez 
hasonló dolgokban, melyeknek nincs túl nagy jelentősége, nem szoktam túl kritikus lenni. Én 
csak azt a fordítást választottam, mely számomra a legvalószínűbbnek tűnik, nevezetesen 
hogy az ország a kinézetében rendkívül kellemes és örömteli volt. Mikor a zsoltáros úgy 
beszél a Sion hegyéről, mint az északi oldalon elhelyezkedőről, akkor kétséges, hogy vajon 
dicséretet mond-e a Sion hegyéről, hogy az észak felé terült el, illetve arra nézett, vagy, hogy 
így kell magyaráznunk a mondatot: noha a Sion hegye északra néz, az semmivel sem 
csökkenti a szépségét. Az előbbi magyarázat azonban számomra természetesebbnek tűnik. 
Ézsaiás prófétánál is látjuk, amint e hegy kiválóságának említése okából az alábbi kifejezést 
használja a könyve 14. fejezetének 13. versében, mikor Sénakhéribet mutatja be így 
beszélvén: „Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a 
gyülekezet hegyén messze északon”. 

A zsoltáros ezután az egész föld örömének nevezi a Sion hegyét. S nemcsak azért 
teszi, ezt, mert mint a zsidók ostobán fecsegnek róla, az ország egészséges volt az éghajlata 
lágyságának következtében, vagy, mert édes és kiváló gyümölcsöket termett, ami örömöt 
okozhatott az idegen nemzeteknek – ez ugyanis szintén hideg, és elégtelen spekuláció – 

                                                
1044 Szép az éghajlata, azaz a Sion hegye kellemes és kedves éghajlatú. Ezt a nézetet támogatják Montanus és 
Ainsworth. Bate és Parkhurst olvasata: „Szép a kiterjedése, azaz a látványa, ami a szemünk elé tárul.” 
1045 A Septuaginta egyes régi másolataiban az eredeti, Kálvin által a szépen helyezkedik el kifejezéssel fordított 
 yepheh noph szavakat az ευρυνων szóval fordítja, amit viszont Ágoston és Ambrosius fordítanak a יפה נוף
dilatans, szétterjedő kifejezéssel. „Ez”, mondja Hammond, „valószínűleg figyelembe veszi a נוף jelentését, mely 
a Mishnában a fa felső ágait, vagy a korona felső részét jelenti, aminek egyes zsidók is helyt adnak, Siont egy 
szép, szerteágazó fához hasonlítva.” 
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hanem mert onnan jött el az üdvösség az egész világra, s onnan kapták a nemzetek az élet 
világosságát, és a mennyei kegyelem bizonyságtételét. Ha az emberek által megélt és táplált 
öröm Isten nélkül való, akkor az örömük végkimenetele a pusztulás lesz, a nevetésük pedig 
fogcsikorgatássá válik. Krisztus azonban megjelent evangéliumával a Sionon, hogy az egész 
világot betöltse valódi örömmel és örök boldogsággal. Igaz, a próféta korában az evangélium 
ismerete még nem jutott el idegen nemzetekig, de azért használja ezt a kifejezésmódot a 
legnagyobb helyességgel, hogy megtanítsa a zsidókat: az igazi áldottságot csakis Isten 
kegyelmi szövetségétől kell várni, ami arra a szent helyre helyeztetett. Egyidejűleg azt is 
megmondta előre, ami végül beteljesedett az utolsó időkben Krisztus eljövetelével. Ebből 
megtanulhatjuk: Isten kegye bőven elegendő az istenfélők szíveinek megörvendeztetéséhez, 
ahogyan épp ellenkezőleg, mikor nem áll rendelkezésre, minden ember elkerülhetetlenül a 
nyomorultság és a bánat állapotába kerül. Amit rögtön ezután tesz hozzá a nagy királynak 
városát illetően, azzal azt akarja megmutatni, hogy a Sion hegye nemcsak önmagában volt 
szent, hanem előjogánál fogva azt az egész várost szentté tette, ahol Isten állította fel a trónját, 
hogy a népe felett uralkodhasson. 

4. Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. Itt a szent költő ismét Isten 
Jeruzsálem városának adott védelmével hozakodik elő abból a célból, hogy bemutassa a város 
méltóságát, amint azt a Zsolt46:6-ban is láttuk: „Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; 
megsegíti Isten virradatkor”. 

Az ellentét érdekében konkrétan említi a palotákat, hogy megtanítsa a zsidókat: noha a 
szent város meg volt erősítve erős tornyokkal, és fenséges házak álltak benne, s így egy erődre 
emlékeztetett, mégis, a folyamatos biztonsága egyedül és kizárólag Isten hatalmának és 
segítségének volt köszönhető. Ezekkel a szavakkal Isten népét arra tanítja, hogy lakozzanak 
bár erődítményekben és palotákban, mindazonáltal mégis gondosan vigyázniuk kell arra, 
hogy ez a nagyság, vagy fennköltség el ne homályosítsa, vagy takarja előlük Isten hatalmának 
látványát, s ne legyenek olyanok, mint a világi emberek, akik megelégedvén a gazdagsággal 
és a földi segítséggel, semmibe veszik azt, hogy Isten az őrzőjük és védelmezőjük. A földi 
gazdagság a természetes romlottságunk következtében képes elkápráztatni a szemeinket, és 
elfeledtetni velünk Istent, ezért tehát különös figyelemmel kell elmélkednünk azon a 
tanításon, mely szerint bármivel is rendelkezünk, ami megbecsülésre méltónak látszik, annak 
nem szabad megengedni, hogy elhomályosítsa Isten hatalmát és kegyelmét. Épp ellenkezőleg: 
Isten dicsőségének mindig világosan fel kell ragyogni minden ajándékban, melyekkel 
kegyeskedik minket megáldani és felékesíteni, hogy Benne számítsuk magunkat gazdagnak és 
boldognak, sehol máshol. 

 
5. Mert ímé, a királyok összegyűltek, de tovatüntek együttesen. 
6. Meglátták ők, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak. 
7. Rémület1046 fogta el ott őket, fájdalom, a milyen a szülőasszonyé; 
8. A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit. 
 
5. Mert ímé, a királyok összegyűltek. Itt említi azt a különleges szabadulást, amiről 

beszéltem. A próféta elmeséli, hogy mikor a királyok összegyűltek Jeruzsálem 
megsemmisítésére, erőfeszítéseik ugyanolyan hatástalanul foszlottak szerte, mint a felhők a 
légkörben. Sőt, még azt is elmondja nekünk, hogy a városra vetett egyetlen pillantástól 
vereséget szenvedtek és elvesztek, mégpedig nem közönséges módon, hanem mint ahogyan 
az asszonyt, akinek eljön a szülése órája, hirtelen elborítja a fájdalom és a bánat. Nem tudjuk 
bizonyosan, hogy a zsidók történelmének mely konkrét részéről beszél a próféta, de a 
kijelentések jól illenek mind Akház, mind Jósafát és Asa uralkodásának idejére. S valóban 

                                                
1046 “Tremblement.” — “Reszketés.” 



 471 

csodálatos munkája volt az Istennek az, amikor két hatalmas király – Szíria királya, és Izrael 
királya – hatalmas hadseregek kíséretében olyan rettegést hozott a városra, hogy annak királya 
és népe a kétségbeesés szélére jutottak, ám ez a félelmetes sereg hirtelen megromlott, és 
csődöt mondott a biztos várakozások ellenére, amit azzal kapcsolatosan dédelgettek, hogy ők 
lesznek a város urai. Ezért nevezi a próféta ironikusan „két füstölgő üszögdarabnak” őket 
(Ézs7:4), mert mondhatni égő szövétnekek voltak, melyek fel akarták lobbantani és tűzzel 
megemészteni Júdea egész országát. S nem volt kevésbé döbbenetes csoda az sem, mikor 
Sénakhérib megszámlálhatatlanul nagy seregét emberi közreműködés nélkül egy angyal 
egyetlen éjszaka megsemmisítette (2Kir19:35, Ézs37:36). Hasonlóképpen, mikor Etiópia 
királya egymilliós hadsereget gyűjtött és lejött megostromolni Jeruzsálemet (2Krón14:9), 
ennek a hatalmas hadseregnek a legyőzése is emlékezetes példája volt Isten hatalmának. De 
bármi okból íródott is ez a zsoltár, a szent író arról tájékoztat minket, hogy a zsidók a 
látványos tapasztalatokból rájöttek: Isten volt a szent város őre és védelmezője, mikor maga 
szállt szembe az ellenségek legyőzhetetlen erejével. Először is azt jelenti ki, hogy a királyok 
összegyűltek. Ezekkel a szavakkal arra utal, hogy szövetségre léptek egymással az egyház 
megsemmisítésére. A tovatűntek együttesen kifejezést kétféleképpen lehet magyarázni. Vagy 
úgy, hogy az összegyűjtött szövetséges hadseregük vált semmivé, vagy úgy, hogy együtt, 
egyetértésben, csatarendben masíroztak el. 

Szerintem ez a második értelmezés illik a legjobban a szakasz mondanivalójához, mert 
a hatodik vers után rögvest az következik, hogy megdöbbenten álltak meg, amint meglátták a 
várost. Nem helytelen azonban úgy sem értelmezni, hogy ezt az igeverset megerősítés végett 
teszi hozzá. Mivel azonban nagyon kevés jelentőséggel bír az igevers lényegét tekintve, 
melyik magyarázatot fogadjuk el, én az olvasóra bízom annak kiválasztását, amit a 
legmegfelelőbbnek tart. Mikor a zsoltáros azt mondja, hogy a várost szemlélvén 
elcsodálkoztak, megijedtek, elriadtak, és fájdalom fogta el őket, mint a szülő asszonyt, azzal 
annyi és oly sokféle kifejezést halmoz egybe, amennyit csak lehetséges avégett, hogy 
megmutassa a csoda hatalmas mivoltát, mellyel Isten legyőzött egy ilyen óriási és félelmetes 
sereget. A szavakat így kell értelmeznünk: Amint meglátták a várost, elcsodálkoztak. Ez az 
ókori császárra utal, aki arról a könnyedségről szólva, mellyel Egyiptomot legyőzte, így szólt 
lakonikusan: „Jöttem, láttam, győztem”. Itt azonban a próféta kijelenti, hogy épp 
ellenkezőleg, az istenteleneket már a városnak maga a látványa megdöbbentette, mintha Isten 
kápráztatta volna el a szemüket az Ő dicsőségének ragyogásával. A כן ken, úgy szó itt 
akképpen szerepel, mintha mondhatni ujjal mutatna rá a dologra. A rögtön ezután következő 
igeversben a שם sham, ott szó ugyanebben az értelemben szerepel. A hasonlat a szülő nővel 
azt a hirtelen változást hivatott kifejezni, ami Izrael ellenségeire jött rá. Isten kegyelmének 
ragyogóbb és látványosabb megmutatkozását tette az lehetővé, mikor nem várt félelem 
ragadta meg őket, s azonnal elveszítvén bátorságukat, a biztonság és a megvető büszkeség 
magaslatairól olyan rettegésbe estek, s annyira megzavarodtak, hogy azonnal menekülőre 
fogták.1047 Ebből az igeszakaszból azt tanuljuk meg, hogy nem szokatlan dolog, ha az 
egyházat erős ellenségek támadják meg, és félelmetes rohamokat kell kiállnia, mert kezdettől 
fogva ez volt Isten szokásos módszere a népének megalázására, hogy azután csodálatos 
erejének még kétségbevonhatatlanabb és szembeötlőbb bizonyítékait adja. Egyidejűleg 
emlékezzünk meg arról is, hogy Isten részéről egy pálca elegendő a megszabadításunkhoz, s 
noha ellenségeink állhatnak készen, hogy minden oldalról ránk támadva legyűrjenek minket, 
az Ő hatalmában áll a neki tetsző pillanatban a lélek megdöbbenésével sújtani őket, s így 
azonnal elcsüggeszteni a szívüket az ellenünk folytatott erőfeszítéseik kellős közepén. 
Szolgáljon ez a tudat zablaként, mely visszatartja elméinket attól, hogy elbitangoljanak, és 
mindenfelé emberi segítséget keressenek. 
                                                
1047 “Et d’une fierte pleine d’asseurance et outrecuidance sont incontinent tombez en espouvantement et ont 
tellement este estourdis, qu’ils s’en sont fuis grand erre.” 
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8. A keleti széllel1048 összezúzod Tarsis hajóit. Az igemagyarázók véleménye eltérő az 
igeszakasz vonatkozásában.1049 De érjük be a természetes jelentéssel, ami egyszerűen az, 
hogy az egyház ellenségei legyőzettek és pusztulásba taszíttattak pontosan úgy, ahogyan Isten 
a hirtelen feltámadó viharokkal a tenger fenekére küldi Cicilia hajóit. A zsoltáros azt a 
hatalmat ünnepli, amit Isten a nagy és heves viharokban szokott megmutatni, s ez a nyelvezet 
azt fejezi ki, hogy nem csoda, ha Isten, Aki a legerősebb hajókat is összezúzza a szél 
hevességével, az ellenségeit is legyőzte, akik azzal az öntelt magabiztossággal fuvalkodtak 
fel, amit a saját erejükbe vetettek. A társisi tenger alatt a héberek a Földközi-tengert értették, 
mivel Cicilia országát az ókorban – ahogyan Flavius Josephus tudósít róla – Társisnak 
nevezték, bár az idő múlásával ez a név az ország egyetlen városára korlátozódott. Miután 
azonban a tengeri kereskedelem nagy részét a zsidók Ciciliával bonyolították, egy 
szinekdoché segítségével annak az országnak tulajdonítja a zsoltáros mindazt, ami közös volt 
a nagyobb távolságra fekvő és kevéssé ismert országokkal. 

 
 9. A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk 

városában; örökre megerősítette azt az Isten! Szela. 
10. A te kegyelmedre vártunk1050 oh Isten a te templomodnak belsejében. 
11. A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal 

teljes a te jobbod. 
 
9. A miként hallottuk, akként láttuk. Ezt az igeverset kétféleképpen értelmezhetjük, 

melyek mindegyike ideillő. Az első az, hogy a szent író, aki a valódi hívők nevében beszél, 
kijelenti: ugyanazt az erőt, melyet Isten a régi időkben az atyáik megszabadítása során 
mutatott, most az utódai esetében is alkalmazta. Atyáik szájából hallották, s a szent 
történelemből megtanulták, miképpen segítette meg Isten az Ő egyházát nagy kegyelméből és 
atyai szeretetéből. Most azonban kijelentik: erről nemcsak a hallottak alapján képesek 
bizonyságot tenni, hanem látták is,1051 mert megtapasztalták ugyanazt a kegyelmet Isten 
részéről saját maguk iránt is. Az itt leírtak akkor azt jelentik, hogy a kegyeseknek nemcsak 
történelmi feljegyzéseik vannak Isten jóságáról és hatalmáról, hanem tényleges tapasztalatuk 
is, sőt, a saját szemükkel látták, amit előzőleg a szóbeszédekből, és atyáik beszámolóiból 
tudtak. Eszerint tehát Isten változatlan marad, korról korra megerősítvén kegyelmének a régi 
időkben mutatott példáit az újabb és mindig visszatérő megtapasztalásokkal. A másik 
magyarázat némiképp elmésebb, mégis nagyon ideillő, nevezetesen hogy Isten ténylegesen 
véghez is vitte, amit népének ígért, mintha a kegyesek azt mondták volna, hogy amit korábban 
csak hallottak, azt most a szemük elé tárult. Amíg csak Isten puszta ígéreteit bírták, az Ő 

                                                
1048 A keleti szél Júdeában és a Földközi-tenger területein nagyon heves és pusztító. Egyúttal nagyon száraz és 
tikkasztó is, valamint hirtelen és félelmetes, ahogyan feltámad. (1Móz41:6, 2Móz14:21, Ezék19:12 és 27:26, 
Jób27:21, Ézs27:8, Jer18:17, Jón4:8) Ezért a Septuaginta az eredeti szavakat az „Εν πνευματι βιαιω”, „Heves 
széllel” mondattal fordítja, a kaldeus olvasta pedig: „Erős keleti széllel, mint az Úrtól jövő tűzzel”. „Az efféle 
szél”, mondja Mant püspök, „jól ismert a modern tengerészek előtt Levanter néven, s ugyanaz, amit az 
Apostolok cselekedetei huszonhetedik fejezetében Euroclydon néven említ”. 
1049 Egyesek feltételezik, hogy ebben egy hallgatólagos hasonlat rejlik: a hasonlóságot kifejező kötőszó az előző 
igeversben értendő. Ezért French és Skinner így fordítják a 7. és 8. verseket: „Rémület fogta el őket, mintegy a 
szülő asszony fájdalma, mint mikor viharos széllel összezúzod Társis hajóit”. E szerint a fordítás szerint „Társis 
hajói” nem valamelyik támadó hadseregre utalnak, s az „összezúzod” sem egy tényleges, bekövetkezett viharra, 
hanem a szent író használ újabb képet azért, hogy elevenebben írja le azt a félelmet, mely megragadta ezeket a 
szövetséges erőket. Az előző igeversben ezt a szülő nő fájdalmához hasonlítja, itt pedig ahhoz a reszketéshez, 
mely a tengerészeket fogja el, mikor a keleti szél dühöngése, ami a legerősebb és legnagyobb hajókat is 
darabokra zúzta, amilyenek akkortájt voltak valószínűsíthetően a társisis hajók, rájuk szakadt. 
1050 A Károli-fordítás szerint: A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten – a ford. 
1051 “Mais maintenant ils disent qu’ils en sont testmoins non pas par avoir ouy dere seulement, mais par avoir 
veu.” 
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kegyelme és szabadítása még rejtettek voltak a reménységben, mikor azonban az ígéretek 
ténylegesen beteljesedtek, az Ő kegyelme és szabadítása ténylegesen meg is mutatkoztak. Ha 
ezt a magyarázatot fogadjuk el, az gazdag tanítást tartalmaz arról, hogy Isten nem okoz 
csalódást abban a reménységben, melyet Ő hoz létre az elménkben az Ígéjével, s nem az Ő 
útja az, hogy az ígéreteiben nagylelkűbb legyen, mint amennyire hűséges a megígértek 
beteljesítésében. Mikor azt mondja: a városban, a ב bét betű a מ mem, vagy ל lamed, helyett 
szerepel, azaz a jelentése a városról, vagy a város vonatkozásában, illetve a várost illetően. A 
próféta nem azt akarja mondani, hogy Jeruzsálemben a kegyesek megtudták: Isten 
megtámogatja majd a szolgáit, bár ez kétségtelenül igaz volt, hanem azt, hogy Isten a 
kezdetektől fogva kegyelmes és hűséges őrizője volt a városának, s az is marad továbbra is. 
Konkrétan említi Isten városát, mert nem ígéri ennek a védő gondoskodásnak a kiterjedését 
válogatás nélkül mindenkire, hanem csak a választott saját népre. A Seregek Ura nevet Isten 
hatalmának kifejezése végett használja, de a kegyesek rögtön hozzáteszik a mi Istenünk 
megnevezést is abból a célból, hogy rámutassanak az örökbe fogadásukra, s így felbátorodván 
a Belé vetett bizalomban, szabadon és familiárisan átadják magukat Neki. A második niceai 
zsinaton az ott ülő egyházatyák elcsűrték-csavarták ezt az igeverset annak bizonyítására, hogy 
nem elegendő az isteni igazságot tanítani a gyülekezetekben, amíg nincsenek mellette azt 
megerősítendő képek és szobrok is. Ez az ostobaság nagyon szégyenletes példája volt, s még 
említésre se lenne méltó, ha nem válna hasznunkra megérteni, milyen rettentően sújtotta a 
hebehurgyaság és az ostobaság lelke azokat, akiknek célja Isten egyházának a megfertőzése a 
romlással. 

Az igevers záró mondata a világ összes városától elkülöníti Jeruzsálemet, mert azok ki 
vannak téve a viszontagságoknak, és csak egy ideig virágzanak. Miután Jeruzsálemet Isten 
alapította, továbbra is szilárdan és rendületlenül maradt fenn a világban bekövetkezett 
különféle zendülések és forradalmak közepette. Azon sem kell csodálkozni, ha az egymást 
követő korszakokon keresztül fenntartotta a várost, amelyet választott, s amivel kapcsolatosan 
az volt az akarata, hogy az Ő nevét ott hívják segítségül. Ennek ellene vethető, hogy a város 
egyszer megsemmisült, és a népet fogságba vitték. De ez nem ellentétes az itt tett 
kijelentéssel, mert még mielőtt mindez bekövetkezett volna, a város helyreállítása előre 
megmondatott (Jer27:22). Ezért mikor ténylegesen be is következett, Isten ténylegesen, és 
speciális módon mutatta meg, mennyire szilárd volt az Ő munkája. S most, mióta Krisztus az 
eljövetelével megújította a világot, mindaz, amit a városról mondtak a régi időkben, a lelki 
Jeruzsálemre vonatkozik, mely szétterjedt a világ összes országára. Valahányszor tehát az 
elménk felkavarodik és megzavarodik, eszünkbe kell idézni azt az igazságot, hogy bármiféle 
veszélyek és félelmek is fenyegessenek bennünket, az egyház Isten által megerősített 
biztonsága, ha fájdalmasan meg is rázkódik, azonban soha annyira meg nem gyengül, hogy az 
egyház elbukna, és romba dőlne, bármiféle hatalmas támadást is indítanak ellene. A megerősít 
ige, ami itt jövő időben szerepel, fordítható múlt időben – megerősítette – ez azonban nem 
változtatja meg az igeszakasz jelentését. 

10. A te kegyelmedre vártunk oh Isten. Ez az igevers arra tanít minket, hogy a 
kegyeseket Isten hatalma őrizte meg. Mikor ugyanis minden a legnagyobb zűrzavarba 
süllyedt, továbbra is nyugodtak és türelmesek maradtak, míg végül Isten megkönyörült rajtuk, 
és megsegítette őket. A héber דמם damam szó, amit a várni igével fordítottunk, valójában azt 
jelenti: csendben maradni, s itt az elme nyugodtságának megjelölésére szolgál. Ebből arra 
következtetünk: Isten népét olyannyira nyugtalanították a veszélyek, hogy ha a testi 
érzékszervek és gondolkodás ítéletére hallgattak volna, elborította volna őket a rettegés. 
Amiképpen azt is tudjuk, hogy a folytonos nehézségek között élő embereket ide-oda vetik az 
ellentétes hullámok, míg a hit meg nem nyugtatja az elméiket, és nem ad nekik valódi 
türelmet. A zsoltáros szavainak jelentése azt, hogy a kegyesek, bár súlyosan nyomorgattattak, 
nem tértek el a céljuktól, és nem szűntek meg Isten segítségére támaszkodni, hanem épp 
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ellenkezőleg: türelmükkel és reménységükkel megnyitották az Ő kegyelmének kapuit. Isten 
kegyelme nagyságát kívánta magasztalni és szemléltetni, hogy az Ő segítségére vonatkozó 
várakozásaikban nem csalatkoztak. Ebből azt a hasznos figyelmeztetést is leszűrhetjük, hogy 
ha Isten megvonja tőlünk a segítségét, azt azért teszi, mert nem bízunk az ígéreteiben, s a 
türelmetlenségünkkel gátat vetünk az Ő kegyelme ránk áradásának, ami azoknak adatik meg, 
akik türelemmel várakoznak. De mit jelent a te templomodnak belsejében kifejezés? Talán 
azt, hogy Isten népe egyedül ott gyakorolta a hitét, s mindegyikük megszűnt reménykedni, 
amint hazatértek? Nem, épp ellenkezőleg, bizonyos, hogy azzal a reménységgel tértek 
otthonaikba, amit a templomban is tápláltak, hogy továbbra is szilárdan kitartsanak benne. 
Miután azonban Isten megígérte, hogy ezen a helyen, ahol majd segítségül hívják Őt, lesz az 
Ő hatalmának és kegyelmének a trónja és lakóhelye, a népe itt azt jelenti ki, hogy erre a 
mennyei ígéretre támaszkodva minden kétség nélkül meg voltak arról győződve, hogy Isten 
könyörületes és kegyelmes lesz irántuk, mivel a jelenlétének valóságos és biztos zálogát 
bírták. Nem szabad azt képzelnünk pusztán csak azért, mert a fantáziánk ezt sugallja, hogy 
Isten lesz a szabadítónk. Abban kell hinnünk, hogy Ő annyiban lesz az, amennyire szabadon 
és szándékosan kínálja Magát ebben a minőségében. S ha Isten jelenlétének ez a jelképe, vagy 
záloga, ami csak árnyék volt, olyan hatást gyakorolt az igaz hívők elméire a korábbi 
korszakban, hogy még a halál közepén is az élet reménységére indította őket, akkor bizonyos, 
hogy miután Krisztus leereszkedett közénk, hogy sokkal szorosabban egyesítsen minket az Ő 
Atyjával, akkor alapos okunk van megmaradni a zavartalan nyugalomban, még ha az egész 
világ is zűrzavarba sodródik, és fenekestül fel is fordul. Csak az legyen a gondunk, hogy Isten 
szolgálata tisztán és épségben virágozzék közöttünk, s így az Ő templomának dicsősége 
ragyogjon közöttünk. 

11. A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted. Egyesek ezt az igeverset 
összekapcsolják az előző mondattal, mintha ez hangzott volna el: Uram, nem hiába 
parancsoltad meg nekünk a Te neved ünneplésének kötelességét, mert egyidejűleg okot is 
adsz a dicséretre. Így az igeszakasz értelme az lesz, hogy Isten neve okkal dicsőíttetik és 
magasztaltatik, vagy, hogy az ígéreteivel együtt egyidejűleg az Ő hatalma is megmutatkozik. 
Mások az alábbi, kissé elmésebb magyarázatot adják: Isten munkái megfelelnek az Ő 
nevének, mert a héberben az Ő neve az Ő hatalmából kiindulva אל El,1052 s Ő a 
cselekedeteiben mutatja meg, hogy ezt a nevet nem hiába adták neki, mert a neki tulajdonított 
dicséret jogos, és Őt megillető. Az előbbi magyarázat, mivel kevéssé erőltetett, közelebb áll a 
szent író szavaihoz és gondolataihoz, miszerint Isten a cselekedeteivel tett bizonyságot, ezért 
nem hiába ismerték el és dicsérték Őt a zsidók az egy igaz Istenként. Mégis, mikor 
megvizsgálom a rögvest ezután következő szavakat – a föld határáig – azt hiszem, a próféta 
valami másra gondolt. Nevezetesen azt akarta megmutatni: bármerre is terjed el Isten hírneve, 
az emberek tudni fogják, hogy méltó a legnagyobb dicséretre. Ezek a szavak egy 
hallgatólagos ellentétet rejtenek magukban. Abban az időben, amint az közismert, a 
bálványok nevei nagyon megszokottak voltak, és elterjedtek szerte a világon. Mégis, 
bármiféle hírnevet is szereztek maguknak ezek a hamis istenek, tudjuk, hogy azért semmiféle 
dicséret nem illette meg őket, mert az isteni mivolt semmiféle jelét sem mutatták. Itt viszont a 
próféta épp ellenkezőleg azt jelenti ki, hogy: Uram a világ bármely részén is hallatszik a Te 
neved, ahhoz mindig társulni fog a szilárd és helyes dicséret, vagy mindig okot fog adni a 
dicséretre, mert az egész világ meg fogja érteni, miképpen bántál a Te választott népeddel. 
Amit rögtön ezután tesz ugyanebből a célból hozzá – igazsággal teljes a te jobbod, – azzal 
arra tanít: Isten a népe megsegítése közben világosan kimutatja úgy az igazságosságát, mintha 
a kezét nyújtaná ki felénk, hogy ujjainkkal érinthessük az igazságosságát, amit nemcsak egy-
két példával mutat be, hanem mindenben és mindenfelé a teljes bizonyítékát adja annak. 

                                                
1052 “C’est a dire, Fort.” — Széljegyzet. “Azaz mondhatni: Erős.” 
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Észben kell tartanunk, amit máshol jelentett ki, miszerint Isten igazságosságán azt a hűséget 
kell értenünk, amit a saját népének fenntartásában és megőrzésében mutat ki. Ebből nekünk az 
a felbecsülhetetlen vigasztalás származik, hogy a munka, amiben Isten főleg akarja, hogy 
igazságosnak ismerjük el, a jólétünk biztosításában és a biztonságunk megőrzésében kifejtett 
tevékenysége.1053 Most már látjuk az ihletett költő szavainak értelmét: A hamis istenek nevei 
elterjedtek és elhíresültek az emberek között, bár nem tettek semmit, ami a dicséretükre okot 
adhatott volna, de teljességgel más volt a helyzet Izrael Istenével. Bármerre is jutott el a 
beszámoló Róla, mindenki megértette, hogy Ő volt a népe Szabadítója, s nem okozott 
csalódást a reménységeiknek és a vágyaiknak, s nem hagyta el őket a veszélyekben. 

 
12. Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai1054 a te ítéletedért. 
13. Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait. 
14. Jól nézzétek meg1055 sánczait, dicsőítsétek tornyait,1056 hogy elmondhassátok a 

jövendő nemzedéknek: 
15. Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig! 
 
12. Örül Sion hegye. A zsoltáros most azzal zárja az örvendezésre buzdítást, hogy 

elmondja: Jeruzsálemnek és Júdea más városainak lesz okuk Isten igazságosságának 
dicséretére,1057 mert kétségtelen tapasztalatból győződhettek meg róla, hogy Ő a jólétük 
védelmezője. Itt az ítélet szót használja, mert Isten, Aki felvállalta az Ő egyházának védelmét, 
nyíltan kimutatta, hogy ellensége az elnyomóinak, s letöri önteltségüket és vakmerőségüket. 

13. és 14. Vegyétek körül a Siont. Itt a próféta ismét Jeruzsálem elhelyezkedését és 
szépségét dicséri, s teszi ezt azért, mert ezekben a külső dolgokban bizonyos fokig Isten 
áldása ragyogott fel. Mindig észben kell tartanunk, hogy előzőekben kijelentette: „Isten van 
az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék”. A tornyok és sáncok említésével nem szabad 
azt feltételeznünk, hogy arra gondol: a kegyesek ezekben bízzanak. Ezeket inkább tükörként 
állítja eléjük, melyben Isten jelleme látható. Ezért mondja: Vegyétek körül a Siont,1058 – azaz 
vizsgáljátok meg gondosan és figyelmesen minden oldalról – számláljátok meg tornyait, és jól 
nézzétek meg sáncait, azaz becsüljétek fel palotáit úgy, amint érdemlik, s akkor minden 
kétséget kizáróan megmutatkozik majd, hogy ez Isten városa, mert messze felülmúl minden 
más várost. Ezeket a dolgokat kiemelve minden igyekezete arra irányul, hogy világossá tegye 
a jelleget, mellyel Isten megalapította Jeruzsálemet, olyan szent hellyé téve azt ahol Ő Maga 
is lakozást vett, valamint népének is lakóhelyévé tette. Emellett az is kiderül: a próféta, mikor 
kijelenti, hogy a buzdításának célja az volt, hogy a szent város szépsége és fensége 
továbbadható legyen a jövendő nemzedéknek, azzal hallgatólagosan azt is az értésünkre adja: 
eljön az idő, mikor a város többé már nem látszik. Minek kellene elmondani ezt, ha látszana, 
és mindig a világ szeme előtt lenne? Így tehát, bár nem sokkal előtte azt mondta: Jeruzsálem 
örökre megerősíttetett, most mintegy helyesbítve ezt, azt tanítja, miféle örök mivolt lesz ez – 
csak az egyház megújítása idejéig fog fennállni. Mi a jövendő nemzedékhez tartozunk, 
akikről mondta, hogy mindezt elmondják nekünk, mert osztozunk mindabban a jóban, amit 
Isten az Ő ókori népére ruházott rá. A külső csillogás, amiért Jeruzsálemet bámulták, valóban 
nem mutatkozik meg manapság látványosan közöttünk, de Krisztus világba jövetele óta az 
egyházat nem kevésbé gazdagon és fenségesen ékesítik a lelki ajándékok, mint ahogyan 

                                                
1053 “Que l’oeuvre en laquelle Dieu vent singulierement estre recognu juste, c’est in procurant les choses qui 
appartienent a nostre salut, et a nous maintenir en sauvete.” 
1054 “C’este, villes,” — “Azaz, városai.” 
1055 “C’est, prenez bien garde.” — Széljegyzet. “Azaz, viseljétek jól gondját.” 
1056 A Károli-fordítás szerint: járjátok be palotáit – a ford. 
1057 “Auront matiere de liesse.” — “Lesz okuk az örömre.” 
1058 “Et selon la facon de parler du commun peuple.” 
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Jeruzsálemet a törvény korában körülvették és megerősítették az erős sáncok és tornyok. A 
 pasgu, dicsőíteni szót, arra az értékre vonatkoztatom, amit a város tornyainak kell פסגו
tulajdonítani azok kiválósága okából. Egyesek a megerősíteni szóval fordítják, de számomra 
ez kevésbé ideillőnek tűnik. Ha valaki inkább a rátekinteni, vagy szemlélni szóval kívánja 
fordítani, azt sem ellenzem túlságosan. 

15. Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké. Ezekből a szavakból még 
világosabban kiderül, hogy mikor a próféta Jeruzsálem palotáiról beszélt, azt nem azért tette, 
hogy a kegyesek azokra tekintsenek, hanem hogy eme külső dolgok segítségével elméiket 
felemeljék Isten dicsőségének a szemléléséhez. Isten, mondhatni, amerre csak fordultak, az Ő 
kegyelmének bevésett jeleit, vagy inkább ezekben a jelekben Önmagát, mint jelenlevőt 
mutatja nekik mindenütt. Ebből arra következtetünk, hogy bármiféle máltóság, vagy kiválóság 
ragyog is az egyházban, azt nem szabad másnak tekintenünk, mint Isten szemünk elé 
tárulásának, hogy magasztalhassuk és dicsérhessük Őt az Ő ajándékaiban. A זה zeh, ez 
mutatószó nem felesleges. Ez az egyedüli igaz Isten, Akinek a létezéséről és jelleméről a 
kegyesek teljes mértékben meg voltak győződve, megkülönböztetésére szolgál az összes 
hamis istentől, akiket az emberek maguknak koholtak. A hitetlenek beszélhetnek bátran Isten 
nevében és fecseghetnek a vallásról, de bármennyire is teszik ezt, ha komolyabban kérdőre 
vonjuk őket, kiderül, hogy semmi biztossal, vagy bizonyossal sem rendelkeznek a témában. 
Sőt, azok hiábavaló képzelődései és koholmányai, akik nem az igazi hitre alapoznak, 
szükségszerűen válnak majd semmivé. A hit sajátossága tehát, hogy nem zűrzavaros, hanem 
konkrét ismereteket ad Istenről, s nem hagy minket ingadozni, mint a babona a tisztelőit, 
amiképpen tudjuk, hogy mindig végtelenül sok hamis istent alkot. Nekünk tehát annál inkább 
oda kell figyelnünk az itt szereplő hangsúlyos ez mutató névmásra. Majdnem hasonló 
igeverssel találkozunk Ézsaiás próféciáiban: „Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart 
minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!” (Ézs25:9), 
mintha a kegyesek tiltakoznának és kijelentenék: nem bizonytalan Istenünk van, olyan Isten, 
Akiről csak zavaros és határozatlan elképzeléseink vannak, hanem olyan, Akiről igaz és 
szilárd ismeretekkel rendelkezünk. Mikor a kegyesek itt azt jelentik ki, hogy Isten változatlan 
szilárdsággal tartja majd fenn az egyházát, azzal önmagukat akarják bátorítani és megerősíteni 
a kitartásra a hit további útján. Ami rögtön ezután következik – ő vezet minket mindhalálig, – 
azt látszólag magyarázatképpen tette hozzá. Ezzel a kijelentéssel Isten népe arról biztosítja 
magát, hogy mindörökre Ő lesz a vezetőjük és megtartójuk. Ezalatt nem azt kell érteni, hogy 
csak ebben az életben lesznek biztonságban Isten kormányzása és vezetése alatt, majd a 
halálban elhagyja őket, hanem általánosságban és a köznép nyelvezetének megfelelően 
mondják azt,1059 amit én is kijelentettem, hogy Isten mindenkiről mindvégig gondoskodni fog, 
akik Benne bíznak. Amit mindhalálig-nak fordítunk, az a héberben két szóból áll: אל מות al 
muth, bár egyesek összeolvassák: אלמות almuth, és kornak, vagy örökkévalóságnak 
fordítják.1060 Mások gyermekségnek1061 fordítják ebben az értelemben: Amiképpen Isten a 
kezdetektől fogva gondosan őrizte és tartotta fenn az egyházát, mint egy atya teszi a 
gyermekeivel gyermekségüktől fogva, úgy tesz majd ezután is. Az előbbi értelmezés azonban 
szerintem helyesebb. Megint mások a titokban, vagy rejtve kifejezéssel fordítják,1062 ami 
                                                
1059 “Et selon la facon de parler du commun peuple.” 
1060 Ez a Septuaginta változata is, ahol ezt olvassuk: „Εις τους αιωνας”, „Az örökkévalóságig”. „A másolatok 
közül nagyon sok”, mondja Street, „mind De Rossi, mind dr. Kennicott összevetésében egyetlen szóban szerepel 
az אלמות. Symmachus ezt a kifejezést a το διηνεκες, perpetuum szóval fordítja”. 
1061 Mintha a szó az עלם elem, fiatalember szóból származna. A kaldeus olvasat például: „Ifjúságod napjaiban”. 
Lásd מות a Buxton’s Lexikonban. 
1062 Ebben az értelemben veszi Houbigant az אלמות almuth, kifejezést, mert egyetlen szóban olvassa, s az a 
véleménye, hogy már a következő zsoltár bevezetéséhez tartozik, amihez nagyon jól illik az אלמות, rejtett, mint 
abban a zsoltárban szereplő rejtvény. Mások, akik két szóban olvassák – אל מות al muth, mindhalálig – szintén a 
következő zsoltár bevezetőjéhez tartozónak tekintik, s megjegyzik, hogy nem volna helyénvaló így beszélni: 
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nekem ugyanolyan távol állónak tűnik a próféta szavainak jelentésétől, hacsak talán nem úgy 
kell értenünk őt, hogy konkrétan azt akarja mondani: a mód, amellyel Isten kormányoz, 
rejtett, hogy ne testi gondolkodással, hanem hittel mérjük azt fel, vagy ítéljük meg. 

                                                                                                                                                   
mindörökké – mindhalálig. Merrick azonban megjegyzi: a mindörökké és mindhalálig szavak számomra teljesen 
összeegyeztethetőek, mert mindkettő másra vonatkozik: Ez az Isten lesz a mi Istenünk mindörökké, és (azzal a 
hatalommal, amit már használt a védelmünkre), egész életünkben (mindhalálig) megtart a biztonságban”. 
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49. zsoltár 
 
A gonoszok és a világi örömök rajongói gyakorta bővelkednek, miközben az Urat 

félők osztályrésze a szenvedés, és hajlamosak elcsüggedni annak súlyától. Annak a 
büszkeségnek a mérséklése, amit az egyik társadalmi osztály szokott érezni a sikereik 
közepette, valamint a másik reménytelenségének tompításáról való gondoskodás végett a 
zsoltáros megmutatja, mily kevés okunk van irigyelni az istentelenek feltételezett 
boldogságát, ami még a csúcsán is hiábavaló és tovatűnő. Emellett azt tanítja nekünk, hogy a 
jó emberek, bármekkorák is legyenek a megpróbáltatásaik, mégis kiterjed rájuk az isteni 
gondviselés, és végül megszabadulnak majd ellenségeiktől. 

 
1. Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.1063 
2. Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói! 
3. Akár Ádám1064 fiai, akár emberek1065 fiai,1066 együtt a gazdag és szegény. 
4. Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány. 
5. Példabeszédre1067 hajtom fülemet, hárfaszóval nyitom meg rejtvényemet.1068 
 
2. Halljátok meg ezt mind ti népek. Bárki is volt ennek a zsoltárnak a leírója, az isteni 

filozófia egyik legfontosabb alapelvét tárgyalja, s alkalomszerűség rejlik a figyelem 
felkeltésére és megerősítésére hivatott magasztos kifejezésekben, melyekkel a zsoltáros 
bejelenti, hogy mélyenszántó és jelentős dolgokról kíván értekezni. Felszínesen nézve a dolog 
valóban tűnhet elcsépeltnek és közhelyszerűnek, mikor az emberi élet rövidségéről, valamint 
ama dolgok hiábavalóságáról értekezik, amellyel a világi emberek megelégszenek. A zsoltár 
valódi célja azonban Isten népének vigasztalása azok között a szenvedések között, melyeknek 
ki voltak téve, azt tanítván nekik, hogy várják állapotuk jobbra fordulását, mikor Isten a maga 
idejében közbelép, hogy a jelenlegi rendszer rendetlenségeit helyre tegye. S van itt még a 
zsoltáros részéről egy ennél is magasztosabb lecke: miután Istennek a világgal kapcsolatos 
gondviselése mostanság nem látszik, nekünk türelemmel kell lennünk, és fölé kell 
emelkednünk a testi érzelmek által sugalltaknak a kedvező fordulatra várakozva. Azaz, 
kötelességünk határozott harcot vívni a megpróbáltatásainkkal, bármennyire komolyak is 
legyenek azok. S hogy ostobaság lenne olyasmiben keresni a boldogságot, mint e világ 
mulandó gazdagságának, vagy örömeinek élvezete, azt még a pogány filozófusok is 
tanították, bár közülük senki nem volt képes megmutatni a vigasztalás igazi forrását. 
Bármennyire bámulatos is a boldog élettel kapcsolatos értekezésük, mindig is teljességgel az 
erények dicséretére korlátozódnak, és nem tárják határozottan a szemünk elé, hogy a világot 
kormányozó Isten az egyetlen, Akihez bizalommal fordulhatunk még a legkétségbeejtőbb 
körülmények közepette is. Azonban csak gyengécske vigasztalás meríthető ebben a témában a 
filozófia tanításaiból. Ha tehát a Szentlélek ebben a zsoltárban azokra az igazságokra hívja fel 
                                                
1063 Tíz zsoltárban szerepel ez a bevezető: „a Kóráh fiainak zsoltára”. Miután a ל előképző viszonyszó fordítható 
mind birtokragnak, mind a számára kötőszónak, kérdésessé vált, hogy ez és a többi, hasonló bevezetővel ellátott 
zsoltárt tényleg Kóráh fiai írták, illetve az ő számukra íródtak. Egyesek, például Calmet úgy vélik: a 
legvalószínűbb, hogy ők állították össze a stílus egyes sajátosságai miatt, melyek tekintetében megegyeznek, de 
különböznek a Dávid nevét viselő zsoltároktól. Mások ezeket a zsoltárokat is Dávidnak tulajdonítják, és azt 
feltételezik: átadta az énekmesternek, hogy Kóráh fiai énekeljék azokat. 
1064 “C’est, ceux de bas estat.” — Széljegyzet. “Azaz, alacsony rangúak.” 
1065 “C’est, les nobles.” — Széljegyzet. “Azaz, a nemesek.” 
1066 A Károli-fordítás szerint: Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai – a ford. 
1067 “A mon proverbe.” — “A saját példabeszédemre.” “Ou, sentence grave.” — Széljegyzet. “Vagy, bölcs 
mondás.” 
1068 Károlinál: mesémet – a ford. “Ou, dire obscur.” — Széljegyzet. “Vagy, homályos mondás.” 
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a figyelmünket, melyek a tapasztalatból meglehetősen ismerősek, ezt azért teszi, hogy 
felemelhesse elménket a világ isteni kormányzásának magasabb rendű igazságaihoz, 
biztosítván minket a tényről, hogy Isten még akkor is uralkodik, mikor a gonoszok a 
legnagyobb győzelmeket aratják a sikereikben, vagy mikor a gyalázat lábaival tipornak az 
igazakon, s hogy eljön majd a nap, mikor kiüti az élvezetek poharát ellenségeinek kezéből, és 
megörvendezteti barátainak szívét, a legsúlyosabb megpróbáltatások közül mentvén ki őket. 
Ez az egyetlen megfontolás, ami szilárd vigaszt nyújthat a nyomorúságaink közepette. Ez az 
egyetlen megfontolás, mely szilárd vigasztalást adhat a megpróbáltatásainkban. Amilyen 
félelmetesek és rettenetesek ezek önmagukban, elborítanák a lelkünket, ha az Úr arcának 
fénye nem ragyogna ránk. Ha nem lennénk biztosak abban, hogy Ő vigyáz a biztonságunkra, 
nem találnánk orvosságot a minket érő gonoszságokra, s nem lelnénk menedékre sem előlük. 
A tett megjegyzések magyarázhatják a módot, amivel az ihletett szerző bevezeti a zsoltárt, 
mintegy rendkívül magasztos és fontos témára irányítva a figyelmünket. Két dolgot foglal 
magában ez az igevers, nevezetesen hogy a téma, amit a zsoltáros elővezetni szándékozik, 
egyetemes vonatkozású, valamint hogy minket figyelmeztetni és felrázni szükséges, mielőtt 
az elmélkedés megfelelő fokára jutnánk. A világ lakóinak fordított szavakat mások az idő 
lakóinak fordítják, ez azonban nyers kifejezésmód, bármennyire is egyezni látszik a zsoltár 
témájával. Minden embert válogatás nélkül szólít fel, mert mindenkire egyformán 
vonatkoznak azok az igazságok, melyeket kihirdetni készül. Az Ádám fiai kifejezés alatt 
érthetjük az emberiség közönségesebb, vagy alsóbb osztályait, míg az emberek fiai1069 alatt a 
nemeseket, akik valamiféle kiválósággal bírnak ebben az életben. Azaz már kezdetben 
kijelentett szándékának tartja mind az alacsony, mind a magas rangúak tanítását válogatás 
nélkül. A célja egy, melyben az emberiség egész családja érdekelt, s melyben minden abba 
tartozó egyént tanítani kell. 

4. Az én szájam bölcsességet beszél. A próféta jogosult azoknak az ajánló 
kifejezéseknek a használatára, amiket a közlendő tanításra vonatkoztatott. Ezt kétségtelenül az 
arra a megfigyelésre vonatkozó nyílt hivatkozások indokolják, hogy az emberi ostobaságot 
feddi. Az általános alapelv azonban, melyből a tanítása kiindul, olyasvalami, ami 
semmiképpen sem nyilvánvaló az emberiség józan esze számára, nem is szólva arról, hogy az 
efféle kifejezések használatával a célja nem annyira a téma fennköltségének kihangsúlyozása, 
mint inkább a figyelmünk felkeltése. Ezt annál hatékonyabban teszi meg, mikor úgy beszél, 
mint aki a saját elméjét használja a tanításra, s nem a buzdítás hivatalát vállalja magára. 
Alázatos tanítóként lép fel, olyasvalakiként, aki a tanító szerepében a maga fejlesztését is 
szem előtt tartja. Kívánatos lenne, hogy Isten összes szolgája hasonló lelkülettel lássák el a 
feladataikat, mert ez valamennyit azonnal hajlamossá tenné, hogy Istent mind a saját maguk, 
mind a köznép tanítójának tekintsék, s először is ők maguk karolják fel azt az isteni Ígét, amit 

                                                
1069 A kifejezések helyén álló eredeti szavak a בני אדם bene adam, illetve a בני איש bene ish. Az אדם adam az אדמה 
adamah, föld szóból származik, melynek jelentése földi, törékeny, halandó, közönséges ember. Az איש ish 
viszont gyakorta használatos olyan ember leírására, aki nagy és kiváló, s megkülönböztetett a származása, az 
ereje, a bátorsága, vagy a méltósága alapján. Így például az 1Sám25:15-ben ezt olvassuk: „Avagy nem férfi, איש 
vagy-é te?”, amit a rögtön utána következő szakasz magyaráz: „és kicsoda olyan, mint te Izráelben?” Ez itt 
Abner katonai bátorságát és hírnevét jelenti. Mikor a két kifejezés, a בני אדם bene adam, illetve a בני איש bene ish, 
együtt használatosak itt, valamint a Zsolt62:10-ben, az Ézs2:9-ben és 5:15-ben, a zsidó rabbik és a modern 
keresztyén igemagyarázók a rangbeli különbség kifejezését értik alatta. Az előbbi kifejezés az alacsonyabb 
születésű, vagy rangú közembereket, míg az utóbbi a ragyogó leszármazású, nagyméltóságú, nemes embereket 
jelenti. Lásd Secker érsek disszertációját az אנוש איש  אדם szavakról Merrick Jegyzetek a zsoltárokról című 
művének 5. részében. A Septuaginta az első kifejezést az Οι γηγενεις „földi születésű” kifejezéssel fordítja. A 
kaldeus változat ez elsőt a régi Ádám fiai, míg az utóbbit a Jákób fiai kifejezéssel adja vissza, így szándékozván 
zsidókat és pogányokat, a világ összes emberét figyelembe venni. „Azonban”, mondja Hammond, „valószínűbb, 
hogy a kifejezések csak az emberek különböző helyzeteit jelentik, azaz alacsonyabb, és magasabb rangot, s 
ennek következtében fordítják a gazdag és a szegény szavakkal is”. 
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másoknak prédikálnak.1070 A zsoltárosnak azonban más célja is volt. Szeretett volna nagyobb 
súlyt és tiszteletet adni a tanításának annak bejelentésével, hogy nem a saját fantáziájának 
szüleményeivel kereskedik, hanem azzal hozakodik elő, amit ő maga is Isten iskolájában 
tanult. Ez a tanításnak az egyházban követendő helyes módja. Az embernek, akinek 
megadatott a tanítói hivatal, alkalmassá kell tennie önmagát az igazság befogadására, még 
mielőtt megpróbálná közreadni azt, s ezen a módon kell közvetítő eszközzé válni annak 
eljuttatásában másokhoz, amit Isten rábízott. A bölcsesség nem az emberi géniusz 
növekedése. A bölcsességet felülről kell keresni, s lehetetlenség, hogy bárki helyesen és az 
egyház oktatásához szükséges tudással szóljon, aki maga is először nem az Úr lábainál ülve 
tanult. Magukat a szavakat illetően egyesek így olvassák a negyedik verset: És a szívem 
elmélkedése az értelemről beszél. Miután azonban nyers és helytelen kifejezés lenne azt 
mondani, hogy a szív elmélkedése beszél, én az egyszerűbb olvasatot fogadtam el. 

5. Példabeszédre1071 hajtom fülemet. A משל mashal héber szó,1072 amint 
példabeszédnek fordítottam, tulajdonképpen hasonlóságot jelent. Gyakorta használatos 
azonban bármiféle mélyenszántó, vagy súlyos mondásra, mert ezeket gyakran díszítik 
jelképek és hasonlatok. Az utána következő חידת chidoth főnév,1073 amit rejtvénynek, vagy 
találós kérdésnek fordítottam, hasonlóképpen értelmezendő. Az Ezék17:2-ben1074 találkozunk 
mindkét főnévvel a megfelelő igékkel egyetemben: חוד חידה ומשל משל chud chedah umshol 
mashal, szó szerint fordítva „talányokban elmondva a rejtvényt, példabeszéddel a példázatot”. 
Tudom, hogy ezen a helyen az utalás egy allegorikus beszélgetésre történik, de már utaltam 
arra, amiért a héberben a rejtvények, vagy példázatok névvel illetik a figyelemre méltó, vagy 
fontos mondásokat. A zsoltáros, mikor kijelenti, hogy megnyitja rejtvényét, azzal azt is 
megmutatja: semmi sem állt távolabb a szándékaitól, mint hogy a mondanivalóját zavaró és 
                                                
1070 “Aussi certes il est bien requis que tous les Prophetes de Dieu ayent un tel vouloir et affection, ascavoir 
qu’ils souffrent volontiers que Dieu soit leur maistre aussi bien que de tout le peuple, et qu’ils recoyvent tous les 
premiers sa parolle, laquelle ils portent de leur bouche aux autres.” 
1071 Bythner és Fry azon a véleményen vannak, hogy „a fülek odahajtása” egy, a kobzostól kölcsönzött hasonlat, 
aki azért, hogy a szavait a hangzáshoz illessze, a fülét odahajtja a hárfához a hang megfigyelése végett. Azaz, a 
zsoltáros a téma saját maga által megítélt fontosságát fejezi ki, s célja a legkomolyabban odafigyelni rá. 
1072 Ennek a szónak a jelentése rendkívül tág. Elsősorban valamiféle hasonlóságot jelent, mellyel egy másik 
dolgot fejeznek ki. Ebből származik a jelképes értekezés, akár kitalált történet, vagy tanmese formájában, mint 
például Jóthám rejtvénye, vagy jelentős példázata esetében (Bír9:7), vagy mikor hivatkozás történik valamely 
valódi példára, illetve hasonlóságra, például mikor a rest parancsot kap, hogy „menjen a hangyához”, vagy a 
bűnbánó bűnös arra, hogy figyelje meg a „fecskét és a darut”, melyek bizonyos időszakonként visszatérnek, így 
alkalmasak a bűnösöket a megtérésre tanítani. Végül, az összes, akár homályosan, akár tömören elmondott 
erkölcsi tanítást is jelenti. A bölcs emberek az ókorban a tanításaikat rövid, velős mondatokban szokták 
elmondani, néha sémákkal és jelképekkel tarkítva, néha a nélkül, ahogyan látjuk Salamon példabeszédeiben, 
melyek közül sok a nyílt erkölcsi mondás, mindenféle jelkép, vagy hasonlat nélkül. Erre a fajtára hívja itt fel a 
zsoltáros a figyelmünket. Ez itt erkölcsi téma, mely nincs annyira elkendőzve jelképekkel, s nem annyira tömör, 
mind a közmondások szoktak lenni, de a legtanulságosabb leckéket tartalmazza a gonosz emberek 
bővelkedésének hiábavalóságáról. Lásd Hammond in loco. 
1073 Ez a szó arab gyökérből származik, melynek jelentése valamit elhajlítani, csomót kötni, stb. Ez tehát egy 
bonyolult fajtájú megfogalmazást, rejtvényt jelent. Találós meseként szerepel Sámson történetében (Bír14:14-15) 
és nehéz kérdésekként, melyeket Sába királynője tett fel Salamonnak (1Kir10:1). Lásd Lowth, Lectures on 
Sacred Poetry (Értekezések a szent költészetről), 1. kötet, 78. oldal. Ennek megfelelően fordítja itt a Septuaginta 
a „το προβλημα μου”, „én problémám, vagy nehéz kérdésem” kifejezéssel, amit nemcsak megkérdez a hatodik 
versben, de meg is válaszol az utána következőkben. A szót azonban használják azokra a nagyon díszes és 
kifinomult stílusú költői kompozíciókra is, amelyekben semmiféle rejtélyes nincs, de súlyos és fontos dolgot 
tartalmaznak, amivel példabeszédbe öltöztetve hozakodik elő a szerző az olvasó, vagy a hallgató figyelmének 
felkeltése végett. Lásd Zsolt78:2 és Gesenius Lexikonját. A jelen zsoltár témájában nem látszik semmi 
kimondottan bonyolultnak. Ez a gazdagság hiábavalóságáról, valamint az abban bízók ostobaságáról beszél, 
továbbá arról, hogy a gazdagság képtelen megvédeni a halál hatalmától, valamint szól Isten szenvedő népének a 
gazdag és gőgös üldözőik felett aratott végső győzelméről. Ez valóban homályos téma egy világias 
gondolkodású ember számára, de nincsen benne semmi okkult, vagy titokzatos azokban, akik Istentől taníttattak. 
1074 „Embernek fia, adj találós mesét, és mondj példabeszédet Izráel házának.” 
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bonyolult homályosságba csomagolja. A kijelentés igazságai oly magasztosak, hogy 
meghaladják a felfogóképességünket, ugyanakkor azonban a Szentlélek oly mértékben 
igazította ezeket hozzá a képességeinkhez, ami az egész Szentírást hasznossá teszi a tanításra. 
Senki sem hivatkozhat a tudatlanságra, mert a legmélyenszántóbb és legnehezebb tantételek is 
világossá tétettek az emberiség legegyszerűbb és legiskolázatlanabb tagjai számára is. 
Csekély jelentőségét látom annak az elképzelésnek, amivel egyes fordítók hozakodnak elő. 
Eszerint a zsoltáros azért használta a hárfáját, hogy az önmagában nyers és kellemetlen témát 
vonzóbbá tegye a zene vonzerejével. Szerintem csak a szokásos gyakorlatot követi, mikor 
hárfán kíséri a zsoltárt. 

 
6. Miért féljek a gonoszság napjain, nyomorgatóim bűne vesz körül,1075 
7. A kik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek? 
8. A fivér nem lesz képes megváltani [szó szerint: nem vált meg megváltással], 

senki nem lesz képes az ő váltságdíját megadni Istennek.1076 
9. Minthogy lelköknek váltsága drága, s megmaradásuk is örökre;1077 
10. Még ha örökké élne is és nem látná meg a sírgödört. 
 
6. Miért féljek a gonoszság napjain? A zsoltáros most abba a témába kezd bele, amit 

megtárgyalni javasolt, nevezetesen hogy Isten népe nem engedhet a reménytelenségnek még a 
legkétségbeejtőbb körülmények között sem, mikor az ellenségeik már minden oldalról 
körülfogták őket, hanem biztosaknak kell lenniük abban, hogy Isten, noha szemet huny egy 
időre, tudatában van az állapotuknak, s csak a legjobb alkalomra vár az ítéleteinek 
végrehajtása végett. A téma felvezetésének módja így, kérdéseken keresztül sokkalta 
hangsúlyosabb, mint ha egyszerűen csak kijelentené az elhatározását, hogy megőrzi elméjét a 
zavartalanságban a megpróbáltatások közepette. Az igevers második mondatában kiemeli az 
összes megpróbáltatás közül a legsúlyosabbat és legkeserűbbet, amit az igazak akkor 
tapasztalnak meg, mikor az ellenségeik a bűneikben történő korlátlan belemerüléssel 
diadalmaskodnak. Ezért bele kell érteni a mondatba a mikor időhatározót: mikor 
nyomorgatóim bűne vesz körül. Más fordítók másképpen értelmezték a szavakat, nevezetesen: 
Ha félni fogok a gonoszság napjaiban és bűnössé válok egy hitetlen szélsőséges 
aggodalmaiban, úgy mikor eljön a halál órája, bűneim körülvesznek majd engem. A 
nyomorgató kifejezést ebben az esetben az élet végének tekintik. Ezt a magyarázatot azonban 
a legtermészetellenesebbként kell elvetni. Azt sem látom be, mi okból vonatkoztatják mások 
ezt a szót a gondolatokra, mert hiszem, hogy a Szentírás egyetlen részében sem található 
efféle metafora, vagy hasonlóság. Mások nagyobb valószínűséggel fordították a szót 
hazugságban várakozóknak,1078 mert az eredeti héber עקב akab ige jelentése becsapni. Ők úgy 
vélik, a zsoltáros arra céloz: nem fog félni, noha a ravasz és áruló emberek csapdákat 
állítottak neki. Véleményem szerint itt nem akart hasonlatokat használni, és azt akarta 
mondani: akkor sem félne, ha ellenségei körülvennék és a sarkát taposnák. A franciáknak is 
van hasonló mondásuk: „Poursuyvre jusques aux talons”.1079 Abban egyetértek velük, hogy az 

                                                
1075 A Károli-fordítás szerint: Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül? – a ford. 
1076 A Károli-fordítás szerint: Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. – a ford. 
1077 A Károli-fordítás szerint: abba kell hagynia örökre – a ford. 
1078 Lowth olvasata: „Azok gonoszsága, akik rám várva hazudnak, vagy megpróbálnak a helyemről kiszorítani”, 
Horsley pedig így fordítja: „Mikor azok bűnei vesznek körül, akik tervet szőnek ellenem”. Az eredeti szó az עקבי 
akabey, amiről dr. Adam Clarke úgy vélekedik, hogy összevont többes számként םעקבי  akabim-nak, másokat 
kiszorítók-nak kell olvasni az עקב akab, helyéről kiszorítani, vagy becsapni eredetiből. Szó szerint „Az én 
Jákóbjaim”, azaz akik úgy bánnak velem, ahogyan Jákób bánt Ézsauval, Lásd 1Móz27:36 és Jer 9:4-17, 9. A szír 
és arab változat az „ellenségeim” kifejezéssel adja vissza. 
1079 Azaz „üldözni egészen a sarkáig”. 
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ellenségekről beszél, de a gonosz üldözésük az, mikor teljes erőből szorongatják, és a 
megsemmisítése végett a sarában lihegnek. 

7. A kik gazdagságukban bíznak. Most megmondja az okot, amiért Isten szenvedő 
gyermekeinek el kell vetniük a félelmeiket és tartózkodniuk kell a reménytelenségtől még 
akkor is, ha ellenségeik erőszakossága és árulása következtében szélsőséges körülmények 
közé is jutottak. Bármiféle hatalom, mellyel azok dicsekednek ugyanis mulandó és tovatűnő. 
A zsoltáros arról akar meggyőzni minket, hogy a félelem az emberektől indokolatlan, s azt, 
hogy az ember még a legjobbját nyújtva is tudatlan, továbbá hogy ugyanolyan ésszerűtlen 
lenne egy árnyéktól, vagy kísértettől rémüldözni. Hozzáteszi: és nagy vagyonukkal 
dicsekesznek, s ebbe a hibába valamennyien hajlamosak vagyunk beleesni, megfeledkezvén 
arról, hogy az ember állapota ebben a világban hullámzó és átmeneti. A zsoltáros nemcsak 
azzal bizonyítja a világi emberek nyomorult mivoltát, hogy a gazdagság, a dicsőség és az 
örömök belsőleg képtelenek valódi boldogságot adni, hanem azzal is, hogy nyilvánvalóan 
teljesen képtelenek megfelelően megítélni mindezeket a dolgokat. A boldogság annak az 
embernek az elmeállapotához kötődik, aki azt élvezi, és senki nem nevezné azokat 
boldogoknak, akik belesüllyedtek az ostobaságba és a nemtörődömségbe, de megfoszttattak 
az értelemtől. A zsoltáros kielégítően bizonyítja a gonoszok elvakultságát attól a 
magabiztosságtól, amit a hatalmukba és a vagyonunkba vetnek, valamint a hajlamukat az 
ezekkel való dicsekedésre. Az ostobaság meggyőző jele, mikor valaki nem képes meglátni 
azt, ami a szeme előtt van. Egy nap nem múlik el anélkül, hogy ne kerülne eléjük a 
kétségtelen tény: senki sem válthatja meg embertársa életét, így a viselkedésük nem kevesebb, 
mint őrültség. Egyesek így fordítják: Senki sem válthatja meg atyjafiát, ami ugyanazt jelenti, 
és a szöveg megengedi ezt a fordítást is. A héber אח ach szót, amit én fivérnek fordítottam, 
mások egyvalakinek fordítják, amit noha nem fogadok el, mégsem vetem el teljes mértékben. 
A zsoltáros hozzáteszi: senki nem tudja megadni Istennek a fivére váltságdíját, s ezzel azt az 
igazságot hirdeti, hogy az emberek élete abszolút Isten kezében van, és soha egyetlen 
pillanattal sem hosszabbítható meg semmiféle emberi beavatkozással azon az időszakon túl, 
amit Isten rendelt el. 

Ugyanezt a leckét erősíti meg a soron következő igeversben, ahol kijelenti, hogy 
lelköknek váltsága drága. Ezt a kifejezést nemcsak úgy kell érteni, hogy ez egy ritkán 
bekövetkező esemény, hanem olyan, ami soha nem következhet be, mint az 1Sám3:1-ben, 
ahol az Úr kijelentése Éli papsága alatt drágának1080 mondatik, ami nyilvánvalóan azt jelenti, 
hogy szinte teljesen megszűnt. A zsoltáros azt jelenti ki: egyetlen ember sem reménykedhet 
abban, hogy megvásárolhatja a halhatatlanságot akár a saját maga, akár bárki más számára 
ezen a világon. A 9. igevers záró mondatát én így fordítottam: s megmaradásuk is örökre. 
Mások azonban, akik a חדל chadal héber szót igének tekintik megszűnni jelentéssel, így 
olvassák: és abba kell hagynia örökre, mintha a zsoltáros úgy értette volna, hogy semmiféle 
ár nem lenne elégséges érte, ezért örökre fel kell hagynia olyasvalamivel, amit soha nem érhet 
el. Úgy vélem, az én fordításom adja vissza a szavak valódi jelentését, amint azt már láttuk 
egy további esetben a Zsolt39:6-ban, ahol az emberi élet megszabott hosszúságát jelenti. A 
10. versben olvasható szavak, Még ha örökké élne is, teljesebben fejezik ki azt az igazságot, 
hogy nemcsak megváltani nem lehet az emberek életét, miután meghaltak, de a létezésük 
időtartamát sem lehet meghosszabbítani addig sem, amíg még élnek. Minden ember életéhez 
határozott korlátok szabattak. Ezt senki nem lépheti túl, s a zsoltáros úgy hívja fel erre a 
tényre a figyelmünket, mint a gonoszok ostoba viselkedésének jelére, akik még akkor is 
alaptalanul elbizakodottak, mikor már a sír szélén állnak. Az olvasó észreveheti, hogy 
mindebben semmi sincs, ami kiérdemelné a rejtvény megnevezést, sőt inkább a közérdekű 
                                                
1080 A Károli-fordításban ott az igen ritka kifejezés szerepel, de az angol változat például ugyanazt a precious, 
drága szót használja, amelynek elsődleges jelentése a becses, értékes, drága. S nincs ebben semmi ellentmondás, 
mert ami ritka, az általában drága is. – a ford. 
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témát nagyon világosan érhető nyelvezettel tárgyalta. Ha pedig arra gondol az olvasó, hogy 
Dávid itt mondhatni az Isten félelmetes ítélőszékétől jövő hangon ítéli el azok ostobaságát, 
akik megfeledkeznek emberi mivoltukról, akkor sem hajlik majd arra, hogy a kifejezést ide 
nem illőnek tekintse. Láttuk, hogy megnyitotta rejtvényét, mert az isteni akarat szerint a 
tanítást a legszerényebb képességekkel megáldottakhoz igazított formában kellett tálalnia. 

 
 11. De meglátja! A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és 

gazdagságukat idegeneknek1081 hagyják. 
12. Gondolatjok ez: az ő házok örökkévaló,1082 lakóhelyeik nemzedékről-

nemzedékre szállnak, nevöket hangoztatják a földön. 
13. S az ember nem marad meg a tisztességben;1083 hasonlít a barmokhoz, a 

melyeket levágnak. 
 
11. De meglátja! A bölcsek is meghalnak. A tizedik és a tizenegyedik verseket 

összetartozóknak tartom, s azt hiszem, a zsoltáros célja az, hogy elítélje azok bolondságát, 
akik arról álmodoznak, hogy az örökkévalóságot ebben a világban töltik, s komolyan arra 
adják a fejüket, hogy maradandóan berendezkedjenek benne, noha nem láthatnak mást, mint 
azt, ahogy a halál csapása teremtménytársaikat napi rendszerességgel vágja ki abból. 
Általános közmondás, hogy a tapasztalat tanítja a bolondokat, s tekinthetünk azokra úgy, mint 
még náluknál is rosszabbakra, akik nem még akkor sem veszik a szívükre a halandó 
mivoltukat, mikor annak oly sok meggyőző szemléltetése veszi őket körül. Szemlátomást ez 
az összefüggés. Mintha a zsoltáros ezt mondaná: Isten eme elvakult ellenségei – noha 
lehetetlenség, hogy ne látnák: a halál az emberiség egyetemes sorsa, s a bölcs ugyanúgy ki 
van annak téve, mint a bolond – mégis kitartanak abbéli képzelgésükben, hogy örökre itt 
maradnak, s úgy élnek, mintha soha nem kellene távozniuk ebből a világból! Látják, mi 
történik másokkal, s hogy mindenki, válogatás, vagy megkülönböztetés nélkül ki van téve az 
általános halandóságnak, továbbá megfigyelik, miképpen kerül a gazdagság gyakran idegenek 
kezébe. Az אחרים acherim szót én inkább idegeneknek, mintsem másoknak fordítom, mert bár 
ki lehet terjeszteni mindenféle fajtájú utódra, mégis úgy vélem, hogy a zsoltáros itt azt 
feltételezi: a gazdagság olyanok kezébe kerül, akik nem a természetes és törvényes 
örököseink, és semmi módon nem tekinthetők a képviselőinknek. Sokan nemcsak meghalnak, 
de gyermektelenül halnak meg, és a nevük kihal, ami a keserűség további összetevője a 
világias gondolkodású ember poharában. Mégis a tapasztalat mindeme megrendítő leckéi 
teljességgel elvesznek bennük, s titkos gondolataikban még mindig azt az elképzelést 
táplálják, hogy örökké itt fognak élni. A héber קרב kereb szó jelenti bárminek a közepét, itt 
azonban jelképesen az ember szíve, vagy belső része értendő alatta. Itt azt jelöli, hogy minden 
titkos gondolatuk azzal a képzeletbeli örökkévalósággal van tele, amit a Földön remélnek 
élvezni. Mások azt az ötletesebb magyarázatot javasolták, hogy a szó néha síremléket is 
jelent, így a zsoltáros szatirikusan beszél azokról, akik azzal vélik megörökíteni az 
emlékezetüket a haláluk utáni időszakra, hogy költséges mauzóleumokat emelnek.1084 Ez a 
fordítás azonban erőltetett és természetellenes, ami pedig rögtön ezután következik, az azt 
bizonyítja, hogy a másik a leghelyesebb, mikor hozzá van téve, hogy a világias emberek 
                                                
1081 A Károli-fordításban itt a másoknak szó áll – a ford. 
1082 “C’est, ils ne pensent a autre chose si non comment ils pourront faire durer leurs maisons.” — Széljegyzet. 
“Azaz, semmi másra nem gondolnak, csak arra, hogy miképpen lesznek képesek fenntartani a házukat örökké.” 
1083 A Károli-fordítás szerint: Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg – a ford. 
1084 A Septuaginta olvasata „Και οι ταφοι αυτων οικιαι αυτων εις τον αιωνα”, „És síremlékeik a házaik örökre”. 
A Vulgata, a szír és a kaldeus változat szintén „síremléknek” fordítják a szót. Kennicott azt feltételezi, hogy e 
változatok szerzőinek a קברם, kaberam, a sírjaik kifejezést kellett olvasniuk a קרבם kirbam, a bensőjük helyett. A 
szöveg önmagában lehetővé teszi ezt az értelmezést is. Egyes kiemelkedő kritikusok azonban úgy vélik, hogy az 
ókori változatok olvasata az igazi. 
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nevöket hangoztatják a földön, azaz mindent, a hatalmukban álló erőfeszítést megtesznek 
azért, hogy hírnevet szerezzenek maguknak a teremtménytársaik között. Arra kellene 
vágyniuk, hogy a neveik be legyenek írva az élet könyvébe, s áldottak legyenek Isten és az Ő 
szent angyalai előtt, de a becsvágyuk másfajta – földi hírnévre és magasztalásra vágynak. A 
hangoztat kifejezéssel arra utal: az istentelenek hírneve csak üres hangzás. Egyes fordítók 
inkább így olvassák: Saját nevükön nevezték a földjeiket,1085 hogy valami emléket 
hagyhassanak az utókornak. A zsoltáros mégis főleg arra látszik célozni, hogy teljességgel a 
földi hírnévhez ragaszkodnak. 

13. S az ember nem marad meg a tisztességben. Leleplezvén az istentelenek által 
elfogadott képzelgések hiábavaló és megtévesztő természetét, ezután megmutatja, hogy 
bármennyire is dédelgetik azokat, mégis a mezei vadállatok sorsában kell majd osztozniuk. 
Igaz, hogy nagy különbség van a lelket illetően az ember és az állati teremtmény között, de a 
zsoltáros úgy beszél a dolgokról, ahogyan azok ebben a világban jelennek meg, s ebben a 
vonatkozásban joggal mondhatta az istenteleneknek, hogy úgy halnak meg, mint az állatok. A 
témája nem vezeti őt el ahhoz, hogy az eljövendő világról szóljon. E világ gyermekeivel 
vitatkozik, akik nem törődnek a másikkal, s elképzelésük sincs más boldogságról, csak arról, 
amit ezen a világon élveznek. Ennek megfelelően teszi nevetségessé az ostobaságukat, mivel 
kivételnek tartják magukat az emberiség közös sorsából, s arra figyelmezteti őket, hogy a 
halál hamarosan eljön, megalázza gőgös gondolataikat, és az alacsonyabb rendű 
teremtmények közül is a legalantasabbakkal helyezi őket egy szintre. Ezt én jobbnak tartom 
azzal az elmésebb magyarázattal szemben, amit néhányan ráhúznak a szavakra, mely szerint 
állati sorba süllyedtek, mert nem fogták fel a valódi természetüket, ami magában foglalja a 
soha meg nem haló lélek birtoklását. A zsoltáros nagy célja a gonoszok dicsekedése 
hiábavalóságának megmutatása a halál közelségéből kiindulva, ami a mezei állatokkal közös 
sorshoz kapcsolja majd őket. Az igevers utolsó szava megadja az okot, amiért az állatokhoz 
hasonlíthatók – levágják őket. Nem sokat számít, hogy az אשר asher viszonyszót figyelembe 
vesszük, és így értjük és olvassuk a kifejezést: melyeket levágnak. 

 
14. Ez az ő útjuk bolondság bennük;1086 de azért egyetértenek szavukkal1087 [szó 

szerint: a szájukban] az ő követőik. Szela. 
15. Mint juhok, a Seolra vettetnek, a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak 

rajtok reggel; erejüket1088 elemészti a Seol, távol az ő lakásuktól. 
16. De Isten megváltja majd a lelkemet1089 a Seol kezéből,1090 mikor az megragad 

engem. Szela. 
 
14. Ez az ő útjuk bolondság. Miután ezt az igeverset különféleképpen fordították, 

mielőtt a magam fordítására térnék, röviden vázolom a többiek nézeteit. Miután az általam 
bolondságnak fordított héber כסל kesel szó néha veséket is jelent, egyesek aprólékoskodnak a 
kifejezéssel, és itt a kövérség (zsír) jelentéssel fordítják, mintha ez az általuk elképzelt 
kövérség lett volna úgymond az, ami elbutította és tompává tette az érzékeiket. Ez a 
magyarázat azonban túl erőltetett ahhoz, hogy kiállja a vizsgálatot. Mások ekképpen fordítják: 

                                                
1085 Egyes fordítások szerint: „Sírjuk a házuk örökre, ez a lakóhelyük nemzedékről nemzedékre, noha neveiket 
sok országban ünneplik”. 
1086 “C’est, est cognue n’estre que folie en eux.” — Széljegyzet. “Azaz, az egyetlen ismert ostobaságuk.” A 
Károli-fordítás szerint: Ez az ő sorsuk bolondság nékik – a ford. 
1087 A Károli-fordítás szerint: gyönyörködnek szavokban – a ford. 
1088 A Károli-fordításban itt az alakjuk szó szerepel – a ford. 
1089 A Károli-fordítás szerint: Csak Isten válthatja ki lelkemet – a ford. 
1090 “C’est, puissance et domination de la mort.” — Széljegyzet. “Azaz, a halál hatalmából és birodalmából.” 
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Ez az ő útjuk a bolondság,1091 azaz azért viselkednek így, mert híján vannak a szilárd 
ítélőképességnek. Ha ugyanis nem lennének attól teljességgel megfosztva, s rendelkeznének 
az értelem egyetlen szikrájával, akkor vajon nem a teremtettek végére gondolnának, és nem 
irányítanák elméiket magasabb rendű dolgokra? Én inkább úgy vélem: a zsoltáros egyszerűen 
csak azt akarta mondani, hogy maga az esemény bizonyítja ostobaságukat, mikor földi 
dolgokban keresik a boldogságot, s a nevetség és a megvetés tárgyává teszi őket minden, az 
előrelátásra és az éleselméjűségre vonatkozó kérkedésük ellenére. S ezt azért jelenti ki, hogy 
még erőteljesebb fényben mutassa be az utódaik őrültségét, akik nem tanulnak elődeik 
példájából. Az igevers utolsó mondatát is különféleképpen fordították, ezért hadd említsem 
meg a mások által vallott nézeteket is. A héber רצה ratsah ige, amit én az egyetértenek 
kifejezéssel fordítottam, ők a sétálni igével fordítják, a szájnak, vagy mondásnak fordított פי 
phi főnevet pedig mértéknek, mintha a zsoltáros azt mondta volna: a gyermekek 
ugyanazoknak a szabályoknak az alapján éltek, mint atyáik. Emellett átírják a ב bét betűt כ 
káf-ra, ami meglehetősen szokásos a héberben. Az igeszakasz e jelentése megközelíti az 
igazit. Egyesek úgy vélik, itt utalás van a mező vadállataira, ez azonban nem valószínű. A 
legjobbnak az látszik, ha alapelvként, vagy mondásként értelmezzük. A רצה ratsah ige pedig 
vehető a közönségesebb és majdnem a legáltalánosabban elfogadott jelentésében, mely 
egyetértést, vagy megelégedettséget fejez ki. Ezért fordítottam az egyetértenek szóval. Az 
istentelenek dicsekvő önbizalma hiábavalónak bizonyul ebben a dologban, és joggal teszi őket 
a nevetség tárgyává. Utódaikban pedig, akiknek a szeme előtt van ez a példa, szörnyűséges 
elvakultságot mutat, hogy ugyanazokhoz a semmiségekhez vonzódnak, s pontosan úgy 
érzenek, valamint úgy fejezik ki magukat, mint azok, akik előttük jártak. Ha az emberek 
egyáltalában reagálnak is azokra az ítéletekre, melyeket Isten hajt végre a világban, várhatjuk, 
hogy különösen azt veszik majd fontolóra, ahogyan a közvetlen elődeikkel bánt. Mikor pedig 
teljes érzéketlenséggel az ő sorsukból kiszűrendő lecke iránt ugyanazt az utat kezdik járni, ez 
meggyőzően bizonyítja brutális ostobaságukat. 

15. Mint juhok, a Seolra vettetnek, a halál legelteti őket.1092 A hasonlat szembeszökő. 
Úgy szállnak a sírba, ahogyan a pásztor összegyűjti a nyáját. Az egész világ sem tűnik 
elégségesnek a gőgös lelkű emberek számára. Őket úgy elragadják a hiábavaló képzelgéseik, 
hogy egyetemes természetet sajátítanak ki maguknak. A zsoltáros azonban miután úgy találja, 
hogy a gonoszok széltében-hosszában kiterjeszkednek szívük határtalan büszkeségében, 
                                                
 szó szerint bolondság nékik, azaz ez az útjuk (a világias gondolkodású ember gazdagságába vetett כסל למו„ 1091
bizakodása) különösen bölcsnek tűnik a számukra. Az események azonban az ellenkezőjét bizonyítják: teljes 
ostobaságnak tűnik majd a számukra, mikor szembesülnek a saját csalódásukkal.” – Hammond. 
1092 Ez a Septuaginta olvasata is: „Θανατος ποιμανει αυτους”, „A halál legelteti őket pásztorként”, de Jeromosé 
is: „Mors pascet eos”. Emellett ez dr. Kennicott, dr. Hammond és Horsley püspök nézete is. Hammond így 
magyarázza ezt a mondatot: megjegyzi, hogy a héber רעה raah szó a juhok legelőre vezetését jelenti, vagy a 
felügyeletüket, miközben legelnek (1Móz29:7 és 30:32), s a juhoknak ez a táplálkozása nagyon eltér a belőlük 
való táplálkozástól. Azt is megjegyzi, hogy a szó gyakorta használatos uralkodni, vagy kormányozni értelemben 
is. „Ezen a helyen”, mondja, „a juhok jelképe uralja szükségszerűen a jelentését. Amiképpen a juhokat a legelőre 
vezetik ahol továbbra is együtt maradnak, úgy kerülnek az emberek a שאול, αδης halál állapotába, amit az előző 
szavakban említ. Mintha a pásztor vezetné őket erre a legelőre, az elíziumi mezőkre. Csodálatos példája ez az 
isteni költészetnek annak megjelölésére, hogy az emberek a juhokhoz hasonlóan ugyanolyan közönséges és 
rendszeres módon haláloznak el, mint ahogyan azokat a legelőre vezetik.” Egyesek azonban így olvassák: „A 
halál táplálkozott belőlük”. „A רעה raah nemcsak táplálni, de belőle táplálkozni és elpusztítani jelentéssel is bír, 
s ekképpen fordítjuk a Mik5:6-ban ’És megrontják Assiria földjét fegyverrel’. Lásd még Zsolt80:14.” – 
Appendix to the Notes in Merrick’s version, No. 4, 304. oldal. Ez az ige jelenti a táplálkozást valamiből az 
Ézs44:20-ban és a Hós12:2-ben. Fry fordítása: „Juhokként vannak félretéve a Hadész (pokol) számára, a halál 
táplálkozik belőlük, és e kettőhöz mennek le”, s úgy véli: itt arról van szó, hogy a halál és a pokol a két 
szörnyeteg, s a nyáj arra rendeltetett, hogy ezek fogyasszák el. Ez olyan megszemélyesítés, amilyennel gyakran 
találkozunk a latin költőknél. A Cerberust gyakorta ábrázolják úgy, amint épp az emberek sírban fekvő testét 
eszi. Azaz, függetlenül az erős vágyakozástól, amit a világi emberek érzenek az evilági halhatatlanság iránt, a sír 
áldozatai és a halál zsákmányai lesznek. 
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összegyűjti őket a sírba, s átadja őket a halálnak, mint pásztoruknak. Arra céloz, bármiféle 
felsőbbrendűséget is színleltek teremtmény-társaik felett meg fogják érezni, mikor már túl 
késő lesz, hogy dicsekedésük hiábavaló volt, s kénytelenek lesznek átadni magukat a halál 
ellenállhatatlan és megalázó csapásának. Az igevers második részében a zsoltáros rámutat 
arra a nagyon eltérő sorsra, ami Isten gyermekeire vár, s ezzel előre jelez egy nyilvánvaló 
ellenvetést. Ennek ellene vethető: „Azt mondod, hogy aki ebbe a világba vetik a bizalmukat, 
meg kell halniuk. De ez nem új tanítás. S minek átalakítani a feddés dolgává azt, amit a 
természetnek az egész emberiségre kiterjedő törvényének kell tekinteni? Ki adott neked 
előjogot arra, hogy a halandóság fiait sértegesd? Talán nem te is egy van közülük?” Ezzel az 
ellenvetéssel hatásosan szembeszáll. Elismeri, hogy ami azt a feltételezést illeti, miszerint a 
halál az egész ember megsemmisítése, ő nem hozakodik elő új, vagy fontos tanítással, de azt 
állítja, hogy a hitetlen, világias gondolkodású emberek elvetik az eljövendő jobb életet, s 
ezzel joggal teszik ki magukat az efféle megrovásnak. Bizonyosan az ostobaság csúcsa 
bárkinél, mikor a pusztán pillanatnyi boldogságért – vagy magáért az álomért – lemond a 
mennyei koronáról, s megtagadja az örökkévalósággal kapcsolatos reménységét. Itt 
nyilvánvalónak kell lennie, amint azt már volt alkalmam megjegyezni, hogy ennek a 
zsoltárnak a tanítása nagyon eltér a filozófusok által tanítottaktól. Elismerem, hogy elegánsan 
és ékesszólóan voltak képesek nevetségessé tenni világi becsvágyakat, leleplezni más 
bűnöket, s ragaszkodni a törékenységünk és halandóságunk témájához, azonban egyformán 
elmulasztották kimondani a mindennél fontosabb igazságot, miszerint Isten kormányozza a 
világot az Ő gondviselésével, s akkor várhatjuk a megpróbáltatásaink boldog végkimenetelét, 
ha ahhoz az örökkévaló örökséghez járulunk, ami a mennyben vár minket. Megkérdezhető: 
mi az a birodalom, amit az igazak végül majd birtokba vesznek? Erre azt válaszolnám, hogy 
amiképpen az összes gonosznak el kell terülnie az Úr Jézus Krisztus előtt és a lábainak 
zsámolyaivá kell válniuk, az Ő tagjai úgy fognak osztozni a Fő győzelmében. Valóban meg 
van írva, hogy „átadja az országot az Istennek és Atyának”, de ezt nem azért teszi, hogy véget 
vessen az egyházának, hanem „hogy az Isten legyen minden mindenben” (1Kor15:24, 28). 
Meg van írva, hogy ez reggel1093 történik majd meg – szép és látványos hasonlat. A 
sötétségtől körülvéve az életünket itt az éjszakához, vagy az alváshoz hasonlítja, s ez a kép 
nagyon illik az istentelenekre, akik mondhatni mély álomba merültek, de nem 
alkalmazhatatlan Isten népére sem, mert a világon mindent oly sötét köd lepett be, hogy még 
az ő elméik is (leszámítva a felülről történt megvilágosításukat) részben ebbe vannak 
bebugyolálva. Ezért látunk „tükör által homályosan”, s az Úr eljövetele majd a reggelre fog 
emlékeztetni, mikor mind a választottak, mind az elvetettek fel fognak ébredni. Előbbiek 
akkor elvetik tespedtségüket és tunyaságukat, s megszabadulván a rájuk telepedett sötétségtől 
szemtől szemben fogják szemlélni Krisztust, az Igazság Napját, valamint a Benne rejlő élet 
teljes ragyogását. A többiek, akik jelenleg a teljes sötétség állapotában fekszenek, felébrednek 
bolondságukból, s elkezdik meglátni az új életet, amelyet előzőleg nem vettek észre. Minket 
nemcsak azért kell emlékeztetni erre az eseményre, mert a romlás lenyom minket, és 
elhomályosítja a hitünket, hanem azért is, mert vannak emberek, akik profánul vitatják az új 
életet, s a világ folytonosan egyforma menetéből kiindulva gúnyolódnak a feltámadás 
ígéretén, csúfolódva mutatván a természet változatlan rendszerességére a különböző korokon 
át, amiképpen azt Péter előre megmondta (2Pt3:4). Felfegyverkezhetünk az érveikkel 
szemben azzal, amit a zsoltáros itt kijelent, hogy belesüllyedve, mint a világ a sötétségbe, 
nemsokára új reggelre virradunk, ami bevezet minket a jobb és örökkévaló létezésbe. Ebből 

                                                
1093 Reggel, azaz, monda Dathe, az ítélet idején. Ő úgy gondolja, hogy utalás történik itt a szokásos bírósági 
ügyek lefolytatására, amit reggelente tartottak. Lásd Zsolt73:12 és 101:8, valamint Jer21:12. 
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következik, hogy az erejük, vagy az alakjuk1094 (mert a héber צורה tsurah szó mindkét 
jelentéssel fordítható) elemészti a Seol. Ha erejüket olvasunk, akkor a szavak azt sugallják, 
hogy noha most birtokolják a gazdagságot és a hatalmat, gyorsan lehanyatlanak és elbuknak. 
Nem látom azonban akadályát a másik értelmezésnek sem, amely általánosabban elfogadott. 
Pál azt mondja nekünk, hogy „elmúlik e világnak ábrázatja” (1Kor7:31), s ez a kifejezés 
megmutatja a földi állapot tovatűnő mivoltát. A zsoltárost pedig tekinthetjük úgy, hogy 
hiábavaló és súlytalan dicsőségüket hasonlítja az árnyékhoz. Az igevers végén álló szavak 
homályosak. Egyesek így olvassák: A sír a lakóhelyük, s megteszik a מ mem betűt 
főnévképzőnek. A másik magyarázat azonban jobban összhangban van mind a többi szóval, 
mind a zsoltár témájával, eszerint a sír vár rájuk a lakóhelyétől [távol], itt az utolsó szó a 
lakóhelyüktől helyett szerepel, az efféle egyes-többes szám válás nem ritka a héber nyelvben. 
Ők jelenleg fényes palotákban laknak látszólagos biztonságban, de a zsoltáros arra emlékeztet 
minket, hogy hamarosan kijönnek abból, és a sírba szállnak. Lehet ebben rejtett utalás arra is, 
ahogyan vidáman és pompával vonulnak ki a nyilvános helyekre. Mindezeknek, mondja a 
zsoltáros utat kell majd adniuk annak a szomorú menetnek, amely a sírba viszi őket. 

16. De Isten megváltja majd a lelkemet. A héber ךא  ach kötőszót fordíthatjuk a 
biztosan, vagy bizonyosan kifejezéssel is. A zsoltáros általános kijelentést tett arról a nagy 
igazságról, hogy az igazaknak birodalmuk lesz reggel, s most ezt vonatkoztatja magára a 
hitének megerősítése végett. Ezt az igeverset tehát tekinthetjük az előző egyfajta 
kiegészítésének, benne személyes alkalmazását látjuk annak, amit minden igazról mondott. A 
kéz szó alatt a sír uralmát és hatalmát érti, nem pedig a csapását, ahogyan egyesek 
fordították. A próféta nem tagadja, hogy ő is alá van vetve a halálnak, de Istenre néz, Aki 
majd megvédi és megváltja őt attól. Meggyőző bizonyítékát látjuk itt annak a hitnek, 
amelyben a szentek a törvény alatt éltek és haltak meg. Világos, hogy a tekintetüket egy 
másik, magasabb rendű életre irányították, amihez képest a jelenlegi csak előkészítő volt. Ha 
a próféta csak arra akart volna célozni, hogy valamiféle közönséges veszélyből várt 
szabadulást, az nem lett volna több, mint amit a világ ama fiai is oly gyakran megtesznek, 
akiket Isten nagy veszélyekből szabadít meg. Itt azonban nyilvánvaló, hogy a síron túli 
életben reménykedik, s tekintetét az evilági szférán túlra kiterjesztve előre látja az 
örökkévalóságot bevezető reggelt. Ebből arra következtethetünk, hogy a törvény ígéretei 
lelkiek voltak, s atyáink, akik magukhoz ölelték azokat, vándoroknak akarták magukat vallani 
a Földön, s a mennyben kerestek örökséget. S bizonyságot tett ez a sadduceusok vaskos 
ostobaságáról is, akik mondhatni a törvény alatt taníttatván halandónak fogták fel a lelket. 
Annak az embernek valóban vaknak kell lennie, aki nem képes meglátni a jövendő élet 
említését ebben az igeversben. Mi más magyarázatot adhatunk az előző versre, mikor a 
teljességgel új és különleges reggelről beszél? Igencsak hozzá vagyunk szokva a reggel 
eljöveteléhez, ám az rendkívüli napra mutat, mikor Maga Isten fog felkelni úgy, mint a Nap, s 
a dicsőségének feltűnésével lep meg minket. Mikor a zsoltáros hozzáteszi: Isten bizonyosan 
megváltja majd a lelkemet1095 a sír hatalmából, vajon nem olyan különleges előjogra tekint, 
amiben nem osztozhat az összes többi ember? Ha tehát a halálból történő megszabadulást 
Isten gyermekeinek speciális előjoga, akkor nyilvánvaló, hogy ők valamennyien egy jobb élet 
várományosai. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk (amint már említettem), hogy a biztos 
                                                
1094 A Septuaginta olvasata βοηθεια αυτων, az ő segítségük, a צורם tsurah szót a צור tsur, szikla szóból 
származtatva, melynek átvitt értelmű jelentése a magabiztosság, segítség. Ainsworth olvasata „alakjuk”, 
figurájuk, formájuk, vagy képük minden szépségével és arányosságával, vagy „sziklájuk”, azaz erejük. 
„A héber צור tsur”, mondja, itt látszólag egyet jelent a צורם tsurah szóval, ami alakot, vagy formát jelent. Ezt az 
írott szöveg is megerősíti, mert bár a magánhangzókkal és olvasva tsur, mégis, a betűkből kiindulva tsir, aminek 
a jelentése képmás, lásd Ézs45:16”. 
1095 A lelket itt nem az ember belső, nem anyagi részeként kell érteni. A héber נפשי naphsi, lelkem szót gyakran 
használja az ószövetségi Szentírás személyes névmásként, így a jelentése itt a személyem, én magam. Lásd a 
Zsolt16:10-hez fűzött magyarázatot is. 
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módszer arra, hogy hasznot húzzunk az isteni ígéretekből az, amikor önmagunkra 
vonatkoztatjuk azt, amit Ő mindenkinek válogatás nélkül felkínált. Ezt teszi a próféta is, mert 
mi más módon jutott volna el a lélek megváltásának biztos ígéretére, mint az Isten 
gyermekeire jövőben váró dicsőség általános tényének ismeretén keresztül, akik közé 
önmagát is besorolta? Az igevers utolsó mondata a héberben szó szerint így hangzik: mert 
meg fog ragadni engem. Egyesek a כי ki okhatározói kötőszót, amit mi mert-nek fordítunk, a 
mikor időhatározóval fordítják, a לקח lakach igét pedig, ami fordításunkban megragad, ők a 
kivágni, vagy kivenni ebből a világból kifejezéssel adják vissza, a következő jelentést adva 
ezáltal az igeszakasznak: Mikor Isten Magához szólítja a lelkemet ebből a világból, meg fogja 
menteni a sír hatalmából. Attól félek, hogy ez túlságosan erőltetett magyarázat. Látszólag 
azok nézete a helyesebb, akik úgy vélik: a jövő idő itt a befejezett igealak helyett szerepel, s 
megtartják az okhatározói kötőszó valódi jelentését, így olvasva ezt a részt: mert megragadott 
engem. A próféta a jobb feltámadás iránti reménysége alapját nem önmagában vélte 
felfedezni, hanem Isten kegyes örökbefogadásában, aki a kegyeibe fogadta őt. Nincs rá ok 
azonban, amiért meg kellene változtatnunk az igeidőt, és nem úgy kellene értenünk a 
zsoltárost, mint aki azt mondja, hogy Isten meg akarja váltani a lelkét a halálból, felvállalván 
annak oltalmát, mikor eljut a halál kapujába. A kétségbeejtő félelmek, melyek oly sokakat 
eltöltetnek, mikor alászállnak a sírba, abból fakadnak, hogy nem bízzák rá lelküket Isten 
megtartó gondoskodására. Nem nézik azt a becses letét fényében, ami biztonságban lesz az Ő 
kezei között. Szilárdítsuk meg hitünket abban a nagy igazságban, hogy a lelkünk, noha 
látszólag semmivé válik, mikor elválaszttatik a testünktől, a valóságban csak Istenhez kerül, 
ahol megmarad a feltámadásig. 

 
17. Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége; 
18. Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána. 
19. Ha életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél 

magaddal:1096 
20. Mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut, a kik soha sem látnak világosságot. 
21. Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága: hasonlít a 

barmokhoz, a melyeket levágnak. 
 
17. Ne félj. A zsoltáros egy buzdítás formájában ismétli meg, amit korábban mondott, 

miszerint Isten gyermekeiknek nincs okuk rettegni ellenségeik gazdagságától és hatalmától, 
vagy irigyelni tovatűnő bővelkedésüket, s a legjobb védekezés a reménytelenség ellen, ha 
megszokássá teszik az élet végének szemlélését. Az efféle szemlélésnek az lesz a hatása, hogy 
azonnal visszafog minden türelmetlenséget, melyet érezni vagyunk hajlamosak a rövid ideig 
tartó nyomorúságaink közepette, s szent megvetéssel emeli fel elméinket a gonoszok dicsért, 
de megtévesztő nagyszerűsége fölé. S hogy ez utóbbi ne imponáljon az elménknek, a próféta 
a halál témáján való elmélkedésre szólít fel minket – azon az eseményen, mely a küszöbön áll, 
s amint eljön, megfosztja őket a hamis dicsőségüktől, és a sírba küldi mindet. Mindez benne 
foglaltatik a semmit sem vihet el magával, ha meghal szavakban.1097  Legyen bármennyire is 
látványos az életük a teremtmény-társaik szemében, ez a dicsőség szükségszerűen ehhez a 
világhoz kötődik. Ugyanezt az igazságot jelenti ki az igevers soron következő mondatával is: 
dicsősége nem száll le utána. Az elvakult emberek minden idegszálukat megfeszíthetik 
mintegy dacolván a természet törvényeivel, hogy megóvják a feledéstől a dicsőségüket a halál 

                                                
1096 French és Skinner olvasata: “Igen, jóllehet az emberek dicsérnek téged, mikor belemerülsz”, s az emberek 
szót „élősködőknek és hízelgőknek” magyarázzák, a „belemerülést” pedig mint „belemerülést a korlátlan 
luxusba”. 
1097 „A héberben ’nem vihet mindent’, azaz semmit abból, amije volt. ’Mert semmit sem hoztunk a világra, 
világos, hogy ki sem vihetünk semmit’.” – Ainsworth. 
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után, de soha el nem kerülhetik a sír romlottságát és mezítelenségét, ahogyan a költő Juvenal 
mondja: „Mots sola fatetur Quantula sint hominum corpuscula” – „A halál kényszerít minket 
annak megvallására, mennyire méltatlan is az emberi test”. 

19. Ha életében áldottnak vallja is magát. Különbözőképpen fordították ezt a szakaszt. 
Egyesek így olvassák: Életében kellett volna áldania a lelkét. Mások az igevers első mondatát 
a gonoszokra vonatkoztatják, míg a másodikat a hívőkre, akik dicsérni szokták Istent minden 
jótéteményéért. Mások az egész verset a hívőket leírónak tekintik, de ennek nincs túl sok 
alapja. Kevés kétség férhet hozzá, hogy e világ gyermekeire vonatkozik. Az igevers első 
mondatában az hangzik el, hogy áldják a saját lelküket míg ezen a világon élnek, ami azt 
jelenti: földi örömökbe vetik bele magukat utat engedvén a brutális mértéktelenségnek, mint a 
gazdag ember, akiről Krisztus beszélt a példázatban: „Én lelkem, sok javaid vannak sok 
esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!” (Lk12:19), vagy 
akik a boldogságot kizárólagosan ebben a világban keresik anélkül, hogy vágyakoznának az 
eljövendő életre. Egyesek a héber igét a jót cselekedni kifejezéssel fordítják és így olvassák a 
szakaszt: Jót cselekszik a lelkével életében. Én azonban a kifejezést a jelentésének 
tekintetében azonosnak tartom azzal, amit Mózes használt: „boldognak állítja magát az ő 
szívében” (5Móz29:19), azaz úgy kecsegteti magát, mintha büntetlenül megvethetné Istent. 
Az ihletett szerző itt azok ostobaságát mutatja be, akik a boldogság csalóka álmával 
örvendeztetik meg magukat. Az igevers második felében változik a személy, s az öröm 
élvezőjét szólítja meg: a próféta burkoltan arra céloz az általa használt szavakkal, hogy az 
ostoba büszkeség, mely a gonoszokra jellemző, részben a világ csalóka dicséretének 
következménye, ami boldognak jelenti ki őket, s még akkor is visszhangozza a dicséretüket, 
mikor a legzabolátlanabb szenvedélyeiknek adják át magukat. 

20. Mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut. Annak megmutatásával folytatja, mennyire 
hamisak azok a hízelgések, melyekkel a gonoszok csapják be önmagukat, illetve becsapódnak 
mások által. Legyenek bármennyire megmérgezve a világ dicséreteivel, vagy a saját hiábavaló 
képzelgéseik által, mégsem képesek atyáik koránál tovább élni, s még ha a lehetséges 
leghosszabb ideig is élnek, az soha nem terjed ki az örökkévalóságra. Mások úgy értik a 
kifejezést, hogy az azt jelenti: a sírba gyűjtetnek atyáikkal együtt, akik előttük jártak, mert a 
Szentírás a halált gyakran nevezi „minden földi útjának”. A zsoltáros nem sokkal korábban 
arról beszélt, hogy úgy gyűjtetnek a sírba, mint a juhok a nyájba. E nézet szerint az igeszakasz 
jelentése az, hogy miután soha nem vágytak a mennyre, hanem belesüllyedtek a jelen világ 
alávaló törekvéseibe, végül ugyanaz lesz a sorsuk, mint atyáiknak. Mikor hozzáteszi: a kik 
soha sem látnak világosságot, azalatt azt kell értenünk, hogy az örök sötétség lesz az 
osztályrészük.1098 Véleményem szerint az igevers mindkét mondata ugyanazt az igazságot 
fejezi ki. Eszerint bármennyire is kecsegtetik és becsapják önmagukat, a halandóság általános 
időhatárán túl nem képesek meghosszabbítani az életüket. Miután azonban mindkét 
magyarázat összeegyeztethető a zsoltár általános témájával, az olvasó szabadon választhat. Ha 
az utóbbit fogadjuk el, a szavak az igevers végén tekinthetők kijelentésnek, miszerint az 
istentelenek csak rövid ideig élvezhetik az élet világosságát, mert nincs reménységük másik 
létezésre a síron túl. A zsoltáros arra tanít minket a vizsgált szavakkal, hogy óvakodjunk 
önmagunk kecsegtetésétől evilági javakkal, s mindenekelőtt annak a boldogságnak az 
elérésére törekedjünk, ami a mennyben van fenntartva a számunkra. Arra is figyelmeztet, 
hogy ne engedjük magunkat elvonni a világi dicsérgetés megtévesztő befolyásától. Még a 
pogány szerzők is hasonlót tanítottak. Így Persius, a költő mondja: „Non si quid turbida Roma  
elevet, accedas, examenve improbum in illa castiges trutina: nec te quaesiveris extra” – a 
Róma, a város, mely telve van lázadással, felmagasztal, vagy megvet valamit, óvakodj attól, 
                                                
1098 Horsley olvasata: „Az egész örökkévalóságon át nem látnak világosságot”. „Azt a világosságot”, mondja, 
„mely hangsúlyosan megérdemli a nevét, s amelynek a teremtett világosság csak halvány képmása – Isten 
dicsőségének világosságát. Nem lesz része a boldogító látványban.” 
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hogy megelégedj a fontosságával, vagy szilárdságával, azaz mondhatni ne állj meg annak 
megítélése mellett, s ne nézd, mit mondanak mások rólad, hanem nézz magadba és vizsgált 
meg, ki is vagy te”.1099 A hízelgés általi megcsalattatásra való hajlam azonban oly erőteljesen 
benne van a természetünkben, hogy oda kell figyelnünk annak legsúlyosabb intelmeire is, aki 
ihletett. 

21. Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága.1100 Itt nehogy úgy 
értsük a prófétát, hogy a jelen való életet, ami önmagában is Isten egyik rendkívüli áldása, 
úgy mutatja be, teljességgel megvetendőt, mondhatni egy szóval helyesbíti, vagy korlátozza 
előbbi kijelentéseit. Arra utal, hogy azok, akiket korhol, az elpusztuló állatok szintjére 
süllyedtek le, érzéketlenül falván az Isten által rájuk ruházott áldásokat, s ezzel megfosztották 
magukat attól a tisztességtől, amiben Isten részesítette őket. A jelen világ visszaéléseivel 
szemben fogalmazta meg a próféta a feddéseit. Ezek azok ellen irányulnak, akik Isten 
jótéteményeiben tobzódnak anélkül, hogy Magát Istent a legcsekélyebb módon elismernék, s 
akik elvakult módon szánják oda magukat e világ mulandó dicsőségének, ahelyett, hogy 
felülemelkedve azon az odafelvaló dolgokkal törődnének. 

                                                
1099 Ez a fordítás a francia változatban szerepel. 
1100 A ילין-בל  bal-yalin, nem marad meg helyett itt a ולא יבין velo yabin, nincs okossága kifejezés szerepel. A 
Septuaginta és a szír változat azonban a 13. versben ugyanúgy a „nincs okossága” kifejezést szerepeltetik, mint 
itt. Houbigant úgy véli, hogy ez a 13. vers helyes olvasata. „Maga az ismétlés”, mondja, „bizonyítja, hogy így 
kell olvasni. Emellett miután a zsoltáros azonnal hozzáteszi: hasonlít a barmokhoz, ebből elegendően világos, 
hogy az ok, amiért az embereket a barmokhoz hasonlítja nem más, mint hogy nincs okosságuk, s nem az, hogy 
nem maradnak meg a tisztességben, hiszen a tisztesség nem tartozik az állati teremtéshez.” 
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50. zsoltár 
 
Mindig is voltak képmutatók az egyházban, olyan emberek, akik a vallást a külső 

ceremóniák puszta betartásával tették egyenlővé, s a zsidók között is sokan voltak, akiknek a 
figyelmét teljességgel lekötötték a törvény jelképei anélkül, hogy törődtek volna az ezek által 
képviselt igazsággal. Ők úgy vélték: semmi több sem követeltetik meg tőlük, mint az 
áldozatok és a rítusok. A következő zsoltár ennek a vaskos tévelygésnek a feddésével 
foglalkozik, s a próféta súlyos kifejezésekkel tárja fel azt a gyalázatot, amit Isten nevére hoz 
az, amikor a ceremóniát összekeverik a vallással, megmutatván, hogy Isten tisztelete lelki 
dolog, és két részből áll: az imádkozásból és a hálaadásból. 

A próféta az efféle személyek hálátlanságát a mi ítéletünkre mutatja fel, mert ezek a 
személyek méltatlannak bizonyultak arra a tisztességre, ami rájuk ruháztatott, és 
lealacsonyodtak a jelen világhoz való torz hozzáállásuk következtében. Ebből tanuljuk meg, 
hogy ha itt nyomorultak vagyunk, annak a mi hibánknak kell lennie, mert ha képesek lennénk 
felismerni, és helyesen használni azt a sok jótéteményt, amit Isten adományoz nekünk, már itt 
a Földön sem nélkülöznénk az örök áldottság előízét. Ettől azonban a saját romlottságunk 
következtében elesünk. A gonoszok, még a földi tartózkodásuk során kiválóbbak a mező 
állatainál az eszük és az intelligenciájuk tekintetében, de a rájuk váró vég vonatkozásában a 
próféta egy szintre helyezi őket azokkal, s kijelenti, hogy megfosztatván minden hiábavaló 
dicsőségüktől, végül az állatokhoz hasonlóan fognak elpusztulni. A lelkük valóban túléli majd 
ezt, mindazonáltal mégis igaz, hogy a halál az örök kegyvesztettségbe taszítja majd őket. 

 
1. Asáf zsoltára.1101 Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől 

lenyugtáig. 
2. A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. 
3. Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős 

forgószél. 
4. Hívja az egeket onnan felül, és a földet,1102 hogy megítélje népét: 
5. Gyűjtsétek elém kegyeseimet (fogja mondani1103), a kik áldozattal erősítik 

szövetségemet! 
 

                                                
1101 A ל lamed kötőszó Aszáf neve mellett, amit Kálvin birtokos esettel fordít, részeshatározóként is fordítható, 
amint azt korábban már említettük, ezért némileg kétséges, hogy vajon Aszáf volt azoknak a zsoltároknak a 
szerzője, melyeknek a bevezetőjében szerepel az ő neve, vagy ezeket csak átadta neki Dávid, hogy a templomi 
istentiszteleteken énekeljék. Tudjuk azonban a 2Krón29:30-ból, hogy egy Aszáf nevű próféta, Berekiás fia, , 
akik kijelölt énekes volt a fiaival egyetemben a templomban folyó szent szolgálatokban (1Krón6:31, 39, 15:19, 
25:1-2, Neh12:46), volt az ihletett szerzője néhány zsoltárnak. Valószínű tehát, hogy ő volt ama zsoltárok 
szerzője, melyek a nevét viselik. Ebből tizenkettő van, az 50., valamint a 73.-tól a 83.-ig, mindkettőt beleértve. 
Egyesek úgy vélték, hogy ezek a zsoltárok feltűnően különböznek mind stílusban, mind témában Dávid 
zsoltáraitól, mert a kompozíció merevebb és homályosabb, mint Izrael vallásos verseket író költőjének csiszolt, 
kecsesen folyó és bájos ódái, s a témájuk is mélabús jellegű, és tele vannak feddéssel. 
1102 Azaz, a földlakókat. 
1103 (“Dira-il.”) A Károli-fordításban ez a betoldás nem szerepel – a ford. 
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1. Az Istenek Istene,1104 az Úr szól. A zsoltár bevezetője Asáf nevét viseli, ám hogy ő 
volt-e a szerzőjük, vagy csak fő énekesként kapta Dávid kezéből, az nem ismeretes. Ez 
azonban nem túl jelentős dolog. A nagyon általános vélemény az, hogy a zsoltár az egyház 
megújulásának korszakára mutat, s a próféta célja a zsidók tájékoztatása törvény alatti a 
figuratív istentiszteletük eljövendő hatályon kívül helyezésére. Ahhoz, hogy zsidók alá voltak 
vetve a világi kezdetlegességeknek, amik addig folytatódtak, míg el nem jött az egyház 
nagykorúsága, amit az apostol „az idők teljességének” nevez (Gal4:4), kétség sem férhet, az 
egyetlen kérdés az, hogy vajon itt a prófétát úgy kell tekintenünk, mint aki a saját korának 
embereihez szól és egyszerűen csak elítéli a törvényes istentisztelettel való visszaélést és 
annak megrontását, vagy Krisztus jövőbeni királyságát jelzi előre? A zsoltár témájából 
kiindulva kellően világos, hogy a próféta valójában a törvényt magyarázza a kortársainak 
azzal a céllal, hogy megmutassa nekik: a ceremóniák, míg léteztek, nem bírtak önmagukban 
semmiféle fontossággal másképp, mint egy magasabb rendű jelentést hordozván. Ennek 
ellene vethető, hogy Isten soha nem hívta az egész világot, csak az evangélium hirdetésének 
idején, s a törvény tanítása csak egy konkrét nép felé volt irányítva. A válasz nyilvánvaló: a 
próféta ezen a helyen nem úgy írja le az egész világot, mint ami egy közös hitrendszer 
átvétele céljából hívatik egybe, hanem hogy meghallja Istent, amint védi az ügyét a zsidókkal 
a Maga jelenlétében. Hasonló természetű hivatkozásokat máshol is találunk a Szentírásban: 
„Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!” (5Móz32:1), vagy 
máshol: „ Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált 
adtam előtökbe” (5Móz32:1), illetve Ézsaiásnál: „ Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! mert 
az Úr szól” (Ézs1:2). 

A megszólításnak erre a heves módjára volt szükség ahhoz, hogy a képmutatókhoz 
szólva felrázhassa őket önelégült biztonságérzetükből, s komolyan odafigyeljenek Isten 
üzenetére. A zsidóknak különös szükségük volt arra, hogy ráébredjenek a dologra, amire itt az 
utalás történik. Az emberek természetes módon hajlamosak a külső látszatra a vallásban, s 
Istent önmagukhoz mérve azt képzelik, hogy minden kötelezettségük az odafigyelésben a 
ceremóniákra merül ki. A zsidók erőteljesen hajlottak arra, hogy megelégedjenek a törvény 
figuráinak betartásával, s közismert, hogy mennyire súlyosan feddték a próféták 
valamennyien ezt a babonaságot, amivel a legrosszabb és legzüllöttebb jellemű emberek is 
hajlamosak voltak illetéktelenül jogot formálni a kegyességre, és öltöztették a jámborság 
tetszetős köntösébe az utálatosságaikat. A prófétának tehát többet kellett tenni, mint 
egyszerűen csak felfedni annak az istentiszteletnek a hibás természetét, mely elvonja az 
emberek figyelmét a hittől és a szív szentségétől. Ezért volt tehát szükség arra, hogy a hamis 
magabiztosság elfojtása és az érzéketlenség száműzése végett a komoly megrovás stílusában 
beszéljen. Istent itt úgy mutatja be, mint Aki a Föld összes nemzetét a törvényszéke elé idézi 
de nem abból a célból, hogy előírja a kegyesség szabályait az összegyülekezett világnak, 
vagy, hogy összegyűjtse az egyházat a Maga szolgálatára, hanem azért, hogy megfélemlítse a 
képmutatókat, és megrettentéssel billentse ki őket az önelégültségből. Mintegy a meggyőzés 
sarkantyújaként működött ez, ami ráébresztette őket: az egész világ a tettetésük tanújaként lett 
megidézve, s ezzel lettek megfosztva attól az állítólagos kegyességtől, amellyel hajlamosak 
voltak dicsekedni. Hasonló célból mondja Jehovát az istenek Istenének, hogy üdvös 
félelemmel töltse el az elméiket, s eltántorítsa őket az ő ismeretének kijátszására tett hibavaló 
                                                
1104 Az „Istenek Istene, az Úr” kifejezéssel fordított eredeti szavak אל אלהים יהוה, El Elohim Jehova. E szavak 
mindegyike az Istenség egy-egy neve. Az első az Istenség hatalmára utal, ezért fordítható így: „a Hatalmas”. Ha 
az אל אלהים El Elohim kifejezést együtt fordítjuk „az Istenek Istene” kifejezéssel, ez hebraizmus, a jelentése „a 
leghatalmasabb Isten”. Az אלהים Elohim szó, ha bárminek a neve után áll, annak kiválóságát, nagyságát, vagy 
hatalmát fejezi ki. V. ö. 5Móz10:17, Józs22:22 és Dán11:36. Horsley olvasata: „A mindenható Jehova Isten 
szólt”. A kaldeus változat szerint „a hatalmas Jehova Isten”. A próféta itt Isten három nevét kapcsolta össze, 
hogy hathatósabb elképzelését adja az izraelitáknak az Ő nagyságáról, Aki most felült a trónjára és félelmetes 
fenséggel körülvéve éppen a vitát készült megkezdeni velük. 
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erőfeszítéseiktől. S hogy ez a célja, az még világosabban kiderül a szöveg hátralevő részéből, 
melyben Isten fenségének félelmetes leírását találjuk, mivel a képmutatókat akarja meggyőzni 
azoknak a gyermekes trükköknek a hiábavalóságáról, amellyel megpróbálják elkerülni ennek 
a nagy és szigorú Bírónak a tüzetes vizsgálatát. 

Annak az ellenvetésnek a megelőzése végett, amivel ezzel a tanítással szemben 
hozakodhattak volna elő, miszerint mindez a Mózes által előírt istentiszteletre nézve romboló, 
a próféta utal rá: az általa bejelentett ítélet összhangban lesz a törvénnyel. Mikor Isten a Sion 
hegyéről beszél, azzal szükségszerűen a törvény tekintélyét szentesíti, és a próféták, 
valahányszor csak ezt a beszédformát használták, azzal a törvény magyarázóinak jelentették 
ki magukat. A szent hegyet nem emberi szeszély választotta ki, s ezért azonosíttatik a 
törvénnyel. A próféta azzal vág el minden kifogást, amit a zsidók felhozhattak volna a 
tanítását kikerülendő, hogy kimondja: a gonoszságuk elrejtését a ceremóniák tetszetős álarca 
alá Isten nem valamiféle új vallási törvénykönyv alapján fogja megítélni, hanem annak a 
törvénykönyvnek az alapján, ami eredetileg Mózesnek adatott. A Sionnak a megtisztelő 
tökéletes szépségű nevet adja, mivel Isten választotta azt ki a szentélye helyének, a helynek, 
ahol az Ő nevét segítségül kell hívni, s ahol az ő dicsőségének meg kell mutatkoznia a törvény 
tanításában. 

3. Eljön a mi Istenünk és nem hallgat.1105 Megismétli, hogy Isten el fog jönni, hogy 
ezzel is megerősítse a tanítását, és még hatékonyabban rázza fel őket. Eljön majd, és nem 
marad mindig csendes, mondja, nehogy felbátorodjanak az Ő türelmére támaszkodva. Annak, 
hogy a próféta miért nevezi Istent a mi Istenünknek, két okát lehet megjelölni. Tekinthető úgy, 
hogy önmagát és az Urat igazán félők viszonylag csekély számú csoportját állítja szembe a 
képmutatókkal, akiket utál, azt állítván, hogy Isten az ő Istenük, nem amazoké, amiképpen 
dicsekedni szoktak vele. Lehet az is, hogy a nép egyik tagjaként szól, és azt jelenti ki, hogy 
Isten, aki majd eljön bosszút állni az Ő tiszteletének megrontásaiért, ugyanaz az Isten volt, 
Akit Ábrahám gyermekei szolgáltak. Mintha azt mondta volna: Ő, Aki majd eljön ugyanaz, 
Akiben dicsekedünk, Aki megkötötte a szövetségét Ábrahámmal, és Aki Mózes keze által 
adta a törvényét. Hozzáteszi: Isten tűzzel és forgószéllel jön el, hogy üdvösséget félelmet 
keltsen a magukat biztonságban érző zsidók szívében, így azok megtanuljanak reszketni Isten 
ítéleteitől, amit eddig közönyösen és megvetéssel kezeltek, utalván arra a félelmetes 
látványra, ahogyan Isten egykor megjelent a Sínai hegyen (2Móz19:16, lásd még Zsid12:18). 
Annál az eseménynél a levegő megtelt mennydörgéssel és trombitaharsogással, az eget 
bevilágították a villámok, s a hegy tűzben égett. Ezzel akart Isten tiszteletteljes alázatot 
ébreszteni az akkor kihirdetett törvény iránt. S itt a zsoltáros arra utal, hogy Isten hasonlóan 
félelmetes látványát mutatja majd a hatalmának, mikor eljön megbosszulni az Ő szent 
vallásával kapcsolatos vaskos visszaéléseket. 

4. Hívja az egeket onnan felül. Ebből a versből világos, hogy mi célból hívja Isten a 
földet, amit már korábban bejelentett. Azért, hogy bizonyságot tegyen a saját népével, a 
zsidókkal szemben fennálló ellentét elrendezéséről, akik ellen az ítéletet nem a szokásos 
módon, a prófétákon keresztül hirdeti ki, hanem nagyon ünnepélyesen, az egész világ előtt. A 
próféta figyelmezteti a képmutatókat: készülniük kell arra, hogy ki lesznek űzve a 
rejtekhelyeikről, hogy ügyük az emberek és az angyalok előtt legyen megítélve, s irgalom 
nélkül kerülnek a félelmetes gyűlés színe elé. Megkérdezhető: miért mutatja a próféta az igaz 
hívőket úgy, mint akik Isten ítélőszéke elé idéztettek, mikor nyilvánvaló, hogy a zsoltárban 
ezután következő intelem a zsidók képmutató és megromlott részének szól? Erre azt mondom: 
Isten itt az egész egyházról beszél, mert noha Ábrahám leszármazottainak nagy része 
elhajlottak elődeik kegyességétől, mégis tekintettel van a zsidó egyházra, mint a saját Maga 
által alapított intézményre. Úgy beszél róluk, mint kegyesekről, emlékeztetvén ezzel őket arra, 

                                                
1105 A kifejezés eme tagadó formája nagyobb hangsúlyt ad a mondanivalónak. 
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hogy milyennek kellene lenniük, ha következetesek lennének az elhívásukhoz, nem pedig 
mintha kivétel nélkül híján volnának a kegyességnek. A megszólítás formája egy feddést 
közvetít azoknak, akik valódi jelleme távol állt attól, hogy megfeleljen az általuk 
megvallottaknak. Mások finomabb magyarázatot javasoltak, mintha az igeszakasz jelentése ez 
volna: Különítsétek el a kis számú igaz tisztelőimet a vegyes tömegtől, akik 
megszentségtelenítik a nevemet, nehogy később őket is elcsábítsa a külsődleges formák 
hiábavaló vallása. Nem tagadom, hogy ez összhangban áll a próféta szavainak jelentésével. 
De nem látom annak okát, hogy az egyházat, legyen bármennyire is egyetemesen romlott, s 
számláljon kis számú istenfélő tagot, miért ne lehetne ennek a maradéknak a tiszteletére Isten 
szent népének nevezni. A fordítók véleménye az igevers utolsó mondatát illetően is eltérő: a 
kik áldozattal erősítik szövetségemet. Egyesek úgy vélik, az áldozattal szó azt jelenti: is, 
emellett, azaz Isten azért dicséri igaz szolgáit, mert elfogadták, hogy az Ő szövetségében 
valami többre van szükség, mint csak a külsődleges ceremóniák betartására, s nem lehetett 
őket azzal vádolni, hogy megelégedtek volna a törvény testi jelképeivel.1106 Mások úgy vélik, 
hogy Isten lelki és igaz imádata van itt közvetlenül szembeállítva az áldozatokkal, mintha a 
zsoltáros ezt mondta volna: Azok tartják meg az én szövetségemet az áldozatok helyett a 
helyes és elrendelt módon, akik a szívük őszinte hódolatával adóznak nekem. Véleményem 
szerint azonban a prófétát itt úgy kell tekinteni, mint aki a törvényes istentisztelet igaz és 
őszinte alkalmazását mutatja be, egyben dicsérvén is azt. A legnagyobb horderejű dolog volt 
ugyanis annak megismertetése, hogy mi volt az a valódi végcél, amiért Isten elrendelte az 
áldozatokat a törvény alatt. A próféta itt kijelenti: az áldozatoknak semmiféle értékük sem 
volt, csak mint Isten szövetsége pecsétjeinek, mint a szövetség iránti engedelmesség 
magyarázó kéziratainak, vagy általánosságban mint a szövetség ratifikálása eszközeinek. 
Utalás történik itt az áldozatok közbevetésének egyetemesen uralkodó szokására, mellyel a 
szövetségeket ünnepélyesebbé tették és lelkiismeretesebben tartották be.1107 A cél pedig, 
amiért Isten az áldozatokat bevezette az volt, hogy a népét szorosabban kösse magához, s 
megerősítse a szövetségét. Ez az igeszakasz különleges figyelmet érdemel, mint ami azt 
határozza meg, hogy kik az egyház valódi tagjai. Azok, akiket egyrészről az alázatosság lelke 
jellemez, s becsületességgel járnak el a világi kapcsolataikban, másrészről komolyan 
gyakorolják az igaz hitet az örökbefogadás szövetségével, amit Isten indítványozott. Ezt 
alkotja az igazi istentiszteletet úgy, amiképpen Ő Maga hozta azt el nekünk a mennyből, s 
akik ettől eltérnek, hozakodjanak elő bármiféle ürüggyel arra nézve, hogy őket Isten 
egyházának tekintsék, a Szentlélek kiközösíti őket abból. Ami pedig az áldozatokat, vagy a 
többi ceremóniát illeti, ezeknek nincs semmi értéke, csak amennyire Isten tiszta igazságát 
pecsételik el. Mindezek a rítusok tehát, miután nincs alapjuk Isten Ígéjében, törvénytelenek, 
az istentisztelet, melyre konkrétan nem utal az Íge, nem más, mint a szent dolgok megrontása. 

 
6. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten biró. Szela. 

                                                
1106 Luther német fordításában ez az igeszakasz így hangzik: „Gyűjtsétek elém a kegyeseimet, akik többre tartják 
a szövetséget, mint csak az áldozatokra.” 
1107 A mód, ahogyan az ókorban a szövetségeket ratifikálták, ekképpen történt: Az áldozatot kétfelé vágták, s 
mindkét felet az oltárra helyezték. A szerződő felek átmentek a darabok között, ami egyfajta átok kimondását 
jelentette a szövetséget megszegő félre, miszerint legyen ő, vagy ők is úgy kettévágva, mint a feldarabolt 
áldozat. Ezen a módon lett megerősítve Isten Ábrahámmal és családjával kötött szövetsége (1Móz15:9, 17-18). 
Ezt a szörnyű ceremóniát tartotta meg Isten ókori népe is a szövetség megújításánál, amiképpen az kiderül a 
Jer34:18-ból. De lásd még az Isten és a népe közötti szövetséget a 2Móz24:4-8-ban. Ez megmagyarázza az itt 
használt kifejezést, melynek szó szerinti jelentése: „Akik áldozat által vágtak szövetséget velem”, az ige a  כרת 
carath, vág szóból származik. A szövetség megerősítésének ugyanez a módja megvolt egyes pogány 
nemzeteknél is, ahogyan erre Homérosz és Vergilius is utalnak az Iliászban (lib. 19, 50, 260) és az Aeneisben 
(lib. 12, 50, 292) 
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7. Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; 
Isten vagyok én, a te Istened. 

8. Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égőáldozataid szüntelen előttem 
vannak. 

9. De nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból; 
10. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. 
11. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak 

nálam. 
12. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek 

mindene. 
13. Avagy eszem-é én a bikák húsát,1108 és a bakoknak vérét iszom-é? 
 
6. És az egek kijelentik az ő igazságát. A zsidók meglehetősen hiábavaló módon 

képzelték, hogy üres és hóbortos szolgálatuk az igazságosság tökéletessége. A próféta itt arra 
figyelmezteti őket, hogy Isten, aki szemet hunyni látszott az ostobaságukon, készült a saját 
igazságát kijelenteni a mennyből, s leleplezni a nyomorult koholmányaikat. „Azt 
gondoljátok”, mintha ezt mondta volna, „hogy Isten örömét leli a megtévesztő szolgálataitok 
gúnyolódásában? Noha az égbe irányítjátok azok füstjét, Isten majd a megfelelő időben 
megismerteti az Ő igazságát, és elkülöníti azoktól a meggyalázásoktól, amikkel gonosz 
koholmányaitokkal illettétek. Maguk az egek tesznek majd bizonyságot az álnokságotokról, 
amiért megvetettétek a valódi szentséget, és megrontottátok a tiszta istentiszteletet. Nem 
szenvedi el tovább az Ő jellemének általatok történő indokolatlan becsmérlését, mintha nem 
vette volna észre az ellenségességeteket, ami az állítólagos barátságotok alatt lappang.” Van 
tehát magalapozottság abban, ahogyan a próféta a témát tárgyalja. Az emberek hajlamosak 
elismerni, hogy Isten bíró, de egyidejűleg mentségeket is fabrikálnak az ítéleteinek 
kikerüléséhez. Ezért szükséges volt, hogy az ítélet, amit Isten kihirdetni készült, azoktól a 
hiábavaló gáncsoskodásoktól függetlenül jusson érvényre, amiket ellene felhozhattak. 

7. Hallgass én népem, hadd szóljak! Eddig a próféta Isten hírnökeként beszélt, 
különböző kifejezéseket szórva azok elméinek megrettentése végett, akikhez szólt. Innentől 
azonban a zsoltár végéig Maga Isten mutatkozik be beszélőként, s a téma fontosságának 
bemutatására további kifejezéseket használ a figyelmet felkeltendő. A saját népének nevezi 
őket, hogy nagyobb tekintélyt kölcsönözhessen a szavainak, s utaljon arra, hogy a most 
következő beszéd nem pusztán közönséges leírás, hanem figyelmeztetés, amiért megszegték a 
szövetségét. Egyesek így fordítják: Bizonyságot teszek ellened. Az utalás azonban, amiképpen 
arra a Szentírás általános használatából következtethetünk, inkább a kölcsönös követelések 
tárgyalására látszik vonatkozni. Isten emlékezteti őket a szövetségére, s ünnepélyesen 
megköveteli tőlük, mint választott népétől, ami a szövetség követelményei szerint megillette. 
Izrael Istenének jelenti ki Magát, hogy emlékeztesse őket a hűségre és az alázatosságra, s a 
neve ismétlése hangsúlyos, mintha ezt mondta volna: Mikor azt akarjátok, hogy alávessem 
magam a koholmányaitoknak, ez a vakmerőség nagyon távol áll az engem megillető 
tisztelettől. Én Isten vagyok, ezért az én fenségemnek el kell nyomnia az önteltséget, és el kell 
hallgattatnia minden testet, mikor megszólalok. Közöttetek pedig, akiknek a ti Istenetekként 
mutatkoztam be, még erőteljesebb követelményeket támasztok a hódolatra. 

8. Nem feddlek én téged áldozataidért. Isten most a velük szemben felhozott vád 
kijelentésével folytatja. Kimondja: semmiféle értéket sem tulajdonít az áldozatoknak 
önmagukban. Nem azt mondja ezzel, hogy a zsidók eme rítusa hiábavaló és haszontalan volt, 
                                                
1108 Ennek magyarázataképpen Martin megjegyzi: „Le feu descendu du ciel”, stb. azaz: „A tüzet, mely a 
mennyből szállott alá az áldozatokra, misztikusan Isten szájának tekintették, amely felfalta az áldozat húsát, s 
konkrétan emiatt tiltotta meg Isten, hogy máshonnan hozott tűzzel emésszék fel azt. Az idegen tüzet ugyanis, 
amit nem a mennyből szállott alá, nem lehetett misztikusan Isten szájának tekinteni.” 
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mert abban az esetben Isten soha nem rendelte volna el. De az alábbi különbség fennáll a 
vallásos és a más gyakorlatok között, hogy előbbieket Isten csakis akkor fogadja el, ha azokat 
igaz lélekkel és jelentéssel végzik. Bármi más feltételezéssel ezeket joggal utasítja vissza. 
Hasonló nyelvezetet újra és újra látjuk használni a prófétákat, ahogyan azt már máshol 
megjegyeztem, főleg a negyvenedik zsoltár vonatkozásában. A pusztán külsődleges 
ceremóniáknak tehát nem volt semmi értékük. Isten visszautasítja, hogy valaha is úgy 
ragaszkodott volna ezekhez, mint a vallás fő dolgához, vagy azt akarta, hogy bármi más 
módon tekintsenek ezekre, mint a lelki imádást elősegítő eszközökre. Így a Jer7:22-ben 
tagadja, hogy bármi parancsot adott volna az áldozatokat illetően, Mikeás próféta pedig ezt 
mondja: „Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olaj-patakokban? 
Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?!” (Mik6:7) 
„Mert szeretetet kivánok én”, mondja máshol „és nem áldozatot” (Hós6:6). Ugyanezt a 
tanítást hangoztatják mindenütt a próféták. Utalhatok különösen Ézsaiás próféciáira (1:12, 
58:1-2, 66:3). Az istentelenek áldozatait nemcsak haszontalanoknak tekinti és veti el az Isten, 
de ezek különösen alkalmasak az Ő haragjának kiprovokálására. Mikor helyesen alkalmazzák 
ezeket, s pusztán csak a hitet megerősítő és növelő ceremóniákként tartják meg, akkor az igaz 
valláshoz lényegileg kapcsolódókként vannak leírva, mikor azonban hit nélkül kínálják fel 
ezeket, vagy ami még rosszabb, Isten kegyeinek kiérdemlését feltételezik általuk azok, akik a 
bűneikben maradnak, akkor az istentisztelet megszentségtelenítéseinek számítanak. 
Nyilvánvaló tehát, hogy mit ért alatta Isten, mikor ezt mondja: Nem feddlek én téged 
áldozataidért. Ő valami másra tekintett ezeken túl. Az igevers utolsó mondata értelmezhető 
kijelentésnek, mely szerint égőáldozataik olyannyira az Úr szemei előtt voltak, hogy csömört 
és undort keltettek, ahogyan látjuk az Ézs1:13-ban, ahol ezt mondja: „utálat előttem”. Jól 
vetették fel egyesek, hogy viszonylagosan értelmezhető az égőáldozataid szüntelen előttem 
vannak kifejezés, mintha ezt mondta volna: a törvény szerint ezek kötelezőek, de most nem 
vádollak téged az áldozatok elmulasztásáért.1109 

9. De nem fogadhatok el tulkot a te házadból. Két okát adja annak ebben és a soron 
következő versekben, amiért nem tulajdoníthat semmiféle értéket az áldozatoknak. Az első, 
hogy ezektől függőnek feltételezik Őt, bár miattuk nem válik az emberek adósává, hiszen a 
Föld egész teljessége a rendelkezésére áll. A másik ok pedig az, hogy Neki nincs szüksége 
sem ételre, sem italra, ahogyan nekünk a gyenge természetünk támogatásához. Az első okot a 
kilencedik és azt követő három igeversben taglalja, ahol hivatkozik határtalan tulajdonjogára, 
hogy ezzel megmutassa az emberi áldozatoktól való teljes függetlenségét. Ezután rámutat a 
Közte és az ember között fennálló jelentős különbségekre, mert utóbbi törékeny fennmaradása 
az ételtől és az italtól függ, míg Ő önmagában létező, és emellett mindenkinek Ő ad életet. 
Nincsen semmi új a zsoltáros által itt lefektetett igazságokban, hanem figyelembe véve a 
természetünknél fogva bennünk meglévő erőteljes hajlamunkat arra, hogy önmagunkból 
kiindulva képzeljük el Istent, és testies istentiszteletre alacsonyodjunk le, ezek azt a 
semmiképpen sem szükségtelen, mély bölcsességet tartalmazó leckét közvetítik, hogy az 
ember semmiféle jótéteményben sem részesítheti Istent a szolgálatai által, amiképpen a 
Zsolt16:2-ben is láttuk: „feletted való jóm nincsen”. Másodszor Isten azt mondja ki, hogy Ő 
semmi sem követel Magának tőlünk, miután Ő elégséges a Maga tökéletességében, hanem az 
ember javával törődött mindabban, amit előírt. Hasonló igeszakaszt találunk Ézsaiásnál is: 
„Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a 
melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye? Hiszen mindezeket 

                                                
1109 „Én nem igazán látom, miképpen lehetne (a 8. verset) Leusdentől eltérően fordítani” – dr. Lowth. Leusden 
így fordítja: „Non super sacrificia tua arguam te, et holocausta tua coram me sunt semper.” – Merrick 
magyarázatai. Dr. Adam Clarke ekképpen magyarázza az igeverset: „Nem szándékozlak azért hibáztatni, mert 
nem kínáltál fel áldozatokat. Kínáltál, ezek szüntelen előttem voltak, de nem a megfelelő módon kínáltad fel 
ezeket.” 
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kezem csinálta” (Ézs66:1-2). Ezekben a szavakban Isten az abszolút függetlenségét jelenti ki, 
mert miközben a világnak volt kezdete, Ő az örökkévalóságtól fogva volt. Ebből következik, 
hogy miután már akkor is létezett, mikor még semmi sem tudott hozzájárulni az Ő 
teljességéhez, Önmagában rendelkeznie kell a dicsőséges mindenre elégségességgel. 

 
14. Hálával1110 áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!1111 
15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te 

dicsőítesz engem. 
 
Ezek az igeversek fényt vetnek az előző szövegrészekre. Ha csak általánosságban 

jelentetett volna ki, hogy az áldozatoknak nincs értékük, akkor az megzavarhatott volna 
minket, hogy akkor Isten vajon miért rendelte el ezeket. A nehézség azonban eltűnik, ha 
észrevesszük, hogy azokról csak Isten valódi tiszteletével összefüggésben van szó. Ebből arra 
következtetünk, hogy mikor helyesen kínálták fel azokat, akkor egyáltalában nem váltottak ki 
isteni nemtetszést. A természetüknél fogva minden emberben erős és kitörölhetetlen 
meggyőződés van arról, hogy tisztelniük kell az Istent. Eltérülvén azonban az Ő tiszta és lelki 
módon történő tiszteletétől szükségessé válik, hogy valamiféle tetszetős, de nem valódi módot 
eszeljenek ki helyettesítésképpen, s bármennyire is meg legyenek győződve annak 
hiábavalóságáról, mégis a végsőkig kitartanak mellette, mert vonakodnak attól, hogy teljesen 
felhagyjanak Isten szolgálatával. Az emberek ennek megfelelően mindig is ragaszkodtak a 
ceremóniákhoz, amíg nem jutottak el az igaz és elfogadható vallás ismeretére. A dicséretet és 
az imát itt úgy kell venni, hogy azok az egész istentiszteletet képviselik a szinekdoché 
figurájának megfelelően. A zsoltáros csak az egyik részét határozza meg az istentiszteletnek, 
mikor megparancsolja, hogy ismerjük el Istent minden könyörületesség Szerzőjének, s adjuk 
meg Neki az Ő nevét megillető dicsőséget. Ezután hozzáteszi: rá kell bíznunk magunkat az Ő 
jóságára, Őrá kell vetnünk minden gondunkat, s ima által kell keresnünk azt a szabadulást, 
melyet egyedül Ő adhat meg, s amiért utólag hálát kell adnunk Neki. A hit, az önmegtagadás, 
a szent élet, a kereszt türelmes tűrése mind-mind Istennek tetsző áldozatok. Miután azonban 
az ima a hit sarja, amihez mindig társul a türelem és a bűnök megöldöklése, míg a dicséret, 
ahol őszinte, a szív szentségét jelzi, ezért nem kell csodálkoznunk, hogy az istentisztelet eme 
két alkotóelemét használta itt az egész képviseletében. A dicséretet és az imát állítja itt 
szembe a ceremóniákkal, és a vallás csakis külsődleges szertartásaival, s ezzel arra tanít, hogy 
az istentisztelet lelki. Először az imát említi, s ez látszólag a természetes sorrend 
megfordítása. A valóságban azonban sorolható előre a helyesség bármiféle megsértése nélkül. 
Az Isten nevét megillető tisztelet tulajdonítása rejlik minden ima alapjában, s a hozzá, mint 
minden jó forrásához történő folyamodás a hit legelemibb gyakorlása. Az Ő jóságának 
bizonyságai várnak ránk még mielőtt beleszületnénk a világba, ezért mondhatjuk, hogy már 
akkor tartozunk a hálaadás kötelezettségével, mikor még nem kapunk felszólítást a könyörgés 
szükségességére. Ha úgy képzelnénk el az embereket, hogy a teljes értelmükkel és 
ítélőképességükkel jönnek be ebbe a világba, akkor az első lelki áldozati tevékenységüknek a 
hálaadásnak kellene lennie. Nem szükséges azonban az éleselméjűségünket gyakorolni a 
zsoltáros által itt elfogadott sorrend védelmében, teljesen elégséges azt vallani, hogy ő itt 
általános és népszerű módon úgy írja le Isten lelki tiszteletét, mint ami a dicséretből, a imából 
és a hálaadásból áll. Az itt adott teljesítsd a felségesnek fogadásidat parancsban arra utal, ami 

                                                
1110 Dr. Adam Clarke olvasata: „Áldozz Istennek hálaáldozatot”, és megjegyzi, hogy „a תודה todah, a hálaáldozat 
ugyanaz volt, mint a bűnért való áldozat, azaz ’egy hibátlan tulok, vagy kos’, csak hozzá voltak téve még „olajjal 
elegyített kovásztalan lepények, és olajjal megkent kovásztalan pogácsák, és lisztlángból gyúrt, olajjal elegyített 
lepények” (3Móz7:12). 
1111 Ugyanez a szerző a נדריך nedareyca szót az eskü-áldozataid kifejezéssel fordítja. A nedar, vagy eskü-áldozat 
(=fogadás) egy hibátlan hím szarvasmarha juh, vagy kecske volt. V. ö. 3Móz22:19 és 22. 
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az ókorban volt szokásban: „Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? A 
szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül.” (Zsolt116:12-13) 

Röviden tehát, ezek a szavak az Úr népének emlékezetébe vésik a hálát, amiről akkor 
ünnepélyes áldozatokkal szoktak bizonyságot tenni. Most azonban a figyelmünket a jelen 
igeszakaszban szereplő tanítás egyik fontos pontjára irányítjuk. S az első dolog, ami 
megérdemli a figyelmünket, hogy a zsidóknak ugyanúgy, ahogyan nekünk is, a lelki 
istentisztelet van megparancsolva. Urunk, mikor azt tanította, hogy ez az egyetlen elfogadható 
istentisztelet-fajta, ennek az állításnak a bizonyítékát azzal fogalmazta meg, hogy „az Isten 
lélek” (Jn4:24). Ő nem kevésbé volt azonban lélek a törvényi ceremóniák korszakában, mint 
azután, hogy ezek eltöröltettek, ezért akkor is azt az istentiszteleti módot követelte meg, amit 
most is parancsol. Igaz, hogy alávezette a zsidókat a ceremóniák igájának, de tette ezt az 
egyház korszakára való tekintettel, mert mikor hatályon kívül helyezte azokat, akkor a mi 
javunkra volt tekintettel. Az istentisztelet minden lényegi vonatkozásában egy és ugyanaz 
volt. A különbség annyi, hogy az egyik teljességgel külsődleges formájú, amelynél Isten az ő 
gyenge és éretlen felfogóképességükhöz alkalmazkodott a ceremóniák kezdetleges 
formájával, míg számunkra, akik Krisztus eljövetele óta felnőttebb korba értünk, az 
istentisztelet egyszerűbb formáját terjesztette ki. Őbenne nincs változás. A manicheusok 
elképzelése, mely szerint a korszakváltás Magában Istenben is szükségszerűen változással 
járt, abszurdum volt, hiszen így hasonló következtetésre lehet jutni az évszakok 
váltakozásával kapcsolatosan is. Ezek a külsődleges rítusok tehát önmagukban nem fontosak, 
s csak annyira kell foglalkozni velük, amennyire a hitünk megerősítésében hasznosnak 
bizonyulnak, hogy tiszta szívvel hívhassuk segítségül az Úr nevét. A zsoltáros tehát joggal 
feddi meg a képmutatókat, akik a feltűnést hajhászó szolgálataikkal dicsekedtek és kijelenti, 
hogy hiába is tartották azokat. Egyeseknek úgy tűnhet, hogy miután az áldozatok szükséges 
helyet foglaltak el a törvény alatt, így ezeket a zsidó istentisztelő joggal nem hanyagolhatja el. 
A zsoltáros mondanivalójának megfigyelésével azonban könnyen megláthatjuk, hogy nem az 
eltörlésüket javasolja annyiban, amennyiben ezek a kegyességünket segítik elő, hanem azt a 
velük kapcsolatos téves nézetet igyekszik helyesbíteni, ami a legsúlyosabb károkat okozta a 
vallásnak. 

A tizenötödik versben először is parancsot kapunk az imádkozásra, majd ígéret 
következik annak megválaszolásáról, végül egy felszólítás a hálaadásra. Azt parancsolja, hogy 
imádkozzunk a nyomorúság idején, de nem úgy érti, hogy csakis akkor, mert az ima ránk 
háruló kötelezettség minden napon, életünk minden pillanatában. Legyen bár a helyzetünk 
nagyon kényelmes, és mentes minden aggodalomtól, akkor sem szabad soha felhagynunk a 
könyörgés gyakorlásával: emlékeznünk kell arra, hogy ha Isten csak egy pillanatra megvonná 
tőlünk a kegyességét, azonnal tönkremennénk. A nyomorúságban viszont a hitünk komolyabb 
próbáknak van kitéve, s helyes ezeknek az időszakoknak, mint az ima időszakainak a 
megjelölése. A próféta úgy mutat Istenre, mint a biztonság egyedüli erőforrására és eszközére 
a sürgős szükség napján. Ígéretet is hozzátesz, hogy buzdítson a kötelességre, mert 
hajlamosak vagyunk arra, hogy legyűrjön minket Isten fenségének, vagy a tulajdon 
méltatlanságunknak az érzése. Ezután a hálaadást parancsolja meg, Istennek az imáinkra adott 
válaszának fontolóra vételével. Isten nevének segítségül hívását ebben az igeszakaszban az 
istentisztelet alapvető elemének mutatja be, s mindenki, aki törekszik a kegyességre, érezni 
fogja, hogy mennyire szükséges az istentisztelet tiszta és romlatlan formájának megőrzése. 
Nyomatékosan megtanuljuk ebből annak a tévelygésnek a megvetendő természetét, melynek 
kapcsán a pápisták angyalokra és emberekre ruházzák át a kizárólag Istent megillető 
tiszteletet. Mondhatják ők, hogy rájuk csak mint támogatókra tekintenek, akik imádkoznak 
értük Istenhez. Nyilvánvaló azonban, hogy ezeket a támogatókat istentelen módon Krisztus 
helyére állítják, Akinek a közbenjárását elutasítják. Emellett az is világos az imáik 
formájából, hogy nem ismernek el semmiféle különbséget Isten, és a szentjeik legkisebbje 
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között sem. Ugyanazt kérik szent Klaudiustól, mint amit a Mindenhatótól is, a mi Urunkhoz 
Katalin képmásán át imádkoznak. Tudom, hogy a pápisták a holtakhoz történő könyörgést 
annak tagadásával igazolják, hogy ezek az imák istentiszteletnek felelnek meg. Sokat 
fecsegnek arról a fajta istentiszteletről, amit latria-nak neveznek, azaz olyan istentiszteletnek, 
amit egyedül Istennek adnak meg, hogy úgy tűnjön: az angyaloknak és a szenteknek 
könyörögve ebből semmit sem adnak nekik.1112 Lehetetlenség azonban úgy olvasni a zsoltáros 
most vizsgált szavait, hogy egyben ne vennénk észre: minden igaz vallás véget ér, ha nem 
egyedül Istent hívjuk segítségül. Ha megkérdeznénk a pápistákat, hogy vajon törvényes-e 
áldozatokat bemutatni a holtaknak, azt rögtön tagadnák. Elismerik, hogy manapság 
törvényesen nem ajánlható fel áldozat Péternek, vagy Pálnak, mert az emberek józan esze 
rögvest jelezné az efféle cselekedet szentségtörő jellegét. S mikor itt azt látjuk, hogy Isten az 
Ő nevének segítségül hívását igényli minden áldozathoz, akkor vajon nem világos jelzése ez 
annak, hogy akik a halottakat hívják segítségül, azok a legvaskosabb istentelenséggel 
vádolhatók? Ebből világos, hogy a pápisták bármennyire is bővelkednek a térdhajtásokban 
Isten előtt, az Ő dicsőségének fő részét rabolják el, mikor a szentekhez könyörögnek.1113 A 
nyomorúság konkrét említése ezekben az igeversekben alkalmas a gyenge és félénk hívő 
vigasztalására. Mikor Isten visszavonja a kegyességének külső jeleit, a kételkedés hajlamos 
belopakodni az elménkbe, hogy vajon valóban gondoskodik-e az üdvösségünkről. Ez minden 
alapot nélkülöz, mert a nyomorúságot azért küldi ránk Isten, hogy felrázzon minket az Ő 
keresésére és a nevének segítségül hívására. S azt a tényt sem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy imáink csak akkor elfogadhatóak, ha Isten parancsával összhangban kínáljuk 
fel azokat, az Általa adott ígéret fontolóra vételétől felindultan az imádkozásra. Az érv, amit a 
pápisták fabrikáltak ebből az igeversből a nagy számú fogadásaik alátámasztására, üres, és 
meg nem indokolható. A zsoltáros, amint már utaltunk rá, mikor a fogadások megadását 
parancsolja meg, csak az ünnepélyes hálaadásra céloz, a pápisták viszont üdvösségszerző 
érdemeket tulajdonítanak a fogadásaiknak. Ráadásul olyan fogadásokat vállalnak, amelyre 
nincs isteni parancs, hanem épp ellenkezőleg: ezeket Isten Ígéje konkrétan kárhoztatja. 

 
16. A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és 

veszed szádra az én szövetségemet? 
17. Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet! 
18. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök. 
19. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző. 
20. Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod. 
 

                                                
1112 A pápistáknak különféle szavaik vannak az istentisztelet különböző fokozatainak kifejezésére. A λατρεια, 
vagy latria fejezi ki azt az istentiszteletet, ami kizárólag Istent illeti meg, s amit csakis Neki adnak meg, míg a 
δουλεια, vagy dulia jelenti a tisztelet ama alantasabb formáját, ami az angyalokat és a már eltávozott szenteket 
illeti, s amit csakis nekik adnak meg. Van az alantasabb istentiszteltnek egy harmadik, legfelsőbb rendű fokozata 
is, amit a υπερδουλεια, vagy hyperdulia névvel illetnek, s amiben Szűz Máriát részesítik. Ezeknek a 
megkülönböztetéseknek pusztán csak az a céljuk, hogy kikerüljék vele a bálványimádás vádját. De ha a pápisták 
az angyaloknak és a megdicsőült szenteknek adóznak azzal a tisztelettel, ami egyedül Istent illeti meg, csekély 
annak a jelentősége, hogy ezt milyen néven nevezik. Emellett a λατρεια és δουλεια szavakat a klasszikus görög 
szerzők, a Septuaginta és az Újszövetség megkülönböztetés nélkül az istentisztelet megjelölésére használják. Az 
Újszövetségben a δουλεια gyakran jelenti az istentiszteletet. Így ez 1Thessz1:9-ben ezt olvassuk: „miként 
tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, δουλευειν τω Θεω ζωντι, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok”. A 
Gal4:8-ban pedig az van megírva a galaták pogány állapotáról, hogy „εδουλευσαν, azoknak szolgáltatok, a mik 
természet szerint nem istenek”. Lásd Kálvin, Institúció 1. könyv 12:2-3, Turretin munkái, 4. kötet, De necessaria 
Secessione Nostra ab Ecclesia Romana, 50-53. oldalak, valamint M’Gavin Protestant, 1. kötet 42. szám, 334. 
oldal. 
1113 Az eltávozott szentek segítségül hívását Kálvin részletesen tárgyalja az Institúcióban, 3. könyv, 20:21-27. 
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16. A gonosznak pedig, stb. Most azok nyíltabb korholásával folytatja, akiknek egész 
vallása a ceremóniák betartásában foglaltatik benne, amivel Isten szemeit próbálják 
elvakítani. Leleplezi a hiábavalóságát annak az erőfeszítésnek, mellyel a szív és az élet 
tisztátalanságát próbálják meg elrejteni a külsődleges szolgálatok leple alatt. Ezt a leckét 
mindenkinek valódi egyetértéssel kellett volna fogadnia, de a zsidó füleket különösen sértette. 
Egyetemesen vallották, hogy az istentisztelet csak akkor tiszta és elfogadható, mikor őszinte 
szívből jön. Ezt még a pogány költők is elismerték, és ismeretes, hogy a kicsapongókat ki 
szokták zárni a templomaikból és az áldozatokon való részvételből. Mégis, még egy ennyire 
egyetemesen érzett kijelentés esetében is a képmutatás elfojtó és elmosó befolyása 
következtében a legaljasabb jellemű emberek is azzal a meggyőződéssel tolakodnak be Isten 
jelenlétébe, hogy megtévesztik Őt a hiábavaló koholmányaikkal. Ez megmagyarázhatja a 
prófétáknak a témával kapcsolatos figyelmeztetéseinek gyakoriságát, mikor újra és újra 
kijelentik az istenteleneknek, hogy a kegyesség álarcának felöltésével csak a vétkeiket 
szaporítják. Isten Lelke nagyon hangsúlyosan jelentette ki, hogy a jámborság ama formája, 
ami mellé nem társul a hit kegyessége és a megtérés, nem más, mint Isten nevének 
szentségtelen meggyalázása. Mégis lehetetlen kiűzni a pápistákat abból az ördögi 
megcsalattatásból, hogy a legüresebb szolgálataikat az szenteli meg, amit végső szándéknak 
neveznek. Azt állítják, senki, csak akik a kegyelem állapotában vannak, rendelkezhetnek a 
meritum de condigno-val,1114 de vallják, hogy a rajongás pusztán külső cselekedete a szív 
bármiféle érzelme nélkül is képes legalábbis felkészíteni a személyt a kegyelem befogadására. 
S ha egy szerzetes a jámborság legcsekélyebb szikrája nélkül a szívében felkel a házasságtörő 
ágyából néhány zsoltárt elmormolni, vagy ha egy ringyókat futtató, egy tolvaj, vagy hamisan 
esküvő gazember megpróbálja kijavítani a bűneit misével, vagy zarándoklattal, azt ők nem 
hajlandók felesleges tevékenységnek tekinteni. Isten viszont az efféle elkülönítést a jámborság 
belső érzelmének formájától szentségtörésnek tekinti. Az előttünk levő igeszakaszban a 
zsoltáros félreteszi és megcáfolja azt a nagyon gyakori kifogást, amit ekképpen szoktak 
megfogalmazni: Nem lehet kimondani, hogy azok az áldozatok valamilyen vonatkozásban 
elfogadhatók Isten számára, amiket az Ő tiszteletére kínálnak fel? A zsoltáros megmutatja, 
hogy épp ellenkezőleg, ezek véteknek tulajdoníttatnak azoknak, akik bemutatják, mert 
hazudnak az Istennek és megszentségtelenítik az Ő nevét. Ezekkel a szavakkal feddi meg a 
magabiztosságukat: Miért beszélsz te rendeléseimről?, azaz miért állítod, hogy egy vagy az én 
népem közül, s részed van az én szövetségemben? Nos, ha Isten ekképpen veti el a kegyesség 
ama gyakorlásának egészét, mely mellé nem társul a szív tisztasága, mit várhatunk Tőle a 
ceremóniák puszta betartásának vonatkozásában, melyek meglehetősen alacsony rangú helyet 
foglalnak el Isten rendeléseinek sorában? 

17. Hiszen te gyűlölöd a fenyítést. Itt a képmutatókat áruló kettősséggel vádolja, amiért 
életükkel és cselekedeteikkel tagadják azt a kegyességet, amit a szájukkal vallanak. Istennel 
szembeni megvetésüket azzal bizonyítja, hogy hiányzik belőlük a tiszteletteljes hódolat az Ő 
Ígéje iránt, az alávettetés az Ígének, valamint a szívből jövő engedelmesség az Ő 
rendeleteinek és utasításainak, amik pedig a vallásos erkölcsiség legbiztosabb próbái. Az 
egyik mód, ahogyan a képmutatás rendszerint megjelenik, azok az elmés kifogások, melyeket 
a kötelesség elkerülése érdekében kohol. A zsoltáros az istentelenségük fő okaként mutat rá, 
hogy a hátuk mögé vetették Isten Ígéjét, s céloz rá, hogy az alapelem, amiből az összes igaz 
istentisztelet fakad, nem más, mint a hitbéli engedelmesség. Utal a romlottságuk okára is, ami 

                                                
1114 Annak az egyháznak a tanítói, „Róma egyházáé” beszélnek a meritum de congruo és a meritum de condigno 
fogalmáról. A meritum de congruo alatt, amire Kálvin az előző mondat záró részében utal, ők a megigazulást 
megelőző jócselekedetek és jó szándékok értékét értik, amelyet kongruens, azaz illő dolog Istennek a kegyelem 
megadásával jutalmazni. A meritum de condigno alatt a megigazulás után, a kapott kegyelemnek köszönhetően 
tett jócselekedetek értékét értik.” — Dr. Hill, Lectures in Divinity, 2. kötet, 348. oldal; lásd még Turretin, 
Theology, 2. kötet, 778. oldal 
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abban rejlik, hogy romlott szívük vonakodik elszenvedni Isten igáját. Nem vonakodnak 
elismerni, hogy mindaz, ami Isten szájából származik, igaz és helyes. Ezt a tiszteletet 
hajlandók megadni az Ő Ígéjének, de amennyiben ez a viselkedésük szabályozását és a bűnös 
hajlamaik visszafogását is érinti, akkor már utálják és megvetik. A romlottságunk, ami 
képtelenné tesz minket a fenyítés elfogadására, Isten Ígéje ellen bőszít minket. Nem is 
lehetséges, hogy az elme valódi fogékonyságával és nyájasságával hallgassunk rá, amíg nem 
kényszerültünk rá átadni magunkat az Íge irányításának és fegyelmezésének. A zsoltáros 
ezután az istentelenség egyes cselekedeteinek meghatározásával folytatja, s arról tájékoztat 
minket, hogy a képmutatók, akik hajlamosak a lopásra és a házasságtörésre, a gonoszságukkal 
keverték össze és szennyezték be Isten szent nevét. Csak egyes bűnökre hivatkozva 
általánosságban utal arra, hogy akik megvetik a fenyítést, és megkeményítették magukat a 
tanítással szemben, azok készek mindenféle szélsőségekbe bocsátkozni, amit csak a romlott 
vágyak, vagy a gonosz példák sugallnak. Először a lopást említi, majd a házasságtörést, s 
harmadjára a rágalmazást, vagy hamis vádaskodást. A legtöbb fordító a תרץ tirets szót futni-
nak fordítja, bár egyesek a רצה ratsah szóból származtatják egyetérteni jelentéssel fordítván 
azt. Azt a vádat mondja itt ki a képmutatókkal szemben, hogy a szájukat gonoszságra tátják, 
ami nem pusztán a rágalmazást jelentheti, hanem mindenféle, a felebarátjaikat sértő beszédet, 
mert rögtön ezután következik a nyelved csalárdságot sző. Ismeretes, hogy mennyire 
sokféleképpen képes a hazug és csalárd nyelv sebeket és fájdalmat okozni. Mikor hozzáteszi: 
Leülsz, stb., azzal valószínűleg olyasvalakire utal, aki leül a formális ítélet meghozatalához. 
Mintha ezt mondta volna: rágalmazod felebarátjaidat a jogos ítélet látszatával.1115 De lehet ez 
utalás a kicsinyes rágalmakra, amilyenekbe az emberek rosszindulatúan vetik bele magukat az 
idejüket múlandó, mikor a házaikban pihennek.1116 Valószínűbbnek látszik azonban, hogy az 
ártatlan és igaz megvádolásának és hamis vádakkal való elárasztásának súlyosabb bűnére utal 
a nyílt bíróság előtt. A felebarátot és anyád fiát azért említi,1117 hogy rágalmaik 
kegyetlenségét még jobban kifejezze, mikor azzal vádolja őket, hogy a természetes 
kötelékeket sértik, nem kímélvén még a legközelebbi kapcsolataikat sem. 

 
21. Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok,1118 mint te? 

Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat. 
22. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül: 
23. A ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom 

meg Istennek szabadítását. 
                                                
 Gejerus és mások azt feltételezik, hogy ez a szó az ítélkezéshez történő leülés módjára utal. Lásd .תשב 1115
Zsolt119:23 – Dimock, Notes on the Book of Psalms. 
1116 „Mikor nyugodtan ülsz és semmi más dolgod nincsen, mindig a felebarátjaidat sértegeted rágalmazó 
beszédeiddel. Bizalmas beszélgetésed erőszaktétel a barátaidon.” – Horsley. Mások szerint az igeszakasz 
jelentése ez: A legnyilvánosabb pihenőhelyeken üldögélsz, rendszerint a városok kapuiban, s a felebarátjaid 
rágalmazásával töltöd az idődet. Lásd Zsolt69:13 és 119:23. 
1117 „Anyád fia. S hogy megértsük ennek a kifejezésnek az erősségét, emlékeznünk kell rá, hogy a poligámia 
engedélyezett volt az izraeliták között. Az egy atyától születettek valamennyien testvérek voltak, de még 
bensőségesebb kapcsolat állt fenn azok között, akiknek ugyanaz volt az apjuk, valamint az anyjuk.” – French és 
Skinner. V. ö. 1Móz20:12. Az itt említett személyek gonoszságának és rosszindulatának súlyosságát fokozta, 
hogy nyelvükkel azt ócsárolták, akivel a legszorosabb kapcsolatban álltak, azaz anyjuk fiát. 
1118 Horsley ezt a két mondatot így fordítja: „ezeket tetted, de én csendben voltam. S te azt hitted, ÉN IS olyan 
vagyok, mint te”. Ő úgy véli, hogy a חיות אהיה heyoth ehyeh szavak, amiket Kálvin az „olyan lennék” kifejezéssel 
fordít, az „olyan vagyok” kifejezéssel fordítandó. „Minden fordító”, mondja, „látszólag megfeledkeznek arról, 
hogy az אהיה ehyeh nevet Isten adja Magának az Exodus harmadik fejezetében”. Ezután megjegyzi: kimondottan 
helyes, hogy Isten, Aki a népét feddi a szövetség megszegéséért, olyan néven nevezi Magát, amely ugyanaz, 
mint amit ugyanennek a népnek az esetében akkor használt, mikor először hívta el őket Mózes, az Ő szolgája 
által.” A Septuaginta a חיות heyoth szót nem létezést kifejezőként fordítja, az אהיה ehyeh szót pedig mint a létige 
első személyű, jövő idejű változatát: „”Ψπελαθες ανομιαν, οτι εσομαι σοι ομοιος”, „Gonoszul azt gondoltad, 
hogy nekem is olyannak kell lennem, mint te”. 
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21. Ezeket teszed. A képmutatók, amíg meg nem érzik Isten kezét magukkal szemben, 

mindig készek átadni magukat a biztonságérzetnek, és semmi sem nehezebb, mint felrázni a 
felfogóképességüket. Ezzel a riasztó nyelvezettel a zsoltáros megpróbálja meggyőzni őket a 
pusztulás bizonyosságáról, ha továbbra is próbára teszik Isten türelmét, amivel csak még 
jobban felszítják a haragját, azt képzelvén, hogy Ő helyeselheti a bűn gyakorlását. A 
legnagyobb tiszteletlenség, amivel bárki viseltethetik Vele szemben, ha kétségbe vonja az 
igazságosságát. Lehet, hogy a képmutatók ezt nyíltan nem merik megtenni, de titkos és 
romlott képzelgésükben másnak festik le Istent, mint amilyen valójában, hogy elképzelt 
türelméből kiindulva az elme hamis békességébe merülhessenek, s elkerüljék a 
nyugtalanságot, amit nem kerülhetnének el, ha komolyan fontolóra vennék Istent, mint a 
bűnök megbosszulóját. Meglehetős bizonyítékunk van arra a képmutatók által mutatott silány 
békességben, hogy efféle hamis elképzeléseket alkottak Istenről. Nemcsak a bírói mivoltát 
zárják ki a gondolkodásukból, de még úgy is gondolnak rá, mint Aki elfogadja és támogatja a 
bűneiket. A zsoltáros megfeddi őket, amiért visszaélnek Isten jóságával és irgalmasságával 
úgy, hogy hiábavaló reménységet táplálnak arról, hogy megúszhatják büntetlenül. A zsoltáros 
arra figyelmezteti őket, hogy nemsokára a világosságra vonják őket, s azokat a bűnöket, 
melyeket elrejteni igyekeztek Isten szeme elől, majd saját maguk fogják látni azok teljes 
borzalmasságában. Isten felsorolja majd a bűneik teljes listáját. Én így értelmezem az elédbe 
sorozom kifejezést, hogy a szemük elé fogja tárni valamennyit, és kénytelenek lesznek 
szemlélni azokat. 

22. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők. Itt több, mint komoly figyelmeztetéssel van 
dolgunk, ami abszolút szükséges a megkeményedett képmutatókkal való foglalkozáshoz, akik 
egyébként minden tanítást elutasítanak. Miközben azonban a zsoltáros fenyegeti és 
aggodalomra inti őket, egyidejűleg a megbocsátás reménységét is felmutatja nekik, sürgetvén 
őket annak megragadására. S nehogy késlekedjenek, figyelmezteti őket az isteni ítéletek 
súlyosságára, valamint hirtelenségére is. Aljas hálátlansággal is vádolja őket, amiért 
elfelejtették Istent. S micsoda figyelemre méltó bizonyítékáét találjuk itt Isten kegyelmének, 
mikor kiterjeszti a kegyelem reménységét még ezekre a romlott emberekre is, akik oly 
gyalázatosan megszentségtelenítették az Ő tiszteletét, s oly vakmerően és szentségtelenül 
gúnyolták a megbocsátását, és vettették bele magukat felháborító bűnökbe! A megtérésre 
hívogatva kétségtelenül kiterjeszti rájuk annak reménységét, hogy Isten kibékül velük, így 
megpróbálhatnak megjelenni az Ő fenségének jelenlétében. S el tudunk képzelni nagyobb 
irgalmasságot, mint azt, hogy Magához és az egyház kebelére hívogatja azokat az áruló 
hitehagyókat és szövetség-szegőket, akik eltávolodtak a kegyességnek ama tanításától, 
amelyben felnőttek? De bármekkora is legyen, jól tesszük, ha megértjük, hogy nem nagyobb, 
mint amiben mi magunk részesültünk. Mi is elszakadtunk az Úrtól, de Ő páratlan 
kegyelemmel ismét visszavezetett minket az Ő nyájába. Nem szabad elkerülni a figyelmünket 
annak sem, hogy a zsoltáros sürgeti a visszatérésüket, mert a kegyelem ajtaja nem lesz mindig 
nyitva az ő bebocsátásuk végett – ez valamennyiünk számára szükséges lecke, nehogy 
elmulasztván a könyörületes meglátogattatásunk napját, kívül maradjunk, és Ézsauhoz 
hasonlóan haszontalan siránkozásba kezdjünk (1Móz27:34). Mindez benne foglaltatik a hogy 
el ne ragadjalak menthetetlenül  kifejezésben.1119 
                                                
1119 A nyelvezet itt metaforikus. A Mindenható, felbőszülve eme képmutatók gonoszságától egy oroszlánhoz 
hasonlítja Magát, ami ellenállhatatlan hevességgel ragadja meg a prédáját és tépi azt darabokra, és semmit sem 
lehet kimenteni az állkapcsai közül. Hasonló nyelvezettel találkozunk a Hós5:14-ben: „Mert olyan leszek 
Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, 
felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa!” Nem szabad azonban azt feltételeznünk, hogy ennek a fáradhatatlan 
pusztítónak a dühe és hevessége jellemezheti az Istenséget. Efféle frazeológiát a zsoltáros a felfogóképességünk 
gyengesége, és szűkös gondolkodásmódunk miatt alkalmaz, hogy eltöltse a bűnösök szívét és lelkiismeretét 
meggyőződéssel Isten ítéletei félelmetességéről és azok rettenetes állapotáról, akik büntető haragja alá kerülnek. 
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23. A ki hálával áldozik, az dicsőít engem. Harmadszor vési a zsoltáros a szívünkbe azt 
az igazságot, hogy Isten szemében a legelfogadhatóbb áldozat a hálaadás, amivel szívünk 
háláját fejezzük ki neki az áldásaiért. Az ismétlés két okból sem szükségtelen. Először is nincs 
semmi, amivel jobban vádolhatók lennénk, mint a feledékenység Isten jótéteményeivel 
kapcsolatosan. Ezer közül ha egy ragadja meg a figyelmünket, s ha meg is teszi, csak 
gyengén, mondhatni futólag. Másodszor, nem adjuk meg azt a fontosságot a dicsőítés 
szolgálatának, ami azt megilleti. Hajlamosak vagyunk elhanyagolni, mint holmi csip-csup, s 
mindenestől közönséges dolgot, pedig a kegyesség fő gyakorlata, s Isten azt akarja, hogy 
életünk minden napján gyakoroljuk. Az előttünk álló szavakban a dicsőítés áldozatáról 
mondja, hogy az alkotja az igazi és helyes istentiszteletet. A dicsőít engem szavak azt 
sugallják: Istent akkor tiszteljük igazán és helyesen, s akkor adjuk meg Neki az Általa 
megkövetelt dicsőséget, ha őszinte és hálás szívvel ünnepeljük a jóságát. Minden más áldozat, 
aminek a képmutatók efféle fontosságot tulajdonítanak, haszontalanok az Ő szemében és 
egyáltalában nem alkotják az Ő tiszteletének részét. A dicsőít szóban azonban, amint már 
említettem, mind a hit, mind az ima benne foglaltatnak. Szükséges az Úr jóságának 
megtapasztalása, még mielőtt megnyílhatnának a szájaink az Ő dicsőítésére, de ez a jóság 
csakis hit által tapasztalható meg. Ebből következik, hogy a lelki istentisztelet egészét abból 
kiindulva szemléli, amit vagy előfeltételez a dicsőítés gyakorlásában, vagy abból kiindulva, 
ami a dicsőítés gyakorlásából fakad. Ennek megfelelően a rögtön ezután következő szavakban 
a zsoltáros azokat szólítja meg, akik azt akarják, hogy a szolgálataikat Isten elfogadja, s azt 
mondja nekik, hogy vigyázzanak az útjukra. A vigyázni az útra kifejezés alatt egyesek a 
megtérést, vagy a bűnvallást értik, mások az olyan dolgok eltávolítását az útból, amik sértőek 
lehetnek, vagy akadályozhatnak másokat. Valószínűbbnek látszik azonban, hogy a zsoltáros 
azt parancsolja nekik: járjanak a helyes úton, mely ellentétes a képmutatók által járt úttal, s 
arra céloz, hogy Istenhez csak azok közeledhetnek, akik őszinte szívvel és becsületes módon 
keresik Őt. Az Isten szabadítása alatt én nem valami nagy, vagy jeles szabadítást értek, mint 
mások. Isten harmadik személyben beszél Önmagáról, hogy még világosabban meggyőzze 
őket a tényről: végül minden igazi tisztelőjének bebizonyítja majd, mennyire hűségesen 
játszotta Ő a Szabadítójuk szerepét. 
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51. zsoltár 
 
A zsoltárhoz csatolt bevezetőből tudjuk meg az okot, ami ennek a zsoltárnak a 

megírásához vezetett, s azonnal fel is kelti a figyelmünket. Gyászos bűnbeesése után Dávid 
látszólag hosszú időre lelki letargiába süllyedt, amiből miután Nátán próféta helytelenítő 
szavai felrázták, megtelt önutálattal és megalázkodással Isten előtt, s igyekezett egyrészt 
minden őt körülvevőnek bizonyságot tenni a megtéréséről, másrészt ennek tartós bizonyítékát 
adni az utódainak. A zsoltár elején vétke szörnyűségére tekintve a megbocsátás reménységére 
bátorítja magát, Isten végtelen könyörületét fontolgatva. Ezt fennkölt és változatos 
kifejezésekkel magasztalja fel, mint olyasvalaki, aki érzi, hogy többszörös ítéletre szolgált rá. 
A zsoltár további részében azért imádkozik, hogy helyreállítasson Isten kegyeibe, mert 
tudatában van annak, hogy rászolgált az örökös elvettetésre és a Szentlélek összes ajándékától 
való megfosztatásra. Megígéri, hogy ha megadatik neki a bocsánat, mély és hálás érzelmeket 
őriz meg iránta. A zsoltár vége felé kijelenti: az egyháznak is jó lesz, ha Isten megadja a 
kérését, s valóban, tekintettel a sajátos módra, ahogyan Isten megkötötte a kegyelmi 
szövetségét Dáviddal, nem is lehetett volna másként, mint hogy mindenkinek az üdvösséggel 
kapcsolatos közös reménysége meginogjon az ő végleg elvettetésének feltételezésével. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára; 
2. Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. 
 
2. Mikor ő hozzá ment Náthán. Konkrétan említi, hogy a próféta a zsoltár megírása 

előtt ment hozzá, s ez bizonyítja azt a mély letargiát, amibe Dávidnak kellett merülnie. 
Csodálatos körülmény volt, hogy egy ilyen nagy ember, aki ennyire kiválóan 
megajándékoztatott a Lélekkel, több mint egy éven át ebben a veszélyes állapotban maradt. 
Semmi más, csak a sátáni befolyás adhat számot a lelkiismeret eme kábulatáról, aminek 
következtében lenézte, vagy semmibe vette azt az isteni ítéletet, amit magára vont. Az is jól 
mutatja az egykedvűséget, amibe belekerült, hogy látszólag semmi lelkiismeret-furdalást sem 
érzett a bűne miatt, amíg a próféta fel nem kereste. Látványos példáját látjuk itt ugyanakkor 
Isten kegyelmének abban, hogy elküldte a prófétát őt jó útra téríteni, miután elkóborolt. 
Ebben a nézetben egy ellentét van a menni szó ismétlésében.1120 Mikor Dávid bűnre ment 
Betsabéval, Nátán akkor ment hozzá. Azzal a bűnös lépéssel messzire került Istentől, s az 
isteni jóság feltűnő módon mutatkozott meg a helyreállításának eltervezésében. Nem 
gondoljuk, hogy Dávid ebben az időszakban olyannyira megfosztatott a vallásos tudattól, 
hogy többé már el sem ismerte az isteni Lény felsőbbrendűségét. Minden valószínűség szerint 
folytatta a napi imádkozást, részt vett az istentiszteleteken, s igyekezett az életét Isten 
törvényének megfelelően alakítani. Nincs okunk azt feltételezni, hogy a kegyelem teljesen 
kialudt a szívében, hanem csak az elvakultság lelke vette birtokába egy adott pillanatban, s 
ettől kezdve teljes érzéketlenséggel viseltetett aziránt, hogy az isteni harag alá került. Jól 
tesszük, ha remegve nézzük a tényt, hogy egy ennyire szent próféta és kiváló király ebbe az 
állapotba süllyedt! Azt, hogy a vallásos tudat nem aludt ki teljességgel az elméjében, 
bizonyítja a tény, hogy azonnal megindult a próféta feddő szavainak hallatán. Ha nem így lett 
volna, nem kiáltott volna fel úgy, ahogyan tette: „Vétkeztem az Úr ellen!” (2Sám12:13), és 
nem vetette volna magát alá a jámborság lelkével a feddésnek és a helyesbítésnek. Ebben a 
vonatkozásban példát mutat mindenkinek, akik vétkezhettek Isten ellen, arra tanítván őket, 

                                                
1120 A magyarban ez nem mutatkozik meg, mert Károli a második ment szót vétkezett-nek fordította. Az angolban 
például a „came in to Bathsheba” (vagy „he had gone in to Bathsheba”) kifejezés áll, aminek egyébiránt 
majdnem ugyanaz a jelentése. – a ford. 
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hogy alázatosan engedelmeskedjenek a megtérésre szóló felhívásoknak, amiket az Ő szolgái 
intézhetnek feléjük, ahelyett, hogy megmaradnának a bűnben, míg meg nem lepi őket a 
menny végső bosszúja. 

 
 3. Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak 

sokasága szerint töröld el az én bűneimet! 
4. Sokszorozva1121 moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből 

tisztíts ki engemet; 
 
3. Könyörülj rajtam. Dávid, amint már említettem a megbocsátásért való imádkozással 

kezdi, s miután bűne nagyon súlyos jellegű volt, szokatlan komolysággal teszi ezt. Nem 
elégszik meg egyetlen könyörgéssel. Megemlítvén Isten könyörületességét, hozzáteszi 
irgalmasságának sokaságát, ezzel is jelezvén, hogy a közönséges könyörület nem volna 
elegendő egy ilyen nagy bűnösnek. Ha csak azért imádkozott volna, hogy Isten egyszerűen 
csak a könyörületességének, vagy jóságának megfelelően legyen kegyes, az csak egy 
megvallásnak felelne meg, hogy rosszat tett. Mikor azonban arról beszél, hogy a bűne csak 
Isten irgalmasságának sokaságán át bocsátható meg, akkor azt különösen fertelmesnek ismeri 
el. Közvetett ellentét feszül itt a keresett könyörület nagysága, valamint az ezt megkövetelő 
bűnök nagysága között. Még hangsúlyosabb az ezután következő kifejezés: egészen moss ki 
engemet. Egyesek a הרבה herebeh kifejezést főnévnek tekintik,1122 de ez túlságosan nagy 
eltávolodást jelent a tájszólástól. Ezzel a feltevéssel a szöveg jelentése valóban ugyanaz 
marad, hogy Isten mossa őt meg alaposan és többször is, de én jobbnak tartom azt a 
kifejezésformát, ami a legjobban illik a héber népnyelvhez. Az legalábbis biztos a 
kifejezésből, amit használ, hogy bűne mocskát súlyosnak, és többszörös mosást igénylőnek 
érezte. Nem mintha Istennek bármiféle nehézséget jelentene megtisztítani a leggonoszabb 
bűnöst is, de minél fertelmesebb az ember bűne, annál komolyabban vágyik természetesen 
arra, hogy megszabaduljon a lelkiismeret félelmeitől. 

Maga a jelkép, amint ezzel mindenki tisztában van, nagyon gyakran előfordul a 
Szentírásban. A bűn hasonlít a szennyre, vagy tisztátalanságra, amint beszennyez minket, s 
visszataszítóvá tesz minket Isten szemében, így ennek megbocsátását alkalmas módon 
hasonlítja a megmosáshoz. Ennek az igazságnak egyrészről Isten nekünk nyújtott kegyelmét 
kell dicsérnie, másrészről el kell töltenie minket a bűn megvetésével. Valóban érzéketlen az a 
szív, amelyik nem indul meg ezen! 

 
5. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. 
6. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid 

előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. 
7. Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. 
8. Ímé te az igazságra vágytál,1123 a mely a vesékben van, és bensőmben 

bölcseségre tanítasz engem. 
 

                                                
1121 A Károli-fordításban itt az egészen szó áll. 
1122 Két ige található itt, a הרבה herebeh és a כבסני kabbeseni. Az első jelentése megsokszorozni, a másodiké 
megmosni. Sok fordító gondolja, hogy a הרבה herebeh itt határozószóként használatos, és így olvassák az 
igeszakaszt: Multum lava me. „Mikor két egyforma igeidejű ige egyesül, akár van közöttük kopula, akár nincs a 
latinban, az elsőt gyakorta határozószóval fejezik ki.” – Glass. Lib. 1, Tract. 3, De Verbo Can. 29, 1. kötet, 272. 
oldal. Lásd 1Móz25:1, Zsolt 6:11, 45:6, 78:41, és 102:4. 
1123 A Károli-fordítás szerint: Ímé te az igazságban gyönyörködöl – a ford. 
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5. Mert ismerem az én bűneimet.1124 Most felfedi annak okát, amiért ilyen hevesen 
könyörög bocsánatért. Nem volt ez más, mint a fájdalmas nyugtalanság, amit a bűne okozott 
neki, s ami csak úgy volt enyhíthető, ha kibékül Istennel. Ez azt bizonyítja, hogy imája nem 
színlelt, amiképpen látjuk, hogy sokan magasztos kifejezésekkel dicsérik Isten kegyelmét, 
noha a valóságban csak keveset törődnek vele, mert soha nem érezték annak keserűségét, 
hogy ki lettek volna téve az Ő nemtetszésének. Dávid viszont kijelenti, hogy bűnének 
következtében ki volt téve az elme állandó gyötrésének, s ez az ami ekkora komolyságot 
kölcsönöz a könyörgéseinek. A példájából megtanulhatjuk, kikről mondható el egyedül, hogy 
a helyes módon keresik Isten bocsánatát. Ők azok, akik lelkiismeretét megsértette a bűnérzet, 
s nem képesek nyugalmat találni, míg meg nem kapják az Ő könyörületének bizonyosságát. 
Mi soha nem folyamodunk Istenhez komolyan bocsánatért mindaddig, amíg bűneink nem 
töltenek el minket félelemmel. Minél elégedettebbek vagyunk a bűneinkben, annál jobban 
provokáljuk Istent, hogy büntesse meg azokat súlyosan. Ha pedig valóban felmentést akarunk 
az Ő kezéből, akkor többet is kell tennünk, mint csak szavakban megvallani a vétkeinket, 
nevezetesen szigorú és alapos vizsgálatot kell tartanunk azokról. Dávid nem egyszerűen azt 
mondja, hogy embernek vallja meg a bűneit, hanem kijelenti, hogy mély belső érzésekkel 
viseltetik irántuk, olyan érzéseket, melyek a legélesebb fájdalommal töltötték őt el. Ő nagyon 
más lélekkel rendelkezett, mint az a képmutató, aki teljes közönyösséget mutat ebben a 
dologban, vagy mikor az rátör, megpróbálja eltemetni az emlékezetét. Többes számban beszél 
a bűneiről. A vétke, noha egyazon gyökérből származik, összetetté vált, beleértve a 
házasságtörést, az árulást és a kegyetlenséget. Emellett nemcsak egyetlen embert árult el, 
hanem egy egész hadsereget, melyet a csatamezőre parancsolt Isten egyházának védelmében. 
Ennek megfelelően ismeri el, hogy megannyi bűnbe keveredett bele. 

6. Egyedül te ellened vétkeztem.1125 Egyesek véleménye szerint itt a bűnének 
körülményeire utal, miszerint noha emberek ellen követte azt el, mégis minden szem előtt 
rejtve maradt, leszámítva Istenét. Senki sem tudott arról a kettős gonoszságról, amit Uriás 
ellen követett el, sem arról az erkölcstelen módról, ahogyan kitette a veszélynek a hadseregét. 
Miután a bűne így rejtve maradt az emberek előtt, mondhatjuk, hogy azt kizárólagosan 
Istennel szemben követte el. Mások szerint Dávid itt arra utal: bármennyire is tudatában volt 
annak, hogy megsértett embereket, főleg mégis az Isten törvényének megsértése miatt 
aggódott. Én azonban úgy vélem, a szavai azt jelentik, hogy ha még az egész világ meg is 
bocsátana neki, akkor is érzi, hogy Isten a Bíró, Akivel dolga van, hogy a lelkiismeret az Ő 
ítélőszéke elé szólítja őt, és hogy ember hangja nem képes neki megnyugvást adni, 

                                                
1124 Mintha azt mondta volna: „Megvallom, és elismerem, hogy vétkeztem, nem teszek úgy, mint Káin, aki ezt 
mondta: ’Nem tudom.’ (1Móz4:9). Amit korábban szégyenteljesen és bolond módon mentegettem és 
kisebbítettem, most elismerem Előtted, valamint a Te prófétád és az egész egyház előtt ebben a bűnbánó 
zsoltárban.” Az ige jövő időben áll, be fogom ismerni, vagy meg fogom vallani, ezzel azt jelzi, hogy továbbra is 
megmarad benne vétkességének alázatos érzése. 
1125 Abból a megvallásból kiindulva, amit Dávid tesz ebben az igeversben: „Egyedül te ellened vétkeztem”, 
Horsley azon a véleményen van, hogy a zsoltár bevezetője nem eredeti, s nem íródhatott abból az okból, amire a 
bevezető utal. „Nem jól illik Dávid ügyéhez”, mondja, „aki sikeres tervet kovácsolt Uriás ellen, miután 
megfertőztette az ágyát”. Látszólag azonban nincs ereje ennek az ellenvetésnek. A ל elöljáró, ami itt ellen, 
szemben értelemben van fordítva, néha azt is jelenti: előtte, a jelenlétében, s így van fordítva az 1Móz23:11-ben 
és 45:1-ben. A héber לך לבדך lecha lebadecha szavak tehát fordíthatók „előtted, csakis előtted” értelemben is. Ha 
ezt az olvasatot fogadjuk el, akkor Dávid arra a titkos módra utal, ahogyan elkövette a bűnt, kijelentvén, hogy 
ennek egyedül és kizárólag Isten volt a tanúja, s először csak Isten tudott róla. Isten ezt mondja: „Mert te titkon 
cselekedtél” (2Sám12:12). Nem szükséges azonban megváltoztatni a fordítást, hogy Horsley ellenvetését 
megválaszoljuk. Az „egyedül te ellened” szavakkal Dávid nem azt akarta mondani, hogy nem ártott Uriásnak, 
akinek a feleségét megbecstelenítette, hiszen a 16. versben azt mondja, hogy a „vérontás” súlyosan ránehezedett, 
és szabadulásért imádkozik ettől. Ezek a szavak a bűne szörnyűségének hangsúlyos kijelentését jelentik – hogy 
főleg Isten ellen vétkezett, semmint az emberek ellen. „A vétkem”, mintha ezt mondta volna, „Uriással és 
általánosságban a társadalommal szemben szintén nagy, de semmi ahhoz képest, amit Ellened követtem el”. 
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bármennyire is hajlandó megbocsátani, felmenteni, vagy hízelegni neki. Szemei és egész lelke 
Istenre irányultak, függetlenül attól, hogy az emberek mit gondoltak, vagy mondtak róla. 
Annak, akit így elborít a félelem, hogy Isten ítélete alá fog esni, nincs szüksége más vádlóra. 
Isten ezer másik helyett is fontosabb neki. Minden okunk megvan azt feltételezni, hogy 
Dávid, nehogy az elméje a hamis békesség állapotába merüljön az udvarának hízelgései 
következtében, felfogta Istennek a vétkére kimondott ítéletét, és önmagában is 
elhordozhatatlan tehernek érezte azt, akár még arra a következtetésre is juthatott, hogy el kell 
kerülnie minden, az embertársaitól származó nehézséget. Ez a viselkedése minden őszinte 
bűnbánó embernek. Keveset számít, hogy felmentést kapunk az emberi törvényszék előtt, 
vagy mások szemhunyása következtében kerüljük el a büntetést, ha a vádló lelkiismerettől és 
a megsértett Istentől szenvedünk. S talán nincs jobb orvosság a megcsalattatással szemben 
ebben a dologban, mint a gondolatainkat önmagunkba, befelé fordítani és Istenre 
összpontosítani, s felhagyni minden önelégült képzelgéssel az Ő nemtetszésének éles 
érzésétől. A magyarázat heves folyamatában olvassák egyesek az igevers második részét, 
hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben, kapcsolódva a zsoltár harmadik versével, s 
vélik úgy, hogy nem vonatkozhat a közvetlen előző mondatra.1126 De nem beszélve arról, 
hogy ez megtöri az igeversek sorrendjét, mi értelmet tulajdoníthat bárki egy imának, mely így 
szól: légy könyörületes, hogy tiszta lehess, mikor elítélsz? De a szavakkal kapcsolatos minden 
kételyt teljes mértékben eltávolít az a vonatkozás, amelyben Pál idézi ezeket a Róma 
levélben: „De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é 
hiábavalóvá az Istennek hűségét? Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden 
ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és 
győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.” (Rm3:3-4) Itt a szavakat annak a tanításnak a 
bizonyítása végett idézi, hogy Isten igazságossága még az emberek bűneiben, igazsága pedig 
az ő hamisságaikban is nyilvánvaló. A szavak jelentésének világos megértéséhez meg kell 
vizsgálnunk Istennek a Dáviddal kötött szövetségét. Bizonyos értelemben az egész világ 
üdvössége átadatott neki megőrzésre ezzel a szövetséggel, így a vallás ellenségeinek az ő 
bukásával alkalmuk nyílt volna így kiáltani: „Megdőlt az egyház eme pillére, s most mi 
maradt a nyomorult maradéknak, akik az ő szentségében reménykedtek? Egykor semmi sem 
volt látványosabb, mint a dicsőség, mellyel megkülönböztetett, de nézd meg most, micsoda 
gyalázatba süllyedt! Ki volna az, aki ilyen hatalmas bukás után az ő magvától várná az 
üdvösséget?” Tudatában lévén annak, hogy efféle próbálkozások történhetnek Isten 
igazságosságának a befeketítésére, Dávid alkalmat vesz annak igazolására, önmagát vádolván 
az ügyből származó összes vétekkel. Kijelenti, hogy Isten igaz volt, mikor beszélt – nem 
mikor a szövetség ígéreteit említette, bár egyesek így értelmezték a szavakat, de akkor is igaz 
lett volna, ha ítéletet mond ki rá a bűnéért, amit csak ingyenes kegyelméből nem tett meg. Itt 
két kifejezésforma szerepel, melyeknek ugyanaz a jelentése: hogy igaz légy beszédedben, és 
tiszta ítéletedben. Miután Pál a már említett idézetben megváltoztatta a második mondatot, s 
még akár úgy is tűnhet, hogy új értelmez adott az igeversben szereplő kijelentésnek, röviden 
megmutatom, miképpen alkalmazhatóak a szavak arra a célra, amelyre ő utalt. Ezekben azzal 
hozakodik elő, hogy Isten hűségén az a tény semmit sem változtatott, hogy a zsidók 
megszegték az Ő szövetségét, és kiestek az Általa megígért kegyelemből. Első ránézésre 
                                                
1126 Ez a véleménye R. Abraham és más zsidó igemagyarázóknak. Azt mondják, ezeket a szavakat nem szabad 
összekapcsolni az igevers közvetlen megelőző részével, hanem a csak a harmadik versben szereplő imával, vagy 
az ötödik versben kijelentettekkel: „ismerem az én bűneimet”. Ezért a hatodik vers elejét „Egyedül te ellened 
vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt” zárójelbe teszik. Az efféle magyarázatnak azonban 
nincs jogos alapja. Green az igevers utolsó mondatát így olvassa: „Ezért hát igaz vagy, mikor ítéletet mondasz 
rám, és tiszta, mikor elítélsz engem”. Nem szokatlan dolog a למען le-maan szót az ezért hát kifejezéssel fordítani, 
mint a Zsolt30:13-ban, a Ézs28:13-ban és a Jer50:34-ben. Ennek megfelelően a szavak Dávid bűnvallásának 
részét képezik: nemcsak a bűnét vallja meg az igevers első felében, de azt is elismeri, hogy az isteni 
igazságosság miatt Isten joggal ítéli el őt. S Kálvin is ebben az értelemben érti az igeszakaszt. 
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viszont nem feltétlenül látszik, miképpen tartalmazzák a szavak az ismertetett bizonyítékot. 
Azonnal meglátjuk azonban a helyénvalóságukat, ha azokra a körülményekre gondolunk, 
melyekre már utaltam. Annak elbukása kapcsán, aki ily nagy pillére volt az egyháznak, 
ennyire látványos mind prófétaként, mind királyként, mást nem is hihetünk, mint hogy a 
dolog sokakat megrázott és megingatott az ígéretekbe vetett hitükben. Sokan juthattak arra a 
következtetésre, fontolóra véve azt a szoros kapcsolatot, amelybe Isten befogadta Dávidot, 
hogy bizonyos fokig Ő is részese volt a bukásának. Dávid azonban visszaveri az isteni 
tisztességet ennyire sértő gyanúsítást, s kijelenti, hogy még ha Isten hanyatt-homlok a örök 
kárhozatba veti is őt, akkor is csukva marad a szája, vagy legalábbis csak az Ő 
megcáfolhatatlan igazságosságának védelmében nyílik meg. Az egyedüli eltérés, amit az 
apostol tett az igeszakasztól annak idézése során az ítélni ige passzív használatában rejlik, így 
az olvasat a győzedelmes légy, mikor vádolnak téged a tiszta légy helyett. Ebben a 
Septuagintát követi,1127 s közismert, hogy az apostolok nem ügyeltek a szó szerinti egyezésre 
az ószövetségi idézeteikben. De megelégedhetünk azzal, hogy az igeszakasz eleget tett a 
célnak, amiért az apostol idézte. Az általános tanítás, amit belőle származtathatunk ez: 
bármilyen bűnt is kövessenek el az emberek, azért csakis ők maguk hibáztathatók, és soha 
nem keverhetik bele Isten igazságosságát. Az emberek mindig készen állnak az Ő 
ügyintézését hibáztatni, mikor az nem felel meg az emberi értelem és gondolkodás ítéletének. 
Valahányszor Isten valakiket a homály mélységéből a legmagasabb hírnévre emel, vagy 
ellenkezőleg, engedi, hogy a legfeltűnőbb helyeket elfoglalók hirtelen levettessenek onnan, az 
itt vázolt példából meg kell tanulnunk józanul, mértékletesen és tisztelettel megítélni az isteni 
eljárást, valamint meg kell elégednünk azzal, hogy a mindez szent, és Isten munkáit, továbbá 
a szavait a tévedhetetlen becsületesség jellemzi. A hogy igaz légy beszédedben kapcsolódás az 
igeversben nem annyira az okot, mint inkább a következményt jelöli. Igazából ugyanis nem 
Dávid bukása volt az, amitől megjelent Isten igazságosságának a dicsősége. S jóllehet az 
emberek, mikor vétkeznek, látszólag elhomályosítják az Ő dicsőségét, az mégis minden 
addiginál ragyogóbban emelkedik ki a gaztettekből, mert Isten saját munkája világosságot 
előhozni a sötétségből. 

7. Ímé én vétekben fogantattam, stb. Itt továbblép, mint csak pusztán elismerné egy, 
vagy több bűnét, megvallván, hogy nem hozott mást a világba, mint bűnt, s a természete 
teljesen megromlott. Így tehát egy konkrét aljasság megfontolásával jut arra a következtetésre, 
hogy bűnben született és teljesen híjával volt minden lelki jónak.  Valóban, minden bűnnek a 
természetünk megromlásának általános igazságáról kell meggyőznie minket. A héber יחמתני 
yechemathni szó szerinti jelentése melengetett a יחם yacham, vagy חמם chamam, melegedni 

                                                
1127 Semmiféle lényegi különbség nem látszik az apostol által követett Septuaginta olvasata, valamint a héber 
szöveg között. Kálvin azt mondja, hogy Pál az ítélni igét passzív értelemben használja, míg itt (a zsoltárban) 
aktív formában használatos. Ez azonban tévedés. Street, miután megadja a Septuaginta szavait – ezek az 
alábbiak: Νικησης εν τω κρινεσθαι σε – ezt mondja: „A κρινεσθαι ige középen nem passzív alakban áll, és az εν 
τω κρινεσθαι σε kifejezés jelentése cum tu judicas [azaz, mikor ítélsz]. Annál inkább megjegyzem ezt, mert az 
igeszakaszt Pál is idézi a Rm3:4-ben, (és a Septuaginta változatát használta a héber helyett), a fordítóink viszont 
tévedni látszanak az értelmét illetően, mert így fordítják: ’Hogy igaznak ítéltess a beszédedben, s győzhess, 
mikor megítéltetsz.’ De ki ítélné meg a Mindenhatót?”A másik esetben, amit Kálvin említ, a különbség az 
apostol olvasata és a héber szöveg között inkább megjelenésbeli, mintsem valóságos. „A זכה szót”, mondja 
Hammond, rendszerint így fordítják: mundus fuit, tiszta, mocsoktalan, vagy szeplőtelen. Ezt azonban, amiképpen 
a szövegkörnyezet is kifejezésre juttatja, törvényszékei értelemben kell venni, azaz tiszta, aki mentes a bűntől, 
így a győztes szó második jelentése olyasfajta győzelemre utal, mely azé, aki az ügyet az igazságszolgáltatás 
előtt képviseli”. Miután kijelenti, hogy ez a Septuaginta olvasata, hozzáteszi: „Ez nagyon is összeegyeztethető a 
mundus fiut jelentésével, mert arról, aki győzött a perben, nagyon alkalmasan mondhatjuk, hogy megtisztult, 
vagy megszabadult a törvény által.” Hammond tehát Chrysostommal együtt úgy véli, hogy az igeszakasz ezt 
jelenti: ha Isten eljárna Dáviddal szemben, ha megszövegezné a törvényszék előtt a vádiratot a bűnei miatt, s 
követelné a bosszúállás kiszabását rá, akkor Isten igaz és tiszta lenne, s győzedelmeskedne a perben. 
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szóból, de a fordítók nagyon helyesen a fogant kifejezéssel fordították.1128 A kifejezés arra 
céloz, hogy mi bűnben tápláltatunk az első pillanattól kezdve, már mikor megjelenünk az 
anyaméhben. Dávid tehát itt egy konkrét gazságon keresztül egész addigi életére vet egy 
visszatekintő pillantást, s nem lát benne mást, csak bűnt. S ne képzeljük, hogy a saját 
természetének megromlásáról beszél, ahogyan a képmutatók szoktak esetenként a hibáik 
mentegetése végett: „Vétkeztem, de mi mást tehetnék? Emberek vagyunk, s a 
természetünknél fogva minden rosszra hajlamosak.” Dávid nem ilyesfajta fortélyokhoz 
folyamodik Isten ítéletének elkerüléséhez, s az eredendő bűnre utal a vétke súlyosbítása 
végett, elismervén, hogy nem csak mostanában követte el ezt, vagy azt a bűnt, hanem minden 
vétek magjával született bele ebbe a világba. 

Az igeszakasz látványos bizonyítékát adja az eredendő bűnnek, amit Ádám hozott rá 
az egész emberiségre. Nemcsak a tantételt tanítja, de abban is segítséget nyújt, hogy a helyes 
elképzelést alakítsuk ki róla. A pelágiánusok, hogy elkerüljék, amit abszurdumnak tartottak, 
mármint hogy valamennyien megromlottak egy ember vétke miatt, régóta vallották, hogy a 
bűn Ádámtól csak az utánzás erején keresztül száll át a többi emberre. A Biblia azonban mind 
itt, mind máshol világosan kijelenti, hogy bűnben születünk, s a bűn úgy van bennünk, mint 
egy betegség, amely természetünkbe fészkelte be magát. Dávid nem a szüleit vádolja, és nem 
rájuk vezeti vissza a vétkét, hanem megáll az isteni ítélőszék előtt, megvallja, hogy bűnben 
formáltatott, és már azelőtt vétkes volt, hogy meglátta volna ennek a világnak a világosságát. 
Hatalmas tévelygés volt tehát a pelágiánusok részéről tagadni, hogy ez a bűn öröklött, s 
fertőzés útján terjed az emberiségben. Napjaink pápistái ugyan elismerik, hogy az ember 
természete megromlott, de kioltják az eredendő bűnt, amennyire csak lehetséges, és úgy 
mutatják azt be, mint pusztán csak a gonoszságra való hajlamot. A trónját a lélek alantasabb 
részére és a nagyon erős vágyakra korlátozzák, s miközben semmi sem nyilvánvalóbb, mint 
az, hogy a romlottság hozzátapad az emberhez az egész életén át, tagadják, hogy a 
keresztelést követően is megmarad benne. Mindaddig nincs megfelelő elképzelésünk a bűn 
uralmáról, amíg nem úgy fogjuk fel, mint a lélek minden részére kiterjedő valamit, s el nem 
ismerjük, hogy az embernek mind az elméje, mind a szíve a végletekig megromlott. Dávid 
szavai nagyon másként csengenek, mint a pápistáké: én vétekben fogantattam, és bűnben 
melengetett engem az anyám. Semmit sem mond a nagyon erős vágyakról, hanem kijelenti, 
hogy a bűn a természetének válogatás nélkül minden részét átjárta. 

Itt merült fel a kérdés: Miképpen adódott át a bűn a szülőkről a gyermekekre? S ez a 
kérdés elvezetett egy másikhoz a lélek átadásával kapcsolatosan. Sokan tagadták ugyanis, 
hogy a romlás átszállhat a szülőkről a gyermekekre, leszámítva azt a feltételezést, hogy az 
egyik lélek a másik szubsztanciája által fogantatik. Anélkül, hogy efféle titokzatos 
elemzésekbe bocsátkoznánk, elegendő azt vallanunk, hogy Ádám a bukásával beszennyezte 
eredendő igaz mivoltát, az értelme megsötétedett, akarata megromlott, s így belesüllyedve a 
romlottság állapotába, nemzett jellemükben önmagához hasonló gyermekeket a világba. Ha 
felbukkan bármiféle ellenvetés, miszerint a nemzés a testre korlátozódik, de a lelkek soha 
semmi közöset nem kapnak egymástól, arra azt válaszolnám, hogy Ádám, mikor a teremtése 
során megkapta a Lélek ajándékait, nem magánszemélyként lépett színre, hanem az egész 
emberiséget képviselte, amit tekinthetünk eme ajándékokkal az ő személyében felruházottnak. 
Ebből a nézetből egyenesen következik, hogy mikor elbukott, mi valamennyien vele együtt 
elveszítettük eredeti épségünket.1129 

8. Ímé te az igazságra vágytál. Ez az igevers megerősíti azt a megjegyzést, amit 
korábban tettünk, miszerint Dávidtól távol állt, hogy mentséget keressen a bűnére, mikor azt a 
fogantatásáig vezette vissza, hanem inkább elismerte ezzel azt, hogy a születésétől fogva az 
                                                
1128 Károli meghagyta a melengetni kifejezést – a ford. 
1129 A szerzőnek az eredendő bűnnel kapcsolatos nézete részletesebben olvasható az Institúció 2. könyvének első 
fejezetében. 
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örök halál örököse volt. Egész életét tehát úgy mutatja be, mint amit a kárhozat fenyegetett. 
Nagyon messze áll ő azoktól, akik Istent vádolják a bűn szerzőjeként, istentelen módon 
kijelentvén, hogy adhatott volna jobb természetet az embernek. Az előttünk levő igeversben 
Isten ítéletét állítja szembe a mi romlottságunkkal, arra célozva, hogy valahányszor 
megjelenünk Előtte, biztosak lehetünk az ítéletében, mert bűnben születtünk, Ő viszont a 
szentségben és a becsületességben gyönyörködik. Azt mondja, Isten a veséinkben rejlő 
igazságra vágyik,1130 arról tájékoztatván ezzel minket, hogy mind a titkos, mind a külső és 
nagy bűnök kiváltják az Ő nemtetszését. Az igevers második mondatában a vétkességét 
fokozza annak kijelentésével, hogy tudatlanság miatt nem könyöröghet a bocsánatért. Isten 
kellőképpen tájékoztatta őt a kötelességeinek ellátásához. Egyesek a בסתום besathum szót úgy 
tekintik, mintha Dávid arról beszélne, hogy Isten titkos, vagy legalábbis az emberi értelem 
elől elrejtett dolgokat jelentett ki neki. Látszólag azonban inkább azt jelenti ki, hogy a 
bölcsesség az elméjébe titkos és bensőséges módon került.1131 Az igevers egyik része 
megfelel a másiknak. Elismeri, hogy nemcsak felszínes módon ismerkedett meg az isteni 
igazsággal, amit élvezett, hanem az mélyen beíratott a szívébe. Ez még 
megbocsáthatatlanabbá tette a bűnét. Jóllehet oly magasztos kiváltságban részesült az igazság 
üdvözítő ismeretével, mégis belesüllyedt a brutális bűn elkövetésébe, s a vétkesség különféle 
cselekedetei majdhogynem elrombolták a lelkét. 

Magunk előtt látjuk tehát a zsoltáros viselkedéségét. Először láttuk, amint eljutott a 
bűne nagyságának megvallására: ez a természete teljes romlottságának megérzésére vezeti őt. 
Így mélyítvén a meggyőződését, gondolatait Isten szigorú ítéletére irányítja, aki nemcsak a 
külső megjelenést, hanem a szívet is nézi, végül esetének sajátosságára utal, ami egy olyan 
ember esete, aki nem közönséges mértékben élvezte a Lélek ajándékait, ezért súlyosabb 
büntetésre szolgált rá. Ezt a viselkedést kell igyekezni utánozni valamennyiünknek. Ha 
tudtára ébredünk valamilyen bűn elkövetésének, emlékezzünk meg a többiről is, amíg mély 
megalázkodással Isten elé nem borulunk. S ha megkaptuk azt a kiváltságot, hogy élvezhettük 
Isten lelkének speciális tanítását, akkor éreznünk kell, hogy vétkünk még súlyosabb, mert 
ebben az esetben a világosság ellen vétkeztünk, és lábbal tiportuk a nekünk megőrzés végett 
átadott drága ajándékokat. 

 
9. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb 

leszek a hónál. 
10. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a 

melyeket összetörtél. 
 
9. Tisztíts meg engem izsóppal. Ugyanazt a könyörgést folytatja, s a bűnbocsánat 

kérésének megismétlése bizonyítja, milyen buzgón vágyott rá. Az izsópról beszél a törvény 
                                                
1130 A טחות tuchoth szó, amit bensőnek fordítottunk, s ami a טוח tuach, szétterjedni igéből származik a veséket 
jelenti, melyeket azért neveznek így, mert azokat körülveszi a zsír. „Ugyanez a szó fordul elő a Jób38:36-ban, 
ahol az angol Biblia kissé általánosan benső részeknek fordítja. (Károli pedig setét felhőknek – a ford.) A kaldeus 
változat konkrétabban fejezi ki a vesék szóval, s ezek a Szentírás stílusában gyakorta jelentik az érzelmek helyét, 
aminek tisztasága a legélesebb ellentétben áll a természeti romlással, vagy a veleszületett szennyel, amiről az 
előző versben volt szó. Az אמת emet, igazság” rendszerint az őszinteséget, becsületességet és épséget jelenti, így 
az igazság a vesékben megfelel a szívbéli, őszinte engedelmességnek nemcsak a cselekedetekben, hanem a 
gondolatokban és az érzelmekben, valamint az efféle természetű dolgokban is Istennek. Ami pedig a zsoltárt 
illeti, itt a szív tisztaságát jelenti, a nem engedést semmiféle tisztátalan vágynak, vagy gondolatnak, vagy a 
legcsekélyebb belemerülésnek bármiféle kívánságba. S erről mondja, hogy Isten akarja, vagy gyönyörködik 
benne, vagy vágyik rá, s ezért megparancsolja és megköveteli tőlünk.” – Hammond. 
1131 Az igeverset az első értelemben a Septuaginta magyarázza: „Τα αδηλα και τα κρυφια της σοφιας εδηλοσις 
μοι” – „Titkos és rejtett dolgokat jelentettél ki nekem a te bölcsességedből”. Ebben, vagy a másik értelemben 
szemlélve is az igeszakasz Dávid bűnének súlyos természetét jelenti ki. Vétkezett, noha Isten kijelentett neki 
magasztos és rejtett titkokat. 
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ceremóniáira utalva,1132 s bár távol állt tőle, hogy bizalmát pusztán a megtisztulás külsődleges 
jelképébe helyezze, tudta, hogy minden más törvényes rítushoz hasonlóan ez is fontos céllal 
foganatosíttatott. Az áldozatok Isten kegyelmének pecsétjei voltak. Ezekben igyekezett tehát 
meglelni a kibékülés bizonyosságát, s nagyon helyesen tesszük, valahányszor csak a hitünk a 
megingásra hajlik, ha efféle eszközökkel erősítjük azt meg. Dávid itt mindössze azért 
imádkozik, hogy Isten hatékonyan fejezze be az ő esetében azt, amit ezekkel a külső 
rítusokkal jelzett egyházának és népének, s ebben jó, követendő példát mutatott nekünk. 
Kétségtelen, hogy az engesztelés végett a bűneinkért egyedül Krisztus vérére kell tekintenünk, 
mi azonban érzéki teremtmények vagyunk, akiknek a szemükkel látni és a kezükkel fogni 
kell. Így csak az engesztelés külső jelenek segítségével juthatunk el az azzal kapcsolatos teljes 
és biztos meggyőződésre. Amit az izsópról mond, az vonatkozik az igeversben említett 
megmosásra is,1133 amit általánosan gyakoroltak a törvény alatt. Ezek jelképesen ábrázolták ki 
a mi megtisztulásunkat minden romlottságtól azért, hogy befogadtathassunk az isteni 
kegyességbe. Nem is kell mondanom, hogy a Szentlélek saját munkája meghinteni a 
lelkiismereteinket belülről Krisztus vérével, s eltávolítván a bűnérzetet, bebiztosítani a 
hozzáférésünket Isten jelenlétéhez. 

Az ezután következő két igeversben a zsoltáros azért imádkozik, hogy Isten béküljön 
meg vele. Azok túlontúl korlátozott jelentést adnak a szavaknak, akik azt vetették fel, hogy 
imádkozván az öröm és a vigasság hangjának meghallásáért a zsoltáros azt kéri: próféta 
küldessék hozzá a megbocsátás megerősítésével. Általánosságban az isteni kegyesség 
bizonyosságáért imádkozik. Mikor arról beszél, hogy a csontjai összetörtek, a nagy 
fájdalomra, és a hatalmas kétségbeesésre utal, amibe belekerült. Az Úr öröme megelevenítené 
a lelkét, s ezt az örömöt úgy írja le, mint amit hallással lehet megszerezni, mert egyedül Isten 
Ígéje az, ami elsősorban és hatékonyan képes bármely bűnös szívét megvidámítani. Nincs 
valóságosan és szilárdan élvezhető békesség e világban, csak az Isten ígéreteiben való 
megnyugvás. Azok, akik nem ezekhez folyamodnak, egy ideig lehetnek sikeresek a 
lelkiismeret félelmeinek lecsillapításában, vagy elkerülésében, de mindig is idegen lesz a 
számukra a valódi belső vigasztalás. S még ha el is jutnak az érzéketlenség békességére, ez 

                                                
1132 Az izsópot sokat használták a zsidók a szent tisztálkodásaik és meghintéseik során. Az utalás itt valószínűleg 
a leprával megfertőzöttek meghintésének ceremóniájára történik. Vettek két madarat, cédrusfát, karmazsint és 
izsópot. Az egyik madarat meg kellett ölni, majd a pap bemártotta az élő madarat, a cédrusfát, a karmazsint és az 
izsópot a megölt madár vérébe, és meghintette a leprást (3Móz14). Meg kell jegyezni, hogy ezt a ceremóniát 
addig nem volt szabad megtartani, amíg az illető meg nem gyógyult. Ezt ugyanis kinyilatkoztatásnak szánták a 
nép előtt arról, hogy miután Isten meggyógyította az illetőt egy olyan betegségből, melyből senki emberfia nem 
lett volna képes, őt biztonsággal vissza lehet helyezni a társadalomba, valamint a korábban elvezett előjogaiba, 
melyektől egykor megfosztatott. Dávid a házasságtörés és a gyilkosság mocskától beszennyeződve úgy tekintett 
magára, mint akit a lepra félelmetes betegsége fertőzött meg, s azért imádkozik, hogy Isten hintse meg izsóppal, 
ahogyan a leprásokat szokták. Ezzel a jelképes nyelvezettel fejezi ki heves vágyát a bűnbocsánat és a 
megtisztulás megszerzésére a Krisztus vérével való meghintetés által, valamint arra, hogy Isten mutassa ki: 
megbocsátotta bűnét, újra kegyesen viseltetik iránta és megtisztította a lelkét. 
1133 Dávid érezte, hogy mondhatni beszennyezte Uriás vére, ezért imádkozik a „moss meg engemet” szavakkal. 
A כבסנ cabbeseni, moss meg szó a כבס cabas, tiporni, taposni szóból ered, ezért például a ruhák teknőben 
taposással történő megmosását, megtisztítását jelenti. Különbözik a רחץ rachats szótól, ami a test megfürdetését, 
vagy megmosását jelenti, amiképpen a görög πλυνειν, szennyes ruhát tisztítani szó is különbözik a λουειν, a 
testet megmosni szótól. Lásd Gesenius Lexikonját. Ez a két szó, a כבס cabas és a רחץ rachats, amik tehát 
különféle megmosásokat jelentenek, amint Mant püspök megjegyzi, „a héber nyelvben mindig a legnagyobb 
precizitással használatosak: az egyik azt a fajta megmosatást jelenti, mely a megmosott dolog belsejébe hatol, és 
teljes mértékben megtisztítja azt. A másik azt a fajta megmosatást jelenti, ami csak annak a dolognak a felszínét 
tisztítja meg, amibe a víz nem képes behatolni. Az előbbit a ruhák kimosására használják, az utóbbit pedig a test 
valamely részének megmosására. Szép és erőteljes jelzőként használja Dávid az előző szót ebben és a negyedik 
versben: ’moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet’, ’moss meg engemet, 
és fehérebb leszek a hónál’. A Jer4:14-ben ugyanez a szót használatos a szívre. A görög nyelvben is van hasonló 
megkülönböztetés, amit a Septuaginta is állandóan fenntart a fent említett héber szavak fordításakor”. 
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nem az a bizonyos állapot, ami bármely embert kielégítene, aki komolyan megérezte az Úr 
félelmét. Az öröm, amire Dávid vágyik, az, amelyik Isten Ígéjének meghallásából fakad, 
melyben bocsánatot ígér a bűneinkre, és visszafogad minket a kegyeibe. Egyedül ez támogatja 
a hívőt a földi vándorútjának félelmei,veszélyei, és megpróbáltatásai közepette, mert a Lélek 
öröme elválaszthatatlan a hittől. Mikor a 11. versben azt olvassuk, hogy Isten elrejti arcát a 
bűneinktől, ez azok megbocsátását jelenti, amiképpen azt a közvetlenül hozzá kapcsolt 
mondat is magyarázza: töröld el minden álnokságomat. Ez megmutatja, hogy a 
megigazulásunk Isten akarati cselekedetének folyománya, mellyel méltóztatik elfeledkezni 
minden bűnünkről, a megtisztulásunkat pedig úgy mutatja be, mint befogadásunkat az 
ingyenes megbocsátásba. Megismételjük a korábban tett megjegyzést, miszerint Dávid, így 
megismételvén az egyetlen, Isten könyörületére vonatkozó kérését, kimutatja, milyen mély 
izgalmat érzett a kegyesség iránt, aminek elérését a viselkedésével ugyancsak megnehezítette. 
Az ember, aki pusztán formális módon imádkozik megbocsátásért, ezzel bizonyítja, hogy nem 
ismeri a bűn félelmetes sivárságát. „Boldog ember”, mondja Salamon, „a ki szüntelen retteg” 
(Péld28:14). De megkérdezhető: miért kellett Dávidnak ilyen buzgón imádkoznia a 
megbocsátás öröméért, mikor már kapott bizonyosságot Nátán ajkairól, hogy a bűne 
megbocsáttatott? (2Sám12:13) Miért nem ragadta meg ezt a felmentő ítéletet? S vajon nem 
vádolhatjuk őt az Isten iránti tiszteletlenséggel azért, hogy nem hitt az Ő prófétája szavának? 
Nem várhatjuk, hogy Isten angyalokat küldjön bejelenteni az általunk kért bűnbocsánatot. 
Vajon nem megmondta Krisztus, hogy amit a tanítványok itt a Földön megbocsátanak,az a 
mennyben is meg lesz bocsátva? (Jn20_23) S vajon nem jelentette ki az apostol, hogy az 
evangélium szolgálói követek, akik kibékítik az embereket Istennel? (2Kor5:20) Ebből úgy 
tűnhet, hogy Dávidban a hitetlenség mutatkozott meg, mikor Nátán bejelentése ellenére 
továbbra is a megbocsátással kapcsolatos zavarodottságot, vagy bizonytalanságot fejezte ki. 
Erre a problémára kettős magyarázat adható. Gondolhatjuk, hogy Nátán nem azonnal 
ismertette vele a tényt, miszerint Isten ki akart vele békülni. A Szentírásban, ez közismert, az 
események nem mindig a bekövetkezésük szigorú időrendi sorrendjében követik egymást. 
Nagyon elképzelhető, hogy miután a kétségbeesésbe taszította őt, Isten megtartotta őt abban 
egy időre az alázatát növelendő, s Dávid ezekben a versekben azt a félelmetes lelki fájdalmat 
fejezi ki, amit el kellett viselnie, mikor kérdőre vonták a bűne miatt, de még nem tájékoztatták 
a megbocsátásra vonatkozó isteni döntésről. Vegyük azonban a másik feltevést, amiből 
egyáltalában nem következik, hogy valaki nem lehet meggyőződve Isten kegyességéről, de 
mégis nagy komolysággal és buzgósággal imádkozzon bocsánatért. Dávid nagyon 
megkönnyebbülhetett a próféta bejelentése kapcsán, de mégis támadhatott friss bűntudata, 
ami arra késztette, hogy a kegyelem trónjához járuljon. Bármilyen gazdag és nagylelkű is a 
kegyelem ajánlata, amit Isten kiterjeszt ránk, nagyon helyes a részünkről, ha reagálunk arra a 
szomorú tiszteletlenségre, amivel az Ő neve iránt viseltettünk, s eltelünk jogos fájdalommal 
miatta. A hitünk gyenge, s nem vagyunk képesek azonnal felfogni az isteni kegyelem 
teljességét, ezért nincs okunk meglepődni, ha Dávid újra és újra elmondta az imáit a 
bocsánatért, hogy ezzel annál jobban megerősítse az abba vetett hitét. Az igazság az, hogy mi 
nem vagyunk képesek helyesen imádkozni bűnbocsánatért mindaddig, amíg el nem jutunk 
arra a meggyőződésre, hogy Isten kibékült velünk. Ki merészelné megnyitni a száját Isten 
jelenlétében, amíg meg nem győződött atyai jóindulatáról? S a bocsánat az első, amiért 
imádkoznunk kell, mert világos, hogy semmi következetlenség nincs abban, ha Isten 
kegyelméről meggyőződvén mégis könyörgünk a bocsánatáért. Ennek bizonyítására utalhatok 
az Úr imájára, melyben először megtanuljuk Istent Atyánknak szólítani, majd utána 
imádkozni a bűneinkért. Isten bocsánata teljes és befejezett, de a hitünk nem képes elfogadni 
ezt a túláradó jóságot. Ezért szükséges, hogy cseppenként szivárogjon belénk. Hitünk eme 
gyengeségének köszönhető, hogy gyakorta ismételjük ugyanazt a könyörgést újra és újra, bár 
nem azzal a nézettel, hogy így fokozatosan biztosan meglágyítjuk és könyörületre indítjuk 
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Isten szívét, hanem mert lassú és nehézkes lépésekkel haladunk a bizonyosság szükséges 
teljessége felé. Az izsóppal történő tisztítás, valamint a megmosás, vagy meghintés említése 
itt arra tanít minket, hogy a megbocsátásért elmondott minden imánkban arra a nagy áldozatra 
kell iránytanunk gondolatainkat, mellyel Krisztus megbékített minket az Istennel. „Vérontás 
nélkül”, mondja Pál apostol,  „nincsen bűnbocsánat” (Zsid9:22), s ezt, amit Isten az ókori 
egyháznak jelképekkel mutatott meg, teljes mértékben Krisztus eljövetelekor ismertük meg. A 
bűnösnek, ha kegyelmet akar találni, Krisztus áldozatára kell nézni, aki megbűnhődött a világ 
bűneiért, továbbá hitének megerősítése végett a keresztségre és az úrvacsorára is kell néznie. 
Hiábavalóság lenne ugyanis azt képzelni, hogy Isten, a világ Bírája visszafogadna minket a 
kegyeibe bármi más módon, mint azon, ami eleget tesz az Ő igazságosságának. 

 
12. Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az igaz1134 lelket újítsd meg 

bennem. 
13. Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. 
14. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és szabad lélekkel1135 

támogass engem. 
 
12. Tiszta szívet teremts bennem. A zsoltár eddigi részében Dávid bocsánatért 

imádkozott. Most azt kéri, hogy a Lélek kegyelme, amit elveszített, vagy legalábbis rászolgált 
az elvesztésére, térjen vissza hozzá. A két kérés erősen különböző, noha néha még a tanult 
emberek is összetévesztik. Dávid ugyanis a bűnök ingyenes bocsánatáról a megszentelődésre 
tér át. S ezt természetesen a legnagyobb buzgósággal tette, tudatában lévén annak, hogy 
rászolgált a Lélek összes ajándékának elvesztésére, s tulajdonképpen jórészt el is vesztette 
azokat. A teremts kifejezés használatával abbéli meggyőződését fejezi ki, hogy semmi, csak a 
csoda képes őt megújítani, s hangsúlyosan kijelenti: a megtérés Isten ajándéka. A szofisták 
elismerik a Lélek segítségének szükségességét, s elfogadják, hogy a segítő kegyelemnek mind 
előtte, mind utána jönnie kell, de az ember szabad akaratának középpontba helyezésével 
elrabolják Istentől az Ő dicsőségének nagyobbik részét. Dávid az itt használt szóval oly 
módon ismeri el Isten munkáját a szív megújításában, ami illik annak rendkívüli 
természetéhez, mert új teremtésként fogja azt fel. 

Miután már felruháztatott a Lélekkel, az igevers második részében azért imádkozik, 
hogy Isten újítsa meg az igaz lelket benne. A teremt kifejezéssel azonban, amit korábban 
használt, elismeri, hogy teljes mértékben Isten kegyelmének köszönhetjük mind a legelső 
megújulásunkat, mind – elbukásunk esetén – a helyreállításunkat. Nem pusztán csak annyit 
állít, hogy szíve és lelke gyengék voltak, és Isteni segítségre volt szükségük, hanem hogy 
mindaddig nélkülöznek minden tisztaságot és becsületességet, míg ezeket meg nem kapják 
felülről. Ebből kiderül, hogy a természetünk mindenestől megromlott, mert ha rendelkeznénk 
bármennyi becsületességgel, vagy tisztasággal, Dávid az egyiket nem nevezné – mint ebben 
az igeversben – a Lélek ajándékának, a másikat teremtésnek. 

A soron következő igeversben ugyanazt a könyörgést mondja el olyan nyelven, mely 
utal a bűnbocsánat összekapcsolására a Szentlélek vezetése örömének élvezetével. Ha Isten 
kegyelmesen megbékél velünk, abból következik, hogy az örökbefogadás Lelkével fog 
vezetni. Csak akiket szeret, és a gyermekei közé fogad, azokat áldja meg az Ő Lelkéből való 
részesedéssel, s Dávid megmutatja, hogy érezte ezt, mikor az örökbefogadás kegyelmének 
folytatódásáért úgy imádkozik, mint ami szükséges a Lélek folytatólagos birtoklásához. 
Ennek az igeversnek a szavai azt sugallják, hogy a Lélek nem vétetett el tőle teljes mértékben, 
bármennyire is elhomályosodtak átmenetileg az ajándékai. Valóban biztos, hogy nem 
                                                
1134 A Károli-fordítás szerint erős lelket – a ford. French és Skinner olvasata szerint: „az állhatatos lelket”, azaz a 
kötelesség útját szilárdan követő elmét. 
1135 A Károli-fordításban itt az engedelmesség lelkével kifejezés szerepel – a ford. 
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fosztatott meg minden korábbi kiválóságától, mert látszólag tisztességgel ellátta királyként a 
kötelességeit, és az isteni törvénynek megfelelően szabályozta a viselkedését. Egy ponton 
ugyan halálos letargiába zuhant, de nem adatott át „méltatlan gondolkozásra” (Rm1:28). S 
aligha képzelhető el, hogy Nátán próféta feddése oly könnyen és gyorsan felrázta volna őt, ha 
nem maradt volna meg a lelkében a kegyesség lappangó szikrája. Igaz, hogy lelki 
megújulásért imádkozik, de ezt korlátozottan kell érteni. Az igazság, amihez itt ragaszkodunk, 
egy nagyon fontos igazság, mert sok tanult ember helyezkedett elhamarkodottan arra a 
nézetre, hogy a választottak halálos bűnbe esve teljességgel elveszíthetik a Lelket és 
elidegenedhetnek Istentől. Ennek ellenkezőjét jelenti ki meglehetősen világosan Péter, aki azt 
mondja, hogy az Íge, mely által újjászületünk, romolhatatlan mag (1Pt1:23), s János is nagyon 
konkrétan tájékoztat arról, hogy a választottak meg lesznek őrizve a teljes elbukástól (1Jn3:9). 
Bármennyire is úgy tűnik egy időre, hogy el vannak vágva Istentől, utólag meglátszik, hogy a 
kegyelem eleven marad a keblükben még azokban az időszakokban is, mikor kialudni látszott. 
Annak az ellenvetésnek sincs semmi ereje, hogy Dávid úgy beszél, mintha attól félne, 
elveszíti a Lelket. Természetes dolog, hogy a szentek, mikor bűnbe estek, s ezzel olyasmit 
tettek, ami alkalmas Isten kegyelmének elűzésére, aggodalmat éreznek emiatt. Kötelességük 
azonban szilárdan ragaszkodni ahhoz az igazsághoz, hogy a kegyelem Isten romolhatatlan 
magva, ami soha egyetlen szívben sem képes elpusztulni, melybe beültettetett. Ezt a lelkületet 
mutatja Dávid. A vétkére reflektálva eltölti a félelem, de mégis megnyugszik abbéli 
meggyőződésében, hogy Isten gyermekeként nem foszttatik meg attól, amit egyébként 
jogosan elveszthetett volna. 

14. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét. Nem képes elűzni elméje 
szomorúságát, amíg el nem érte a megbékülést Istennel. Ezt újra és újra kijelenti, mert Dávid 
nem szimpatizált azokkal, akik képesek megkönnyebbülni, miközben még az isteni 
nemtetszés alatt vannak. Az igevers második mondatában ismét úgy imádkozik, mint a 
megelőző versekben: kéri, hogy a Szentlélek ne vétessék el tőle. Van némi homályosság a 
szavakat illetően. Egyesek a תסמכני thismecheni szót az ige harmadik személyű alakjának 
tekintik, mivel a רוח ruach nőnemű, és így fordítják az igeszakaszt: támogasson engem a 
Lélek. A különbség jelentéktelen, és nem befolyásolja az igeszakasz jelentését. Nagyobb 
nehézséget jelent a נדיבה nedibah díszítő jelző jelentésének megállapítása, amit én szabadnak 
fordítottam. Miután a נדב nadab ige azt jelenti nagylelkűen bánni, s a fejedelmeket a héber 
nyelvben kiváltképpen נדיבים nedibim-nek nevezik, egyes tanult embereket ez arra vezette, 
hogy úgy gondolják: Dávid itt a fejedelmi, vagy királyi lélekről beszél. A Septuaginta ezért a 
ηγεμονκον szóval fordította. Az ima ebben az értelemben kétségtelenül alkalmas lenne Dávid 
számára, aki király volt, s ezért hősies bátorságra volt szüksége a hivatalának ellátásához. De 
jobbnak látszik a kiterjedtebb jelentést elfogadni, s feltételezni, hogy Dávid a megkötözöttség 
fájdalmas tudata alatt, amibe a bűnérzet miatt jutott, szabad és vidám lélekért imádkozik.1136 
Ez a felbecsülhetetlen dolog, tudta, csak az isteni kegyelem által állítható helyre. 
                                                
1136 Egyes igemagyarázók a mondatot, amire Kálvin itt utal, a Szentlélekre vonatkoztatják, mások pedig az 
elmének arra a tulajdonságaira, amivel Dávid szeretett volna felruháztatni. Az angol bibliafordítók az első 
értelemben veszik a mondatot: „a te szabad Lelked”. A te szó kiegészítés, de látszólag semmi komoly ellenvetést 
sem lehet felhozni ellene. Fry, aki ugyanezt a nézetet fogadja el, így olvassa az igeszakaszt: „nagylelkű, vagy 
spontán áradó Lélek”, s megjegyzi, hogy a נדיבה nedibah szó „több mint spontán áradó, jelenti a spontán és 
bőséges áradást, ’prae uberitate succi sponte fluens’. A benne lakozó Lélek eme díszítő jelzőjét a legjobban 
Urunk saját szavaival magyarázhatjuk a Jn4:14-ből és a 7:38-ból.” Mások a kifejezést a zsoltáros elméjére 
vonatkoztatják. Mudge így olvassa: „S a lélek bőséges kitöltetése támogasson engem”. Dimock szerint: „a 
szabad lélek támogasson engem. Azaz”, teszi hozzá, „ne váljak szolgájává a bűnös szeszélyeimnek, mint 
korábban”. Green: „S vidám lélekkel támogass engem”. French és Skinner: „S a készséges lélek támogasson 
engem”. Ez alatt „az Isten szolgálatára odaszánt lelket” értik. Walford a Septuagintát követve így olvassa: „S a 
fejedelmi lélek támogasson engem.” Dávidot”, mondja ez a kritikus, „annyira elborította rendkívüli bűnének 
tudata, annyira megtört lélekben, bátorságban és lelkierőben, hogy teljességgel alkalmatlannak érezte magát a 
hivatalának ellátására Izrael királyaként. Ezért intézi ezt a könyörgést Istenhez abban reménykedve, hogy 
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15. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek 

hozzád. 
16. Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy 

harsogja nyelvem a te igazságodat. 
17. Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. 
 
15. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra. Itt arról a háládatosságról beszél, amit 

akkor érez majd, ha Isten megválaszolja az imáját, s kezeskedik arról, hogy fáradozni fog 
mások megtérésének elősegítésén a maga példája által. Azok, akik kegyelmesen 
helyreállíttattak a bukásaikból, a könyörületesség közös törvénye által felindulnak arra, hogy 
a segítő kezet a felebarátjaikra is kiterjesszék. S általánosságban, akik Isten kegyelmének 
részesei, azok a vallásos alapelemtől indíttatva, és az isteni dicsőségre való tekintettel arra 
vágynak, hogy mások is osztozzanak velük együtt benne. A derűlátó mód, ahogyan kifejezi a 
mások megtérésébe vetett reménységét, méltó a figyelmünkre. Nagyon is hajlamosak 
vagyunk ugyanis azt gondolni, hogy az istentelenek megnyerésére tett erőfeszítéseink 
hiábavalók és hatástalanok, s megfeledkezünk akkor, hogy Isten képes ezeket sikerrel 
koronázni. 

16. Szabadíts meg engemet a vérontástól. Az, hogy oly sokszor visszatár a 
könyörgésre a bocsánatért, bizonyítja, milyen messze állt Dávid attól, hogy alaptalan 
reménységgel kecsegtesse magát, s hogy milyen kemény küzdelmet vívott a belső félelemmel. 
Egyesek szerint itt azért imádkozik, hogy megszabadulhasson Uriás, de általában az egész 
hadsereg vére ellen elkövetett vétkétől.1137 A vérek kifejezés azonban a héberben jelenthet 
bármilyen fő bűnt, s véleményem szerint itt úgy kell őt tekinteni, mint aki arra a halálos 
ítéletre utal, mire rászolgált, s amely alól a felmentését kéri. Isten igazsága alatt, amit 
ünnepelni kezd, az Ő jóságát kell értenünk, mert ez az attribútum, amiképpen az a Szentírás 
Istennek tulajdonítja, nem annyira az Ő szigorúságára vonatkozik, ami megköveteli a bosszút, 
hanem inkább a hűségére az ígéreteinek beteljesítésében, és a segítségnyújtásban 
mindazoknak, akik a szükség órájában Őt keresik. Sok hangsúly és hevesség van ebben a 
megszólításmódban: Isten, szabadításomnak Istene, azonnal jelezvén, milyen élénken 
tudatában volt a veszélyes helyzetének, s milyen szilárdan vetette a hitét Istenbe, mint a 
reménységének alapjába. Hasonló ehhez a következő versben megfigyelhető feszültség is. 
Azért imádkozik, hogy megnyíljon a szája, más szóval, hogy Isten adjon neki imatémát. A 
kifejezéshez kapcsolt jelentés rendszerint az, hogy Isten úgy irányítsa a nyelvét a Lélekkel, 
hogy alkalmas legyen az Ő dicséretének éneklésére. De jóllehet igaz, hogy Istennek kell 
szavakat adnia nekünk, s ha nem ad, akkor elmulasztjuk Őt dicsérni, Dávid szemlátomást 
inkább arra céloz, hogy ajkainak zárva kell maradnia, amíg Isten el nem hívja a hálaadás 
gyakorlására a bűnbocsánat kiterjesztésével. Máshol látjuk, amint kijelenti: Isten új éneket 
                                                                                                                                                   
megújítja benne azt a hatalmas energiát, amellyel először vált alkalmassá a hivatalra az alacsony származása, 
valamint a pásztori mivolta miatt egyébként minden módon alkalmatlan emberként. 
1137 Ezt a véleményt, noha a szerző nem osztja, az igemagyarázók nagyon általánosan vallják. Mikor a vér többes 
számban használatos, mint itt is, az rendszerint gyilkosságot, vagy emberi mészárlást, és az azzal kapcsolatos 
bűnt jelenti, mint például az 1Móz4:10-ben: „A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről”, az 1Krón22:8-
ban: „Sok vért ontottál”, valamint a Zsolt9:13-ban: „számon kéri a kiontott vért” (itt az eredetiben mindenütt 
többes számban áll a vér szó – a ford.). Lásd még Zsolt106:38. A „vérszopó” az az ember, aki vérontásban 
vétkes, Zsolt5:6, 26:9, 59:3 és 55:23. Dávid Uriással szembeni viselkedése valódi jellege felismerésének, mely 
az árulás és kegyetlenség olyannyira sötét cselekedete volt, melynek párja se nagyon sincs az emberiség 
történetében, kimondhatatlan agóniát kellett a lelkére hoznia. Elkerülte, hogy földi törvényszék előtt kelljen érte 
felelnie, de lelkiismerete elmondta neki, hogy a mennyei ítélőszék előtt áll gyilkosság vádjával, s meg volt arról 
győződve, hogy egyedül Isten kegyelme képes megbocsátani neki és megtisztítani a lelkiismeretét. Nem csoda 
hát ,hogy akkora hangsúllyal és hevességgel kiáltja: Szabadításom Istene! Szabadíts meg engem! A kaldeus 
olvasat: „Szabadíts meg engem a gyilkosság vádjától”. 
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adott a szájába (Zsolt40:4), s látszólag ebben az értelemben szeretné, hogy ajkai 
megnyíljanak. Ismét arra a hálára céloz, amit érezni fog, s amit majd ki is fejez, utalván arra: 
nem másért kereste Isten kegyelmét, mint hogy annak hírnöke lehessen mások számára. 
Hirdesse szájam, mondja hangsúlyosan, a te dicséretedet. 

 
18. Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem 

gyönyörködöl. 
19. Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó 

szívet oh Isten nem veted te meg! 
20. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. 
21. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész 

áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal. 
 
18. Mert nem kivánsz te véresáldozatot. Ezzel a nyelvezettel a bűnbocsánat 

elnyerésének bizonyosságát fejezi ki: semmit sem adott Istennek ellentételezésképpen, hanem 
csak az isteni kegyelem gazdagságára támaszkodott. Megvallja: szegény és szükségben levő 
emberként járul Istenhez, de meg van róla győződve, hogy ez nem fogja akadályozni a 
kérésének teljesülését, mert Isten nem tulajdonít jelentőséget az áldozatoknak. Ezzel közvetve 
megfeddi a zsidókat a tévelygésért, ami minden korban uralkodott közöttük. A törvény azt 
kimondván, hogy az áldozatok engesztelést adtak a bűnért, azt akarta ezzel elérni, hogy 
elvonja őket minden bizakodástól, amit a saját cselekedeteikkel kapcsolatosan tápláltak, és 
Krisztus egyetlen engesztelésére figyeljenek. Ők azonban jobbnak tartották az áldozataikat 
úgy hordani az oltárra, mint az üdvösségük megszerzésének árát. Dávid kijelenti, hogy Isten 
nem lelte örömét az áldozatokban,1138 s neki sincs semmije, amivel megvásárolhatná az Ő 
kegyét. Nem úgy kell érteni a szavait, hogy a rítust biztonsággal elhagyhatjuk, vagy hogy 
Isten teljes mértékben elveti az Általa foganatosított áldozatokat, melyek a törvény más 
ceremóniáival együtt fontos segítséget jelentettek mint Dávidnak, mint Isten egyháza 
egészének, amint azt már említettük, hanem úgy beszél róluk, mint amelyeket a büszkék és a 
tudatlanok azzal a benyomással tartanak be, hogy ezzel kiérdemlik az isteni kegyet. 
Bármennyire is szorgalmas volt tehát az áldozás gyakorlásában, egész függőségét Krisztus 
elégtételére alapozta, Aki engesztelést adott a világ bűneiért, így őszintén kijelenthette: 
semmit sem vitt Istennek ellentételezésképpen, s csakis az ingyenes megbékélésben bízott. 
Mikor a zsidók bemutatták áldozataikat, akkor sem mondható, hogy bármit is adtak volna a 
magukéból Istennek, hanem inkább Krisztustól kölcsönözték a szükséges megváltási „pénzt”. 
Ők nem aktívak, hanem passzívak voltak az Isten szolgálatában. 

19. Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek. Megmutatta, hogy az 
áldozatoknak nem volt akkora hatékonyságuk az isteni kegyesség kiérdemlésében, mint 
amekkorát a zsidók képzeltek, most pedig azt jelenti ki, hogy semmi mást nem kellett vinni 
Istenhez, mint a töredelmes és bűnbánó szívet. Semmi többre nincs szükség a bűnös részéről, 
mint leborulni és könyörögni az isteni könyörületért. Az igeversben használt többes szám 
erőteljesebben fejezi ki azt az igazságot, hogy a megtérés áldozata önmagában is elegendő, 
minden más áldozat nélkül. Ha nem mondott volna többet, mint hogy ez a fajta áldozat 
különösen elfogadható Istennek, akkor a zsidók könnyen megtámadhatták volna az érveit, 
                                                
1138 Lehet még egy oka annak, amiért Dávid kijelenti, hogy Isten nem fogja elfogadni az áldozatokat, s nem 
tetszenek majd Neki az égőáldozatok. Mózes törvénye ugyanis egyetlen egy áldozatot sem jelöl ki engesztelésül 
a gyilkosság és a házasságtörés vétkére. Azt a személyt, aki elkövette ezeket a bűnöket, az isteni törvény szerint 
halálbüntetéssel kellett sújtani. Dávidot tehát érthetjük úgy is, hogy azt jelenti ki: a végtelenségig hiábavaló lett 
volna arra gondolnia, hogy az égő és egész áldozatokhoz folyamodik az engesztelés megszerzése végett a 
bűnére. Bűne ugyanis olyan jellegű volt, melyre a ceremoniális törvény nem biztosított menekvést a kárhozattól, 
amire szörnyűséges cselekedetei miatt rászolgált, s az egyetlen áldozat, aminek itt haszna lehetett, a következő 
versben van megemlítve: „a töredelmes és bűnbánó szív”. 
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kijelentvén, hogy ez lehet igaz, ám a többi áldozat ugyanúgy elfogadható Isten számára. Pont 
ahogyan napjaink pápistái keverik össze Isten kegyelmét a saját cselekedeteikkel ahelyett, 
hogy az ingyenes bocsánatért folyamodnának a bűneikre. Annak érdekében, hogy kizárja a 
vélt elégtétel minden elképzelését, Dávid úgy mutatja be a bűnbánó szívet, mint ami 
önmagában alkotja az elfogadható áldozatok összességét. S az Isten áldozatai kifejezéssel 
hallgatólagosan meg is feddi a büszke képmutatót, aki a saját jogtalan fantáziájával alkotott 
áldozatoknak tulajdonít hatalmas értéket, mikor azt hiszi, hogy ezek képesek lecsillapítani 
Istent. Itt azonban felmerülhet egy probléma. „Ha a bűnbánó szívet”, mondhatjuk, „Isten 
többre becsüli minden más áldozatnál, abból vajon nem az következik, hogy a 
bűnbánatunkkal nyerjük el az engesztelést, ami ilyenformán megszűnik ingyenesnek lenni?” 
Erre én azt jegyezném meg, hogy Dávid itt nem arról az érdemszerző feltételről beszél, ami 
által a bűnbocsánat megszerezhető, hanem épp ellenkezőleg, az abszolút érdemtelenségünket 
jelenti ki az alázatosság és a bűnbánó lélek megparancsolásával mindennel szemben, ami az 
Isten engesztelésére tett kísérletnek minősülhet. A megtört lelkű ember az, akiből kiürült 
minden hiábavalóan dicsőséges magabiztosság, és eljutott annak elismerésére, hogy ő semmi. 
A bűnbánó szív megtagadja az érdemek elképzelését, s Istennel sem a csereügylet 
elgondolásának alapján foglalkozik. Ennek ellene vethető, hogy a hit kiválóbb áldozat, mint 
amiről itt a zsoltáros beszél, s nagyobb a hatékonysága az isteni kegyesség megszerzésében, 
mivel a Megváltót állítja Isten szeme elé, Aki az igazi és egyetlen engesztelés. Erre 
megjegyezném, hogy a hit nem különíthető el attól az alázatosságtól, amiről Dávid beszél. Ez 
a fajta alázatosság az, melyik teljességgel ismeretlen a gonoszok előtt. Ők reszkethetnek Isten 
jelenlétében, s szívük makacssága és lázadása még korlátozódhat is bizonyos mértékig, de 
mégis megmarad benne a belső büszkeségből valamennyi. Ahol viszont megtörik a lélek, és 
bűnbánóvá válik a szív, ott az ember valóban félni kezd, és önutálatra indul azzal a mély 
meggyőződéssel, hogy ő maga semmit sem tehet, és semmi érdeme sincsen, ezért feltétel 
nélkül az isteni könyörületnek köszönheti az üdvösségét. S hogy Dávid azt mondja: ez 
minden, amire Isten az áldozatok formájában vágyik, annak nem kell meglepnie minket. Ő 
nem zárja ki a hitet, s nem bocsátkozik az igaz vezeklés semmiféle részekre osztásába, hanem 
általánosságban jelenti ki, hogy Isten kegyessége megszerzésének egyetlen módja a leborulás 
sebzett szívvel az Ő isteni könyörületének lábai előtt, s a könyörgés az Ő kegyelméért a 
tehetetlenségünk őszinte megvallásával. 

20. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal.1139 A saját magáért elmondott imádságról 
most áttér a könyörgésre Isten egész egyházáért, mert ezt a feladatot még inkább rá hárulónak 
érezhette abból kiindulva, amit elkövetett, s amit a bukása miatt elvégzetlennek érezhetett. 
Miután pontosan az egyház támogatása végett emelkedett a trónra és kenetett fel királynak, 
hálátlan viselkedésével majdnem annak megsemmisülését idézte elő. S jóllehet joggal 
                                                
1139 Már megvizsgáltuk Horsley első, a zsoltár eredetiségével kapcsolatos ellenvetését, mely a hatodik versen 
alapszik. A második és utolsó ellenvetése a 20. versen alapszik. Úgy véli, az „építsd meg Jeruzsálem kőfalait” 
ima jobban illik a babiloni fogság idejéhez, mint Dávid korához, ezért az előbbit vonatkoztatja a zsoltár 
megírásának idejére. Calmet és Mudge is ezen a véleményen vannak. Egyes tanult zsidó igemagyarázók, 
miközben a zsoltárt a bevezetőben említett időszakra teszik, úgy vélik, hogy a 20. és a 21. verseket valamelyik 
zsidó énekes tette hozzá a babiloni fogság idején. Ezen a véleményen van Venema, Green, Street, French és 
Skinner is. Azonban nem látszik semmiféle elégséges alapja annak, hogy erre az időszakra tegyük akár részben 
akár egészben a zsoltárt. Sem Jeruzsálem falainak, sem a Sion hegye épületeinek, melyekről tudjuk, hogy már 
Dávid is látta őket (2Sám7:1, stb.) az építése nem fejeződött be az ő uralkodása alatt. Ez csak fia, Salamon 
uralkodása idején következett be (1Kir3:1). Az ima a 20. versben tehát lehet konkrét utalás ezeknek az 
épületeknek, de különösen a templomnak a befejezésére, amelyben páratlan fenséggel mutattak be áldozatokat. 
Dávid félelmei könnyen sugallhatták azt neki, hogy a bűnei meggátolhatják annak a templomnak a felépítését, 
amit Isten ígért meg, hogy fel lesz építve (2Sám7:13). „A király nem felejt el”, jegyzi meg Horne püspök, 
„kegyelmet kérni a népének, valamint magának is, hogy sem a saját, sem az ő bűneik ne gátolják se a földi 
Jeruzsálem felépítését és virágzását, se – ami még fontosabb volt – a Messiás megígért áldását, Akinek tőle 
kellett származnia és az új Jeruzsálem falait kellett felépítenie”. 
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vádolhatóan a bűnnel, most azért imádkozik Istenhez, hogy állítsa azt helyre ingyenes 
könyörületéből. Nem említi mások igazságosságát, hanem egész könyörgését Isten 
jótetszésére alapozza, utalván ezzel arra, hogy valahányszor az egyház lesüllyed, a 
helyreállítása egyedül az isteni kegyelemnek köszönhető. Jeruzsálem már felépült, de Dávid 
azért imádkozik, hogy Isten építse azt tovább, mert tudta: még nagyon messze van a 
befejezéstől, hiszen még nem volt meg benne a templom, ahová a frigyládát ígérte meg 
elhelyezni, s a királyi palota sem. „Az alapja”, mondja a zsoltáros máshol, „a szent hegyek” 
(v. ö. Zsolt87:1). Nem szabad azt képzelnünk, hogy Dávid egyszerűen csak anyagi 
szerkezetként utal az egyházra, hanem úgy kell őt tekintenünk, mint aki a lelki templomra 
szegezte a tekintetét, ami nem építhető fel emberi ügyességgel, vagy munkával. Valóban igaz, 
hogy az emberek még az anyagi falak felépítésében sem jutnak előre, míg áldást nem kapnak 
a munkájukhoz felülről, de az egyház sajátos értelemben Isten építménye, Aki a Földön 
alapította azt meg mindenható hatalmának gyakorlásával, s Aki majd magasabbra emeli azt az 
egeknél is. Ebben az imában Dávid nemcsak rövid időre van tekintettel az egyház jólétére, 
hanem azért imádkozik, hogy Isten Krisztus eljöveteléig tartsa azt fenn és fejlessze. S itt vajon 
ne lepjen meg minket olyasvalakinek a látványa, aki a zsoltár eddigi részében az aggodalom, 
sőt mondhatni a kétségbeesés hangján szólt, most viszont eltölti a szükséges magabiztosság, s 
az egész egyházat Isten gondjaira bízza? Miképpen lehetséges, kérdezhetjük, hogy aki maga 
is oly hajszál híján kerülte el a pusztulást, azt most mások üdvösségre vezetőjeként látjuk? 
Ebben látványos bizonyítékát kapjuk, hogy amennyiben kibékülünk Istennel, nemcsak a 
magabiztosságot várhatjuk a saját üdvösségünkért való imádkozáshoz, de azt is remélhetjük, 
hogy közbenjáróként léphetünk fel mások érdekében, sőt, még magasabb tisztességre 
emeltetvén Isten kezébe ajánlhatjuk a Megváltó királyságának dicsőségét. 

21. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai. Ezekben a szavakban 
látszólagos, de csakis látszólagos ellentét lapul az előzőekben elhangzottakhoz viszonyítva. A 
zsoltáros kijelentette, hogy az áldozatoknak nincsen hasznuk önmagukban, most azonban 
elismeri, hogy ezek elfogadhatóak Isten számára, mikor a hit, a bűnbánat és a hálaadás 
kifejeződésének jeleként tekintünk rájuk. Konkrétan az igazság helyes, törvényes 
áldozatainak nevezi ezeket, melyeket Isten parancsolatával szigorú összhangban kínálnak fel. 
Ugyanez a kifejezés szerepel a Zsolt4:6-ban is, ahol Dávid azok hallgatólagos megfeddésére 
használja, akik a pusztán a ceremóniák külső formájával dicsekedtek. Ismét azt látjuk, hogy 
önmagát és másokat a hálaadásra buzdít ezzel a példával, mégpedig annak nyílt kifejezésére 
ünnepélyes körülmények között. Az áldozatok mellett általánosságban két konkrét áldozati 
formát említ. Noha egyesek azt feltételezik, hogy a כליל calil és az עולה olah szavaknak egy és 
ugyanaz a jelentése, mások helyesebben vélik úgy, hogy az elsőt a papok áldozatának kell 
tekinteni, mert benne az áldozatot tűzzel kellett megégetni.1140 A tett felsorolásban Dávid azt 
akarja tanítani, hogy egyik törvényes rítus sem lel elfogadásra Isten előtt, amíg nem az 
elrendelésük tulajdonképpeni végcéljára történő utalással végzik azt. Egyesek az egész verset 
jelképesen Krisztus királyságára vonatkoztatták, de ez a magyarázat természetellenes és 
túlságosan kifinomult. A hálaadást Hóseás valóban „az ajkak tulkainak” nevezi (Hós14:3), de 
nyilvánvalónak látszik, hogy az előttünk álló igeszakaszban összeköti a szív alkatával, vagy 
beállítottságával azokat az ünnepélyes ceremóniákat, melyek az ókori istentisztelet részét 
képezték. 

                                                
1140 Ainsworth olvasata: „az égőáldozat és az egészen égőáldozat”, s megjegyzi: „az egészen égőáldozat, a kalil 
az a fajta áldozat volt, melynek minden porcikáját elégették Istennek, s különbözött a gnola-tól, vagy 
égőáldozattól, melyet csak állatokból, vagy madarakból mutattak be (3Móz1). A kalil lisztből is készülhetett, 
amikor is ételáldozat volt a neve, de ezt is teljesen elégették, s nem egyezett meg a szokásos ételáldozattal 
(3Móz6:20-23). Állatokból is készülhetett (1Sám7:9)”. 



 519 

52. zsoltár 
 
Ezt a zsoltárt Dávid abban az időben írta, mikor Akhimélek és a többi pap halála 

egyetemes félelmet keltett az emberek között, s ügyének támogatása ellen hangolt mindenkit, 
továbbá mikor Dóeg diadalt ült a sikeres besúgása okából. De még ilyen körülmények között 
is támogatta Dávidot a hit felemelő befolyása, ennek a becstelen informátornak a kegyetlen 
árulása ellen intéz kirohanást, s azzal bátorítja magát, hogy Isten, Aki bíró a mennyben, meg 
fogja védeni az Őt félők ügyét, és megbünteti az istentelenek gőgösségét. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid tanítása; 
2. Mikor az Idumeus Dóeg eljött és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki: Dávid az 

Akhimélek házába ment be. 
 
Már volt alkalmam megjegyezni hogy a משכיל maskil kifejezés szigorúan azokhoz a 

zsoltárokhoz csatolt, melyekben Dávid arról tesz említést, hogy Isten megfenyítette, vagy 
legalábbis megfeddte valamiféle rá küldött megpróbáltatással, ami az iskolamester 
pálcájaként helyesbítette őt. Erről látunk példákat a 32. és 42. zsoltárokban. A 45. zsoltárban a 
szó jelentése kissé más. Ott látszólag azt igyekszik kifejezni az olvasónak, hogy a dal, noha 
szerelemmel teljes, nem a puszta, fékezhetetlen érzékeknek kíván a kedvében járni, hanem 
Krisztus lelki házasságát írja le az Ő egyházával. Ebben és a következő zsoltárban a kifejezés 
megengedi, hogy tanításként értelmezzük, konkrétabban olyan tanításként, ami a 
helyesbítésből származik, s Dávid itt nyilvánvalóan arra céloz, hogy abban az időben 
különleges próbáknak volt alávetve, melyek azért küldettek rá, hogy tanítsák a kötelességre: 
abszolút bizalommal viseltessen Istennel szemben. A történelem ama része, melyre ez a 
zsoltár utal, közismert. Mikor Dávidnak Nóbba kellett menekülnie Akhimélekhez, tőle kapott 
ellátást és Góliát kardját, letagadván a valódi veszélyhelyzetet, amiben volt, és azt mondván 
neki, hogy a királytól kapott titkos és fontos megbízatást hajtja végre. Dóeg, a király 
pásztorainak számadója jutalmat várva értesítette erről Sault, s ezzel vonta a zsarnok haragját 
nemcsak arra az ártatlan emberre, de az egész papságra is.1141 A véres példának el kellett 
térítenie a népet attól, hogy az emberiesség legalapvetőbb szolgálatait is megtegyék 
Dávidnak, így látszólag a megkönnyebbülés minden útja bezárult a nyomorult száműzött 
előtt. Miután Dóeg diadalt ült a bűnében, s másokat is megkísérthetett a jutalom, amit kapott, 
hogy elősegítsék Dávid romlását, ebben a zsoltárban látjuk, hogy isteni vigasztalással 
eleveníti meg a lelkét, és a vakmerőségük miatt vonja felelősségre ellenségeit. 

 
3. Mit dicsekedel gonoszságban, oh te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen 

való! 

                                                
1141 Ennek az esetnek a történetét az 1Sám21:1-7 és 22:9-19 jegyzi fel. Erőteljes bizonyítékát szolgáltatja annak a 
gyűlöletnek, mellyel Saul Dávid iránt viseltetett, valamint annak a barbár kegyetlenségnek, amivel elrendelte a 
nyolcvanöt ártatlan pap kivégzését. S micsoda gonosz szörnyeteg volt Dóeg, aki végrehajtotta a parancsot, mikor 
Saul kísértéből erre nem volt más hajlandó, s aki „Nóbot is, a papok városát fegyvernek élével vágatá le, mind a 
férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt; az ökröt és szamarat és bárányt, fegyvernek 
élével”? „Ha megdöbbenünk” mondja Walford, „a fejedelem kegyetlen vadságán, aki képes volt elrendelni 
nyolcvanöt, a legtiszteletreméltóbb helyzetben levő ember kivégzését, akkor egyenesen vágyat fogunk érezni 
arra, hogy megátkozzuk a könyörtelen jobbágyot, aki képes volt bemocskolni a kezeit ennyi ártatlan áldozat 
vérével. Emellett készek leszünk arra a következtetésre jutni, hogy erre az embertelenül gonosz tettre mind Sault, 
mind Dóegot nemcsak a Dáviddal szemben táplált gyűlöletük, de a vallásos szolgálókkal szembeni 
majdhogynem páratlan rosszindulatuk is felindította, s nyilvánvalóvá tette a Magával Istennel szemben táplált 
megvetésüket és gyűlöletüket. Nem kell meglepődnünk attól, amit Dávid a következő zsoltárban mond: ’Ezt 
mondta a balgatag az ő szívében: Nincs Isten’.” 
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4. Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan mint az éles olló, te álnokságnak 
mestere! 

5. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint 
igazságot szólni. Szela. 

6. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és az álnok nyelvet. 
 
3. Mit dicsekedel gonoszságban, oh te magabíró? A Dóeg árulását koronázó sikernek 

jelentősen meg kellett ingatnia Dávid hitét. Látszólag magáévá is tette a szent dac 
feszültségét, amivel a zsoltár kezdődik, hogy még hatékonyabban felfegyverezze magát a 
kísértéssel szemben. Azzal kezdi, hogy Dóegot a bűnének súlyosbításával vádolja, amiért 
azzal a hatalommal dicsekszik, amit a betetőzött gonoszság cselekedetével szerzett meg. Ez a 
hatalom kellőképpen jelentékeny lehetett ahhoz, hogy felkeltse az itt említett figyelmet, mert 
jóllehet csak azt olvassuk róla, hogy ő volt „Saul pásztorainak számadója”, ez a megjelölés 
nem jelenti azt, hogy személyesen őrizte az állatokat, hanem lehetett tiszteletre méltó állás is, 
ahogy a modern udvarokban a lovászmesterekről beszélünk. A zsoltáros emlékezteti arra, 
hogy nincs oka önmagát megtapsolni a maga nagyságában (magas beosztásában), amíg azzal 
visszaélve azt gonosz célokra használja, s haszontalan a számára minden új megtiszteltetés, 
amiben a király legutolsó bűntettének okából részesíti, mert a becsületesség az egyetlen 
biztos, a hatalomhoz és az előléptetéshez vezető út. Bármely győzelem, amit erőszakkal, 
árulással vagy más törvénytelen eszközökkel lehet megszerezni, rövid életű. Az igevers 
második részében rámutat a vakság és ostobaság valódi okára, ami arra vezeti az embereket, 
hogy a gonoszságukkal dicsekedjenek. Ez pedig nem más, mint hogy megvetik a szegényt és 
az alázatost, azt képzelvén: Isten nem ereszkedik alá az ő érdekeiket képviselendő, s így 
megragadják a lehetőséget arra, hogy büntetlenül elnyomják őket. Nem számolnak azzal a 
gondviseléssel, amit Isten a gyermekeire terjeszt ki. Dávid a szent magabiztosság 
gyakorlásával felelősségre vonja az efféle dicsekvőket, amiért tiszteletlenek Isten jóságával 
szemben. Mivel az isteni jóság nem mindig ugyanazon az úton jár – időnként megszakadni 
látszik, sőt néha úgy tűnik, mintha teljességgel meg is szűnne, Dávid visszaver minden 
kísértést, ami ebből fakadhat, s kijelenti, hogy bármi ezzel ellentéteset is mondjanak a 
körülmények, Isten mégis naponta gyakorolja a jóságát. Nyilvánvalóan azt a jelentést kívánja 
közvetíteni, hogy bármiféle részleges akadály, mely a megmutatkozásának útjába állhat, soha 
nem képes meggátolni a folytonos megújulását. Meg volt róla győződve, hogy ugyanazt fogja 
megtapasztalni a jövőben, amit megtapasztalt a múltban, mert Isten nem fárad bele népének 
megsegítésébe, és a könnyítésbe a nyomorúságaikon, s jóllehet újra és újra szembeállíthatja 
őket megpróbáltatásokkal, mindig egyformán kész kiterjeszteni rájuk azt a szabadítást, amire 
szükségük van. 

4. Nyelved ártalmakon elmélkedik. Dávidot itt nem úgy kell tekinteni, mint aki szabad 
folyást enged szitkozódásnak ellenségével szemben, hasonlóan sokakhoz, akik így szoktak 
cselekedni, ha igazságtalanul megsértették őket, de pusztán csak a bosszú érzésének 
kielégítése végett. Ezeket a vádakat Isten szeme láttára hozza fel ellene azért, hogy bátorítsa 
önmagát ügyének reményteljességével. Nyilvánvaló ugyanis, hogy minél jobban előrejutnak 
ellenségeink az igazságtalanság gyakorlásában, azzal arányosan annál jobban felszíják Isten 
haragját, s annál közelebb vannak ahhoz a megsemmisüléshez, aminek a mi szabadulásunkkal 
kell végződnie. Dávid célja tehát nem Dóeg jellemének befeketítése a világ szemében, hanem 
inkább hogy a saját szeme elé állítsa az isteni büntetést, amit az általa felsorolt botrányos 
kihágásokkal egészen bizonyosan a fejére fog vonni. Ezek közül kiemeli különösen méltóként 
az elvettetésre az a rejtett árulást, amivel megvádolható a papság legyilkolásának 
következtében. Utalván a tikos és rosszindulatú feljelentésére, a nyelvét éles ollóhoz 
hasonlítja, mint máshol is (Zsolt120:4), ahol a gonoszok nyelvét „éles nyilaknak” mondja. 
Hozzáteszi, hogy álnokul cselekszik (álnokságnak mestere), amit egyesek arra vonatkoztattak, 
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hogy az olló körmönfontan vág, és nem ejt nyílt sebet, mint a kard. De talán helyesebb volna 
a nyelvre értelmezni,1142 bár kétség sem férhet az összehasonlítás okához. 

A בלע balang kifejezés a hatodik versben, amit pusztításnak fordítottak,1143 én inkább 
elrejtésnek, vagy eltitkolásnak értelmezem. Látszólag a nyelv visszahúzására utal, mikor 
nyelünk, s ezzel a hasonlattal írja le Dóeg ártalmas szavait, amellyel felemésztette a 
gyanútlant és ártatlant.1144 Dávid nagy célja, amint már említettem az előző versekben, 
önmaga buzdítása a szabadulás reménységére, s ezért beszél hosszadalmasan a gonoszság 
ama szélsőséges jellegéről, amit az ellensége mutatott. 

 
7. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, 

és kiszaggat téged az élők földéről. Szela. 
8. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta: 
9. Ímé az a férfiú, a ki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának 

sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt! 
 
7. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít. Ezekből a szavakból még világosabbá 

válik, hogy azért beszélt hosszadalmasan Dóeg súlyos bűnösségéről, hogy bizonyítsa a 
közelgő végromlásának bizonyosságát, s tette ezt inkább önmaga meggyőzésére és 
vigasztalására, semmint az ellenség lelkiismeretének megriasztására. Ennek megfelelően 
jelenti ki abbéli meggyőződését, hogy Isten nem hagyja büntetlenül ezt az árulást, jóllehet egy 
ideig szemet hunyhat az elkövetése fölött. Az istentelenek, amíg a jólétük folytatódik, 
hajlamosak zavartalan biztonságérzetbe merülni, s Isten szentje, mikor látja az általuk 
birtokolt hatalmat, valamint tanúja annak, hogy milyen gőgösen vetik meg az isteni ítéleteket, 
szintén hajlamos eltelni hitetlen aggodalmakkal. De hogy megerősítse magát az általa 
hirdetett igazságban, megfigyelhető, amint a zsoltáros az egyik kifejezést a másikra halmozza, 
- meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat 
téged az élők földéről – mintha a szavak eme sokszorozásával még hatékonyabban 
meggyőzné önmagát arról, hogy Isten képes legyőzni ezt az ellenséget annak minden híres 
gazdagságával és hatalmával egyetemben.1145 Azt is hozzátéve, hogy Isten kigyomlálja a 
hajlékából, vagy sátrából,1146 valamint az élők földjéről, arra céloz, hogy az istenteleneket 

                                                
1142 Az első értelmezés szerint az igeszakasz jelentése az, hogy az olló oly könnyen vág, hogy a seb első 
ránézésre alig észrevehető ugyanúgy, ahogyan a csalárd nyelv és véghezviszi a fondorlatait, még mielőtt az általa 
megsemmisíteni kívánt objektumok felismernék a rájuk leselkedő veszélyt. Olyan ez, mint éles olló, mely képes 
átvágni a torkot, még mielőtt az ember észrevenné. „Ha viszont a csalárdul tevékenykedsz értelemben vesszük a 
szavakat, s úgy tekintjük, hogy nem az ollóra, hanem a nyelvre vonatkoznak, az igeszakasz értelme az lesz, hogy 
az ilyen nyelv képes ugyanolyan mély és félelmetes sebeket okozni, mint egy éles olló.” - Walford 
1143 Károlinál: ártalmas – a ford. 
1144 „A בלע balang kifejezés jelentése elnyelni, felemészteni a mohóság, a kapzsiság szándékával.” — Gesenius. 
1145 „Csodálatos”, mondja Horne püspök, „az igék ereje az eredetiben, melyek a négy elképzelést közvetítik 
nekünk: leterít, tűzzel megemészt, seprűvel elseper és gyökerestől kiszaggat, amiképpen egy fát törölnek el egy 
területről, ahol felnőtt”. A második ige, a יחתך yachtecha, Byther magyarázata szerint „kikap téged, ahogyan 
valaki a kandallóból kikapja a tüzet. Ez a חתה chatheh szóból származik, melynek jelentése kikapta az izzó 
szenet a tűzből, hogy máshová vigye.” 
1146 Ennek a kifejezésnek van egy másik, itt megemlíthető értelmezése is. Egyesek szerint ez Isten sátorára utal. 
„A מאהל meohel”, mondja Hammond, „szó szerint azt jelenti, ’a sátorból’, nem pedig ’a hajlékodból’, s a 
Septuaginta így is fordítja: Απο σκηνωματος, s jóllehet a latin, a szír, és az arab változatok hozzátették a tuo, tiéd 
szót, ezt sem a héber nem viseli el, sem a kaldeus változat nem fogadja el, ami magyarázó körülírásképpen ezt 
mondja: ’Ő elűz téged a Sekina lakóhelyéről, vagy Isten jelenlétének sátrából’.” Hammond azt feltételezi, hogy a 
kifejezést „a kiközösítés feddéseként kell értelmezni, aminek a legutolsó és legmagasabb foka a Schammatha 
volt, amikor a vétkest átadták a menny kezébe, hogy mind ő, mind az utódai kivágattassanak”. „Dóegnek”, 
mondja Secker érsek, „nem volt hivatala a szent sátorban, de a történet alapján úgy tűnik: sokszor megfordult 
abban, hogy jó embernek látsszon. S látványos ellentét áll fenn az ő kiűzetése, valamint Dávidnak a 10. versben 
említett bennmaradása között a szent sátorban.” 
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Isten meg fogja semmisíteni, bármennyire is biztonságosnak látszó módon nyugodjanak 
valamilyen kényelmes udvarházban azzal a hiábavaló reménységgel, hogy örökké élnek majd 
a földön. Az is lehetséges, hogy a sátor említésével Dóeg foglalkozására utal, mert a 
pásztorok sátrakban laktak. 

8. És látják ezt az igazak, és félnek.1147 Itt újabb okát hozza fel annak, amiért Dóeg 
romlása várható: ezzel az a fontos cél valósul meg, hogy az Úr népének szívében támogatja a 
vallást, s az isteni igazságszolgáltatás friss látványát adja nekik. Ha majd bekövetkezik, ennek 
az istentelenek ugyanúgy tanúi lesznek, mint az istenfélők, de két oka is van annak, amiért a 
zsoltáros főleg az utóbbiak által látottként említi. A gonoszok képtelenek hasznot húzni Isten 
ítéleteiből, mert még azokat a legnyilvánvalóbb megnyilatkozásokat sem látják, melyekkel 
Isten Önmagát mutatta meg a munkáiban. Ezért az ítéleteket is csak az istenfélők látják. 
Emellett a nagy cél, amit Isten tart a szeme előtt a gonoszok büszkeségének letörésével a 
népének vigasztalása, hogy megmutathassa nekik azt a gondoskodást, amellyel a 
biztonságukra felügyel. Ők azok tehát, akiket Dávid az isteni igazságszolgáltatás tanúiként 
mutat be. S mikor azt mondja, hogy félnek majd, az nem azt jelenti, hogy reszketni fognak, 
vagy bármiféle szolgai rettegést fognak megtapasztalni, hanem hogy a tiszteletteljes 
megbecsülésük fog Isten iránt fokozódni, látván az érdekükben folytatott gondoskodásának 
eme bizonyítékát. Mikor ki vannak téve ellenségeik sértő bánásmódjának, hajlamosak 
aggodalomba esni a kétségektől, ami a világ Isten által történő kormányzását illeti. De az 
efféle szemléltetések épp ellenkezőleg, megelevenítik elcsüggedt buzgóságukat, s olyan 
félelmet támogatnak, mely semmilyen módon sem összeférhetetlen az igevers végén említett 
örömmel. Annál inkább tisztelik majd Őt, mikor látják, hogy Ő a kegyetlenség és az 
igazságtalanság megbosszulója. Mikor pedig észreveszik, hogy ügyük védelmében lép fel, és 
csatlakozik az ellenségeikkel vívott közös csatához, akkor természetes módon telnek el a 
leggyőzedelmesebb örömmel. A látni és félni szava közötti csodálatos játék a héberben nem 
fordítható le: a kifejezésforma azt jelenti, hogy látni fognak, mégpedig hatékonyan látni. 

9. Ímé az a férfiú, a ki nem Istent fogadta erősségévé. Egyesek úgy vélik, ezekben a 
szavakban azt olvassuk, amit azután közmondásszerűen kell Dóegre vonatkoztatni, de nem 
úgy tűnik, hogy a zsoltáros csak erre a korlátozott jelentésre szánta volna ezeket. Ezek 
pusztán csak azt a fejlődést fejezik ki, amit Isten népe elér majd az ítéletből. Ezek a szavak 
egyrészt arra tanítják majd őket, hogy legyenek türelmesek a gonoszok pimaszságával 
szemben, ami oly gyorsan képes megalázni másokat, másrészről pedig óvakodjanak engedni a 
hasonlóan elvakult léleknek. Majd nevetnek amazok pusztulásán, de mégsem azokra nézve 
sértő módon, hanem egyre jobban és jobban örvendezvén az Isten segítségével kapcsolatos 
meggyőződésüknek, s annál szívesebben megtagadva a jelen világ hiábavaló örömeit. Ezt a 
leckét kell megtanulni a gondviselés efféle ítéleteiből: emlékezniük kell ingadozó 
ragaszkodásunkra az Istenhez. Az igevers egy felkiáltással kezdődik: Ímé, az a férfiú, stb. 
Dávid ugyanis azt akarja, hogy úgy nézzünk erre az egy példára, mint ami élénken a szemünk 
elé tárja mindazok végét, akik megvetik az Urat. S mondhatjuk, hogy nagy gyakorlati 
bölcsességre vall így általánosítani az egyedi esetekből. A két mondat, a nem Istent fogadta 
erősségévé, és az ő gazdagságának sokaságában bízott, kölcsönös kapcsolatban állnak, mert 
senkiről sem lehet azt mondani, hogy komolyan Istenre támaszkodik, csak arról, aki kiürítette 
magából a saját erőforrásaiba vetett minden reménységét. Amíg az emberek azt hiszik, hogy 
van valamijük, amivel dicsekedhetnek, addig soha nem fognak Istenhez folyamodni: amilyen 
mértékben követelünk magunknak, olyan mértékben raboljuk meg Őt. S nemcsak a gazdagság 
de bármi földi dolog birtoklása, mellyel a magabiztosságunkat növeljük, képes megfosztani 

                                                
1147 French és Skinner olvasata szerint: „Az igazak látják ezt és tiszteletet éreznek – tiszteletet éreznek, azaz 
ennek a gonosz embernek a megbüntetésében további okát látják Isten tiszteletének, és az Ő igazságos törvényei 
betartásának.” 



 523 

minket attól, hogy keressük az Urat. A ווה havah főnév, amit a legtöbben a gonoszság,1148 
mások a mészárlás, vagy megsemmisítés szóval fordítanak, ezen a helyen látszólag 
gazdagságot jelent.1149 Ugyanannak a mondanivalónak más szavakkal történő ismételgetése 
gyakori a zsoltárosnál, s e szerint a fordítás szerint az igevers gördülékeny lesz, ha úgy 
olvassuk, hogy az ember, aki a gazdagságában bízik, és a vagyonával erősíti meg magát, 
Istent fosztja meg az Őt jogosan megillető dicsőségtől. 

 
10. Én pedig mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten jóságában1150 mind 

örökkön örökké. 
11. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos 

vagy, a te híveid előtt.  
 
10. Én pedig mint zöldelő olajfa.1151 Láttuk, hogy Dávid a hit gyakorlásával képes volt 

szent megvetéssel tekinteni Dóeg evilági pompájára, most pedig látjuk, amint fölé emelkedik 
mindennek, ami kellemetlen volt a számára a saját állapotát illetően. Jóllehet inkább 
emlékeztetett a kivágott fa földben rothadozó tuskójára, mégis, az eljövendő bővelkedés 
bizonyosságával a zöldellő olajfához hasonlítja magát. Mondani sem kell, hogy Dóeg 
pusztulása csak vigasztalást jelenthetett az elméjének, ezen a módon győzve őt meg arról, 
hogy Isten a bosszúálló bírája az emberi kegyetlenségnek, s arra a következtetésre vezette őt, 
miután megbüntette benne a rosszat, a bővelkedés megújult fokára vezeti majd el. A szavaiból 
kiderül: el sem tudott képzelni nagyobb örömöt annál, hogy Isten tisztelői közé számláltassák, 
és részt vehessen az imádatban. Ez jellemző volt a lelkületére. Már láthattuk, hogy a 
kiűzetését Isten szentélyéből fájdalmasabbnak érezte, mint a házastársától való elválasztást, a 
világi vagyon elvesztését, vagy a pusztaság veszélyeit és nélkülözéseit. Az elképzelés, 
miszerint az ellentéttel itt arra utal, hogy Dóeg csak kémként, és képmutató színleléssel jött 
Isten sátrába, erőltetett és túlzó. Természetesebb dolog azt feltételezni, hogy Dávid önmagát 
különíti el kivétel nélkül minden ellenségétől arra utalva, hogy noha most el van választva a 
szent sátortól, nemsokára visszamehet abba, s akik Isten házának birtoklásával, vagy inkább 
                                                
1148 Ha ez a valódi jelentése, akkor lehet utalás azokra a várakozásokra, amiket Dóeg táplált a hatalmának és 
befolyásának növekedésével kapcsolatban, mikor rosszindulatúan sértegette Dávidot, mert főleg ez által remélte 
Saul kegyeinek megszerzését. 
1149 Ez a marginális olvasata nagyon sok fordításnak. Mivel ő volt Saul főpásztora, a vagyonát valószínűleg főleg 
az állatok alkották. 
1150 A Károli-fordítás szerint: Isten kegyelmében – a ford. 
1151 Az angol Biblia is (és a Károli is – a ford.) „zöldellő olajfának” fordítja, de helyesebb lenne így fordítani: 
„Én pedig mint virágzó, vagy eleven olajfa”. Az eredeti רענן raanan szónak semmi köze sincs a fa színéhez, 
hanem annak friss, eleven és virágzó állapotát fejezi ki. Ezért használatos ugyanez a szó a Zsolt92:11-ben „friss 
olajként” (Károlinál „csillogó olajként” – a ford.), és ezért fejezi ki a Dán4:1-ben Nabukodonozor bővelkedő 
állapotát: „Én Nabukodonozor békében valék az én házamban, és virágzó az én palotámban”. A tény az, hogy az 
olajfa színe egyáltalában nem világos-, és eleven zöld, hanem sötét, csúnya és sárgás. Az utazók ezt a fát látván 
gyakorta csalódtak, mert nem találták rajta azt az eleven zöld színt, amit a Szentírás leírását olvasva vártak tőle. 
Mr. Sharpe, a kiváló angol utazó ezeket írja a témával kapcsolatosan Olaszországból: „A mezők, sőt 
tulajdonképpen Toscana egész arculata bizonyos értelemben olajfákkal borított, de ezek az olajfák nem igazolták 
azt a jelleget, amire számítottam. A királyi zsoltáros, és a szent írók egyike-másika elragadtatással beszél ’a 
zöldellő olajfáról’, ezért nagyon szép zöld színt vártam, de meg kell vallanom, nyomorultul csalódtam, mikor 
láttam, hogy az árnyalata inkább emlékezte a mi sövényeinkre, mikor azokat belepi a por.” Mr. Sharpe eme 
csalódása azonban nem a szent írók túlfokozott, vagy eltúlzott színezéséből fakad, hanem abból, hogy nem 
értette meg a szavaik jelentését. Az olajfának a Szentírásban máshol bemutatott szépsége nem a leveleinek zöld 
színéből származik, hanem az ágainak szétterjedtségéből (Hós14:7). -  — Harmer’s Observations, 3. kötet, 255-
257. oldalak. A Dávid által itt alkalmazott hasonlat helyessége és szépsége abból a tényből ered, hogy az olajfa 
örökzöld, s a méretét tekintve nagyon hosszú életű. S míg a 7. versben Dóeg gyors és teljes pusztulását jelezte 
előre, a gyökerestől kiszaggatott fához hasonlítva őt, önmagát fiatal, életerős olajfához hasonlítja, ami hosszú 
ideig fog élni és virágzani, azaz magabiztosan várja annak a külső békességnek és bővelkedésnek a 
megszerzését, amit Isten ígért meg neki, s ezzel együtt minden lelki áldás birtoklását is. 
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kisajátításával dicsekednek, azok kegyetlenül ki lesznek szaggatva belőle gyökerestől. S 
véssünk a szívünkbe egy hasznos leckét: a létezésünk nagy céljának kell tartanunk, hogy Isten 
tisztelői közé számláltassunk s élnünk kell az egyház kijelölt összejöveteleinek 
felbecsülhetetlen kiváltságával, melyek szükséges segítségek a mi gyengeségünkhöz, 
valamint egymás buzdításának és bátorításának eszközei. Ezzel, valamint a közös 
sákramentumokkal az Úr, Aki az egyetlen Isten, s Aki úgy döntött, hogy egyek legyünk 
Ővele, tanít valamennyiünket az örök élet reménységére, és az Ő szent nevének egyetemes 
ünneplésére. Tanuljuk meg Dávidhoz hasonlóan Isten házát többre tartani e világ összes 
hiábavalóságánál. S hozzáteszi az okot is, miért kell a zöldellő olajfához hasonlónak lennie – 
mert Isten jóságában bízott – az oksági kötőszót szemlátomást bele kell érteni. S ezzel a közte 
és az ellenségei között fennálló ellentétre utal. Ők virágozhatnak egy ideig, szétterjeszthetik 
ágaikat, s gigászi méreteket ölthetnek, de gyorsan kiszáradnak majd, mert nem Isten 
jóságában gyökereznek. Ő viszont biztos volt abban, hogy ebből a forrásból számára a 
nedvesség és az életerő kiapadhatatlan forrásai fakadnak majd. Ami pedig a földi 
megpróbáltatásai időszakának meghosszabbodását, valamint a fellépő veszélyt illeti, hogy 
ezek hosszas folytatódása miatt elcsüggedhet, ha reménységét nem veti előre a távoli jövőbe, 
itt konkrétan kijelenti: nem merészelne időpontokat előírni Istennek, a reménységét pedig az 
örökkévalóságig kiterjeszti. Ebből következett, hogy életének és halálának minden 
vonatkozásában teljességgel átadta magát Istennek. Ez az igaszakasz megadja nekünk azt a 
nagy különbséget, ami Isten valódi gyermekei és a képmutatók között áll fenn. Ők együtt 
vannak az egyházban, ahogyan a búza is keveredik a pelyvával ugyanazon a szérűn, de az 
egyik csoport örökké él a jól megalapozott reménység szilárdságában, míg a másik elűzetik a 
hamis magabiztosságuk hiábavalóságában. 

11. Áldlak téged örökké. Hálaadással zárja a zsoltárt, s megmutatja, milyen komoly 
ebben annak a konkrét elismerésével, hogy mindez Isten munkája volt. Az emberi szív 
romlottsága olyan, hogy száz, az ajkaikkal hálát adók közül talán ha egy reflektál komolyan 
az Ő kezéből származó kapott jótéteményekre. Dávid ezért kijelenti, hogy teljeséggel az isteni 
védelemnek köszönhetően menekült meg Dóeg árulásától, valamint az abból eredő minden 
veszélytől, s megígéri, hogy erre egész életében hálával fog emlékezni. Nincs olyan vallásos 
kötelezettség, mely nem követeli meg tőlünk a kitartás lelkének kimutatását, de ezt különösen 
a hálaadás vonatkozásában kell nekünk megparancsolni, mert hajlamosak vagyunk nagyon 
gyorsan elfelejteni a jótetteket, és azt képzelni, hogy pár napos hálaadás elegendő, hogy 
azokért a jótéteményekért adózzunk vele, melyek egyébként az örök megemlékezésre méltók. 
A reménység és a hálaadás gyakorlásának összekapcsolásáról beszél, mert a nevedben 
remélek ugyanazt jelenti, mint türelemmel várakozni az Ő könyörületére még akkor is, mikor 
ennek a legcsekélyebb jele sem látszik, s bízni az Ő szavában, bármennyire is késsen a 
beteljesülése. Arra buzdítja magát, hogy a hite ebben a reménységben nem lesz hiábavaló, 
utalván arra, hogy Isten neve jóságos az Ő híveid előtt. Egyesek így olvassák: mert ez jó a te 
híveid előtt, mármint reménykedni az Ő nevében (Zsolt118:8). A másik olvasat azonban 
egyszerűbbnek és természetesebbnek tűnik nekem, mert azt az igazságot fejezi ki, hogy Isten 
nem okoz csalódást az Ő népének a várakozásaikban, hisz irántuk való jósága mindig 
nyilvánvaló. Isten nevét lenézhetik a gonoszok, s már az említése is félelmet kelthet a 
szívükben, de Dávid azt mondja itt, hogy kedves név ez az Ő egész népének tapasztalatában. 
Híveknek nevezi itt őket, mert amint a Zsolt16:3-hoz fűzött magyarázatomban említettem, 
jellemükben az Ő mennyei Atyjuk kedvességét és nagylelkűségét tükrözik vissza. 
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53. zsoltár 
 
Ez a zsoltár majdnem teljesen azonos a tizennegyedikkel, ezért nem tartottuk 

szükségesnek külön magyarázatot fűzni hozzá.1152 
 
1. Az éneklőmesternek a mahalathra,1153 Dávid tanítása. 
2. Ezt mondta a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak és útálatos 

hamisságot cselekedtek, nincs a ki jót cselekedjék. 
3. Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, 

Istent kereső? 
4. Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen a ki jót 

cselekedjék, nincsen csak egy is. 
5. Avagy nincs értelem a hamisságnak cselekvőiben, a kik az én népemet 

megeszik, mintha kenyeret ennének,1154 a kik az Istent segítségül nem hívják? 
6. Ott félnek nagy félelemmel, a hol nincsen félelem; mert az Isten elszéleszti 

azoknak tetemeit, a kik tábort járnak ellened; megszégyeníted azokat, mert az Isten 
megveti őket. 

7. Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az 
ő népének foglyait,1155 örül majd Jákób és vigad Izráel! 

                                                
1152 Összehasonlítással lehet néhány csekély különbséget találni e között és a 14. zsoltár között: ezek közül a 
legnagyobb az 5. versben olvasható, lásd Kálvinnak az ezzel kapcsolatos magyarázatát. Nem könnyű 
megmondani, hogy ezek az eltérések a másolók munkájának a következményei, vagy valamilyen prófétai költő 
írta át, aki a zsidó történelem valamelyik nehézségekkel teli szakaszában a 14. zsoltárt alkalmazta néhány 
változtatással, a megváltozott körülményekhez igazítván azt. Theodoret ezen a véleményen van, s arra a 
riadalomra vonatkoztatja, amit Sénakhérib hadseregének inváziója okozott Ezékiás uralkodásának idején. Mások 
úgy vélik, a fogság idején íródott – ezt az elképzelést az utolsó verssel támasztják alá, ahol ezt olvassuk: „vajha 
eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás!” 
1153 „Azt, hogy mit jelent a מהלת mahalath ennek és a 88. zsoltárnak a bevezetőjében, nem tudhatjuk, mert a szó 
máshol nem fordul elő. A legvalószínűbben egy zeneszerszám neve, mellyel a zsoltárt énekelték, s nagyon 
alkalmasan vezethető le a חלל perforavit, vagy incidit szavakból, akár a zeneszerszám üregességéből, vagy a bele 
fúrt lyukakból. Ebben a vonatkozásban a חליל rendszerint nádsípot, sípcsontot, vagy csövet jelent.” – Hammond. 
1154 “C’est, n’en font non plus de conscience, que de manger un morceau de pain.” — Széljegyzet. “Azaz, 
nincsenek nagyobb lelkiismereti gátlásaik ezt megtenni, mint megenni egy morzsányi kenyeret.” 
1155 “C’est, son peuple captif.” — Széljegyzet. “Azaz, az Ő fogoly népét.” 
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54. zsoltár 
 
Dávid ebbe a zsoltárban jegyezte fel azokat az imákat, amelyeket akkor mondott 

Istennek, mikor megtudta, hogy a zifeusok elárulták, és rendkívüli veszélybe került. Lenyűgöz 
bennünket rendíthetetlen hitének magasztos elképzelése, mikor látjuk, hogy a halál torkából 
hívja segítségül Isten nevét. 

 
1. Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása; 
2. Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é 

Dávid? 
 
A szent történelemből tudjuk, hogy Dávid gyakran rejtőzködött a zifeusokkal 

szomszédos pusztaságban. Úgy tűnik (1Sám23:19, 26:1), hogy két esetben is elárulták, s azért 
említi meg konkrétan a zsoltár megírásának körülményeit, hogy ezzel megtanítsa nekünk: 
soha ne essünk kétségbe az isteni segítséget illetően, még a legrosszabb helyzetben sem. 
Mindenfelől ellenséges seregek által bekerítve, látszólag körülzárva az elkerülhetetlen 
pusztulással, csak csodálkozni tudunk ritka és hősies elszántságán, amit azzal mutatott ki, 
hogy odaszánta magát imában a Mindenhatónak. Majdnem olyan hihetőnek tűnt az, hogy 
Isten meg tudja őt őrizni ilyen körülmények között, mint az, hogy képes a halottat is kihozni a 
koporsóból, mert lehetetlennek látszott kimenekülnie a barlangból, amiben az életét védve 
rejtőzött el. 

 
3. Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj 

bosszút értem! 
4. Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire. 
5. Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is 

gondolnak Istenre. Szela. 
 
3. Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet! Miután Dávidnak ebben az időben 

semmiféle emberi segítség sem állt a rendelkezésére, a szavait úgy kell értenünk, hogy az 
Isten neve és hatalma általi szabadulásért imádkozik, mégpedig hangsúlyosan, vagy ezek 
által, a szabadulás szokásos eszközeivel szemben. Jóllehet végső soron minden segítségnek 
Istentől kell származnia, vannak közönséges módszerek, melyekkel azt megadja. Mikor ezek 
csődöt mondanak, s minden földi akadály elvétetik, akkor a saját kezébe kell vennie a dolgot. 
Ilyen helyzetben folyamodott Dávid a szentek végső menedékéhez, s próbált megmenekülni 
az isteni hatalom csodája által. Istenre, mint bíróra hivatkozva az igevers második részében a 
becsületességét jelenti ki. S valamennyiünkre mély benyomást kell tennie annak, hogy ha 
isteni védelmet kérünk, annak elengedhetetlen előfeltétele, hogy meg legyünk győződve 
ügyünk igazságáról, miután a legnagyobb istenkáromlás lenne, ha bárki azt várná, hogy Isten 
támogatja a gonoszságot. Dávid az ügye igazságosságának és becsületessége tudatában mert 
szabadulásért imádkozni, s egyáltalában nem kételkedett abban, hogy Isten elé tárva azt Ő 
fellép majd a védelmében, s megbünteti ellenségeinek kegyetlenségét és árulását. 

4. Isten, hallgasd meg az én imádságomat! A nyelvezet a buzgóságát fejezi ki. 
Pillanatnyi körülményeinek ama szélsőséges mivolta indította őt ennyire buzgó könyörgésre, 
amire a következő versben utal, ahol arról panaszkodik, hogy dühödt, barbár, a vallásos 
érzéssel mit sem törődő emberek veszik körül. Istent nem volt szükséges tájékoztatni egy 
Általa már ismert tényről, de a saját szívét könnyíti meg a félelme és aggodalma okának 
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kiöntésével. Ellenségeit idegeneknek nevezve1156 látszólag a barbárságukra utal, akár csak a 
zifeusokra, akár Saul egész hadseregére vonatkoztatja. Mások e kifejezés miatt úgy vélik, 
hogy az elfajzásukra utal Ábrahám gyermekeiként, s igaz, hogy a próféták a zsidókat újra és 
újra megjelölték ezzel a kifejezéssel, mikor a kicsapongásaikkal, vagy az istentelenségükkel 
kizárták magukat Isten egyházából. Ebben az igeszakaszban azonban látszólag más 
értelemben használja a kifejezést. Miután még az ellenségek is tiszteletben tartják bizonyos 
fokig a rokonsági kapcsolatokat, itt az őt körülvevő emberek szörnyűséges embertelenségét 
mutatja be a ténnyel, hogy idegenekként támadtak rá, mintha sosem ismerték volna, vagy 
mintha a világ valamelyik távoli részében született volna. Kegyetleneknek is nevezi őket,1157 
nem pedig hatalmasoknak, vagy nagy erejűeknek, ahogyan egyesek fordították a szót. Ez 
utóbbi kettő ugyanis nem adja vissza azt a jelentést, amit Dávid szánt neki, mármint hogy 
híján voltak minden emberi érzésnek, s készek arra, hogy vadállatokként törjenek rá. Ebből 
fakad a félelem, aminek okából Istenhez fordult. Hozzáteszi: a lelkét keresték, utalván arra, 
hogy csillapíthatatlan kegyetlenségüket semmi nem oltaná ki csak az élete. S hogy még 
jobban kifejezze dühödtségük természetét, elmondja: semmiféle tekintettel sem voltak Istenre. 
Az egyetlen dolog, amit feltételezni lehetett az adott körülmények között, ami korlátozhatta 
volna az elméjüket, az annak elgondolása, hogy létezik Bíró a mennyben, Akinek majd el kell 
számolniuk a cselekedeteikkel, de miután erre érzéketlenek voltak, mi más foghatta volna 
vissza őket? 

 
6. Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatóival van.1158 
7. Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket. 
8. Szabadon áldozom néked:1159 áldom a te nevedet, Uram, mert jó. 
9. Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette 

szemeimet ellenségeimen.1160 
 
6. Ímé, Isten segítőm nékem. Az efféle nyelvezet megmutathatja nekünk, hogy Dávid 

nem irányította az imáit véletlenszerűen a levegőbe, hanem az élő hit gyakorlásával mondta el 
azokat. A mutatószóban nagy erő rejlik. Mintegy ujjal mutat rá arra az Istenre, Aki az ő 
oldalán állt a védelmére. S vajon nem annak a hatalomnak a lenyűgöző kiábrázolása volt ez, 
amivel a hit képes minden akadályt leküzdeni, s egy pillanat alatt a kétségbeesés mélységeiből 
Isten trónjára tekinteni? Dávid barlangokban bujdosó menekülő volt, de még ott is 
                                                
1156 A זרים zairim, idegenek helyett húsznál is több kéziratban a זדים zoidim, büszkék szerepel. Ezt a jelentést adja 
a kaldeus parafrázisíró is neki. Miután a zifeusok zsidók, és Dáviddal egy törzsből származók voltak 
(Józs15:24), ezért a szó szoros értelmében nem mondhatók „idegeneknek”, egyesek úgy vélik, hogy a büszkék a 
helyes olvasat. A zifeusok azonban, amint a szerző joggal megjegyzi, mégis nevezhetők „idegeneknek”, mert 
idegenekként és ellenségekként bántak Dáviddal, mikor megpróbálták őt Saulnak, az igazságtalan és kegyetlen 
üldözőjének a kezére adni. 
1157 Ainsworth olvasata: „Megfélemlítő zsarnokok”, szörnyen megrémítők, mint Saul és kísérete, akik sokakat 
megrettentettek. Lásd Zsolt10:18. 
1158 A Károli-fordítás szerint: az Úr az én lelkemnek támogatója – a ford. 
1159 A Károli-fordítás szerint: Kész szívvel áldozom néked – a ford. 
1160 Az angol bibliafordítók itt szöveghiányt feltételeztek, és ezért beszúrták a vágyait kifejezést. (Azaz: meglátta 
a szemem az ellenségeimen azt, amire vágyott. – a ford.) Kálvin a maga fordításában nem egészíti ki a szavakat, 
de hasonló értelemben fordít: „Szemeim meglátták ellenségeim megbüntetését”, pont ahogyan a Zsolt91:8-ban 
szerepel: „szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését”. De ha szó szerint, mindenféle 
kiegészítés nélkül olvassuk a szavakat, úgy, amiképpen a Septuaginta és a szír változat is fordítja, „Szemeim 
meglátták [ellenségeimet], vagy rátekintettek ellenségeimre”, az nagyon alkalmas és természetes jelentést ad az 
igeszakasznak. Dávid ellenségei nem ebben az időben semmisültek meg, Saul, mikor elérte a hegy túlsó oldalát, 
s már-már lecsapott áldozatára, hírt kapott róla, hogy a filiszteusok betörtek az országba, s zavartan odasietett 
visszaverni a támadókat. Dávid szavainak jelentése tehát lehet az is: annyira közel volt Saulhoz és hadseregéhez, 
hogy látta őket elmasírozni, ami könnyen lehetséges, mert „Saul a hegynek egyik oldalán méne, Dávid és az ő 
emberei pedig a hegynek másik oldalán.” (1Sám23:26) 
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életveszélyben – miképpen beszélhetett úgy Istenről, mint hozzá közeliről? Bele volt préselve 
magába a sírnak a szájába, hát miképpen volt képes felismerni Isten kegyelmes jelenlétét? A 
megsemmisülést minden pillanatban várva reszketett, miképpen lehetséges hát, hogy az isteni 
segítség azonnali elnyerésének biztos reménységével dicsekedhet? Isten a védelmezői közé 
sorolva nem szabad azt feltételeznünk, hogy pusztán csak közönséges rangot biztosít neki az 
ügyét támogató emberek között, ami nagyon lealacsonyító lenne az Ő dicsőségére nézve. Úgy 
érti: Isten azokkal, például Jonatánnal és másokkal egyetemben részt vett az ő jólétének 
biztosításában. Lehet, hogy szám szerint kevesen voltak, csekély hatalommal rendelkeztek és 
lesújtotta őket a félelem, de hitte, hogy a Mindenható vezetése és védelme alatt 
felülkerekednek majd ellenségeiken, vagy talán tekinthetünk úgy rá, mint aki szavakban arra 
utal, hogy mindenestől híjával van minden emberi segítségnek, s azt jelenti ki: Isten segítsége 
bőséges ellentételezése lesz mindennek.1161 

7. Bosszút áll az utánam leselkedőkön. Miután a ישיב yashib ige fordítható a 
visszatéríti,1162 ez látszólag nemcsak a büntetésre, de a büntetés fajtájára is rámutat, ami majd 
az ellenségeinek jutalma lesz, mikor gonosz mesterkedéseik a saját fejükre hullnak vissza. 
Egyesek óhajtó módban fordították az igét, mintha a szavak kívánságot, vagy imádságot 
fejeznének ki. Én azonban nem látok rá okot, miért ne kellene szigorúan jövő időben venni, s 
úgy képzelni: Dávid ama bizonyos várakozására utal, hogy ezt a kegyet, amiért már 
imádkozott, majd el is nyeri. Egyáltalában nem szokatlan dolog, ha a zsoltáros imáiba efféle 
mondatok is keverednek, melyek a hitének serkentése végett szerepelnek, mint itt is, ahol 
általános igazságot jelent ki, miszerint Isten igaz Bíró, Aki majd megfizet a gonoszoknak. A 
reménysége megszilárdítása végett konkrétan hivatkozik Isten igazságára, mert semmi más 
nem képes minket támogatni a kísértés órájában, mikor az isteni szabadítás esetleg sokat 
késik, mint a szilárd meggyőződés arról, hogy Isten igazságos, és ne okozhat nekünk 
csalódást az isteni ígéretekkel. Bizonyossága a kérésének teljesülését illetően azon a 
körülményen alapult, hogy Isten nem tagadhatja meg jobban a saját szavát, mint Önmagát. 

8. Szabadon áldozom néked. Rendes szokásának megfelelően – feltéve, hogy a 
segítséget megkapja – hálát érez miatta, és kétség sem férhet hozzá, hogy viszonzásképpen 
köszönetet is ígér Istennek a formális módon, mikor majd alkalma lesz megtenni. Jóllehet 
Isten főleg a szív belső állapotára tekint, ez nem bocsátaná meg a törvény által előírt rítusok 
elhanyagolását. A kapott kegyesség iránti háláját az Isten egész népe számára megszokott 
módon készült bizonyítani: áldozatokkal, s ezzel másokat is a példája követésére buzdít. S 
szabadon fog áldozni, amivel nem arra a körülményre utal, hogy a hálaáldozatok az imádók 
szabad akaratától függtek, hanem arra a vidámságra és jókedvűségre, amivel majd az esküjét 
teljesíti, ha kimenekült a jelenlegi veszélyekből. Az emberek többsége sokat ígér Istennek, 
míg a megpróbáltatások nyomása rájuk nehezedik, de amint megkönnyebbülnek, azonnal 
belesüllyednek a számukra természetes gondtalanságba, és megfeledkeznek az Úr jóságáról. 
Dávid azonban szabadon kezd az áldozásba, s másképpen, mint a képmutatók, akiknek a 

                                                
1161 Az אדני בסמכי Adonáj besomkey kifejezés, amit Kálvin „az Úr az én lelkemnek támogatóival van” módon 
fordít, Hammond „az Úr a támogatóim között van” kifejezéssel fordítja, s megjegyzi, hogy ez a kifejezésforma, 
ami nem szokatlan a héberek között, nem jelent többet, mint hogy „az Úr az én támogatóm, nem egy a megannyi 
támogatóm közül, hanem az egyetlen támogatóm”. Így mikor Jefte ezt mondja a lányának (Bír11:35): „Egyike 
vagy a megháborítóimnak” (Károlinál: „Óh leányom, de megszomorítottál és megháborítottál engem” – a ford.), 
annak jelentése egyszerűen csak az, hogy nagyon felzaklatta és elszomorította őt. Ugyanígy a Zsolt55:18-ban: 
„sokan voltak velem” (Károlinál: „sokan vannak ellenem”(!) – a ford.), azt jelenti: „Isten volt velem”, ami 
ugyanolyan jó, mint a legnagyobb tömeg. Ebben az értelemben magyarázza a tanult Castellio az igeszakaszt, 
ekképpen fordítva: „Dominus is est qui mihi vitam sustentat”, „Az Úr az, Aki megtartja életemet”, s ezt a fenti, 
és hasonló érvekkel támasztja alá. Ezzel egyezik a Septuaginta is: „Κυριος αντιληπτωρ της ψνχης μου”, „Az Úr 
a lelkem védelmezője”, valamint a szír, az arab és az etióp változatok is. 
1162 French és Skinner olvasata: „Térjen vissza a gonoszságuk az utánam leselkedőkre”, s megjegyzik, hogy „a 
gonoszságuk a héberben a gonosztett, így a pontos jelentése az a rossz, amit ellenem terveztek”. V. ö. Zsolt7:16. 
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vallása a szolgaságból és a kényszerből fakad. Ebből az igeszakaszból azt tanuljuk meg, hogy 
Isten jelenlétébe lépve nem várhatjuk, hogy elfogad, amíg nem állítjuk az Ő szolgálatába az 
akaró elmét. Az igevers utolsó mondata, valamint a következő vers mondata nyilvánvalóan 
arra az időszakra utalnak, amikor a zsoltáros már megszerezte azt a szabadulást, amit keresett. 
Igaz, az egész zsoltárt a szabadulása után kellett neki megírni, de egészen eddig a pontig úgy 
kell felfognunk, mint egy imaforma leírását, amit akkor használt, amikor még ki volt téve a 
veszélynek. Most viszont úgy kell tekintenünk őt, mint aki már megszabadult a 
nyomorúságaiból, és az elmondottakhoz hozzáfűzi a hála friss kifejezését. Az sem lehetetlen, 
hogy azokra a könyörületekre utal, amit történetének más időszakaiban tapasztalt meg, s 
amelyek felbukkantak az emlékezetében az előző igeversekben szereplő újabb hatására. Ezért 
úgy kell tekintenünk, hogy általánosabb értelemben jelenti ki:Isten neve jó volt, és 
megszabadította őt minden nyomorúságából. Már utaltam egy korábbi zsoltárban arra 
(Zsolt52:8), hogy mit jelent, mikor az igazak látják az ellenségeik pusztulását. Az események 
eme látványát öröm és vigasztalás kíséri. S ha bárki megkérdezi: vajon megengedhető-e Isten 
gyermekeinek, hogy örömöt érezzenek a gonoszokra kimondott isteni ítéletek végrehajtását 
látva, a válasz nyilvánvaló. Minden az őket befolyásoló indítéktól függ. Ha az elégedettségük 
bármely mértékben a romlott érzések beteljesüléséből fakad, azt el kell ítélnünk, de itt 
természetesen a tiszta és feddhetetlen örömről van szó, amit az isteni igazságszolgáltatás 
efféle példáinak szemlélése során érezhetünk. 



 530 

55. zsoltár 
 
Sok fordító gondolta úgy, hogy ez a zsoltár Absolon összeesküvésére vonatkozik, ami 

Dávidot ledöntötte a trónjáról, s száműzetésben kényszerítette, nagyon nyomorúságos 
körülmények közé a pusztaságba. Inkább úgy tűnik azonban, hogy olyan időszakban íródott, 
amikor Saul üldöztetésének következtében szélsőséges veszélybe került. Ez egy ima, mely a 
legsúlyosabb kétségbeesést fejezi ki, telve buzgalommal, melyben előhozakodik minden 
lehetséges érvvel, Isten könyörületének megsürgetése végett. Miután lerakta terheit, és 
elmondta kéréseit, a zsoltáros a szabadulás kilátásaira tekint, s úgy ad hálát Istennek, mintha 
már meg is szabadult volna. 

 
1. Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása. 
2. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én 

könyörgésem elől; 
3. Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve1163 bolyongok1164 

és jajgatok!1165 
4. Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért: mert 

igazságtalanságot1166 hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem. 
 
2. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat. A zsoltár nyitó szavainak nyelvezetéből 

következtethetünk arra, hogy Dávid ebben az időben nagyon kétségbeesetten tevékenykedett. 
Nem közönséges lehetett ez a kétségbeesés, ami ennyire megsemmisítő hatást gyakorolt erre a 
rendkívüli bátorsággal megáldott szentre. Az אריד arid igére adott felül fogok kerekedni 
fordítás erőszakot tesz a szövegkörnyezeten, mert ahelyett, hogy dicsekedne a bátorsággal, 
ami majd a szavait kormányozná, inkább a nyomorult mivoltát igyekszik a tudtunkra adni arra 
célozva: kénytelen volt hangosan kiáltozni. Amit a negyedik versben tesz hozzá, az 
ellenségnek szaváért, azt kapcsolhatjuk akár a második vershez, akár a harmadikhoz, de akár 
mindkettőhöz is. A szó alatt egyesek azt a zajt értik, amit egy embertömeg keltett, mintha azt 
mondta volna: az ellenség csapatok sokaságét sorakoztatta fel ellene. Inkább azonban azokra a 
fenyegetésekre utal, amit Saul szokott erre az ártatlan prófétára zúdítani. S a magyarázat 
miszerint igazságtalanságot hárítanak rá, azt jelenti, mintha azt akarta volna mondani, hogy 
az ellenségei elárasztották hamis vádakkal, erőltetett, és aligha egyeztethető össze a 
szövegkörnyezettel. A szavakat a következő mondattal kell összeegyeztetni, ahol azt mondja, 
hogy ellenségei dühödten harcoltak vele. Ezért az igazságtalanságot hárítanak rá 
véleményem szerint nem jelent többet, mint hogy igazságtalan erőszakossággal törnek a 
megsemmisítésére, vagy igazságtalanul tervezgetik a végromlását. Ha bármiféle különbséget 
kell tenni a két mondat között, akkor talán a nagy dühösséggel ellenkeznek velem jelenti a 

                                                
1163 Az אריד arid igét, amit Kálvin a kesergek igével ad vissza Boothroyd a „kétségbe vagyok esve, 
megzavarodtam, fel vagyok zaklatva” kifejezésekkel fordít. Mudge azon a véleményen van, hogy az אריד arid 
ige a ירד yarad igéből származik, aminek a jelentése színezni, csepegtetni, ezért így fordítja a kifejezést: „Sírva 
panaszkodok”. 
1164 „Elmélkedés, vagy szónoklat, beszéd, ima, panasz. A héber siach nagyobb szónoklatot, vagy az elme, illetve 
a száj használatát jelenti szorgos elmélkedéssel, beszélgetéssel, imával, bensőséges tanácskozással önmagával, 
vagy másokkal.” – Ainsworth. 
1165 „A héberben heves, lármás izgatottság, mint a tenger hullámai.” – Horne püspök. Az eredeti הום hum szó 
Gesenius szerint azt jelenti: „mozgásba lendülni, felbolydulni, szörnyülködni, izgulni, hifil alakban felbolydítani, 
zajt csapni – ezt egy nyugtalan elméről és belső felbolydulásról mondja.” 
1166 A Károli-fordítás szerint: hazugságot – a ford. 
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nyílt erőszakosságukat, míg az igazságtalanságot hárítanak reám1167 a fortélyos árulásukat. 
Ebben az esetben az און aven, amit igazságtalanságnak fordítottam, rejtett rosszindulatot fog 
jelenteni. A hitetlenek nyomorgatása itt aktív értelemben jelenti az üldöztetést. S a hitetlenek 
kifejezést alkalmazva ellenségeire nem annyira vádaskodik ellenük, mint inkább a saját 
ártatlanságát bizonygatja. A legnagyobb vigasztalásunk az üldöztetés során a tudatos 
becsületesség, a tudat, hogy nem szolgáltunk rá, mert ebből fakad a reménység, hogy meg 
fogjuk tapasztalni az Úr segítségét, Aki a nyomorultak pajzsa és védelme. 

 
5. Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem. 
6. Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem. 
7. Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és 

nyugodnám. 
8. Ímé, messze elmennék1168 és a pusztában lakoznám. Szela. 
9. Sietnék kiszabadulni1169 e forgószél által keltett szélből.1170 
 
5. Az én szívem reszket bennem.1171 Itt további bizonyítékát látjuk Dávid szenvedései 

szélsőségességének. Ő, aki ezeket a szavakat használja, nem éppen lágy, vagy elpuhult ember 
volt, hanem olyasvalaki, aki kétségtelen bizonyítékát adta az állhatatosságnak. Nem is csak 
azokért az embertelenül gonosz sérelmekért panaszkodik, amit ellenségei mértek rá. Azt 
kiáltja: elborította a félelem, s ezzel elismeri, hogy a szíve nem volt érzéketlen a 
megpróbáltatásokra. Ebből az igeszakaszból megtanulhatjuk, hogy nemcsak a Dávid által 
akkortájt eltűrt szenvedések voltak nagyon súlyosak, hanem hogy Isten legnagyobb 
szolgáinak lelkiereje is csődöt mondhat a komoly megpróbáltatás órájában. Mi valamennyien 
jó katonák vagyunk, amíg jól mennek a dolgaink. Mikor azonban közelebb kerülünk a 
csatához, a gyengeségünk hamarosan megmutatkozik. A Sátán felhasználja annak előnyét, 
hogy Isten visszavonta az Ő Lelkének támogatását, és a kétségbeesésre ösztönöz minket. 
Ennek gyakorta látjuk a példáját Dávidnál, akit itt ugyanúgy a belső félelmekkel küzdve 
látunk, mint ahogyan a külső problémák bonyolódásával is, s fájdalmas lelki konfliktust visel 
el az Isten trónjához intézett könyörgésében. A halál félelmei kifejezés megmutatja, hogy az 
elsüllyedés határán állt, amíg az isteni kegyelem közbe nem lépett. 

                                                
1167 „Szó szerint: hazugságot csúsztatnak rám, azaz ferde és ravasz célozgatással becsmérlik a jellememet. Az 
egész rész értelmét én annak tekintem, hogy zsoltáros ellenségei ravasz rágalmazással a leggonoszabb ellenség 
gyanújába keverték őt, majd szabadjára engedték vele szemben minden gonoszságukat, mint jogos haragot.” – 
Horsley. 
1168 “C’est, m’enfuiray bien loin.” — Széljegyzet. “Azaz, messze repülnék.” 
1169 “C’est, hasteroye de m’eschapper.” — Széljegyzet. “Azaz, igyekeznék elmenekülni.” 
1170 A Károli-fordítás szerint: e sebes szélből, e forgószélből – a ford. 
1171 „A szívem vajúdik bennem.” „הול, de tremore maxime parturientum.” – Fry. Ainsworth olvasata: „A szívem 
fáj bennem, vagy a fájdalomtól reszket.” „A szó”, mondja „rendszerint olyan fájdalmat jelent, amilyet egy 
asszony érez szülés közben.” 
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7. Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak!1172 Ezek a szavak többet 
jelentenek, mintsem csak annyit, hogy nem talált menekülési módot. Ezek a helyzetének 
siralmasságát hivatottak kifejezni, ami kívánandó áldássá tette a száműzetését, s ez nem az 
emberiség közös száműzetése, hanem olyasmi, mint a galambé, mikor az valamelyik távoli, 
sivár rejtekhelyre repül el. Azt sugallják: csak csoda folytán menekülhetett meg. Arra utalnak, 
hogy még a közös száműzetéssel történő visszavonulás kiváltságát is megtagadták tőle, így 
rosszabb sorsara jutott, mint a nyomorult égi madarak, mert azok legalább elrepülhetnek az 
üldözőik elől. Egyesek úgy vélik, hogy a galambot a gyorsasága miatt választotta. A zsidók 
azt a nevetséges elképzelést vallották, hogy a szárny szó azért szerepel egyes számban, mert a 
galamb csak az egyik szárnyát használja a repülésre, noha a Szentírásban semmi sem 
szokásosabb, mint az efféle váltások az egyes és a többes szám között. A legvalószínűbbnek 
az látszik: Dávid azt akarta kifejezni ezzel a hasonlattal, hogy úgy vágyott elmenekülni 
ellenségei elől, ahogyan a félénk és védtelen galamb a sas elől. Valóban nagynak kellett lenni 
a szorultságnak, amibe jutott, mikor így megfeledkezett a neki tett ígéretről a királyságot 
illetően, s lelke aggodalmában csak a szégyenteljes menekülés lebegett a szeme elől, s arról 
beszélt, hogy megelégszik az elrejtőzéssel valahol a pusztaság magányában, messze a 
szülőföldjétől, és az emberek közösségének látogatásától. Sőt, még azt is hozzáteszi mintegy 
engedményképpen az ellenségei dühe miatt, hogy elmenne messzire (ha engednék), s nem a 
fegyverszünet feltételeit kínálja nekik, melyeket soha nem akar betartani, hanem csak időt 
akar nyerni, mint azok, akik a szabadulás holmi titkos és távoli reménységét táplálják. 
Bizonyosan mondhatjuk, hogy ezek egy, a kétségbeesés határára jutott ember szavai. Olyan 
szélsőséges körülmények közé került, hogy bár mindent feladni készült, még ezzel együtt sem 
volt képes megelevenedni. Ilyen körülmények között, aggodalmának lelki fájdalmában nem 
csodálkozhatunk, ha a szívét elborították a halál fájdalmai. A héber סועה soah szót, amit 
keltett-nek fordítottam, egyesek hevesnek fordítják, s kétségtelen, hogy a zsoltáros a forgószél 
által keltett viharos szelet érti alatta. Mikor azt mondja, hogy ezt a szelet a forgószél 
keltette,1173 ezzel a körülírással olyan heves szélre utal, amely arra kényszeríti az utazót, hogy 
meneküljön és menedéket keressen a legközelebbi lakóépületben, vagy rejtekhelyen. 
                                                
1172 Ez a nagyon szép, a galamb repülésétől kölcsönzött kép folytatódik a soron következő két igeversben is. A 
galamb védtelensége, a veszély, aminek ki van téve a ragadozó madarak részéről a meglepő hirtelenség, amellyel 
a sólyomtól üldöztetvén a pusztába és a sziklák közé repül elrejtőzni a tőle telhető legnagyobb sebességgel, 
megelőzve gyilkos üldözőjét – mindezek a jellemzők a zsoltáros szeme előtt voltak ebben az esetben. Hasonló 
utalást találunk erre a Jer48:28-ban: „Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a kősziklákban, Moáb lakosai, és 
legyetek mint a galamb, a mely az odu száján belől rak fészket”. A görög és a római költők is gyakran utaltak a 
galamb gyors repülésére: 
Így mikor a sólyom szárnyal odafenn, 
A hasadék barlangjába siet a szelíd galamb, 
Halálra még nem ítéltetvén.” – Pope Homérosz-fordítása. 
Szophoklész, a zsoltároséhoz némileg hasonló szavakkal ezt mondja: „Ó bárcsak a galamb szélsebes repülésével 
hasogathatnám az ég felhőit!” (Ödip. 1136). „Kimshi annak okául, hogy a zsoltáros a galambot részesíti 
előnyben a többi madárral szemben, azt jelöli meg, hogy miközben azok, mikor elfáradnak a repülésben, egy 
sziklára, vagy fára szállnak le az erejüket visszanyerendő, s ott prédául is esnek, a galamb, mikor elgyengül, 
felváltva pihenteti az egyik szárnyát és repül a másikkal, s ily módon menekül el a leggyorsabb üldözői elől is.” - 
— Paxton’s Illustrations of Scripture, 2. kötet, 292. oldal. Érdemes megemlíteni, s a zsoltáros hasonlatának 
hatását is fokozza, hogy a יונה yonah, a galamb héber neve a ינה yanah, erővel, vagy csalással elnyomott, szóból 
származik, s látszólag azért alkalmazták rá, mert különösen védtelen, s ki van téve a rablásnak és erőszaknak. — 
Buxtorf’s Lexicon. 
1173 A forgószelek nem szokatlanok Palesztinában, és az azt körülvevő országokban, s nagyon gyakran találunk 
ezekre utalásokat a Szentírásban. A leírás a Sammielnek nevezett forgószélről, ami néha Egyiptom és Núbia 
között lép fel, megmutatja, mennyire helyesen alkalmazta Dávid ezt a hasonlatot a kétségbeejtő és veszélyes 
helyzetére: „Az a szél, amit az arabok mérgezőnek neveznek, helyben megfojtja azokat a szerencsétleneket, akik 
belélegzik. Ezért hogy megóvják magukat ártalmas hatásától, gyorsan hasra kell feküdniük, arccal az őket 
körülvevő forró homokba, a fejüket pedig be kell fedni valami ronggyal, vagy szőnyeggel, nehogy belélegezzék 
azt a halálos mérget, ami megtalálható benne. Az embereknek már attól is nagyon boldogoknak kell lenni, ha ez 
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10. Rontsd meg Uram, és oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és 

háborgást látok a városban. 
11. Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom 

van abban. 
12. Veszedelem1174 van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és 

csalárdság. 
 
10. Rontsd meg1175 Uram, és oszlasd meg az ő nyelvöket. Mintegy mondhatni 

összeszedvén az elméjét, most folytatja az imádkozást. Ha továbbra is a panaszáradatba 
merült volna bele azzal szentesíthette volna azok bolondságát, akik többet ártanak, mint 
használnak maguknak a vigasztalásnak ezzel a meddő fajtájával. Néha egy szent szájáról is 
elröppen egy panaszkodó kiáltás, mikor imádkozik, ami nem igazolható teljes mértékben, de ő 
hamarosan visszatér a hittel teljes könyörgéshez. Az oszlasd meg nyelvüket kifejezéssel 
látszólag arra az ítéletre utal, ami a Bábel tornyának építőit sújtotta (1Móz31:7). 
Általánosságban azért imádkozik, hogy Isten zúzza szét bűnös szövetségüket, és térítse el 
istentelen tanácskozásukat de teszi ezt nyilvánvalóan közvetett utalással arra az emlékezetes 
bizonyítékra, amit Isten adott a hatalmáról, mikor a kommunikációjuk összezavarásával 
hiúsította meg a gonoszok céljait. Manapság is ekképpen gyengíti meg az egyház ellenségeit, 
és osztja őket pártoskodó klikkekre a kölcsönös gyűlölködés, versengés és 
véleménykülönbség erejével. A zsoltáros a saját maga imádkozásra buzdítása végett időzik az 
ellenségeinek gonoszságánál és rosszindulatánál. S az soha szem elől nem tévesztendő 
igazság, hogy amilyen mértékben növekednek az emberek a bűnben, olyan mértékben lehet 
várni a rájuk szakadó istenítéleteket. A közöttük uralkodó zabolátlan szabadosság miatt azzal 
vigasztalja magát, hogy Isten szabadítása nem lehet messze, mert Ő meglátogatja a gőgöst, de 
több kegyelmet ad az alázatosnak. Mielőtt az ellenük való istenítéletért imádkozna, arra céloz, 
hogy teljes mértékben ismeri gonosz és ártalmas jellemüket. A fordítók szükségtelenül sokat 
munkálkodtak annak megállapításán, hogy az itt szóban forgó város Jeruzsálem, vagy 
Kehilla, mert Dávid ezzel a kifejezéssel látszólag csak a bűn országszerte nyílt és nyilvános 
eluralkodására utal. A város ellentétes a rejtettebb és homályosabb helyekkel, s arra céloz, 
hogy a harcot szemérmetlen nyíltsággal folytatták. Ha úgy vesszük, hogy a város alatt a 
királyság fővárosát értette, akkor nincs okunk azt feltételezni, hogy a zsoltáros az ország 
általános állapotát tartotta szem előtt, hanem véleménye szerint a kifejezést határozatlan 
értelemben arra vonatkoztatta, hogy a rendszerint titokban elkövetett gonoszságokat abban az 
időben nyíltan és nyilvánosan művelték. A nemzetben eluralkodott gonoszság súlyos voltára 
való ugyanazon tekintettel írja le a bűneiket a falakat körüljárókként, melyek mondhatni 
állandóan háborgatják az őröket. A falakat a város védelmére emelték a rablással, vagy 
betöréssel szemben, de a zsoltáros arról panaszkodik, hogy a dolgok rendje megfordult: a 
város, ahelyett, hogy erődítményekkel lett volna körülvéve, megtelt erőszakkal és 
elnyomással, vagy ezek elfoglalták a falakat és körüljárták azokat.1176 Máshol már 

                                                                                                                                                   
a szél, amely amellett mindig nagyon heves, nem kap fel forgó mozgással nagy mennyiségű homokot, ami 
elsötétítvén az eget, a vezetőket képtelenné teszi az útjuk felismerésére. Néha egész karavánokat temetett be a 
homok ezen a módon, amivel gyakorta vádolják ezt a fajta szelet.” – Maillet, idézet a Harmer’s Observations-
ból, 1. kötet, 95. oldal. 
1174 “Malice.” — francia. 
1175 Hare, Green és mások azt feltételezik, hogy az első ige az igeversben, a „rontsd meg” eredetileg „oszd meg” 
volt – „Oszd meg, Uram! Oszd meg a nyelvüket!” A Szentírásban gyakran találkozunk efféle elegáns 
ismétléssel, mint pl. a Zsolt59:14-ben: „Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek”. 
1176 „Az erőszak és a háborgás” itt úgy vannak megszemélyesítve, mint őrök, aki a városra felügyelnek, s 
körüljárják a falakat, ügyelvén a városban uralkodó „ártalomra, fájdalomra, gonoszságra, becsapásra és 
csalárdságra”, s kizárják a boldogságot, a becsületességet és az igazságot. „Valójában”, mondja Mant püspök, 
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magyaráztam az און aven és az אמל amal szavakat. Annak kijelentésével, hogy a gonoszság a 
városban volt, a zsarnokság és a csalárdság pedig az utcáin, rámutat a bűnök eluralkodásának 
valódi forrására: várható volt, hogy akik belsőleg romlottak, s efféle gonosz eszközökhöz 
folyamodnak, az erőszakba is belemerülnek, és üldözik majd a szegényt és a védtelent. 
Általánosságban azokra a szánalmas állapotokra utal, melyek Saul uralkodását jellemezték, 
mikor az igazságot és a rendet bizonyos értelemben száműzték a birodalomból. S hogy ezt a 
leírást egyetlen városra vonatkoztatta-e, vagy többre: nos a dolgok biztosan vészjósló krízisbe 
torkolltak az igaz vallást gyakorló nemzetben, mikor a városai valamelyikéből ily módon a 
latrok barlangja lett. Azt is észre lehet venni, hogy Dávid az átok kimondásával, mint ebben a 
zsoltárban is, nyilvánvalóan a Szentlélek rájuk kimondott ítéletével hozakodott elő. 

 
13. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt fogadnám;1177 nem gyűlölőm 

emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől: 
14. Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,1178 
15. Akik kedvesen a legtikosabb gondolataikat is kicserélték;1179 az Isten házába 

jártunk a tömegben. 
16. A halál ragadja meg őket,1180 elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság 

van lakásukban, kebelökben. 
 
13. Mert nem ellenség szidalmazott engem. Tájékoztat minket egy körülményről, ami 

még több keserűséget tett hozzá az elszenvedett sérelmekhez: ezek nem a tényleges 
ellenségeitől származtak, hanem olyanoktól, akik azt színlelték, hogy a barátaik. Tévednek a 
 ,nasa szó jelentését illetően azok, akik úgy értelmezik, mintha Dávid azt mondta volna נשא
hogy képes lett volna türelemmel viselni egy nyíltan ellenséges valaki szidalmait. Ő azt 
mondja, hogy ha egy nyíltan ellenséges valaki szidalmazta volna, akkor azt képes lett volna 
fogadni, ahogyan valaki fogadja és elhárítja az ellene irányuló csapást. Az ismert ellenséggel 
szemben óvatosak vagyunk, de a barát váratlan csapása meglepetésszerűen ér minket. Az 
igeszakasz eme nézetét elfogadva tökéletesebbnek látjuk az ismétlést, egyazon számban 
olvasván: azt fogadnám, illetve elrejtettem volna magamat az elől. Mikor arról beszél, hogy 
az ellenség felemelte magát ellene, azalatt nemcsak azt érti, hogy sértő nyelvezetet használt, 
hanem általánosságban, minden erőszakosságát bevetette, hogy megdöntse őt. Dávid 
panaszának summája ez: olyasfajta titkos árulással támadták meg, ami az önvédelmet 
lehetetlenné tette. A konkrét illető vonatkozásában, akire gondolt, mikor benyújtotta ezt a 
vádat, nem gondolom, hogy Akhitófel volt, mert maga a zsoltár nem az absoloni üldöztetés 
idején íródottnak látszik. Azt pedig lehetetlennek tűnik megállapítani, hogy Kehilla városában 
volt-e valamiféle notórius áruló. Az sem éppen a legkevésbé valószínű, hogy volt az udvarban 
valamiféle nagy ember, akinek a Dáviddal fennálló barátsága közismert volt. Lehet, hogy több 
emberről is szó van, udvaroncokról, akik feláldozták a korábbi barátságot a királyi méltóságra 
emelkedés vágyának oltárán, s felhasználták a befolyásukat a megsemmisítésére. Ezek, 
valami előkelőbb emberrel az élükön lehetnek azok, akikre mutat. Dávid tapasztalatából 
mindenesetre megtanuljuk, hogy ezen a világon nem lepődhetünk meg a barátaink titkos 
                                                                                                                                                   
„nagyon szép példája ez a megszemélyesítés erejének, vagy az általános és elvont eszmék személyes 
tulajdonságokkal történő felruházásának, ami úgy mutatja be ezeket, mint cselekvőket és beszélőket a színpadon. 
Ez a héber szerző megkülönböztető jellemzője, mely egy sorba emeli őket más nemzetek legműveltebb íróival az 
elegancia és a szépség tekintetében, mert felülmúlják a legfennköltebbeket is kiválóságban és fenségességben.” 
1177 Károlinál: elszenvedném – a ford. 
1178 “C’est, donne garde.” — Széljegyzet. “Azaz, a védelmezőm.” 
1179 A Károli-fordítás szerint: A kik együtt édes bizalomban éltünk – a ford. „A נמתים סוד kifejezés jelentése: 
édessé (kedvessé) tettük a titkunkat. S elegáns dolog a barátság örömét, vagy a titkok egymással való 
megosztását megemlíteni.” — Hammond. 
1180 A Károli-fordítás szerint: A halál vegye őket körül – a ford. 
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árulásán, sem pedig a nyílt üldöztetésen. A Sátán karddal és nyílt háborúval támadta az 
egyházat, de támasztott belső ellenségeket is, akik a ravaszság és a csalás titkosabb 
fegyvereivel ejtettek sebeket. Ez a fajta ellenség az, mondja Bernard, aki ellen sem el nem 
menekülhetünk, sem őt magát nem késztethetjük menekülésre. Bárki is legyen ez a személy, 
Dávid hozzám hasonlónak nevezi, mert szerintem az ערך erach kifejezést így kell fordítani, 
nem pedig, amint egyesek fordították megbecsülésben velem egyenlőnek, vagy 
olyasvalakinek, akit a második énjének tartott.1181 A barátság közös kötelékeinek 
elszakításáról panaszkodik, mert senkinek sem kell mondani, hogy léteznek különféle 
kötelékek, származzanak azok akár kapcsolatból, akár foglalkozásból, akár hivatalból, 
melyeket meg kell őrizni és szentnek kell tartani. Megemlíti azt is, hogy barátjaként kedves 
bizalommal még a legtitkosabb gondolataikat is megosztották egymással, együtt jártak Isten 
házába – mindezeket ama körülmények közé sorolja, melyek csak súlyosbították az árulását. 
A רגש regesh kifejezés1182 itt látszólag nem egy gyülekezet látogatását jelenti, hanem inkább 
egy társaságét, jelezvén, hogy szoros közösségben voltak, akik az Isten házába jártak. Ezzel 
tehát arról tájékoztat, hogy olyasvalaki árulta el, akivel bensőséges közösségben volt, s akit a 
barátjának tekintett, de nemcsak világi, hanem vallási vonatkozásban is. A Lélek arra tanít 
minket, hogy tiszteljünk minden természetes köteléket, amik a társadalomhoz kötnek minket. 
Az emberi mivolt közös és egyetemes kötelékén kívül léteznek szentebbek is, melyek által 
erőteljesebben kötődötteknek kell éreznünk magunkat az emberekhez, – ahogyan ők is 
szorosabban kötődnek hozzánk másoknál a szomszédság, a rokonság, vagy a professzionális 
elhívás által – amikor és amennyire felismerjük, hogy ezek a kötelékek nem a véletlen művei, 
hanem a gondviselés céljának és elrendezésének megfelelően alakultak ki. Kell-e mondani, 
hogy a vallási közösség köteléke ezek között a legszentebb? 

16. A halál ragadja meg őket. Most megtagadja az egész klikket. Nem a nemzetet 
egyetemesen, hanem azokat, akik vezető szerepet játszottak az üldöztetésében. Mikor ezt az 
átkot mondta rájuk, akkor nem holmi beteges, ellenük irányuló érzelmek vezették, s úgy kell 
ezt értenünk, hogy nem a maga nevében szólt, hanem Istenében, a Lélek közvetlen vezetése 
alatt. Ezt a kívánságát nem a neheztelés, vagy a vakmerő és meggondolatlan buzgóság 
pillanatában mondta ki, ami igazolhatná, hogy átkozódni kezdünk az ellenségeinkkel minden 
csip-csup bosszantás kapcsán. A bosszú lelkülete nagyon különbözik attól a szent és féken 
tartott hevülettől, amivel Dávid Istenhez imádkozik azoknak a gonosz embereknek a 
megbüntetéséért, akik már örök kárhozatra vannak ítélve. A halál kárhoztassa őket fordítás 
erőltetett, amint a legyen a halál a hitelezőjükként kijelölve is.1183 Az általunk adott fordítás 
volt a legnyilvánvalóbb és a legegyszerűbb. Imádkozván azért, hogy ellenségei elevenen 
szálljanak a Seolba, amint azt nagyon helyesen megjegyezték, Koráh, Dátán és Abirám 
büntetésére utal, bár az én felfogásom szerint a könyörgéssel a hirtelen és váratlan 
romlásukért arra a gőgös magabiztosságra utal, amit a bővelkedésükben táplálgattak, 
miszerint még a halál csapását is elkerülhetik. Mintha ezt mondta volna: „Uram, büszkeségük 
elvakultságában kivételnek érzik magukat a közönséges halandók sorából, de bárcsak 
elnyelné őket a föld elevenen – bárcsak semmi se gátolná, hogy aláhulljanak minden 
pompájukkal a jól megérdemelt pusztulásba”. Ennek az imának az oka, amit később említ 
meg ebben a zsoltárban újabb bizonyítéka annak, hogy semmiféle személyes, az ellenségeivel 
                                                
1181 Ezt az értelmet adja a héber ערך erach szónak a Septuaginta, melyben ezt olvassuk: „Ευ δε ανθρωπε 
ισφψχε”, „De te, egy ember, akit úgy szerettem és becsültem, mint a saját lelkemet”. Az ισοψχος szó jelentése 
ισος εμηψυχη, a lelkemmel egyenlő. 
1182 „Tulajdonképpen hangos tömeg, sokaság.” – Gesenius. A רגש ragash szóból származik, melynek jelentése 
zajt csapni, zajongani, ti. a nemzetek a Zsolt2:1-ben. 
1183 Horsley ekképpen értelmezi az igeszakaszt. Megjegyzi, hogy „az itt szereplő képet a megragad szó nem 
fejezi ki kellőképpen, noha lehetséges, hogy a fordítók egy hitelező által történő megragadásra akartak utalni. Ez 
azonban inkább csak rokon értelmű, mintsem azonos kép.  A pontos kép az eredetiben a pénz behajtására, nem 
pedig a személy megragadására vonatkozik.” Az ő fordítása: „Támasszon velük szemben követelést a halál”. 
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szembeni neheztelés nem vezette, hanem egyszerűen csak kijelentette Isten jogos ítéletét azok 
ellen, akik üldözték az egyházat. Gonoszság van lakásukban, teszi hozzá. Ezalatt azt érti: csak 
ott lakozhatott, ahol ők laktak, s ezt még jobban megerősíti, mikor hozzáteszi: kebelökben. 
Ezzel arra utal, hogy a belsőjükben táplálták a gonoszságukat, így az elválaszthatatlan 
társaságukká vált, és ott lakozott, ahol ők lakoztak. 

 
17. Én az Istenhez kiáltok majd,1184 és az Úr megszabadít engem. 
18. Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én 

szómat. 
19. Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert nagy számban 

voltak velem.1185 
20. Meghallja Isten és megveri őket,1186 (mivelhogy ő eleitől fogva trónol,1187 

Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent. 
 
17. Én az Istenhez kiáltok majd. Ennek az igeversnek a fordítása során megtartottam a 

jövő időt, mert a zsoltáros nem olyasvalamire utal, ami már megtörtént, hanem inkább az 
imádkozás kötelességére, valamint a remény és a magabiztosság gyakorlására serkenti magát. 
Noha nem volt látható módja a menekülésnek, s az azonnali megsemmisülés szélén állt, 
kifejezi elhatározottságát az ima folytatására, valamint abbéli meggyőződését, hogy meg is 
hallgattatik. A következő igeversben konkrétabban is az imádkozásban való kitartás 
megmutatásával törődik. Nem elégszik meg csak annak kimondásával, hogy imádkozni fog, 
mert ezt sokan csak felületesen teszik, és hamarosan elgyengülnek a gyakorlásában, hanem a 
szorgalom és a buzgóság kimutatása mellett dönt. Abból, hogy konkrétan említi az estét, a 
reggelt és a delet, csak arra következtethetünk: ezek nyilván az imádkozás kijelölt órái az 
istenfélők között. Áldozatokat naponta mutattak be a templomban reggel és este, s ezek arra 
ösztönözték őket, hogy napi rendszerességgel imádkozzanak magukban is, az otthonaikban is. 
Emellett napközben egyéb áldozatok bemutatására is sor került. Miután a természetünknél 
fogva nem vagyunk hajlamosak az imádkozásra, fellép a veszélye, hogy hanyagokká válunk, 
és fokozatosan bár, de teljesen el is hagyjuk az imádkozást, hacsak nem tartjuk magunkat 
bizonyos szabályokhoz. Konkrét órákat kijelölve az imádatnak erre a fajtájára nem lehet 
kétségünk afelől, hogy Isten tekintettel van a természetünk tökéletlenségeire, s ugyanezt az 
alapelvet kell vallanunk az imádatnak mind a magán-, mind a nyilvános szolgálatai 
vonatkozásában, amint az kiderül a vizsgált igeszakaszból, valamint Dániel példájából 
(Dán9:3). Áldozatokat többé már nem kell bemutatni az egyházban, de miután megmarad 
ugyanaz a kelletlenség a kötelezettségekkel szemben a részünkről, nekünk még mindig ki kell 
jelölnünk bizonyos órákat önmagunk számára az imádkozás megtartása végett. Hozzáteszi: 
sóhajtozom, ami a könyörgésének hevességét jelöli, s teszi ezt az elme fájdalma és aggodalma 
miatt, aminek ki volt téve. Arra céloz: a pillanatnyi problémák semmiféle szélsőségessége 
sem fogja meggátolni őt abban, hogy panaszát Istenhez irányítsa, s táplálja a szabadulás 
magabiztos reménységét. 

19. Megszabadítja lelkemet békességre. Azok, akik befejezett igealakban olvassák az 
előző két verset jövő idő helyett, szemlátomást annak megfontolásával jutottak erre a 
következtetésre, hogy Dávid itt a korábbi imáira kapott választ bizonyítja az elnyert 
megszabadulás tényéből kiindulva. Nem okoz azonban semmiféle nehézséget a másik olvasat 
elfogadása. Feltételezhetjük: vagy annyira biztos volt a megszabadulásban, hogy már mint 
megtörtént dologról beszélt róla, vagy azt teszi itt közzé, ami az elmélkedéseinek lényege volt 
                                                
1184 Károli jelen időben fordítja – a ford. 
1185 A Károli-fordítás szerint: sokan vannak ellenem – a ford. 
1186 A Károli-fordítás szerint: megfelel nékik – a ford. 
1187 Ainsworth olvasata: „régtől fogva”, Boothroydé: „az örökkévalóságtól fogva”. 
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időnként. Meglehetősen szokásos dolog ugyanis, mikor az imákról van szó, hozzáfűzni egy, 
abból fakadó eseményre vonatkozó kijelentést. Beszélvén tehát az imáiról, rátér azok 
eredményére, hálájának kifejezése végett a kapott kegyelemért. Azt mondja, megszabadult a 
békességre, erős kifejezés, mely jelzi a veszélyt, aminek ki volt téve, valamint a majdnem 
csodálatos módot, amivel megszabadult abból. Amit hozzátesz, nagy számban voltak velem, 
két jelentést is megenged. Egyesek az ellenségekre vonatkoztatják, szerintük a jelentése 
ugyanaz, mint az ellenem szónak. Eszerint úgy mutatja be önmagát, mint az ellenségektől 
bekerítettet, az Isten jóságára bízza a szabadulását. Mások úgy vélik, az angyalokra utal, 
akiknek seregei körülveszik az Urat félőket (Zsolt34:8). A ב bét betűt, amit én a –ban raggal 
fordítottam, ők pusztán töltelékszónak tekintik itt is, mint sok más helyen,1188 eszerint 
olvashatjuk az igeszakaszt így is: sokan voltak velem. Az utóbbi ezek közül a magyarázatok 
közül egy kellemes igazságot közvetít, miszerint Isten, noha nincs szüksége segédcsapatokra, 
mégis, alkalmazkodván a mi tökéletlenségünkhöz, jónak látta ezek alkalmazását az 
üdvösségünk kimunkálásában. Dávid azonban inkább az ellenségekről beszél, s ezek számára 
utal azért, hogy felmagasztalja a kapott szabadulást.1189 

20. Meghallja Isten és megveri őket. Miután az ענה anah ige, amit a megver szóval 
fordítottam, időnként az is jelenti: bizonyságot tenni, egyesek úgy értik, Dávid azt mondja, 
hogy Isten tanúként lép fel velük szemben. A nyelv mondattana azonban aligha engedi ezt 
meg, mivel a héberben általában hozzáfűzik ilyen esetekben a ב bét betűt. Látszólag semmi 
kétség sem fér ahhoz, hogy itt a jelentése megadni, vagy büntetni, bár ez a jelentése inkább 
közvetve és egyfajta iróniával az. A legszokásosabban az ענה anah jelentése megfelelni. 
Miután mondta, hogy Isten meghallja majd őt, most hozzáteszi, hogy meg is felel majd neki 
úgy, hogy bosszút áll az ügyében az ellenségeinek megbüntetésével. A díszítő jelző, vagy 
leíró elnevezés, amit Istenre vonatkoztat, a kegyes elmék megvigasztalására tervezett a 
nehézségek és zűrzavarok idején. Sok türelmetlenség, amelybe belekerülünk, abból 
származik, hogy nem emeljük fel gondolatainkat Isten örökkévalóságához. Lehet bármi 
ésszerűtlenebb, mint mikor a szegény halandók, akik árnyékként múlnak el, Istent a maguk 
gyengécske észleléseikhez mérik, amivel levonják Őt örök trónjáról, és kiteszik a változó 
világ hullámzásainak? Miután a חלף chalaph fordítható mind a kivágni, mind a megváltozni 
szavakkal egyesek úgy vélték: Dávid itt arról panaszkodik, hogy a gonoszok túl sok haladékot 
kaptak, de ez nem valószínű magyarázat. A kifejezést helyesebben fordították változásoknak. 
De még akik ezt a fordítást fogadták el, azok is módosítgatták az igeszakasz jelentését.1190 
Egyesek szerint azt jelenti: nem várható változás, mármint jobbra fordulás a jellemükben. 
Annyira hajlanak a gonoszra, hogy teljesen rugalmatlanok a megtérésre. Teljesen a kegyetlen 
hajlamok befolyása alatt állnak, így soha nem hajlanak az emberiességre, vagy a könyörületre. 
Mások, több elmésséggel úgy vélik: a panasz nyelvezetével utal a gazdagságuk szüntelen 
                                                
1188 Rogers van ezen a véleményen, és megjegyzi, hogy „Glassius első kötetének függelékében sok példát hoz fel 
a ב prefixum feleslegességének bemutatására: például 2Móz32:22, Zsolt68:6, Ezsdr3:3”. 
1189 Walford így fordítja a mondatot: „Bár ellenségek tömegei álltak velem szemben”. „Az itt adott jelentés”, 
mondja, „nyilvánvalóan a megkövetelt, és korrekt módon levezethető a héber szövegből”. Horsley püspök 
olvasata: „Mert akik az én oldalamon álltak, sokaknak mondattak”. „Akik az én oldalamon álltak” jelenti az 
isteni segítséget, amit a nagy létszámú segédcsapat hasonlatával ír le. Lásd 2Kir6:16, 1Jn4:4. Mant püspök 
megelégszik azzal, hogy ez a zsoltáros szavainak jelentése, és így alakítja az igeverset: „S meghallgat majd 
engem, oltalmazni fog és békességgel koronáz meg: az én őrizőm a csatamezőn, Aki önmagában egy sereg”. 
1190 A különbség oka egyszerűen az eredeti szó jelentésének kétértelműségéből fakad. A szó egyszerűen 
változást jelent, anélkül, hogy utalna a változás fajtájára. A két értelmezés közül, melyekre a szerző utal, a 
kaldeusok az elsőt fogadták el, és így fordították az igeszakaszt: „A gonosz emberek, akik nem változtatják meg 
nagyon gonosz útjukat, és nem félik meglátni Istent, el fognak pusztulni”. Gesenius ugyanezt a magyarázatot 
adja. „De”, mondja Walford, „ez leegyszerűsíti az igeszakaszt majdnem csak azonos mondatokra, így a 
valószínű jelentése a szerencse forgandóságától függ. Ezek az emberek nagyon nagy jólétben éltek, s kevés 
próbának voltak kitéve, ezért beleszerettek ebben a világba és annak gyönyöreibe, s keveset törődtek Isten 
akaratával és tekintélyével. Lásd Zsolt73:5-6.” 
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áradására, ami olyan volt, hogy látszólag mentesítette őket az élet szokásos viszontagságaitól. 
Úgy mutatja be őket, mint akik megromlottak ezektől az élvezetektől, és a félelem minden 
gondolatát úgy kivetették elméikből, mintha mentesek lennének a halandók betegségeitől. A 
kötőszó tehát a következtetés erejét hozza magával – nem változnak meg, ezért tehát nem félik 
az Istent.1191 Tagadhatatlan igazság, hogy minél tovább maradnak meg a gonoszok az örömeik 
élvezetében, annál jobban megkeményednek gonosz útjukat járva, valamint hogy a gőg 
felemelkedése a szívben az isteni hosszútűrés következménye, mikor is elfelejtjük, hogy 
emberek vagyunk. Az igevers két része közötti kapcsolatban hallgatólagosan megfeddi azok 
elvakultságát, akik a balsorstól való mentességük miatt azt hiszik, hogy holmi félistenek. 
Hiszen mennyire jelentéktelen az emberi életút, ha Isten örökkévalóságával hasonlítjuk össze 
azt! Óvakodnunk kell, hogy mikor bővelkedünk, nehogy a magabiztosság ama lelkületébe 
essünk, amire a zsoltáros utal itt, s diadalmámorunkban bizonyos fokig szembehelyezkedjünk 
a Mindenhatóval. 

 
21. Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre;1192 megszegte az ő szövetségét. 
22. A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak 

beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok. 
23. Vessed az Úrra a te ajándékodat,1193 ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy 

valamikor ingadozzék1194 az igaz. 
24. Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek 

életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom. 
 
21. Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre. Később, a 24. versben többes 

számban beszél, itt azonban valószínűleg azzal kezdi, hogy a vezetőhöz, a bűnös 
összeesküvés fejéhez szól. Azzal vádolja, hogy háborút indít békeidőben, így a bizalom 
megszegésében vétkes. Nem szenvedett el provokációt, s nem is hirdette ki nyíltan a 
szándékát a csatározásra, hanem váratlanul és árulással kezdte meg. Ugyanezt a vádat 
hangoztatja továbbra is, mikor hozzáteszi, hogy vaj és olaj voltak a szájában, miközben 
háborúság a szívében, szavai pedig éles szablyák voltak. Megjelenésre lágyak és kedvesek, de 
rejtett ártalmasságot és kegyetlenséget lepleztek, melyek úgy sebeztek, mint a kard, vagy a 
dárda,1195 a közmondásnak megfelelően, mely szerint a csalók mézzel bekent mérget 
hordoznak az ajkukon. Jól ismert, mennyi kedvező ígérettel és hízelgéssel szólt Saul 
Dávidhoz, hogy csapdába ejthesse, s ebből arra következtethetünk, hogy udvaroncai is 
gyakorolták ezt a „művészetet”. Speciális próba az Úr népe számára, mikor ki vannak téve 
efféle próbálkozásoknak a ravasz emberek részéről, a romlásukat előidézendő. Itt a Szentlélek 
az elvettetés pecsétjét üti rá minden ilyen körmönfontságra, de főleg az áruló hízelgésre, arra 
buzdítván ezzel minket, hogy a szándék egyszerűségét tápláljuk. 

                                                
1191 „Azaz”, mondja Williams, „azt feltételezik, hogy örökké fognak élni, vagy legalábbis azt, hogy a dolgok 
ugyanúgy folynak tovább örökkön örökké, mint eddig. Lásd 2Pt3:4”. 
1192 “Misit manus in paces suas.” — latin. A francia változatban egy széljegyzettel a „paces suas” kifejezést így 
magyarázza: “C’est, ses alliez et gens qui vivoyent paisiblement avec luy.” 
1193 A Károli-fordítás szerint: Vessed az Úrra a te terhedet –a ford. 
1194 “Ou, tombe.” — Széljegyzet. “Vagy, elbukjon.” Fry olvasata: “Nem engedi meg soha az igaz áthelyezését, 
elmozdítását, eltaszítását, vagy elcsúszását.” 
1195 A kelet képies nyelvezetével a komoly, kegyetlen és sértő szavakat gyakorta hasonlítják a kardokhoz, 
tőrökhöz, nyilakhoz, stb. Ezt olvassuk a Zsolt59:8-ban: „ajkaikon szablyák vannak: hisz, úgy mond, kicsoda 
hallja meg?”, valamint a Péld12:17-ben: „Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz”. A mi 
nyelvünkben is meglehetősen szokásosak a hasonló hasonlatok, amikor éles, metsző és átszúró szavakról, 
valamint az ezek által okozott sebekről beszélünk. „Dobjon szavam tőrt” – Hamlet. 
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23. Vessed az Úrra a te ajándékodat. A héber יהב yahab ige jelentése adni, ezért a יהיך 
yehobcha a nyelvtan szokásos szabályai alapján adománynak, vagy ajándéknak fordítandó.1196 
A legtöbb fordító terhednek olvassa, de nem adják meg ennek a fordításnak az okát. A יהב 
yahab ige soha nem jelenti azt, hogy megterhelni, s nincs példa rá, ami igazolhatna minket 
abbéli feltevésünkben, hogy a belőle származó főnév jelenthet terhet. Ők nyilván kényszert 
éreztek ennek a fordításnak a kiagyalására a szó szerinti fordítás nyersesége és látszólagos 
abszurditása miatt. Vessed az Úrra a te ajándékodat. Elismerem, hogy az általuk kigondolt 
mondat kegyes, miszerint tegyük le az Úr előtt minden gondunkat és bajunkat, melyek 
nyomasztanak minket. Aggódó lelkünk megnyugtatására nincs más mód, mint rábízni 
magunkat Isten gondviselésére. Emellett én nem találok példát arra, hogy a szót így 
fordították volna, ezért a másikhoz ragaszkodom, ami elég fontos tanítást közvetít, 
amennyiben passzív értelemben vesszük az ajándék, vagy adomány szót, és mindazokat a 
jótéteményeket értjük alatta, amiket Istentől szeretnénk megkapni. A buzdítás itt valójában az, 
hogy adjuk át Isten kezébe azoknak a dolgoknak a gondját, amelyek a javunkra lehetnek. Nem 
elegendő a szükségleteink betöltése végett könyörögni Istennek. Vágyainkat és kéréseinket az 
Ő gondviselésétől való megfelelő függőségben kell elé tárnunk, mert mennyien vannak, akik 
hangoskodó lélekkel imádkoznak, s akik az általuk mutatott szertelen aggodalommal és 
türelmetlenséggel látszólag úgy döntöttek, hogy feltételeket diktálnak a Mindenhatónak. Ezzel 
szemben Dávid a szerénységet, mint illő részét ajánlja a könyörgéseinknek, miszerint Istenre 
kell vetnünk a gondoskodást azokról a dolgokról, melyeket kérünk, s kérdés nem lehet arról, 
hogy az egyetlen mód a szélsőséges türelmetlenség korlátozására, ha abszolút alávetjük 
magunkat az isteni akaratnak a ránk ruházandó áldásokat illetően. Egyesek így magyarázzák 
az igeszakaszt: Elismervén az Úr múltbeli jóságát, reménykednünk kell a jövőbeli 
kegyességében is. Ez azonban nem adja vissza a szavak igazi jelentését. Ami pedig azt illeti, 
hogy Dávidot itt önmagát és másokat buzdítónak kell tekintenünk, ez csekély jelentőségű 
kérdés, bár látszólag a saját maga viselkedésének szabályait megszabva egyidejűleg Isten 
minden gyermekének is előírja azt. A hozzátett szavak, ő gondot visel rólad, világosa 
megerősítik az igeszakasz ama nézetét, amit a fentiekben vázoltam. Miután ebben az életben 
oly sok szükségünk van, gyakran átadjuk magunkat a nyugtalankodásnak és az aggódásnak. 
Dávid azonban arról biztosít minket, hogy Isten pásztorként tart majd fenn minket, 
felvállalván a gondoskodást minden szükségünkről, és ellátván minket mindennel, ami 
valóban a javunkat szolgálja. Hozzáteszi: és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. 
Ha a מוט mot szót bukásként értelmezzük, akkor az igeszakasz értelme az alábbi: Isten úgy 
megerősíti az igazat, hogy soha nem fog elbukni. A másik fordítás azonban előnyösebb. 
Látjuk, hogy az igazak egy ideig nyomoroghatnak, s majdnem elmerülnek az őket bekerítő 
viharok alatt. Ebből a kétségbeejtő helyzetből jelenti ki Dávid, hogy végül megszabadulnak, s 
megáldatnak minden őket háborgató veszély és gond békés végkimenetelével. 

24. Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket. Visszatér az értekezésre az 
ellenségeiről azzal a céllal, hogy megmutassa azt a nagyon más véget, amire majd jutnak 
ahhoz képest, ami a jókra vár. Az egyetlen dolog, ami az utóbbiakat vigasztalja, mikor 
ellenségeik lábai elé vettetnek, hogy magabiztosan várhatják az őket körülvevő veszélyek 
                                                
1196 „Amit szeretnél, ha megadatna néked” a kaldeus változat szerint, amely a szót a reménységedet kifejezéssel 
fordítja, azaz „amit remélsz megkapni”. Az angol Biblia széljegyzetében az ajándékod szót említi, amit Williams 
a „juttatással” magyaráz. „Vesd az Úrra a te juttatásodat”, mondja, „amiről megjegyezhetjük, hogy bármiféle 
juttatást kapunk az Úrtól, legyen az bővelkedés, vagy nyomorgás, a mi kötelességünk visszatéríteni Hozzá. 
’Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki’, vagy ha az a sorsunk, 
hogy nyomorogjunk, Ő ’gondot visel rólad’ minden teher alatt ’és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az 
igaz’.” Hasonlóképpen értelmezi Rogers is az Ígét: „Vesd az Úrra, amit kimér neked, azaz bízd az Úrra a 
sorsodat. Szúrjuk be az אשר szót a יהיך elé.” – Book of Psalms in Hebrew, 2. kötet, 210. oldal. A Septuaginta 
olvasata μεριμναν, a gondodat, ebben Péter apostol is követi (1Pt5:5). A Vulgata, az arab, az etióp és a szír 
változatok olvasata is ugyanez. 
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békés megoldódását. Egyúttal hit által képesek felismerni azt a biztos pusztulást, ami a 
gonoszokra vár. A héber שחת shachath szó a sírt jelenti, s mivel helytelennek látszik azt 
mondani, hogy a sírgödörbe vettetnek, egyesek inkább a romlás gödrét olvassák itt,1197 
miután a שחת shachath-ból származó szó jelentése megrontani, vagy megsemmisíteni. 
Csekély jelentősége van annak, melyik értelmezést fogadjuk el: egy dolog azonban világos, 
nevezetesen hogy Dávid azt akarja kijelenteni: nem átmeneti, hanem az örök pusztulás 
ragadja el őket. S itt egy közöttük és az igazak között fennálló különbségre mutat rá. Utóbbiak 
belesüllyedhetnek a világi sorscsapások mély gödrébe, de kiemelkednek majd abból. Az 
ellenségeikre váró romlást azonban itt halálosnak mondja, mert Isten taszítja bele őket a 
gödörbe, hogy ott megrothadjanak. Vérszopóknak1198 nevezve őket arra az okra utal, amely 
megerősíti az általa tett kijelentést. Isten bosszúja bizonyosan elragadja a kegyetlent és a 
csalárdot, s mivel ellenségeinek ilyen a jelleme, ebből következtet arra, hogy büntetésük 
elkerülhetetlen lesz. „De számít-e az”, kérdezhetné valaki, „amire most a figyelmünket 
irányítja, hogy a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg? Ha ez a jellem illik 
bárkire, akkor főleg a zsarnokokra, akik embertársaikat a kicsapongó szeszélyeik puszta 
kielégítése végett küldik a halálba. Nyilvánvalóan az ilyenekre, s nem a közönséges 
gyilkosokra utal a zsoltáros ezen a helyen. Azonban mégis, az emberek százait, vagy ezreit 
lemészároló zsarnokok vajon nem szoktak hosszú életet élni?” Élhetnek, de mindazonáltal 
ennek a leírásnak ama példái, ahol Isten késlelteti az ítélet végrehajtását, sok megfontolásból 
megerősítik a zsoltáros kijelentését. Az átmeneti ítéleteket illetően elegendő meglátnunk azok 
végrehajtását a gonoszokon az esetek többségében, mert a pontos, vagy teljes kiosztásukat 
nem várhatjuk, amiképpen azt részletesen kimutattam a 37. zsoltárban. Akkor viszont 
bármeddig is folytatódjon a gonoszok élete, az oly sok félelemtől és nyugtalanságtól zaklatott, 
hogy aligha érdemli meg ezt a nevet, s inkább nevezhetjük halálnak, mint életnek. Sőt, az az 
élet, amit Isten átka, és a lelkiismeret vádjai alatt élnek le, rosszabb a halálnál is, mert ezek a 
legbarbárabb hóhérnál is jobban megkínozzák az áldozatukat. Valóban, ha helyesen becsüljük 
fel ennek az életnek az útját, akkor senki másról nem mondhatjuk, hogy elérték céljukat, csak 
azokról, akik az Úrban éltek és haltak meg, mert számukra – és egyedül csak az ő számukra – 
a halál ugyanúgy nyereség, mint az élet. Mikor tehát a gonoszok erőszakja, vagy csalárdsága 
zaklat, vigasztalódhatunk azzal a tudattal, hogy pályafutásuk rövid lesz, s elragadtatnak 
mintegy forgószél által, a terveik pedig, melyekben látszólag az egész világ megsemmisítése 
szerepelt, egy pillanat alatt szertefoszlanak. A rövid kiegészítő mondat a zsoltár végén azt 
sugallja, hogy a gonoszok eme ítéletét a hit és a türelem gyakorlásával kell várnunk, mert a 
zsoltáros is a szabadulásába vetett reménységben nyugszik meg. Ebből kiderül: a gonoszok 
nem vágattatnak ki olyan hirtelen a Földről, hogy az ne engedne teret a reménységnek a 
türelem gyakorlásához a hosszasan folytatódó sebesülések komolysága miatt. 

                                                
1197 A kaldeus változatban: a mély Gyehennába. 
1198 A héberben „a vér és a csalás emberei”. 
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56. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Dávid a panaszt az imával vegyíti, s elméje aggodalmát az Isten 

kegyelmén való elmélkedéssel enyhíti. Azért imádkozik, hogy megtapasztalhassa a 
szabadulást a Saultól, és más ellenségeitől elszenvedett üldöztetések során, s kifejezi a 
meggyőződését ennek bizonyosságában. Lehetséges azonban, hogy ezt a zsoltárt azután írta, 
miután a benne említett veszélyek elmúltak, és hálát ad vele a már megnyert szabadulásért. 

 
  1. Az éneklőmesternek a csendes galambra távoli helyeken;1199 Dávidnak 

miktámja; mikor megragadták őt a filiszteusok Gáthban. 
 
A történelmi események, melyekre ez az igeszakasz utal, az 1Sám21-ben vannak 

feljegyezve. Kiűzetvén minden eddigi búvóhelyéről, ahol eddig biztonságra lelt, Ákhis 
királyhoz menekült. Elbeszéli, hogy elfogták, s hogy ez így volt arra következtethetünk az 
ihletett történetből, ahol Ákhis ezt mondja: „Ímé látjátok, hogy ez az ember megőrült, miért 
hoztátok őt hozzám?” Valószínűleg azzal vádolták, hogy valami baljóslatú célja van a 
látogatásának. Ebből a helyzetből az őrültség színlelésével menekült meg, de a zsoltár 
bizonyítja, hogy buzgón könyöröghetett, s titokban még akkor is gyakorolta a hitét, mikor 
elárulta gyengeségét. Szemlátomást nem az elme ama szertelen izgatottsága vezeti, ami arra 
veszi rá az embereket, hogy valóban bűnös módszerekkel próbáljanak meg szabadulást 
nyerni, de a kétségbeejtő szükséghelyzetben, amibe jutott, a félelem miatt kénytelen volt a 
ravasz elgondoláshoz folyamodni, ami megmenthette az életét, jóllehet egyúttal a méltóságát 
is lealacsonyította a világ szemében. Az legalábbis kiderül ebből a zsoltárból, hogy a hit és a 
félelem ádáz küzdelmet vívtak a szívében még, ha el is veszítette a nemesszívűség dicséretét. 
A csendes galambra szavakról egyesek azt feltételezik, hogy egy, abban az időben közismert 
ének kezdete voltak. Mások úgy vélik, hogy Dávid van itt a galambhoz hasonlítva, s ezt a 
hasonlat helyessége erősíti meg, tekintettel a pillanatnyi körülményeire,1200 főleg miután 
hozzáteszi a távoli helyeken szavakat, hiszen ellenséges országba kellett menekülnie 
üldözőinek dühe elől. A jelentés, amit egyesek kölcsönöztek a szónak, palotának fordítván 
azt, erőltetett. Már említettem a miktámra vonatkozó elképzeléseimet.1201 Én nem akarok 
semmiféle dogmatikus kijelentést tenni arra vonatkozólag, amivel kapcsolatosan még a héber 
fordítók véleménye is eltérő, de valószínűsíthető, hogy ez volt a konkrét neve valamiféle 
hangszínnek, vagy zeneszerszámnak. 

 
2. Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó nyel el engem1202 és mindennap 

hadakozván, nyomorgat engem! 
3. Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan1203 hadakoznak 

ellenem, oh magasságos Isten!1204 
                                                
1199 A Károli-fordítás szerint: a Jónathelem rehokimra – a ford. „Calmet néhai tudós szerkesztőjének az a 
véleménye, miután összevetette ezt az igeverset az előző zsoltár 7. versével, hogy az tévesen szerepel itt, s 
eredetileg ahhoz a zsoltárhoz tartozott.” — Williams’ Cottage Bible. 
1200 Harmer azon a véleményen van, hogy a csendes galamb távoli helyeken egyszerűen csak a zsoltár 
megnevezése. Ennek a nézetnek az alátámasztása végett utal néhány keleti könyvre: a Rózsabokor nevű perzsa 
metafizikai és misztikus költeményre, a Kökörcsinek kertje című virágénekekre, valamint arra a költeményre, 
melyben az arab költőt ünnepelnek, amiért visszaadta a látását egy vak embernek, s amelynek címe a Fényes 
csillag. „A régi zsidó ízlés”, jegyzi meg, „joggal vélhető ugyanilyen félének. Bárki, aki figyelembe veszi Dávid 
körülményeit az 56. zsoltár által említett időszakban, s mérlegeli a keleti ízlést, nem csodálkozik, hogy a zsoltár 
megnevezése a csendes galamb távoli helyeken.” – Observations (Megjegyzések), 3. kötet, 147-149. oldal. 
1201 Lásd 16. zsoltár 1. vers. 
1202 A Károli-fordítás szerint: tátog ellenem – a ford. “Ou, me mangeant.” — Széljegyzet. “Vagy, fal fel engem.” 
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4. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. 
5. Istenben dicsérem az Ő Ígéjét;1205 az Istenben bizom, nem félek; ember mit 

árthatna nékem? 
 
2. Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó nyel el engem.1206 Nehéz lenne 

megállapítani, hogy a külső, vagy belső ellenségekről beszél. Mikor Ákhis királyhoz került, 
egy volt a farkasok két csapata közé szorult juhok közül. Egyrészről a filiszteusok halálos 
gyűlöletének, másrészről a saját honfitársai ugyanolyan üldöztetésének volt kitéve. A 
határozatlan halandó kifejezést használja ebben a mondatban, noha a következőkben arról 
beszél, hogy sok ellensége volt. Ezzel még jobban kifejezi azt az igazságot, hogy az egész 
világ összefogott ellene, s nem tapasztalt emberiességet az emberek között, s legsürgetőbb 
szüksége volt az isteni segítségre. A naponta (minden napon) kifejezés azt sugallja, hogy 
közvetlenebbül Saulra és klikkjére utal. Általánosságban azonban az oly sok és kegyetlen 
megpróbáltatással teli sorsának nyomorúságos mivoltára céloz. A שאף shaaph szót egyesek a 
figyel igével fordítják, de helyesebb az erőteljes elnyelnek kifejezéssel fordítani, ami az őt 
támadók csillapíthatatlan dühét hivatott kifejezni. Ragaszkodtam a לחם lacham szokásos 
fordításához, bár ez szintén jelenti azt, hogy felfalni, ami talán jobb összhangban van az 
igeversben korábban használt hasonlattal. Itt azonban a hadakozik ellenem értelemben 
szerepel, s nem akartam eltávolodni az elfogadott értelmezéstől. Csak futólag jegyzem meg, 
hogy akik az igevers második részét, a sokan harcolnak ellenem kifejezéssel fordítják, mintha 
az angyalok segítségére vonatkozna, tévednek a jelentését illetően, mert világos, hogy az 
egész versben mindvégig a panasz nyelvén szól. 

4. Mikor félnem kellene is. A héber szavak jövő időben szerepelnek, de múlt időben 
fordítandók. Elismeri gyengeségét annak vonatkozásában, hogy érzékeny volt a félelemre, de 
tagadja, hogy engedett volna annak. A veszélyek kétségbe ejthetik őt, de arra nem indíthatják, 
hogy feladja a reménységét. Nem tesz elbizakodott kijelentéseket azt a fennkölt hősiességet 
illetően, ami megveti a veszélyt, de miközben elismeri: érzett félelmet, egyben kijelenti arra 
vonatkozó szilárd elhatározását, hogy kitartó meggyőződéssel fogja várni az isteni kegyet. A 
hit valódi bizonyítéka abban rejlik, hogy mikor érezzük a természetes félelem sürgetéseit, 
képesek vagyunk ellenállni azoknak, s meggátoljuk indokolatlan hatalomra jutásukat. A 
félelem és a reménység ellentétes és összeegyeztethetetlen érzelmeknek tűnnek, de a 
megfigyelés mégis azt bizonyítja, hogy az utóbbi soha nem jut teljes uralomra, amíg 
megmarad valamennyi az előbbiből. Az elme nyugodt állapotában nincsen célja a reménység 
gyakorlásának. Ilyen időszakokban szunnyadozik, s hatalma csakis akkor mutatkozik meg 
előnyösen, mikor látjuk, amint felemeli a levert lelket, lecsillapítja nyugtalanságát, vagy 
enyhíti zaklatottságát. Ezen a módon mutatkozott meg Dávidban, aki félt, de mégis bízott: 
tudatában volt az őt fenyegető nagy veszélynek, de mégis lecsillapította elméjét az isteni 
szabadulással kapcsolatos meggyőződéses reménységgel. 

                                                                                                                                                   
1203 “Ou, des puissans et robustes.” — Széljegyzet. “Vagy, nagy hatalmúak és erősek.” 
1204 Az eredeti, itt magasságosnak fordított מרום marom szó jelentése szó szerint magasztosan. Dathe, Berlin és 
Gesenius a fenségesen, büszkén szavakkal fordítják. Cresswell Le Clerc után a legmagasabb helyekről 
kifejezéssel adja vissza, s úgy véli, Dávid ellenségei a hegyekről aláereszkedve csaptak le rá, és kényszerítették 
Ákhishoz menekülni, v. ö. 1Sám27:1-3. Horsley és dr. Adam Clarke olvasata: „magasról”, ami alatt az utóbbi „a 
hatalom helyét”, Saul udvarát és kabinetjét érti. A  מרום marom szót illetően megjegyzi: „nem gondolom, hogy ez 
a szó Isten bármely attribútumát jelentené, vagy az Ő bármiféle megszólítása lenne”. „A Mik6:6-ban azonban”, 
mondja dr. Morrison, „a מרום marom látszólag az isteni jellem tökéletességét fejezi ki”. Kálvin fordítása (és 
Károlié is – a ford.) megegyezik a kaldeussal Aquila fordításával és az angol változattal. 
1205 A Károli-fordítás szerint: Isten által dicsekedem az ő igéjével – a ford. 
1206 Az itt elnyel engem kifejezéssel fordított igét French és Skinner a liheg utánam szavakkal fordítják. Szó 
szerinti jelentése: húz a levegőben. Ez tehát Dávid ellenségeinek heves vágyát fejezi ki, hogy a kezükbe 
kaphassák és megsemmisíthessék. 
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5. Istenben dicsérem az Ő Ígéjét. Itt még jobban felbátorodik a reménység 
gyakorlásában, amiképpen az rendszerint Isten népével történik. Először nehéznek találják 
ennek gyakorlását. Csak komoly küzdelmek után jutnak el idáig, de ha egyszer megtették az 
erőfeszítést, kiemelkednek a félelmeikből a magabiztosság teljességére, s felkészülnek a 
viaskodásra a legfélelmetesebb ellenségekkel is. A dicsérni itt a dicsekedés szinonimája. Most 
már birtokában volt a győztes magabiztosságnak, és örvendezett a reménység 
bizonyosságának. Örömének alapja az Isten Ígéje, s ez magában foglalja, hogy látszólag 
bármennyire is elfelejtette, és elhagyta őt az Isten, ő mégis megelégszik az ígéretei 
bizonyosságára gondolással. Továbbra is Istenben dicsekszik, s ha nem is látszik semmiféle 
külső segítség, vagy nem is menekül meg érzékelhetően, mégis megelégszik az Ő Ígéjének 
egyszerű biztonságával. Ez a kijelentés megérdemli a figyelmünket. Mennyire hajlamosak 
vagyunk nyugtalankodni és zúgolódni, ha Isten nem méltóztatik azonnal teljesíteni a 
kéréseinket! Elégedetlenségünk nem feltétlenül mutatkozik meg nyíltan, de belül érezzük, 
mikor ezen a módon kell Isten puszta ígéreteire hagyatkoznunk. Nem kis adottsága volt az 
Dávidnak, hogy továbbra is képes volt így dicsérni az Urat a veszélyek közepette, mikor nem 
volt más támogatása, csak Isten Ígéje. Az igevers második mondatában rejlő kijelentés első 
ránézésre csekély figyelmet érdemel. Mi sem nyilvánvalóbb, mint az, hogy Isten képes minket 
megvédeni az emberek kezétől, hogy az Ő hatalma a mi megvédésünkre sokkalta nagyobb, 
mint az ő hatalmuk arra, hogy ártsanak nekünk? Ez lehet igaz, de valamennyien jól tudjuk, 
mennyi romlott hitetlenség rejlik a szívünkben, ami arra vezet minket, hogy Isten képességeit 
a teremtmény képességei alá becsüljük. Nem csekély bizonyítéka tehát Dávid hitének, hogy 
képes volt megvetni az ellenségei fenyegetéseit. S jó lenne, ha Isten minden szentjének az 
lenne a benyomása az Ő felsőbbrendűségéről a megpróbáltatásaikhoz viszonyítva, ami a 
veszélyek hasonló megvetésére indítaná őket. Mikor ezek rájuk törnek, soha nem szabad 
elfelejteniük, hogy a küzdelem a valóságban az ellenségeik és Isten között folyik, s 
istenkáromlás lenne ebben az esetben kételkedni a végkimenetelben. A nagy cél, ami 
ellenségeink szemei előtt lebeg, hogy megingassák az Isten ígéreteibe vetett hitünket, s az Ő 
hatalmának korlátozásával vagyunk vádolhatók, amíg nem fogjuk fel, hogy Aki a jobbunkon 
áll, az ujjának egyetlen mozdulatával, szájának egyetlen leheletével képes szétszórni a 
seregeiket, és meghiúsítani őrült mesterkedéseiket. Akkor hát egy szintre helyezzük Őt a 
halandó emberrel, s valószínűsíthető sikereit a Vele szemben fellépők létszámával fogjuk 
mérni? „De”, kérdezhető, „miképpen adunk számot erről a hirtelen változásról Dávid 
viselkedésében? Egy pillanattal ezelőtt még a halálfélelmét fejezte ki, most pedig kifejezi 
megvetését az ellenségeinek összeszedett erejével szemben.” Erre azt mondom: nincs a 
szavaiban semmi, ami burkoltan arra célozna, hogy abszolút felülemelkedne a félelem 
befolyásán, s minden őt körülvevő veszély érzetén. Ezek a szavak nem jelentenek többet, mint 
azt, hogy győzedelmeskedett az érzékei felett azon a meggyőződéses üdvbizonyosságon 
keresztül, amivel felfegyverkezett. Az embereket ebben az igeversben testnek nevezi, hogy 
még jobban elméjébe vésse az ostobaságukat, amiért harcot kezdenek egy náluknál végtelenül 
nagyobb erővel. 

 
6. Minden nap nyugtalanítanak a szavaim;1207 minden gondolatjok ellenem van, 

ártalomra. 
7. Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet.1208 
8. A bajkeverésük után menekülni szándékoznak:1209 Haraggal rontsd meg, oh 

Isten, a népeket! 

                                                
1207 A Károli-fordítás szerint: Minden nap elforgatják beszédeimet – a ford. 
1208 “Ou, ne demandent qu’a m’oster la vie.” — Széljegyzet. “Vagy, csak az életemet akarják elvenni.” 
1209 A Károli-fordítás szerint: Gonoszsággal menekedhetnének?-  a ford. 
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9. Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem 
tudod-é azoknak számát? 

 
6. Minden nap nyugtalanítanak a szavaim. Az igevers első részét többféleképpen is 

fordították. Egyesek a szavaim szót alanyesetűnek tekintik a mondatban, s az ő 
véleményükkel értek én is egyet. Mások utalásnak tekintik Dávid ellenségeire, és így 
fordítják: elforgatják beszédeimet, vagy szomorúságot okoznak nekem a szavaim miatt. 
Egyébként a יעצבו yeatsebu szót semlegesneműnek vették, és a szavaim nyugtalanítóak 
értelemben fordították. De az עצב atsab1210 jelentése rendszerint szomorúsággal sújtani, s piél 
alakban mindig tárgyasnak tekintik, s itt sem látszik semmi ok arra, hogy eltérjünk a nyelv 
általános szabályaitól. S az igeszakasz is természetesebben hangzik, ha így fordítjuk: szavaim 
fájdalommal töltenek el, vagy nyugtalanítanak, mintha azt feltételeznénk, hogy az 
ellenségeire utal. Ennek a fordításnak megfelelően az igevers kettős panaszt tartalmaz, 
miszerint egyrészről ő maga volt sikertelen mindenben, amit csak megpróbált, s a tervei is 
bosszantó módon mondtak csődöt, másrészről az ellenségei is mindent kiagyaltak a 
megsemmisítésére. Első ránézésre kissé összeegyeztethetetlennek tűnhet, hogy épp az imént 
tagadta, hogy a félelem befolyása alatt állt, most pedig elismeri: nemcsak aggodalmaskodott, 
de bizonyos mértékig még ő maga volt a saját kényelmetlenségének forrása. Azonban már 
megjegyeztem, hogy nem úgy kell őt tekinteni, mint aki abszolút mentes volt az aggódástól és 
a félelemtől, még ha megvetéssel is tudott az ellenségeire tekinteni a hit kiválóságának 
folytán. Itt az őt próbára tevő körülményekről beszél, melyeket a hite természetesen legyőzött, 
de ugyanakkor nem volt képes teljes mértékben eltávolítani az útjából. S fokozta a 
gonoszságot, mikor ellenségei közös tanácsot tartottak az elveszejtésének kitervelésére. 
Hozzáteszi: egybegyűlnek, s ez még vészterhesebbé teszi a dolgot, hiszen egyedül állt 
szemben ezzel a nagyszámú sereggel. Elrejtőzésüket említve azokra a titkos cselfogásokra 
utal, melyekkel a meglepetésszerű pusztulását tervezték. A יצפינו yitsponu igében a nyelvtani 
szabályok szerint ו vav betűnek kellene állnia a középtájon. Ebből fakad az az általános 
vélekedés, hogy a י yod mondhatni a hifil jele, s azt jelöli: Dávid ellenségei elhatározták, hogy 
csapdát állítanak neki, mert így akarták körülzárni. Dávid elmondja nekünk, hogy minden 
oldalról szorongatták, mondhatni a sarkát taposták, így nem volt pihenése. S rámutat 
engesztelhetetlen gyűlöletükre, mint a heves üldözésük okára, mert semmi, mondja nekünk, 
nem elégíteni ki őket, csak az ő halála. 

8. A bajkeverésük után menekülni szándékoznak. Egyesek kérdő módon fordítják az 
igevers első részét: Gonoszságukban megmenekülnének?1211 Nem szükséges azonban ehhez a 
távolabbi jelentéshez folyamodni. Sokkal jobb abban az értelemben venni a szavakat, amit 
természetesen, az első olvasásra sugallnak, hogy a gonoszok úgy vélik, bajkeverésük után 
megmenekülnek, de Isten a földre dönti őket. Arra a tényre utal, hogy mikor a gonoszok 
megszakítás nélkül járhatják gonosz útjukat, mintegy megengedik maguknak azt az 
                                                
1210 Horsley megjegyzik, hogy az עצב atsab elsődleges jelentése „talán cselekedni valamit sokat munkálkodván, 
nagyon igyekezni megtenni, ha ugyan az elsődleges jelentése nem az elforgatni. Ezért jelentheti a ráhatást az 
elmére holmi kellemetlen indulattal, vagy érzéssel, fájdalommal, nyugtalansággal, haraggal, mert minden egyes 
felzaklatódás az elme bizonyos elforgatása. דברי יעצבו עלי – torquent contra me verba mea, – torquent, azaz 
labouriose fingunt in mentem alienam et sensum alienum.’ — Pagninus Aben Ezra és R.D. után” — Horsley. 
Hammond, miután kijelenti, hogy az עצב atsab elsősorban azt jelenti:megszomorodni, vagy fájdalomban lenni, s 
ezzel a fogalomcserével bármi fáradságos megalkotására, vagy kialakítására vonatkozik, ezt mondja: „Itt, más 
szavakra, vagy beszédre vonatkoztatva látszólag a megrontásukat jelenti, melynek során nagy művészettel és 
szorgalommal munkálkodván olyan formába öntik ezeket, amely a beszélőnek a legnagyobb hátrányt okozza, 
kiforgatván, és elcsűrvén-csavarván azokat az ő kárára, gyűlöletes magyarázatot adván azokra, ezért az 
értelemnek megfelelően teljes joggal fordítható megrontásnak.” 
1211 French és Skinner olvasata: „Vajon megmenekülnek a gonoszságukat követően?”, a megjegyzik, hogy a 
héber „Vajon lesz számukra menekvés?” kérdés azt jelenti: biztosan nem fognak megmenekülni a gonoszságuk 
miatt. 
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elképzelést, hogy büntetlenül merülhetnek bele a legrosszabb gonoszságokba. Manapság is 
látunk sok profán alakot, akik mértéktelen vakmerőséggel vannak arról meggyőződve, hogy 
Isten keze soha utol nem éri őket. Nemcsak büntetlenül akarnak távozni, de sikerrel 
kapcsolatos reménységeiket is gonosz tetteikre alapozzák, s további gonoszságokra buzdítják 
magukat azt a vélekedést táplálván, hogy ki fognak agyalni menekülő utat minden 
megpróbáltatásból. Amint Dávid kijelentette a gonoszok eme hiábavaló magabiztosságát, meg 
is cáfolja azt az Isten ítéletére való hivatkozással, bejelentvén a meggyőződését arról, hogy 
bármennyire gőgösen magasztalják is fel magukat, a bosszú órája el fog jönni, mikor Isten 
megrontja a népeket. Többes számot használ, hogy megerősítse az elméjét a félelemmel 
szemben, mikor ellenségeinek nagy számára gondol. Emlékezzünk rá: mikor ellenségeink 
sokan vannak, Isten előjoga megrontani a népeket, éspedig nemcsak egyetlen ellenséges 
nemzetet, de az egész világot. 

9. Bujdosásomnak számát jól tudod. A szavak egy összefüggéstelen imádság formáját 
öltik. Elkezdvén a kéréssel, hogy Isten vegye figyelembe a könnyeit, hirtelen, mintha teljesült 
volna a kívánsága, kijelenti, hogy ezek be voltak írva Isten könyvébe. Ezt a megkérdezést 
tényleg tekinthetjük imának, de inkább úgy tűnik: ezzel a kifejezésmóddal arra céloz, hogy 
nem kellett a szavakat szaporítania, mert Isten már előre látta az ő kérését. Szükséges azonban 
az igevers szavainak alaposabb vizsgálata is. Úgy beszél a bujdosásáról, mint amit Isten már 
ismer, s teszi ezt azért, hogy felhívja a figyelmet a történetének egyik figyelemre méltó 
jellemzőjére: nagyon hosszú ideig volt bujdosásra kényszerítve, magányos száműzetésben. Az 
utalás nem valamely konkrét bujdosására utal: az egyes számot a többes szám helyett 
használja. Ezért úgy kell őt érteni, hogy hangsúlyosan kijelenti: egész élete egyetlen 
folyamatos bujdosás volt. Ezt érvként hozza fel a szánakozásra, amiért az éveit e zűrzavaros 
vándorlás aggodalmai és veszélyei között töltötte. Ezért imádkozik Istenhez, hogy szedje 
tömlőjébe a könnyeit.1212 Szokásos dolog volt tömlőkben tartani a bort és az olajat, így ezek a 
szavak megfelelnek a kérésnek, hogy Isten ne engedje a földre hullani a könnyeit, hanem 
őrizze azokat drága letétként. Dávid imája, amint az kiderül a vizsgált igeszakaszból, az Isten 
gondviselésébe vetett hitből fakadt, Aki ügyel minden lépésünkre, s Akinél (Krisztus 
szavaival) „még a fejetek hajszálai is mind számon vannak [tartva]” (Mt10:30). Amíg nem 
vagyunk meggyőződve arról, hogy Isten számon tart minden minket ért megpróbáltatást, 
lehetetlen eljutnak arra a magabiztossága, amikor Istenhez imádkozunk, hogy gyűjtse tömlőbe 
a könnyeinket, s ügyeljen rájuk, s azokon felindulván, avatkozzon be a mi oldalunkon. Rögtön 
                                                
1212 Egyesek úgy vélik, hogy itt arra az ókori szokásra utal, melynek során könnytartó urnákba, vagy üvegekbe 
gyűjtötték a siránkozók könnyeit. A római sírokban találtak kisebb fiolákat, üvegeket, vagy cserépedényeket, 
melyeket rendszerint ampulloe-nak, vagy urnoe lachrymales-nek neveztek, s amelyek a feltételezések szerint a 
túlélő hozzátartozók és barátok kiontott könnyeit tartalmazták, s a halottak sírjaiba a gyász és a fájdalom 
emlékeiként helyeztek el. Ha ebben az igeversben erre a szokásra utal, annak már a korai időszakban léteznie 
kellett a héberek között. Kétséges azonban, hogy itt efféle utalással van dolgunk. „Csak modern következtetés, 
hogy ’a római sírokban talált’ efféle üvegcsék ebből a célból kerültek oda, s nincs semmi nyoma ennek a 
szokásnak sem a régi írásokban, sem a szobroknál. Egyesek úgy vélik, ezek a halotti lepel meghintésére szolgáló 
parfümöket tartalmaztak. Egyes üvegcséken egy, vagy két szem ábrázolása látszik, ez pedig az utóbbi nézetet 
látszik alátámasztani.” – Illustrated Commentary on the Bible. Jegyezzük meg azt is, hogy a נאד nod szó, amit itt 
tömlőnek fordítanak, olyasféle edényt jelent, ami nem hasonlít ezekre a római üvegcsékre. Ezt kecskebőrből 
készítették, s a zsidók ebben tárolták a bort, a tejet és az olajat. V. ö. 1Sám16:20, Józs9:13, Bír4:19, Mt9:17. 
„Emellett”, amint Mant püspök megjegyzi, „a zsoltárosnak a saját szenvedései során kiontott könnyeinek a 
felhalmozása nagyon más dolognak tűnik a túlélő rokonok, vagy barátok könnyeinek emlékül történő 
felajánlásánál az elhunytak sírjában”. A „szedd tömlődbe könnyeimet” kifejezést tekinthetjük úgy, mint ami 
egyszerűen csak azt jelenti, hogy „ne hulljon a könnyem hiába, a nyomorúságaim és a miattuk kiontott könnyeim 
legyenek mindig előtted, indítsanak könyörületre, és arra, hogy könnyíts rajtam”. Miután a legjobb dolgokat, a 
bort és a tejet tömlőkben tartották, a zsoltáros szavait értelmezhetjük úgy is, hogy azért imádkozik: Isten ne csak 
meglássa a könnyeit, de becsülje is meg azokat. A נאד nod nagy köbtartalmú volt, s köpülésre is használták, 
nemcsak bortárolásra. Ez tehát lehet utalás a könnyek nagy mennyiségére is, amit a megpróbáltatások sajtoltak ki 
Dávidból. — Harmer’s Observations, 2. kötet, 121-122. oldalak 
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hozzáteszi, hogy megszerezte, amit kért, mert amint már megjegyeztem, én jobbnak látom 
kijelentő módúnak tekinteni az utóbbi mondatot. Reménységét azzal a megfontolással 
serkenti, hogy minden könnye be van írva Isten könyvébe, ezért természetesen nem lesz 
elfelejtve.  S biztosan hihetünk benne, hogy ha Isten ekkora tisztességgel bánik a szentjeinek a 
könnyeivel, akkor megszámolja minden egyes csepp kiontott vérüket is. A zsarnokok 
megégethetik testüket és csontjaikat, de a vér továbbra is bosszúért kiált, s a közbenső korok 
soha nem képesek eltörölni azt, ami beíratott Isten emlékezetének lajstromába. 

 
10. Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem 

van az Isten. 
11. Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő ígéretéért. 
12. Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? 
 
10. Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok. Itt a győzelemmel dicsekszik a 

korábbinál még nagyobb magabiztossággal, mondhatni kiemelvén azt az időpillanatot, mikor 
ellenségeinek hátat kell majd fordítani. Még nem volt érzékelhető bizonysága közelgő 
pusztulásukról, de az ígéretekkel kapcsolatos szilárd bizonyossága következtében képes volt 
előre látni az eljövendő időszakot, és elhatározta, hogy türelemmel fog várakozni arra. Isten 
nem feltétlenül sietett a közbeavatkozással, s nem feltétlenül szórta szét az ellenségeit abban a 
pillanatban, hogy elmondta imáját, ő mégis meg volt arról győződve, hogy imái nem 
maradnak megválaszolatlanul, s alapja ebbéli hitének nem volt más, mint a meggyőződés 
arról az igazságról: Isten soha nem áll útjába gyermekei imáinak. Az elméjében szilárdan 
rögzült eme meggyőződéssel képes volt mérsékelni aggodalmait, s nyugodtan várni a 
fejleményeket. Tanulságos megjegyezni, hogy Dávid, mikor kérése kielégítését szeretné 
bebiztosítani, nem vonakodó, vagy bizonytalankodó lelkülettel imádkozik, hanem 
meggyőződéses magabiztossággal arról, hogy meghallgattatik. Ha egyszer eljutott erre a hitre, 
szembeszáll a gonosszal és az istentelenek seregeivel. 

11. Dicsérem Istent, az ő ígéretéért. Az eredetiben nem szerepel a névmás, de az 
előző, párhuzamos igeversből kiindulva bele kell értenünk. Az ismétlés hangsúlyossá teszi a 
kijelentést, azt sugallván, hogy jóllehet Isten késleltette az Ő kegyességének érzékelhető 
megnyilvánulását, s látszólag alig foglalkozott vele, az ígéretére hagyván őt – nem adván neki 
semmi egyebet, – ő mégis zavartalan magabiztossággal döntött úgy, hogy továbbra is dicséri. 
Mikor ilyen lelkülettel tiszteljük Isten ígéretét, noha meg vagyunk fosztva az Ő jóságának, 
vagy hatalmának minden pillanatnyi megtapasztalásától, akkor „megpecsételjük, hogy az 
Isten igaz” (Jn3:33). Az ismétlés megfelel elhatározása kifejezésének, hogy minden olyan 
körülmény ellenére, melyek ellentmondani látszanak az ígéretnek, ő mégis megbízik abban, s 
kitart a dicséretében mind most, mind ettől fogva mindörökké. Mennyire kívánatos, hogy 
Isten népe általában véve megszokja: hasonló módon gondolkodjék, s találja meg Isten 
ígéreteiben a soha el nem múló dicséret anyagát a legsúlyosabb megpróbáltatásaik közepette 
is! Sok könyörületben részesülhetnek, melyek hálaadásra indítják őket, de aligha tehetnek egy 
lépést is az életben azelőtt, hogy megéreznék a puszta ígéretekre hagyatkozás szükségességét. 
Hasonló okokból találunk ismétlés a 12. versben – Istenben bízom, stb. Látni fogjuk: az 
emberek általában egyetértenek azzal, hogy Isten mindenre elégséges védelmező, de a 
megfigyelés bizonyítja, mennyire készek vagyunk bizalmatlanokká válni Vele szemben a 
legcsekélyebb kísértés hatására is. Mikor ki vagyunk téve olyan támadóknak, akik 
félelmetesek az erejük, a politikájuk, vagy bármiféle világi előnyök következtében, tanuljuk 
meg Dáviddal együtt Istent állítani velük szembe, s gyorsan képesek leszünk kétségbeesés 
nélkül a legerősebbre is rátekinteni közülük. 
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13. Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a 
hálaáldozatokat; 

14. Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; 
hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. 

 
13. Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal. Az elején már utaltam rá, 

hogy ezt a zsoltárt Dávid valószínűleg azután írta, hogy kimenekült a benne leírt 
veszélyekből, s ez lehet az oka az itt hozzátett hálaadásnak. Egyidejűleg arra is van 
bizonyítékunk, hogy ő mindig kész volt ebbe belekezdeni, még ha pillanatnyilag 
megpróbáltatások sújtották is. Kijelenti, hogy tartozik Istennek a fogadásaival, ami alatt azt 
érti, hogy meg kell adnia ezeket. Ahogyan a rómaiak között is, ha valaki megkapta, amit akart 
és eskü alatt állt, azt mondták róla voti damnatus – az esküje elítéli. Ha hálát ígértünk, és 
imáink meghallgattattak, egy kötelezettségben állapodtunk meg. Ezeket Istennek tett 
fogadásoknak nevezi – a fogadásaimnak: mert a kezemben levő pénz mondható a hitelezőm 
tulajdonának is, ha én az adósa vagyok. A szabadulását Istentől származónak tekinti, s 
elismeri a tartozását ezeknek a fogadásoknak a megadására. Az igevers második részéből 
megtanuljuk, miféle fogadások voltak ezek, melyekre utal, s erre figyelve óvakodjunk attól a 
hibától, hogy azt képzeljük: olyasféle fogadásokat szentesít, amilyeneket a pápisták 
gyakorolnak maguk között. Azt mondja: dicséreteket, vagy a dicséret áldozatait fogja 
megadni, mert az ígéret olyan áldozatokra vonatkozott, amelyek a hálaadás külső jelenti 
voltak. Dávid jól tudta, hogy Isten nem tulajdonít értéket az önmagukban vett áldozatoknak, 
vagy nem törődik a felajánló személy céljával és lelkületével. Hihetünk azonban abban, hogy 
Dávid nem hanyagolta el a törvény szent ceremóniáit, melyek abban az időben voltak előírva 
az egyház számára, s a hála valamiféle ünnepélyes kifejezéséről beszél, olyasmiről, ami 
megszokott volt a zsidók között a látványos isteni kegyesség elnyerése után. 

14. Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól. Ez megerősíti annak a megjegyzésnek 
az igazát, amit már tettem, hogy életét Isten kezéből származónak tekintette, a 
megsemmisülését pedig Isten csodálatos megőrzése híján elkerülhetetlennek. S hogy minden 
kétséget kizárjon a dologban nemcsak az ellenségei árulásából, rosszindulatától, vagy 
erőszakosságától, hanem magától a haláltól való megszabadulásról beszél. S az általa használt 
kifejezés másik formája is ugyanezt a jelentést közvetíti, mikor hozzáteszi, hogy Isten tartotta 
vissza a saját kezével, mikor már a homlokegyenest a pusztulásba zuhanás küszöbén állt. 
Egyesek a מדחי middechi szót az elbukástól kifejezéssel fordítják, ám a szó itt heves taszítást 
jelent. A rá leselkedő veszély nagyságát szemlélve úgy véli: a megmenekülése nem kisebb 
dolog, mint csoda. A kötelességünk, mikor kimenekülünk bármiféle pusztulásból, hogy 
megtartsuk emlékezetünkben az összes vele kapcsolatos körülményt, s mindazt, ami 
különösen félelmetessé tette. Az idő alatt pedig, amíg ki vagyunk téve annak, a rendkívüli 
félelem miatt szoktunk megbotlani, mikor azonban túl vagyunk rajta, nagyon is készek 
vagyunk megfeledkezni mind a félelmeinkről, mind a szabadulásunkban megmutatkozó isteni 
jóságról. Az élet világosságában járás nem mást jelent, mint élvezni a Nap éltető 
világosságát. Az Isten előtt szavak, melyek be vannak szúrva ebbe az igeversbe, rámutatnak a 
különbségre az Isten az életük nagy céljává megtevő igazak, valamint a helyes útról letérő és 
Istennek hátat fordító gonoszok között. 
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57. zsoltár 
 
Ez a zsoltár két részből áll. Az első részben Dávid kifejezésre juttatja az általa érzett 

aggodalmat, isteni segítségért könyörögvén Saullal és a többi ellenségével szemben. A 
második részben a szabadulás meggyőződéses várakozásával folytatja, és a lelkét a dicséret 
gyakorlására buzdítja. 

 
1. Az éneklőmesternek az altashétre;1213 Dávid miktámja; mikor Saul elől a 

barlangba menekült. 
 
Teljességgel a találgatásra kell hagyatkoznunk a miktám szót illetően, s ugyanolyan 

bizonytalanság uralkodik a fordítók között a zsoltár bevezetőjében szereplő altashét név 
miatt, aminek a jelentése ne pusztíts el. Egyesek azon a véleményen vannak, hogy ez alkotta 
egy abban az időben jól ismert ének kezdetét, mások úgy vélik, ez Dávid szájából elhangzott 
kifejezés abban a szélsőséges szorultságban, amibe jutott: Ó Isten! Ne pusztíts el engem. 
Mások úgy fogják fel, hogy a szavakat annak a magasztos alapelvnek a dicséretére jegyezték 
fel a zsoltárban, amit Dávid mutatott, mikor megakadályozta Abisait Saul elpusztításában, s e 
véleményüket azzal a ténnyel látják megerősítettnek, hogy pontosan ez az a kifejezés, amit az 
ihletett történetíró szerint Dávid akkor használt (1Sám26:9). Miután azonban a soron 
következő imákat azelőtt kellett elmondania, hogy bármi efféle parancsot adott volna 
Abisainak, így ez a magyarázat nem kielégítő, és ezért az előbb említett kettő valamelyikét 
kell elfogadnunk, miszerint vagy a zsoltár valamely akkortájt közismert dal mintájára íródott, 
vagy a szó egy rövid imádságot fejez ki, amit Dávid azért jegyez le, mert emlékezetes 
körülmények között, nagy veszélyek közepette hangzott el. 

 
2. Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; 

és szárnyaid árnyékába(n) remélek,1214 a míg elvonul a gonoszság.1215 
3. A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, a ki jót végez felőlem. 
4. Elküld a mennyből és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelőt.1216 

Szela. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. 
 
2. Könyörülj rajtam, oh Isten. Az ima ismétlése bizonyítja, hogy nem közönséges 

bánat, aggodalom és félelem töltötte el Dávidot ekkortájt. Figyelemre méltó, hogy a 
könyörületért könyörögve Istenben reménykedett. Lelke Benne bízott, s ez olyan 
kifejezésmód, melynek erőteljessége felett nem szabad átsiklanunk, mert arra utal, hogy a 
bizakodás a legbelsőbb érzéseiből fakadt – nem futólagos jellegű volt, hanem mélyen és 
erőteljesen gyökerezett benne. Ugyanazt az igazságot fejezi ki hasonlatokban is, mikor 
hozzáteszi abbéli meggyőződését, hogy Isten beborítja majd őt a szárnyainak árnyékéval. A 
héber חסה chasah szó, amit reménykedek-nek fordítottam, időnként azt is jelenti: húzódok, 
                                                
1213 Az תשחת-אל  altashét szó megtalálható még további három zsoltár bevezetőjében (58, 59, 75). 
1214 A Károli-fordítás szerint: szárnyaid árnyékába menekülök – a ford. “Ou, hebergeray” — Széljegyzet. “Vagy, 
húzódok.” 
1215 A Károli-fordítás szerint: míg elvonulnak a veszedelmek – a ford. Az eredeti הוות ha-uoth, gonoszság szót a 
Septuaginta bűnnek fordítja: „amíg elmúlik a bűn”. Symmachus a Zsolt55:12-ben az επηρεια szóval fordítja, 
melynek jelentése sérelmet okozni. „Simon Schulten adta meg szerintem a valódi jelentését.  הוה, barathrum – est 
desiderium, idque pravum. V. c. cupiditas devorandi – cupiditas dicitur profundum quod, barathrum, quod 
expleri non potest.” – Fry. French és Skinner olvasata: „amíg elmúlik a bajkeverésük”. „A bajkeverés” jegyzik 
meg, „most az ellenségeim részéről irányul ellenem”. 
1216 “Ou, a la confusion de celuy qui m’a guette.” — Széljegyzet. “Vagy, annak megzavarására, aki meglapulva  
lesett rám.” Lásd a Zsolt56:2 lábjegyzetét, ahol ugyanez a szó szerepel az eredetiben. 
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vagy keresek menedéket, s nagyon helyesen értelmezhető ekképpen is ebben az igeversben, 
ahol a szárnyak árnyékára történik utalás. Röviden, Dávid teljes mértékben Isten felügyeletére 
bízta magát, s most megtapasztalja a biztonságos helyen való lakozás ama áldott 
magabiztosságát, amiről a 90. zsoltár elején is beszél. Az isteni védelmet a szárnyak 
árnyékához hasonlítja, mert Isten, amint azt máshol már említettem, hogy még 
bensőségesebben hívogasson Magához, úgy mutatkozik be, mint a szárnyát a kicsinyek 
megvédésére széttáró tyúk, vagy más madár. S annál nagyobb a hálátlanságunk és a 
romlottságunk, amiért oly lassan engedünk egy ennyire szerető és kedves hívogatásnak! Ő 
nem pusztán csak annyit mond általánosságban, hogy Istenben fog reménykedni, és az Ő 
szárnyainak árnyékában pihen meg, hanem konkrétan azt is megemlíti: akkor teszi majd ezt 
meg, mikor a gonoszság viharként, vagy forgószélként zúdul át felette. A הוה hovah héber 
szót, amit gonoszságok fordítottam, egyesek erőnek fordítják. De akárhogyan is, itt 
nyilvánvalóan azt jelenti ki, hogy Isten lesz a menedéke, s Isten szárnyai a mentsvára a 
megpróbáltatások mindegyik, felette dúló viharában. Vannak időszakok, mikor abba a 
kiváltságban részesülünk, hogy élvezhetjük a bővelkedés nyugodt napsütését, de nincs 
egyetlen nap sem az életünkben, mikor ne törhetnének ránk hirtelen a megpróbáltatások 
viharai, és szükséges, hogy meg legyünk arról győződve: Isten elfedez minket a szárnyaival. 
Dávid a reménységhez hozzáteszi az imádságot. Valóban, akik Istenbe vetik a reménységüket, 
mindig Hozzá imádkoznak, s Dávid itt gyakorlati bizonyítékát adja a reménységének annak 
bemutatásával, hogy a bajaiban Istenhez fordult. Istenhez fordulván megtisztelő titulussal 
illeti őt, úgy dicsérvén, mint Istent, Aki mindent beteljesít, amit csak megígért, vagy (mert így 
is értelmezhetjük a kifejezést), aki tökéletességre viszi azt a munkát, amibe belekezdett.1217 
Az itt használt héber גמר gomer szó látszólag ugyanabban az értelemben szerepel, mint a 
Zsolt138:8-ban, mert mindkét igeszakasz mondanivalója ugyanaz. Lényegesen megerősíti és 
támogatja ama reménységünket, hogy Isten soha el nem hagyja a keze munkáját – 
tökéletességre viszi népének üdvösségét, s folytatja az isteni vezetést, amíg el nem érnek az 
útjuk végére. Egyesek így olvassák: Istenhez, Aki megjutalmaz engem, de ez nem hozza ki a 
kifejezés erősségét. Véleményem szerint inkább az Istenhez, Aki elhagy engem szavakkal 
kellene olvasni, természetesen az ellentétes értelemben véve, miszerint jóllehet Isten elhagyta 
őt, és nem nyújtotta ki a kezét a megszabadítására, ő mégis kitart a Hozzá való kiáltásban. A 
másik, egyesek által javasolt jelentés, Istenhez kiáltok, Aki a legszigorúbban jár el, vagy bánik 
velem nyilvánvalóan erőltetett, s a szövegkörnyezet arra vezet minket, hogy az igeszakaszt 
Isten jóságára vonatkoztassuk, melynek állandóságára a megkezdett munkájának 
tökéletességre vitelében mindig is emlékeznünk kell. 

4. Elküld a mennyből és megtart engem. Dávid, mint már többször is megjegyeztem, 
olyan szent elmélkedéssel keveri az imáit a lelke vigasztalására, melyben a reménységeire 
már mint beteljesedettekre tekint. Az előttünk álló szavakban akkora magabiztossággal 
dicsekszik az isteni segítséggel, mintha már meglátta volna Isten kezét beavatkozni a maga 
oldalán. Mikor azt mondja: elküld a mennyből, egyesek a kifejezést hiányosnak tekintik, s úgy 
vélik az angyalait küldi el, de ez inkább csak határozatlan beszédformának tűnik, mely arra 
vonatkozik, hogy a Dávid által várt szabadulás nem holmi közönséges, hanem jeles és csodás 
esemény volt. A kifejezés annak a közbeavatkozásnak a nagyságát jelenti, amire várt, s a 
mennyet állítja szembe a szabadulás földi, vagy természetes eszközeivel. Ami ezután 
következik, az kétféleképpen fordítható. Beszúrhatjuk a héber מ mem kötőszót, s olvashatjuk 
így az igeszakaszt: megőriz engem a meggyalázástól, vagy inkább magyarázóknak tekintve a 
szavakat, megőriz az engem elnyelő gyalázásától.1218 Az utóbbi kifejezés fordítható a rám 

                                                
1217 Horsley így olvassa az igevers utolsó mondatát: „Istenhez, Aki véghezviszi a dolgokat a számomra”. 
1218 Ezzel minden ókori változat egyetért. A חרף chereph szót igének, és nem főnévnek veszik, s Istenre 
vonatkoztatva úgy értelmezik, hogy Ő fogja megszabadítani Dávidot, megszégyenítvén, vagy meggyalázván 
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várakozó szavakkal is. Ellenségei feltátották a szájukat buzgóságukban, hogy véghezvigyék 
az elpusztítását, és alattomos módon lesték az alkalmat, de Isten majd gyalázatra adja őket. 
Dávid szerint szégyennel és gyalázattal veri majd meg őket, mikor meghiúsítja 
várakozásaikat. A szabadulás, amit Dávid előre látott, jeles és csodálatos volt, s hozzáteszi, 
hogy egyedül Isten könyörületéből és igazságosságából várta azt, amit itt úgy mutat be, mint 
mondhatni a kezeket, melyek által kiterjeszti a segítségnyújtását a népére. 

 
 5. Az én lelkem oroszlánok között van,1219 tűzokádók között fekszem;1220 

emberek között, a kiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya. 
6. Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te 

dicsőséged! 
7. Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedett; vermet ástak én előttem, 

de ők estek abba. Szela. 
 
5. Az én lelkem oroszlánok között van. Továbbra is ellenségeinek kegyetlenségét hozza 

fel okként, amiért Istenhez könyörög a gyorsabb beavatkozásért. Az oroszlánokhoz hasonlítja 
őket, s úgy beszél róluk, mint akik a dühtől, vagy a csillapíthatatlan gyűlölettől égnek, a 
fogaikat pedig mint dárdákat és nyilakat emlegeti. Azzal, amit a nyelvükről mond, azokra az 
ártó, hamis vádakra reagál, amelyekkel a gonoszok kereskednek, s amelyek mélyebb sebeket 
ejtenek azokon az ártatlanokon, akik elszenvedik azokat, mint bármely kard. Dávid, amint ez 
közismert, nem szenvedett el súlyosabb megpróbáltatásokat annál, mint amikor az ellenségei 
hamis és rosszindulatú vádakkal árasztották el. Mikor hallunk a különféle kegyetlen 
üldöztetésekről, amiket ennek a szentnek el kellett tűrnie, akkor nem szabad 
megpróbáltatásnak tekinteni, mikor ugyanazok minket is utolérnek, hanem bele kell 
nyugodnunk mindaddig, amíg az Úr elé vihetjük a panaszainkat, Aki képes megzabolázni a 
hamis nyelvet és lefogni az erőszakos kezet. Hozzá folyamodik Dávid is az alábbi szavakkal: 
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged! S 
hogy megértsük ennek az imának a helyénvalóságát, el kell gondolkodnunk a vakmerőség és 
a gőg nagyságán, amivel a gonoszok eljárnak, mikor az Isten gondviselése nem korlátozza 
őket, valamint annak az összeesküvésnek a félelmetes természetén, amit Saul irányított Dávid, 
és általánosságban a nemzet ellen – mindez megkövetelte az isteni hatalom látványos 
beavatkozását az ő oldalán. S nem kis vigasztalás arra gondolni, hogy Istennek, mikor fellép a 
népe megsegítésére, egyben a saját dicsőségére is gondja van. Ez, valamint ellenük irányul a 
gonoszok szembeszegülése, Isten pedig soha nem tűri, hogy az Ő dicsősége elhomályosodjék, 
vagy az Ő szent nevét beszennyezzék az istenkáromlásaik. A zsoltáros visszatér a panasz 
nyelvezetéhez. Beszélt arról a kegyetlen üldöztetésről, aminek ki volt téve, s most megsiratja 
a vele szemben elkövetett árulást és megtévesztést. A lelkét meggörnyedettnek írja le, utalván 
annak hajlott testtartására, aki a félelem befolyása alatt áll, vagy a madarásztól és a hálóitól 

                                                                                                                                                   
ellenségeit. A Septuagintában „εδωκεν εις ονειδος”, a Vulgatában „dedit in opprobrium” “átadta a gyalázatnak”, 
s hasonlóképpen fordítják a kaldeus, a szír, az arab és az etióp változatok is. 
1219 Mudge szó szerint fordítja: „Lelkemmel nőstény oroszlánok között fekszem” – Secker érsek. Ez egyezik 
Bochart véleményével, aki úgy véli, hogy itt nőstény oroszlánokról van szó, amelyek a szoptatási időszakban 
különösen hevesek és veszélyesek. „Nem kell csodálkoznunk azon”, jegyzi meg, „hogy a nőstény oroszlánt a 
leghevesebb oroszlánok közé sorolják, mert a nőstény oroszlán erőben és dühödtségben utoléri, sőt el is hagyja a 
hímeket”. Ez pedig az ókori szerzők bizonyságainak igazát támasztja alá. 
1220 Fry olvasata: „Az emberek gyermekei között fekszem, akik égő tüzek, vagy lobogó lángok”. Ainsworth 
szerint: „Viszályt szítók között vagyok”. „Ennek jelentése”, mondja, „heves, vad, dühödt emberek, akik haragtól 
és irigységtől égve másokat is felgyújtanak. Ilyenekről panaszkodott Dávid Saulnak, 1Sám24:40”. French és 
Skinner olvasata: „izzó lelkű emberek”, s megjegyzik, hogy „a héberben az emberek égő fiai szerepel, s ez 
azokat jelenti, akik a pusztulásomat sürgetik”. Mant megjegyzi, hogy ez jelenthet „akár lángra lobbant 
embereket, azaz akiket a düh és a rosszindulat fűt, vagy tűzgyújtókat, akik bajt kevernek, bujtogatnak”. 
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megrettent madarakra, amelyek egy tollukat sem merik megmozdítani, hanem elterülnek a 
földön. Egyesek így olvassák: Legörnyesztette lelkemet. A másik azonban a legnyilvánvalóbb 
olvasat, s a כפף caphaph igét gyakorta veszik tárgyatlan értelemben. S jóllehet a léleknek 
fordított héber נפש nephesh szó nőnemű, nem ez az egyetlen hely, ahol hímnemű 
bővítménnyel szerepel. 

 
8. Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek! 
9. Serkenj fel én nyelvem,1221 serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a 

hajnalt!1222 
10. Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek 

között. 
11. Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. 
12. Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te 

dicsőséged! 
 
8. Kész az én szívem, oh Isten.1223 Egyesek szilárdnak, vagy megerősítettnek olvassák, 

mert a héber נכון nacon szó ezt is, azt is jelenti. Ha elfogadjuk, akkor úgy kell értenünk Dávid 
szavait, hogy azt mondja: jól és annak rendje és módja szerint elmélkedett a kimondandó 
dicséretekről. Nem vágott bele ennek a szolgálatnak az elkapkodott és felszínes ellátásába, 
amint azt sokan szokták tenni, hanem a szív szilárd elhatározásával fogott bele. Én azonban 
jobbnak tartom a másik fordítást, ami azt jelenti: teljes jókedvűséggel és szívélyes jóindulattal 
volt kész belekezdeni ebbe a szolgálatba. S noha valahányszor csak ezt a lelkületet érezzük, 
az mindig az állhatatossághoz vezet vallás gyakorlásában, mégsem lényegtelen, hogy az 
olvasó tudomására hozzuk az eredeti héberben itt szereplő szó erejét. A kész szívet Dávid itt 
szembeállítja egyrészről a képmutatónak csak a szájával végzett szolgálatával, másrészről a 
halott, vagy lusta szolgálattal. A lélek őszinte buzgalmával serkenti magát erre az önkéntes 
áldozatra, félredobván a lustaságot, s mindazt, ami akadályt jelenthet a kötelesség ellátásában. 

9. Serkenj fel én nyelvem. Dávid itt költői kifejezésekkel fejezi ki azt a hevességet, ami 
a lelkét ihlette. Felszólítja a nyelvet, a lantot és a hárfát, hogy álljanak készen Isten nevének 
ünneplésére. A כבוד cabod szót, amit én nyelvnek fordítottam, mások dicsőségnek fordítják, s 
noha ez a szokásosabb jelentése, a másikkal szerepel a 16. zsoltárban és még sok más helyen 
a Szentírásban. A szövegkörnyezet bizonyítja, hogy itt is ez a jelentése: Dávid arra céloz, 
hogy Istent hanggal és zeneszerszámokkal egyaránt dicsérné. Az első helyet a szívnek adja, a 
másodikat a szájjal történő dicséretnek, míg a harmadikat az olyan zenei kíséretnek, mely 
nagyobb buzgalomra serkent ebben a szolgálatban. Nem sokat számít, hogy az אעירה airah 
igét a felserkenek, vagy a hajnalhasadás felserkent kifejezéssel fordítjuk.1224 Az azonban, aki 
valóban felébred Isten dicséretének gyakorlására, innen megtanulhatjuk, hogy lankadatlan 
lesz a kötelességének minden részlete tekintetében. 

                                                
1221 A Károli-fordítás szerint: Serkenj fel én dicsőségem - a ford. 
1222 “Ou, me resueilleray.” — Széljegyzet. “Vagy, felébresztem.” 
1223 Ez a zsoltár két részből áll. Az előző versek alkotják az első részt, mély kétségbeesést és szélsőséges veszélyt 
fejeznek ki, panaszos és könyörgő feszültséggel terhesek. Itt azonban, ahol a második rész kezdődik, hirtelen és 
elegáns átmenetet látunk a magasztalás és a győzelem nyelvezetéhez, ami egészen a zsoltár végéig folytatódik. 
1224 Hammond olvasata: „Én keltem fel a reggelt”. Dr. Geddes, Secker érsek, Street és Fry hasonló változatokat 
adnak. „Az אעירה airah ige”, mondja Street, „hifil igealakban szerepel, ezért tárgyas. A חשהר szó a tárgyeset 
utána”. Ami a שהר szó korán fordítását illeti, Secker érsek ezt mondja: „A שהר máshol nem használatos határozói 
módon, s hiszem, hogy a כ hiányjellel sem”, s megjegyzi, hogy „a ’felkeltem a reggelt’ nyelvtanibb és költőibb”. 
Hasonló dolog gyakorta megjelenik a költészetben. Ovidius mondja például: “Non vigil ales ibi cristati cantibus 
oris evocat auroram”. “A kakas kukorékolással nem hívja elő a reggelt”. S Milton Allegro-jában az alábbi 
sorokat olvassuk: „Vagy halljam: kürt szól, s eb csahol az álmos erdőn valahol, gyengéden költögetvén a 
szunnyadó reggelt”. 
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10. Hálát adok néked, én Uram, a népek között. Miután a szöveg szerint a nemzetek és 
népek a hallgatói az általa mondott dicséretnek, ebből arra kell következtetnünk, hogy Dávid a 
zsoltárban végig emlegetett szenvedésekben Krisztust képviselte. Ezt fontos megjegyezni, 
mert ez bizonyítja, hogy a saját állapotunkat és jellemünket látjuk ebben a zsoltárban, mintegy 
tükörben. Az, hogy a szavak Krisztus királyságára vonatkoznak, Pál tekintélyével merjük 
állítani (Rm15:9), s valóban az igeverssel kapcsolatos megvilágosodott megítélés erre eléggé 
következtethet. Isten dicséretét a süketeknek hirdetni nagyobb abszurditás lenne, mint a 
szikláknak és a köveknek énekelni ezt, ezért nyilvánvaló, hogy a pogányokról feltételezhető: 
eljutnak az Isten ismeretére, mikor az Ő neve hirdettetik a számukra. Röviden megemlíti a 
célját is, mikor hozzáteszi, hogy az egész világ tele van Isten jóságával és igazságával. Már 
volt alkalmam megjegyezni, hogy figyelemre méltó a sorrend, amelyben ezeket az isteni 
tökéletességeket általában megemlíti. A puszta jósága az, ami Istent felindítja arra, hogy oly 
készségesen és nagylelkűen ígérjen. Másrészt a szavahihetőségét ajánlja figyelmünkbe, hogy 
meggyőzzön róla: ugyanolyan állhatatos az ígéreteinek beteljesítésében, mint amennyire 
készséges volt megígérni azokat. A zsoltáros imával fejezi be, melyben kéri, hogy Isten keljen 
fel, és ne hagyja elhomályosodni a dicsőségét, vagy, hogy a gonoszok vakmerősége 
tűrhetetlenné váljon, amiért továbbra is tűri az istentelenségüket. A szavakat azonban más 
értelemben is vehetjük, mint imát azért, hogy Isten siessen a pogányokat elhívni, amiről már 
beszélt a jóslat nyelvezetén, s szemléltette hatalmát azzal, hogy nemcsak Júdeában hajtott 
végre ítéleteket alkalmanként a lesújtott ártatlanok megszabadításával, hanem hatalmas 
ítéleteket is világszerte a nemzetek meghódítása végett. 
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58. zsoltár 
 
Ez a zsoltár két részből áll. Az elején Dávid a személyes becsületességét bizonygatja 

azokkal a rágalmakkal szemben, amiket ellenségei szórtak rá. Miután kifejezte érzéseit az 
általuk okozott fájdalmas sértésekről, a kegyetlenségükről és az árulásukról, az Isten ítéletére 
hivatkozva fejezi be, imádkozván azért, hogy a megérdemelt pusztulás érje utol őket. 

 
1. Az éneklőmesternek ne pusztíts el; Dávid miktámja.1225 
2. Avagy valóban igazságot szóltok?1226 Ó gyülekezet!1227 Avagy igazán ítéltek-é ti 

embernek fiai? 
3. Sőt inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben! a ti kezeiteknek hamisságát 

méritek e földön. 
4. Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjok méhétől 

kezdve. 
5. Mérgök olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket viperáé,1228 a mely füleit 

bedugja. 
6. A mely nem hallja a bűbájosoknak szavát, sem a bűvölőét, a ki bűbájakban 

jártas. 
 
2. Avagy valóban igazságot szóltok? Ezt a kérdést mintegy felelősségre vonásként 

feltéve ellenségeinek, Dávid a tudatos becsületesség bátorságát mutatja meg. Ez a bátorság azt 
mutatja meg, hogy az ügyünk igazsága látványosan nyilvánvaló, mikor magára az ellenfélre 
merünk hivatkozni. Ha ugyanis bármiféle alapja lenne a jogossága megkérdőjelezéséhez, 
akkor a magabiztosság abszurd fokát jelezné az ellenség bizonyságételének kétségbe vonása. 
Dávid olyasvalaki nyíltságával lép fel, akit a saját becsületességének érzése támogat, és a saját 
ajkukról kikényszerített kijelentéssel veri vissza ellenségeinek aljas vádjait, amelyekkel 
megpróbálták befeketíteni a jellemét azok szemében, akik elég együgyűek voltak ahhoz, hogy 
higgyenek ezekben. „Ti magatok”, mintha ezt mondta volna „tanúsíthatjátok az 
ártatlanságomat, de mégis alaptalan vádakkal üldöztök. Nem szégyellitek ezt az aljas és 
indokolatlan nyomásgyakorlást?” Szükséges azonban megállapítani, kik voltak azok, akiket 
Dávid vádol. Először gyülekezetnek nevezi őket, majd ember fiainak. A héber אלם elem szót, 
amit én gyülekezetnek fordítottam, egyesek az igazságra vonatkozó díszítő jelzőnek tekintik, 
és némának fordítják,1229 de ez nem fejezi ki a zsoltáros szavainak jelentését. Az 
igemagyarázók véleménye annak vonatkozásában is eltér, hogy mit kell gyülekezet alatt 
értenünk. Egyesek úgy vélik, hogy vádként az ellenségei által tartott gyűlésekre utal, 

                                                
1225 A Károli-fordítás szerint: Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja. V. ö. a Zsolt57:1-hez fűzött 
magyarázattal és lábjegyzettel -  a ford. 
1226 A Károli-fordítás szerint: Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-é meg? – a ford. 
1227 A Károli-fordításból az „Ó gyülekezet!” rész hiányzik – a ford. 
1228 A Károli-fordítás szerint: a siket áspisé – a ford. 
 hallgatni szóból ,אלם Jelent némi nehézséget e szó pontos jelentésének a megállapítása. Gesenius az .אלם„ 1229
származtatja: Vajon az igazság hallgat?, de ez megtöri a párhuzamosságot, ami megköveteli, hogy a צדק תדברון, 
igazságot szóltok? megfeleljen a מישרים תשפטו, igazán ítéltek? szavaknak az igeszakasz második felében. Dathe 
egyetért Lowth püspökkel és másokkal, akik az אלם szót אלים, bírák értelemben javasolják pontozni: Ó ti bírák, 
vagy fejedelmek! Lásd 2Móz22:29, Zsolt82:1. Ezt az olvasatot azonban, noha nagyon ideillő értelmű, a 
kéziratok, vagy az ókori változatok nem támogatják. Diodati és De Rossi egyetértenek a mi fordítóinkkal, akik 
gyülekezetként értelmezik a szót. Schindler ugyanígy: אלם, collegatio hominum, congregation, multitudo coetus, 
ab אלם, ligavit, colligavit. Valószínűleg ez a tényleges jelentése. A Septuaginta, a Vulgata, az etióp és az arab 
változatok szemlátomást אלם, vagy אלם szót olvastak.” — Rogers’ Book of Psalms, 2. kötet, 212. oldal. Walford 
Dathe változatát tartja jobbnak. 
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amiképpen a gonosz célokat követők szoktak cselekedni a terveik egyeztetése végett. Én 
inkább azok véleményére hajlok, akik úgy fogják fel, hogy Dávid itt (jóllehet csak 
udvariasságból) a szokásos megtisztelő titulussal illeti Saul tanácsosait, akik állítólagosan a 
nemzet javára gyűltek össze, de valójában nem más céllal, mint az ő megsemmisítésének 
elérése végett. Mások így olvassák: a gyülekezetben – ez a fordítás is ugyanazt a jelentést 
kölcsönzi az igeszakasznak, amit már említettünk, de a szavak természetes szerkezete nem 
támogatja. A gyülekezet, amelyet Dávid megszólít, az, amelyiket Saul hívott össze látszólag 
törvényes okokból, de valójában az ártatlan elnyomására. Az embernek fiai kifejezés, amit 
rögtön ezután alkalmaz rájuk – mintegy visszavéve általa a korábban adott megtisztelő titulust 
– látszólag a jellemük megvetése miatt használja, mert mondhatjuk, hogy inkább alkottak egy 
közönséges rablócsapatot, mint a bírák gyülekezetét. Egyesek azonban vélekedhetnek úgy, 
hogy ezt a kifejezést használva Dávid szembenállás egyetemességére nézett, amellyel 
szembesült – majdnem az egész nép ehhez a gonosz klikkhez hajlott, s itt nemes szívvel 
szegül szembe a nagyszámú ellenséggel. Egyébként az igeszakasz által tanított lecke világos. 
Még ha az egész világ száll is szembe Isten népével, nekik, amíg a becsületességük tudata 
támogatja őket, nincs okuk félni szembeszállni királyokkal és a tanácsosaikkal, valamint a nép 
vegyes csőcselékével. S ha az egész világ veti is el, hogy meghallgasson minket, akkor is meg 
kell tanulnunk Dávid példájából megelégedni a jó lelkiismeret bizonyságával, és az Isten 
ítélőszéke elé járulással. Ágoston, akinek nem állt más a rendelkezésére, csak ennek az 
igeversnek a görög változata, abba az elmés értekezésbe fogott ezzel az igeverssel 
kapcsolatosan, hogy az emberek ítélete rendszerint helyes, ha általános alapelvek alapján kell 
dönteniük, de minden képzeletet felülmúlóan mond csődöt, mikor a konkrét esetekre 
alkalmazzák ezeket az alapelveket1230 a gonosz szeszélyeik elvakító és eltévelyítő hatásának 
következtében. Mindez hihetőnek, és a maga helyén hasznosnak tűnhet, de az igeszakasz 
jelentésének teljes félreértéséből származik. 

3. Sőt inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben! Az előző igeversben a 
viselkedésükben mutatkozó vaskos szégyentelenséget panaszolta, Most azzal vádolja őket, 
hogy a hamisságot egyrészről a gondolataikban táplálják, másrészről a kezeikkel gyakorolják 
is. Ennek megfelelően fordítottam a héber אף aph, névelőt a sőt inkább kifejezéssel. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy Dávid, miután először visszaverte ellenségeinek rágalmait, most 
felelősségre vonja őket a saját maguk által elkövetett bűnkért. Az igevers második mondatát 
kétféleképpen fordíthatjuk: hamisságot mértek kezeitekkel, vagy kezeitek hamisságot mérnek, 
s miután a jelentés ugyanaz, nem túl fontos, hogy az olvasó melyiket fogadja el. Egyesek úgy 
vélik, hogy a mérni jelképes kifejezést használja, utalván az egyenlőség színlelésére, melynek 
örve alatt elszenvedte az üldöztetést, mintha ő lett volna a békesség megzavarója, s ő lett 
volna vádolható árulással és a királlyal való szembeszegüléssel. Az ellenségei minden 
valószínűség szerint a hihető ürügyek tetszetős mázával leplezték az elnyomásukat, amilyet a 
képmutatók soha nem lassúak kiagyalni. A פלס phalas héber szó azonban tágabb jelentést is 
megenged: jelentheti azt is, hogy formálni, vagy sorrendbe tenni. Ezért lehet,m hogy a 
kifejezés nem jelent többet, csak azt, hogy formába öntötték azokat a bűnöket, amelyeket 
először a gondolataik közé rejtettek. Mikor hozzáteszi, hogy e földön, azzal a gonoszságuk 
zabolátlan szabadosságára utal, amit nyíltan űztek, nem olyan helyeken, ahol a leplezés 
gyakorolható lett volna. 

4. Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjok méhétől 
kezdve. A jellemük a körülmények súlyosbítása végett azzal is előhozakodik, hogy nemcsak a 
jelen bűnösei voltak, de egyenesek a bűnök elkövetésére születtek. Látunk némelyeket, akik 
egyébként nem annyira romlottak a hajlamaik tekintetében, hogy rossz útra térnek az elme 
                                                
1230 “Argute hic disputant, hominibus rectum esse judicium in generalibus principiis: sed ubi ad hypothesin 
ventum est, hallucinari”, stb. A francia változatban: “Dispute yci subtilement que les hommes ont un jugement 
droit et entier es principes generaux, mais quand ce vient a la particularite, que leur raison defaut”, stb. 
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léhasága, rossz példák, vagy a vágyaik unszolása, illetve hasonló okok miatt, de Dávid azzal 
vádolja ellenségeit, hogy már az anyaméhben megerjesztette őket a bűn. Ezzel arra utal, hogy 
árulásuk és kegyetlenségük velük született dolgok. Mi valamennyien a bűntől 
beszennyezetten lépünk ebbe a világba, Ádám leszármazottaiként a lényegében megromlott 
természetet öröklünk, s magunktól képtelenek vagyunk bármi jóra törekedni. Létezik azonban 
egy titkos zabla, ami a legtöbb embert meggátolja abban, hogy teljes mellszélességgel 
belevessék magukat a romlottságba. Az eredendő bűn pecsétje kivétel nélkül az egész 
emberiséghez hozzátapad, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy egyeseket a mértékletesség és a 
külső magatartás illendősége jellemez. Mások viszont gonoszok, mégis, a mértékletesség 
határain belül. A harmadik osztály azonban annyira romlott, hogy a társadalom tűrhetetlen 
tagjaivá válnak. Ez pedig szélsőséges gonoszság – túlságosan észrevehető, semhogy 
elkerülhetné a megvetést még az emberiség általános romlottságán belül is – s Dávid ezt 
tulajdonítja ellenségeinek. Egyenesen a gonoszság szörnyetegeinek bélyegzi őket. 

5. Mérgök olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket viperáé.1231 Folytatja a leírását, s 
noha helyezhetett volna nagy súlyt a hevességre, ami a szembenállásukat jellemezte, itt, és 
máshol főként a rosszindulatú támadó hajlamukkal vádolja őket. Egyesek így olvassák: a 
hevességük,1232 de ez nem adja vissza azt a hasonlatot, mellyel a kígyókhoz hasonlítja őket. 
Semmiféle ellenvetést sem lehet tenni az általunk adott fordítással szemben, amit a szó 
etimológiájából származtattunk, ami a hőség szóból ered. Közismert, hogy míg egyes mérgek 
a hideggel ölnek, mások égető tűzzel emésztik fel a belső szerveket. Dávid tehát azt jelenti ki 
ellenségeiről, hogy annyira tele vannak halálos rosszindulattal, mint a kígyók méreggel. S 
hogy még jobban kifejezze tökéletes ravaszságukat, a süket kígyókhoz hasonlítja őket, melyek 
bezárják a füleiket a kígyóbűvölő előtt – nem közönséges fajta kígyók, hanem amelyek 
híresek a ravaszságukról és óvatosságukról minden efféle fortéllyal szemben. De vajon 
létezik-e olyasmi, mint az elbűvölés? Ha nem, akkor abszurdnak és gyerekesnek tűnhet 
hasonlatot származtatni belőle, hacsak nem feltételezzük, hogy Dávid pusztán megszokásból 
hangoztatott egy általánosan elfogadott, bár téves véleményt.1233 Ugyanakkor természetesen 
arra látszik célozni, hogy a kígyókat el lehet bűvölni, s én nem látok benne semmi rosszat, 
amiért ezt ne fogadhatnánk el. Az ókoriak hittek abban, hogy a Marsiak Olaszországban 

                                                
1231 A פתן phethen, amit áspisnak fordítanak, sokak szerint azt a kígyófajtát jelenti, amit az ókorban áspisnak 
neveztek, s amelyre a Szentírás gyakran utal (5Móz33:33; Jób20:14, 16; Ézs11:8). Ez a בתם boetem az 
araboknál, amit M. Forskal (Descript. Anim. 15. oldal) úgy ír le, mint fekete-fehér foltos, mintegy 30 centi 
hosszú, egy-másfél centi vastag, tojásokból kikelő kígyót, melynek a marása majdnem azonnali halált okoz, s 
amit a művelt emberek Cipruson az „áspis” névvel illetnek, bár a köznép között κουφη, süket a neve. 
1232 Ez a Septuaginta, a Vulgata és Jeromos olvasata. A Septuagintában a  Θυμορ, a Vulgatában és Jeromosnál a 
furor szó szerepel. 
1233 Az, hogy a kígyóféléket lehet bűvölni, közismert, és az egyik legkülönösebb és érdekesebb tény a természet 
történetében. A görög és a római klasszikusok, a héber és az arab szerzők gyakran említik, s az utóbbiak nagyon 
jól ismerték a különféle fajtájú kígyókat. S alátámasztja ezt nagyon sok modern utazó tanúságtétele is. Egyes 
kígyóknak tetszik az éneklés és a zene, s ezzel le lehet csillapítani a dühüket, s ártalmatlanná tehetők (Péld10:8). 
Keleten nem ritka, hogy tilinkókat, furulyákat, sípokat, vagy kis dobokat használnak arra, hogy előcsalogassák a 
kígyókat a rejtekhelyükről és lecsillapítsák vadságukat. Mikor pedig megszelídültek, a kígyóbűvölő ráveszi őket, 
hogy táncoljanak, s a teste köré csavarodjanak, s minden baj nélkül bánik velük annak ellenére, hogy a 
méregfogaik nincsenek kitörve. Néha azonban a kígyóbűvölő mestersége csődöt mond, s a ráolvasás ellenére a 
kígyó belemar a kezébe, halálos sebet okozva a méregfogaival (Jer8:17). Ebben az esetben „nem hallgat a 
kígyóbűvölőre”. Nem szükséges azt feltételezni, hogy a süket áspis  a természettől fogva süket kígyófajt jelent, 
olyat, amit soha nem is tud a kígyóbűvölő elbűvölni. Talán csak annyit jelent mindez, hogy a bűvölés néha nem 
válik be, s némely viperák oly makacsok, hogy a zene hangjai semmiféle hatással sincsenek rájuk, mint azok a 
teremtmények, akik meg vannak fosztva a hallástól, vagy nem működnek a füleik. A módot, ahogyan „a süket 
vipera a füleit bedugja”, Lochart így írja le: „A csúszómászó az egyik fülét  földre szorítja, s a farkával befedi a 
másikat, hogy ne hallja a zenét, vagy heves sziszegéssel veri vissza  bűvölést”. Ugyanilyen engesztelhetetlenek a 
gonoszok itt a rábeszéléssel szemben: nem hagynak fel bűnös útjaikkal, s nem térnek át Isten útjaira még a 
legmeggyőzőbb kérlelésre sem. 
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kitűntek ebben a művészetben. S ha nem gyakorolták volna a bűvölést, akkor mi szükség lett 
volna arra, hogy a törvény tiltsa és elítélje (5Móz18:11)? Nem azt akarom mondani ezzel, 
hogy létezik tényleges mód, vagy művészet a bűvölés kivitelezésére. Ezt kétségtelenül a Sátán 
trükkjével űzték,1234 akinek Isten megengedte, hogy megtévessze a hitetlen és tudatlan 
embereket, de azokat nem, akik az Ő Ígéje és Lelke által megvilágosodtak. Elkerülhetünk 
azonban minden okot a kíváncsi kérdezősködésre, ha elfogadjuk a már említett nézetet, mely 
szerint Dávid a hasonlatát a közismert és elterjed tévelygéstől kölcsönzi, s pusztán csak annyit 
mond, hogy egyetlen fajta kígyó sem volt ravaszabb az ellenségeinél, még azok sem (ha 
egyáltalában léteznek), melyek képesek útját állni a bűvölésnek. 

 
7. Isten, rontsd meg az ő fogaikat az ő szájokban; az oroszlánoknak zápfogait 

törd össze, Uram! 
8. Olvadjanak el, folyjanak széllyel, mint a víz; feszítsék meg íjaikat, legyenek 

nyilaik, mint a töröttek.1235 
9. Legyenek mint a csiga, a mely szétfolyván, elmúlik; mint az aszszonynak 

koraszülötte,1236 a mely nem látta a napot. 
10. Mielőtt megéreznék fazekaitok1237 a tövisek tüzét,1238 még nyershúsként1239 

elragadja azt a forgószél. 
 
7. Isten, rontsd meg az ő fogaikat az ő szájokban.1240 A zsoltárban ettől kezdve az 

átkozódás nyelvével szól, és nyomatékosan kéri Istent, álljon bosszút, mert Ő jogosult 
visszaverni az elnyomást és megvédeni a megsebesített ártatlanságot. Szükséges azonban 
odafigyelnünk a módra, ahogyan ezt megteszi. Mindaddig nem kéri, hogy Isten ítélje meg, 
vagy támogassa az ügyét, ameddig először is nem erősítgette az ártatlanságát, s nem 
panaszolta el ellenségeinek rosszindulatú viselkedését. Istentől ugyanis soha nem várhatjuk, 
hogy olyan ügyet vállaljon fel, ami méltatlan a védelemre. Az előttünk levő igeversben Dávid 
azért imádkozik, hogy Isten törje meg a gonoszokat, s korlátozza dühük hevességét. A fogaik 
                                                
1234 A hatalmat, amivel a kígyóbűvölők a kígyók felett rendelkeztek, valószínűleg a láthatatlan lények 
közreműködésének tulajdonították, noha lehet, hogy az általuk használt zene természetes hatásának volt 
köszönhető. 
1235 A Károli-fordítás szerint: ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok – a ford. Az eredetiben egyáltalában 
nem szerepel a „legyenek nyilaik” kifejezés, ezt Kálvin teszi hozzá a francia változatban. Van némi nehézség az 
igevers utolsó tagját illetően. Sok fordító Istenre vonatkoztatja, aki az istentelenek ellen feszíti meg az íját. Ez 
egyezik a Septuaginta, a Vulgata, a kaldeus, a szír és az arab változatokkal. Symmachus és mások azonban 
azokra az istentelen emberekre vonatkoztatják, akik valóban azt lesik, hogy miképpen árthatnak az 
istenfélőknek, bár eredménytelenül. „Ez tűnik”, mondja Dathe, „a legtermészetesebb jelentésnek. A 7. versben a 
szent író Magához Istenhez szól második személyben, itt pedig a gonoszok igazak elleni próbálkozásainak 
sikertelen végkimenetelét írja le”. „Meg vagyok róla győződve”, mondja Rogers, „hogy néhány szó, valaminek a 
neve, amivel a gonoszok elpusztulnak az isteni bosszúállás során, elveszett a héber szövegből.” – Book of Psalms 
in Hebrew, 2. kötet, 213. oldal 
1236 A Károli-fordítás szerint: idétlen szülötte – a ford. 
1237 “Ou, vos espines.” — Széljegyzet. “Vagy, a töviseitek.” 
1238 A Károli-fordítás szerint: fazekaitok a tövist – a ford. 
1239 A Károli-fordítás szerint: mind nyersen, mind égőn – a ford. 
1240 A „rontsd (törd) meg a fogaikat a szájukban” valószínűleg a folytatása annak a jelképes szemléltetésnek, 
amit rögtön ezelőtt a kígyóktól és a viperáktól kölcsönzött, melyeknek a mérge egy zacskóban van az egyik 
foguk alatt, s amelyeket le lehet fegyverezni úgy, hogy megfosztjuk őket ettől a méregfoguktól. Ezt a 
kígyóbűvölő néha meg is teszi, miután a zenével előcsalogatta őket a búvóhelyükről. Mikor megjelenik a kígyó, 
torkon ragadja, elővonja, megmutatja a méregfogait, és kitöri azokat. Látszólag erre a fogkitörésre utal itt Dávid. 
„A fogak eme említése””, mondja Hammond, „tökéletes bevezetése annak, ami az oroszlánról következik, 
amelynek a harapása hevesebb és félelmetesebb, így ez a rész a nyílt, heves támadót, az erőszakos és 
törvénytelen személyt jelenti. A kígyó fogai pedig a suttogó rágalmazó okozta titkosabb, észrevehetetlenebb 
sebekre vonatkoznak, amelyek azonban mégis ugyanolyan veszélyesek és pusztítók, mint az előbbiek, s a 
legkisebb lyukakon át ölik meg azt, akibe a kígyó belemart.” 
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alatt arra céloz, hogy a vadállatokra emlékeztetnek, mikor az általuk elnyomott áldozatokat 
szét akarják szaggatni, és meg akarják semmisíteni. Ez világosabban kiderül az igevers 
második részéből, ahol az oroszlánokhoz hasonlítja őket. A hasonlat azt a dühöt jelöli, 
amellyel a megsemmisítésére törekedtek. 

A következő, és néhány azt követő igeversben ugyanazt a témát folytatja, odaillő 
hasonlatokat alkalmazva. Imádkozik, hogy Isten folyassa szét őket, mint a vizet, azaz gyorsan. 
A kifejezés jelzi a hitének nagyságát. Ellenségei a szeme előtt voltak nagy számban és erőben, 
látta, hogy hatalmuk mélyen gyökerezik és szilárdan megalapozott. Az egész nemzet ellene 
volt, és látszólag úgy állt előtte, mint a sziklás hegyek reménytelen és félelmetes akadálya. Az 
ima, hogy ez a szilárd és hatalmas ellenállás olvadjon szét és tűnjön el, nem kis bátorságról 
bizonyság, s a végeredmény csak annak a számára hihető, aki megtanulta Isten hatalmát 
felmagasztalni minden közbenső akadály fölé. A rögtön ezután következő hasonlatban azért 
imádkozik, ellenségeinek erőfeszítései hiúsuljanak meg. A szavainak jelentése az, hogy a 
nyilaik erőtlenül, mintegy törötten hulljanak alá, ha megfeszítik íjaikat. Miután mondhatni 
engesztelhetetlen kegyetlenség hajtotta őket, ezért azt kéri, hogy Isten forgassa fel a 
vállalkozásaikat, s ebben ismét csak bámulhatjuk rendíthetetlen bátorságát, mellyel képes volt 
úgy szemlélni ellenségeinek félelmetes készülődését, mint teljességgel Isten hatalma alatt álló 
dolgot, egész hatalmukat pedig, mint az Ő lábai előtt heverőt. Vegyük fontolóra a példáját 
ebben a konkrét dologban. Ne hagyjuk abba az imádkozást még akkor sem, mikor ellenségeik 
nyilai már az íjaik húrjára kerültek, és a pusztulás látszólag elkerülhetetlen. 

9. Legyenek mint a csiga, a mely szétfolyván, elmúlik. Az ebben az igeversben szereplő 
két hasonlat célja ugyanaz. Az első kifejezi azt a kívánságát, hogy ellenségei csendben 
múljanak ki, s természetükben bizonyuljanak a legtovatűnőbbeknek. A csigákhoz hasonlítja 
őket,1241 s nevetségesnek tűnhet, hogy Dávid ilyen megvetendő jelképeket használ, mikor 
olyan emberekről beszél, akik az erejük és a befolyásuk folytán félelmetesek voltak, 
amennyiben nem vesszük figyelembe, hogy Istent úgy tekintette, mint Aki képes egyetlen 
pillanat alatt a legcsekélyebb erőfeszítés nélkül összezúzni és megsemmisíteni a legerősebb 
ellenállást is. Az erejük lehetett oly nagy, ami a hiábavaló magabiztosságuk folytán arra 
indította őket, hogy terveiket a távoli jövőre is kiterjesszék, Dávid azonban a hit szemeivel 
nézett, s látta azt megsemmisülve Isten hamarosan bekövetkező ítéletének következtében. 
Talán arra a hirtelenségre utalt, amivel a gonoszok hatalomra jutottak, s ezzel arra a gőgre 
akart csapást mérni, ami el szokta őket tölteni a könnyű gazdagságra jutás következtében. 
Ezért emlékezteti őket arra, hogy a pusztulásuk is ugyanolyan gyors és hirtelen lesz. Ugyanez 
a jelentése az igevers végén használt hasonlatnak is, ahol egy abortuszhoz hasonlítja őket. Ha 
azt az időtartamot tekintjük, amit hiábavaló magabiztosságukban életük hosszának 
képzelnek,1242 akkor mondhatjuk, hogy még azelőtt távoznak a világból, hogy elkezdtek volna 
élni, s eltántoríttatnak mondhatni a létezésnek magától a céljától. 

10. Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövisek tüzét. Bizonyos homályosság társul ehhez 
az igevershez, ami részben a zavaros szerkezetéből, részben a kettős jelentéssel fordítható 

                                                
1241 Az eredeti csigát jelentő szó kizárólag itt fordul elő az egész Bibliában. A Septuaginta az ωσει κηρος, mint a 
viasz kifejezéssel fordítja, a szír változat és a Vulgata pedig ezt követik. A kaldeus változatban azonban a „mint 
a csúszómászó” kifejezés szerepel, a szó valamiféle mászó állatot jelent, ami a szétolvadás kiváló példája,  
látszólag ezt alkalmazza a csigára, ami a mászás közben nyálkát hagy a maga útján, míg teljesen szét nem olvad, 
és el nem pusztul. V. ö. Jób3:16. 
1242 “Si reputamus quantum temporis inani fiducia devorent, stb.”. Szó szerint: „Ha fontolóra vesszük, mennyi 
időt falnak fel hiábavaló magabiztosságukban, stb.”. A francia változat ragaszkodik ehhez a szó szerint 
fordításhoz: “Si nous regardons combien ils devorent de temps par leur vaine confiance”. Az angol fordítók 
azonban a szöveg szabadabb fordítása mellett döntöttek, mert ez látszik ama esetek egyikének, ahol a latin 
idióma magyarázatra szorul annak érdekében, hogy a jelentése érthetővé váljon bármely más nyelven is. 
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szavaknak köszönhető.1243 A héber סירות siroth szó ugyanis jelenthet mind fazekat, mind 
tövist. Ha az első jelentést fogadjuk el, akkor így kell olvasnunk az igerészt: mielőtt a 
fazekaitok megéreznék a tövisek által gyújtott tüzet, ha a másodikat, akkor pedig így: mielőtt a 
töviseitek bokorrá nőnének, azaz elérnék teljes magasságukat és sűrűségüket. Amit az első 
jelentést követve nyershúsnak fordítottunk, azt a második jelentéssel éretlennek, vagy még fel 
nem nőttnek kell fordítani. A zsoltáros mondanivalója azonban az igeszakaszban elegendően 
világos. Annak az ítéletnek a gyorsaságára utal, amit Isten majd az ellenségein hajt végre, s 
azért imádkozik, hogy úgy ragadja el őket, mint a forgószél, vagy még mielőtt elérik a teljes 
erejüket, mint az eleven növényből kinövő tövis, vagy még mielőtt teljesen kifejlődnének és 
elkészülnének, mint a fazékban főzött hús. Az utóbbi jelentés tűnik annak, amiképpen az 
igevers a leginkább magyarázható: Isten az Ő haragjának forgószelével ragadja el a 
gonoszokat úgy, mint a még nem főzött húst, amelyről mondhatjuk, hogy még alig érezte a 
tűz melegét. 

 
11. Örül az igaz, mikor látja1244 a bosszúállást; lábait mossa a gonosznak 

vérében.1245 
12. És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma [szó szerint: gyümölcse1246] 

az igaznak; bizony van ítélő Isten e földön! 
 
11. Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást. Első ránézésre úgy tűnhet: az igazaknak 

itt tulajdonított érzés távol áll attól, hogy összeegyeztethető legyen azzal a könyörülettel, 
aminek jellemeznie kell őket. Emlékeznünk kell azonban, amint már sokszor megjegyeztem 
máshol, hogy az érzelem, amit Dávid igyekszik nekik tulajdonítani, tiszta és jól szabályozott, 
s ebben az esetben semmi abszurd nincs annak feltételezésében, hogy a hívőknek a Szentlélek 
befolyása és vezetése alatt örvendezniük kell, mikor látják az Isten ítéleteinek végrehajtását. 
Az a kegyetlen elégedettség, amit túl sokan éreznek, mikor látják megsemmisülni az 
ellenségeiket, a gyűlölet, a harag, vagy a türelmetlenség szentségtelen szeszélyeinek az 
eredménye, ami a bosszú utáni zabolátlan vágyakozásra sarkall. Amíg megengedjük a 
romlottságnak, hogy ekképpen működjön, addig nem lehetséges helyes, vagy elfogadható 

                                                
1243 Ezt az igeverset tekintik a Zsoltárok könyve egyik legnehezebb igeversének, ami nagyon megzavarta a 
fordítókat. Horsley püspök így fordítja: „Mielőtt a fazekaitok megéreznék a tüskebokrot, forgószélben és 
hurrikánban fogja azokat elsöpörni”. Feltételezi, hogy a nyelvezet közmondásszerű, és a zsoltáros az isteni harag 
hirtelen kitörését írja le, ami annyira hirtelen és heves, mint a száraz tüskebokor lángjainak felcsapása a 
háziasszony fazeka alatt. Walford olvasata: „Mielőtt a főzőedényeitek megéreznék a tüzelőt, a forgószél 
szétszórja mind a zöldet, mind a szárazat”. A szerző és mások azt felételezik, hogy az igeszakasz az arabok 
módszerére utal, akik mikor főzni akarnak, bozótot és tüskebokrokat gyűjtenek össze, zöldeket és kiszáradtakat 
egyaránt, amivel aztán tüzet gerjesztenek a nyílt levegőn. Mielőtt azonban a konyhaedényeik érezhetően 
felmelegednének, a forgószél gyakorta feltámad és szétszórja a tüzelőt. Fry némileg más magyarázatot ad. Az ő 
olvasata: „Mielőtt az edényeitek megéreznék az égő töviseket, a forró forgószél fogja megemészteni azokat, 
zöldet és szárazat egyaránt”. Még megjegyzi, hogy „a  שער, vagy a סער kétségtelenül a forró szél működését 
jelenti a sivatagban”. Ez a szél kiváltképpen pusztító, s gyakorta karavánokat betemetőként és megsemmisítőként 
ismeretes. Sidi Hammet, leírván az utazásait Timbuktu nagy sivatagán keresztül egy több mint ezerfős 
karavánnal és négyezer tevével, elmeséli, hogy „miután egy hónapja utaztak, rájuk támadt a számum, a sivatag 
égő szélrohama, ami homokfelhőket ragad magvával. Kénytelenek voltak két napig arccal a földön feküdni, csak 
néha emelhették fel a fejüket, hogy lerázzák róla a homokot és levegő vegyenek. Háromszázan soha többé nem 
keltek fel, és kétszáz teve is elpusztult”. — Murray’s Discoveries in Africa, 1. kötet, 515-516. oldal. Estius így 
fordítja: „Mielőtt a töviseitek teljesen felnőve bokrot alkotnának, a vihar hevessége ragadja el azokat mondhatni 
koruk virágjában, beérésük előtt”. A חי-כמו  kemo-chai szavak, melyeket Kálvin nyershúsnak fordít, ebben az 
értelemben a 3Móz13:16-ban és az 1Sám11:15-ben szerepelnek. 
1244 “Ou, pource qu’il aura veu.” — Széljegyzet. “Vagy, mert látja.” 
1245 „A hasonlatot a heves csatáktól kölcsönzi, melyben a vérontás annyira nagy, hogy megnedvesíti a csatában 
győztesek lábait.” — Walford. 
1246 A jutalom az engedelmesség gyümölcse. Ézs53:10 
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ájtatosság. Viszont ha valakit a szent buzgóság vezet abban, hogy szimpatizáljon annak a 
bosszúállásnak az igazságosságával, amit Isten szabhatott ki, a gonoszok megbüntetéséből 
fakadó öröme ugyanolyan tiszta lesz, mint amilyen erős és szeplőtelen volt a megtérésükre és 
az üdvözülésükre irányuló vágyakozása. Istent nem gátolja meg az Ő könyörülete abban, 
hogy alkalmas esetekben a bíró szigorúságával lépjen fel, mikor más eszközökkel hiába 
próbálta meg a bűnöst rávenni a megtérésre. S nem tekinthető a szigorúság efféle gyakorlása 
az Ő irgalmasságát beszennyező cselekedetnek. Hasonlóan az igazak is buzgón vágynak az 
ellenségeik megtérésére, és sok türelemmel viseltetnek a sérelmek közepette arra való 
tekintettel, hogy az üdvösség útjára vezessék őket, de mikor a szándékos makacsság végül 
elhozta a büntetés óráját, az egyetlen természetes viselkedés az, ha látják a büntetést kiszabva, 
mint bizonyítékát annak az törődésnek, amellyel Isten viszonyul az ő személyes 
biztonságukhoz. Elszomorítja őket, valahányszor Isten látszólag szemet huny ellenségeik 
üldöztetései felett, s miképpen ne éreznének elégedettséget, mikor a megszolgált büntetéssel 
sújtja a törvényszegőt? 

12. És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma az igaznak. További bizonyítékát 
látjuk az okáról, vagy forrásáról elmondottakban annak, hogy a szenteknek tulajdonított 
örömhöz nem keverednek rossz érzések. Figyelemre méltó az igevers menetéből, hogy Dávid 
most látszólag kivétel nélkül mindenkinek tulajdonítja azokat az érzelmeket, amit ezelőtt 
kizárólag csak a jóknak tulajdonított. De a rögvest hozzátett elismerés csak azoktól a 
szentektől származhat, akiknek van szemük az isteni rendeletekre. Ezért úgy vélem, konkrétan 
rájuk utal az És azt mondja az ember, stb. kifejezéssel. Ez a beszédmód egyben azt is 
sugallhatja, hogy sokan, akiknek az elméje megtántorodott, meg fognak erősítteti a hitben. 
Csak az igazakra céloz, s a határozatlan beszédformát a létszámuk jelölésére alkalmazza. 
Közismert, hogy sokan, akiknek a hitét meg szokták ingatni az isteni irányítás látszólagos 
egyenlőtlenségei és zavarai, összeszedik a bátorságukat és teljesen megváltoznak a nézeteik, 
mikor Isten karja megmutatkozik az Ő ítéleteiben. Ilyenkor az ebben a versben szereplő 
elismerést széles körben, és kiterjedten fogadják el, amiképpen Ézsaiás is mondja: „ha 
ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai” (Ézs26:9). A héber אך 
ach névelő, amit a bizonyára szóval fordítottunk, időnként egyszerű helyeslést jelent, de 
általában nyomatékosító, s itt arra az ellentétre céloz, ami a hitetlenség között van, amit akkor 
érzünk, mikor Isten felfüggeszti az ítéleteinek végrehajtását, valamint a magabiztosság között, 
ami akkor tölt el minket, mikor végrehajtja azokat. Az igeversben ismétlődő névelők tehát azt 
közvetítik, hogy az emberek tegyék félre azt a vonakodást, ami akkor szokott az elméjükbe 
lopakodni, mikor Isten késlelteti a bűn büntetésének kiszabását, s mondhatni javítsák ki a 
hibát, ami elvarázsolta őket. Semmi sem tudja jobban támogatni a kegyességet, mint a belső 
és erőteljes meggyőződés arról, hogy az igazak soha nem veszítik el a jutalmukat. Ezért 
mondja Ézsaiás: „Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mert cselekedeteik 
gyümölcsével élnek” (Ézs3:11). Mikor az igazságosságnak nincs jutalma, hajlamosak 
vagyunk hitetlen félelmeket táplálni, s azt képzelni, hogy Isten visszavonult a világ 
kormányzásától, és közönnyel viseltetik annak dolgai iránt. A 73. zsoltárban majd lesz 
alkalmam részletesen is tárgyalni ezt a témát. 

Hozzáteszi még az okot, amiért az igazak nem mulasztják majd el learatni a 
kegyességük jutalmát: mert Isten a világ Bírája. Ezért lehetetlenség, feltételezve, hogy a 
világot Isten gondviselése irányítja, hogy előbb, vagy utóbb, de ne tenne különbséget a jó és a 
rossz között. Konkrétan azt mondja: Ő bíró [ítélő] a Földön, mert az emberek néha profánul 
azt képzelték, hogy Isten kormányzása a mennyre korlátozódik, s a világ dolgai a vak 
véletlenre vannak ráhagyva. 
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59. zsoltár 
 
A bevezető, ami rögtön ezután következik, tájékoztat minket arról, hogy milyen 

alkalomból íródott a zsoltár, mely egyébként nagyon hasonlít az előzőre. Az ellenségei 
kegyetlen igazságtalanságával kezdi, noha semmit sem tett, amivel azt kiérdemelte volna. A 
panaszát egy ima követi Istenhez, s miután a reménysége megújul a jámbor elmélkedés során, 
egy próféciával folytatja a szerencsétlen pusztulásukról. Végül a szabadulásának hálás 
megemlékezésébe fog bele, és dicséri Istent az Ő jóságáért. 

 
1. Az éneklőmesternek az altashétre [ne pusztíts el1247]. Dávid miktámja; midőn 

embereket külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt. 
 
Dávid történetének eme eseményét valamennyien ismerjük (1Sám19:11). A saját 

házában kerítette be őt a katonák csapata, s nem volt szabad kijárása a városba, melynek 
minden utcasarkán Saul katonái álltak, s lehetetlennek látszott, hogy megmenthesse életét. A 
feleségének, mint közreműködőnek köszönhette az életét, de az isteni jóságtól várta a 
biztonságot. Mikál kiagyalhatta a fortélyt, ami megtévesztette az atyja által küldött katonákat, 
de Dávid soha nem menekülhetett volna meg másként, csak Isten csodálatos megtartásával. A 
bevezető szavaiból azt is megtudjuk, hogy őrizték a házát, s a körülményeket tekintve ez 
egyenértékű annak kimondásával, hogy be volt zárva a biztos pusztulásra, mert Saul ügynökei 
nemcsak a megfigyelése, de az elpusztítása végett is küldettek. 

 
2. Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól 

ments meg engemet! 
3. Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg 

engemet; 
4. Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek; a nélkül, 

hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram! 
5. Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek ellenem: serkenj fel segítségemre1248 

és lásd meg ezeket! 
6. Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! Látogass meg minden 

nemzetet,1249 ne könyörülj senkin, a ki hamisságot cselekszik. Szela. 
 
2. Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem! Ellenségeinek erejénél és 

erőszakosságánál időzik, hogy nagyobb buzgóságra serkentse az elméjét az imádkozás 
kötelességének terén. Úgy írja le őket, mint rá támadókat, mely kifejezésben nem egyszerűen 
csak a támadásuk vakmerőségét, vagy hevességét jelzi, hanem a rendkívüli erőfölényüket is. 
Azt is kéri, hogy legyen magasra emelve, mondhatni e fölé a mindent elnyelő áradat fölé. Az 
általa használt szavak arra tanítanak minket, hogy hinnünk kell benne: Isten képes 
megszabadítani minket még a vészhelyzetekből is, mikor ellenségeink hatalmas előnnyel 
bírnak velünk szemben. A soron következő igeversben, miközben kifejezi a végletet, amibe 
jutott, egyidejűleg hivatkozik üldözőinek igazságtalanságára és kegyetlenségére is. Rögtön 
ezután összekapcsolja a panaszának két alapját: egyrészről azt, hogy minden segítségnek 
híjával van a veszélyben, másrészről pedig az általa elszenvedett támadások meg nem szolgált 
mivoltát. Már többször megjegyeztem, hogy a magabiztosságunk a kegyelem trónjához 

                                                
1247 V. ö. a Zsolt57:1-hez fűzött magyarázattal és lábjegyzettel -  a ford. 
1248 A Károli-fordításban itt az előmbe szó szerepel – a ford. 
1249 A Károli-fordítás szerint: Büntesd meg mind e pogányokat – a ford. 
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történő folyamodás során arányos lesz azzal, amilyen mértékben tudatában vagyunk a 
becsületességünknek, mert nagyobb szabadságot kell éreznünk olyan ügy melletti fellépésben, 
ami ekkor az Isten ügye is. Ő az igazság védelmezője, s akik elnyomják az ártatlant, 
szükségszerűen az ellenségei közé sorolandók. Dávid ennek megfelelően alapozza az első 
kifogását arra, hogy teljesen meg van fosztva minden földi segítségtől, miután minden 
oldalról összeesküvéseket szőttek ellene, s félelmetes bűnszövetkezet támadta meg. Második 
kifogása az ártatlanságán alapszik. Lehet, hogy az Isten által a népére küldött 
megpróbáltatások a bűneik büntetése, de ami Sault illeti, Dávid joggal menthette fel magát 
minden szégyentől, s ezt az alkalmat felhasználja arra, hogy Istenhez folyamodjon a 
becsületességének vonatkozásában, amit az emberek aljas rágalmai megkérdőjeleztek. Ezt 
megtehették, de Dávid kijelenti, hogy nem vádolhatják bűnnel, vagy hibával. De bármennyire 
alaptalan is volt az ellenségességük, Dávid elmondja, hogy egybegyűltek, azaz fáradhatatlanul 
folytatták a tevékenységüket nem más céllal, mint hogy véghezvigyék áldozatuk romlását. 

5. Serkenj fel segítségemre és lásd meg ezeket! Ennek a nyelvezetnek a használatával 
egy futó pillantást vet arra a buzgalomra, amivel az ellenségei, amint már említette, nyomást 
gyakoroltak rá, s kijelenti ama vágyát, hogy Isten hasonló sietséggel nyújtson neki segítséget, 
mint amilyennel amazok igyekeznek őt elpusztítani. Az isteni kegyesség elnyerése végett 
ismét kéri Istent: legyen az ügyének tanúja és bírája, hozzátéve: lásd meg ezeket! Olyan 
kifejezés ez, amely azonnal a hit és a test tökéletlenségének illatát árasztja. Úgy beszélvén 
Istenről, mintha ez idáig csukva lettek volna az Ő szemei minden általa elszenvedett rossz 
előtt, s most először nyitotta volna ki és fedezte volna fel azokat, az emberi felfogásunk 
gyengeségeihez alkalmazkodva fejezi ki magát. Másrészről, mikor arra kéri Istent, hogy lássa 
meg ügyét, a hitét mutatja meg annak tulajdonképpeni elismerésével, hogy az Ő gondviselő 
tudomása elől semmi sincs elrejtve. S noha Dávid az értelem tökéletlenségéhez illeszkedő 
nyelvezetet használt, nem szabad feltételezni, hogy bármi kétsége lett volna afelől: Isten 
ismeri a megpróbáltatásait, az ártatlanságát és a hibáit. Most azonban az egészet Isten elé tárja 
vizsgálatra és döntéshozatal végett. 

Ugyanazt az imát folytatja még hevesebben az ezután következő igeversben. Új 
neveken nevezi Istent, Jehovának, a Seregek Istenének, és Izrael Istenének szólítván Őt, 
melyek közül az első hatalmának óriási mivoltát jelzi, míg a második azt a speciális 
gondoskodást, amiben az egyházát és egész népét részesíti. A mód, ahogyan ezek a 
megszólítások elhangzanak (Te, oh, stb.) hangsúlyos, jelezvén, hogy Isten számára 
ugyanolyan lehetetlen volt a bírói hivatal félre tétele, mint Önmaga megtagadása, vagy 
megfosztása a létezéstől. Azt kéri, hogy látogasson meg minden nemzetet, mert jóllehet az 
imént Elébe tárt ügy nem volt ennyire egyetemes jellegű, de az ítélet szélesebb körű 
gyakorlása szükségszerűen magában foglalja majd a szűkebb körű ítélkezést, s azzal a 
feltevéssel, hogy a pogányok és az idegenek Isten ítélete alatt állnak, még biztosabb és 
súlyosabb ítélet vár az egyházon belüli ellenségekre, akik a testvériség álruhájában üldözték a 
szenteket, és felforgatták az Isten által elrendelt törvényeket. Az ellenségesség, amivel Dávid 
szembesült, nem terjedhetett ki minden nemzetre, de ha azokat Isten büntetőjogilag 
meglátogatta, akkor abszurd lenne azt képzelni, hogy az egyházon belüli ellenségek lesznek 
az egyetlenek, akik büntetés nélkül megússzák. Az általa használt szavakból valószínűsíthető 
az is, hogy olyan kísértéssel küzdhetett, ami komolyan támadta őt, s az ellenségeinek 
számával állt összefüggésben, mert ők nem pusztán három-négy magányos támadót 
jelentettek. Nagy tömeget alkottak, s valamennyi fölé emelkedik azzal, hogy azt fontolgatja: 
Isten nemcsak azt követeli Magának előjogként, hogy néhány makacs embert 
engedelmességre kényszerítsen, hanem azt is, hogy az egész világ gonoszságát megbüntesse. 
Ha pedig Isten ítéletei kiterjedtek a Föld végső határaira, akkor Dávidnak nem volt oka félni 
az ellenségeitől, akik bármennyire sokan voltak is, az emberiségnek csupán elenyésző részét 
alkották. Nemsokára látni fogjuk azonban, hogy a kifejezés megengedi az izraelitákra történő 
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alkalmazását, ha őket megannyi törzsre, vagy népre osztottaknak tekintjük. A soron 
következő szavakban, mikor helyteleníti Isten kegyelmének kiterjedését a gonosz 
törvényszegőkre, úgy kell értenünk őt, hogy az elvetettekről beszél, akik bűne kétségbeejtő 
volt. Arra is emlékeznünk kell, amit már említettünk: az efféle imákban nem pusztán a privát, 
mégpedig gyűlölködő, zavaros, szélsőséges érzelmei vezették. Nemcsak azt tudta, hogy 
akikről ekkora szigorúsággal beszél, azok már a pusztulásra voltak kárhoztatva, hanem itt az 
egyház közös ügyéért is felszólal, s teszi ezt a Lélek tiszta és jól szabályozott buzgóságának 
befolyása alatt. Ezért tehát nem enged utat a személyes sérelmek miatti sértődésnek, átkokat 
szórva azokra, akik ezeket okozták. 

 
7. Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost.1250 
8. Ímé, szájokkal csácsognak,1251 ajkaikon szablyák vannak: hisz, úgy mond, 

kicsoda hallja meg? 
9. Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolsz minden nemzetet.1252 
10. A Tőled származó erejében bízom;1253 mert Isten az én váram. 
 
7. Estenden megjelennek. Ellenségeit a kiéhezett és dühös kutyákhoz hasonlítja, 

melyeket az éhség végtelen körök megtételére késztet minden irányban, s ezzel a hasonlattal 
vádolja csillapíthatatlan hevességüket, ami abban a szüntelen tevékenységben mutatkozik 
meg, amire a károkozás vágya bujtotta fel őket. Azt mondja: estenden jelennek meg, s ezzel 
nem arra céloz, hogy más időpontokban nyugton maradtak, hanem arra, hogy fáradhatatlanok 
voltak gonosz útjaik követésében. Ha napközben nem is lendültek mozgásba, az éjszaka 
mégis munkában találta őket. A kutyák ugatása alkalmasan fejezi ki hasonlatként támadásaik 
félelmetes jellegét. 

A soron következő igeversben a hevességüket írja le. A csácsognak, vagy átkozódnak 
kifejezés azt jelzi, hogy nyíltan hirdették aljas terveiket, mindenféle leplezés nélkül. A נבע 
nabang héber szó jelentése jelképesen beszélni, de valójában azt jelenti felbugyogni,1254 s itt 
többet jelent, mint egyszerűen beszélni. Arról tájékoztat, hogy nem elégedtek meg az ártatlan 
elpusztítását titokban maguk között tervezgetni, hanem széltében-hosszában hirdették a 
szándékaikat és dicsekedtek vele. Ennek megfelelően, mikor hozzáteszi, hogy ajkaikon 
szablyák vannak, arra céloz: mészárlást leheltek, s minden általuk kimondott szó az 
elnyomottakat pusztító kard volt. E szélsőséges gonoszságra törekvésük okát pedig abban 
jelöli meg, hogy nem volt okuk tartani a szégyentől. Valószínűsíthető, hogy itt is, mint sok 
más helyen, Dávid a gonoszok hatalmas ostobaságára céloz, akik a félelem kiűzése végett az 
elméjükből úgy fogják fel Istent, mint Aki szundikál a mennyben. Én azonban inkább úgy 
vélem, hogy itt inkább azt a biztonságérzetet vázolja fel, amivel a tanácskozásaikat folytatták, 
s nyíltan hirdették azokat, úgy vélve, hogy hamarosan korlátlan hatalom birtokába jutnak 
                                                
1250 “Ou, ils iront et viendront.” — Széljegyzet. “Vagy, jönnek-mennek.” „Itt a szüntelen üldözést panaszolja, 
aminek során az ellenségei egész nap hiába keresték a távolabbi helyeken, este pedig visszatértek a városba, és 
folytatták a keresést, miközben a káromkodásaik és átkaik a kutya haragos vonítására emlékeztettek.” – Walford. 
1251 “Ou, bouilloneront.” — Széljegyzet. “Vagy, átkozódnak.” 
1252 A Károli-fordítás szerint: megcsúfolod mind e pogány népet – a ford. 
1253 A Károli-fordítás szerint: Hatalmával szemben te reád vigyázok – a ford. “Ou, sa force est a toy, je me 
tiendray coy: ou, ma force est a toy,” stb. — Széljegyzet. “Vagy, az ő ereje Tőled van, így én csendben maradok, 
vagy az én erőm Tőled van” stb. 
1254 Ainsworth olvasata: „kiejteni, vagy kiömleni, mint a szökőkútból, buzogni, vagy ontani, ahogyan a 
Példabeszédek 15:2 és 28-ban. ’Ahogyan a szökőkút árasztja a vizét, úgy árasztják ők a gonoszságukat’.” „Le 
mot Hebrieu signifie serepandre en paroles, stb.” azaz, “A héber szó azt jelenti, hogy szavakban kitörni, s itt 
azokat a gyakran ismételt és szenvedélyes kijelentéseket, melyek a gyűlölettől és dühtől vezérelt emberek 
szájából származtak, mint például a Zsolt94:4-ban. Erre nagyon megfelel az ugatás szó, amit a kutyáktól 
kölcsönöz, s az általuk keltett zajokat jelenti. Ez a szó itt még ideillőbb, miután Dávid az előző versben a olyan 
kutyákhoz hasonlítja az ellenségeit, melyek csak körbe-körbe rohangálnak és csak ugatnak.” – Martin. 
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mások megsebzéséhez. Olyan sikeresen csapták be a népet, s tették Dávidot utálatossá a 
rágalmaikkal, hogy senki sem mert egyetlen szót sem szólni a védelmében. Sőt, minél jobban 
igyekezett üldözni valaki a kétségbeesés eme áldozatát nem más okból, mint hogy a király 
kegyeit elnyerje, annál jobban megbecsülték az illetőt, mint a közösség valódi barátját. 

9. Te pedig, Uram, neveted őket. Mindezzel az ellenállással szemben Dávid 
magabiztossága csak növekszik. Mikor azt mondja, hogy Isten kineveti az ellenségeit, akkor 
egy, az Isten erejét jól kiemelő hasonlatot használ, arra célozva, hogy mikor a gonoszok a 
végletekig tökéletesítették már a terveiket, Isten minden erőfeszítés nélkül, és mondhatni 
játszva képes azokat szertefoszlatni. Mikor Isten szemet huny a mesterkedéseik felett, a 
gőgjük és a szemtelenségük azonnal alkalmat talál a megmutatkozásra, mert megfeledkeznek 
arról, hogy bár látszólag abbahagyta a tevékenységét, nincs szüksége többre, mint egy 
fejbólintásra, és az Ő ítéletei azonnal végrehajtódnak. Dávid ennek megfelelően, az 
ellenségeit megvetve mondja nekik, hogy Istennek nem szükséges kiterjedt előkészületeket 
tennie, hanem abban a pillanatban, melyben jónak látja kiszabni a büntetést, egyedül a 
hatalmával megsemmisíti valamennyit. Ezen a módon komolyan megfeddi azt a vak 
elfogultságot, ami miatt ennyire gátlástalanul dicsekedtek a hatalmukkal és képzelték azt, 
hogy Isten szendereg a mennyben. Az igevers végén említést tesz minden nemzetről, s ezzel 
arra céloz, hogy ellenségei létszámban lehetnek egyenlők az egész világgal, pusztán 
csúfságnak fognak bizonyulni minden befolyásukkal és erőforrásukkal egyetemben. Vagy a 
szavak így is fordíthatók: AHOGYAN megcsúfolsz minden nemzetet. Egy dolog világos: 
Dávid nevetségessé teszi ellenségeinek hiábavaló hencegését, akik túl nagy feladat ellátását 
vállalták magukra a létszámunkhoz mérten. 

10. A Tőled származó erejében bízok. Ennek az igeszakasznak a homályossága 
változatos vélemények kialakulásához vezetett a magyarázók között. A legerőltetettebb 
magyarázat szerint az ő birtokos névmást kell megváltoztatni, mintha Dávid önmagáról 
beszélvén egyes szám harmadik személyben szólt volna, A Tőled származó erőmben bízok. A 
Septuaginta, és mások, akik ezt a változatot fogadják el, valószínűleg ama elégtelen ok miatt 
jutottak erre a következtetésre, hogy a zsoltár utolsó versében ezt mondja: Dicsérettel Neked 
tulajdonítom az erőmet, vagy Az én erőm Benned van, te néked éneklek, stb. Mikor azonban 
majd rátérünk a zsoltárnak arra a részére, meg fogjuk látni, hogy ott Dávid helyesen mondja 
magáról azt, amit itt más értelemben Saulról mond. Kétség sem férhet ahhoz, hogy a birtokos 
névmás itt Saulra vonatkozik. Egyesek úgy vélik, hogy a mondat első szavát a többitől 
elkülönítve kell olvasni – az erő az övé – ami azt jelenti, hogy Saul nyilvánvaló erőfölényben 
volt ahhoz, hogy most győzhessen. Mások összekapcsolják a mondat két részét és így 
magyarázzák: Noha Te vagy jelen pillanatban az ő ereje, ameddig megtartod és megőrzöd őt a 
trónon, én továbbra is reménykedek, amíg ígéreted szerint királlyá nem teszel engem. De azok 
jutottak látszólag legközelebb a zsoltáros szavainak valódi jelentéséhez, akik egyetlen 
folytatólagos mondatként fogják fel azokat – A Tőled származó erejében bízok. Ez azt jelenti, 
hogy bármilyen gátlástalanul is dicsekedett Sault az ő erejével, Dávid megelégedett azzal a 
bizonyossággal, hogy van titkos isteni gondviselés, ami korlátozza az ő cselekedeteit. Meg 
kell tanulnunk minden embert ennek alávetve látnunk, s erejüket és tevékenységeiket Isten 
szuverén akaratától függőnek elképzelnünk. Véleményem szerint az alábbi változat a legjobb: 
Az ő ereje Tőled van,1255 én várni fogok – így a jelentés még jobban kibukkan. Először is 
Dávid annak a hatalomnak a bizonyságaként, amivel Isten az egész világot kormányozza, 
kijelenti, hogy ellensége titkos isteni korlátozás alatt állt, így minden ereje teljes mértékben 
Istentől függött, Aki megadta neki azt, s az Ő egyetértése nélkül a kisujját sem mozdíthatta. 
                                                
1255 A fordításhoz felhasznált latin változatban ez áll: “Fortitude mea ad re.” Ez nyilvánvaló nyomdászi tévedés a 
“fortitudo ejus,” helyett, ami sok angol fordítót félrevezetett Ez annál is meglepőbb, mert így arra kényszerítenék 
a szerzőt, hogy fogadja el azt a személyváltást, amit pont azelőtt vetett el. A francia változat természetesen így 
szól: “Sa forte est a toy: je garderay.” 
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Ezután hozzáteszi, hogy összeszedetten és nyugodtan várja meg a végeredményt, bármi is 
legyen az. A bízok kifejezéssel fordított szót ugyanis lehet a megtartóztatom magam, vagy 
csendesen várok az Úr jótetszésére értelemmel is fordítani. Ebben az értelemben találjuk a 
szót nifál alakban az Ézs7:4-ben. Itt azonban qal alakban szerepel, de nincs rá ok, amiért ne 
olvashatnánk ekképpen: „Csendben várom a végeredményt, amit majd Isten alakít ki”. Joggal 
feltételezték, hogy Dávid azokra az őrökre céloz, akiket azért küldtek, hogy körülvegyék a 
házát, s ezzel a várakozással állít szembe egy nagyon eltérőt, a sajátját, mikor csendesen és 
nyugodtan várta az isteni végkimenetelt.1256 

 
 11. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim 

romlását. 
12. Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék; bujdosókká tedd őket a te 

hatalmaddal, és alázd meg őket Uram, mi paizsunk! 
13. Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben; 

mert csak átkot és hazugságot szólnak. 
 
11. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem. A héberben a toldalék harmadik személyű, 

de van egy pont, ami az első személyt jelenti.1257 A Septuaginta a harmadik személyű 
változatot fogadta el, és Ágoston szintén elmésen, bár jó szándékkal idézte többször is az 
igeszakaszt a pelágiánusok ellen annak bizonyítása végett, hogy Isten kegyelme megelőz 
minden emberi érdemet. Hasonlóképpen idézte újra és újra az előző igeverset azok gőgösségét 
megcáfolandó, akik a szabad akarat erejével dicsekedtek. „A Tőled származó erőmbe vetem a 
bizalmamat”, mondja, „azaz az embereknek teljes szerénységgel és alázatossággal alá kell 
vetniük magukat Istennek, mint akiknek nincs más erejük, csak ami Tőle származik”. Nagy 
valószínűséggel kijelenthető, hogy az az ember veti a bizalmát az Istentől származó erejébe, 
aki kijelenti, hogy nincs más ereje, csak ami Tőle származik, s aki teljesen az Ő segítségére 
hagyatkozik. A mondás kétségtelenül kegyes és tanító is, de mindig őrizkednünk kell attól, 
hogy a Szentírás szavait kiforgassuk a természetes jelentésükből. A héber קדמ kidem szó nem 
jelent többet, mint alkalmas időben előlépni, s Dávid csak arra céloz, hogy az isteni segítség 
azonnal és alkalmas időben megérkezik.1258 A szavak jelentése az, hogy Isten abban a 
pillanatban közbelép, amikor ez szükségessé válik, bármennyire is késleltesse, vagy halogassa 
a segítségnyújtást. Ha a saját kívánságaink szélsőséges buzgósága nem sarkallna minket, 
kellően felismernénk azt a gyorsaságot, amellyel Isten a segítségünkre siet, ám a saját 
kapkodásunk miatt azt képzeljük, hogy Ő késlekedik. Hitének megerősítése végett nevezi 
Istent az én kegyelmes Istenemnek, mert gyakran bizonyult már könyörületesnek a számára, és 
a múltbeli tapasztalatok jó reménységet tápláltak benne arra vonatkozólag, hogy mit várhat a 
jövőben. Egyesek ama elképzelése, hogy Dávid a szavakat aktív értelemben használja, és a 
saját maga könyörületességét dicséri, szegényes és természetellenes. A passzív használat 
meglehetősen szokásos. 

12. Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék. Dávid nagyon helyesen sugallja 
az elméjének ezt, mint megfontolást, aminek türelmet kell adnia. Hajlamosak vagyunk azt 
                                                
1256 Hammond így fordítja: „Az ő erejétől őrizkedem, azt elkerülöm, óvakodok tőle, vagy figyelek arra Nálad.” S 
ezt a magyarázatot fűzi hozzá: Saul különítményt küldött, hogy őrizzék, azaz vegyék körül a házát azért, hogy 
megölhessék, amint a zsoltár eleje ezt meg is említi. Dávid pedig elhatározza, hogy őrizkedni, óvakodni fog az 
üldözőjének erejétől, és Istennél keres menedéket. 
1257 „Megvan benne a חסדו az ő kegyelme, valamint a pontokkal a חסדי az én kegyelmem, a kere az egyiknek, a 
kethib a másiknak felel meg. S egyes fordítók az egyiket, mások a másikat olvassák, természetesen mindkét 
csoport ugyanazt értve alatta: a kaldeus változat ’az én kegyelmes, vagy jó, vagy könyörületes Istenemet’, a 
Septuaginta szerint viszont ’Ο Θεος μου το ελος αντον’, ’az én Istenem az ő kegyelme’, a így adja vissza a latin 
változat is.” – Hammond. Green fordítása: „Az én Istenem megelőz (meggátol) engem szerető jóságával”. 
1258 Horsley olvasata: „Isten azonnali segítséget fog nekem adni”. 
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gondolni, hogy mikor Isten nem semmisíti meg azonnal az ellenségeinket, akkor azok teljes 
mértékben kimenekültek a kezei közül, s úgy tekintünk arra, hogy valójában nem is büntetés, 
ha fokozatosan és lassan kell megsemmisülniük. Ez az a túlzó kívánság, amivel mindenki, 
kivétel nélkül, szeretné látni az ellenségeit azonnal megsemmisülni, de Dávid kordában tartja 
magát és kitart amellett, hogy Isten ítéletét kell látni a kisebb csapásokban is, melyek utolérik 
a gonoszokat. Igaz, hogy ha nem lennének a szemeink vakok, nyilvánvalóbb bizonyítékát 
látnánk az isteni megtorlásban azokban az esetekben ahol az istentelenek pusztulása hirtelen 
megy végbe. Mivel azonban ezek nagyon hajlamosak kitörlődni az emlékezetünkből, ezért jó 
okkal fejezte ki arra vonatkozó kérését, hogy a látvány állandóan megújuljon, s így az Isten 
ítéleteivel kapcsolatos ismeretek mélyebben vésődjenek be a szívünkbe. Az isteni ítéletek 
késleltetésével kapcsolatos türelmetlenség ellen annak megfontolásával fegyverzi fel és erősíti 
meg magát, hogy Istennek konkrét célja van ezekkel, mivel ha a gonoszok egy pillanat alatt 
megsemmisülnének, akkor az esemény emlékezete gyorsan elhomályosulna. Közvetett 
feddésben is részesíti Izrael népét, amiért nem vonják le a tanulságot Isten látványosabb 
ítéleteiből. De a bűn olyasvalami, ami nagyon is eluralkodott a világban még napjainkban is. 
Azokat az ítéleteket, melyek annyira nyilvánvalóak, hogy senki sem mulaszthatja el az 
észrevételüket anélkül, hogy be ne csukná a szemeit, mi bűnös módon engedjük a feledés 
homályába merülni, ezért naponta el kell vinni bennünket a színházba, ahol kénytelenek 
vagyunk az isteni kezet szemlélni. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk, mikor látjuk, hogy 
Isten a pusztulás fokozatos folyamatának veti alá ellenségeinket ahelyett, hogy azonnal 
rábocsátaná a villámait a fejükre. Azért imádkozik, hogy Isten tegye őket bujdosókká, mint 
szegénységben és nyomorúságban élőket, akik minden irányban hiába keresik az orvosságot a 
szerencsétlenségükre. Az elképzelést még erőteljesebben fejezi ki a soron köbvetkező alázd 
meg őket, vagy sújtsd le őket kifejezés. Azt szeretné, ha lerántaná őket abból a megtisztelő 
helyzetből, amiben eddig voltak, s a földre vetné őket, s így a nyomorúságukban és a 
megaláztatásukban Isten haragjának állandó szemléltetése jelenne meg. A בחילך bechelycha 
szót, amit mi a te hatalmaddal kifejezéssel fordítottunk, egyesek a te hadseregeddel 
kifejezéssel adják vissza, Isten népét értve alatta. Valószínűbb azonban, hogy Dávid Isten 
hatalmát hívja segítségül az ellenségeinek megsemmisítése végett, s azért teszi ezt, mert 
legyőzhetetlennek tartották magukat a földi erőforrásaik miatt, amikben bíztak. További érv a 
kérésének teljesülése érdekében, amire az igevers végén utal, hogy most az egész egyházért 
könyörög, ugyanis többes számot használ: Uram, mi pajzsunk. Isten elhatározásából lett 
királlyá, így az egyház biztonsága az ő személyéhez kapcsolódott. Ellenségeinek ellene 
irányuló támadása nem pusztán egy magánszemély elleni, hanem az egész nép elleni támadás 
volt, akiknek a közös jólétére tekintettel választotta ki őt Isten. S ez további okot ad arra, 
amiért türelmesen várnunk kell Isten ítéleteinek meglátására, melyeket oly módon szab ki, 
amivel az elméinket a legjobb módon készteti szorgalmas elmélkedésre. 

13. Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde. Egyes fordítók így olvassák: szájuknak 
bűne miatt, vagy szájuk bűne következtében,1259 így biztosítván az okhatározói kötőszót, hogy 
a szavak jobban kapcsolódhassanak az előző igevershez. S kétség sem férhet hozzá, hogy itt 
annak oka van kijelentve, amiért rászolgáltak arra , hogy ki legyenek téve a folytonos 
bujdosásnak és nyugtalankodásnak. A szavak önmagukban, noha szaggatottak és hiányosak, 
jól kifejezik azt a jelentést, amit Dávid akart közvetíteni. Mintha azt mondta volna, hogy nem 
volt szükség hosszas bizonyításra ahhoz, hogy meggyőzze őket a bűnről, ami világosan 
megmutatkozott a beszédük rosszindulatú jellegében. Gonoszság származott a szájukból, 
mondja, a gőgösségüket és a kegyetlenségüket okádták. Azt pedig, hogy ebben az értelemben 
kell felfognunk a szavakat, megerősíti, ami rögvest ezután következik - fogattassanak meg 
kevélységükben. Itt annak a pökhendiségnek a forrására mutat rá, ami ennyire gőgös és 
                                                
1259 Ezt az olvasatot fogadja el Jeromos, valamint Horsley, aki megjegyzi, hogy Jeromos a kézirataiban a „bűn” 
és a „beszélgetés” szavakhoz természetesen hozzáteszi a ב viszonyszót. 
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szidalmazó nyelvezetre, valamint arra vezette őket ennyire szégyentelenül elnyomják az 
ártatlant. Azután konkrétan megjelöli a szájuk bűnét, hozzátéve, hogy csak átkot és 
hazugságot szólnak. Ezalatt azt érti, hogy a szájuk állandóan undorító átkozódással volt tele, s 
teljes mértékben átadták magukat a becsapásnak és a rágalmazásnak.1260 Tévednek Dávid 
szavainak jelentését illetően azok, akik passzív jelentést adnak az általam szólnak-nak 
fordított szót, és úgy értik, hogy azt mondja: a gonoszok az isteni bosszúállás számba vett 
példái lesznek, aminek világos és hírhedt jelei rájuk vannak írva. 

 
14. Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják 

meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela. 
15. Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost. 
16. Étel után barangolnak,1261 és ha nem laknak jól,1262 akkor is veszteg 

maradnak egész éjjel.1263 
17. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint1264 zengem a te 

kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. 
18. Az én erőm Benned van!1265 Te néked éneklek, mert Isten az én váram: ő az 

én kegyelmes Istenem! 
 
14. Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek. Dávid 

ellentmondani látszik önmagának, mikor ellenségeinek végső megsemmisüléséért imádkozik, 
pedig közvetlenül ezelőtt fejezte ki azt a kívánságát, hogy ne pusztuljanak el azonnal.1266 Mi 
mást akarhatott volna mondani, mikor azt kéri, hogy Isten veszítse el őket a haragjában, hogy 
azonnal vágja ki őket, ne a büntetés holmi fokozatos és lassú módjával? Itt azonban 
nyilvánvalóan arra céloz, amit más időpontra vonatkoztat, s ez eltörli a látszólagos 
következetlenséget. Azért imádkozik ugyanis, hogy miután elegendő ideig szolgáltattak 
példát, végül adassanak pusztulásra. A győztes római tábornokok szokták a diadalmenet 
napjára tartogatott hadifoglyokat keresztülvinni a városon, majd elérvén a fővárost, átadni 
őket a liktoroknak kivégzésre. Most Dávid azért imádkozik, hogy Isten, Aki hasonló módon a 

                                                
1260 A szíriai változat így fordítja az igevers első felét: „Szájuk beszéde ajkaik bűne”, azaz, bármit mond ajkuk, 
az bűn, ahány szó, annyi bűn. 
1261 „A szó szerinti fordításban az enni, azaz felfalni lehet a legjobb”. – Secker érsek. „A nagy figyelem miatt, 
amit a külső tisztaságnak szenteltek Keleten, valamint annak következtében, hogy a kutyákat tisztátalan 
állatoknak tekintik, ahogyan a törvény alatt élő zsidók is tették, a lakosok nem engedték be azokat a házaikba, 
sőt még attól is gondosan óvakodtak, hogy megérintsék az utcán, mert emiatt önmagukat is beszennyezettnek 
tekintették. De jóllehet nem voltak úgy háziasítva, mint nálunk, a kutyák nagy számban és tömegekben éltek az 
utcákon. Nem tartoztak egyetlen személyhez, vagy családhoz sem, nem is számítottak valaki tulajdonának, s 
noha nem volt szokatlan, ha néhányan babonás indíttatásból hetente adtak pénzt a hentesnek, vagy a péknek, 
hogy adott időben etesse azokat. Sőt, egyesek még örökséget is hagytak ugyanebből a célból. Ennek ellenére a 
kutyáknak főleg abból kellett élniük, amit elragadhattak, vagy ellophattak, s miután nagyon nagy számban éltek, 
nagy csapatokban állandóan vándorolniuk kellett, keresvén, hogy mit falhatnak fel”. – (Harmer’s Observations, 
1. kötet, 344. oldal). A zsoltáros világosan ezekre a körülményekre utal a 15. és a 16. versben, mikor az 
ellenségeinek viselkedését a kutyákéhoz hasonlítja. Megismétli, amit az 5. versben mondott, de itt más 
elképzelést szándékozik közvetítetni. „Tegyék, amit csak akarnak”, mintha ezt mondaná, „én biztonságban 
vagyok Isten védelmében”. 
1262 “C’est, combien qu’ils ne soyent.” — Széljegyzet. “Azaz, noha meg nem elégszenek.” 
1263 A Károli-fordítás szerint: és ha nem laknak jól, virrasztanak. – a ford. 
1264 „Reggelenkint. Ez látszólag Saul szolgáira utal, akik reggelente lestek rá, hogy meggyilkolják (1Sám19:11), 
így a szakasz jelentése: Mikor ezek az emberek azt képzelik, hogy a kezükbe kerültem, én biztonságban leszek 
és lesz okom dicsérni és áldani Téged a szabadulásomért.” – Annotations on the Bible by English Divines. 
1265 A Károli-fordítás szerint: Én erősségem! Te néked éneklek – a ford. 
1266 Williams megjegyzi, hogy a héber elveszíteni-nek fordított szó „szó szerint azt jelenti: befejezni, véget vetni 
nevezetesen a banditáknak. A zsoltáros a 12. versben így imádkozik: Ne öld meg őket, azaz nem vedd el az 
életüket egyénenként, hanem vess véget az összeesküvésüknek.” 
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győzelmének bemutatásához elegendő időre megtartotta ellenségeit, adja át őket a végső 
büntetésre. A két dolog egyáltalában nem összeegyeztethetetlen, nevezetesen hogy az isteni 
ítélet jelentős időre meghosszabbodjék, s így biztosítsa a létezésük jobb emlékezetét. Aztán 
pedig, miután elégséges bizonyíték adatott a világnak arról, hogy a gonoszok Isten 
nemtetszésének folytán átadattak a pusztulás lassabb folyamatának, a megfelelő időben adja 
át őket a végső kivégzésre, s hatalmának eme szemléltetésével még jobban rázza fel azok 
elméjét, akik lehet, hogy másoknál nagyobb biztonságban vannak, vagy akiket a mérsékeltebb 
büntetési módok csak kevéssé befolyásolnak. Ennek megfelelően teszi hozzá, hogy és tudják 
meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, mind a földnek határáig. Egyesek beszúrják az és 
kötőszót, és így olvassák a mondatot: és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, és 
mind a földnek határáig. Ezt a magyarázatot nem fogadom el, mert erőszakot tesz a 
mondaton. Itt az ítélet megérdemelt jellegére utal, mely olyan lesz, hogy a róla szóló 
beszámoló eljut a föld végső határáig, és üdvös félelmet kelt majd a Föld lelki sötétségben élő 
és istentelen lakóiban is. Főleg az izgatta, hogy Istent az egyház uralkodójaként ismerjék meg, 
mert lehetetlenség volt, hogy a hely, ahol Ő a trónját felállította, olyan zűrzavarba kerüljön, 
ami a templomát a latrok barlangjává változtatná. 

15. Estenden megjelennek. Nem számít, hogy a szavakat jövő időben, vagy 
konjunktívuszban olvassuk, az előző ima folytatásaként felfogva. Valószínűbbnek látszik 
azonban, hogy Dávid, miután végigmondta a kérését, előre látja a boldog végkifejletet, amire 
vágyott. S alkalmas hasonlattal utal arra, amit már mondott a csillapíthatatlan éhségükről. 
Megismétli a korábban használt szavait, de más értelemben, ironikusan kijelentvén, hogy más 
értelemben lesznek falánkak, s a dolgok másként fognak véget érni, mint ahogyan várták. 
Korábban arról panaszkodott, hogy zajonganak, mint a kutyák, utalván arra a buzgóságra és 
hevességre, amivel a károkozásra törtettek, most kigúnyolja rosszindulatú erőfeszítéseiket, s 
azt mondja, hogy miután kifáradtak az egész napos üldözésben, csalódni fognak a 
végcéljaikat illetően. Többé már nem a panaszkodás nyelvén szól, hanem gratulál magának a 
tevékenységük idő előtti félbeszakadása okából. A héber szót, amit én a ha nem kifejezéssel 
fordítottam a 16. versben, egyesek esküformának tekintik. Mások a megismételt tagadásnak 
veszik, és így értelmezik: ha nem elégszenek meg, éjszaka sem nyugszanak. De ez is erőltetett. 
Az egyszerű és valódi jelentés azonnal adódik: jóllehet nem feltétlenül elégszenek meg, 
kénytelenek lesznek lefeküdni, s az éhségből fakadó nyomorúságuk fokozódni fog amiatt, 
hogy az egész napot haszontalan tevékenységre vesztegették, így üresen, fáradtan és 
kielégületlenül kell lefeküdniük.1267 

17. Én pedig éneklem a te hatalmadat. Ez alatt nem pusztán azt érti, hogy lesz oka az 
éneklésre valamikor a jövőben, hanem már most felkészül a hálaadás gyakorlására, s annak 
elismerésével folytatja, hogy a szabadulása azonnal az isteni hatalom látványos hatása lesz, s 
pusztán kegyelemből adatik meg neki. Igaz lehet, hogy Dávid ez alkalommal zenebona 
nélkül, titokban, a felesége ügyessége folytán menekült ki az ellenségei kezéből, mégis, Isten 
ezzel a mesterkedéssel hiúsította meg Saul készülődését és erőit. Ezért joggal mondható, hogy 
bevetette hatalmát. Feltételezhetjük azonban, hogy Dávid ebből a konkrét esetből kiindulva 
vesz alkalmat a további visszatekintésre, s magához öleli azokat a különböző isteni 
beavatkozásokat, melyeket megtapasztalt. 

18. Az én erőm Benned van, te néked éneklek. Még konkrétabban mondja ki az 
igazságot, hogy biztonságát teljes mértékben Istennek köszönheti. Korábban azt mondta, hogy 
ellenségeinek ereje Istentől származik, most pedig ugyanazt állítja önmagáról is. A kifejezést 

                                                
1267 Street így fordítja: „Ha nem elégszenek meg, az egész éjszakát ordítással töltik”, s megjegyzi, hogy látszólag 
elveszett egy szó az eredeti לון lun ige után, amit ő az eltölteni az éjszakát kifejezéssel fordít, majd beszúrja a 
-ban ragot: ordításban. A לון lun ige jelentése homályos. Jelenti mind az éjszaka eltöltését, mind mormogást, 
vagy zúgolódást. Mindkét értelemben illik az igeszakaszba. A kaldeus és a szír változatok az előbbi, a 
Septuaginta az utóbbi értelemben használja. 
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azonban, ami két jelentést is megenged, más értelemben vonatkoztatja elegánsan 
önmagára.1268 Isten kezében van a gonoszok ereje, Ő képes megnyirbálni és korlátozni azt, s 
megmutatni, hogy minden hatalom, amivel csak dicsekednek, hiábavaló és látszólagos. Az Ő 
saját népét azonban ezzel szemben segíti és bebiztosítja az elbukás lehetőségével szemben, a 
saját erejét adván meg nekik. A zsoltár előző részében Dávid üdvözölte a biztonságát, utalván 
rá: Saul annyira az Isten titkos gondviselése alatt áll, hogy a kisujját sem mozdíthatta az Ő 
engedélye nélkül. Most, bármilyen gyenge is volt önmagában, ragaszkodik ahhoz, hogy 
elegendő ereje van Istenben. Majd ennek megfelelően teszi hozzá, hogy jó oka van a 
dicséretre, ahogyan Jakab, az ihletett apostol is zsoltáréneklésre buzdítja azokat, akiknek 
örömük van (Jak5:13). Ami pedig az egyesek által elfogadott alábbi olvasatot illeti: 
Dicséretekkel tulajdonítom neked az erőmet, arról az olvasó azonnal megláthatja, hogy 
erőltetett. Világos ugyanis, hogy a két mondatot külön kell venni, ahogyan már említettem. 

                                                
1268 “Sed eleganter ambiguam locutionem diverso sensu ponit.” — latin. A francia változatban: “Mais c’est une 
bonne rencontre et qui a grace, quand il met deux fois un propos ambigu, mais en divers sens.” 
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60. zsoltár 
 
Dávid, aki most már a trónra került, s aratott néhány jeles győzelmet, s azon van, hogy 

megerősítse magát a királyságban, ebben a zsoltárban Isten jóságát magasztalja fel, hogy 
azonnal kifejezhesse háláját, s elnyervén azok jóindulatát, akikkel még mindig 
érdekellentétben állt, egyesítse a frakciókra töredezett közösséget. Miután először utalt az 
isteni kegy világos jeleire, amelyek bizonyították, hogy Isten jelölte őt ki királynak, 
konkrétabban is felhívja a kegyesek figyelmét magára az orákulumra, hogy meggyőzze őket: 
csak akkor képesek Isten elméjéhez alkalmazkodni, ha egyetértenek a Sámueltől kapott 
felkenetésével, és elfogadják azt. Egyben imádkozik is Istenhez a zsoltárban mindvégig, hogy 
tökéletesítse azt, amibe belekezdett. 

 
1. Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;1269 
2. Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és 

visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. 
 
Ennek a bevezetőnek az első részéről már beszéltem máshol, és nem akarok tovább 

mellette többet időzni, mint hogy csak megismétlem: a susanheduth, a bizonyságtétel, vagy 
szépség lilioma1270 szemlátomást az első szava volt valamilyen éneknek, amit abban az időben 
általánosan ismertek. Hozzáteszi a tanító szót is, s egyesek úgy vélték, azért, mert a zsoltárt 
átadta a levitáknak, hogy megtanulhassák. Mások azonban nagyon helyesen elvetették ezt az 
elképzelést, miután nem feltételezhetjük, hogy a bevezetőt, ami ugyanúgy vonatkoztatható az 
összes zsoltárra, itt megkülönböztetés végett használja. Valószínűbb, hogy konkrét tanításra, 
vagy tantételre mutat, amit a rákövetkező zsoltár tanított. Feltételezhetjük, hogy Dávid, aki 
oly sok döntő győzelmet aratott, de még nem elégedhetett meg azzal, hogy látta volna a 
királyságot végleg megszilárdulni az uralkodása alatt, itt olyan szót használ, ami azt jelzi: 
speciális leckét kellett kötelezővé tennie, ami nem volt más, mint hogy akik mostanáig ellene 
szegültek, vessenek véget a széthúzásnak, s ezekből a meggyőző bizonyítékokból kiindulva 
ismerjék el őt az Isten által felkent királyuknak. Mintha azt mondta volna: hadd bizonyítsa a 
tapasztalat, hogy a szuverenitás, amivel rendelkezem, találkozik Isten jóváhagyásával, 
megkoronázva, amint azt mindenki megláthatja, az Ő kegyességének megannyi jelével. A 
zsoltár egyfajta győzelmi éneknek indul a szíriaiak és más külföldi nemzetek felett aratott 
győzelmek örömére. Miután a zsidók Mezopotámiát és más országokat Szíriához tartozónak 
tekintettek, amit egyébként Arámnak hívtak, utóbb kénytelenek voltak a különböző részeket 
megkülönböztetni, amint itt is Arám Naharimot találunk Mezopotámia helyett, amit a latinok 
közül egyesek az Interamnis (vagy a két folyó közötti) névvel illettek a görög etimológiát 
követve. Mezopotámia ugyanis azt jelenti görögül: a két folyó, azaz a Tigris és az Eufrátesz 
közötti.1271 Utána az Arám Czóba név szerepel, amit egyesek jó okkal tekintettek Sophene 
provinciának, mert szomszédos az Eufrátesz partjával, s Dávidról azt olvassuk (2Sám8:3), 
hogy megverte Réhóbot, Czóba királyát, mikor a hatalmát ki akarta terjeszteni az Eufrátesz 
folyó vizéig. Ugyanebben az igeversben olvasunk egy harmadik Arámról (Szíriáról) is, a 
damaszkusziról, ami közelebb volt Júdeához, sőt majdnem összeért vele. Szíriát a Szentírás 
más helyeken még kiterjedtebbnek mutatja, s díszítő jelzőkkel illeti azoknak a különböző 
                                                
1269 A miktám hat zsoltárban szerepel, melyek között ez a legutolsó. A többi a 16., 56., 57., 58., és 59. 
1270 Nem könnyű megállapítani, mit is jelent ez pontosan. Mivel a liliom hatszirmú virág, feltételezték, hogy a 
szó jelenthet egy hathúrú hangszert is. 
1271 A francia változatot használtuk, ami bővebb a latinnál: „laquelle aucuns des Latins a l’imitation des Grecs 
(car Mesopotamie en Grec signifie entre les fleuves, pource qu’elle est entre Tigris et Euphrates) ont nommee 
Interamnis.” 
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területeknek megfelelően, melyeket konkrétan említeni akar. Miután Dávid Szíria 
szomszédosabb részeivel vívott háborút, és térítette el a hadsereget, ami belőle jött ki az 
ammoniták megsegítésére, megkérdezhető, hogy vajon miért beszél csak Mezopotámia és 
Czóba lakosairól. Én valószínűnek vélem, hogy a távolabbi nemzeteket említi, mint a 
legfélelmetesebbeket, s így látványosabb bizonyítékát adja az isteni kegynek, mely az ő 
fegyvereit kísérte. Emiatt mellőzi a szomszédos népeket, és azokat említi, melyek messzebb 
laktak, a rémhírük csak beszámolókból volt ismeretes, és a legyőzésük valami példa nélküli, 
és majdnem lehetetlen dolog volt. Az ihletett történelemben tizennyolcezer lemészárlásáról 
olvasunk (1Krón18:12), a jelen zsoltár elején viszont csak tizenkétezerről, de a látszólagos 
ellentmondás könnyen feloldható. A történelem Abisait említi, aki legyőzte a seregeiket, itt 
pedig Joábot mondja győztesnek. Arra kell gondolnunk, hogy a hadsereget felosztották a két 
testvér között. Abisai volt az alárendelt rangban és tekintélyben, ezért nem kell 
csodálkoznunk, hogy a győzelem dicsőségét a főparancsnoknak tulajdonítják, noha 
mindkettőnek része volt benne. Ahogyan az 1Sám18:7-ben Dávidnak van tulajdonítva a 
győzelem egész dicsősége, mert ő volt az, akinek a vezetése alatt azt elérték. Valószínű, hogy 
az említett létszám fele a csatában esett el, a maradékot pedig a csatamezőről menekülve, 
visszavonulás közben vágta le Joáb.1272 

 
3. Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza 

minket! 
4. Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert 

megindult. 
5. A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: a megdöbbenés borával1273 itattál 

minket.1274 
 
3. Isten, elvetettél minket. Azért, hogy mind saját magát, mind másokat Isten 

jóságának komolyabb megfontolására serkentsen, amit akkortájt tapasztaltak meg, a zsoltárt 
egy imával kezdi, s az alkalmazott hasonlat annak kimutatására szolgál, hogy Saul uralkodása 
isteni ítélet alá került. Panaszkodik a szomorú körülményekről, melyek közé a nemzet került, 
s imádkozik, hogy Isten térjen vissza hozzájuk kegyelmesen, és állítsa helyre őket. Egyesek 
úgy gondolták, hogy Dávid itt a saját nyomorult állapotára céloz, de ez nem valószínű. 
Elismerem, hogy a trónra lépését megelőzően komoly megpróbáltatásokon ment keresztül, de 
itt nyilvánvalóan az egész népről is ugyanúgy beszél, mint önmagáról. A megpróbáltatások, 
amiket leír, az egész királyságra kiterjedtek, s a legcsekélyebb kételyem sincs afelől, hogy itt 
úgy kell őt tekintenünk, mint aki a hasonlattal Isten kegyességét akarja szemléltetni, ami az ő 
uralkodása alatt a kezdetektől fogva oly látványosan megmutatkozott. Ezzel a nézettel siratja 
                                                
1272 Kálviné mellett létezik másik módja ennek a létszámbeli különbségnek az egybehangolására. „Ha a héber 
számokat”, mondja Street, „különböző számértékű betűkkel fejezték ki, akkor az elérésről úgy lehet számot adni, 
hogy a יב a tizenkettő, és a יח a tizennyolc. Egyébként sok esetben megtörtént, hogy a ח betű ב betűvé torzult.” – 
Lásd dr. Kennicott disszertációját az 1Krón11-ről, 96. oldal, ahol világosan megmutatja, hogy sok hiba a 
számokat illetően abból fakadt, hogy azokat betűkkel fejezték ki, s valamelyik betűt tévesen írták le. 
1273 A Károli-fordítás szerint: bódító borral – a ford. 
1274 Az első három igevers, melyek a megpróbáltatásokat és a nyomorúságokat panaszolják, látszólag nem 
felelnek meg a zsoltár bevezetőjének, amiből természetes módon a megszerzett győzelem feletti öröm és dicséret 
kifejeződését várhatnánk. Hare úgy véli, hogy ezek a versek véletlenül kerültek ide a Zsolt82:3-5 mellől. Secker 
érsek megjegyzi, hogy „ez az elképzelés merész, mindazonáltal nagyon ötletes és hihető. Ez a változás mindkét 
zsoltárt következetesebbé tenné, és összhangba hozná ezt a zsoltárt a bevezetőjével, mert a történeti könyvek 
nem említik azt az ínséget, amire a bevezető utal”. Dr. Adam Clarke úgy gondolja, hogy ez a vélekedés jól 
megalapozott. Mások viszont úgy hiszik: a látszólagos ellentmondás feloldható annak elképzelésével, hogy a 
zsoltárt a bevezetőben említett csaták valamelyike után írták, s a szerző nem korlátozódik csak azokra az 
eseményekre, hanem tágabb terjedelemben beleveszi mind Izrael mind Júda nyomorúságos állapotát Saul 
életének vége, és Dávid uralkodásának első évei alatt. 



 571 

azokat a hosszan folytatódó és nehéz csapásokat, amelyek Isten népére zúdultak a Saul-
adminisztráció idején. Különösen méltó a megjegyzésre, hogy jóllehet a saját honfitársait 
találta a legrosszabb és legkeserűbb ellenségeinek, most, hogy trónra került, elfelejt minden 
sérelmet, amit okoztak neki, s csak arra a helyzetre figyelvén, amiben pillanatnyilag van, a 
többiekkel társítja önmagát az Istenhez intézett eme könyörgésekben. A nemzet elszélesztett 
állapotát jelöli meg a fő csapásként. Saul erőinek szétszórattatása következtében az ország 
teljes mértékben ki volt téve az ellenségek betöréseinek: egyetlen ember sem volt 
biztonságban még a maga házában sem, s nem maradt más megkönnyebbülés, csak a 
menekülés, vagy a száműzetés. Ezután egy hasonlattal leírja az eluralkodott zűrzavart, az 
országot megrendültnek, vagy kettészakítottnak leírván. Nem mintha tényleges földrengés 
következett volna be, hanem a királyság a maga kettészakadt és megrendült állapotában olyan 
zűrzavaros képet mutatott, ami ez földrengést követően látható. Saul dolgainak virágzása 
akkor maradt abba, mikor elhagyta Istent, s mikor végül elpusztult, majdhogynem a 
végromlás állapotában hagyta ott a nemzetet. A legnagyobb félelemnek kellett eluralkodnia 
nemzet-szerte, mert ellenségei gúnyolódásának célpontjává vált, s készen állt arra, hogy 
bármiféle, bármennyire is megalázó igának alávesse magát, ami tűrhetőbb állapotokat ígért. 
Ezen a módon utal rá Dávid, hogy az isteni kegyet elidegenítette Saul, rámutatván, hogy Isten 
megharagudott az összes eluralkodott gonoszság elsődleges forrására, s azért imádkozik, hogy 
az orvos, aki megtörte, gyógyítsa is meg. 

5. A te népeddel nehéz dolgokat láttattál. Először azt mondja, hogy a nemzet szigorú 
bánásmódban részesült, majd hozzátesz egy hasonlatot, amivel a csapásainak fájdalmasságát 
mutatja meg, úgy beszélvén arról, mintha bódító bort ittak volna. Még a héber anyanyelvű 
fordítók sem értenek teljesen egyet egymás között a תעלה tarelah szó jelentését illetően, amit 
én megdöbbenésnek fordítottam. Egyesek mérgezőnek fordítják. S nyilvánvaló, hogy a 
zsoltáros valamiféle mérgezett italra céloz, ami megfosztja az embert az érzékeitől, arra 
utalván ezzel, hogy a zsidókat megbolondították az őket ért csapások.1275 Röviden, Isten átkát 
állítja a szemük elé, ami Sault uralkodását sújtotta, s arra buzdítja őket: hagyjanak fel az Isten 
átka alatt álló trón érdekeinek fenntartására irányuló makacs erőfeszítéseikkel. 

 
6. Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela. 
7. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid:1276 segíts jobboddal és hallgass meg 

minket! 
8. Az ő szentségében mondotta Isten:1277 Örvendezek, kiosztom Sikemet és 

kimérem a Szukkót völgyét: 
9. Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én 

törvény-rendelőm.1278 
10. Moáb az én mosdómedenczém, Edom fölé1279 vetem az én sarumat; te 

Filisztea nékem örülj! 
                                                
1275 Szokásos volt a héberek között, hogy erősebbé és mámorítóbbá tették a boraikat csípősebb és erősebb 
összetevők hozzáadásával, például mézzel, fűszerekkel, defrutum segítségével (azaz besűrítéssel, amikor a bort 
addig forralták, míg az eredeti térfogatának felére-kétharmadára csökkent), mandragórával, ópium-
származékokkal és egyéb kábító szerekkel. Ezek voltak azok a bódító összetevők, amelyeket a Homérosz 
Odüsszeiájában ünnepelt Heléna a borospoharakba kevert, hogy a fájdalomtól levert vendégei lelkét felrázza, s 
valószínűleg erre a borra történik itt utalás. A népet úgy elbódították Isten szigorú ítéletei, ahogyan valakit 
elbódít az ártalmas kábítószerek hozzákeverésével, még mérgezőbbé tett bor. Ez a nagyon költői nyelvezet nem 
ritkán használatos az isteni ítéletek kifejezésére, például Ézs51:17, 20-22, és Jer25:15-16. Az eredeti תעלה 
tarelah szó tulajdonképpen azt jelenti: reszketni, a רעל raal igéből, amiből talán az angol reel szó (tántorogni, 
ingadozni, meginogni – a ford.) is származik. Olvashatjuk tehát így is: „a reszketés (tántorgás) bora”. 
1276 “Ou, que tes bien aimez soyont delivrez.” — Széljegyzet. “Vagy, megszabaduljon a Te kedvelted.” 
1277 A Károli-fordítás szerint: Az ő szent helyén mondotta Isten – a ford. 
1278 “Ou, gouverneur.” — Széljegyzet. “Vagy, kormányzóm.” 
1279 Károlinál: Edomra – a ford. 
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6. Adtál a téged félőknek zászlót. Egyes fordítók megváltoztatták a múlt időt, és úgy 

olvasták a szavakat, mintha az ezeket megelőző ima folytatását alkotnák – Ó bárcsak zászlót 
adnál azoknak, akik félnek téged!1280 Jobb azonban azt feltételezni, hogy Dávid a jókívánság 
nyelvezetére tér át, s a végbement változásra mutatva az isteni kegy nyilvánvaló 
megmutatkozásaira hívja fel a figyelmet. Istennek mond köszönetet az egész nép nevében, 
amiért zászlót emelt, ami azonnal képes megvidámítani a szíveiket és egyesíteni megosztott 
csoportjaikat.1281 Szegényes és vézna magyarázat, amit egyesek hozzátettek az igazságért 
szavakhoz, miszerint Isten azért volt kegyes a zsidókkal, mert ebben az esetben igaz 
szívűeknek és állhatatosaknak találta őket. Amint a közismert, a magasabb rangúak 
bizonyultak különösen hűtleneknek. A köznép a királyukkal együtt szegték meg az isteni 
engedelmességet: a legmagasabb rangútól a legalacsonyabb rangúig valamennyien 
összefogtak Isten kegyelmes tervének a meghiúsítására. Nyilvánvaló, hogy Dávid Istennek 
most, az egyház helyreállításának kezdetén jeles módon felbukkanó igazságára utal. Olyan 
esemény volt ez, amit nem vártak. Helyette, tekintettek a kétségbeejtő körülményekre ki ne 
képzelte volna úgy, hogy Isten ígéretei mindenestől meghiúsultak? Mikor azonban Dávid 
felállította a trónját, ez az igazság, mely oly hosszú időn át volt elhomályosodva, ismét 
felragyogott. Az ebből származó előny kiterjedt az egész népre, de Dávid itt arra céloz, hogy 
Isten sajátos módon gondoskodott a népéről, akinek a szabadulására, bármilyen csekély 
létszámúak is voltak, különösen odafigyelt. Ezután ismét egy imában szól Istenhez, bár hadd 
jegyezzem meg futólag: az ezután következő, hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid 
szavakat egyesek bizonyos vonatkozásban az előző verssel összekapcsolva olvassák. Én 
magam is hajlok elfogadni ezt a szerkezetet, mert Dávid látszólag az Isten kegyességéről 
rajzolt szemléltető képet magasztalja fel, hivatkozván az erre az időre már végbement 

                                                
1280 Boothroyd ehhez hasonlóan fordítja, és úgy véli, ezt a kapcsolódás követeli meg. 
1281 Harmer nagyon elmés magyarázatot ad erre az igeszakaszra a keleti szokásokból kiindulva. „úgy látszik”, 
mondja, „a keleti népek a zászló adását a védelem biztosabb zálogának tekintették, mint ’a szóban adottat’. 
Albertus Acquensis például elmondja, hogy mikor Jeruzsálemet 1099-ben bevették, mintegy háromszáz szaracén 
mászott fel egy nagyon magas épület tetejére, és könyörögtek kegyelemért, de a biztonság semmiféle ígéretével 
nem lehetett őket rábírni arra, hogy lejöjjenek, amíg meg nem kapták Tankréd zászlóját (a keresztes hadak egyik 
vezére), mint az életük zálogát. Ez valójában nem volt a hasznukra, jegyzi meg a történész, mert a viselkedésük 
olyan felháborodást keltett, hogy az utolsó emberig levágták őket. Az eset kimutatta ezeknek a zelótáknak a 
szószegő mivoltát, akiket semmiféle eskü nem volt képes megkötni, de a magukat a zászló átadása után megadó 
szaracénok bizonyítja, mennyire erős fényben látták a zászló átadását, hisz bizalmat keltett bennük, pedig előtte 
semmiféle ígéretben sem bíztak. Talán az ókorban a zászló átadását hasonlóképpen védelmi kötelezettségnek 
tekintették, s a zsoltáros is láthatja ezt ebben a fényben, mikor a szíriaiak és az edomiták felett aratott győzelmet 
követően, mikor Izrael közügyei nagyon rossz állapotban voltak, ezt mondja: ’A te népeddel nehéz dolgokat 
láttattál, stb. és adtál a téged félőknek zászlót’. Noha egy időre átadtad a Te Izraeledet az ellenségeinek kezébe, 
most bizonyságát adtad nekik, hogy visszafogadtad a védelmedbe.” – Observations, 3. kötet, 496-497 oldal. 
Harmer azt feltételezi, hogy a kitűzött zászló fordítás téves, s megjegyzi: a legvalószínűbb, hogy az izraeliták 
csak egy megfelelően díszített lándzsát használtak a közönségestől való megkülönböztetés végett. E feltevését 
arra alapozza, hogy a nagyon hosszú, végig ezüstözött, a végén arany gombbal ellátott lándzsa volt az egyiptomi 
hercegek zászlaja a keresztes háborúk idején, amit a seregek előtt hordoztak. Az alábbi olvasatot javasolja: 
„Jelvényét, vagy zászlaját [נס, nes] adtad a téged félőknek, hogy felemelhessék.” Parkhurst is a héber  נס , nes 
szógyökér jelentését zászlónak, vagy jelvénynek tekinti, a szélben történő hullámzásából, vagy lengedezéséből 
kiindulva: más szóval lobogónak. Lásd a Lexikonjában a נס szót. Mant a kifejezést Kálvinhoz hasonlóan 
magyarázza. „Ezen a helyen”, mondja, „nem jelent többet, mint hogy Isten egy fő alatt egyesítette a népet, s így 
tette lehetővé, hogy szembeszálljanak ellenségeikkel a függetlenségük zászlaja alatt”. „A hadsereg zászlaja, vagy 
lobogója”, mondja Walford, „a katonák állandó figyelmének tárgya. Amíg biztonságban van és fennen lobog, 
addig a bátorság, a reménység és az energia fennmaradnak. A költő ezt a jelképet abbéli reménységének 
kifejezésére használja, hogy Maga Isten lesz a hősiességük és sikerük forrása, hogy az igazság, a Dávidnak tett 
ígéret beteljesedhessen.” 
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változásra,1282 miszerint Isten annyira fellelkesítette a népet, hogy zászlót emeltek ott, ahol 
korábban olyan szélsőséges helyzetben voltak, amiből lehetetlennek tűnt a kimenekülés, 
hacsak nem csoda útján. Az előző igeversben az Urat félőknek nevezi őket, most pedig 
kedvelteknek, utalván ezzel arra, hogy mikor Isten megjutalmazza az Őt félőket és imádókat, 
ezt mindig a saját bőséges szeretetére tekintettel teszi. S egy imát is hozzákapcsol, mert 
bármekkorák is legyenek az Isten által ránk ruházott jótétemények, a mértékletesség és az 
alázat mindig arra fognak tanítani minket, hogy imádkozzunk: tökéletesítse azt, amit az Ő 
jóságában elkezdett. 

8. Az ő szentségében mondotta Isten: Örvendezek. Eddig azokra a bizonyítékokra 
hivatkozott, melyeket saját maguk figyeltek meg, s amelyekből könnyedén megláthatták, 
hogy Isten új, hosszú évek óta páratlan módon kegyes. Felemelte a népet a mély kétségbeesés 
állapotából a bővelkedésbe, s úgy változtatta meg a dolgok menetét, hogy az egyik győzelem 
követte a másikat gyors egymásutániságban. Most azonban egy még fontosabb dologra hívja 
fel a figyelmet, mégpedig az isteni ígéretre – a tényre, hogy Isten korábban mindezt a saját 
szájával jelentette ki. Bármennyire nagyszámúak és látványosak lehetnek az Isten ránk 
ruházott kegyeinek gyakorlati bemutatói, azokat soha nem vagyunk képesek felismerni, csak 
az Ő korábban kijelentett ígéretével összefüggésben. Ami ezután következik, azt, jóllehet 
Dávid egyénileg magáról mondja, érthetjük úgy, mint az emberek által egyetemesen 
elfogadott nyelvezetet, akiknek ő volt a politikai vezetőjük. Ennek megfelelően parancsolja 
meg nekik, hogy amennyiben nem elégszenek meg az isteni kegyesség érzékelhető jeleivel, 
akkor tekintsenek a jóslatra, ami által félreérthetetlenül a legmegkülönböztetettebb és 
figyelemre méltóbb királlyá vált.1283 Azt mondja: Isten az Ő szentségében mondta, s nem a 
Szentlélek által, amint azt egyesek, túlfinomítva a magyarázatot fordították, s nem is az Ő 
szent helyén, a szentélyben,1284 mert nem olvassuk, hogy választ adott volna Sámuel 
prófétának. A legjobb a szentség fogalmat (szót) megtartani, mert arra a tényre utal, hogy a 
jóslat igazsága beteljesedett, s az ígéret állandóságát és hathatósságát kétségtelenné tette a 
nagyszámú gyakorlati bizonyíték. Miután több kérdésnek már nem marad helye a dologban, 
azért használja ezt a díszítő jelzőt a Sámuel által elmondott szavakra. S rögtön hozzáteszi: 
Isten eme Ígéje volt a fő alapja a bizalmának. Igaz lehet, hogy sok győzelmet aratott, s hogy 
ezek alkalmasak voltak a szíve bátorítására, de arra céloz: egyetlen efféle bizonyosság sem 
elégítette őt meg annyira, mint az Íge. Ez összhangban van az Úr népének általános 
tapasztalatával. Kétségtelenül felvidulván az isteni jóság kifejeződésének minden egyes 
példájától, mégis a hitet kell mindig a legmagasztosabbnak tartaniuk, mint ami képes 
eloszlatni a legrosszabb bánataikat, s megeleveníteni őket, még mikor halottak is a nem 
evilági boldogságra. Nem is azt érti az elmondottak alatt, hogy önmagában örvendezett. Ebbe 
általánosan mindenkit belefoglal, akik félték az Urat abban a királyságban. Most összefoglalja 
a jóslatot, s figyelemre méltó, hogy ezt úgy teszi meg, hogy magában az elmondásában 
megmutatja, milyen szilárdan hitt az igazságában. Úgy beszél róla ugyanis, mint amihez 
semmi kétség sem férhetett, s azzal dicsekszik, hogy ő viszi majd véghez, amit Isten megígért. 

                                                
1282 A latin itt tömören fogalmaz: “Nam in ipsa varietate David magnitudinem gratiae commendat.” A francia 
változat ennek megfelelően emeli ki az igeszakaszt: “Car David en proposant la diversite et la changement d’un 
temps a l’autre magnifie,” stb. 
1283 “Cum praeclaris elogiis.” — latin. A francia változat így hangsúlyozza ki: – “l’ornant de titres excellens, et 
lui faisant des promesses authentiques.” 
1284 Így fordítják Mudge, Street, Secker érsek és Morrison. „Vajon nem úgy kell olvasnunk az Ígét, hogy az Ő 
szentélyében?, ahonnan az isteni jóslatok elhangzottak. Dávid, kedvező választ kapván, talál az Urim és a 
Thummim segítségével, az ellenségek feletti győzelemmel kapcsolatos legteljesebb magabiztossággal szabadul 
meg.” 
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Kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét.1285 Az általa megnevezett részek 
azok, amelyek később kerültek a birtokába, s a zsoltár megírásának idején látszólag még Saul 
fiának a kezén voltak. A megszerzésükhöz komoly küzdelemre volt szükség, mégis kijelenti, 
hogy utóbb majd biztosan az ő kezére kerülnek a megfelelő időben, ahogyan Isten 
méltóztatott ezt biztosítani az Ő Ígéjében. S ez lesz Gileáddal és Manasséval is.1286 Miután 
Efraim volt a legnépszerűbb a törzsek között, ennek megfelelően nevezi feje, azaz a birodalma 
erősségének (oltalmának).1287 S hogy nagyobb hitelt kölcsönözzön a jóslatnak, megmutatván, 
hogy már réges-rég szentesíttetett, hozzáteszi, hogy Júda lesz a törvény-rendelője, vagy 
főnöke, ami egyenlő annak kimondásával, hogy Ábrahám leszármazottai soha nem 
bővelkedhetnek mindaddig, amíg Jákób pátriárka próféciájával összhangban nem kerülnek 
Júda, vagy abból a törzsből származó másvalaki kormányzása alá. Nyilvánvalóan arra céloz, 
amiről Mózes számolt be: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei 
közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek” (1Móz49:10). Ott ugyanaz a מחוקק mechokek, 
törvényhozó szó szerepel. Ebből következik, hogy egyetlen kormányzat sem állhatott meg, 
ami Júdából származott, mert ez volt Isten rendelete és jótetszése. A szavak helyesebbek a 
nép, mint Dávid szájában, s amint megjegyeztük, ő nem is a maga nevében beszélt, hanem az 
egyház egészének nevében. 

10. Moáb az én mosdómedenczém. A folytatásban a külföldiekről beszél, s megjegyzi 
a jelentős különbséget köztük, és a saját honfitársai között. Ábrahám leszármazottait mint a 
testvéreit, nem mint rabszolgákat kormányozza majd, de megengedetté vált a számára, hogy 
nagyobb szigorúsággal bánjon a világiakkal és körülmetéletlenekkel, erőszakos behódolásra 
kényszerítvén őket. Ebben nem követi azoknak a győzteseknek a példáját, akik törvénytelenül 
nyomják el a háborúban elfoglalt nemzeteket. Ők ugyanis nem rendelkeznek azzal az isteni 
meghatalmazással és megbízással, amivel Dávid, hogy nemcsak királyi tekintéllyel 
rendelkezett, hanem az egyház bosszúállójának tekintélyével is, főleg a kérlelhetetlenebb 
ellenségekkel szemben, akik minden emberi érzést félredobva kitartottak azok zaklatásában, 
akikkel egy tőről sarjadtak. Megvetéssel említi meg a moabitákat, hogy edények lesznek, 
amelyben majd a lábait mossa, ami jól ismert gyakorlat a keleti népeknél.1288 Ugyanezért 
mondja, hogy a saruit Edomra veti. Rendkívül súlyos feddés ez, és azt sugallja, hogy 

                                                
1285 Sikem Samáriában van, így alatta azt egész Samáriát érthetjük. A Szukkót, vagy sátrak völgye arról kapta a 
nevét, hogy Jákób ott ütötte fel a sátrait, és ott legeltette az állatait (lásd 1Móz33:17-18). Ez a Jordánon túl terült 
el, és alatta érthetjük az ország ama részének egészét. Jóllehet Samária és az országnak az a része ebben a 
pillanatban még az ellenség kezén volt, Dávid mégis előre látja az időt, mikor teljes és abszolút birtokába jut 
majd ezeknek a területeknek, amit a kiosztom,  és kimérem kifejezésekkel fejez ki. Az utalás a föld kiosztására és 
kimérésére vonatkozik, mert a király hatalmának részét képezte, hogy felossza a királyságát városokra és 
provinciákra, s azok fölé bírákat és magisztereket jelöljön ki. 
1286 Gileád és Manassé a Jordánon túl terültek el. Gád törzsét, akik Gileádban voltak, a hadi bátorság jellemezte. 
1287 Ez a törzs is híres volt a bátorságáról. (5Móz33:17, Zsolt78:9, lásd még 1Móz48:19.) 
1288 A lábmosás hivatala megszokott dolog volt Keleten, amit a rabszolgák, és a család legalantasabb tagjai 
végeztek, amint az kiderül Abigail Dávidnak mondott szavaiból, mikor feleségül vette: „Ímé a te 
szolgálóleányod szolgáló lesz, hogy mossa az én uram szolgáinak lábait” (1Sám25:41), valamint abból, ahogyan 
a Megváltó megmosta a tanítványok lábait, példát adván nekik az alázatosságból (Jn13:5). A jelen igeszakaszban 
használt νιπτηρ szó általánosságban mosdómedencét jelöl, s a ποδονιπτρον szó helyett szerepel, mely kifejezést a 
görögök a beszéddel szoros összhangban a lábmosásra használt edény megnevezésére alkalmaztak. Miután ez 
egy alantas szolgálat volt, így az ehhez használt edények is a háztartási eszközök alantasabb részét képezték. 
Gataker és Le Clerc ezt Hérodotosz egyik, Amasisról, Egyiptom királyáról elmondott anekdotájával szemléltetik, 
aki a saját eredeti alacsonyságát úgy fejezte ki, hogy lábmosó edényhez hasonlította önmagát. Mikor tehát azt 
mondja, hogy „Moáb az én mosdómedencém”, azzal megjelöli Moáb teljes és szolgai alávettetését Dávidnak. 
Nem úgy fejezi ezt ki, hogy Moábot ahhoz a szolgához hasonlítja, aki a legalantasabb szolgálat ellátása során a 
mestere elé teszi a lábmosó medencét, hanem őt magát a lábmosó medencéhez hasonlítva. Lásd 2Sám8:2, 
1Krón18:1-2, 12, 13. 
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amiképpen egykor Isten népét sértegették, most úgy kell majd szolgaságra jutniuk.1289 Ami 
ezután Filiszteáról következik, az kétértelmű. Egyesek ironikusnak tekintik a szavakat, mintha 
Dávid a filiszteusok hiábavaló dicsekvését gúnyolná, akik folyton minden tőlük telhető 
hevességgel támadták őt.1290 A héber רוע ruang szó pedig, ami általánosságban azt jelenti: 
győztesen kiáltozni, jelent felfordulást is, mint mikor a katonák a csatába sietnek. Mások, 
anélkül hogy ironikus tartalmat feltételeznének, úgy veszik a szavakat, amint vannak, és 
szolgai tapsviharként értelmezik azokat, hogy amennyire és makacsul gyűlölték az ő 
fennhatóságát, annyira lesznek kénytelenek tapsolni és ünnepelni őt, mint győztest. Ezért 
mondja a Zsolt18:45-ben: „idegenek is hizelegnek nékem”.1291 

 
11. Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem? 
12. Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi 

seregeinkkel? 
13. Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.1292 
14. Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket. 
 
11. Kicsoda vezet engem az erős városba? Előre látván az elképzelhető ellenvetést, 

kijelenti: Istentől várja annak befejezését, ami még visszamaradt ellenségei erődített helyeinek 
felszámolása és a győzelmeinek megszilárdítása terén. Mondhatjuk, hogy miután jelentős 
létszámban szegültek ellene a követeléseinek, az általa használt magabiztos kifejezések 
koraiak voltak. Isten azonban zálogát adta ama ígéretének, hogy minden nemzet, amely 
szembeszáll vele, a hatalma alá kerül, s a maradék nehézségek és veszélyek ellenére a siker 
bizonyosságával folytatja útját. Az erős város (megerősített város)1293 alatt egyesek Rabbát, a 
                                                
1289 Edom, vagy Idumea volt, az edomiták, vagyis Edom, azaz Ézsau, Jákób bátyja leszármazottainak lakóhelye, 
aki miután egy tál lencséért eladta az elsőszülöttségi jogát – héber nyelven nevezték Edomnak – ezzel örök 
kegyvesztettséget vont a maga és leszármazottainak a fejére (1Móz25:30, 35:8-9, Zsid12:16). Az „Edom fölé 
vetem az én sarumat” kifejezést különféleképpen magyarázták a fordítók. Egyesek, mint Gataker és Martin így 
olvassák: „Edomra vetem az én sarumat”, s feltételezik, hogy ez utalás az akkortájt uralkodó szokásra, melynek 
során az úr a legalantasabb szolgájára bízta sarujának leoldását, levételét és megtisztítását (Mt3:11, Lk3:16), s 
Dávid arra céloz, hogy az edomiták lesznek a legalantasabb szolgái, akik a legalávalóbb hivatalokat látják majd 
el. „A próféta”, jegyzi meg Martin, „a vetem szót használja, ami egy heves és haragos cselekedetet jelöl, arra a 
körülményre utalva, hogy mikor az urak a nekik nem tetsző szolgákkal a saruikat vettették le, olyan erőszakosan 
nyújtották oda a lábaikat, mintha beléjük akartak volna rúgni”. A Septuaginta és a Vulgata olvasata „kinyújtja a 
saruit”, azaz rájuk teszi a lábait, s közismert, hogy Keleten a győztesek így szoktak bánni a foglyaikkal. Van 
azonban egy másik ókori szokás is, melyre egyesek szerint ez az igeszakasz utal. Az ókoriak a bepiszkolódott 
szandáljaikat, vagy saruikat valamilyen sötét sarokba szokták vetni, mielőtt leültek volna az étkezéshez, s 
nagyon lehetséges, hogy sokaknak volt valami alantas hely a házukban, ahová rendszerint bedobták azokat. Így 
tehát saruk vetése Edom fölé, vagy Edomra jelentheti, amiképpen Bucer magyarázza, hogy „Edom lesz a hely, 
ahová a saruimat vetem”. Bármi is legyen azonban a pontos célzás, a közvetített jelentése kétségtelenül az, hogy 
Dávid teljes győzelmet fog aratni Edom fölött, és a legalantasabb szolgaságba veti őket. S hogy ez valóban be is 
következett, azt tudjuk a 2Sám8:14-ből. „Abu Walid a נעל szót itt béklyónak fordítja: béklyót, vagy láncot vetek 
rá, és Kimchi is így értelmezi a gyökereit illetően, bár a megjegyzéseiben lábbeli jelentéssel magyarázza.” –
Hammond. 
1290 „Filisztea megszólítása az irónia és a megvetés nyelvén (Filisztea nékem örülj!) olyan, mintha ezt mondta 
volna: ’Korábban sértegettél, és legyőztél, de most fordult a kocka, s rajtam a sor, hogy sértegesselek és 
legyőzzelek.’ Lásd Zsolt108:10.” – Williams’ Cottage Bible 
1291 „Filisztea, nékem örülj, vagy inkább Filisztea, kiáltozva üdvözölj engem (mint legyőzőt) nehéz feladat a 
legyőzötteknek.” – Cresswell. Horne püspök olvasata: „hallasd a győzelem kiáltását Filisztea felett”. „Én”, 
mondja, „a התרועעי szót létezést kifejező főnévnek tekintem, melyhez első személyű névmás van hozzáillesztve.” 
1292 “C’est, la salut que l’homme peut apporter.” — Széljegyzet. “Azaz a segítség, amit ember adhat.” 
1293 Szó szerint „erős város”, vagy „az erő városa”. A kaldeus változat Tíruszt, Fönícia fővárosát jelöli meg. 
Mudge és mások Petrára, Idumea fővárosára gondolnak. Ha úgy tekintjük, hogy arra a híres, a sziklából kivésett 
és bevehetetlennek tartott városra vonatkozik (Abdiás, 3. vers), amit Burckhardt, Laborde, Stephens, és más 
modern utazók oly aprólékosan megismertettek velünk, akkor a zsoltáros nyelvezete nagyon ideillő, szemlélteti a 
hitének erősségét és felmagasztalja az isteni segítség nagyságát. Kicsoda vezet engem az erős városba? – nekem 
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moabiták fővárosát értik. Mások nagyobb valószínűséggel úgy magyarázzák, hogy az egyes 
szám itt a többes szám helyén szerepel, s Dávid egyetemességben beszél a megerősített 
városokról, melyekben az ellenfelei elszánták magukat a kitartásra. Kijelenti: ugyanaz az 
Isten, aki sikerrel koronázta meg a fegyvereit a nyílt mezőn, az fogja vezetni ezeknek a 
városoknak az ostromára is. A királyságra történt törvényes elhívásának bizonyítása végett 
másodszor is felnagyítja az isteni kegyesség neki adott jeleit, szembeállítván azzal, ami 
megelőzte ezt. „Az Isten”, mondja, „Aki korábban elvetett minket, és hagyta, hogy sikertelen 
háborúkat vívjunk, most megnyitja előttem az ellenséges városok kapuit, és lehetővé teszi, 
hogy keresztültörjek minden erődítményükön”. 

13. Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. Ismét az 
imádkozáshoz tér, vagy inkább természetes módon kerül vissza a reménység ama 
meggyőződésével, amit már korábban is láttunk, hogy táplált. Kifejezi meggyőződését, hogy 
Isten továbbra is segíteni fogja, s az önmagában elégséges lesz, még ha nem is kap semmiféle 
segítséget sehonnan máshonnan. Szó szerint így szól az igevers: Segíts ki minket a 
nyomorúságból, és az emberi segítség hiábavaló. Mintha ezt mondta volna: „Istenem, mikor 
tetszik neked, beveted hatalmas erődet, és senki segítségére sincs szükséged. Ha tehát egyszer 
meg vagyunk győződve a te kegyességedről, nincs rá okunk, hogy emberi segítségre 
vágyjunk. Minden más világi természetű erőforrás szertefoszlik a te hatalmad fényessége 
előtt”. Az igeversben szereplő kötőszót azonban általánosan oksági kötőszónak fordították, s 
én sem vonakodtam követni a szokásos gyakorlatot. Nagyon jó lenne, ha a kijelentés 
határozottan belevésődne a szívünkbe. Miért majdnem általános dolog az embereknél, hogy 
megtántorodnak az elhatározásaikban, vagy hiába támaszkodnak a magabiztosságra, ha nem 
azért, mert nem az Istentől származik, s nem törődnek azzal a szabadítással, amit Ő képes 
megadni, s ami önmagában is elégséges, és ami nélkül minden földi erőfeszítés teljeséggel 
hatástalan? Isten segítségét az emberével szembeállítva nem szigorúan véve helyes 
nyelvezetet használ, mert a valóságban olyasmi, mint az ember szabadító hatalma, nem 
létezik. Tudatlanságunkban azonban úgy fogjuk fel, mint ha különféle segítségek léteznének 
ezen a világon, s Dávid a hamis elképzeléseinkhez igazodó szavakat használ. Isten a 
megtartásunk során használhatja emberek közreműködését, de a megszabadításunkat saját 
előjogként Magának tartja meg, és nem tűri, hogy megfosszák a dicsőségétől. A szabadulást 
tehát, ami így, emberi közreműködéssel érkezik el hozzánk, tulajdonképpen Istennek kell 
tulajdonítani. Dávid mindössze azt akarta mondani, hogy a nem Istentől származó 
magabiztosság hiábavaló és haszontalan. Álláspontjának megerősítése végett a zsoltár utolsó 
versében kijelenti, hogy egyrészt semmit sem tehetünk Nélküle, másrészt mindent 
megtehetünk az Ő segítségével. Két dolog foglaltatik benne az Istennel győzedelmet nyerünk 
kifejezésben.1294 Először, hogy ha Isten visszavonja a kegyességét, akkor bármiféle erő, amit 
az emberben feltételeznek, hamarosan csődöt mond, másrészt hogy csak azok vannak 
felfegyverezve a minden nehézség legyőzéséhez szükséges bátorsággal, akik elégségessége 
Istentől származik. Annak kimutatására, hogy nemcsak a fél érdemet adja meg Istennek, 
hanem az egész dolgot neki tulajdonítja, kijelenti: ő tapodja el ellenségeinket. Azaz, még a 
hozzánk hasonló teremtményekkel folytatott vitáinkban sincs jogunk osztozni Istennel a siker 
                                                                                                                                                   
lehetetlenség, hogy a saját erőmből, vagy pusztán emberi segítséggel elfoglaljam azt az erődítményt, amíg Isten 
nem lép közbe az én oldalamon, és nem pártfogolja erőfeszítéseimet. 
1294 Street azt feltételezi, hogy ezt a zsoltárt a helami csata előtt írták, amit az 1Krón19:16 jegyez fel, s amelyben 
Dávid megverte a mezopotámiai és a czóbai szíreket. Továbbá, hogy ezt a zsoltárt Izrael seregei énekelhették, 
mikor a csatából masíroztak vissza győztesen, megemlékezvén korábbi győzelmeikről, és kifejezve reményüket, 
hogy további győzelmeket fognak aratni a Mindenható segítségével. Erről az igeversről megjegyzi: „állandó 
gyakorlat volt a görög nemzetek legbátrabbjánál, hogy a csapatok énekelve mentek a csatába”. Majd miután 
idézett néhány sort, amit a spártai katonaság énekelt, hozzáteszi: „A görög költő a dicsőség szeretetével és a 
családi szeretet kötelékeivel segíti magát a seregek lelkesítésében, de a héber a vallásos lelkesedés nagyobb erejű 
serkentését használja”. 
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tisztességében Istennel. S vajon van-e annál nagyobb szentségtörés, mikor az emberek a 
szabad akaratot állítják szembe az isteni kegyelemmel, és úgy beszélnek, hogy egyetértenek 
Istennel az örök üdvösség dolgában? Azok, akik jogot formálnak az erő legcsekélyebb 
morzsájára is Istentől függetlenül, csak elbuknak majd a saját gőgösségük következtében. 
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61. zsoltár 
 
Ez a zsoltár imával kezdődik, vagy mindenesetre egy ima rövid feljegyzésével, amit 

Dávid Istennek a súlyos kétségbeesés időszakában mondott el. Főleg azonban Isten 
dicséretével foglalkozik, kifejezvén a háláját az általa megtapasztalt csodálatos szabadulásért 
valamilyen közvetlen veszélyből, valamint a trónon történt megerősítéséért. 

 
1. Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé. 
2. Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre. 
3. E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem felingerelt:1295 Vígy el engem 

innen a sziklára, a hova én nem jutok.1296 
4. Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. 
5. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid 

árnyéka alá! Szela. 
 
2. Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat. Nincs róla tudomásunk, hogy pontosan 

mikor íródott ez a zsoltár, de lehet valamennyi valószínűség a feltételezésben, mely szerint 
Dávid már sokáig ült a trónon, mielőtt az itt említett kétségbeejtő körülmények közé került 
volna. Én egyetértek azokkal, akik Absolon összeesküvésének idejére teszik,1297 mert ha nem 
lett volna száműzetésben, nem mondhatta volna, amit a harmadik versben mond, hogy a föld 
széléről kiált. A kiáltás kifejezés használatával vágyának hevességére utal, s ez az a szó, ami 
kifejezi a lélek belső buzgóságát anélkül, hogy megemlítené: hangosan imádkozott, vagy halk 
és visszafogott hangon. Az ismétlés, amit itt használ, a szorgalmát és a kitartását jelzi az 
imádkozásban, s arra tanít minket, hogy nem szabad elcsüggednünk és elbátortalanodnunk 
ennek gyakorlásában, ha Isten nem azonnal és nyíltan tesz bizonyságot róla, hogy elfogadta a 
könyörgéseinket. Kétségtelen, hogy a föld széle kifejezéssel a száműzetése helyére utal, 
miután el volt vágva a templomtól és a királyi várostól. Egyesek valóban jelképesen 
értelmezték a szavakat, mintha azok azt jelentenék, hogy a kétségbeesés legnagyobb 
mélységeiből imádkozik, én azonban nem látom ennek alapját. A zsoltár soron következő 
részében királynak mondja önmagát, s ezt a címet soha nem vette fel Saul halálát megelőzően. 
Ebből a körülményből azonnal következtethetünk arra, hogy itt arról az időszakról van szó, 
mikor sietve menekült fia, Absolon dühe elől a Mahanáim pusztájába, és más, magányos 
jellegű helyekre. A Sion hegye volt a hely, ahol elhelyezték a szövetség ládáját, s ez volt a 
királyság székhelye, s Dávid, mikor száműzték onnan, a legfőbb és legkívánatosabb helyről, 
úgy beszél, mintha a Föld végső határára űzték volna. A törvény árnyképei alatt élve nem 
szűnt meg imádkozni azért, mert messzire került a templomtól, s mennyire 
megbocsáthatatlannak kell lennie a mi viselkedésünknek, akik megkapták azt a kiváltságot, 
hogy Istenéi lehetnek, s meghívást kaptak a közeledésre a Krisztus vére által megnyitott úton, 
ha nem törünk át minden akadályon, amit a Sátán gördít a mennyel fenntartott 
kommunikációnk útjába? Tanuljanak meg Dávid példájából mindazok, akiket esetleg 
megfosztottak az igehallgatás lehetőségétől. És száműztek az egyházból kitartani az Istenhez 
kiáltásban még ezek között a magányos körülmények között is. Az ezután következőben a 
bánatára és a lelki fájdalmára utal. Hozzáteszi a tényt: el lett zárva előle a menekülés minden 
lehetősége, hogy ezzel is nyilvánvalóbbá tegye az Isten kegyelmét a szabadulásában. A héber 
 ataph szó, amit én felingereltnek fordítottam, időnként azt is jelenti: befedni, vagy עטף

                                                
1295 A Károli-fordításban az elepedt szó szerepel – a ford. 
1296 Úgy mutatja be magát, mint olyasvalakit, aki biztonságos helyre mászik fel, de erőt kér annak eléréséhez. 
1297 Általános az egyetértés abban, hogy ez a zsoltár a 2Sám17:22-24-ben feljegyzett történet idejére vonatkozik. 
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beburkolni. Ez egyeseket arra indított, hogy így fordították a mondatot: miközben a szívem 
megfordult, azaz ide-oda hányódott, vagy felzaklatódott. Ez azonban nyersfordítás. Mások 
nagyobb helyességgel így olvassák: miközben a szívem gondokba és bajokba merült, vagy 
lesújtott.1298 Én egyszerűbb olvasatot fogadtam el, bár nem szeretném, ha úgy értelmeznének, 
hogy tagadom a hasonlatot, amelyre itt egy utalást feltételeznek. A mondatot kétségtelenül 
azért szúrta be Dávid, hogy jelezze: a bajok nem gátolták őt abban, hogy Istenhez forduljon. 
Már említettük a külső megpróbáltatást, aminek ki volt téve a szentélytől távol, valamint azt, 
hogy fölé emelkedett ennek, és Istenhez kiáltott. Az előttünk levő szavakban pedig megvallja: 
távol állt attól, hogy sztoikusan érzéketlen legyen, mert tudatában volt a nagy belső 
küzdelemnek, amit a szomorúsággal és az elme zavarodottságával vívott. A hívők kötelessége 
tehát, hogy mikor lenyomja őket a levertség és a lelki kétségbeesés, akkor annál 
erőteljesebben törekedjenek keresztültörni ezeken az akadályokon az Istenhez történő 
közeledésükben. Dávid azért imádkozik, hogy Isten helyezze őt abba a biztonságba, amiből 
látszólag ki van zárva. A szikla, vagy citadella alatt általánosságban a biztos védelmet érti, s 
panaszkodik, hogy ki van abból zárva, mivel lehetetlen volt elérnie, hacsak nem Isten keze 
emeli őt bele abba. Körülnézve úgy látta, mintha minden menedékhely a feje fölé emeltetett, 
és számára elérhetetlenné vált volna. El volt vágva minden segítségtől, de amint feltűnt a 
szabadulás, még reményvesztetten sem kételkedett a biztonságát illetően, csak Isten nyújtsa ki 
a kezét, és avatkozzon közbe. Az igeszakasz világos jelentése, ha kivesszük belőle a 
hasonlatot, az, hogy Isten képes kimenteni őt a veszélyből, még ha nincs is semmiféle 
segítség, s az egész világ közé és a szabadulása közé áll. Olyan igazság ez, amit jól teszünk, 
ha komolyan fontolóra veszünk. Istentől várván a szabadulást óvakodnunk kell attól, hogy 
engedjünk az érzékek sugallatainak. Emlékeznünk kell arra, hogy Ő nem mindig látható 
módon munkálkodik, hanem az értelem számára kifürkészhetetlen módszerekkel szabadít 
meg, ha úgy látja jónak. Ha megpróbálunk neki bármiféle eljárásmódot előírni, akkor nem 
kevesebbet teszünk, mint akarattal korlátozzuk az Ő mindenható hatalmát. 

4. Mert te vagy az én menedékem. Itt feltételezhetjük, hogy vagy a korábban kapott 
jótéteményekről emlékezik meg, vagy, hogy a most megtapasztalt szabadulás okából kíván 
magának szerencsét. Mindkét feltevés nagyon valószínű. Semmi sem serkenti jobban a 
reménységünket, mint Isten múltbeli jóságának felidézése, s látjuk, hogy imáiban Dávid 
gyakorta tesz efféléket. Másrészt, mivel a zsoltár maradéka hálaadás Istennek a jelenlegi 
jóságáért, nincs oka rá, amiért ne gondolhatnánk, hogy ezek a szavak alkotják a hálaadás 
kezdetét. Ebben az esetben a héber kötőszó, amit a mert, vagy mivel kifejezéssel fordítottunk, 
inkább megerősítő értelemben fordítandó: bizonyosan, vagy természetesen. 

A következő igeversben kifejezi abbéli meggyőződését, hogy ettől kezdve az Úr 
szentélyében lakozik majd. Nem tudok teljesen egyetérteni azokkal, akik úgy vélik, hogy 
Dávid még mindig száműzetésben volt a szülőföldjéről, mikor ezeket leírta, s pusztán csak a 
visszatérés bizonyosságát ígéri meg önmagának. Inkább a már megszerzett helyreállításnak 
látszik örvendezni, s ez még világosabbá válik, ha megvizsgáljuk a közvetlen 
szövegkörnyezetet. Figyelemre méltó, hogy most, mikor visszatért a száműzetésből, és 
visszakerült a saját palotájába, a szíve sokkal inkább hajlott Isten dicsérete, mint a királyság 
összes gazdagsága, csillogása és öröme felé. Írásainak más részeiben is találkozunk ezzel a 
bizonyossággal, hogy az elszenvedett legsúlyosabb csapások közepette sem találkozott 
semmivel, mi összemérhető lett volna annak keserűségével, hogy ki volt zárva a vallás 
szertartásaiból. Most pedig nagyobb örömnek tartja könyörgőként az oltár előtt feküdni, mint 
királyként a trónon ülni. A rögtön ezután következő szavakkal megmutatja, hogy nem 
tulajdonított a sok tudatlan emberhez hasonlóan babonás fontosságot a vallás puszta 
külsőségeinek, hozzátéve, hogy a biztonságát Isten szárnyai alatt lelte meg. A tudatlanok 

                                                
1298 Utóbbi fordítás hiányzik a francia változatból, talán figyelmetlenség miatt. 
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felfoghatják Istent úgy, mint aki szükségszerűen be van zárva a templomba, de Dávid csak 
továbbfejlesztette az isteni jelenlét eme jelképét hite lelkigyakorlatai felmagasztalásának 
eszközeként. Nem tagadom, hogy lehet utalás a kerubokra, mikor Isten szárnyairól beszél. 
Csak emlékeznünk kell arra, hogy Dávid nem nyugodott meg a testi ceremóniákban, a világ 
elemeiben,1299 hanem általuk emelkedett azok fölé Isten lelki imádatára. 

 
6. Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; örökséget adtál a te neved 

tisztelőinek.1300 
7. Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyujtsd. 
8. Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék 

meg őt. 
9. Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én 

fogadásaimat minden napon. 
 
6. Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat. Itt megmutatja annak alapját, 

amiért azt mondja, hogy Isten szárnyai alatt fog lakozni. A hirtelen öröm, amit megtapasztalt, 
abból fakadt, hogy Isten meghallgatta az imádságát, és fényt ragyogtatott fel a sötétségből. A 
fogadásai alatt az imáit kell értenünk, a szokásos beszédformának megfelelően, ahol a rész 
szerepel az egész helyett: imádkozás közben tett fogadásokat. Általánosságban úgy tekinti: a 
helyreállításáért egyedül az isteni hatalomnak tartozik, nem pedig holmi ügyességnek, amivel 
időt nyert a seregeinek összegyűjtésére,1301 vagy bármiféle segítségnek, amit akár a papok 
kegyeitől, akár a katonáinak a bevetésétől származtatott. Ha a ל lamed betűt hozzátették volna 
a héber יראי yirey szóhoz, amit félőknek fordítottak, akkor nem lenne több okunk kételkedni, 
hogy a most következő szavak általános jellegűek, és azt jelentik: Isten örökséget adott az Őt 
félőknek. Így viszont elképzelhető, hogy azt jelenti: Isten Dávidnak adta az Őt félőknek 
örökségét. Én mégis jobbnak tartom az általánosabb jelentéssel fordítani a szavakat, s úgy 
értelmezni, hogy azt jelentik: Isten soha nem okoz csalódást a szolgáinak, hanem örök 
boldogsággal koronázza meg a hitüket próbára tevő erőfeszítéseket és megpróbáltatásokat. 
Ezek a szavak egy feddést is magukban foglalnak amiatt az alaptalan magabiztosság miatt, 
amibe a gonoszok merülnek, mikor az isteni hosszútűrés következtében valamennyi ideig jól 
megy dolguk, és bővelkednek. A siker, ami hízeleg nekik pusztán képzelgés, és gyorsan 
szertefoszlik. De az örökség – a Dávid által használt szó – azt sugallja, hogy Isten népe a 
bővelkedést szilárdabban és tartósabban élvezi: pillanatnyi, rövid idejű nehézségeik valójában 
az örök jólétüket segítik elő. Dávid dicséri Istent, amiért az Őt félők nem maradnak a néhány 
napos öröm szegényes élvezetére hagyatva, hanem a boldogság örök örökségében 
szilárdíttatnak meg. Ez az igazság megkérdőjelezhetetlen. A gonoszok, akik nem 
rendelkeznek hit által az isteni jótéteményekkel, melyekben látszólag osztoznak, napról napra, 
mondhatni fosztogatásból élnek. Csak azok élvezik Isten áldásait valóban és törvényesen, akik 
félik Őt. 

7. Adj napokat a király napjaihoz, stb.1302 Dávidra nem tekinthetünk úgy, hogy 
gratuláció eme szavait kizárólag önmagára vonatkoztatja. Igaz, hogy rendkívül sokáig élt, s 
napjainak teljességében halt meg, stabil állapotban hagyva maga mögött a királyságot a fia 
kezében, aki követte őt. Azonban nem élt tovább egy emberi élet hosszúságánál, s élete 
                                                
1299 “Non fuisse retentum in mundi elementis.” — latin. “David ne s’est point arret, aux elemens du monde, 
(comme Sainct Paul appelle les ceremonies prises charnellement et quant a l’exterieur,”) stb. 
1300 A Károli-fordítás szerint: a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem – a ford. “Ou, l’heritage de 
ceux.” — Széljegyzet. “Vagy, azok örökségét.” 
1301 “Quamvis prudenter colligendis viribus tempus sumpsisset,” stb. – latin. “Combien qu’il eust use de 
prudence a donner ordre a son affaire, et prendre temps pour amasser forces,” stb. 
1302 A kaldeus változatban: „Napokat adsz a Messiás Király napjaihoz, éveinek száma annyi lesz, mint ennek, 
valamint az eljövendő világnak a generációja”. 
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nagyobbik része veszélyek és izgalmak közepette telt el. Kétségtelenül lehetséges, volt az 
évek, sőt korszakok, melyekről beszél, kiterjednek a jövőben Krisztus eljöveteléig, hisz 
pontosan ez volt a királyság előfeltétele is, amint azt gyakran említettem, hogy Isten egy fő 
alatt álló, egy népként kezelte őket, vagy ha szétszórta, egyesítette is újra. Ugyanez az 
egymásutániság áll fenn a mi vonatkozásunkban is. Krisztust úgy kell tekintenünk, mint Aki 
az Ő Testének tagjaiban él a világ végezetéig. Ézsaiás utal erre, mikor megkérdezi: „Ki fogja 
bejelenteni a nemzedékét, vagy korát?”1303 – ezekkel a szavakkal előre jelzi, hogy az egyház 
élni fog a korok egymásutániságán keresztül, függetlenül a megsemmisülés közvetlen 
veszélyétől, aminek ellenségei támadásai, és az őt ért viharok miatt ki van téve. Dávid itt tehát 
megjósolja a királyság szüntelen fennállását egészen Krisztus koráig. 

8. Isten előtt lakozzék örökké. Ez csak egyszerűbb módja az előbb mondottak 
kifejezésének, miszerint Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké. Arra a biztonságra és 
békességre céloz, amit Isten védelme alatt fog élvezni, Aki hathatósan megőrzi majd az életét. 
Az Isten előtt alatt azt az atyai bánásmódot és gondoskodást kell érteni, amit kiterjeszt a 
népére. Oly sok veszély vesz körül minket, hogy egy pillanatig sem állhatnánk meg, ha az Ő 
szemei nem ügyelnének a fennmaradásunkra. A valódi biztonság azonban a boldog élethez az 
arról való meggyőződésben rejlik, hogy az isteni kormányzás alatt állunk. Ezután következik 
egy ima, hogy Isten rendelje ki kegyelmét és hűségét a király megőrzése végett. S ennek két 
jelentése is lehet. Miután az irgalmasság és a hűség a királyság legjobb őrei, nem lenne 
teljesen ésszerűtlen azt feltételezni, ha Dávid itt azért imádkozna, hogy legyen felruházva 
ezekkel a hajlamokkal, mint a trónja megerősítésének eszközeivel. A másik jelentés azonban 
talán előnyösebb, miszerint Isten Maga övezi fel magát kegyelemmel és hűséggel a király 
megőrzése végett. A héber מנהה manah kifejezés nemcsak azt jelenti: felkészíteni, hanem azt 
is, hogy fölé helyezni, kijelölni,1304 s itt úgy beszél, mintha a királyság tényleges védelmét 
csak Isten kegyelmében és hűségében volna szabad keresni. A felkészíteni, vagy kirendelni 
szóval arra céloz: Isten milyen könnyen képes biztosítani a népének megvédéséhez szükséges 
eszközöket. A záró szavakban kifejezi elhatározottságát, hogy állandóan ki fog tartani Isten 
dicséretében a fogadásainak beteljesítése végett. Ennek ismét arra kell indítania minket, hogy 
megemlítsük azt az egyenlőséget, aminek mindig fenn kell állnia a könyörgés két része 
között: Dávid ugyanis, miközben Istenhez folyamodott segítségért a megpróbáltatások súlya 
alatt, ugyanolyan hálásnak mutatkozott még azután is, hogy megtapasztalta a szabadulást. 

                                                
1303 Az Ézs53:9-re utal, ami az angol változatban így hangzik: „He was taken from prison and from judgment: 
and who shall declare his generation?”, azaz „A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és ki fogja bejelenteni a 
nemzedékét?” (Károlinál: „A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy 
kivágattatott…”) – a ford. 
1304 Az angol változatban is a prepare, felkészülni, felkészíteni szó szerepel a kirendelni helyén - a ford. 
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62. zsoltár 
 
Ennek a zsoltárnak a nagyobbik része elmélkedés, mellyen Dávid magát és másokat az 

Istenbe vetett reménységre bátorítja, és elméjét erősíti meg a kísértések támadásaival 
szemben. Miután pedig hajlamosak vagyunk arra, hogy hagyjuk: a világi dolgok által az 
érzékeinkre gyakorolt befolyások, legyenek azok bármennyire elenyészők és tovatűnők, 
elvonjanak Istentől, ezért alkalmat vesz arra, hogy megmutassa, mennyire ostoba dolog ez, s 
hogy az Istentől való egyedüli és teljes függőségbe hozzon minket. 

 
1. Az éneklőmesternek, Jedutun szerint; Dávid zsoltára. 
 
Miután ismert tény, hogy egy egyik fő énekes neve Jedutun volt, ezért sokan vélték, 

hogy ezt a zsoltárt neki adták át éneklésre (1Krón9:16, 16:38, 41 és 25:1). A 39. zsoltár 
bevezetőjében nagyon valószínűen ennek a családnak valamelyik zenészére utal. Itt azonban 
látszólag nem erről van szó, mert nem azt olvassuk, hogy Jedutunnak, hanem Jedutun szerint. 
Ez vezetett annak a véleménynek a kialakulásához, hogy ez valamely akkoriban közismert 
ének kezdete. Emellett a héber על al kötőszó, amit szerint-nek fordítottunk, gyakran jelenti azt 
is, hogy számára, neki, vagy elébe, s ez összefér azzal, hogy feltételezzük: a zsoltár Jedutun 
valamelyik örökösének a kezébe adatott.1305 

 
2. Csak Isten felé csendes a lelkem;1306 tőle van az én szabadulásom. 
3. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem 

rendülök meg felettébb. 
 
2. Csak Istenben nyugoszik meg lelkem. Ha az általam követett fordítást fogadjuk el, a 

zsoltár mondhatni váratlanul kezdődik, egy szenvedélyes kompozíció szokásos stílusában.1307 
Ennek egy példájával találkozunk a 73. zsoltárban, ahol a próféta, kétségektől felkavarván, 
amint majd részleteiben is látni fogjuk, hirtelen szilárd döntést hoz az elméjében, s elvágván 
az utat minden további vitatéma előtt, így kiált: „Bizony jó Izráelhez az Isten”. Én úgy vélem, 
hogy az előttünk levő zsoltárban is ugyanez a helyzet. Tudjuk, hogy az Úr népe nem mindig 
képes megmaradni annyira összeszedetten, hogy teljesen mentes legyen a háborgástól. 
Szeretnénk alázattal fogadni az Isten Ígéjét, s elnémulni az Ő helyesbítő keze alatt, de a 
szertelen érzelmek birtokba veszik az elméiket, és megtörik azt a békességet, amihez 
egyébként ragaszkodnának a hit és a beletörődés gyakorlása közben. Emiatt találunk 
sokakban türelmetlenséget, olyan türelmetlenséget, aminek utat engednek Isten jelenlétében, s 
ami alkalom arra, hogy önmaguknak sok bajt és nyugtalanságot okozzanak. A héber אך ach 
kötőszó gyakorta használatos kizárólagos értelemben, ezért egyesek a csak szóval fordították, 
ugyanakkor megerősítő értelemben is használatos, ekkor a jelentése valóban, vagy biztosan. 
Ám hogy megállapítsuk az igeszakasz teljes jelentését, feltételeznünk kell, hogy Dávid belső 
küzdelmet és ellenszegülést érzett, amit szükségesnek látott visszafogni. A Sátán zavart keltett 
az érzelmeiben, s bizonyos fokú türelmetlenséget ébresztett az elméjében, amit most 

                                                
1305 Jedutunt először az egyik fő zenésznek választották ki a dicséret vezetésére a zsidó szentélyben, mikor a 
frigyládát felhozták Obed-Edomtól a Sion hegyére. A fiait is arra jelölték ki, hogy a sátorban folyó dicséret 
különböző énekes-, és zenész-csoportjait vezessék. Hat fia volt, akik ezzel foglalkoztak. Jedutun és családja 
látszólag híresek voltak a kegyességükről, s fel voltak ruházva a prófétálás lelkével. 
1306 A Károli-fordítás szerint: Csak Istenben nyugoszik meg lelke – a ford. 
1307 “Sicuti patheticae sententiae ut plurimum defectivae sunt.” — latin. “Comme nous scavons que les propos 
dits de quelque affection vehemente, le plus souvent sont imparfaits.” 
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visszanyes, és kijelenti elhatározását, hogy csendben marad.1308 A szó a kereszt szelíd és 
alázatos tűrését jelenti. A lélek ama hevének ellentétét fejezi ki, ami miatt 
szembehelyezkedünk Istennel. A csendesség tehát röviden a hívő összeszedett alázatosságát 
jelenti, melynek gyakorlása közben belenyugszik Isten ígéreteibe, utat ad az Ő szavainak, 
meghajol az Ő szuverenitása előtt és elnyomja magában az elégedetlenség minden 
zúgolódását. A héber דומיה dumiyah szót, amit csendes-nek fordítottam, egyesek főnévnek 
tekintik, de csekély a jelentősége, hogy melyik fordítást fogadjuk el. 

Az אך ach kötőszót a harmadik igeversben ugyanúgy fordítanám, mint a másodikban. 
A hívő, amint legyőzte az egyik kísértést, máris a másikkal szembesül, s Dávid, aki látszólag 
kiemelkedett a nyomorúságából, itt megmutatja, hogy továbbra is küzdenie kellett a még 
fennálló problémákkal. Ezzel a kötőszóval nem kevesebb, mint hat alkalommal találkozunk 
ebben a zsoltárban. Ez is magyarázhatja azt a sok titulust, melyekkel Istent illeti, s melyek 
mindegyikét egy-egy vívótőrnek tekinthetjük, melyekkel elhárítja az ellenség támadásait. Az 
azért nem rendülök meg felettébb kifejezés az igevers végén azt a meggyőződését fejezi ki, 
hogy a megpróbáltatások legyűrhetik (mert jól tudta, hogy nem követelhetett magának 
kivételességet az emberiség közös sorsa alól), de egyidejűleg abban is bizonyos volt, hogy 
Isten jó segítségével ezek nem fogják legyőzni. Ezután majd látjuk, amint sokféleképpen 
mondja: nem fogok elbukni, talán mert érezte, amint előrehaladt az imádkozásban, hogy egyre 
nagyobb a bátorsága a megpróbáltatások megvetésében. De tekinthetők a kifejezések rokon 
értelműeknek is két helyen. Maga az igazság azonban megkérdőjelezhetetlen. A hívő 
átmenetileg legyőzhető, de amint elesik, Isten azonnal fel is emeli, így valójában nem is 
mondható elbukottnak. Isten Lelke támogatja őt, ezért soha nem is hever legyőzötten. 

 
4. Meddig támadtok még egy ember ellen;1309 meddig törtök ellene valamennyien, 

mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? 
5. Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából; szeretik a 

hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela. 
6. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. 
7. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem 

rendülök meg. 
 

                                                
1308 A héber szó jelentése „türelmes csend”. A Septuaginta olvasata „Ουχι τω υποταγησεται η ψυχη μου?” 
„Vajon a lelkem nem vettetik alá Istennek?” S a zsoltáros kétségtelenül azt akarta mondani, hogy a lelke 
csendes, alázatos és alávetett volt, a lázadó érzelmek megszelídíttettek és legyőzettek. Az angol fordítást illetően 
(„Az én lelkem tényleg várja az Urat”), dr. Adam Clarke megjegyzi: „Nem hiszem, hogy az eredeti szöveg 
alátámasztja ezt a fordítást”. Ő így olvassa: „Biztosan csak Istennek néma a lelkem”, amit aztán ekképpen 
magyaráz: „Alá vagyok vetve a Mindenható Istennek. Neki joga van arra, hogy azzal sújtson, ami Neki tetszik, s 
amivel sújt, az sokkal kevesebb, mint amit érdemelnék, ezért néma vagyok Isten előtt”. A Vulgata és majdnem 
minden más változat is így értelmezték: „Nonne Deo subjecta erit anima mea? Vajon nincs-e a lelkem alávetve 
Istennek?”Ezzel egyezik meg ez a változat, valamint Kálvin fordítása is. 
1309 “Ou, courrez-vous sus l’homme?” — Széljegyzet. “Vagy támadtok még egy ember ellen?” 
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4. Meddig folytatjátok a méregkeverést? A héber תהותתו tehotethu szót,1310 amit én a 
folytatni, vagy meghosszabbítani a méregkeverést kifejezéssel fordítottam, egyesek az 
elmélkedni, vagy elképzelni a méregkeverést értelemmel fordítják, mások viszont azt 
feltételezik, hogy itt gúnyolódást jelző nyelvezetre utal. Az igeszakasz jelentése látszólag ez: 
Mennyi ideig elmélkedtek még a gonoszságokon egy emberrel szemben, és tartotok ki a 
pusztulására irányuló rosszindulatú mesterkedéseitekben? Ellenségeinek makacs 
rosszindulatát tartotta szem előtt, mellyel minden követ megmozgattak a megsemmisítésére, s 
naponta szőttek új terveket a kivitelezésére. A tanítás, amit ebből a tapasztalatból kell 
megtanulnunk az, hogy még akkor is türelmet kell gyakorolnunk, mikor ellenségeink 
fáradhatatlan kegyetlenséget mutatnak a megsemmisítésünkre irányuló erőfeszítéseinkben, s 
az ördög szüntelen mesterkedésekre serkenti őket az üldözésünkre. Csak utalhatunk arra a 
hasonlatra, amit hozzákapcsol. Egyesek úgy vélik, hogy a gonoszokat azért hasonlítja 
meghanyatlott falhoz, mert minden pillanat azzal fenyegeti őket, hogy a földe zuhannak, mert 
az általuk elkövetett minden egyes bűn miatt egyre jobban és jobban meghajlanak, míg végül 
a pusztulásba roskadnak. A fal, mikor rosszul építik, középen kidudorodik, s hozzávetőleg 
kétszer olyan vastagnak látszik, mint amekkora valójában, miután azonban belül üreges, 
hamarosan ledől. A gonoszok hasonlóképpen felfuvalkodnak a gőgtől, s tanácskozásaikban a 
legfélelmetesebb kinézetet öltik, de Dávid azt jósolja, hogy a váratlan és hirtelen romlás 
szakad rájuk. Mint a rosszul épített fal, mely belül üres, és hirtelen omlik össze és törik szét a 
saját súlyától ezer darabra.1311 A גדר gader szó, amit kerítésnek fordítottam, tulajdonképpen 
apró és jelentéktelen anyagokból épített kerítést jelent,1312 és a díszítő jelzőt is azért teszi 
hozzá, hogy még jobban kifejezze bukásuk erőszakosságát és hirtelenségét. A zsoltáros tehát 
arra tanít minket, hogy látszólag bármilyen fennkölt helyzetben is legyenek ellenségeink, és 
bármilyen gőgösek és felfuvalkodottak is legyenek a fenyegetéseik, hirtelen és jelesen fognak 
legyőzetni, mint a meghanyatlott fal. 

5. Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából. Az אך ach kötőszót 
én még mindig ellentétes kötőszóként értelmezem. Dávid egyrészről önmagát bátorította, 
elhatározván, hogy szilárdan megnyugszik az isteni kegy ígéretében, másrészről viszont előtte 
voltak ellenségeinek a kegyetlenség, vakmerőség, gőg és csalárdság jellemezte mesterkedései. 

                                                
1310 Hammond megjegyzi, hogy ez az ige „csak egyszer használatos a Szentírásban, így nem könnyű magyarázni, 
csak az ókori magyarázók által közölt jelentés, vagy az arab nyelvű használata figyelembe vételével”. A kaldeus 
fordítás szerint a jelentése összecsődülni, a szír változat szerint felkorbácsolni, felbujtani, felingerelni, vagy 
provokálni. A Septuaginta és a Vulgata fordítása megtámadni, rárontani, az arab változat szerint pedig erőszakot 
alkalmazni, vagy gazságtalannak lenni. Gesenius a Septuaginta változatával fordítja. Kimchi és Aben Ezra 
olvasata: pravitatis cogitabitis. “Abu Walid a תהותתו szót az arab תהתהתו szóval hasonlítja össze, t-vel, nem th-
val. Ennek jelentése megsokszorozni a szavakat, így annak a nyelvnek a használata alapján a jelentése: sokat 
beszélni ellene, rágalmazni, rossz hírbe keverni, gonosz dolgokat mondani róla, csípős megjegyzéseket tenni a 
kárára. Amit tehát így a תהותתו szóról, th-val, nem t-vel megjegyez, az vonatkozhat a mi szavunkra is, mert a ת 
th-val írott gyökér az arab nyelvben is azt jelenti, mentiri, hazudni, továbbá zűrzavar, igazságtalanság, erőszak, 
ami ugyanolyan jól illik a t-vel írott gyökér.” Mikor Dávid azt mondja: egy ember ellen, majd az ötödik versben 
egyes szám harmadik személyben beszél, akkor valójában önmagáról szól. „Egy ember ellen, azaz ellenem, 
hozzátok hasonló ember ellen, akin az általános emberiesség miatt könyörülnötök kellene, egyetlen ember ellen, 
aki számotokra nem ellenfél.” – Poole’s Annotations. 
1311 Ézsaiás is használja a hirtelen és végső romlásnak ezt a képét (30:13). 
1312 Keleten gyakori, hogy a lakosok a szőlőiket és a kertjeiket bekerítik bokrokkal, különösen olyanokkal, 
melyeknek tüskéik is vannak. De földsáncokat is emelnek a kertjeik körül. Rawwolf úgy írja le a Jeruzsálem 
körüli kerteket, mint földsáncoktól körülvetteket, melyek nem magasabbak 120 centiméternél, könnyen 
áthághatók és az eső is gyorsan elmossa azokat. Gyakorta használnak kőfalakat is. Egmont, vagy Heyman, 
leírván a vidéket Saphet, Galilea híres városa körül ezt mondják: „A vidék körös-körül szépen gondozott, a lejtőt 
elborítja a szőlő, és alacsony falak veszik körül” – Harmer’s Observations, 2. kötet, 216-219. oldal. Doubdan 
úgy ír le egyes szentföldi kerítéseket, mint laza kövekből összerakottakat, mindenféle kötőcement nélkül. Az 
eredeti szó valami efféle „kerítést” jelent. Valóban, látszólag mindig kőfalat jelent, néha konkrét ellentétben  
bozót-, vagy töviskerítéssel. - Lásd Parkhurst’s Lexicon, a גדר szóról. 
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Mintha ezt mondaná: minden erőfeszítésükkel csak a saját bukásukat siettetik, mégis akkora 
az őket sarkalló őrület és düh, hogy kitartanak az ellenem irányuló áskálódásaikban. Arra 
céloz, hogy támadásaik nem annyira ellene, mint inkább Isten ellen irányultak, s ez 
megegyezik azzal a képpel, amit a költők festettek a gigászokról szóló meséjükben.1313 
Semmi sem elégíti ki Isten ellenségeit, csak ha a menny fölé helyezik magukat. Dávidot 
elsősorban úgy kell érteni, hogy önmagáról beszél harmadik személyben, de olyan önmagáról, 
akit kimondottan az isteni kéz emelt fel. Ennek megfelelően, noha gondolhatjuk, hogy Isten 
közvetlenül is érintett, a szavak mondanivalója inkább arra vonatkozik, hogy az igyekeztek 
legyőzni, akit Isten emelt fel, s akart megszilárdítani a tisztességben. Mikor tehát keresztezni 
akarták a céljait, azzal tulajdonképpen Isten ellen harcoltak. A következő mondat, szeretik a 
hazugságot, ugyanarra vonatkozik. Nem ismervén el isteni elhívását, kitartottak az olyan 
romlott célok követésében, ami csak a saját pusztulásukat hozhatta a fejükre, ahogyan máshol 
így kiált a zsoltáros: „Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig 
szerettek hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela.” (Zsolt4:3) Vagy, a kifejezés 
jelentheti azokat a titkos és csalárd módszereket, melyeket alkalmaztak Isten eme szentjének 
üldözésében. Rögtön ezután ugyanis hozzáteszi: szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. 
Bármit is jelentsen ez, az nyilvánvaló, hogy Dávid ellenségeinek árulását, ármánykodásait, és 
gonoszságát szemlélve azzal az egyedüli megfontolással erősíti meg magát, hogy az Ő 
segítsége Istenben rejlik, s ezért minden vele szembeni próbálkozás hatástalan. 

6. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem. Itt látszólag egy kisebb következetlenséggel 
van dolgunk, mivel arra buzdítja önmagát, amiről már ő maga jelentette ki, hogy megvalósult. 
A lelke nyugodt volt Istenben, s hol van ennek az újabb megnyugvásnak a szükségessége, 
mintha még mindig a lelke nyugtalankodna? Itt emlékeznünk kell arra: soha nem várhatjuk, 
hogy az elméink olyan tökéletes összeszedettséget érjenek el, ami kizárná a nyugtalankodás 
minden belső érzését, hanem olyanok maradnak, mint a tenger a könnyű szélben, mikor 
érzékelhetően fodrozódik, bár nem vet hatalmas hullámokat. Küzdelem nélkül a szent nem 
képes összeszedni az elméjét, s nagyon jól megérthetjük, miképpen kell Dávidnak még 
tökéletesebb lelki alávetettséget elérnie a már alázatos lelkület mellett. Ezért serkenti magát a 
továbblépésre a hallgatás eme kegyelmében, míg meg nem öldökölt minden testi hajlamot, s 
teljesen alá nem vetette magát Isten akaratának. Hiszen a Sátán oly gyakran megújítja a 
látszólag már elűzött nyugtalanságot! A teremtmények ennyire ingadozóak, és ki vannak téve 
annak, hogy ezernyi különféle befolyás vonja el őket, ezért van szükségünk a megerősítésre 
újra és újra. Mondom, nem kell csodálkozni azon, hogy Dávid itt másodszor is felszólítja 
magát annak a csendességnek a megőrzésére Isten előtt, amit látszólag már elért. A test 
felkavaró indítékai között ugyanis a tökéletes összeszedettség az, amit soha el nem érünk. A 
veszély az, hogy mikor a problémák új szelei csapnak meg minket, elveszítjük azt a belső 
békességet, amit élveztünk, s ezrét szükséges Dávid példáját követnünk, egyre jobban és 
jobban megerősítvén magunkat benne. Megemlíti hallgatásának alapját is. Nem kapott 
azonnali választ Istentől, de magabiztosan reménykedett Benne. Tőle van reménységem, 
mondja. Mintha azt mondta volna: soha nem fog csalódást okozni a szentjei türelmes 
várakozásának, s kétségtelen, hogy hallgatásom elnyeri jutalmát. Ezért visszafogom magam, 
és nem adok utat a hamis sietségnek, ami csak késleltetné a szabadulásomat. 

 
 8. Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én 

menedékem Istenben van. 

                                                
1313 “Les Poetes profanes ont dit que les Geans delibererent de prendre les plus hautes montagnes et les mettans 
l’une sur l’autre, monter jusques au ciel, pour arracher Jupiter de son siege.” – Széljegyzet. “A világi költők 
mondták, hogy a gigászok tervet szőttek a feltalálható legmagasabb hegyek egymásra rakására, hogy a mennyet 
elérve ostrommal döntsék meg Jupitert.” 
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9. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi 
menedékünk. Szela. 

10. Bizony hiábavalók Ádám fiai1314 és hazugok1315 az emberek fiai;1316 ha 
mérőserpenyőbe vettetnek, mind alábbvalók a semminél.1317 

11. Ne bízzatok a zsarolásban és a rablásban, és ne kevélykedjetek; a vagyonban, 
ha nő, ne támaszkodjék arra a szívetek;1318 

 
8. Istennél van szabadulásom. Az egyik kifejezést a másikra halmozza, s teszi ezt 

látszólag azért, mert meg akarta zabolázni a hajlamok ama gyengeségét, ami oly gyorsan a 
rossz útra terel minket. Tehetünk futó és eseti kijelentést arról, hogy a mi segítségünk 
Istenben van, de mégis, röviddel ezután mutathatunk hitetlenséget Iránta, mikor minden 
irányban keressük azt, ami nézetünk szerint hiányzik az Ő segítségéből. A különféle 
kifejezések, melyekkel Istennek, mint Szabadítónak az elégséges mivoltát igyekszik kifejezni, 
így tekinthetők megannyi érvnek az állhatatosság mellett, vagy megannyi féknek, amivel a 
testi szív csökönyösségét igyekszik kordában tartani, mert az mindig hajlamos mások 
segítségére támaszkodni az Istené helyett. Ezen a módon serkenti a lelkét, utána pedig 
másokhoz szólni látjuk, felszólítván őket arra, hogy kezdjenek bele ugyanabba a küzdelembe 
és arassák le ugyanazt a győzelmet és diadalt. A nép alatt, ez aligha kétséges, a zsidókat érti. 
A pogányokat még nem látogatta meg az igaz vallás és az isteni kijelentés, így csak Júdeán 
belül lehetett Isten a bizalom és a vallásos segítségül hívás tárgya. A választott nép 
elkülönítésével a környező pogány nemzetektől arra látszik utalni, mekkora hálátlanság lenne, 
ha nem szánnák magukat teljesen oda Istennek Ábrahám gyermekeiként, az Ő kegyelmének 
élvezőiként, akik isteni védelem alá kerültek. A mindenkor kifejezés alatt, mind a bővelkedés, 
mind a nyomorgás időszakait érti, s ezzel azok szégyenletességére utal, akik a ingadoznak és 
összeroskadnak a külső körülményeik minden egyes megváltozására. Isten nehézségekkel 
próbálja meg a gyermekeit, de Dávid arra tanítja őket, hogy állhatatosak és bátrak legyenek. A 
képmutatók szíve, akik hangosan dicsérik Istent, míg a bővelkedésben van részük, a 
megpróbáltatás közeledtének első jelére elcsügged, s a legnagyobb tiszteletlenséggel illetik az 
Ő nevét, a legsértőbb korlátozásokat helyezvén az Ő hatalmára. Nekünk tisztelnünk kell az Ő 
nevét, megemlékezvén még a legnagyobb megpróbáltatásaink közepette is, hogy még a halál 
dolgai is Rá tartoznak. S mi is hajlamosak vagyunk ilyen időszakokban a keblünkbe zárni az 
érzelmeinket – ez a körülmény pedig csak fokozza a bajunkat, és a belső keserűségünket Isten 
ellen. Dávid ezért javasolt jobb eszközt ennél: vessük rá a terheinket, mondhatni öntsük ki 

                                                
 .beney ish, a főember fiai, vagy vagyonos ember fiai, ahogyan dr בני איש ,beney Adam, Ádám fiai בני אדם 1314
Adam Clarke fordítja a kifejezést. „Ádám”, mondja, „az első ember neve volt, mikor a porból megformáltatott, 
az ish pedig akkor volt a neve, mikor egyesült a feleségével, és lettek ketten egy testté. Azelőtt nem volt teljes 
ember, míg azután teljes emberré vált”. Az angol változatban is a közemberek és a főemberek kifejezések 
szerepelnek. 
1315 „Mert sokat ígérnek, és felkorbácsolják az emberek várakozását, tekintettel nagy a hatalmukra és a 
méltóságukra, noha képtelenek azt teljesíteni, így általában becsapják azokat, akik bíznak bennük. Ebben az 
értelemben tulajdoníttatik a hazugság a pataknak (Jer15:18), a bornak (Hós9:2), az olajfának (Hab3:17), mikor 
nem adják azt, amit ígértek.” – Poole’s Annotations. 
1316 A Károli-fordítás szerint: Bizony hiábavalók a közembernek fiai és hazugok a főembernek fiai – a ford. 
 hebel. A kifejezés alapvető jelentése lélegzetvétel. Ugyanez a szó szerepel az első mondatban is, utalván הבל 1317
arra, hogy a közemberek annyira tartalmatlanok, mint a lélegzetvétel. Itt a közembereket és a főembereket, mikor 
egyesülnek, könnyebbnek írja le, mint a levegővételt. A ל lamed főnévi igenevet jövő idejűnek tekintve, mint 
ahogyan az gyakorta előfordul, az utolsó rész szó szerint is fordítható: ’a semminél is könnyebben fognak együtt 
felemelkedni a mérleg serpenyőjében’.” – Secker érsek. Ez erőteljesen fejezi ki, mennyire haszontalan az 
emberekben bízni. Ha a közembereket és a főembereket egy mérlegserpenyőbe vetik, a hiábavalóságot pedig a 
másikba, akkor a hiábavalóság oldalára billen majd a mérleg nyelve. 
1318 A Károli-fordítás szerint: Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevélykedjetek, a vagyonban, 
ha nő, ne bizakodjatok – a ford. 
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Előtte a szíveinket. Mindig is úgy találjuk, hogy mikor a szívet lenyomja a megpróbáltatások 
terhe, akkor nincs szabadság az imában.1319 Embert próbáló körülmények között azzal a 
gondolattal kell vigasztalnunk magunkat, hogy Isten meg fogja adni a megkönnyebbülést, ha 
a fenti megfontolással kiöntjük Előtte a szívünket. Amit a zsoltáros javasol, az annál is 
fontosabb, tekintettel arra az ártalmas hajlamra, mellyel természetes módon addig zárjuk a 
keblünkbe a bajainkat, amíg a kétségbeesésbe nem űznek minket. Az emberek rendszerint 
nagyon sok buzgalommal és elmésséggel keresik a menekülést a rájuk nehezedő bajok elől, 
de amíg nem jönnek Isten jelenlétébe, addig csak a problémák labirintusába keverik bele 
magukat. De hogy ne időzzünk tovább a szavaknál, Dávidot itt úgy kell tekinteni, mint aki 
feltárja azt a fertőzött, de mélyen gyökerező alapelvet a természetünkben, ami a fájdalmaink 
elrejtésére, és a felettük való töprengésre ösztönöz minket ahelyett, hogy azonnal 
megkönnyebbülnénk az imáink és panaszaink kiöntésével Isten előtt. Ennek eredménye pedig 
nem más, mint hogy egyre jobban és jobban lekötnek minket a nyomorúságaink, s végül a 
reménytelen csüggedés állapotába süllyedünk. Az igevers végén azt mondja, általánosságban 
utalván az emberekre, amit önmagáról mondott, miszerint a biztonságuk csak Isten védelme 
alatt található meg. 

10. Bizony hiábavalók Ádám fiai. Ha az אך ach kötőszót helyeslőnek tekintjük 
bizonyosan, vagy természetesen jelentéssel, akkor ez az igevers az előző versben kifejezett 
igazság megerősítését tartalmazza, s Dávid azzal az ellentéttel érvel,1320 hogy miután az 
emberek alábbvalóak a semminél, ezért szükséges, hogy minden várakozásunkat Istenre 
irányítsuk. Jól összhangban lesz azonban az ellentéttel, ha azt feltételezzük, hogy annak a 
csekély ráhatásnak a benyomásával, amit számítása szerint az általa kimondott igazság az 
emberekre gyakorol (akik mindig is hajlamosak hamis reménységeket táplálni), bizonyos fokú 
szent hevességgel kiált fel: Mindazonáltal hiábavalók Ádám fiai. E nézet szerint ő itt azt a vak 
hűtlenséget feddi, ami olyannyira eluralkodott az emberek között, s ami arra vezeti őket, hogy 
hazug hiábavalóságokkal csapják be magukat ahelyett, hogy bíznának az Úr csalhatatlan 
ígéreteiben. Miután alkalma volt ily tömérdek hiábavalóságot felfedezni Ábrahám választott 
magvában, nem vonakodik az emberi nemről általánosságban sem úgy beszélni, mint akik 
hazug csalárdságokra hagyottak. A יחד yachad, együtt (mind) határozószó arra utal, hogy 
válogatás nélkül mindenki kész alkalmat találni az elfordulásra. Miután ilyen elsöprő ítéletet 
mond nem pusztán néhány emberre, hanem magára az emberi természetre, kijelentvén, hogy 
az emberek alábbvalók a semminél, megkérdezhetjük: ebben az esetben mivé válik a dicsért 
értelem, bölcsesség és szabad akarat? Semmi haszna nincs ennek ellene vetni, hogy a hívők 
megszabadultak attól a csalárdságtól, amiről itt szó van. Ha ők a hazugságtól és a 
hiábavalóságtól való mentességüket a Lélek megújításának köszönhetik, az azt jelenti, hogy 
természetes állapotukban ugyanúgy ki voltak azoknak téve. Az Isten által teremtett első ember 
becsületes volt – de bukása által minket is a romlás olyan mélységébe rántott, hogy minden 
világossága, mellyel eredetileg felruháztatott, teljesen elhomályosodott. Ha valaki azzal 
hozakodik elő, hogy maradtak még az emberben Istennek olyan ajándékai, melyeket nem 
szabad lenézni, s melyek megkülönböztetik őt minden más teremtménytől, ezt könnyű 
megválaszolni, ha megemlékezünk róla: bármekkorák is legyenek ezek, az embert 
beszennyezi a bűn, ezért ezekből semmi sem írható a javára. Csak mikor Isten ismeretével 
társul bármelyik számunkra felülről adott adomány, akkor mondhatjuk, hogy valódi 
kiválósággal rendelkezünk – ettől eltérően ezeket megrontotta a bűn fertőzése, ami nyomát 
sem hagyta az emberben az eredeti épségnek. Nagyon is jogosan mondhatta tehát Dávid, hogy 
minden ember hiábavalóság és semmi. 
                                                
1319 “Cependant que nostre coeur est enserre et comme estouppd de douleur, jamais il n’en sort de prieres naifves 
et franchement faites.” 
1320 “A repugnantibus ostendet David.” — latin. A francia változatban így magyarázza: “Montrera par un 
argument prins des choses repugnantes.” 
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11. Ne bízzatok a zsarolásban és a rablásban, és ne kevélykedjetek. Itt arra tanít 
minket, hogy az igazi Istenbe vetett bizalom mindaddig nem lehetséges, amíg el nem vetjük 
azokat a hiábavaló reménységeket, melyek megannyi eszköznek bizonyulnak a Tőle való 
elfordításunkhoz. A zsoltáros azt parancsolja, hogy távolítsunk el mindent, ami miatt erre 
hajlanánk, és tisztítsuk meg magunkat minden romlott vágyakozástól, ami elragadná Isten 
helyét a szívünkben. Néhány bűnfajtát meg is említ, de ezekre úgy kell tekintenünk, mint az 
összes helyett szereplő egy részére valamennyi hiábavaló és hivalkodó reménykedésnek, 
melyektől el kell szakadnunk, mielőtt a szív valódi elhatározásával és őszinteségével 
ragaszkodhatnánk Istenhez. A zsarolás és rablás alatt érthetjük magának az erőszakos 
elragadásnak a tevékenységét, vagy az elragadott dolgot. Az igeszakasz célja nyilvánvaló: a 
bűn elbizakodottsága és vakmerősége ellen kíván védeni, amik olyannyira hajlamosak 
elvakítani az emberek szíveit, és becsapni őket azzal a hittel, hogy a gonosz útjaikat 
megszenteli az a büntetlenség, ami kiterjed rájuk. A fordítók eltértek az igevers szavai 
szerkezetének összeállításával. Egyesek minden főnév mellé egy igét is csatolnak, és így 
olvassák: Ne bízzatok a zsarolásban, és ne kevélykedjetek a rablásban, ha a vagyon nő, a 
szívetek ne támaszkodjék arra. Mások összekapcsolják a zsarolás és a rablás szavakat az első 
igével, a másodikat pedig különválasztják, hogy határozatlan módon önmagában álljon. 
Nagyon csekély azonban annak a jelentősége, hogy melyik szerkezetet fogadjuk el, mivel 
mindkettő a fő kijelentést közvetíti, s nyilvánvaló, hogy a zsoltáros, megfeddvén a rablással 
dicsekvők elvakult magabiztosságát, helyesen nevezi azt az elme puszta káprázatának, 
mellyel önmagukat csapják be, vagy ejtik ámulatba. Megtagadván először is a nyilvánvalóan 
gonosz és pozitív módon bűnös vágyakat, rögtön ezután rátér az óva intésre a túlságos 
ragaszkodással szemben még ahhoz a vagyonhoz is, amit becsületesen szereztünk. A szív 
rátámaszkodása a vagyonra többet jelent, mint egyszerűen sóvárogni a birtoklására. Ebben 
benne foglaltatik az eltérítés is a hamis magabiztosság által, vagy Pál kifejezését használva, a 
„felfuvalkodás”. Az itt adott intés szükségességét a napi megfigyelés tanítja. Egyetemesen 
látszik, hogy a vagyon és a bővelkedés gőgös lelket szül, önteltté téve az embereket az 
Istennel járásban, s fáradhatatlanná a sérelmek okozásában a teremtménytársaiknak. De 
valóban, az efféle vak és zabolátlan lelkület legrosszabb hatása, amitől félni kell, nem más, 
mint hogy a külsődleges nagyságtól megmérgezve elfeledkezünk arról, mennyire törékenyek 
vagyunk, s gőgösen és megvetően lépünk fel Istennel szemben. 

 
12. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. 
13. Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete 

szerint! 
 
12. Egyszer szólott az Isten. A zsoltáros úgy vélte: az egyetlen hatékony módszer az 

emberek elméjének elvonására a hiábavaló káprázatoktól, melyekben bízni szoktak, ha 
közvetlenül és szilárdan Isten ítéletének elfogadására készteti őket. Az emberek rendszerint 
különböző irányokba mozdulnak, vagy legalábbis hajlamosak meginogni, mikor látják a 
világban a dolgok változását.1321 Ő azonban felhívja a figyelmüket egy, a viselkedésük 
szabályozására vonatkozó biztosabb alapelvre, mikor Isten Ígéjének hódolatteljes elismerését 
ajánlja. Maga Isten „hozzáférhetetlen világosságban lakozik” (1Tim6:16), s miután senki nem 
mehet Hozzá, csak hit által, a zsoltáros felhívja a figyelmünket az Ő Ígéjére, melyben 
bizonyságot tesz arról, hogy isteni és igazságos módon kormányozza a világot. Hatalmas 
jelentősége van annak, hogy megszilárduljunk az Isten Ígéjébe vetett hitben, s itt ahhoz a 
tévedhetetlen bizonyossághoz irányít minket, ami hozzátartozik. Az igeszakasz kétféleképpen 
magyarázható, de a jelentése világosan ez: Isten Önmagához mérten következetesen 

                                                
1321 “Ad varias mundi inclinationes.” - latin. “Selon les divers changements qu’on voit au monde.” 



 589 

cselekszik, és soha el nem tér attól, amit mondott. Sokan úgy értik: Dávid azt mondja, hogy 
Isten szólt, majd még egyszer szólt, s hatalmának és a könyörületének eme konkrét és ismételt 
kijelentésével erősítette meg az igazságot a tévedés minden lehetőségét kizáróan. Nagyon 
hasonló ehhez a Jób33:14, ahol ugyanezeket a szavakat találjuk, egy kötőszó beszúrásával. De 
nem ellenzem a másik változatot sem: Isten egyszer szólt, én pedig kétszer hallottam ezt. Ez 
egyezik a szövegkörnyezettel, és nagy fontosságú gyakorlati leckét közvetít. Mikor ugyanis 
Isten kimondta Ígéjét, azt soha vissza nem vonja, nekünk viszont a kötelességünk hosszan és 
önként elmélkedni azokon, amiket mondott. Dávid szavainak jelentése tehát az lesz, hogy egy 
szilárd és visszavonhatatlan rendeletnek tekintette Isten Ígéjét, de tekintettel a Vele 
kapcsolatos gyakorlatára, újra és újra elmélkedett rajta, nehogy az idő múlása kitörölje azt az 
emlékezetéből. Az egyszerűbb és jobb olvasat azonban látszólag az, hogy Isten néha-néha 
szólt. Nincs elegendő erő abban az elmés elképzelésben, mely szerint utalás lehet ez arra, 
hogy Isten szólt egyszer a törvényben, majd másodszor a prófétákon keresztül. Semmi többet 
nem akar itt mondani, mint azt, hogy az emlegetett igazságot bőségesen megerősítette, miután 
a többször kihirdetett dolgot biztosnak és szilárdnak szokták tartani. Itt azonban emlékezni 
kell arra, hogy minden szót, ami Istentől származik, fenntartás nélküli hitelességgel kell 
fogadni, és nem szabad támogatni azt a gyalázatos gyakorlatot, mely elveti a tanítást 
mindaddig, amíg kettő, vagy három igehely nem támasztja alá a Szentírásból. Ezt azok a 
lelkiismeretlen eretnekek védték maguk közt, akik megpróbálták felforgatni az ingyenes 
kiválasztás, és a titkos gondviselés tantételeit. Dávid nem azt akarta mondani, hogy Isten 
köteles volt megismételni, amit jónak látott kihirdetni, hanem csak annak az igazságnak a 
bizonyosságát jelenti ki, ami világos és egyértelmű kifejezésekkel hirdettetett ki. A rá 
következő szövegben önmagát állítja Isten Ígéje ama hódolatteljes tisztelete és tekintetbe 
vétele példájának, amit mindenkinek tennie kellene, de amit valójában oly kevesen tesznek. 

Összefoglalhatjuk kapcsolt formában a konkrét tanításokat, melyeket különösen a 
figyelmünkbe ajánl. Alapvetően szükséges, ha meg akarjuk erősíteni az elméinket a 
kísértéssel szemben, hogy Isten hatalmának és kegyelmének megfelelően felmagasztalt 
nézetét valljuk, mivel semmi nem tart meg minket hatékonyabban az egyenes és állhatatos 
úton, mint a szilárd meggyőződés arról, hogy az események Isten kezében vannak, s Ő 
ugyanolyan kegyelmes is, mint amennyire hatalmas. Ennek megfelelően folytatja Dávid azt, 
amit az Ígének való engedelmes hódolatról mondott, kijelentvén, hogy általa tanult Isten 
hatalmáról és jóságáról. Egyesek úgy értelmezik a szavait, hogy azt mondja: Isten rendelkezik 
a népe megszabadításához szükséges hatalommal, és el van telve azzal az irgalommal, ami 
ennek megtételére serkenti. Dávid azonban inkább azt akarja mondani: Isten elég erős ahhoz, 
hogy korlátokat szabjon a gonoszoknak, és meghiúsítsa gőgös és alávaló terveiket, azonban 
mindig gondja van a jóságra is, mellyel gyermekeit védi és óvja. Az, aki rászoktatja magát 
ennek a két attribútumnak a szemmel tartására, amit elménkben soha nem szabad elkülöníteni 
Isten elképzelésétől, biztosan szilárdan és rendíthetetlenül fog megállni a kísértés leghevesebb 
támadásaival szemben. Másrészt viszont, ha elveszítjük a látásunkat Isten mindenre 
elégségességéről (amit szintén hajlamosak vagyunk megtenni), akkor megnyitjuk magunkat 
arra, hogy az első összecsapás leterítsen. A világ véleménye Istenről az, hogy a futó 
események tétova és nemtörődöm szemlélőjeként üldögél a mennyben. Csodálkozunk hát 
azon, ha az emberek mindig reszketnek, mikor a vakszerencse kénye-kedvének kitetteknek 
hiszik magukat? Addig nem érzünk biztonságot, amíg nem elégszünk meg az isteni felügyelet 
igazságával, és nem vagyunk képesek életünket, és mindenünket, amink csak van, Isten 
kezébe tenni. Az első dolog, amire néznünk kell, az Ő hatalma, hogy alaposan meg legyünk 
róla győződve: Ő biztos menedék azoknak, akik Őrá vetik a gondjaikat. Ehhez kell kapcsolni 
a meggyőződést az Ő könyörületességéről, hogy elejét vegyük azoknak a nyugtalanító 
gondolatoknak, melyek egyébként az elménkben támadnak. Ezek efféle kételyeket 
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sugallhatnak: Tényleg Isten kormányozza a világot? S vajon következik ebből, hogy törődni 
fog olyan méltatlan valakikkel, mint amilyenek mi vagyunk? 

Nyilvánvaló oka van tehát annak, hogy a zsoltáros összekapcsolja ezt a két dolgot, az 
Ő hatalmát és irgalmasságát. Ez az a két szárny, melyek a mennybe röpítenek minket, s ez az 
a két oszlop, melyeken megnyugodhatunk, és dacolhatunk a kísértés hullámaival. Röviden 
tehát, ha bármerről veszély támad, emlékezzünk csak meg arról az isteni hatalomról, mely 
képes elűzni minden ártalmat, s ha ez az érzés eleven az elménkben, a bajaink nem képesek 
fölébe kerekedni. Miért kellene félnünk – miképpen tehetnénk, mikor Isten, aki eltakar minket 
a szárnyainak árnyékával, ugyanaz, mint Aki a világegyetemet is kormányozza a pálcájával, 
titkos láncokon tartja az ördögöt és minden gonoszt, s hatékonyan meghiúsítja minden 
céljukat és mesterkedésüket? 

A zsoltáros hozzáteszi: Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint! S 
itt még közelebb kerül ahhoz a dologhoz, amit le kíván szögezni, kijelentvén, hogy Isten, Aki 
a gondviselésével kormányozza a világot, igazságban fogja azt megítélni. Ennek várása, ha 
kellő becsben tartjuk, boldog következményekkel fog járni: összeszedi elméinket, csillapítja a 
türelmetlenségünket, s kordában tart minden, a minket ért sértések miatti megsértődésre és 
bosszúállásra serkentő hajlamot. Megnyugtatván önmagát és másokat Isten nagy ítélőszéke 
előtt, a zsoltáros egyszerre buzdította magát az eljövendő szabadulás reménységére, és 
tanította magát megvetni ellenségeinek pökhendi üldözését, mikor fontolóra vette, hogy 
minden ember munkája az elé Isten elé kerül ítéletre, Aki ugyanúgy nem szűnhet meg Bíró 
lenni, mint amennyire Önmagát sem tagadhatja meg. Biztosak lehetünk tehát abban, hogy 
bármennyire is súlyosak legyenek a minket érő bajok, s tartsanak bár a gonoszok minden 
dolgok szemetének és söpredékének, Isten a tanúja mindannak, amit elszenvedünk, és nem 
okoz majd csalódást a türelmes várakozásunknak. Ebből, és az ehhez hasonló igeszakaszokból 
kiindulva állították a pápisták a tanításuk védelmében azt, hogy a megigazulás és az 
üdvözülés a jócselekedetek függvénye, én azonban már feltártam a gondolkodásuk téves, 
hamis mivoltát. Amint a cselekedetekről van szó, belekapaszkodnak a kifejezésbe, mintha az 
azt jelentené, hogy Isten az embereket az érdemeik alapján jutalmazza. Ahelyett, hogy efféle 
vélekedést bátorítana, a Lélek egészen más célból ígér jutalmat a cselekedeteink szerint – 
azért, hogy serkentsen minket az engedelmesség útján, nem pedig azért, hogy lángra 
lobbantsa bennünk az istentelen elbizakodottságot, mely gyökerestől tépi szét az üdvösséget. 
A hívők érdemei, és értéke attól az ítélettől függenek, amit Isten alkot a cselekedeteikről, 
először is a rájuk, mint bűnösökre kiterjesztett ingyenes kegyelem alapján, mely által 
megbékélnek Istennel, másodszor az isteni leereszkedés és elnézés alapján, amivel elfogadja a 
szolgálataikat,1322 függetlenül minden tökéletlenségüktől. Tudjuk, hogy egyetlen 
cselekedetünk sincs, ami Isten szemében tökéletes, vagy tiszta lenne, és a bűntől be nem 
szennyezett lenne. Bármiféle ellentételezés tehát, ami a hívőknek adatik, teljességgel az Ő 
jóságára vezetendő vissza. Ezért ígér tehát a Szentírás jutalmat a szenteknek azzal a 
kizárólagos céllal, hogy serkentse elméiket, és bátorítsa őket az isteni küzdelemre, de a 
legkevésbé sem azért, hogy kisebbítse Isten könyörületét. Ezért abszurd a pápistáknál, ha azt 
képzelik, hogy bármi módon is megérdemlik, ami rájuk ruháztatott. Ami pedig a gonoszokat 
illeti, senki sem fogja vitatni, hogy nagyon is megérdemelik a büntetést, ami rájuk, mint 
törvényszegőkre lesz kiszabva. 

                                                
1322 “D’une pure douceur et support debonnaire dont il use, il fait qu’icelles soyent acceptees de lui,” stb. 
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63. zsoltár 
 
A következő zsoltárról nem mondhatjuk, hogy tulajdonképpen imákat, hanem inkább 

különféle kegyes elmélkedéseket tartalmaz, melyek Dávid elméjét vigasztalták a veszélyek, 
aggodalmak és a súlyos bajok közepette. Tartalmazza azokat a fogadalmakat is, melyeket 
Istennek tett a szorongásban, amit azok a riasztó körülmények váltottak ki belőle, amik közé 
került. 

 
1. Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.1323 
2. Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, 

téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt1324 földön,1325 a melynek nincs vize; 
3. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és 

dicsőségedet. 
4. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged. 
5. Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet. 
 
2. Isten! én Istenem vagy te. A bevezetőben említett Júda pusztája nem lehet más, mint 

a Zif pusztája, ahol Dávid oly sokáig kóborolt rejtőzködve. Támaszkodhatunk az itt 
feljegyzett igazságra, amit a megpróbáltatások során megszokott gyakorlatáról ad itt nekünk. 
Nyilvánvalóan soha nem engedte meg, hogy ezek annyira elvonják őt, hogy felhagyjon az 
imádkozással, sőt a rátámaszkodással szilárd és állandó hittel az isteni ígéretekre. Miután 
nagyon hajlamosak vagyunk a legcsekélyebb megpróbáltatás hatására elveszíteni a korábban 
birtokolt bármiféle istenismeret vigasztalását, szükséges, hogy az ő példájából ezt meglássuk, 
és megtanuljunk küzdeni a magabiztosságunk fenntartásáért még a minket érő legsúlyosabb 
bajokban is. Dávid többet tesz, mintsem egyszerűen csak imádkozik: az Urat, mint Istenét 
állítja maga elé, hogy azután minden gondját vonakodás nélkül Rá vethesse az emberektől 
elhagyott, szegény kitaszítottként a sivár és hatalmas pusztaságban. A hite, ami az Isten 
kegyességéről és segítségéről való meggyőződésben mutatkozott meg, állandó és heves 
imádkozásra késztette őt a várt kegyelemért. Mikor azt mondja: téged szomjúhoz lelkem, 
téged sóvárog testem, arra a nélkülözésre és szegénységre utal, ami a pusztában volt az 
osztályrésze, s arra céloz, hogy jóllehet meg volt fosztva a létfenntartás közönséges 
eszközeitől, úgy nézett Istenre, mint ételre és italra, minden vágyát Felé irányítva. Mikor a 
lelkét szomjúhozónak, a testét sóvárgónak festi le, akkor nem kell semmiféle szép, vagy 
kifinomult célt keresnünk abban a különbségtételben. Egyszerűen csak azt akarja mondani, 
                                                
1323 Dávid gyakorta volt kénytelen távoli, Júda törzsének területén fekvő pusztaságokba menekülni Saul haragja 
elől. Útjait követve a fáradhatatlan üldöző előli menekülése során látjuk őt Héreth erdejében, Zif, Máon 
pusztáiban és Engedi erősségeiben, mindegyik Júda törzsének földjén van. Lásd 1Sám22:5, 23:14, 24-35, 24:1 és 
Józs15:55, 62. Az egyetlen ellenvetés mely azzal szemben tehető, hogy ez a zsoltár Dávidnak a Saul általi 
üldöztetéseinek idején íródott, a 12. vers szövege alapján az, hogy Dávid királynak nevezi magát, pedig ekkor 
még Saul kezében volt a királyi jogar. Amint azonban Kálvin is megjegyzi: Dávid illethette magát ezzel a 
titulussal, hogy így fejezze ki szilárd meggyőződését: Isten majd a trónra emeli őt az ígéretét beteljesítendő. S a 
követői szintén nevezhették őt királynak még Saul életében is, bár nem minden törzs fogadta őt el szuverén 
királynak Saul gibeabeli bukásáig. Egyesek azonban azt feltételezik, hogy ez a zsoltár Absolon lázadásának 
idején íródott, mikor kénytelen volt elhagyni Jeruzsálemet, és a pusztaságba menekülni (2Sám15:23, 16:1 és 
17:29). 
1324 Az itt elepedtnek fordított héber עיף ayeph szó szerint fáradtat jelent, „azaz”, mondja Horsley, „olyan földet, 
mely elfáraszt az útjainak rögössége, hegyeinek meredeksége, és bármiféle szálláslehetőség hiánya miatt”. Az ő 
olvasata: „száraz és barátságtalan”. 
1325 A szír és néhány más kézirat olvasata כארץ ke-erets, mint föld, a בארץ be-erets, a földön helyett, mint a 
párhuzamos szöveg a Zsolt143:6-ban. A כ caph és a ב beth betűk könnyen összetéveszthetők, mert még annyira 
sem különböznek egymástól, mint a latin C és G betűk. 
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hogy mind a lelkével, mind a testével Istenre vágyott. S noha szigorúan szólva a testet nem 
önmagától befolyásolja a kívánság, tudjuk, hogy a lélek érzelmei közvetlenül és kiterjedten 
kihatnak rá. 

3. Hogy láthassalak téged a szent helyen. Úgy látszik, amint erre már utaltunk, hogy 
Isten mindig a gondolatai között volt, még mikor ennyire nyomorúságos körülmények között 
is bolyongott a pusztaságban. A hogy kötőszó tehát hangsúlyos. Még ilyen körülmények 
között is, a vad és szörnyű magányban, ahol már a hely borzalmai elegek lettek volna az 
elmélkedéseinek megzavarására, Isten hatalmának és dicsőségének szemlélését gyakorolta 
pont úgy, mintha a szentélyben lett volna. Korábban, mikor még a hatalmában állt tiszteletét 
tenni a szent sátorban, nagyon távol állt tőle, hogy elhanyagolja az intézményesített 
istentiszteletnek azt a részét. Jól tudta, hogy szüksége van efféle segítségekre az imádathoz. 
Most azonban, mikor ki volt zárva Isten elővigyázatossága által az efféle előjogokból, azzal 
az örömmel mutatja meg, amit Isten lelki látványától érzett, hogy az elméje nem a 
jelképekkel, vagy a vallás pusztán csak külsődleges ceremóniáival volt tele. Bizonyítékát 
adja, mennyi haszna volt az abban a korban megparancsolt istentiszteleti gyakorlatokból. 
Figyelemre méltó, hogy a tudatlan és babonás emberek hatalmas buzgóságot és lelkesedést 
tanúsítanak mindaddig, amíg a vallás ceremóniáival állnak kapcsolatban, de a komolyságuk 
rögvest szertefoszlik, ha ezek megszűnnek. Dávid épp ellenkezőleg, mikor ezek megszűntek a 
számára, továbbra is megtartotta valamennyit az emlékeiben, s a segítségükkel az Isten iránti 
heves vágyakozásra indult fel. Ebből megtanulhatjuk: valahányszor csak megfosztanak 
minket a kegyelem külső eszközeitől, Istenre tekintünk a legrosszabb körülmények között is, 
és nem feledkezünk meg Róla, mikor a szent dolgok jelképei eltűnnek a szemünk elől. Lelki 
újjászületésünk nagy igazságát például, noha csak egyszer látjuk a megkeresztelkedés során, 
egész életünkben az elménkbe zárva kell tartanunk (Tit3:5, Ef5:26). A titokzatos egységről, 
mely Krisztus és az Ő tagjai között áll fenn, nemcsak az Úr asztalánál, hanem minden más 
időben is meg kell emlékeznünk. Vagy tegyük fel, hogy az úrvacsora és a lelki jólétünk egyéb 
eszközeit egy zsarnoki hatalom elveszi tőlünk, abból nem következik, hogy elménknek valaha 
is abba kellene hagyni Isten szemlélését. A láthassalak téged a szent helyen, stb. kifejezés azt 
a buzgóságot jelzi, mellyel a dolog iránt viseltetett, egész elmélkedését arra irányítva, hogy 
szemlélhesse Isten hatalmát és dicsőségét, melynek visszatükröződését látta a szentélyben. 

4. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Nincs ellenvetésem azzal szemben, hogy ezt 
a verset ebben a kapcsolt formában olvassam, bár úgy vélem, az első mondatot inkább külön 
kellene választani és az előző igevershez kapcsolni. Dávid látszólag annak okát jelöli itt meg, 
amiért ily buzgón vágyik Istenre. Az élet alatt általánosságban mindent kell értenünk, amit az 
emberek a saját fenntartásukra és védelmükre használnak. Mikor más módon jól ellátottaknak 
véljük magunkat, nem érzünk hajlandóságot arra, hogy Isten kegyelméhez folyamodjunk. Az 
a létezés (nevezzük így), amit a magunkénak tartunk, meggátolja, hogy meglássuk: csakis 
Isten kegyelméből élünk.1326 Miután nagyon is hajlamosak vagyunk a testi típusú 
segítségekben bízni, s megfeledkezni Istenről, a zsoltáros itt azt jelenti, ki, hogy jobban kell 
az isteni kegyelemre támaszkodnunk a halál közepette, semmint arra, amit hajlamosak 
vagyunk életnek nevezni, vagy ami annak látszik. A másik magyarázat, amit ezekre a 
szavaknak adnak, de ami nagyon sovány és gyengécske, hogy Isten kegyelme jobb, mint 
maga az élet, vagy más szavakkal Isten kegyelme jobb minden másnál, amit birtokolhatunk. 
Az ellentét azonban nyilvánvalóan a biztos bővelkedésnek ama állapota között, melyben az 
emberek annyira hajlamosak elégedetten megnyugodni, valamint az isteni kegyesség között, 
ami a támasztéka az elsüllyedően és pusztulóban levőknek, s amelyik az egyetlen hatékony 
orvosság (ha használhatjuk ezt a kifejezést) minden hiányra. 
                                                
1326 “Denique nostrum esse, ut ita loquar, perstringit nobis oculos, ne cernamus sola Dei gratia nos subsistere.” — 
latin. “Brief, notre Etre, si ainsi faut parler, nous eblouit les yeux, tellement que nous ne voyons pas que c’est par 
la seule grace de Dieu que nous subsistons”. 
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A szó, amit én életnek fordítottam, miután többes számban áll a héber eredetiben, arra 
indította Ágostont, hogy a mondatnak olyan jelentést tulajdonítson, ami filozofikus és elmés, 
de minden alapot nélkülöz, mert a szó többes száma nagyon rendszeresen használatos egyes 
számú jelentéssel. Úgy vélte, az életek kifejezés itt az igazságra vonatkozik, miszerint a 
különféle emberek különféle életmódokat folytatnak. Egyesek a gazdagságot keresik, mások 
az örömöket; egyesek luxusra vágynak, mások e világ tiszteletére, megint mások érzéki 
étvágyuknak adattak át. Úgy fogta fel, hogy itt egy ellentét van kijelentve a különféle 
életmódok, valamint az örök élet között a közös kegyelmed szóképpel, mert utóbbi 
kegyelemből adatik, nem érdemek szerint. Sokkal természetesebb azonban úgy értelmezni a 
zsoltáros szavait, hogy semmi következménye sincs annak, mekkora vagyonnal rendelkeznek 
az emberek, s milyen eszközökkel, melyekről azt hiszik, hogy biztonságossá teszik az 
életüket, mert az isteni kegyelem a bizalomnak jobb alapja minden a maguk számára 
kialakított életformánál, és az együttesen vett minden más támogatásnál.1327 Ezen az alapon az 
Úr népe, bármennyit is szenvedjenek a szegénységtől, vagy az emberi rossz erőszakosságától, 
vagy a kívánság bágyadtságától, vagy az éhségtől és a szomjúságtól, vagy az élet megannyi 
problémájától és aggodalmától, mindazonáltal lehetnek boldogok, mert a szó legjobb 
értelmében van minden rendben velük, ha Isten a barátjuk. A hitetleneknek viszont még akkor 
is nyomorultaknak kell lenniük, ha az egész világ mosolyog is rájuk, mert Isten az ellenségük, 
és az átok szükségszerűen hozzátapad a sorsukhoz. 

Az ez után következő szavakban Dávid kifejezi következetes elhatározását: dicsérni 
fogja az Istent. Mikor megtapasztaljuk az Ő jóságát, az a szánkat hálaadásra nyitja meg. A 
szándékát még világosabban kifejezi a következő igevers, melyben azt mondja, hogy élete 
fogytáig dicséri majd Istent. Van azonban némi nehézség a szavak pontos jelentésének 
megállapításában. Mikor azt mondja: Áldanálak ezért, az ezért vonatkozhat arra a jó okra, ami 
miatt – ahogyan épp az imént mondta – dicséri az Istent, hogy érezte: sokall jobb az Istentől 
adott életet élni, mint a saját életünket élni önmagunkért.1328 Vagy, vonatkozhat az ezért arra 
is, hogy még ebben a zűrzavaros és nyomorúságos állapotban is, amelyben vándorolt, Istenre 
irányítja a tekintetét. Az élet szó jelentheti az ő életét, amelyet az isteni közbeavatkozás őrzött 
meg, de az igevers értelme az is lehet, hogy egész életében dicséri majd Istent. Az előbbi 
értelem teljesebb tanítást közvetít, és egyezik a szövegkörnyezettel: áldaná Istent, mert az Ő 
jósága folytán maradt életben és biztonságban. A kijelentés hasonlít ahhoz, amit máshol is 
megtalálunk: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit” 
(Zsolt118:17), vagy máshol: „Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik 
alászállanak a csendességbe. De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké” 
(Zsolt115:17-18). 

A kezek felemelése1329 az igevers második mondatában célzás az imádkozásra és az 
esküvésre, s azt sugallja, hogy az Istennek történő hálaadás mellett további magabiztosságra 
tesz szert a könyörgésben, és szorgalmas lesz annak gyakorlásában. Bármi megtapasztalásunk 
is legyen az isteni jóságról, amellett, hogy az felszítja a hálánkat, egyidejűleg a jövőt illető 
reménységünket is meg kell erősítenie, s el kell vezetnie arra a meggyőződéses várakozásra, 
hogy Isten tökéletesíteni fogja a kegyelmet, amit adni kezdett. Egyesek a kezek felemelését 
                                                
1327 „A te szerető kegyességed, חסדך chasdeca, a te kiáradó kegyelmed jobb, mint a מחיים me-chayim, ÉLETEK, 
jobb, vagy mindeneknél jobb, mint az emberi létezés megszámlálhatatlanul sok korszaka.” – Dr. Adam Clarke. 
1328 “Melius esse nobis vivificari ab ipso quam apud nos vivere.” 
1329 „A kezek felemelését imádkozás közben az ég felé, annak feltételezett lakóhelye felé, akihez az ima szól, az 
ókorban egyformán használták a hívők, amint ez a különböző ószövetségi igeszakaszokból kiderül, valamint a 
pogányok, amint erről a klasszikus írók sokszor megemlékeznek. Parkhurst, aki a ’kezet’ tekinti az ember ereje, 
vagy tevékenysége fő szervének, s emiatt helyesen feltételezi, hogy a héberek nagyon gyakran a hatalom, a 
képviselet, a segítség és ehhez hasonlók jelképeként használták, az emberek kezének felemelését ima közben az 
isteneik hatalma jelképes elismerésének és a segítségükért való könyörgésnek tekinti. De vajon nem csak a 
buzgó könyörgés természetes és ösztönös kifejeződése?” – Mant. 
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úgy tekintik, hogy azzal az Isten dicséretére céloz. Mások szerint önmaga buzdításáról és az 
ellenséggel történő bátor szembeszállásról beszél az isteni segítségből kiindulva. Én azonban 
a már említett magyarázatot tartom jobbnak. 

 
6. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet 

téged az én szájam! 
7. Biztosan1330 reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra1331 rólad 

elmélkedem; 
8. Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. 
9. Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem. 
 
6. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem. Összhangban az előző versben 

mondottakkal Dávid itt a magabiztos meggyőződését fejezi ki arról, hogy bőséges és túláradó 
mértékben fog megkapni minden áldást, ami hálaadásra s dicséretre indíthatja. A zsoltár 
írásának idején már lehetett a könnyebbség és a bővelkedés birtokában, de okunk van azt 
hinni, hogy már akkor táplálta ezt a meggyőződést, mikor szegénységben és ínségben 
vándorolt a pusztaságban. Ha az erős hit bizonyítékét adnánk, úgy már akkor előre kellene 
látnunk az isteni kegyet, még mielőtt ténylegesen megmutatkozna, de még semmi látható jele 
nem volna az eljövetelének. Az előttünk álló példából azt kell megtanulnunk, hogy 
óvakodnunk kell a reményvesztettségtől ama körülmények között is, mikor látjuk, hogy a 
gonoszok kéjelegnek és orgiáznak a jelen világ dolgainak bőségében, miközben mi 
gyötrődünk ezek hiánya következtében. Dávid a jelen nyomás alatt, aminek ki volt téve, utat 
adhatott volna a kétségbeesésnek, de tudta, hogy Isten képes betölteni az éhező lelket, s ő nem 
fog nélkülözni semmit, amíg érdeklődéssel viseltetik az Ő kegyessége iránt. Isten akarata az, 
ami próbára teszi a türelmünket ebben a világban a különféle megpróbáltatásokkal. Tűrjük hát 
szelíden a minket érő rosszat, míg el nem jön az idő, amikor minden kívánságunk bőségesen 
teljesül. Helyénvaló lehet megjegyezni, hogy mikor Dávid jelképes nyelvezettel a zsírról és 
kövérségről beszél, akkor nem azt a mértéktelen és szélsőséges mértéktelenséget szemléli, 
mellyel az istentelenek szokták magukat körülvenni és elméjüket butítani. Ő azokra a 
mértékkel való örömökre tekint előre, melyek csak nagyobb élénkségre serkentik majd őt 
Isten dicséretében. 

7. Biztosan reád gondolok, stb. Olvashatjuk ezt a Mikor, vagy az Amint, vagy 
Ahányszor csak reád gondolok, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem szerkezetekkel. 
Miután azonban az itt szereplő héber kötőszó ugyanolyan gyakorta használatos a helyeslés 
jelzésére, mint az idő megjelölésére, én ragaszkodtam a szokásosan elfogadott értelmezéshez. 
Ebben az esetben az Istenre gondolása úgy értendő, mint a Róla való elmélkedés. Ez a 
mondat ismétlése a másikban elhangzott kijelentésnek. Ha a kötőszót az előzőekben említettől 
eltérő értelemben fordítjuk, akkor a szavak arra utalnak, hogy valahányszor csak eszébe jutott 
Isten neve, ő örömmel időzik mellette, és beszél a jóságáról. Konkrétan említi az éjjeli 
őrséget, mert miután visszavonulunk embertársaink megfigyeléséből, nemcsak arra 
gondolunk gyakran vissza, ami izgalmat okozott nekünk, de szabadabban is irányítjuk a 
gondolatainkat különféle témákra. Ezután elmondja az okát, amiért az előbbi 
kötelezettségvállalást, vagy kijelentést tette, ami nem más, mint hogy Istennek tulajdonította a 
szabadulását. Az isteni jóság megtapasztalásának mind hálaadásra, mind imádkozásra kell 
serkentenie minket. „Én pedig a te kegyelmed sokaságából”, mondja máshol a zsoltáros, 
„házadba mehetek” (Zsolt5:8). A nyolcadik vers második része azt az élő reménységet fejezi 
                                                
1330 A Károli-fordításban a „Ha” szó szerepel – a ford. “Ou, quand,” stb. — Széljegyzet. “Vagy, mikor 
megemlékezem rólad”. 
1331 A hébereknél az éjszakát három-, vagy négyórás szakaszokra osztották, melyek mindegyike egy-egy 
virrasztást, vagy őrségváltást jelentett. 
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ki, ami megelevenítette őt. Elhatározta, hogy örvendezni és ünnepelni fog Isten szárnyainak 
árnyékában, mert ugyanazt a békességet és elégedettséget érezte az ő védelmére támaszkodva, 
mint amit érzett volna, ha nem lett volna veszély. 

9. Ragaszkodik hozzád az én lelkem. A héber szó azt is jelenti: meglátni, vagy követni, 
különösen azzal az elöljárószóval, ami itt hozzá kapcsolódik, ezért nagyon helyesen 
fordíthatjuk így is a szavakat – A lelkem követ téged.1332 De még ha a másik értelmű fordítást 
kell is megtartanunk, a mondat értelme akkor is az, hogy Dávid szíve szilárd kitartással 
ragaszkodott Istenhez. A hozzád kifejezés hangsúlyos, és azt jelenti, hogy fáradhatatlan 
állhatatossággal követi majd Istent, bármilyen hosszú is legyen az út, bármennyi fáradsággal 
is tele, bármennyi akadállyal is körülzárt, s bármilyen szuverén módon vonja is vissza Isten 
látszólag a jelenlétét. Az igevers utolsó mondata tekinthető egyszerűen arra a szabadulásra 
utalónak, melyről korábban mondta, hogy megkapta. Jó oka volt a csüggedés nélküli 
kitartásra Isten követésében, mikor fontolóra vette, hogy az isteni kéz egészen eddig 
biztonságban megőrizte őt. Én azonban kiterjedtebb jelentést tulajdonítok a szavaknak, s úgy 
vélem, Dávid itt az állhatatosság kegyelméről beszél, amit a Lélek ad meg neki. Annak 
kijelentése, hogy ragaszkodni fog Istenhez rendületlenül, s mindenáron, az üres dicsekvés 
nyelvezetének tűnhetne, ha nem tenné hozzá, hogy mindaddig, amíg Isten keze támogatja őt. 

 
10. Azok pedig, a kik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak. 
11. Kivetik őt a kard élére,1333 és a rókáknak lesznek eledelei. 
12. A király1334 pedig örvendezni fog Istenben; dicséri őt mindaz, a ki ő reá 

esküszik; mert bedugatik a hazugok szája. 
 
10. Azok pedig, a kik veszedelemre keresik lelkemet. Itt Dávidot látjuk még szilárdabb 

magabiztosságra emelkedni és úgy diadalmenetet tartani, mintha már megszerezte volna a 
győzelmet. S minden okunk megvan rá, hogy higgyük: noha megmenekült minden 
nehézségtől, s a békesség és bővelkedés állapotában volt, mikor ezt a zsoltárt írta, mégis csak 
azt fejezi ki, amit ténylegesen érzett abban a kritikus időszakban, mikor az élete is veszélybe 
került. Kijelenti: meg van róla győződve, hogy ellenségei, akik oly buzgón keresték a lelkét, 
kivágattatnak, mert Isten homlokegyenest a pusztulásba veti őket, s a testeik is temetetlenül 
maradnak. A rókák eledelének1335 lenni ugyanazt jelenti, mint a mezei vadállatok által 
                                                
1332 Dr. Adam Clarke így fordítja: „A lelkem ragaszkodik, vagy tapad hozzád”. „Ez a kifejezés”, mondja, 
„nemcsak a követés szorgalmatosságát, és a ragaszkodás szorosságát mutatja meg, de azt is, hogy milyen 
szorosan fogja az Istentől kapott kegyelmet.” 
1333 A Károli-fordítás szerint: Szablya martalékaiul esnek el – a ford. Az itt a kivetik őt kifejezéssel fordított 
 szóból származik, ami hifil alakban azt jelenti: a kiöntését okozzák, vagy kiöntik. A szó általában a נגר a יגרהו„
vízre vonatkozik, 2Sám14:14, JSir3:49. Itt azonban, a kard közvetlen említésével a vérontásra korlátozódik, s 
miután többes szám harmadik személyben van aktív értelemben, egy héber közmondás után passzív értelemben 
fordítandó: ’Kiöntik őt a kard keze által’, azaz ’kiöntetnek kard által’, a kard keze nem más, mint a kard éle.” – 
Hammond. Dr. Adam Clarke ugyanígy fordítja: „Kiöntetnek a kard keze által, azaz életük vére vagy háborúban, 
vagy az igazságszolgáltatás keze által onttatik ki. A נגר nagar azonban jelképesen azt is jelenti, hogy átadni 
valakinek a kezébe, vagy feladni, mint a יר על ירי חרבהג  kifejezésben: „átadni bárkit a kardnak”, lásd Ezék35:5, 
Jer18:21. A Septuaginta, a szír változat, a Vulgata, az etióp változat, az arab változatok, Gesenius és Hare itt 
ekképpen olvassák: „átadatnak a kardnak”. Horsley fordítása: „Ki fogják ontani”, s megjegyzi, hogy „az 
életemet, a mert נפש szó, ami kétséges nemű, a hímnemű הו rag előtagja.” 
1334 „Én, aki a király vagyok Isten felkenetése által, 2Sám15:12-13” – Ainsworth. 
1335 A héber שועל shual szó, amit itt rókának fordítottak, a köznyelvben a sakált, a Vulpes aureus-t (aranyfarkas) 
jelentette, amit az élénksárga színe miatt neveztek így a latinban. Ebben az értelemben a שועל shual-t értették itt 
általánosan alatta, mert a sakál megtalálható Palesztinában, azon kívül dögevő. Mindkét körülmény vonatkozik 
azonban a rókára is, sőt, Bochart valószínűsíti, hogy a sakál konkrét neve (a görögöknél θως) a héberben az אי 
aye, a vonító, amely az általában éjszaka hallható vonítása miatt kapta ezt a nevet. A kifejezés megtalálható az 
Ézs12:22-ben, 34:14-ben, és a Jer50:39-ben, ahol az איים ayim megnevezés szerepel. Ugyanakkor nagyon 
valószínű, hogy a שועל shual általában a sakálra vonatkozik. Ennek az állatnak néhány modern keleti neve, 
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szétszaggattatni és felfalatni. Gyakran mondják ítéletnek is, ami majd a gonoszokat sújtja, 
hogy kard által kell elpusztulniuk, majd farkason és kutyák prédájává kell válniuk a temetés 
kiváltságától megfosztva. Ez a sors az, amelyben az emberek legjobbjai osztoztak a világon – 
mert jók és rosszak egyaránt ki vannak téve az időbeli gonoszság csapásának – van azonban 
különbség, mert az Isten vigyázza a saját gyermekeinek szétszórt hamvait, összegyűjti újra, és 
semmit nem hagy abból veszendőbe menni. A gonoszok viszont levágatnak, s csontjaik a 
mezőn hevernek, de ez csak előkészítése örök haláluknak. 

12. A király pedig örvendezni fog Istenben. Dávid a szabadulást nemcsak 
magánszemélyként kapta, hanem az egész egyház java benne foglaltatott úgy, ahogyan a test 
biztonsága a fej biztonságában, ezért helyén való, hogy Isten egész népét vele együtt 
örvendezőknek mutatja be. S nem is mulaszthatjuk el szent nemesszívűségének csodálatát, 
amiért nem vonakodik magát királynak nevezni, pedig veszélyek vették körül minden 
oldalról. Erre a megtiszteltetésre ugyanis hit által tartott igényt, még ha a pillanatnyi 
körülményei meg is tagadták tőle a királyság tényleges birtoklását. Mikor azt mondja, 
örvendezni fog Istenben, azzal a hálára utal, amit majd érezni fog. Egyidejűleg felmagasztalja 
az iránta megnyilvánuló isteni jóságot is, amire úgy tekint, mint a kegyesek egész testületét 
illetőre.1336 Amint már említettük, Isten választott népének a biztonsága elszakíthatatlanul 
összefüggött Dávid uralkodásával és bővelkedésével – ezzel a jelképpel akarta Isten azt 
megtanítani nekünk, hogy boldogságunk és dicsőségünk teljes mértékben Krisztustól függ. Az 
Úrra esküvők alatt általánosságban az Ő igazi szolgáit érti. Az ünnepélyesség, mellyel Isten 
nevét hívják segítségül, hogy bizonyságot tegyen az általunk mondottakról, és ítélje meg azt, 
része az istentiszteletnek, ezért az eskütétel a szinekdochénak nevezett szóképpel 
általánosságban a vallás gyakorlását jelenti. Ebből nem szabad azt képzelnünk, hogy Isten 
mindenkit a szolgájának tekint, akik az Ő nevét a szájukra veszik. Sokan csak azért teszik ezt, 
hogy beszennyezzék a legotrombább hamis esküvéssel, mások meggyalázzák, vagy semmibe 
veszik a komolytalan, és szükségtelen esküvésekkel. A képmutatók pedig vádolhatók azzal, 
hogy gonoszul visszaélnek vele. Akikre azonban Dávid utal, azok megfontoltan és tisztelettel 
esküsznek az Ő nevére, s a szívük érzékeny arra, amit kijelentenek. Ez még világosabban 
kiderül az igeversben ezután következő ellentétből, ahol szembeállítja az Isten nevére 
esküvőket azokkal, akik hazugságot szólnak, s ezzel a kifejezéssel nemcsak az áruló és 
csalárd embereket illeti, hanem azokat is, akik megszentségtelenítik Isten nevét a 
szentségtörésszámba menő hamisságaikkal. 

                                                                                                                                                   
például a török csikal, a perzsa szkiagal, szkihal, vagy sahal – amiből a sakál név is származik – a héber shual 
szóval fennálló hasonlatosságuk miatt támogatják ezt a feltételezést, és dr. Shaw, valamint más utazók arról 
tájékoztatnak, hogy miközben a sakálok nagyon nagy számban élnek Palesztinában, közönséges rókát alig-alig 
lehet találni. Emiatt helyesebb, ha a keleti sakált fogadjuk el a héber shual szó jelentésének. Ezek az állatok soha 
nem járnak egyedül, hanem ötventől kétszázig terjedő csapatokban. Közismerten hullákból táplálkoznak, s 
annyira szeretik az emberi holttesteket, hogy még a sírból is kiássák azokat, akármennyire is meg vannak már 
rothadva. A sírhoz közel várakoztak a temetés idején, lesvén a lehetőséget, hogy kiássák a hullát majdnem az 
után, hogy elföldelték azt. „Ismertem eseteket”, mondja a Merrick által idézett utazó, „hogy megtámadtak és 
felfaltak ittas embereket, akik az úton hevertek, s hallottam, hogy ugyanezt tették beteg és tehetetlen emberekkel 
is. Sok sírt láttam, amit sakálok kapartak ki, és testrészeket, melyeket azok ráncigáltak ki belőlük.” Felkeresik a 
csatamezőket, hogy ragadozzanak a haldoklókból és a halottakból, s a karavánokat is ebből a célból követik. A 
Kelet barbár nemzetei gyakran hagyják ellenségeik holtesteit temetetlenül a mezőn, hogy a sakálok és más 
állatok falják fel azokat. Mikor tehát a zsoltáros azt mondja, hogy ellenségei a rókák eledele lesznek, annak 
jelentése az, hogy megtagadják tőlük a temetési szertartást, amit hatalmas csapásnak tartottak – ott maradnak 
temetetlenül, hogy a sakálok és más vadállatok falják fel őket. 
1336 “Sed extollit Dei gratiam, quia ad piorum omnium conservationem pertineat.” — latin. “Mais il exalte et 
magnifie la grace de Dieu envers in d’autant qu’elle s’etendoit a la conservation de tous les fideles.” 
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64. zsoltár 
 
Ez a zsoltár a panasz és az imádság nyelvén szól. Dávid, hogy könyörületességre 

indítsa az Istent az ügyében, hosszasan ecseteli ellenségei igazságtalanságát és 
kegyetlenségét, áskálódásait és csalárdságát. A zsoltár végén Istenre tekint az örömteli 
szabadulás várásával a kezeikből. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
2. Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom; az ellenségtől való 

félelemtől mentsd meg éltemet. 
3. Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől, a gonosztevőknek 

gyülekezetétől. 
4. A kik megélesítik nyelvöket, mint a szablyát; irányozzák1337 [vagy célozzák] 

nyilokat, keserű beszédöket [vagy beszámolójukat]. 
5. Hogy lövöldözzék titkon az ártatlant; nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és 

nem félnek. 
6. Megátalkodottak gonosz szándékukban; megegyeztek, hogy tőrt vetnek titkon, 

mondják: ki látja őket? 
7. Kikutatták a gonoszságokat; szorgalmasan kutakodtak [szó szerint: kikutatták 

a kutatást]; mind a belsőjük, mind a szívük mélységes.1338 
 
2. Hallgasd meg, Isten, az én szómat. Annak kimondásával kezdi, hogy komolyan és 

hevesen imádkozott, egyidejűleg azt is kijelentvén, hogy mi tette ezt szükségessé. A hang az 
imádságban annak a komolyságnak és hévnek az arányában hallatszik, amit érzünk. Rátér a 
nyomorúságos körülményekre, melyek közé pillanatnyilag került, s megemlíti a veszélyeket, 
melyek ellenségei részéről fenyegették az életét más egyebek mellett, melyek alkalmasak arra, 
hogy Istent számára kedvező megfontolásra indítsa. Arra irányuló imája, hogy Isten óvja meg 
életét, azt bizonyítja, hogy abban az időben az veszélyben volt. A harmadik versben arra utal, 
hogy ellenségei sokan voltak, és isteni segítség nélkül képtelen lett volna kiállni a 
támadásaikat. Némi probléma van azonban a szavakkal, mert két jelentésük is lehetséges. A 
héber סוד sod kifejezést, amit titkot jelent, egyesek a gonoszok által szőtt tikos tervekre, 
mások a tanácskozási céllal tartott összejöveteleikre értik. A fordítás során olyan szót 
használtam, mely mindkét magyarázattal összeegyeztethető. Az igevers második felében 
használt רגשת rigshath kifejezés szintén fordítható kétféleképpen. Egyrészt jelentheti az 
emberek összegyűlését, vagy zajt és kavarodást. A רגש ragash szóból származik, aminek a 
jelentése zavart kelteni. Ez azt sugallja, hogy a סוד sod kifejezés az előző mondatban a 
gonoszok titkos terveire utal, a רגשת rigshath pedig ebben a mondatban a nyílt erőszakjukra. 
Dávid tehát azért imádkozott, hogy védve legyen egyrészt ellenségeinek rosszindulatú 
terveitől, másrészt azoktól az erőszakos intézkedésektől, melyekkel ezeket a terveket 
foganatosítani akarták. Azonban az első jelentés, amit én is elfogadtam, látszik a 

                                                
1337 Az eredeti דרך darach szó az jelenti: menni, kiküldeni, irányítani, s különböző értelemben használatos attól a 
tárgytól függően, amire vonatkozik. „A legkonkrétabban azonban íjra, vagy nyilakra használatos. Ha az קשת íjra, 
akkor azt jelenti: megfeszíteni, ha a חצים nyilakra, akkor a jelentése nem annyira kilőni, mint inkább előkészíteni, 
vagy célra irányítani azokat. Így például, ahogyan a Zsolt58:7-ben ’felteszi nyilait’, úgy itt is ’irányozzák, 
célozzák, vagy késszé teszik nyilaikat’. Ezzel párhuzamos a Jer9:3, ahol a nyelvre vonatkozik, mint íjra, ami 
hazug szavakat lövöldöz nyilakként, ezért ott a felvonni szóval kell fordítani. Itt viszont magukra a nyilakra 
vonatkozik, ezért az irányozzák szót kell használni, nem a megfeszítést.” – Hammond. 
1338 A Károli-fordítás szerint: Álnokságokat koholnak; a kikoholt tervet végrehajták; mindenikök keble és szíve 
kikutathatatlan – a ford. 
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legegyszerűebbnek és legtermészetesebbnek, miszerint az ellene összeverődöttek nagy 
számából kiindulva esdekel Isten könyörületéért. S a szavai azt is sugallják, hogy a mennyei 
védelemre úgy tekintett, mint bőségesen elégségesre az ellenségek legnagyobb 
mesterkedéseivel szemben is. Ehhez hozzátehetem, hogy az imában rejlik egy benne foglalt 
könyörgés is ügyének támogatása végett abban, amit a vele szembeszállók rosszindulatáról és 
gonoszságáról mond. Minél kegyetlenebb és igazságtalanabb ugyanis az ellenségeink 
viselkedése, azzal arányosan egyre jobb alapunk van hinni abban, hogy Isten be fog avatkozni 
a mi javunkra. 

4. A kik megélesítik nyelvöket, mint a szablyát. Ellenségei dühödten törtek nem 
kevesebbre, mint az életére, ám amit mindennél jobban panaszol, az nem más, mint a méreg, 
ami a szavaikat átitatta. Valószínűleg azokra a rágalmazó jelentésekre céloz, melyekről tudta, 
hogy hamisan terjesztették, hogy kétségeket ébresszenek vele kapcsolatosan, és ártsanak vele 
a jó hírének a nép között. A nyelvüket a kardokhoz hasonlítja, keserű és mérgező szavaikat 
nyilakhoz.1339 Mikor pedig hozzáteszi, hogy az igazat és az ártatlant lövik, úgy kell 
tekintenünk, hogy a becsületességét állítja szembe erkölcstelen viselkedésükkel. 
Magabiztosságra ihlette őt vallásos beszédeiben, hogy tudta: mentesítheti a lelkiismeretét a 
vétektől, mert meg nem érdemelt támadások célpontja volt a méltatlan és züllött emberek 
részéről. Annak megemlítésével, hogy titokban, és nagy hirtelenséggel lövöldöznek arra a 
ravaszságra utal, ami jellemezte őket. Nemcsak nagyon hajlamosak voltak a károkozásra, és 
lestek a kínálkozó alkalmakra, de olyan tapasztaltak és gyorsak voltak a cselekvésben, hogy 
már azelőtt lesújtottak áldozatukra, hogy az felfogta volna a közelgő veszélyt. Mikor halljuk, 
hogy Dávid, aki sokkal szentebb és becsületesebb volt a viselkedésében nálunknál, alaptalan 
rágalmakat szenvedett el a jellemét illetően, nem kell csodálkoznunk, ha hasonló próbáknak 
leszünk kitéve. Az a vigasztalásunk legalábbis mindig megvan, hogy Istenhez menekülhetünk, 
s védelmet találunk nála a becsületes ügyhöz. Konkrét figyelmet fordít még egy körülményre, 
hogy mérgezett nyilaikat félelem, vagy szégyen nélkül lövöldözik. Ez a magabiztos lelkület 
megmutatja: züllött módon azt feltételezték, hogy makacsul kitarthatnak ebben a 
viselkedésükben, s újra és újra megújíthatják kétségbeesett erőfeszítéseiket, félredobván 
minden Istenfélelmet, vagy világi szégyenérzést. 

6. Megátalkodottak gonosz szándékukban. Tovább panaszolja azt a romlott 
elhatározottságot, mellyel a gonoszságukat, s maguk között a mesterkedéseiket űzték, egyben 
megemlítvén azt a magabiztosságot, mellyel egymást sarkallták a romlottság legvakmerőbb 
cselekedeteire. Aligha lehet kétséges, hogy az a gyengeség bátorította őket, mely Dávidot 
sújtotta a körülményei folytán, s kínálkozó alkalmat láttak rá, hogy szabadabban üldözzék, 
mikor szegénységben és száműzetésben látták őt, megfosztva a védekezés eszközeitől. Úgy 
hivatkozik rájuk, mint akik a változás minden reménységének híjával vannak, és képtelenek 
bármiféle emberiességi jóérzésre. Beszél az megsemmisítésének eltervezésével kapcsolatos 
összejövetelükről, ezzel összefüggésben pedig megemlíti a határtalan magabiztosságukat, 
                                                
1339 Nyilakként irányozzák keserű beszédüket. Ezekben a szavakban lehetséges utalás arra, mikor leveleket 
erősítenek a nyilakhoz, és azzal a céllal lövik ki, hogy azokat a leesés után összeszedjék. Erre mondják a zsidók, 
hogy Sebna és Joáb leveleket küldött Sénakheribnek, tudatván vele, hogy Izrael békét szeretne kötni, de Ezékiás 
nem tűrte ezeket. Potidaea ostrománál így leveleztek egymással Timoxenus és Artabazus. Lásd Gill, in loco. A 
beszéd, amiről azt mondja, hogy úgy irányozzák, mint a nyilaikat, a מר mar, keserű jelzővel illeti, s ez valószínű 
utalás a mérgezett nyilakra. A kaldeus parafrázisíró így magyarázza: „megfeszítik íjaikat, és megkenik 
nyilaikat”, s világosan utal arra a meggyőződésre, hogy itt erről van szó. Mérgezett nyilakkal a Jób6:4-től kezdve 
találkozunk, s Arábiában már nagyon régóta használatban voltak. Más nemzetek is használtak mérgezett nyilakat 
világszerte. Homérosz elmondja Odüsszeuszról, hogy a thesszáliai Epiruszba ment a mérget beszerezni a halálos 
nyilaihoz. Vergilius úgy írja le egyik hősét, hogy az kiválóan képzett volt a dárda megkenésében és pajzsának 
méreggel történő megerősítésében. (Aeneis). S Horatius is megemlíti az ókori afrikai mórok venenatone sagittoe, 
mérgezett nyilait (Óda 22, 50, 3). Valahol csak uralkodott ez a szokás, az alkalmazott méreg a leghalálosabb 
fajtájú volt, s a legcsekélyebb sérülés is biztos, és majdnem azonnali halált okozott. Ez rettentően kifejezővé 
teszi itt a nyelvezetet. Dávid az ellenségeinek mesterkedéseit az ellene kilőtt mérgezett nyilakhoz hasonlítja. 
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amit azért mutattak ki, mert hitték: szándékaikat senki sem látja. Közismert, hogy az egyik 
körülmény, ami megerősíti a gonoszok hamis biztonságérzetét, s arra serkenti őket, hogy 
diadalt üljenek a szívében egyszerű és becsületes elleni ravasz politikájukban, nem más, mint 
mikor azt hiszik, hogy olyan ürügyekkel képesek elleplezni bűneiket, melyek mindig kéznél 
vannak a számunkra. Mondják: ki látja őket? A למו lamo, őket szó vonatkozhat vagy magukra 
a hamisság cselekvőire, vagy az előző igeversben említett tőrökre (csapdákra). Az első látszik 
a kézenfekvőbbnek. Fáradhatatlanul és korlátok nélkül járják a bűn útjait, a saját 
gőgösségüktől elvakultan, s nincs rájuk hatással sem az istenfélelem, sem a szégyenérzet. 

Az ezután következő igeversben súlyos rosszallását fejezi ki az álnokságaik miatt. 
Beszél arról, hogy az álnokság minden művészetét kimerítették, így már semmi újat sem lehet 
felfedezni bennük ebben a vonatkozásban. A kutatás a gonoszság cselekvésének titkos 
módjaira utal. A mélységes bensőjük és a szívük alatt azokat a rejtett fortélyokat érti, 
melyekhez a gonoszok folyamodnak az elrejtőzés végett. Egyesek ahelyett, hogy a belsőjük, 
stb. szerkezettel fordítanák az igeszakaszt, határozatlanabb jelentést adnak az איש ish szónak, 
és a MINDEGYIKÜK belsője és mély szívük, azaz az ellenségeiben megtalálható volt minden, 
amit ember valaha is mutatott a fondorlatosság és a körmönfontság terén. Bármelyik fordítást 
elfogadhatjuk, mert Dávid szavainak nyilvánvaló jelentése az, hogy ellenségei mind a titkos 
fortélyokat, mind a nyílt erőszakot bevetették az elpusztítására, s kiderült róluk, hogy a 
károkozás sötét és elképzelhetetlen módszereiben a legnagyobb jártasságot érték már el. 

 
8. De meglövi őket az Isten; hirtelen nyíl üt rajtok sebet. 
9. És megejtik őket, a nyelvök lesz ellenök; iszonyodik mindenki, a ki őket 

látja.1340 
10. Akkor megfélemlenek mind az emberek; hirdetni fogják Istennek dolgát, és 

megértik1341 cselekedetét. 
11. Örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül; és dicsekedni fognak 

minden egyenesszívűek. 
 
8. De meglövi őket az Isten. A zsoltáros most azzal a magabiztos meggyőződéssel 

gratulál magának, hogy imái nem voltak hatástalanok, hanem már meg is lettek válaszolva. 
Noha még semmi jele sem volt Isten közelgő ítéletének, kijelenti, hogy annak végrehajtása 
hirtelen lesz. Ezzel pedig figyelemre méltó bizonyítékát adja a hitének. Látta a gonoszokat 
megkeményedni a bővelkedésükben, s elbizakodottá válni azért, mert az Isten szemet hunyt és 
tűrt egy ideig, de ahelyett, hogy utat engedett volna a csüggedésnek, felbátorodott abbéli 
hitében, hogy Isten a Tőle megszokott módon fog eljárni a gonoszokkal szemben egy váratlan 
pillanatban, mikor szélsőséges magabiztosságba merülve azzal kecsegtetik magukat, hogy 
megmenekültek. Annak megfontolásából nekünk is vigasztalást kell merítenünk, mikor 
hosszan tartó próbáknak vagyunk alávetve, hogy Isten azért késlelteti az istentelenek 
megbüntetését, hogy utóbb még méltóbb ítéletet mondjon rájuk, s mikor azt mondják: 
„békesség és biztonság”, akkor hirtelen pusztulás szakad rájuk (Jer8:11).1342 

9. És megejtik őket, a nyelvök lesz ellenök. Ugyanazt a témát folytatván megjegyzi, 
hogy a titkos tanácskozásaikban kifőzött méreg, amit a nyelvükkel mutattak ki, halálos 
hatásúnak bizonyul majd rájuk nézve. A kijelentés ugyanaz, mint amit máshol más hasonlattal 
fejezett ki, mikor a Zsolt57:7-ben azt mondta, hogy vermet ástak, de ők estek abba bele. 
Igazságos dolog, hogy a menny az általuk az ártatlan és becsületes emberek ellen kiagyalt 
ártalmakat visszafordítja a saját fejükre. Ezt az ítéletet ismételten és naponta láthatjuk, de 
mégis nagyon nehezen hisszük el, hogy valóban bekövetkezhet. Annál jobban bele kell 
                                                
1340 “Ou, trembleront.” — Széljegyzet. “Vagy, reszket.” 
1341 “Ou, feront entendre.” — Széljegyzet. “Vagy, megérteti velük.” 
1342 A francia változatban a hivatkozás az 1Thessz5:3-ra történik. 
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vésnünk a szívünkbe azt az igazságot, hogy Isten mondhatni örökké figyeli annak lehetőségét, 
hogy a gonoszok által kiagyalt fortélyokat átváltoztassa rájuk nézve ugyanolyan 
megsemmisítő eszközökké, mintha ők maguk alkalmazták volna azokat szántszándékkal arra 
a célra. Az igevers végén rámutat a büntetésük látványos szigorúságára, mikor az mondja: 
iszonyodik mindenki, a ki őket látja. Az Isten ítéletei kívül esnek a tudatlan világ látómezején, 
s hogy félelmet és megdöbbenést kelthessenek, valóban az isteni kéztől származó látványos 
jeleknek kell azoknak lenni. 

10. Akkor megfélemlenek mind az emberek; hirdetni fogják Istennek dolgát. Tovább 
időzik a jó hatásoknál, amik a végrehajtott ítéletek eredményei lesznek, s ráveszik azokat, 
akik korábban nem vették észre az isteni gondviselést, hogy fellelkesüljenek a vizsgálódásra a 
látvány páratlansága folytán, s elfoglalják magukat egy, a számukra mindezidáig teljesen új 
dologgal, és beszéljenek arról. Arra céloz, hogy az ismeretek, melyeket Isten ily látványosan 
adott a tudtukra, széltében-hosszában el fog terjedni – azt mondja ugyanis, hogy mind az 
emberek, stb. Az itt használt héber שכל shachal ige fordítható semleges jelentéssel, megértik, 
vagy aktívval, megértetik másokkal. Miután azonban Dávidnál szokásos, hogy ugyanazt a 
dolgot ismétli meg kétszer, talán az utóbbi, vagyis a tárgyas értelem részesítendő előnyben. 
Az utolsó igevers másik kívánatos következményt is említ, ami a szabadulásból származik. Ez 
pedig nem más, mint hogy az öröm, a reménység és a szent diadalmaskodás forrása lesz a 
szentek számára, akik megerősödnek abban, hogy ugyanazt a segítséget fogják kapni ők is 
Istentől, mint amit szolgája, Dávid kapott. Akiket korábban igazaknak nevezett, itt egyenes 
szívűeknek mondja, s ezzel arra tanít minket, hogy az egyetlen igazságos mivolt, ami 
elfogadhatónak bizonyul, a belső őszinteségből fakad. Emellett az igazság mellett máshol már 
hosszabban időztem. 
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65. zsoltár 
 
Ez a zsoltár könyörgésekből és hálaadásokból tevődik össze. Tartalmaz egy próféciát a 

pogányok elhívásáról a közös hitre, de főleg Isten dicséretével foglalkozik az egyháza felett 
gyakorolt atyai gondoskodásért, valamint az ebből származó jótéteményekért. A zsoltáros 
konkrétan azért imádkozik, hogy Isten továbbra is a korábbi kegyességgel viseltessen a zsidó 
nép iránt. Két példáját említi az isteni jóságnak – a földjük hathatós védelmét, és annak 
meggazdagítását a sok-sok áldással. 

 
1. Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.1343 
2. Dicséret vár Rád,1344 oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást. 
3. Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. 
4. A bűn szavai erőt vettek rajtam;1345 vétkeinket te törlöd el.1346 
 
2. Dicséret vár Rád, oh Isten, a Sionon. Szó szerint: A dicséret csendes Neked, de a 

 dumiyah igét először jelképesen a nyugszik, majd a vár szóval fordították. A kifejezés azt דמיה
jelenti, hogy Istennek a népe iránti jósága akkora, ami folytonosan új alkalmat teremt a 
dicséretére. Szétterjed az egész világra, de főleg az Ő egyházában mutatkozik meg. De mások, 
akik nem tartoznak Isten egyházához, bármennyi jótétemény is árad rájuk, nem látják, honnan 
származnak azok, és tobzódnak az áldásokban, melyeket a nélkül kaptak, hogy bármiféle 
elismeréssel is viseltetnének irántuk. A fő dolog azonban, amit a zsoltáros közölni akart, hogy 
hálaadás illeti meg az Urat az egyházával és a népével szemben tanúsított jóságáért. Az 
igevers második mondata ugyanazt jelenti, mikor ezt mondja: néked teljesítik ott a fogadást, 
mert miközben azzal foglalkozik, hogy a nép adja meg a Neki kijáró elismerést, a szavai azt is 
magukban foglalják, hogy mindig lesznek további, és újabb okok a dicséretre. 

                                                
1343 Ennek a zsoltárnak a bevezetője nem tájékoztat arról, hogy mely konkrét alkalommal íródott. Mudge azon a 
véleményen van, hogy „olyasvalaki írta, aki épp akkor jött fel Jeruzsálembe valamely nagyon távoli 
országrészből, ahonnan imáival és fogadalmaival látványosan szabadult meg a tenger dühöngésétől és a 
bennszülöttek zűrzavarától, s ez Isten a Föld végső határáig kiterjedő gondviselésének általános elismerésére 
indítja”. Mások úgy vélik: hálaadás ez Istennek, amiért bőséges esőt küldött Júdea földjére, miután az a hosszan 
tartó szárazság hatásaitól szenvedett, így valószínűleg arra a három éves éhségre utal, ami Absolon lázadása után 
következett be (2Sám21), s ami, miután néhány bőséges eső enyhített rajta, a hálaadásnak ezt a himnuszát szülte. 
Dr. Morrison azt feltételezi, hogy Dávid ezt a sátorok ünnepére írta, miután látszólag a nyilvános hálaadás 
kifejezését tartalmazza a föld biztonságosan összegyűjtött gyümölcseiért. Mindezek azonban csak feltételezések. 
Nem is fontos tudnunk a megírásának körülményeit, mert annyira általános dologgal foglalkozik, ami minden 
időben, és minden körülmények között felmerülhet az elmélkedés témájaként. 
1344 A Károli-fordítás szerint: Tied a hódolat, a dicséret – a ford. Az angol változatban is a vár Rád kifejezés 
szerepel, csendesen széljegyzettel. „Vár, mint egy szolga, akinek az a dolga, hogy megtegye, amit parancsolsz.” 
– Boothroyd. „Gyönyörű utalás ez az igeversben, ha megemlékezünk arról, hogy a keleti szolgák csendben 
várakoznak, figyelvén uraikat, várván akaratuk jeleire.” – Edwards. 
1345 A Károli-fordítás szerint: Bűneim erőt vettek rajtam – a ford. 
1346 A Károli-fordítás szerint: vétkeinket te bocsásd meg – a ford. Az itt a „te törlöd el” kifejezéssel fordított 
héber szó a תכפרם techapperem, ami valójában azt jelenti: „te adsz értük engesztelést”. Ez a כפר kaphar igéből 
származik, melynek jelentése elfedni, összehúzni, ami piél igealakban a megbocsátani (mintegy elfedezni egy 
sértést) és tenni bármit, ami okot ad a megbocsátásra jelentést vette fel. Ezt továbbvezetve jelenti még: 
kiegyenlíteni, kiengesztelni, és kiegyenlítést elfogadni. Lásd dr. Pye Smith, The Sacrifice of Christ, 339-340. 
oldal. A frigyláda fedelét nevezték כפרת kapporethnek (2Móz25:17), görögül pedig ιλαστηριον-nak, ami 
engesztelő, vagy kegyelmi trónt jelentett. Erre spriccelték ugyanis az engesztelés vérét, ami Krisztus vérének 
előképe volt az engesztelés napján, s innen jelentette ki Isten az Ő kegyelmét és akaratát az Ő ókori népének. Az 
ιλαστηριον név szerepel a Rm3:25-ben, s Pál adta Krisztusnak, mert Ő volt a valódi engesztelés a bűneinkért 
(1Jn2:2). A zsoltáros szavai tehát kétséget kizáróan az engesztelő áldozatokra vonatkoznak a törvény alatt, s 
következésképpen Rá is, Aki „egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt”. 
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A most vizsgált igeverssel szoros kapcsolatban áll az utána következő, melyben azt 
olvassuk, hogy Isten hallja az Ő népének imádságait. Ez megadja az okát, amiért ünnepélyes 
fogadalmakat kell Neki tenni: Isten soha nem okoz csalódást az imádóinak, hanem kedvező 
válasszal koronázza meg imáikat. Amit tehát utoljára jelent ki, az fontossági sorrendben az 
első. Az Istennek itt adott titulus nagyon fontos igazságot hordoz: az imáinkra adott választ az 
a tény biztosítja, hogy annak megtagadása bizonyos értelemben a saját természetének 
megtagadását is jelentené. A zsoltáros nem azt mondja, hogy Isten meghallgatta az imádságot 
ebben, vagy abban az esetben, hanem az imameghallgató nevet adja Neki, ami maradandó 
része az Ő dicsőségének. Így annyira képes becsukni a füleit a könyörgéseink előtt, mint 
amennyire képes Önmagát megtagadni. Ha bevésnénk ezt az elménkbe, mint Istenre jellemző, 
Tőle elválaszthatatlan sajátosságot, hogy meghallgatja az imákat, ez szilárd magabiztosságra 
serkentene minket. A megsegítésünkhöz szükséges erőt Ő soha nem nélkülözi, így semmi sem 
állhat könyörgéseink sikeres végkimenetelének útjába. Ami ezután következik az igeversben, 
az is méltó a figyelmünkre, miszerint minden test Istenhez folyamodik. Senki nem 
merészkedhetne a jelenlétébe anélkül a meggyőződés nélkül, hogy Ő nyitott a könyörgésre, 
mikor azonban elébe megy a félelmeinknek, és kijelenti, hogy imát soha nem mondanak Neki 
feleslegesen azzal szélesre tárja az ajtót, amin mindenki beléphet. A képmutató és az 
istentelen, akik a jele szükségektől kényszerítve imádkoznak, nem hallgattatnak meg, mert 
nem mondható, hogy Istenhez járulnak, mikor nincs meg bennük az Ő Ígéjére alapozott hit, 
csak a puszta várakozás a szerencsés véletlenre. Mielőtt elfogadható módon képesek lennénk 
Istenhez járulni imádságban, szükséges, hogy megismerjük az ígéreteit, melyek nélkül soha 
nem lehet hozzáférésünk Őhozzá, amint az Pál szavaiból is kiderül (Ef3:12), mikor azt 
mondja, hogy mindenkinek, akik Istenhez járulnának, először olyan hittel kell felruháztatniuk 
Krisztusban, ami bizodalomra serkenti őket. Ebből következtethetünk arra is, hogy a 
pápaságban nem ügyelnek az imádkozás helyes szabályára, mikor a bizonytalanság és kétség 
állapotában imádkoznak Istenhez. Felbecsülhetetlen az a kiváltság, amit az evangélium által 
élvezünk az Istenhez való szabad bejárással. Mikor a zsoltáros a minden test kifejezést 
használja, ezzel a néhány szóval arra utal, hogy a kiváltság, ami akkor a zsidóké volt, majd 
kiterjed minden nemzetre. Ez Krisztus jövőbeli királyságának megjövendölése. 

4. A bűn szavai erőt vettek rajtam.1347 Nem arról panaszkodik, hogy a népet 
rágalmakkal támadták, hanem ezt úgy kell értenünk, mint annak megvallását, hogy a bűneik 

                                                
1347 Az angol változatban (ahogy Károlinál is – a ford.) itt a „Bűneim erőt vettek rajtam” mondat szerepel, 
széljegyzetben pedig meg van jegyezve: „A bűn szavai, vagy dolgai”, stb. Kálvin ugyanabban az értelemben 
fordítja, amit természetes módon közvetít az angol változat, jóllehet az ő fordításában a bűn szavai kifejezésből 
első ránézésre hajlamosak lehetnénk azt gondolni, hogy ő azokra a gonosz beszámolókra, rágalmakra és 
vádaskodásokra gondol, amiket Dávid ellenségei terjesztettek róla a hírnevét bemocskolandó. Dr. Adam Clarke 
veszi ebben az értelemben a szavakat, s ad a Kálvinéval megegyező fordítást: „Méltánytalan szavak vettek erőt 
rajtam”, vagy „A méltánytalanság szavai erőteljesek ellenem”. Ő úgy véli, hogy az angol változat „nem az 
eredeti helyes fordítása”, s megjegyzi, hogy „ezt a verset csűrték-csavarták az antinomista kicsapongás 
alátámasztása végett”, és „az előző mondat valódi és helyes fordítása meg fogja ezt gátolni”. Mi azonban nem 
látjuk be, miképpen lehet ennek az igeversnek az angol változatát buzdításnak tekinteni a bűnre, mikor nem több 
mint a megtérő bűnös bűnvallása, melyhez az evangélium jó hírein alapuló, az Isten könyörületével kapcsolatos 
reménység társul, miszerint Isten még a legbűnösebbnek is meg akar bocsátani, aki hisz az Ő Fiában, és megtér a 
bűneiből. Az igevers régi skót változata: „A bűnök, meg kell vallanom, erőt vettek rajtam, és ami a vétkeinket 
illeti, azokat te fogod eltörölni”, amit ez a tanult szerző „a legförtelmesebbnek” és „visszataszító 
kontármunkának” nevez – amiről feltételezi, hogy ha Dávid meghallaná, bánatos lenne, ha ugyan efféle érzés 
támadhat a menny lakóiban – s ami, el kell ismerni, rosszul kifejezett, gyengécske, és az antinomista értelmezést 
lehetővé teszi. De nem ez a helyzet a módosított változattal, amit most Skócia-szerte használnak, ahol egyetlen 
szó megváltoztatása helyesebbé és erőteljesebbé tette az igeverset: „A bűnök, meg kell vallanom, erőt vettek 
rajtam, de ami a vétkeinket illeti, azokat te fogod eltörölni”. Ezzel azonnal a bűn mély érzetét és a magabiztos 
rátámaszkodást sejteti Isten könyörületére – két dolgot, melyek a legfontosabbak ahhoz, hogy helyes nézetet 
alakítsunk ki az Istenhez történő közeledésről az imában. Dr. Morrison ekképpen fordítja: „Bűneink erőt vettek 
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voltak az oka a zsidók iránti isteni kegyesség kiáradásában beállt megszakadásnak. Az 
igeszakasz párhuzamos az Ézs59:1-2-vel: „nem oly süket az ő füle, hogy meg nem 
hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől”. 

Dávid a maga és a nép bűneinek tulajdonítja, hogy Isten, Aki oly nagylelkű szokott 
lenni a segítségnyújtásban, és oly kegyes és kedves a hívogatásban, hogy belé vessék a 
bizalmukat, most egy időre elrejtette isteni ábrázatát. Először is elismeri a személyes bűnét, 
majd a Dán9:5-höz hasonlóan az egész nemzetet magához kapcsolja ebben a vonatkozásban. 
S ezt az igazságot a zsoltáros nem abból a célból tárja elénk, hogy lehűtse az imádkozásba 
vetett bizalmat, hanem inkább azért, hogy elvegye az imádkozás útjában álló akadályt, hisz 
senki nem juthat közel Istenhez mindaddig, amíg nincs arról meggyőződve, hogy Ő 
meghallgatja a méltatlant. Valószínűsíthető, hogy abban az időben Isten népe az isteni 
nemtetszés valamely jelétől szenvedett, mivel Dávid itt efféle kísértéssel látszik küzdeni. 
Nyilvánvalóan úgy érezte, hogy a biztos gyógyszer kéznél van, mert amint rátért a bűn 
témájára, azonnal elismerte, hogy Isten előjoga annak megbocsátása és eltörlése. Az előttünk 
álló igeverset az előzővel összekapcsolva kell szemlélnünk, azzal a jelentéssel, hogy jóllehet a 
bűneik miatt megérdemelnék az elvettetést Isten elől, ők mégis folytatják az imádkozást, 
felbátorodván attól, hogy Ő kész nekik megbocsátani. Ebből az igeszakaszból megtanuljuk, 
hogy Isten nem könyörül rajtunk, amíg alázatosan nem kérjük a bűneinkre a bocsánatot. 
Viszont szilárdan kell hinnünk a kibékülésben Istennel, amit az ingyenes megbocsátáson 
keresztül érhetünk el. S ha valamikor megvonja a kegyességét, és összevonja a szemöldökét, 
Dávid példájából meg kell tanulnunk a bűneink bocsánatában reménykedni. Annak oka pedig, 
hogy egyes számot használ a bűnvallásában, lehet az, hogy királyként az egész népet 
képviselte, vagy hogy Dánielhez hasonlóan mindannyiukat egyenként a saját bűnének 
vizsgálatára és megvallására buzdított ezzel. Tudjuk, miképpen szokták a képmutatók 
elrejteni a saját bűneiket az általános vétségekben való részvételük formális elismerésével. 
Dávid azonban az alázatosság mindennemű színlelése nélkül, mély belső meggyőződéssel 
kezdi önmagával, majd vonatkoztatja ugyanazt a vádat másokra is. 

 
5. Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te 

tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak 
szentségével! 

6. Rettenetes dolgokat válaszolsz nékünk a te igazságodban,1348 idvességünknek 
Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;1349 

7. A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;1350 
8. A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását. 
9. Félnek is jeleidtől a szélek lakói; az este és a reggel leteltét 

megörvendezteted.1351 
 

                                                                                                                                                   
rajtunk, de te vagy az, aki eltörlöd vétkeinket”. Horsley változata: „A számadás a bűnökről túl nagy a számomra, 
te fogsz megbűnhődni a vétkeinkért.” 
1348 A Károli-fordítás szerint: Csodálatos dolgokat szólasz nékünk – a ford. Lásd az 1355. lábjegyzetet is. 
1349 A ים yam, a tenger gyakorta használatos azoknak a szigeteknek a megjelölésére, melyeket körülvesz a tenger, 
s itt „a föld minden szélével”, azaz a kontinensekkel van szembeállítva, így a legtávolabbi szigeteket jelenti. 
Ennek megfelelően a kaldeus változat így fordítja: „S a tenger szigetei, melyek távol esnek a kontinenstől”. Az 
igevers záró része nyilvánvaló prófécia arról az időszakról, mikor az egész emberiség, a minden törzsből, 
fajtából és országból megáldatnak majd az evangélium ismeretével és az egy igaz Istent fogják imádni. 
1350 A kelet lakosai hosszú és laza ruházata miatt szükséges volt övet használniuk, mielőtt erőkifejtést igénylő 
tevékenységbe kezdtek volna. Ezért szerepel itt a „hatalommal körülövezett” kifejezés. Dr. Lowth úgy véli, hogy 
ez utalás az ároni papság ruházatára – Lectures on Sacred Poetry, 1. kötet, 173-175. oldal 
1351 A Károli-fordítás szerint: a napkelet és nyugot határait megörvendezteted – a ford. 
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5. Boldog az, a kit te kiválasztasz. Miután elismerte, hogy a nép a bűneivel szakította 
el magát Istentől, és elveszítette a meghallgatás minden jogát, most Isten ingyenes 
kegyelmében keresi a menedéket, ami más áldások mellett a bűnök megbocsátását is 
biztosítja. Ezzel további fényt vet arra, amit korábban mondott a vétkek eltörléséről, 
rámutatván Istennek a szegény bűnösök iránti kegyességére, mint okra, ami csak az Ő atyai 
szeretetében található meg, s ami arra indítja Őt, hogy befogadja őket a jelenlétébe, 
bármennyire méltatlanok is. A bocsánat, ami naponta ránk árad az örökbefogadásunkból 
származik, amint egyébiránt az imáink is alapszanak. Miképpen merészkedhetne a bűnös Isten 
szeme elé járulni, hogy kibéküljön Vele, ha nem lenne meggyőződve arról, hogy Ő Atya? Az 
előttünk levő szavakban Dávid nem Istennek a pogányokra is kiterjedő kegyelméről beszél 
(amit a zsoltár előző részében megtett), hanem olyan kifejezéseket használ, melyek csak 
azokra az időkre vonatkoznak, amikor leírta azokat. Isten egyháza a zsidókra korlátozódott, s 
csak ők nyertek bebocsátást a szentélybe, ma viszont, mikorra már a megkülönböztetés 
eltöröltetett, s minden más nemzet is kapott elhívást erre a kiváltságra, valamennyien 
ismerősökként közeledhetünk Hozzá. Krisztus a mi békességünk (Ef2:14), aki egyesítette a 
távol levőket, és azokat, akik közel voltak. 

Ami itt elhangzik, az rögtön megmutatja a zsoltáros célját. Az egyház és Isten 
választott népe vannak birtokában a bűnbocsánat ígéretének, s a zsoltáros azokat nevezi 
boldogoknak, akiket Isten közéjük sorolt, és bevezette ennek a rendkívüli kiváltságnak az 
élvezetébe. A nyelvezete azt sugallja, hogy a kiválasztás abban az időben nem mindenkire 
terjedt ki, mert úgy beszél róla, mint a zsidók speciális előjogáról, hogy más nemzetekkel 
szemben Isten őket választotta ki. Ha azt feltételeznénk, hogy az ember bármit tehet azért, 
hogy elősegítse Isten kiválasztását, akkor a kiválasztás megszűnne Istentől származónak 
lenni, még ha a joga és hatalma konkrétan Neki is tulajdoníttatik.1352 A zsidók azonban nem 
voltak kiválóbbak másoknál, azt leszámítva, hogy élvezték isten megkülönböztető 
kegyességét. A válaszfal mostanra azonban lerontatott, hogy a pogányok is felvétethessenek. 
Nyilvánvaló azonban, hogy nem kap mindenki egyformán elhívást, s a megfigyelés bizonyítja 
azok tudatlanságát, akik azt állítják, hogy Isten kegyelme általánosan mindenkire kiterjed, 
válogatás nélkül az Ő részéről. El tudunk képzeli bármiféle okot arra, hogy Isten miért ne 
hívna el mindenkit egyformán a szuverén kiválasztást leszámítva, mely megkülönböztet 
egyeseket másoktól? A hit és az ima lehetnek eszközök, melyek felkeltik bennünk az 
érdeklődést Isten kegyelme iránt, de a forrás, ahonnan ezek származnak, nem bennünk, hanem 
rajtunk kívül ered.1353 Áldott dolog Istenben bízni, és felkarolni az ígéreteit – ezt az áldást 
akkor tapasztaljuk meg, mikor Krisztuson, mint Közbenjárón keresztül szemléljük Őt, mint 
Atyánkat, és ebbéli minőségében imádkozunk Hozzá, – de mielőtt ez a hit és imádkozás 
létezhetne, feltételeznünk kell, hogy mi, akik a természetünknél fogva elidegenedtünk 
Istentől, most ismét közel kerültünk Hozzá az Ő kegyességének gyakorlása által. Nem azért 
kerültünk közel hozzá, mert előre éreztük az Ő kegyelmét, és jöttünk magunktól, hanem mert 
ő ereszkedett le és nyújtotta ki a kezét olyan hosszúra, mint maga a pokol, hogy elérjen 
bennünket. Helyesebben szólva először kiválaszt minket, majd azzal tesz bizonyságot a 
szeretetéről, hogy el is hív. Figyelemre méltó az is, hogy noha Isten a saját népeként 
különítette el Ábrahám magvát, s biztosított nekik helyet a körülmetélkedés által az Ő 
templomában, kétség sem férhet ahhoz, hogy Dávid még a zsidók között is elismer 
különbségtételt, mert nem valamennyiükre terjedt ki a hatékony elhívás, s nem mindenkinek 
volt jogos helye a templomban. A zsoltáros valóban a külsődleges szentélyre utal, mikor a 
zsidókról, mint választottakról beszél, akik közelednek Istenhez, de emlékeznünk kell arra, 
                                                
1352 “Nam si anteverterent homines Dei gratiam, non resideret penes ipsum electio, eujus potestas et jus ei 
tribuitur.” 
1353 “Fides quidem et invocatio media sunt, quae nobis concilient Dei gratiam, sed fons extra nos quaerendus 
est.” — latin. “Sont los moyens pour nous faire trouver grace envers Dieu”, stb. 
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hogy nem mindannyian voltak az egyház igazi tagjai (erre a Zsolt15:1 és a Zsolt24:3 hívták 
fel a figyelmünket), akik a templom padlóját taposták, hanem a nagy különbség itt az ártatlan 
kezekben és a tiszta szívben rejlik. 

Ennek megfelelően az Istenhez közel kerülők alatt azokat kell értenünk, akik az 
őszinte hit gyakorlásával jelennek meg Előtte, nem pedig azokat, akik pusztán csak 
külsődlegesen foglalnak el egy helyet az Ő templomában. De megint mondjuk, 
kiválasztottnak lenni és elhívást kapni az Istenhez történő közeledésre két külön, itt azért 
együtt említett dolog, hogy helyesbítsen bármiféle hiábavaló elképzelést arról, hogy Isten 
nyájának lehetősége nyílik bármennyi ideig is a szabad kóborlásra, s nem vitetnek be a 
karámba.1354 Ez az egyik mód a bizonyságtételre az ingyenes örökbefogadásunkról, hogy a 
Szentlélek vezetésével megyünk a szentélybe. 

A zsoltáros időzik az itt említett áldott kiváltságból származó gyümölcsökön is, mikor 
hozzáteszi, hogy a hívők beteljesednek az Úr templomának teljességével. A képmutatók is 
odajöhetnek, de üresen, és kielégítetlenül távoznak, ami bármiféle lelki áldás élvezetét illeti. 
Figyelemre méltó itt az egyes szám – többes szám átmenet, valamint hogy Dávid társítja 
önmagát a többi hívővel, mert erről a témáról jobbnak látja a személyes tapasztalata alapján 
szólni. Nem úgy kell értenünk az itt mondottakat, hogy a hívők minden pillanatban teljes 
mértékben feltöltődnek Isten jósága által, mert az fokozatosan jut el hozzájuk, hanem 
miközben a Lélek folytonos „adagokban” adatik nekik, valamennyi meggazdagíttatik a jelen 
elégségességig, míg majd a megfelelő időben el nem jutnak mindannyian a tökéletességre. 
Megjegyezném, hogy noha ez igaz, amint a Zsolt103:5 is említi: „Isten jó dolgokkal töltötte 
be a szánkat”,1355 egyidejűleg arra is emlékezni kell, hogy másutt meg ezt mondja: „nyisd szét 
a te szájad és betöltöm azt” (Zsolt81:11). Összezsugorodott vágyaink az oka annak, amiért 
nem kapunk bőségesebb áldásadagokat Istentől: miután látja, hogy összeszűkültünk 
önmagunkban, hozzáigazítja a jóságának közlését a várakozásainkhoz. A szentély javainak 
konkrét említésével a zsoltáros benne foglalt dicséretét közvetíti azoknak a külső 
eszközöknek, melyeket Isten arra jelölt ki, hogy a mennyei áldások élvezetéhez vezessenek el 
bennünket. Ezekben a korábbi időkben Isten közvetlenül is kinyújtotta a kezét az imádói 
szükségleteinek betöltése végett, de elégségesnek látta a lelkük megerősítését a törvény, az 
áldozatok, és egyéb rítusok tanításának, valamint a külső segítségek eszközével. Hasonló 
eszközöket a mai napig használ az egyházban, s noha nem kell ezek mellett megnyugodnunk, 
elhanyagolnunk sem szabad ezeket. 

6. Rettenetes1356 dolgokat válaszolsz nékünk a te igazságodban. Azok áldott 
mivoltának szemléltetésével folytatja, bár némiképpen eltérő formában, akik befogadtattak az 
Ő templomába, és tápláltatnak az Ő házában. Kijelenti, hogy Isten csodákkal, vagy félelmetes 
jelekkel fog válaszolni a népének, megmutatván az Ő hatalmát, mintha azt mondta volna: 
olyan csodálatos szabadulásokban, amilyet az atyáik számára készített el, mikor kijöttek 
Egyiptomból. Nem szokásos, vagy közönséges módon őrizte meg Isten az Ő egyházát, hanem 

                                                
1354 “Jam hic vocatio adjungitur electioni, ne quis somniet oves perpetuo vagari, neque unquam colligi in ovile. 
Nam hoc effectu se ostendit,” stb. — latin. “Or la vocation exterieure est yci adjointe a l’election, afin que nul 
n’imagine que les brebis soyent tousjours errantes sans estre recueillies en la bergerie: car l’adoption gratuite de 
Dieu se declare,” stb. 
1355 Károlinál: jóval tölti be a te ékességedet – a ford. 
1356 „A rettenetes dolgok helyén álló eredeti szó néha rettenetes, néha csodálatos dolgokat jelent, bármit, ami 
nagyságban, vagy minőségben kiemelkedik. Utóbbi értelemben szerepel az 5Móz10:1-ben, ahol ezt olvassuk: „Ő 
a te dícséreted, és a te Istened, a ki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled” – hatalmas, 
kiemelkedő, csodálatos dolgokat, a kegyelme, nem pedig az igazságszolgáltatás, vagy a büntetés dolgait. Ezt 
látszik jelenteni itt is, ahol össze van kapcsolva a válaszolsz, vagy megadod válaszképpen az imáinkra 
kifejezéssel (az ענת válaszolást jelent egy kérésre, vagy egy imának a meghallgatását), valamint az igazságodban 
szóval, ami gyakorta jelent könyörületet. A Septuaginta ennek megfelelően fordítja a θαυμαστος csodálatos 
szóval.” – Hammond. 
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félelmetes fenséggel. Jogos, hogy ez ismertté váljon, s Isten népét arra tanította, hogy őrizzék 
meg a reménységüket még a legkétségbeejtőbb válsághelyzetekben is. A zsoltáros Istennek 
konkrétan a zsidó nép által élvezett szabadításairól beszél, de hozzáteszi, hogy Ő e föld 
minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Ebből következik, hogy Isten kegyelmének 
ki kellett terjednie a pogányokra is. 

7. A ki hegyeket épít erejével. A szemléltetés kedvéért Isten hatalmát a világ egyetemes 
felépítésében láttatja velünk. Ezekben az időkben új és furcsa dolognak hangzott, hogy a 
pogányoknak ugyanarra a reménységre kell elhívatni, mint a zsidóknak. Annak bizonyítása 
végett, hogy ez nem annyira hihetetlen, amilyennek hajlamosak voltak felfogni, a zsoltáros 
nagyon helyesen megemlíti, hogy az isteni hatalom megmutatkozik a világ minden részén. 
Inkább a hegyeket hozza fel példának, semmint a síkságokat, mert a föld hatalmas tömege és 
a fenséges sziklák, melyekből ezek állnak szemléletesebb elképzelést közvetítenek az 
Istenségről. A soron következő igeverset illetően azonban eltérő a fordítók véleménye. 
Egyesek úgy vélik, hogy a hasonlóság jelét kell beszúrni a mondat első szava elé, mert azt 
akarta mondani, hogy Isten úgy csillapítja le a vakmerő próbálkozásokkal lázongó emberek 
zavargásait, mint a tenger viharait. Mások az igevers első részét a végén nyíltan mondottak 
jelképes kifejezéseként értelmezik. Én azonban egyszerűen úgy veszem a szavakat, ahogyan 
szerepelnek, s úgy vélem, hogy az igevers első részében Dávid az isteni erő ama 
megnyilvánulására céloz, melyet a tengerben láthatunk, a másodikban pedig arra, ami az 
emberek között végzett tevékenységében mutatkozik meg. Isten ereje meglátszik a hullámok 
és a viharok lecsendesítésében a tengeren. De megmutatkozik a népek által keltett 
felfordulások lecsendesítésében is. 

9. Félnek is jeleidtől a szélek lakói. A jelek alatt nyilvánvalóan azokat a látványos és 
emlékezetes tetteket kell értenünk, melyek magukon viselik az Ő dicsőséges kezének 
lenyomatát. Igaz, hogy – akár a mennyben, akár a Földön – még a legapróbb és 
legközönségesebb dolgok is visszatükrözik valamelyest Isten dicsőségét, de az említett 
megnevezés hangsúlyosan a csodákra vonatkozik, mert ezek jobban szemléltetik az isteni 
fenséget. Annyira látványosak lesznek Istennek az egyháza iránti kegyességének bizonyítékai, 
hogy a zsoltáros itt arra céloz: a legtávolabbi, és legbarbárabb nemzeteket is hódolatra és 
csodálatra fogja késztetni. Az igevers második részében, ha elfogadjuk egyesek magyarázatát, 
nem mond többet, mint hogy mikor reggel felkel a Nap, az emberek felfrissülnek a 
világosságától, mikor pedig éjjel megjelennek a Hold és a csillagok, megenyhülnek attól a 
sötétségtől, amelybe egyébként belemerülnének. Ha elfogadjuk ezt a magyarázatot, akkor egy 
prepozíciót is bele kell értenünk, mintha ezt mondta volna: Megörvendezteted az embereket a 
napfelkelte, a holdfelkelte és a csillagok felkelte okából. A szavak azonban, amiképpen itt 
szerepelnek, elég világos értelmet közvetítenek anélkül is, hogy bármiféle kiegészítéshez 
folyamodnánk. Azt mondta: az Isten által tett csodák következtében az istenfélelem kiterjedt a 
Föld végső határaiig. Most pedig ugyanazt mondja az örömről, amit ezek csodák fognak 
szétterjeszteni: az emberek napkeltétől napnyugtáig, örvendeznek majd az Úrban, és félik 
majd Őt. 

 
10. Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek 

folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. 
11. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, 

termését megáldod. 
12. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség 

fakad; 
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13. Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.1357 
14. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és 

énekelnek. 
 
10. Meglátogatod a földet és elárasztod. Ez, és az utána következő igék egy 

folytonosan végzett tevékenységet jelölnek, ezért fordíthatók jelen időben. A mondatban 
szereplő második ige jelentése vitatott. Egyesek a שוק shuk igéből származtatják, aminek a 
jelentése kívánni, s abban az értelemben fordítják, hogy Isten meglátogatja a Földet, miután az 
a hosszú szárazság következtében kiszáradt és szomjassá vált.1358 Mások a שקה shakah igéből 
indulnak ki, aminek a jelentése megitatni. Ez látszik a legtermészetesebb fordításnak – 
Meglátogatod a földet, megitatván azt. Jobban illik ez ahhoz, ami ezután következik: nagyon 
meggazdagítod azt – a kifejezést nyilván a megerősítés kedvéért tette hozzá. Arról viszont, 
hogy a zsoltáros csak Júdeáról beszél, vagy az egész világról általánosságban, eltérő 
véleményeket lehet kialakítani. Ami engem illet, én azt hiszem, hogy noha amit mond, az 
vonatkozik az egész világra, mégis konkrétabban Júdeára utal, mivel a zsoltár korábbi 
részeiben Istennek az Ő egyháza és népe iránti jóságával foglalkozott konkrétabban. Ezt a 
nézetet erősíti meg az, amit hozzátesz: Istennek folyója tele van vizekkel. Egyesek Isten 
folyóját a nagy, vagy felséges folyónak vélik,1359 de ez a fordítás nyers és túlontúl erőltetett, s 
ezzel a feltevéssel a többes számú folyók lenne a kifejezés formája. Én úgy vélem, hogy itt a 
Siloah folyócskáját szemeli ki,1360 s állítja szembe a természetes folyókkal, melyek más 
országokat gazdagítanak. S ezzel Mózes szavaira szándékozik utalni (5Móz11:10), miszerint 
a Föld, amit az Úristen ad majd a népének, nem olyan lesz mint Egyiptom, amit a Nílus 
áradásai öntöztek, hanem olyan föld, mely a mennyből adott esők vizét issza. De azt is 
feltételezhetjük, hogy magát az esőt nevezi jelképesen Isten folyójának.1361 A szavakat 
mindenesetre Júdeára kell korlátozni, ahogyan a legelők, vagy puszta helyek alatt is a 
szárazabb és műveletlenebb területeket kell érteni, melyeket a Szentírás „hegységnek” nevez. 
De amíg Istennek a népével szembeni kegyessége, mint jobban megismert dolog az, amit itt 
konkrétabban ünnepel, nekünk, bárhol is éljünk ezen a világon, el kell ismernünk az isteni 

                                                
1357 „A különös gonddal hímzett övek, ahogyan az ókorban, még ma is lényeges részét alkotják a keleti 
cicomának mind a férfiak, mind a nők esetében. Valószínűleg főként az örömteli események során hordott efféle 
pazar övekre utalva mondja a zsoltáros a hegyeket ’vígsággal övezetteknek’.” – Mant. 
1358 Ebben az értelemben fordítják Aben Ezra és Kimchi. Könyörületedben meglátogattad, azaz megáldottad a 
Földet, vagy az országot, miután szárazzá, vagy szomjassá tetted, nagyon meggazdagítottad, vagy 
meggazdagítod. Azaz ugyanaz az Isten, Aki megbüntetted és szomjassá tetted, újból visszatérsz könyörülettel, 
meggazdagítván a Földet, és helyreállítván azon a bőséget. Így történt a 2Sám21:1-ben feljegyzett hároméves 
éhséget követően is. A Septuaginta, az arab, a kaldeus és a szír változatok a szót a megnedvesíted értelemben 
használják. 
1359 Egyesek szerint ez a Jordán folyó áradására vonatkozik a hosszú szárazságot követően. 
1360 Ez a folyócska keresztülfolyt Jeruzsálemen, az Isten városán. Hare püspök, Simeon de Muist követve szintén 
úgy véli: erről a folyócskáról van szó. 
1361 „Isten folyója, azaz a kiadós eső a keleti népnyelv szerint.” – Dr. Geddes. Lásd a könyve 1. megjegyzését a 
7. oldalon. E hebraizmus feltételezése nélkül is nevezhető a felhőkből lehulló víz kincse nagy költői szépséggel 
Isten folyójának. Ő gyűjti ott össze a vizeket a párolgás csodálatos folyamatában, majd alázúdítja. Teljességgel 
az Ő kezében vannak, az ember képtelen azokat befolyásolni. „A felhők kulcsai”, mondják a zsidók, „olyan 
sajátosan vannak Isten kezében, mint az élet és a feltámadás kulcsai”. Ő képes úgy használni ezeket, mint a 
kegyelmének eszközeit, a földre hullatván belőlük a kiadós és frissítő záporokat a növényzet táplálásához és 
gyümölcsérlelő időszakok létrehozásához. De az ítélet eszközeiként is használhatja ezeket, mikor vagy elzárja 
őket, vagy zuhogó esőket küldve belőlük, mint az özönvíznél is, és mikor az aratás a sebek és nagy fájdalmak 
napján történik (Ézs17:11). Horsley a פלג peleg helyett a többes számú פלגות pelagot szót javasolja használni, és 
így fordít: „Isten az, aki megtölti a folyócskákat vízzel”. „A פלג peleg szó”, mondja, „ahogyan Secker érsek is 
megjegyezte, nagyon ritkán használatos egyes számú főnévként. Mr. Bates valóban főnévnek tekinti a Zsolt55:9-
ben, de annak a szövegnek az általa adott fordítása erősen kétséges. Többes számban soha nem nagy folyókat 
jelent, hanem folyócskákat és patakokat. A szír változat alapján olvashatjuk többes számban.” 
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jóság gazdagságát, ami a föld termékenységében és a vegetáció növekedésében mutatkozik 
meg. Nem önmagától termi a föld a gyümölcsök sokféleségét, hanem mert Isten teszi 
alkalmassá arra, hogy élelmet teremjen az ember számára. Ennek megfelelően helyes és 
erőteljes a zsoltáros által használt kifejezés, mikor hozzáteszi, hogy gabonát szerzesz nékik, 
mert úgy rendelted azt,1362 ami azt jelenti, hogy a bőség oka, amivel a föld a gyümölcsöket 
termi, az, hogy Isten atyai gondoskodással formálta azt az emberiség nagy háznépének, hogy 
betöltse a gyermekei szükségeit. 

11. Megitatod barázdáit. Egyesek az igéket óhajtó módúaknak tekintik, s a szavakat 
egy imádság szavaiként fogják fel. De kevés kétség férhet ahhoz, hogy Dávid itt még mindig 
a hálaadást folytatja, és dicséri Istent azért, mert megnedvesíti és megitatja a földet az 
esőkkel, hogy az alkalmas legyen a gyümölcstermésre. Ezzel azt kívánja jelezni nekünk, hogy 
a dolgok egész rendje a természetben Isten atyai szeretetét mutatja, mikor leereszkedik, hogy 
a napi ellátásunkról gondoskodjon. Megsokszorozza a kifejezéseit, mikor az isteni jóságnak 
arról a részéről beszél, melyet sokan gonoszul és szentségtörő módon leszólnak. Úgy látszik, 
hogy minél nagyobb tisztánlátásra tesznek szert az emberek a másodlagos okok megfigyelése 
során a természetben, annál határozottabban megmaradnak azoknál ahelyett, hogy általuk az 
Istenhez emelkednének. A filozófiának el kellene vezetnie Őhozzá, minél jobban behatol az ő 
munkáinak titkaiba, de a szívünk romlottsága és hálátlansága ezt megakadályozza. Miután 
pedig akik az éleselméjűségükkel büszkélkednek, leveszik a szemüket Istenről, mint az eső és 
a légköri elemek eredetéről, még szükségesebb volt minket felrázni ebből a lelkületből. 

12. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal.1363 Egyesek így olvassák: megkoronázod 
a TE jóvoltod esztendejét, mintha a zsoltáros úgy értette volna, hogy a termékeny évhez 
speciális dicsőség tartozik, s úgymond Isten koronázná azt meg. Így tehát ha a szokásosnál 
több gabona, vagy szőlő termett, akkor az volt az esztendők királya. S azt el kell ismerni, 
hogy Isten nem áld meg minden esztendőt egyformán. Még sincs egy sem, ami ne lenne 
megkoronázva a kiválóság bizonyos mértékével, ezért a legjobbnak az látszik, ha megtartjuk a 
szavak egyszerűbb fordítását, és úgy tekintünk azokra, mint amelyek azt jelentik, hogy az 
isteni jóság mutatkozik meg az évszakok évenkénti visszatérésében. A zsoltáros tovább 
magyarázza, amire célzott, mikor kimondja: a te nyomdokaidon kövérség fakad – jelképes 
kifejezésként használván ezt a felhőkre, melyeken Isten úgy utazik, mint szekereken, 
amiképpen arról a Zsolt104:3-ban olvasunk.1364 A föld a maga teljességét a nedvesség 
hatására adja meg, ez pedig az esőkből származik, az esők viszont a felhőkből. A kifejezés 
páratlan eleganciájával ezeket tehát a kövérség fakadásaként mutatja be, mivelhogy ezek Isten 
nyomdokai, vagy eszközei. Mintha azt mondta volna: valahol csak járt az Isten, ott végtelen 
bőségben és változatosságban sarjadtak gyümölcsök a lába nyomán. S felerősíti Isten jóságát 
annak kimondásával, hogy ez a kövérség még a vadabb és kevésbé művelt területeken is 
fakad. A pusztát itt nem teljes sivárságként kell elképzelnünk, ahol semmi sem sarjad, hanem 
olyan helyként, ahol nem nagyon van földművelés, kevés a lakos, de ahol az isteni jóság 
mindazonáltal még szemléletesebben mutatkozik meg, kövérséget fakasztva a hegyek 

                                                
1362 A Septuagintában az utolsó mondat így hangzik: „Οτι ουσως η ετοιμασια”, „mert ilyen a felkészítés”, azaz a 
föld erre van felkészítve. A szír változatban: „Mikor így szabtad meg, vagy alakítottad”, a kaldeus változatban 
pedig: „Látván, hogy így szabtad meg”. 
1363 Ez, mondják egyesek, valószínűleg az Absolon lázadását követő három éves éhség utáni év volt. 
1364 Egyesek azt képzelték, hogy a nyomdokaid helyett felhőidet kell olvasnunk, de az előbbi olvasat a költőibb. 
Az eredeti מעגלך nyomdokok szó a מגל kerek, körkörös, sima szóból származik, mert a nyomdokokat a 
kocsikerekek alakították ki, átgördülvén azokon. Ennek megfelelően olvassa Horsley „a te szekérkerekeid”-nek, 
French és Skinner pedig „a te szekérkerekeid nyomai”-nak. Istent itt úgy mutatja be, mint Aki körülutazza a 
Földet, és a felhőkből az Ő szekerének nyomdokai mindenütt áldásokat szórnak az emberiségre. Ez annak a bátor 
és fennkölt képes beszédnek a példája, ami megkülönbözteti a héber költészetet. Istent máshol úgy írják le, mint 
Aki a felhőkön utazik a zápor, vagy zivatar idején (Zsolt18:10-12). Egyesek így olvassák: „a te pályáid”, s érik 
alatta az évszakok körfogását, amit az égitestek járása szabályoz. 



 609 

tetején.1365 Figyeljük meg, hogy szó van a völgyekről és a sík területektől, s ezzel megmutatja, 
hogy Isten a Föld egyetlen résztét sem hagyja figyelmen kívül, a nagylelkűségének 
gazdagsága pedig az egész világra kiterjed. E nagylelkűség megjelenésének változatosságát 
dicséri, mikor megemlíti, hogy a völgyek és az alacsonyabban fekvő területek megtelnek 
juhokkal,1366 valamint gabonával. A mozdulatlan dolgokat mutatja be örvendezőknek, ami 
bizonyos értelemben elmondható róluk, mint mikor azt mondjuk, hogy a mezők 
mosolyognak, ha szemeinket a szépségükkel frissítik fel. Furcsának tűnhet, hogy először azt 
mondja, örvendeznek, majd ezután teszi hozzá a gyengébb énekelnek kifejezést, közbeszúrván 
az אף aph kötőszót: örvendeznek, ÉS énekelnek. Az igét azonban tekinthetjük jövő idejűnek is, 
énekelni fognak, s ez az öröm folytatólagosságát fejezi ki, miszerint nemcsak egy évig fognak 
örvendezni, de a korszakok végtelen egymásutániságában is. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy 
a héberben a kifejezés sorrendje gyakorta meg van fordítva ezen a módon. 

                                                
1365 „A sivatag, vagy pusztaság alatt”, jegyzi meg dr. Shaw, „az olvasónak nem mindig egy teljességgel sivár és 
gyümölcstelen országot kell elképzelnie, hanem olyat, melyet ritkán, vagy soha nem vetnek be, vagy művelnek 
meg, amely noha nem terem gabonát, vagy gyümölcsöket, mégis terem több-kevesebb füvet az állatállomány 
legeltetéséhez, s rendelkezik forrásokkal, vagy vízfolyásokkal, bár kevesebbel, mint más helyek.” 
1366 Az „a legelők megtelnek juhokkal” kifejezést nem szabad a költészet vulgáris nyelvezetének tekinteni. 
Nagyon is szépnek és ideillőnek tűnik, ha felidézzük azokat a nagy létszámú nyájakat, melyek kifehérítik Szíria 
és Palesztina sík vidékeit. A keleti országokban a juhok sokkal szaporábbak, mint nálunk, s a nevüket is a nagy 
szaporaságukról kapják, amint a Zsolt13:13-ban is olvassuk: „juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek”. 
Ezek tehát nem jelentéktelen részét alkották a gazdagságnak Keleten. 
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66. zsoltár 
 
Lehet egyetlen konkrét szabadulás, amit a zsoltáros itt az egyház nevében ünnepel, de 

belefoglalja azt a sok és változatos kegyet, amit Isten mindvégig a népére ruház. Mikor 
megemlíti a javukra történt isteni közbelépést a nagy kegyelem és nyomorúság csúcspontján, 
akkor vigasztalásképpen mondja: azért lettek alávetve az ellenség zsarnokságának, hogy 
megpróbáltassanak, ahogyan az ezüstöt próbálják a kemencében. A zsoltár végén látszólag 
önmagáról beszél, s a becsületességének bizonyítékaként hozza elő, hogy Isten meghallgatta 
őt, mert Isten nem fogadja a gonoszokat. 

 
1. Az éneklőmesternek; zsoltár, ének.1367 Örvendezz Istennek, oh te egész föld. 
2. Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az ő dicséretét!1368 
3. Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: a te hatalmad nagy volta 

miatt hízelegnek néked ellenségeid. 
4. Az egész föld leborul előtted; énekel néked, énekli a te nevedet. Szela. 
 
1. Örvendezz Istennek, oh te egész föld. A zsoltár ezzel az általános nyilatkozattal 

kezdődik, ami aztán később a részletekre bomlik.1369 A zsoltáros az egész világot megszólítja, 
s ebből nyilvánvalónak látszik, hogy azt a kiterjedést jósolja meg, amit majd Isten országa ér 
el Krisztus eljövetelekor. A második igeversben fokozódó hevességgel ismétli meg a hívást, 
hogy felszítsa Isten dicséretét, ami egyébként lehetne langyos a szolgálatban. Az énekeljétek 
az Ő nevének dicséretét kellően világos kifejezés, azt jelenti, hogy szent nevét a méltóságának 
megfelelő módon kell felmagasztalnunk, hogy megkaphassa a neki kijáró és megérdemelt 
bámulatot. Az utána következő mondat azonban kissé homályos. Egyesek úgy vélik, hogy 
ugyanazt ismétli meg más szavakkal, és így olvassák: mutassátok be az Ő dicséretének 
dicsőségét.1370 Én jobbnak vélem a dicséretet jelentő héber szót tárgyesetben állónak 
tekinteni, és szó szerint fordítani a szavakat: teremtsétek meg az ő dicséretének dicsőségét. S 
ezzel úgy gondolom, a zsoltáros nem azt érti, hogy nekünk csak az Ő dicséretében kell 
dicsekednünk,1371 hanem egyszerűen csak azt, hogy magasztaljuk fel a dicséretét, hogy az 
dicsőséges legyen. A zsoltáros nem elégszik meg azzal, hogy mérsékelten dicsérjük Őt, 
hanem ragaszkodik hozzá, hogy a jóságát bizonyos fokig a kiválóságával arányosan 
ünnepeljük. 

3. Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid. Itt annak az alapnak a 
megemlítésével folytatja, amiért azt akarja, hogy dicsérjük az Urat. Sokan megelégednek 
annyival, hogy hűvösen részletezik másoknak az Ő dicséretét, a zsoltáros azonban, hogy 
felrázza a szívünket, és mélyebb benyomást gyakoroljon rá, arra szólít fel, hogy közvetlenül 
szóljunk Istenhez. Mikor ugyanis elvonultan, emberi szem által nem látván beszélgetünk 

                                                
1367 „Ez a zsoltár anonim, s azt sem tudjuk biztosan megállapítani, hogy mely időszakra vonatkozik. Venema 
Ezékiás uralkodására teszi, és azt feltételezi, hogy a Sénakhérib hadseregének megsemmisítése során elnyert 
szabadulásra vonatkozik. Rudinger azon a véleményen van, hogy a szent templom megnyitását ünnepli a 
Babilonból történt visszatérés után. El kell ismerni, hogy csak találgathatunk a dologban, mindazonáltal nekem 
úgy tűnik, hogy e két vélemény közül az utóbbi a valószínűbb.” – Walford. 
1368 “Ou, mettez gloire a sa louan” — Széljegyzet. “Vagy, tegyetek dicsőséget a dicséretéhez.” 
1369 “Generalis est praefatio, quam mox sequentur hypotheses.” — latin. “C’est une preface generale, dont les 
applications speciales suivent incontinent apres.” 
1370 Hammond azt veti ennek ellenébe, hogy ha a כבוד dicsőség birtokos szerkezetben állna a soron következő 
főnévvel, és a dicsőségének dicsérete olvasatot adná, akkor a magánhangzónak kamecről segolra kellene 
változnia. 
1371 Ez Aben Ezra nézete. Ő így olvassa: „Tegyétek a magatok dicsőségévé az Ő dicséretét”, azaz a ti 
dicsőségetek legyen az Ő dicsérete. 



 611 

Vele, akkor érezzük meg a képmutatás hiábavalóságát, s fogjuk valószínűleg elmondani azt, 
amit alaposan és komolyan fontolgattunk a szívünkben. Semmi sem alkalmasabb arra, hogy 
tiszteletteljes bámulatot keltsen a lelkünkben Isten iránt, mint mikor mi magunk foglalunk 
helyet Ő jelenlétében. Amit a zsoltáros hozzátesz, az alkalmas arra, hogy ugyanezt az érzést 
hozza létre, és erre is szánja: a te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid. Ha 
pedig azok, akik romlottan és makacsul kivonják magukat az Ő szolgálatából, ám mégis 
kénytelenek megalázkodni előtte, akár akarják, akár nem, akkor mennyivel inkább kell 
szolgálniuk Őt a saját gyermekeinek, akiket a szeretet hangsúlyával hív a jelenlétébe, ahelyett, 
hogy félelemmel tenné őket az alattvalóivá? Közvetett ellentét van itt a között az önkéntes 
hódolat között, amivel adóznak, s amit a kegyelem kedves hatása vált ki belőlük, valamint a 
szolgai engedelmesség között, amit a vonakodó hitetlenből van kifacsarva. A hízeleg 
kifejezéssel fordított héber szó azt jelzi, hogy alázatosságuk kikényszerített, és nem önkéntes, 
vagy szíves, mint ahogyan a Zsolt18:45-ben is. Sem a szavak, sem a téma nem erősíti meg az 
egyéb fordításokat, melyek szerint az ellenségek felismerték, hogy reménységükben 
csalatkoztak, vagy hogy még a Vele szembeni ellenséges érzületet is tagadják. Sok módja van 
annak, ahogyan a képmutatók hízeleghetnek, de a zsoltáros itt nem ért alatta többet, mint hogy 
Istennek akkora a hatalma, hogy az rákényszeríti őket a vonakodó alázatosságra. 

4. Az egész föld leborul előtted. A zsoltárosnak jó oka volt arra, hogy újra és újra ezzel 
a dologgal hozakodjon elő. Noha minden nyelv ráhangolódott Isten dicséretére, soha nem 
lennének képesek kellően felmagasztalni azt. Sőt, akkora az emberek hanyagsága és 
romlottsága, hogy aligha tesznek akár egyetlen gyengécske megjegyzést is annak a témának 
az ünneplésében, aminek egyesített erejüket és képességeiket kellene vezérelnie. Van itt egy 
másik jóslat is, mely szerint eljön az idő, amikor Istent nemcsak a zsidók, az emberiség 
családjának kicsinyke része tisztelik majd, hanem minden nemzet, akik végül az Ő 
kormányzása alá kerülnek. S nem szabad úgy gondolnunk, hogy a kikényszerített tiszteletre 
gondol, mivelhogy az ellenállás veszélyes lenne, hanem a szív őszinte tiszteletéről beszél: 
énekel[nek] néked, énekli[k] a te nevedet. A dicséret a legjobb minden áldozat között (amint 
azt a Zsolt50:14, 23-ban olvassuk), továbbá a kegyesség valódi bizonyítéka.1372 

 
5. Jőjjetek és lássátok az Isten dolgait; csudálatosak az ő cselekedetei az emberek 

fiain. 
6. A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át: ott örvendeztünk 

ő benne. 
7. A ki uralkodik az ő hatalmával örökké a világ felett,1373 szemmel tartja a 

pogányokat, hogy az engedetlenek1374 fel ne fuvalkodjanak magukban. Szela. 
8. Áldjátok népek a mi Istenünket,1375 és hallassátok az ő dicséretének szavát. 
9. A ki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. 
 
5. Jőjjetek és lássátok az Isten dolgait. Közvetett feddés rejlik ebben azzal a majdnem 

egyetemes gondatlansággal szemben, ami az embereket Isten dicséretének elhanyagolására 
ösztönzi. Mi másért lennének olyan vakok, hogy nem veszik észre az Ő keze munkáját, ha 
nem azért, mert soha nem figyelnek Rá komolyan? Minket fel kell rázni erre. Az előttünk levő 
szavakra találhatunk némi magyarázatot a párhuzamos igeszakaszból (Zsolt46:9). A nagy 
                                                
1372 “Est enim hoc praecipuum laudis sacrificium, ut habetur, Psalmo 50:14, 23, ac verum etiam testimonium 
pietatis. — latin. “Car c’est le principal sacrifice, que le sacrifice de louange, etc., et aussi le vray tesmoignage 
de piete.” 
1373 A Károli-fordításban nincs benne az „a világ felett” kifejezés – a ford. 
1374 Defectores. — latin. Apostats. — francia. Az eredetiben הסוררים, hassorerim, a סור, sur, elfordulni szóból. 
1375 „Erről jegyzi meg Theodoret, hogy mikor az emberek Istent áldják, akkor csak szavakat kínálnak neki, mikor 
azonban Isten áldja az embert, az nemcsak szavakat, de cselekedeteket is jelent, mert az áldásokat mindig a jó 
dolgok bősége kíséri.” – Cresswell. 
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témája azonban mindkettőnek az, hogy a zsoltáros szeretné elvonni az embereket azoktól a 
hiábavaló, vagy ténylegesen bűnös és ártalmas tevékenységektől, melyekbe belemerülnek, és 
a gondolataikat Isten munkáira akarja irányítani. Erre buzdítja őket, a habozásukat és a 
felületességüket feddve. A jöjjetek és lássátok kifejezés azt sugallja, hogy vakon átsiklottak 
afelett, ami nyílt volt a megfigyelésre, ha ugyanis másképp lett volna Isten munkáit illetően, 
akkor ez a nyelvezet nem lett volna helyes. Ezután arra mutat rá, mik Isten ama munkái, 
melyekre oda kell figyelnünk: általánosságban arra a módszerre hívja fel a figyelmünket, 
amellyel Isten az emberiséget kormányozza. Ez a kísérleti, vagy tapasztalati tudás az, ha 
nevezhetem így, ami a legmélyebb benyomást teszi ránk.1376 Ennek megfelelően látjuk, hogy 
Pál, miután általánosságban beszélt Isten hatalmáról (Csel17:27), a témáját ezzel az egy 
konkrét dologgal folytatja, és felszólít: szálljunk magunkba, hátha felfedezzük a jelen lévő 
Isten bizonyítékait. Az ötödik vers utolsó mondatát nem úgy fordítom, mint mások, hogy 
Isten csodálatos az emberek fiai felett – fenségben felülmúlja őket, – hanem inkább 
csodálatos irántuk, rendkívüli gondviselésről téve bizonyságot a védelmükben és a 
fenntartásukban, amint azt már láttuk a Zsolt40:6-ban. Az embereknek tehát nem kell 
önmagukon túlra tekingetniük, a legjobb alapok megleléséhez, hogy tiszteljék és féljék az 
Istent. A zsoltáros ezután az emberiség iránti egyetemes gondviselésének általánosabb 
említéséről rátér a saját egyházáról történő speciálisabb gondoskodására, beszámolván arról, 
hogy mit tett választott népe megváltásáért. Amit itt kijelent, azt a sok szemléltetés egyikének 
kell tartani azokból, melyeket említhetett, s amelyek Isten népét hivatottak emlékeztetni a 
jótétemények végtelen változatosságára, melyek követték és megerősítették az első nagy 
szabadulást. Ez nyilvánvalóan kiderül abból, amit hozzátesz: ott örvendeztünk ő benne. 
Lehetetlenség, hogy annak a szabadulásnak az öröme kiterjedt volna rá, vagy az ókori 
izraeliták bármely leszármazottjára, ha az nem képezte volna részét Istennek az egyház iránti 
szeretete zálogának és szemléltetésének általánosan. Azzal az eseménnyel mutatta meg Magát 
népe örök Szabadítójának, így az minden igaz számára a közös öröm forrásává vált. 

7. A ki uralkodik az ő hatalmával örökké. A héber עלום olam szó, amit én a világnak 
fordítottam, néha egy kort, vagy az örökkévalóságot is jelenti,1377 de az első jelentés látszik a 
legjobban igazodni a szövegkörnyezethez. Így a szavak jelentése az, hogy Isten rendelkezik a 
világ kormányzásához szükséges hatalommal. Ami pedig ezután következik, összhangban van 
ezzel: szemmel tartja a pogányokat. A törvény alatt Júdea volt a tulajdonképpeni trónja, de a 
gondviselése mindig is kiterjedt az egész világra, s a különleges kegy, amelyben Ábrahám 
leszármazottait részesítette tekintettel a szövetségre, nem gátolta meg Őt abban, hogy 
gondviselő szemekkel tekintsen a környező népekre. A környező országokról történő 
gondoskodásának egyik bizonyítékaként említi meg az ítéleteket, amiket Isten a gonoszokon 
és istenteleneken hajtott végre. A rosszat cselekvők megbüntetésére utalva bizonyítja, hogy 
nem volt az emberiségnek oly része, mely felett Isten szemet hunyt volna. Lehet sok minden 
az isteni kormányzásban, ami összezavarja a következtetéseinket, de mindig vannak jelei az 
ítéleteinek, s ezek kellően világosak ahhoz, hogy az éleselméjű és figyelmes megfigyelő 
észrevegye. 

8. Áldjátok népek a mi Istenünket. Noha válogatás nélkül mindenkit Isten dicséretére 
szólít fel, konkrétan valami isteni beavatkozásra utal az egyház javára. Azt látszik sugallni, 
                                                
1376 “Haec enim experimentalis (ut ita loquar) notitia magis afficit.” – latin. “Car ceste cognoissance 
d’experience et de prattique esmeut d’avantage.” 
1377 Az angol változat az utóbbi értelemben fordítja a szót. Hammond Kálvinnal együtt jobbnak látja „a világ 
felett” kifejezést. „Az עלום”, mondja, „az αιων, mint az angolban a kor, nemcsak időt és időtartamot jelent, 
hanem az embereket is, akik bármely időben élnek, ez nem is kérdés. S akkor az מושל עלום itt a leghelyesebben 
az uralkodik a világon, vagy a világ felett kifejezéssel lehet fordítani. A kaldeusok is természetesen így értették, 
mikor az ’aki uralmat gyakorol a világ felett’ szavakkal fordították, s ezt feltételezem a Septuagintáról is, ahol 
ezt olvassuk: ’δεσποξουτι του αιωνος’, ’uralma van a világ felett’.” A Vulgata itt nem követi a Septuagintát, ott 
az „in aeternum”, „örökké” kifejezés szerepel. 
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hogy a pogányok valamely jövőbeli időszakban rendeltettek arra, hogy élvezzék a most 
kizárólag az Isten választott népe iránt megnyilvánuló kegyességet. Időközben emlékezteti 
őket a megadott szabadulás jeles és emlékezetes természetére, mikor felszólítja őket arra, 
hogy terjesszék a hírét mindenfelé. S jóllehet úgy beszél a zsidó népről, mint lélekben 
megelevenítettekről (a kifejezés nem közönséges szabadítás megjelölésére szolgál), ez inkább 
azt jelenti, hogy valamiféle közeledő veszélytől menekültek meg, semmint hogy egy már 
rájuk zúdult csapástól menekültek volna meg. Annak kimondásával, hogy nem engedte a 
lábaikat megtántorodni, arra céloz: a kellő időben adott segítséggel szilárdan megálltak, nem 
buktak el. A zsoltáros azonban nem keresi az alkalmat arra, hogy lebecsülje az előre látott és 
elfordított gonoszságot. Miután az isteni jóság közbelépésével maradtak meg biztonságban, 
úgy beszél erről, mint ami a megelevenítéssel, vagy az élet helyreállításával egyenértékű. 

 
10. Mert megpróbáltál minket, oh Isten, megtisztítottál, a mint tisztítják az 

ezüstöt. 
11. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. 
12. Engedted, hogy ember lovagoljon át rajtunk,1378 tűzbe-vízbe jutottunk: de 

kihoztál bennünket gyümölcsöző helyre.1379 
 
10. Mert megpróbáltál minket, oh Isten. Olvashatjuk így is: [Mert megpróbáltál 

minket], mindazonáltal te, oh Isten, megtisztítottál, így a soron következő szavak az 
előbbieket módosítják, és a zsoltáros ezzel Isten jóságát emeli ki, Aki ily hatalmas 
megpróbáltatásokból mentette ki őket. Van más cél is azonban, melyet véleményem szerint 
szintén a szeme előtt tartott, ez pedig nem más, mint Isten népe bánatának enyhítése azzal a 
vigasztalással, amit a későbbi szavakban olvasunk. Mikor megpróbáltatások érnek minket, 
nagyon fontos, hogy azokat Istentől származóknak, és kimondottan a mi javunkat 
szolgálóknak tekintsük. Ezért beszél a zsoltáros arról, hogy megpróbáltattak és 
megtisztíttattak. S miközben utal rá, hogy a megpróbáltatások a bűneiktől való megtisztulás 
végett érték őket úgy, ahogyan az ezüstöt is megtisztítják a salaktól, arra is céloz, hogy a 
türelmük is megpróbáltatott. A hasonlat látszólag azt sugallja, hogy a próba komoly volt, mert 
az ezüstöt egymásután többször is bevetik az olvasztókemencébe. De hálát adnak Istennek, 
amiért bár megpróbáltattak, mégsem semmisültek meg. S hogy a megpróbáltatásaik 
változatosak és nagyon súlyosak voltak, nemcsak a hasonlatból derül ki, hanem az egész 
szövegkörnyezetből, mikor elmondja, hogy hálóba kerültek, megszorultak, emberek 
lovagoltak át rajtuk, s tűzbe-vízbe jutottak. A megszorítottad [vagy: megláncoltad] 
derekainkat kifejezés erőteljesebbnek tűnik az előzőnél. Nem a háló fenyegetése borította el 
őket, hanem kemény, oldhatatlan bilincsekbe verettek. Az utána következő kifejezés azokra 
utal, akik szégyentelenül hatalmaskodtak felettük, majd letiporták őket, mint barmokat. A tűz 
és a víz nyilvánvalóan súlyosbodó csapásokat jelent, s azt sugallja, hogy Isten mindenféle 
bajnak kitette az Ő népét. Ez a két elem az, amelyek minden másnál többel járulnak hozzá az 
emberi élet fenntartásához, de ugyanolyan erőteljesek annak megsemmisítésében is. 
Figyelemre méltó, hogy a zsoltáros úgy beszél minden kegyetlenségről, amit 
legigazságtalanabbul szenvedtek el ellenségeik kezétől, mint az isteni büntetés kiszabásáról, s 
óvja Isten népét attól, nehogy azt gondolják, hogy Isten nem volt tudatában annak, ami őket 

                                                
1378 A Károli-fordítás szerint: Embert ültettél fejünkre – a ford. Az átlovagolni azt jelenti: sértegetni, vagy 
hatalmaskodni felette. Az itt szereplő kép azonban a harci lovaktól származhat a csata napján. A lovasság a 
csatamezőn nem foglalkozik az elesettekkel, haldoklókkal és holtakkal, hanem válogatás nélkül mindenkit 
átgázolnak, akik az útjukba kerülnek. „Megengedted”, mondja dr. Adam Clarke, „hogy ellenségeink uralma alá 
kerüljünk, akik úgy bántak velünk, mint szétvert gyalogsággal, mikor rendezetlen soraikra zúdul a lovasság és 
mindenkit letaposnak a lovaik”. 
1379 A Károli-fordítás szerint: bőségre – a ford. “In planitiem.” — latin. “En lieu plantureux.” 
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érte, vagy más dolgok vonták el az Ő figyelmét ezektől. Az ő állapotukban, amiképpen itt 
leírja azt, az egyházat mutatja be nekünk általánosságban. Az egyház esetében pedig, mikor 
viszontagságokon megy át, s tűzből vízbe vettetik a próbák sorozatán keresztül, ne érezzünk 
semmi újat, vagy furcsát, ami félelemmel töltene el bennünket.1380 A רויה revayah héber szó, 
amit gyümölcsöző helynek fordítottam, szó szerint jól vizezett [öntözött] helyet jelent. Ez 
jelképesen a bővelkedés állapotát jelenti, s Isten népét úgy mutatja be, mint akik kellemes és 
bőven termő helyre kerültek, ahol bőségesek a legelők. Ezzel azt az igazságot közvetíti, hogy 
Isten, bár súlyos átmeneti büntetésekkel látogatja meg a gyermekeit, végül örömmel és 
bővelkedéssel fogja őket megkoronázni. Hiba azt képzelni, hogy az utalás teljes mértékben az 
ő kánaáni elhelyezésükre vonatkozik,1381 mert a zsoltár nem csak azokra a nehézségekre utal, 
melyekkel a pusztában szembesültek, hanem a megpróbáltatások egész sorozatára, melyeknek 
a történelmük különböző szakaszaiban voltak kitéve. 

 
13. Elmegyek házadba égőáldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, 
14. A melyeket ajakim igértek és szájam mondott nyomorúságomban. 
15. Hízlalt juhokat áldozom néked égőáldozatul, a kosok jó illatával;1382 ökröket 

bakokkal együtt áldozom néked. Szela. 
16. Jőjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket 

cselekedett az én lelkemmel! 
 
13. Elmegyek házadba égőáldozatokkal. Eddig a zsoltáros a nép nevében beszélt 

általánosságban. Most hangsúlyos hangot ad a saját érzéseinek, s a példájával arra szólítja fel 
az embereket, hogy egyénileg kezdjenek bele a vallás gyakorlásába. Lehetetlen volt ugyanis, 
hogy bármiféle szívből jövő általános egyetértés álljon fenn közöttük, amíg mindenki külön és 
önmagáért nem kezdett bele a hálaadás szolgálatába. Ebből megtanuljuk, hogy valahányszor 
megsegít az Isten a bajaikban, igazságtalanul bánunk az Ő nevével, ha elfelejtjük ünnepélyes 
elismerésekkel megünnepelni a szabadulásainkat. De többről is van szó ebben az igerészben, 
mintsem csak a hálaadásról. Beszél a fogadásairól, melyeket a nyomorúságában tett, s ezek a 
hite állandóságának bizonyítékai. Jakab apostol buzdítását érdemes különösen 
megjegyeznünk: „Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.” (Jak5:13) Milyen sokan 
vannak, akik csak úgy zúdítják Istenre a képmutató dicséreteiket, míg az előmenetelük jó 
szerencsés, de amint megszorulnak, a szeretetük láza máris meggyengül, vagy utat enged az 
ingerlékenységnek és a türelmetlenségnek. Az igazi kegyesség legjobb bizonyítéka az, amikor 
a megpróbáltatásaink súlya alatt is Istenre tekintünk, s imáinkkal állhatatos kitartást mutatunk 
a hitben és a türelemben, utána pedig a hálánk kifejezésével lépünk elő. A melyeket ajakim 
igértek és szájam mondott kifejezés nem holmi értelmetlen kiegészítés, hanem azt sugallja: 
                                                
1380 “Per naufragium et incendium transiisse.” A francia változatban, “Par l’eau et par le feu;” de fontos 
szorosabban ragaszkodni az eredetihez, mint annak fordítani, amit Kálvin tartott a szavak jelentésének. A tűz és 
a víz olyan elemek, melyek közül az egyik megemészt, a másik megfojt, s ez jelképes kifejezése – amint később 
a szerző is mondja – a szélsőséges veszélynek és a sokrétű csapásoknak. „Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, 
és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.” 
(Ézs43:2). Lásd még Zsolt32:6, Ezék16:6-7, 4Móz31:23. Azokról mondják, hogy tűzbe, vagy tűzön át mennek, 
akik ugyanazok maradnak anélkül, hogy megemésztetnének, s akik olyanok, mint a fémek: csak a salakjukat 
veszítik el ez által, 
1381 Cresswell vallja ezt a nézetet. A hellyel kapcsolatosan megjegyzi: „’Gazdag helyre’, szó szerint jól termő 
vidékre (v. ö. Bír1:15), azaz termékeny országba, bővelkedő földre, az ígéret földjére, v. ö. 2Móz3:8.” 
1382 A Károli-fordítás szerint: kosok jóillatú áldozatával – a ford. Kálvin itt az angol változathoz hasonlóan 
összekapcsolja az illatot a kosokkal, látszólag az égőáldozat füstjét értve alatta. Az illatáldozat azonban az 
állatáldozatoktól elkülönített áldozat volt, ezért sok bibliakritikus itt ezt a külön illatáldozatot érti. Horsley 
például a punktálást megváltoztatva így fordítja az igeszakaszt: „Hizlalt állatokat áldozom neked illatáldozattal, 
kosokat, tulkokat és kecskéket”. Ez véleményünk szerint az igeszakasz javított nézete. Meg lehet itt jegyezni, 
hogy a zsidók nem áldozhattak más állatokat, csak kosokat (juhokat), tulkokat és kecskéket. 
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soha nem engedte magát a fájdalomtól annyira legyűrni, hogy ne öntötte volna kívánságait 
konkrét könyörgések formájába, kijelentvén ezzel, hogy Isten kezébe helyezi a biztonságát. A 
fogadások témájában csak röviden hadd ismételjem meg a máshol már részletesebben 
mondottakat. Először is, a szent atyák soha semmit sem fogadtak meg Istennek, csak amiről 
tudták, hogy az Ő egyetértése megszenteli. Másodszor, ünnepélyes céljuk a fogadással a 
hálaadásuk kifejezése volt. A pápisták tehát nem nyerhetnek megerősítést az ő példáikból 
azokra az elhamarkodott és istentelen fogadásokra, melyeket gyakorolnak. Ők bármivel 
képesek Istennél alkalmatlankodni, ami a véletlen folytán először a szájukra jön, a cél pedig, 
amit önmaguknak ígérnek, igen messze áll a helyestől, így ördögi elbizakodottsággal vetik 
bele magukat olyan dolgokba, amelyek nincsenek neki megengedve. 

15. Hízlalt juhokat áldozom néked égőáldozatul. Azt kell feltételeznünk, hogy a 
beszélő vagy Dávid, vagy egyike a nemzet főembereinek, mert rajtuk kívül senki sem lett 
volna képes efféle gazdag áldozatokat kínálni. Valószínű, hogy Dávid volt a zsoltár szerzője, 
s itt abbéli szándékát fejezi ki, hogy királyi nagylelkűséget mutasson az áldozataiban. Az ok, 
amiért Isten elrendelte az áldozatokat, amint az jól ismert, a nép megtanítása volt arra, hogy a 
dicséreteiket beszennyezte a bűn, így kívülről kellett azokat megtisztítani. Bármennyire is 
odaszánjuk magunkat Isten nevének dicséretére, mi csak megszentségteleníteni lennénk azt 
képesek a tisztátalan ajkunkkal, ha Krisztus nem áldozta volna fel Magát, hogy megszenteljen 
mind minket, mind a szolgálatainkat (Zsid10:7). Amint azt megtanuljuk az apostoltól, Rajta 
keresztül vannak elfogadva a dicséreteink. A zsoltáros az égőáldozatát ajánlandó beszél 
kellemes, vagy édes illatáról, mert bár önmagukban ezek értéktelenek és visszataszítók voltak, 
mégis édes illatot küldtek Isten felé annyiban amennyiben Krisztus előképei voltak.1383 Mos 
pedig, hogy a törvény árnyékai eltöröltettek, a figyelmet a valódi lelki szolgálatra hívja fel. S 
hogy az miből áll, azt világosabban mutatja be a rá következő igevers, ahol a zsoltáros 
elmondja nekünk, hogy terjeszteni fogja azoknak a jótéteményeknek a hírét, melyeket Istentől 
kapott. Ez volt a végcél még a törvény külsődleges ceremóniáival is, amitől eltekintve az 
egészet csak üres show-műsornak lehet tekinteni. Ez volt az, – a tény, hogy az isteni jóság 
dicséretével hozakodtak elő – ami formálta az egész áldozati időszakot, és elkülönítette azt a 
lélektelenségtől. Az istenfélőkhöz szólva a zsoltáros arra tanít minket, hogy ha valóban 
érezzük Isten jóságát, akkor vágy ébred majd bennünk annak hirdetésére, hogy mások hite és 
reménysége is megerősödhessen azáltal, amit hallanak majd róla, s csatlakozhassanak 
hozzánk a dicséret egyesített dalában. Nem szól máshoz, csak az istenfélőkhöz, mert csak ők 
képesek megbecsülni az általa elmondottakat, s haszontalanul elvesztegetett munka lenne 
mindezek közlése a képmutatókkal és az istentelenekkel. 

 
17. Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt [vagy 

nyelvemmel].1384 
18. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én 

Uram. 
19. Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. 
20. Áldott az Isten, a ki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta 

meg tőlem. 
 

                                                
1383 “Le Prophere loue yci le perfum de son holocauste, combien qu’il n’en peust monter au ciel qu’ une odeur 
puante et infecte: mais il faut noter que les beliers et autres bestes qu’on sacrifioit flairoyent bon devant Dieu, 
entant que c’estoyent figures de Iesus Christ.” 
1384 Az eredetiben a ב beth, -val, -vel kötőszó hiányzik, de nyilvánvalóan bele kell érteni. Az olvasat egyszerűen 
 bephi, az én számmal. A héberben nem szokatlan, hogy valamely szó, vagy kifejezés בפי a szám, míg a פי
kimarad, amit aztán az olvasónak kell pótolnia a reguláris, vagy teljes szerkezet kialakításához. Így például a 
Zsolt114:8-ban az מים-אגם  agam-maim, álló tó szóhoz hozzá kell tenni a ל lamed betűt, így lesz a jelentése לאגם 
laagam, tóvá, stb. 



 616 

17. Hozzá kiálték az én szájammal. Azzal a körülménnyel, hogy imádkozott, majd 
érzékelhetően megtapasztalta Isten jóságát, bizonyítja, hogy a biztonságát az isteni 
közbenjárásnak köszönhette. Az imákra adott válaszok nem csekély mértékben szolgálnak az 
Isten jóságának szemléltetésére, s a belé vetett hitünk megerősítésére. Mikor azt mondja, hogy 
szájjal és nyelvvel kiáltott Istenhez, ezek a kifejezések, amint azt már az előző zsoltárban is 
láttuk, azt a hevességet és komolyságot jelzik, amivel imádkozott. Ha nem szívből imádkozott 
volna, nem hallgattatott volna meg, de a nyelvét is megemlíti könyörgése hevességének 
jeleként. Egyesek abszurd módon azt képzelték, hogy mivel a nyelvem alatt kifejezést 
használja, ezért ennek jelentése ez: a szívemmel. A szavakat azért mondják a nyelv alól 
jövőknek, mert ezeket a nyelv hajlékonysága formázza, amint a Zsolt140:4-ben is olvassuk: 
„áspiskígyó mérge van ajkaik alatt”. A magasztalás kifejezés azt sugallja, hogy nem 
tisztelhetjük jobban Istent az imádatban, mint mikor felnézünk Rá a szabadulásért. A pápisták 
az Ő dicsőségének fő részét rabolják el, mikor a halottakhoz, vagy képekhez imádkoznak, s 
csak nagyon kevéssé számolnak az Úr nevének segítségül hívásával. A zsoltáros ezután 
lefektet egy szabályt, melyre ügyelnünk kell, ha helyesen és elfogadhatóan akarunk 
imádkozni: óvakodnunk kell attól az öntelt gyakorlattól, mely elsiklik a hit és a bűnbánat 
szükségessége felett. Látjuk, micsoda vakmerőséggel csatlakoznak a képmutatók és az 
istentelenek az Úr népéhez az Íge általános felszólításához igazodván az imádkozásra. De 
hogy visszafogja ezt az ünnepélyes gúnyolódást, a zsoltáros nélkülözhetetlenként említi a szív 
becsületességét. Tudom, hogy a szavak felfoghatók a saját személyes viselkedése 
becsületességének megerősítéseként is, mert látjuk, hogy erről gyakorta tesz bizonyságot 
azokra a látható és gyakorlati bizonyítékokra hivatkozva, melyeket Isten mutatott az iránta 
megnyilvánuló kegyességében. Fő célja azonban nyilvánvalóan az, hogy a saját példájával 
erősítse meg az általános szabályt, mely szerint Istenhez csak tiszta szívvel lehet közeledni. 
Hasonló igeverssel találkozunk a Jn9:31-ben: „tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a 
bűnösöket”. Bizonyos értelemben nem hallgat meg mást, csak bűnösöket, mert nekünk 
valamennyiünknek alkalmazkodnunk kell a nagy szabályhoz: Hozzá kell fordulnunk a 
bűneink bocsánatáért. De mikor a hívők fenntartások nélküli bűnvallást tesznek Isten előtt, 
pont ezáltal szűnnek meg bűnösöknek lenni, mert Isten megbocsát nekik válaszul a 
könyörgésükre. Nem szabad elfelejtenünk Pál szavait: „Álljon el a hamisságtól minden, a ki 
Krisztus nevét vallja” (2Tim2:19). Emellett, a hamisságra nézni a szívben nem azt jelenti, 
hogy tudatában lenni a bűnnek – mert az Úr népe minden tagjának meg kell látnia a bűneit és 
meg kell szomorodnia azok miatt, ez pedig inkább dicséretre méltó, semmint elítélendő – 
hanem azt, hogy hajlamosnak lenni a hamisság gyakorlására. Konkrétan a szívet említi, 
jelezvén, hogy nemcsak a keze volt tiszta abban az értelemben, hogy ártatlan volt az emberek 
előtt, hanem folyamodhatott Istenhez is a belső épsége bizonyítékaként. Mikor a szív nincs 
összhangban a külső viselkedéssel, s rejteget bármiféle titkos gonosz szándékot, a becsületes 
külső megjelenés megtévesztheti az embereket, de Isten számára utálatos. A zsoltáros 
hangsúlyosan kimondja, hogy imái meghallgattattak, s nekünk ebből azt a következtetést kell 
levonni, hogy soha nem csalódunk, ha Istent őszintén keressük. 

20. Áldott az Isten, a ki nem vetette meg könyörgésemet. Úgy zárja a zsoltárt, ahogyan 
elkezdte, azaz hálaadással, s megadja az okot, amiért nem lett elutasítva, vagy hogy az általa 
használt jelképes kifejezésmóddal mondjuk, amiért Isten nem vetette el az imádságát. Azért 
történt ez, mert nem vonta meg tőle a kegyelmét. Teljességgel az Ő ingyenes kegyelméből 
fakad ugyanis, hogy jóindulatú, és imáink nem teljes mértékben hatástalanok. 
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67. zsoltár 
 
A következő zsoltár egy imát tartalmaz az egyház megáldásáért: amellett, hogy a 

biztonság állapotában marad Júdeában, új és sosem látott méreteket ölthessen. Röviden említi 
Isten országát, ami Krisztus eljövetelekor lett felállítva a világban.1385 

 
1. Az éneklőmesternek, hangszerekkel; zsoltár; ének. 
2. Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő 

orczáját rajtunk. Szela.1386 
3. Hogy megismerjék e földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat. 
4. Dicsérjenek téged a népek, oh Isten, dicsérjenek téged a népek mindnyájan. 
5. Örvendjenek és vígadjanak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a 

nemzeteket e földön te igazgatod. Szela. 
6. Dicsérjenek téged a népek, oh Isten, dicsérjenek téged a népek mindnyájan. 
7. A föld megadta az ő gyümölcsét: megáld minket az Isten, a mi Istenünk; 
8. Megáld minket az Isten,1387 és féli őt a földnek minden határa! 
 
2. Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket. Ez a zsoltár egy próféciát 

tartalmaz Krisztus királyságáról, melyben majd az egész világ kiváltságos viszonyba kerül 
Istennel. A zsoltáros azonban egy imával kezdi azért, hogy ez az isteni áldás konkrétan a 
zsidóknak adasson meg. Ők voltak az elsőszülöttek (2Móz4:22), s az áldásnak először 
hozzájuk kellett elérkezni, majd onnan szétterjedni a többi nemzetre. Más fordítókhoz 
hasonlóan a zsoltárban én is mindvégig felszólító módot használtam (Károlinál nem így van – 
a ford.), jóllehet az itt szereplő jövő idő, amit a héber szöveg használ, szintén nagyon ideillő, s 
az igeszakasz értelmezhető úgy is, hogy az Úr népének elméit bátorítja: bízzanak az isteni 
kegyesség folytatódásában növekedésében. A szavak azonban általánosságban egy imaként 
magyarázhatók, ezért ezt pusztán csak javaslatként teszem közzé. Miután a zsoltáros csak az 
Isten egyházához tartozókról beszél, nem az azon kívüliekről, figyelemre méltó, hogy mégis 
valamennyi áldást emlegeti, amit csak kaptak, s mindet Isten ingyenes kegyelmének 
tulajdonítja. Ebből pedig megtanulhatjuk, hogy amíg ebben a világban vagyunk, 
boldogságunkat, sikerünket, és gazdagságunkat teljes mértékben ennek az egy oknak 
köszönhetjük. S miután ez a helyzet, miképpen gondolhat bárki arra, hogy a saját érdemeivel 
érdemli ki az Ő jóságát? Isten arcának világossága vonatkozhat vagy az Ő a szívünkbe 
kiáradó szeretetének érzésére, vagy annak tényleges megnyilvánulására e nélkül. Másrészt 
mondható, hogy az Ő arca elhomályosodik, mikor bűneink miatt félelmet kelt a 
lelkiismeretünkben, vagy megvonja kegyességének külső jeleit. 

                                                
1385 Ezzel egyezik az ókori zsidók véleménye, akik a jövőre, az eljövendő világra, a Messiás korára 
vonatkoztatták ezt a zsoltárt. A zsoltár írásának konkrét idejét és okát csak találgathatjuk. Patrick püspök úgy 
véli, hogy Dávidtól származik, aki miután felvitte a frigyládást Jeruzsálembe és áldozatokat áldozott, amint azt 
az előző zsoltár 16. versében ígérte, megáldotta a népet a Seregek Urának nevében (2Sám6:17.18). Horsley úgy 
tekint rá, mint „dicséretre a sátorok ünnepén, ami a világ általános átalakulásának próféciáját tartalmazza, mikor 
majd mindenki Istent dicséri”. Calmet azon a véleményen van, hogy ezt a zsoltárt az előző kettővel együtt a 
babiloni fogságból történt visszatérés után írták, a megírás konkrét oka pedig a talaj termékenységének 
helyreállítása volt az Aggeus próféta által feljegyzett (Agg1:10-11, 2:17-19) hosszabb szárazság és ínség után. 
De jóllehet a megírás konkrét ideje és alkalma nem állapítható meg biztosan, ez a zsoltár nyilvánvaló az ókori 
egyház imája a Messiás megjelenéséért és evangéliumának egyetemes elterjedéséért. 
1386 Ez az igevers nyilvánvaló utalást tartalmaz azokra az áldásokra, melyekre a papokat tanították, hogy 
hirdessék azokat Izrael népére (4Móz6:24-26). 
1387 Isten, ami mi Istenünk¸Isten megáld minket. Ismét világos utalás a 4Móz6:24-26-ban szereplő 
áldásformulára, amiben Isten neve, ahogyan itt is, háromszor szerepel. 
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3. Hogy megismerjék e földön a te útadat. Itt világos prófécia van Isten kegyelmének 
ama kiterjedéséről, mellyel a pogányok egy testbe egyesíttetnek Ábrahám utódaival. A 
zsoltáros azért imádkozik, hogy a kegyesség valamiféle szembetűnő bizonyítéka mutatkozzon 
meg az Ő választott népénél, ami a pogányokat is vonzhatja, hogy ugyanabban az áldott 
reménységben próbáljanak meg osztozni velük.1388 Az Isten útja kifejezés alatt a szövetséget 
érti, ami az üdvösség forrása, s amellyel az Atya jellemében mutatkozott be az Ő ókori 
népének, majd még világosabban tette ugyanezt az evangélium idején, amikor az 
örökbefogadás Lelke nagyobb bőségben áradt ki.1389 Ezért látjuk, amint Krisztus Maga 
mondja: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent” (Jn17:3). 

4. Dicsérjenek téged a népek. Beszélvén valamennyi nemezt részvételéről Isten 
üdvözítő ismeretében, most azt mondja el nekünk, hogy hirdetni fogják a jóságát, s buzdítja 
őket a hálaadás gyakorlására. A használt ismétlés világosan megmutatja, hogy új és páratlan 
eseményre céloz. Ha Isten kegyességének olyasféle megmutatkozására célozna, amit a zsidó 
nemzettel szemben szokott gyakorolni, akkor nem látnánk a kifejezés ugyanakkora 
hevességét. Először azt mondja: dicsérjenek téged a népek, majd hozzáteszi: dicsérjenek téged 
a népek mindnyájan. Ezután még egyszer megismétli a felkiáltást. Ugyanakkor – helyesen – 
megemlíti közte az örvendezést, valamint annak okát, mert lehetetlenség Istent helyesen 
dicsérnünk, amíg elméink nem nyugodtak és vidámak – amíg személyesen ki nem békültünk 
Istennel, meg nem elevenített minket az üdvösség reménysége, „és az Istennek békessége, 
mely minden értelmet felül halad” (Fil4:7), nem uralkodik a szívünkben. Maga az öröm oka 
önmagában is a pogányok elhívásának eseményére utal. Az utalás itt nem Isten ama 
kormányzására történik, ami a jellegét tekintve általános, hanem arra a speciális és lelki 
ítélkezésre, amit az egyháza felett gyakorol, melyben tulajdonképpen nem mondható, hogy 
bárkit kormányozna azokon kívül, akiket törvényének tanításával az uralma alá gyűjtött. Az 
igazság szót a kormányzásának dicséreteképpen szúrja be. A nyelvezet majdnem teljesen 
azonos Ézsaiás és Mikeás próféták nyelvezetével, mikor azokról az időkről beszélnek, mikor 
majd az üdvösség Ígéje az egész Földön elterjed (Ézs11:4, Mik4:3). 

7. A föld megadta az ő gyümölcsét. Miután megemlítette az isteni kegyesség legfőbb 
cselekedetét, most említést tesz azokról az időszakos áldásokról is, melyeket a gyermekeire 
ruház, hogy minden szükséges dolog meglegyen a számukra a boldogságuk teljességéhez. S 
itt emlékeznünk kell arra, hogy minden egyes jótétemény, amit Isten az Ő ókori népének 
megadott, mondhatni a világ szeme előtti fény volt, hogy felhívja rájuk a nemzetek figyelmét. 
Ebből kiindulva állítja a zsoltáros, hogy ha Isten nagylelkűen betölti a népe szükségleteit, az 
majd növeli az Ő nevének félelmét, mert a Föld minden határa szívesebben vetik alá magukat 
az Ő kormányzásának, ha látják az övéi iránti atyai jóindulatát. 

                                                
1388 “A fin que par la clarte d’icelle les Gentils soyent amenez a la participation de la mesme esperance.” 
1389 „Az itt elmondott könyörgés arra vonatkozik, hogy az evangélium, Isten ’útja’ egyetemesen áradjon szét. Ez 
az imádság még nem teljesedett be, de úton van a beteljesedés felé. Valamennyi nemzet és nép említése azt 
sugallja, hogy az időszak, mely a könyörgés tárgya, az, amelyikben Isten többé már nemcsak a zsidók, hanem a 
pogányok Istene is lesz.” – Walford. 
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68. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Dávid célja azoknak a győzelmeknek az ünneplése, melyeket Isten 

áldása folytán aratott az ellenségei felett.1390 A nyitó versekben azonban Isten hatalmát és 
jóságát általánosságban dicséri, amiképpen azok megmutatkoznak az egész világ 
kormányzásában. Erről tér át arra, hogy mit tett meg Isten népe megváltásáért, valamint az 
Ábrahám leszármazottaival szembeni atyai gondoskodásának bizonyítékaira. Ezután folytatja 
azzal, amit konkrétabban a szeme előtt tartott: hosszasan és a legmagasztosabb leírással 
dicséri az isteni hatalom jeles megnyilvánulásait, amit ő és az egész nemzet megtapasztaltak. 
Most, hogy ő lett a király, arra céloz, hogy az egyház nyugalmas állapotba került, s Isten, Aki 
látszólag elhagyta őket, végül mondhatni közöttük állította fel a trónját, és közöttük uralkodik. 
Ebben nyilvánvalóan az volt a célja, hogy előképszerűen mutassa be Isten későbbi, 
Krisztusban megjelenő dicsőségét. 

 
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke. 
2. Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői. 
3. A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint elolvad a viasz a tűz előtt, 

úgy vesznek el a gonoszok Isten elől; 
4. Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel. 
5. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; magasztaljátok fel Őt, Aki a 

felhőkön lovagol,1391 a kinek Jah a neve,1392 és örüljetek előtte. 
6. Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában. 
7. Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a láncokkal 

megkötözötteket;1393 csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. 
                                                
1390 Ami a zsoltár megírásának idejét és alkalmát illeti, a magyarázók többsége a frigyláda felhozatalához köti 
Obed-Edom házából a Sion hegyére, s kétségtelen, hogy ezzel a zsoltár minden része összhangban is van. Mások 
azonban, például dr. Geddes, Boothroyd és Morrison úgy vélik (s látszólag Kálvin is ezen a véleményen van), 
hogy valamelyik nagyobb, például az ammoniták és a szíriaiak felett aratott győzelme után vetette papírra, mikor 
a frigyládát győztesen visszahozta Jeruzsálembe (1Krón19:10-19). Azt pedig, hogy a frigyláda ezeken az utakon 
elkísérte a hadsereget, Uriás Dávidnak mondott szavaiból tudjuk meg az 1Sám11:11-ben, a 2Sám12:31-gyel 
összevetve. Miután abban a korban minden előképi, vagy profetikus volt, nagyon természetes a frigyláda 
diadalittas felvitelét a szent hegyre az Úr Jézus még sokkal diadalmasabb és dicsőségesebb mennybemenetele 
jelképének tekinteni (mert az Ő előképei voltak a frigyláda, a szent sátor és maga a templom is), miután legyőzte 
a saját és népének ellenségét. Pál apostol ebben az értelemben idézi ennek a zsoltárnak a 19. versét (Ef4:8-9). Az 
ihletett kompozíciót, noha rendkívül fenséges és szép, a fordítók egyetemesen nagyon nehezen magyarázhatónak 
tartják. Dr. Adam Clarke szerint „a legbonyolultabb zsoltár a Zsoltárok könyvében”, s miután idézi Simon de 
Muis szavait – aki megjegyzi, hogy „nem helytelen a kritikusok tortúrájának és a magyarázók megrovásának 
nevezni”, – ezt mondja: „Olyan szokásokra történik itt utalás, melyeket nem teljesen értek, vannak benne szavak, 
melyek jelentését illetően nem lehetek teljességgel elégedett, valamint célzások, melyek számomra meg nem 
magyarázhatók. Mégis, ami a kompozíciót illeti, arról a legnagyobb nagyrabecsüléssel nyilatkozhatok csupán: 
fennköltebb minden másnál, bámulatos művészettel van megalkotva, és rendelkezik a szent nyelvezet minden 
nemességével. Nem is alkothatta más, csak Dávid, s ebben a korszakban a rajta nyugvó Szentlélek nem csekély 
ihletésére volt szükség ahhoz, hogy megadhassa a zsoltárnak a valódi interpretációját.” 
1391 A Károli-fordítás szerint: csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át – a ford. 
1392 “C’est, Qui est Jah, ou l’Eternel?“ — Széljegyzet. “Azaz, Kicsoda Jah, vagy az Örökkévaló?” A Jah látszólag 
a Jehova szó összezsugorítása, mely kifejezi, már amennyire szavakkal kifejezhető a Legfelsőbb Lény lényegét, 
önállóságát és örökkévalóságát. 
1393 A Károli-fordításban a láncokkal megkötözöttek helyett a foglyok szó áll – a ford. Az eredeti בכושרות 
bakosharoth szót, amit Kálvin a láncokkal kifejezéssel ad vissza, Dathe az ad abudantiam, Berlin pedig az ad 
optimitates kifejezéssel fordítja. Simeon pedig a Lexikonjában a “loca omnibus affluentia proprie abundantiae” 
kifejezéssel magyarázza. Gesenius szerint a כושרה „boldogságot, bőséget, gazdagságot” jelent. A Septuaginta 
fordítása: εν ανδρεια, erőben, azaz szorosan megkötözve. Fry olvasata: „Kihozza a foglyokat a bőség 
színhelyeire”. 
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2. Felkél az Isten, elszélednek ellenségei. Ebben az igeversben a zsoltáros mintegy 

előszó jelleggel utal a témára, amivel a zsoltárban foglalkozni kíván, s ami azt az igazságot 
mutatja be, hogy Isten, látszólag bármilyen hosszan is tűri az egyháza ellenségeinek 
vakmerőségét és kegyetlenségét, végül majd felkel megbosszulni azt, s képesnek is bizonyul 
arra a karja puszta kinyújtásával. Egyetértek más magyarázókkal, akik azt mondják, hogy ezt 
a kifejezést a zsoltáros Mózestől kölcsönözte (4Móz10:35).1394 Kevés kétség férhet hozzá, 
hogy az ott említett imaformát diktálván minden eljövendő kor tanítását és vigasztalását 
tartotta a szeme előtt, s azt akarta tanítani az Úr népének, hogy meggyőződéssel 
hagyatkozzanak a biztonság végett a szövetség ládájára, ami az isteni jelenlét látható jelképe 
volt. Megemlíthetjük azonban azt a különbséget, hogy Mózes a szavait imaként intézte 
Istenhez, míg a Dávid inkább a megelégedettségét és örömét fejezi ki abban, amit naponta 
saját maga látott beteljesedni. Egyesek valóban így olvassák: Keljen fel az Isten, de ők 
szemlátomást eltévesztették a zsoltáros célját. Ő azt akarja mondani, hogy a megfigyelés 
bizonyította annak igazságát, amit Mózes jelentett ki arról, hogy Istennel elegendő csak 
felkelni, hogy ellenségeit szétszórja az Ő ellenállhatatlan erejével. De mégsem látok okot az 
ellenvetésre a másik olvasattal szemben, amennyiben a most említett elképzelést tekintetbe 
vesszük, s a szavakat úgy tekintjük, hogy azok azt fejezik ki: Istennek nincsen szüksége 
hosszadalmas felkészülésre az ellenségeinek legyőzéséhez, mert egyetlen leheletével képes 
őket szertefoszlatni. Arra kell ebből következtetnünk, hogy valahányszor az Ő ellenségei 
felemelkedőben vannak, ez csak az isteni hosszútűrés gyakorlásának következménye, emiatt 
dühöngjenek amennyire csak akarnak, azt is csak az Ő hozzájárulásával teszik, mert még nem 
jött el a felkelésének az ideje. Abból a körülményből sok vigasztalás meríthető, hogy akik az 
egyházat üldözik, azokról mint Isten ellenségeiről beszél. Mikor Isten felvállalja a 
védelmünket, úgy tekint a sebeinkre, mint az Ő isteni felségével szembeni tiszteletlenségekre. 
A zsoltáros látványos hasonlatot tesz hozzá annak bemutatása végett, hogy Isten milyen 
könnyen hiúsítja meg ellenségeink mesterkedéseit, az elszéledő füsthöz és a tűz előtt elolvadó 
viaszhoz hasonlítván őket.1395 Mi a végtelenségig lehetetlennek véljük, hogy az ellenségek 
ennyire félelmetes tömege egy pillanat alatt eltűnjön. A Lélek azonban ezzel a módszerrel 
feddi meg testi elménk félénkségét, s tanít minket arra, hogy nincs akkora ereje 
ellenségeinknek, amekkorát feltételezünk, s megengedjük, hogy füstjük elvakítsa a 
szemeinket, s az ellenszegülők nagy tömege, amivel fellépnek, becsapjon, és rávegyen annak 
az igazságnak az elfelejtésére, hogy még a hegyek is viaszként olvadnak el az Úr 
jelenlétében.1396 

4. Az igazak pedig örvendeznek. Dávid itt arra céloz, hogy mikor Isten félelmetesnek 
láttatja magát a gonoszokkal, ezt az egyház szabadításának bebiztosítása végett teszi. 
Közvetve látszólag szembeállítja az örömöt, melyről beszél, a depresszióval és bánattal, ami a 
súlyosan megviselt embereket sújtotta Saul uralkodásának idején. Ezzel arra utal, hogy az 

                                                
1394 Abban az igeszakaszban azokat a szavakat olvassuk, melyeket Mózes mondott, mikor a frigyláda útnak 
indult. Valahányszor a szent sátrat továbbvitték, a  léviták masíroztak elől a vállukon a frigyládával, Izrael egész 
serege pedig követte őket: „ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid”. Martin 
megjegyzi, hogy „az Isten, Akiről ezekben a nyitó szavakban szó van, ugyanaz, mint Akiről azt olvassuk a 19. 
versben, hogy felment a magasba, foglyokat vezetve. Ő pedig Pál apostol magyarázata szerint nem más (Ef4:8), 
mint Jézus Krisztus, az Isten Fia. Ebből következik, hogy az Isten Fia, az igazi Isten, Jehova, az örök Isten volt 
az, Akiről a próféta beszélt a második versben és a zsoltár további részében.” 
1395 Mint elolvad a viasz a tűz előtt: „közmondásos kifejezés, mely a gyors szertefoszlást, megemésztetést és 
halált jelenti” – Bythner. 
1396 “Sed quasi fumo hebetari nostros oculos; falli etiam nos in ipsa duritie, quia non reputamus solo Dei 
conspectu liquefieri montes ipsos.” – latin. “Mais qu’il y a comme une fumee qu’il nous esblouist les yeux; 
semblablement que nons nous abusons quant a leur durete et obstination; pource que nous ne venons point a 
considerer qu’au seul regard de Dieu les montagnes mesmes fondent et s’ecoulent.” 
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átmeneti megpróbáltatások korszakát Isten a vigasztalás visszatérítésével váltja fel, s ezzel 
óvja meg a népét, nehogy elcsüggedjenek. Arra is enged következtetnünk, hogy az általuk 
megtapasztalt örömnek az egyik oka abból származik, hogy tudatában voltak: Isten jóindulatú 
hozzájuk, s ügyel a biztonságukra. A héber מפני mipne és לפני liphne szavak megengedik 
ugyanazt a jelentést, én azonban úgy vélem, hogy zsoltáros különbséget szándékozott tenni. A 
gonoszok menekülnek Isten jelenlétéből, mert az félelemmel tölti el őket, az igazak viszont 
örvendeznek annak, mert semmi sem vidámítja meg őket jobban, mint mikor arra gondolnak, 
hogy Isten közel van hozzájuk. A Zsolt18:27 kommentálásakor láttuk, hogy miért rettent meg 
egyeseket az isteni jelenlét, miközben másokat vigasztal. Azért, mert „a tisztával tiszta vagy; s 
a visszáshoz visszás vagy”. A zsoltáros az egyik kifejezést halmozza a másikra annak 
kimutatása végett, mily nagy az Isten népének öröme, s mennyire teljesen veszi az birtokba és 
tölti ki az érzéseiket. 

5. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; magasztaljátok fel Őt,1397 stb. 
Azzal folytatja, hogy Isten népét az Úr dicséretére szólítja fel. S azzal kezdi, amint már 
utaltam rá, hogy megmutatja az általános alapját annak, amiért ezt megtehetik: az egész 
világot ugyanis az Ő hatalma és kormányzása alatt szemléli, hozzátéve, hogy Ő alászáll, és a 
családunkból a legszegényebbet és legnyomorultabbat a védelmébe veszi. Végtelen hatalmát 
dicséri, mikor kimondja: a felhőkön vagy az egeken lovagol,1398 mert ez bizonyítja, hogy 
mindenek felett áll. A Szentlélek jelezheti ezzel a kifejezéssel, hogy nekünk ki kell zárnunk az 
elménkből minden otromba és földi dolgot a Róla alkotott elképzeléseink vonatkozásában. 
Azonban kétségtelenül főleg az Ő nagy hatalmának elképzelésével nyűgözhet le minket, hogy 
a kellő tiszteletet ébressze bennünk, és éreztesse, milyen távol állnak a mi dicséreteink az Ő 
dicsőségétől. Hiába próbálnánk szemlélni az eget és a földet, az Ő dicsősége pedig nagyobb, 
mint e kettő együttvéve. Ami az utána következő kijelentést illeti, miszerint Jah a neve, ezzel 
kapcsolatosan megoszlanak a vélemények. A héber ב bet előtag itt lehet pusztán kiegészítő, s 
olvashatjuk ez igeszakaszt így: Jah az Ő neve.1399 Mások így olvassák: Jahban van az ő 
neve,1400 s nekem nincs ellenvetésem ezzel szemben sem, bár jobbnak látom az általam 
                                                
1397 A Septuaginta olvasata: „Οδοποιησατε”, „Készítsetek utat”. A héber סלו solu szó jelenti ezt is, de van 
felmagasztalni jelentése is. Két igeversben Ézsaiás könyvében a kifejezésforma nagyon hasonlít erre: „Töltsétek, 
töltsétek, készítsétek az útat” (Ézs57:14) és „készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt” 
(Ézs62:10). Jeromos így fordítja: „Praeparate viam”, „Készítsétek az utat”. Walford ugyanezt a fordítást fogadja 
el: „Készítsetek utat annak, aki a pusztákon át lovagol”,  a következő magyarázatot teszi hozzá: „A képet a keleti 
fejedelmek szokásától kölcsönzi, akik úttörőket küldtek el a hadseregeik előtt, hogy azok alacsonyítsák le a 
hegyeket és építsenek feltöltött utakat a völgyeken át, ezzel is segítve az előrenyomulásukat. Istent a pusztákon 
keresztül lovaglóként mutatja be, amiért végigkísérte Izraelt a pusztában, hogy elvezesse őket Kánaán földjére.” 
1398 Az itt felhőknek, vagy egeknek fordított בערבות baaraboth szó a Septuaginta a nyugatnak, míg a Vulgata a 
„Super occassum”, „a naplementénél” kifejezéssel fordítja. Mások „pusztáknak” fordítják. Ennek megfelelően 
Jeromos olvasata: „ascendenti per deserta”, „aki a pusztákon át lovagol”. Ebben követik őt dr. Boothroyd, Lowth 
és Horsley püspökök, dr. Kennicott, Chandler, Fry és mások, de nem kevésbé híres igemagyarázók olvasnak ott 
mennyet, mint például Paginus, Buxtorf, és Hammond. „A nőnemű ערבה”, mondja az utóbbi, „gyakran jelenti a 
síkságot, így a pusztaságot is, de a ערבות többes számban, ahogyan a héberek is elismerik, a mennyet jelenti”. 
Teljességgel szeszélyes egyesek ama elképzelése, miszerint ez a szó, ami gyakorta jelent síkságot, vagy 
pusztaságot, a legmagasabb egekre vonatkozik, „melyek vagy egyszínűek és csillagmentesek, ezért mondhatni a 
legfelsőbb sivatagot alkotják, melyben semmi sincs, vagy „amint a tanult Grotius kegyesek következtet az 
1Tim6:16-ból), azért, mert sivatagként απροσοιτον, azaz senki nem képes elérni, és nem is érte el soha.” 
1399 Ez az összes ókori változat, például a Septuaginta, a Vulgata, a kaldeus és a szír változatok, stb. olvasata. 
Sok példát lehet felhozni, ahol a ב felesleges, például 2Móz32:22, Péld3:26. 
1400 Ekképpen fordítja Horsley, aki az igeszakaszt Krisztusra vonatkoztatja, s az erre vonatkozó szövegkritikája 
kiváló. „Érett megfontolás alapján”, mondja, „arra hajlok, hogy úgy vegyem a szöveget, amiképpen itt áll, és 
Jeromossal együtt szó szerint fordítsam a ’Jahban van az ő neve’ kifejezéssel, azaz az Ő neve, Aki a pusztákon 
keresztül lovagol, Jehovában, az Egy Önállóban van. Ő, Aki keresztülvezette Izrael seregeit a pusztában, mikor 
először jöttek ki Egyiptomból, nem volt más, mint Krisztus. Ő, Aki hazavezette a foglyokat Babilonból, nem volt 
más, mint Krisztus. S Aki majd végül visszavezeti a fellázadt zsidókat az egyházába, és a szó szoros értelmében 
visszavezeti a nemzetet ókori lakóhelyükre, nem lesz más, mint Krisztus. Krisztusról van tehát itt szó, Ő az, Aki 
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elfogadott fordítást. Nem túl jelentős következményekkel jár, miképpen állítjuk össze a 
szavakat, mert a zsoltáros mondandójának jelentése világos. Abban az időben az egész világ 
tele volt a babona hiábavaló bálványaival, ezért a zsoltáros Isten követelését hangoztatja, 
hogy ezeket vessék el, mikor Ő Izrael Istenét mutatja be. Nem elegendő azonban, hogy az Úr 
népe esdeklő lélekkel meghajoljanak Előtte. Hiszen még a gonoszok is engedelmességre 
kényszerülnek Vele szemben, mikor félnek és reszketnek Tőle. Dávid tehát jókedvűséggel és 
élénkséggel vonná őket közel Istenhez, s ennek megfelelően folytatja az árvákhoz és az 
özvegyekhez történő leereszkedésében megmutatkozó jóságával. Isten felfoghatatlan 
dicsősége nem késztette Ő arra, hogy távol maradjon tőlünk, vagy hogy alászálljon hozzánk a 
nyomorúságunk legnagyobb mélységeibe. Kétség sem férhet hozzá: az árvákat és az 
özvegyeket azért említi, hogy általánosságban nevezze meg mindazokat, akik, mint a 
figyelmére nem méltóak felett a világ hajlamos átnézni. Általában oda figyelünk, ahonnan 
valami viszonzást várunk. Előnyben részesítjük a rangot és a csillogást, s lenézzük, vagy 
megvetjük a szegényt. Mikor azt mondja: Isten az ő szentséges hajlékában, azt érthetjük akár 
a mennyre, akár a templomra. Isten nem azért lakozik a mennyben, hogy a saját kényelmébe 
merüljön, hanem a menny mondhatni az Ő trónja, ahonnan a világ felett bíráskodik. Az a tény 
viszont, hogy az emberek között választott lakóhelyet és barátságosan hívogatja őket 
Magához, nagyon alkalmas a szegények bátorítására, akiket megvidámít a gondolat, hogy Ő 
nincs messze tőlük. A következő igeversben az isteni jóság további példáit említi – a 
száműzöttnek és magányosnak sok utódot biztosít, és megszabadítja a megkötözötteket. Az 
igevers utolsó mondatában bejelenti Isten ítéletét azokkal szemben, akik hitetlenül megvetik 
őt, s teszi ezt azért, hogy egyrészt megmutassa Isten népének, hogy ostobaság irigyelni a 
sorsukat, másrészt hogy félelmet keltsen az elméikben. A szavak értelme az alábbi: a 
legrosszabb megpróbáltatások idején is azzal kell vigasztalódnunk, hogy Isten kezében 
vagyunk, aki képes enyhíteni a bánatunkat és levenni rólunk minden terhet. A gonoszok 
viszont egy ideig dicsekedhetnek a bővelkedésükkel, végül azonban majd pórul járnak. A 
sivatag helyen lakozni azt jelenti: száműzetni, mondhatni a pusztaságba, s megfosztatni az 
annak az atyai jóságnak minden jótéteményétről, melyekkel oly bűnösen visszaéltek. 

 
8. Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela. 
9. A föld reng vala, az egek is csepegnek vala ez előtt az Isten előtt, a Sinai hegy 

is1401 az Isten előtt, az Izráel Istene előtt.1402 

                                                                                                                                                   
keresztüllovagol a pusztákon (’ascendenti per deserta’, Jeromos), nem pedig a mennyen a visszatérő foglyok 
élén. ’Az Ő neve Jahban van’: Krisztus neve Jehovában van. A שם, a „Név” a héberben a tökéletlenül felfogott 
ama valamit jelenti, melyhez név tartozik. Így Istennek minden nyelven van neve, s minden embernek van 
elképzelése a Létezőről, akit az a név jelöl, mint a világegyetem Ős-okáról, Alkotójáról és Kormányzójáról. Az 
emberi értelem – mondjuk általánosabban, a teremtett értelem – azonban mégsem látja ennek a Nagy Létezőnek 
a természetét, és nem képes elsorolni az attribútumait. ’Isten neve’ az a felfoghatatlan Létező, mindaz, Akit az a 
név jelent, s több mint az kifejezni képes, illetve bármely név kifejezni képes a véges értelem számára. Így mikor 
azt a parancsot kapjuk, hogy féljük Isten nevét, ez azt jelenti, hogy hordozzunk állandó félelmet az elménkben az 
iránt a Létező iránt, Akihez ez a név tartozik. Krisztus neve tehát Maga a név által ismertnek tartott, de mégis 
tökéletlenül megértett, vagy inkább a Maga természetében felfoghatatlan Krisztus. Az itt szereplő ’Az Ő neve 
Jahban van’ mondat istenségének hangsúlyos kijelentése, ami a megparancsolt imádatot igazolja és támasztja 
alá. ’Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; magasztaljátok fel Őt, Aki a pusztákon át lovagol, a 
kinek Jah a neve.’ Ki az, aki a pusztákon át lovagol, hogy ebben a megtiszteltetésben kell részesítenünk? ’Az Ő 
neve Jahban van’ mondja a zsoltáros, ’s Aki nem írható le’. ’Az Ő neve Jahban van.’ Neve és természete benne 
foglaltatnak az Istenség nevében és természetében. Nevezd meg őt: nevezd őt Mindenestől Dicsőségesnek. 
Nevezd Őt Mindenestől Dicsőségesnek: Őt nevezed meg. De ha másnak nevezed Őt, mint Mindenestől Jónak és 
Dicsőségesnek, akkor helytelenül nevezed meg Őt.” 
1401 A Károli-fordításban: az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is – a ford. Lásd a 8. vershez 
fűzött magyarázatot is. 
1402 Ez és az előző igevers látszólag Debora énekéből származik, Bír5:4-5. 
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10. Bőkezűen1403 záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót 
megújítod vala. 

11. Benne tanyázott a te gyülekezeted:1404 te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh 
Isten! 

 
8. Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, stb. A zsoltáros most annak 

bemutatásával folytatja, hogy az isteni jóság alapvetően az egyházban mutatkozik meg, amit 
Isten választott nagy színháznak, ahol az Ő atyai gondoskodása megmutatkozhat. Ami ezután 
következik, azt nyilvánvalóan avégett mondja, hogy Ábrahám utódait, mint az Úr választott 
népét rávegye: vonatkoztassák magukra az éppen az imént tett megfigyeléseket. Az egyiptomi 
szabadulás volt a fő és tartós záloga az isten kegyességének, mely gyakorlatilag ratifikálta az 
örökbefogadásukat a pátriárkák alatt, ezért röviden erre az eseményre utal. Arra céloz, hogy 
abban a figyelemre méltó kivándorlásban minden későbbi kor számára adatott bizonyíték 
Istennek az egyház iránti szeretetéről. Miért történt annyi csoda? Miért bolydult fel ég és föld? 
Miért rengtek a hegyek? Mindez azért történt, hogy mindenki felismerhesse Isten hatalmát, 
mint a népe szabadulásával összefüggő dolgot. Úgy mutatja be Istent, mint a vezérüket, Aki 
vezette őket. S ez nemcsak a vörös-tengeri átkelésükre vonatkozik, hanem a teljes útjukra a 
pusztai vándorlás során mindvégig. Mikor a föld megrendüléséről beszél, látszólag nem 
teljesen csak a törvény kihirdetése során történtekre utal, hanem arra a tényre is, hogy egész 
vándorlásuk során a természet menete sokszor változott meg úgy, mintha maguk az elemek is 
remegtek volna Isten jelenlétében. Főleg azonban a Sinai hegyen mutatta be Isten félelmetes 
hatalmát: ott hallatszott a menydörgés a mennyből, és telt meg a levegő villámokkal, s ennek 
megfelelően ezért említi itt név szerint ezt az esetet, mint az isteni fenség valaha látott 
leglátványosabb megmutatkozását. Egyesek így olvassák: EZ a Sinai, stb. a זה zeh névelőt 
összekapcsolva a hegy nevével, de sokkal hangsúlyosabb az előző mondathoz kapcsolni, s így 
olvasni: az egek is csepegnek vala ez előtt az Isten előtt. Dávid itt Izrael Istenének a 
kiválóságát akarja dicsérni. Ezt a kifejezést a próféták gyakran használták annak 
megjelölésére, hogy az Ábrahám utódai által imádott Isten az igaz Isten volt, s a törvényében 
átadott vallás nem téveszme volt, mint pl. az Ézs25:9-ben: „Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és 
a ki megtart minket; ez az Úr”. S Hogy megerősítse az Úr népét a hitében, Dávid jelzi: 
nincsenek olyan homályos bizonytalanságokra hagyva, mint a pogányok. Ezzel közvetve meg 
is feddi a világ ostobaságát, amiért elhagyja az igaz Isten ismeretét, és képzeletbeli 
istenségeket alkot magának fából, kőből, aranyból és ezüstből. 

10. Bőkezűen záport hintesz vala,1405 oh Isten, a te örökségedre. Itt a kegyességnek azt 
a folytonos áradását említi, amiben a népnek volt része azután, hogy először léptek Kánaán 
földjére. Ezt Isten örökségének nevezi, amit az Ő gyermekeinek osztályrészéül jelölt ki. 
Mások az örökség alatt az egyházat értik, ez azonban helytelen, mert később annak a helynek 
mondja, ahol az egyház lakozik. Ezt a megnevezést joggal adja a Kánaán lakosainak, amit 
Isten örökségi jogon adott nekik. Dávid megemlíti a tényt, hogy Ábrahám magvának első 
letelepedésétől kezdve Isten soha nem szűnt meg a legkegyesebb atyai gondoskodással bánni 
velük, a megfelelő időben esőket küldve az élelmükről történő gondoskodás végett. A bőséges 
esőnek fordított kifejezés a héber eredetiben az ingyenesség esője, s egyetértek azokkal a 
fordítókkal, akik úgy vélik, hogy itt egyrészt azokra az áldásokra utal, melyek Isten ingyenes 

                                                
1403 “C’est, par ta volonte et liberalite.” — Széljegyzet. “Azaz, szabad akaratodból és nagylelkűségedből.” (Itt a 
liberal szó szerepel, ami egyformán jelent bőségest, és nagylelkűt – a ford.) 
1404 A te gyülekezeted, vagy társaságod. Ezt az olvasatot fogadja el Dathe, Berlin, és De Rossi is, „s ez sokkal 
jobb, mint a két legutóbbi angol fordító, Horsley püspök és Fry magyarázata: ’A te nyájaid az általad készített 
udvarházban lakoznak.’ – Horsley, illetve ’A te élelmed van elraktározva abban’ – Fry.” – Rogers’ Book of 
Psalms in Hebrew, 2. kötet, 220. oldal 
1405 A héberben: bő záport rázol ki, ti. a felhőkből. 
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kegyességének gyakorlásából származtak, másrészt Magára Istenre, Aki a saját példátlan 
jóságából gondoskodott népe minden szükségletéről. Egyesek kívánatos esőnek fordítják, 
mások nem heves, azaz lágy esőnek, de ezek közül egyik sem látszik megalapozottnak. Mások 
bőséges, vagy kiadós esőnek, én azonban már említettem, hogy számomra melyik tűnik a 
legjobbnak. Az isteni nagylelkűség bizonyítéka volt, mikor Ő a megfelelő időben megöntözte 
a földet. Itt nyilvánvalóan Júdea területéről van szó, ami a termékenységét az égi harmatnak 
és az esőknek köszönhette. Ugyanerre a körülményre utalva mondja, hogy megújult, mikor 
ellankadt. S megjelöli az okot is: mert a népnek adta lakóhelyül. Nem más okból volt áldott, 
mint azért, mert Isten egyházának és népének lakóhelye volt. S hogy még jobban belevésse a 
zsidók elméjébe az elkötelezettséget Isten jósága iránt, béreseknek nevezi őket, akik nap, mint 
nap Istentől függenek a napi élelmük vonatkozásában. Isten a legjobb gabonával táplálta őket, 
adott nekik bort és mézet, valamint olajat bőségesen – mégis úgy adagolta a jóságát, hogy 
mindig megtartsa őket az Önmagára történő várakozás függőségében.  Egyesek a te szerzéd 
jóvoltodból helyett a te készítesz gazdagon élelmet kifejezéssel fordítják. Ezt a fordítást 
abszolút nem ellenezve azonban én úgy vélem, hogy itt arra a körülményre utal, hogy Istent a 
népe iránti gondoskodásra teljességgel a saját maga jótetszése indította fel. 

 
12. Az1406 Úr ad vala szólniok a hadseregnek örömhírt vivő asszonyoknak.1407 
13. A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat. 
14. Ha edények1408 között hevertek is: olyanok lesztek, mint a galambnak 

szárnyai, a melyeket ezüst borít, vagy mint vitorla-tollai, a melyek színarany fényűek.1409 
15. Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a 

Salmonon.1410 
 
12. Az Úr ad vala szólniok, stb. Dávid most azokra a győzelmekre utal, melyek által 

Isten jelesen kimutatta a hatalmát a népe javára. Ő maga volt az eszköz az ország békéjének 
helyreállításában az ellenségek legyőzése által, s ő terjesztette ki a királyság határait. A 
dicsőséget azonban mindenért, ami a hadicselekben és a haditanácsban történt, Istennek 
tulajdonítja. Istent úgy bemutatva, mint Aki parancsot ad a győzelmi énekre, jelképesen arra 
céloz, hogy Ő az, Aki megszabja a csaták sikeres végkimenetelét. Megemlíti a hadseregnek 

                                                
1406 Dr. Geddes itt megjegyzi, hogy „a zsoltáros hirtelen vált át a korábbi időkről a maga korára, s ennek a 
zsoltárnak a megírásához az szolgáltatott konkrét okot, hogy tönkreverte és menekülésre késztette Szíria, 
Ammon, Moáb és Edom egyesült királyait, akikkel Dávid megütközött ebben a háborúban”. 
1407 A Károli-fordítás szerint: az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának – a ford. Az eredeti szó „az örömhírt 
vivő asszonyok” helyén a המבשרות hamebasseroth. Ez a בשר bisser szóból származik, melynek jelentése 
„örömhírt hirdetni”, s miután nőnemű alakban áll, nagyon helyesen vonatkoztatható az asszonyokra, akik a 
győzelmeket, vagy bármiféle jó hírt énekléssel és zenével szokták ünnepelni. Egy alkalommal azonban szomorú 
hír kihirdetését is jelenti (1Sám4:17). Az asszonyokat itt hálaadó énekeket énekelve látjuk a győzelmet hirdetni. 
Az összes nehézség azzal kapcsolatos, hogy a המבשרות hamebasseroth részeshatározó, vagy birtokos esetben áll-
e. Ha birtokos esetben, akkor a צבא tsaba, amit Kálvin hadseregnek fordít, társaságnak fordítandó, amint 
Hammond megjegyzi: az asszonyok nagy csapatáról van szó, a צבא tsaba, sereg pedig gyakorta szolgál az Isten 
szolgálatára álló gyülekezet, vagy csapat megnevezésére. De fordítható részeshatározói szerkezetként is, jegyzi 
meg ugyanő, s Kálvin itt így is fordítja. Castellio fordítása is ehhez hasonló. „Ennek megfelelően e Septuaginta 
is értelmezhető ekképpen: Ο Θεος Κυριος δωσει ρημα τοις εναγγελισαμενοις (szerintem ταις εναγγελισαμειαις) 
δυναμει πολλη, az Úr ad majd szót, vagy mondanivalót az asszonyoknak, akik a nagy hadsereget evangelizálják’, 
azaz akik ellátják a proecones hivatalát a győzelmeik hirdetésében, bár bizonyos, hogy a latin a ’virtute multa’, 
’sok erény által’ kifejezéssel fordította, tehát nem így értette.” – Hammond. 
1408 Károlinál: cserények. A cserény vessző- vagy nádlapokból, esetleg deszkatáblákból összeállított, fedetlen, 
mozgatható pásztorépítmény, amely a pásztor szállására és a kényesebb jószágok elhelyezésére egyaránt 
alkalmas volt – a ford. 
1409 “Et posteriora ejus in pallore auri.” – latin. A francia változatban: “Et laquelle par derriere est comme fin or 
bien jaune;” – “amelyek olyanok, mint a szép sárga arany.” 
1410 “Ou, elle fust blanche.” — Széljegyzet. “Vagy, fehér volt.” 
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örömhírt vivő asszonyokat, mert régen szokás volt, hogy az asszonyok énekelték a győzelem 
énekét, mint például Miriam, Mózes nővére a kísérőivel dobokkal hirdették Isten dicsőségét, s 
a nők hárfával ünnepelték Dávidnak a Góliát felett aratott győzelmét, és a filiszteusok 
leverését (2Móz15:20, 1Sám17:50, 18:6). A zsoltáros a győzelmi énekre utalva, amint már 
mondtam, azt az igazságot akarta a nép elméjébe vésni, hogy a győzelmeiket teljességgel 
Istennek köszönhetik, s egyidejűleg hallgatólagosan arra is emlékezteti őket, hogy a 
kötelességük hirdetni az Ő jótéteményeit a megfelelő hálával. 

A soron következő versből azt tanulhatjuk meg, hogy az egyház ellenségeinek a 
megsemmisítésére irányuló legerőteljesebb készülődései is meghiúsulnak. Tekinthetjük a 
szavakat úgy, hogy azokat maga a zsoltáros mondta, de úgy is, hogy ezek alkották az említett 
asszonyok énekét. Az isteni kegyet szemléltető körülmény volt az, hogy a legfélelmetesebb 
királyok, akikkel szemben a zsidók soha meg nem állhattak volna a maguk erejéből, 
menekülésre kényszerültek. Azok a fejedelmek, akik könnyen legyűrhették volna az egész 
világot az erejükkel, nemcsak rákényszerültek a távozásra a céljuk elérése nélkül, de 
kénytelenek lettek messzire menekülni, s erről nem lehet mással számot adni, csak hogy Isten 
lépett fel jelesen a védelmezőjükként. A héberben is ismétli az igét, jelezvén, hogy az ellenség 
támadásait az isteni segítség verte vissza újra és újra. A zsákmány nagyságára utal az a 
körülmény, hogy még az otthon maradt asszonyoknak is jut. Mikor a katonák visszatérnek a 
csatából a zsákmányba öltözötten, oly nagy lesz a hadizsákmány, hogy még a háborúban részt 
nem vevő asszonyok is részesednek belőle. 
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14. Ha edények között hevertek is.1411 Beszélvén Istenről, mint a népéért a csatákat 
                                                
1411 Ennek az igeversnek a magyarázata hatalmas nehézségekbe ütközött. Erről, és a következő versről beszélve 
mondja dr. Lowth: „Egyáltalában nem vagyok megelégedve egyetlen magyarázattal sem, melyeket valaha is 
hallottam ezekről az igeversekről, akár az értelmezést, akár a szerkezetet illetően, s a magam számára ezeket 
értelmetleneknek kell tartanom. Houbigant kisegít a szerkezet vonatkozásában az erőteljes módszerével: ‘Aut 
invenit viam, aut facit.’” Nagyon általánosan elfogadott, hogy az igevers első részében, amint Kálvin is 
megjegyzi, „a nyomorúság és a kétségbeesés” állapotáról van szó. Nehéz azonban meghatározni a שפתים 
shephataim szó jelentését, amit ő edényeknek fordít, következésképpen nehéz meghatározni azt is, hogy ez 
konkrétan mire utal. A kaldeus változat „az útelágazások határainak”, a szír és arab változatok „ösvényeknek”, 
vagy „utaknak”, a Septuaginta „κληρων”-nak, „parcelláknak”, „örökségnek”, vagy „részeknek” fordítják, 
szemlátomást a שפת divisit¸ordinavit szavakból származtatva, s talán hasonló elképzelést kapcsolva hozzá, mint 
az előző fordításokban, miszerint az egyes emberek földtulajdonait, vagy birtokait utak választották és 
különítették el egymástól. Jeromos, ragaszkodván a Septuagintához, az „inter medios terminos” kifejezéssel 
fordítja. Azaz, a szó nem értelmetlen, az elhagyatott és nyomorult állapotot jelöli, azt, hogy valami a határok 
közötti, azaz az utakon hever. Sok modern bibliamagyarázó azonban úgy véli, hogy az edényekkel kapcsolatosan 
jelent valamit, a nagyon valószínű, hogy ugyanaz, mint amit az arabok az אתאפי athaphi-nak, kéménybe épített 
köveknek neveznek, melyekre az edényt állítják, mert az edényeiknek nincsenek lábaik. „Ezekből”, mondja 
Hammond, „az araboknak három volt, a harmadik rendszerint valami rögzített szikladarab, vagy ahhoz hasonló 
az edény mögött – mintegy beépítve a kéménybe, attól el nem különülten, míg a másik kettő a két oldalon, nem 
rögzítve. Itt ennek megfelelően vonatkozhat rájuk a többes szám שפתים. Ezek között heverni nagyon alantas, 
szurtos állapotot jelöl, mintegy a hamuban, vagy a kémény kormában és mocskában heverést”. „Ez a két 
fordítás”, teszi hozzá, „némiképp távolinak tűnhetnek, mégis, ha megfontoljuk, hogy a termini, vagy „az 
útelágazások határai” kőhalmok, törött téglák halmai, vagy sitt-halmok voltak, s a שפתים szó, ami ezeket jelenti, 
ugyanúgy jelentheti ezeket az edénytámaszokat is abban az értelemben, hogy ezek anyaga is kő, vagy törött 
téglák voltak.” 
Parkhurst nézete is hasonlít ehhez az utóbbihoz. Az ő olvasata: „a tűztérben”, vagy „a kősorok között”. „Azok”, 
mondja, „melyekre az üstöket, vagy edényeket állították a főzéshez, a feltételezésem szerint nagyjából effélék, 
de kialakítottabbak, mint azok, amelyeket Niebuhr szerint a vándorló arabok használtak. ’A tűzhelyük hamar 
elkészült: néhány különálló kőre, vagy egy földbe ásott lyuk fölé helyezték az edényeiket’. A heverés ezek 
között a legalávalóbb rabszolgaságot jelenti, mert látszólag ez a legalantasabb szolgák számára kijelölt 
pihenőhely. Az öreg Láertészt, aki a fia elvesztésén szomorkodik, úgy írja le Homérosz (Az Odüsszeusz 11. 
könyvében), mint aki ott aludt a télben, ahol a szolgák: a hamuban, a tűz közelében. Οθι δμωες ενι οικω, Εν κονι 
αγχι πυρος. Lásd a Lexikonját a שפת szóról. 
A kaldeus változatban „törött téglák”, vagy „sitt” szerepel, e szerint az értelmezés szerint a kifejezés a שפה 
shephah, összezúzni, vagy széttaposni szóból származik. Hasonló főnév, az אשפת aspoth (ami a שפה igéből 
származik) szerepel a Zsolt113:7-ből, aminek a jelentése szemétdomb, vagyis a legalantasabb hely, ahová 
mindenféle szemetet kidobnak, és ahol a szegények fekszenek. Mikor a Sátán Jóbot eljuttatta a nyomorúság 
legnagyobb mélységeibe, ő is a hamuba ült és egy cserépdarabbal vakargatta magát. Ez a rendkívüli szomorúság 
és lealacsonyodás állapotát jelezte, amibe süllyedt. Ha „a heverés a törött téglák, vagy sitt között” kifejezésnek 
az előző fordításokhoz hasonlóan ez az értelme, akkor ez a legalantasabb, legelcsüggesztőbb és legnyomorultabb 
helyzetet jelenti. 
Harmer próbálkozása az igevers magyarázatára legalábbis nagyon elmés: Miután a pásztorok Keleten éjszakára 
azokban a barlangokban keresnek menedéket, melyeket a sziklás hegyeik között találnak, ahol tüzet is 
gyújthatnak a melegedéshez, és az élelmük elkészítéséhez, továbbá a galambok és más madarak gyakorta 
látogatják ezeket a helyeket, ebből azt feltételezi, hogy Izrael nyomorúságos egyiptomi állapotát hasonlítja itt a 
galamb állapotához, mely abban a sziklaüregben rak fészket, amit a pásztorok tüze kormozott össze. Feltételezi 
továbbá, hogy az itt edényeknek fordított szó azokat a kődarabokat jelenti, melyekre a pásztorok az edényeiket 
állítják a földbe vájt lyukban gyújtott tűz fölött. – Harmer’s Observations, 1. kötet, 176-177. oldal. 
Gesenius úgy gondolja, hogy a szó azonos a המשפתים hammishpethaim szóval, ami a Bír5:16-ban olvasható, s 
amit az angol változatban (és Károlinál is – a ford.) „hodálynak” fordítanak. Az egyetlen különbség a két szó 
között azt, hogy a zsoltárban szereplő szóból hiányzik a formatív מ mem betű. Így ez vonatkozhat az izraeliták 
állapotára, mikor a nyájaik között laktak a pusztaságban. Ezzel nem merítettük ki az igemagyarázók által adott 
különféle magyarázatokat, de anélkül, hogy továbbiakat említenénk, itt utalás történik az izraeliták egyiptomi 
állapotára, akik a fáradságos téglagyártásra és fazekasságra ítéltettek, s valószínűleg a téglaégető kemencék 
között, vagy az agyagműves műhelyekben aludtak, ahol egyébként dolgoztak is. 
Az igevers második mondatát illetően, melyben az említett galambtól kölcsönzi a hasonlatot, a felmerülő 
probléma az, hogy miképpen mondható: a szárnyai a sárga aranyra emlékeztetnek. E körülményből, nevezetesen 
hogy az arany ragyogását keveri a mondanivalójába, Hammond arra következtet, hogy ez nem pusztán a 
természet keze által feldíszített madár leírása, hanem utalás azokra a fehér galambokra, melyeket a szíriai 
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megvívóról, korlátozásképpen hozzáteszi, hogy egy ideig lehetnek sötétségben, de végül Isten 
majd megjelenik a megszabadításuk végett. Kevés kétség férhet hozzá, hogy arra a nyomorult 
és kétségbeejtő állapotra céloz, melybe a nemzet Saul uralkodása alatt került, mert a 
közbelépés még látványosabbá vált, ha fontolóra vesszük a nyomorúságot, amelyből kiindult. 
A szavak azonban azt az általános igazságot is tanítják nekünk, hogy a hívők Isten rejtett és 
titkos hatalma által sértetlenek maradnak a megpróbáltatásaikban, vagy hirtelen 
helyreállíttatnak úgy, hogy azoknak nyomát sem lehet látni rajtuk. A nyelvezet kétféle 
magyarázatot is megenged: vagy ragyognak még mikor a mocsokban, és a sötétségben 
hevernek is, vagy, mikor megszabadulnak a bajaiktól, leráznak magukról mindenféle 
szennyeződést, amivel érintkeztek. Bármelyik értelmezést fogadjuk is el, igaz marad, hogy a 
hívőt soha nem emésztik fel, vagy gyűrik le a megpróbáltatások, hanem biztonságban kerül ki 
azokból. Elegáns hasonlatot kölcsönöz a galambtól, mely még akkor is megtartja természetes 
szépségét, mikor az edények között hever, és nem szed össze szennyeződést a szárnyaival. 
Ebből megtanuljuk, hogy az egyház nem mindig mutat kifogástalan, vagy békés képet, hanem 
néha előbb kiemelkedik az őt körülvevő sötétségből, s utána nyeri vissza a szépségét úgy, 
mintha soha nem lett volna kitéve csapásoknak. 

15. Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat. Olvashatjuk a kiterjesztette, 
vagy elosztotta a királyokat kifejezésekkel is, s ez utalás arra, hogy győzelemre vezette őket. 
A másik olvasat azonban jobb, s jobban megfelel annak, amit korábban olvastunk arról, hogy 
menekülésre kényszerültek. Nagyobb problémát okoz az igevers második része, amit egyesek 
így olvasnak: fehér volt Salmonban, azazhogy Isten egyháza kifogástalan és szép látványt 
nyújtott. De olvashatjuk az igét második személyben is: Te, ó Isten! Kifogástalanná és széppé 
tetted, mint amilyen a Salmon1412 hegye havasan. Az olvasó bármelyik változatot 
elfogadhatja, mert ugyanaz a jelentésük. Nyilvánvaló, hogy Dávid még mindig az ezüst ama 
fehérségének hasonlatát emlegeti, melyről korábban szólt. Az ország mondhatni befeketedett, 
vagy beszennyeződött az ellenséges zűrzavarok folytán, amelyekbe taszíttatott, most viszont 
visszanyerte kifogástalan kinézetét, és emlékeztetett a Salmonra, ami közismerten általában 
hóval borított.1413 Mások úgy vélik, hogy a Salmon nem egy hely neve, hanem egy köznév, 
aminek a jelentése sötét árnyalatú, vagy árnyékú.1414 Én azonban inkább a szokásos olvasatot 

                                                                                                                                                   
istenségeknek szenteltek, és arany apróságokkal díszítettek. „Izrael a számomra felszentelt galamb, s noha a 
mostani körülményeitek miatt inkább egy szegény galambra emlékeztettek, ami a sziklák füstös üregeiben vesz 
lakozást, mégis szépek és dicsőségesek lesztek, mint a szíriai ezüsttel színezett galamb, melyre még néhány 
arany díszt is felhelyeznek.” – Harmer’s Observations, 1. kötet, 180 oldal. Vannak persze galambok, melyek 
megfelelnek ennek a leírásnak, melyeknek a nyakuknál levő tollak fényes rézszínűek, ami a napsütésben az 
aranyra emlékeztet. Lásd Encyc. Brit. Art. Columbia. Emellett az utalás nem szükségszerűen az arany színére 
történik, hanem a ragyogására. Mennyire költői hasonlat ez a héberek állapotának dicsőséges megváltozására, 
amit Isten biztosított a számukra a büszke és félelmetes ellenséggel szemben, akik az igevers első mondatában 
leírt alantas állapotban tartották őket! 
1412 Salmon egy hegy neve Samáriában, Efraim törzsének területén (Bír9:48), melynek a tetejét állandóan hó 
borítja. 
1413 Carrieres a magyarázatában ezt mondja: „Olyan fehérré válsz, mint a Salmon hegye”. „Természetesen úgy 
véljük”, mondja az Illustrated Commentary upon the Bible szerzője, „hogy Carrieres a helyes elképzelést ragadta 
meg. A zsoltáros szándéka nyilvánvalóan az, hogy egy jelképpel írja le azt a tisztességet és bővelkedést, amit a 
zsidók az ellenségeik legyőzésével szereztek meg, s ezt a fehérséggel, mégpedig a hónak a fehérségével fejezze 
ki páratlan módon. Semmi sem szokásosabb Perzsiában, mint mikor valaki a bővelkedés, vagy megtiszteltetés 
hatására ezt mondja: ’Az arcom fehérré lett’, vagy valamely kegy, illetve dicséret viszonzásaképpen: ’Fehérré 
tetted az arcomat’. Így ’az ő arca megfehéredett’ kifejezés is a korábban kapott kegyesség miatt érzett boldogság 
kifejezésére szolgál. Azt hisszük, hogy a fehérség eme jelképes használata szolgáltatja a Szentírás eme és néhány 
más szakaszára a legjobb magyarázatot”. 
1414 A „Salmon” helyett a Targumban „a halál árnyékában” szerepel, s Boothroyd így fordítja: „A Mindenható 
szétszórta ezeket a királyokat, s ezzel a halál árnyékát ragyogásra változtatta”. Walford hasonlóan fordít és 
ekképpen magyarázza a jelentését: „Noha rabszolgaságban és a csüggesztő állapot sötétségében voltál, most a 
győzelem és a bővelkedés fénye ragyog be téged”. 
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tartanám meg. Ugyanakkor úgy vélem, kitérhetünk itt röviden az etimológiára. A név a צלם 
tselem szóból származik, mely árnyalatot jelent, s a Salmon hegyét a sötét színe miatt 
nevezték így.1415 Ez még látványosabbá teszi a hasonlatot, mert az sugallja, hogy amiképpen a 
hó kifehérítette ezt a fekete hegyet, úgy nyerte vissza az ország is a korábbi szépségét, és 
öltötte magára az öröm külső látványát, mikor Isten eloszlatta a sötétséget, ami az ellenségeik 
elnyomása miatt borult rá.1416 

 
16. Isten hegye a Básán hegye; magas1417 hegy a Básán hegye; 
17. Mit szökelltek1418 ti magas hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül; 

bizony ezen lakozik az Úr mindörökké! 
18. Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer angyal;1419 az Úr közöttük van, mint 

a Sinai hegyen az ő szent hajlékában. 
 
16. Isten hegye a Básán hegye. Itt utal Isten minden kegyességének forrására, ami nem 

más, mint hogy a Sion hegyét választotta palotájának és templomának, s onnan kell az összes 
áldásnak a nemzetre szállnia. Ebben az értelemben isteni kinyilatkoztatás tétetett Dávidnak, s 
ezzel a Sion hegyére ruházott kiválósággal és fennköltséggel nagyon helyesen hozakodik elő 
annak bizonyítékaként, hogy törvényesen és isteni kijelölés által lett ő a király. 
Elszakíthatatlan kapcsolat volt ugyanis aközött, hogy Isten ezen a hegyen lakozik, valamint 
aközött, hogy Dávid ül a trónon a nép kormányzása végett. Az igevers szavai kétféle fordítást 
is megengednek. Feltételezhetjük, hogy Isten hegyét a Básán hegyével a hasonlóság, vagy az 
ellenkezőség okából veti össze. Majdnem minden fordító az első változatot fogadják el, mely 
szerint Básán a termékenységéről volt híres, de Sion még azt is felülmúlta. Nem túl nagy a 
jelentősége, melyiket tartjuk jobbnak, de talán a megkülönböztetés is kiemelkedik, ha 
önmagukban elemeznénk a szavakat, s úgy tekintenénk, hogy a Básán hegyének a nevezetese 
magasságával utóbb át kellett engednie az elsőséget. Mintha Dávid azt mondta volna: csak 
egyetlen hegy van, amit Isten visszavonhatatlan rendelettel Magának szentelt, s jóllehet a 
Básán híres volt a magasságáról és a termékenységéről, egy sorba kell állítani azt a többi 
heggyel, melyek hiába magasztalják fel magukat a Sionnal egy szintre, mivel azt az a 
megtiszteltetés érte, hogy az Isten választott lakóhelyévé vált. Ha másként olvassuk az 
igeverset és teljes mértékben a Sion hegyére vonatkoztatjuk azt, akkor a zsoltáros magas és 
látványos hegyként magasztalja azt fel, s teszi ezt azért, mert róla áradt az isteni kegyesség, 
mely megkülönböztette a zsidókat a világ minden más nemzetéről. 

                                                
1415 A sötét színét pedig a rajta növő fáknak köszönhette. 
1416 “Que comme les neiges font blanchir ceste montagne, laquelle de soy est obscure et noire, ainsi quand il a 
pleu a Dieu d’oster l’obscurite qu’apportoit l’affliction des ennemis, lors on a veu la terre reluire d’un lustre naif, 
et par maniere de dire, porter une face joyeuse.” 
1417 A Károli-fordításban a magas helyett a sok halmú kifejezés szerepel. “La montagne des hauteurs” “A nagyon 
magas, vagy kiemelkedő hegy.” – „Azaz”, mondja Kálvin a széljegyzetben, „treshaute”, „nagyon magas”. Az 
eredeti kifejezés szó szerinti fordítása „sokhalmú hegy”, „hegy púpokkal”, azaz kiugrásokkal, kiemelkedésekkel. 
Ez különösen igaznak látszik a Básánra, melynek sok csúcsa van, s ez magyarázhatja a hegy nevének eredetét. A 
neve a שן fog, és a הר בשן fogas hegy kifejezésekből ered, mert a kinézete olyan, mintha apró hegyekkel lenne 
megtűzdelve. Lásd Street in loco. Amit Kálvin itt „magas hegynek” fordít, azt a Septuaginta az ορος 
τετυρωμενον, a Vulgata a „mons coagulatus” kifejezéssel adja vissza, „sajttermő”, „sajttal teli”, vagy ahogyan 
Hammond fordítja, „a hegy, amelyik sok vajat és sajtot termett”. A Básán gazdag és termékeny hegy volt a 
Jordánon túl. Horsley olvasata: „büszke csúcsok hegye”, Fry-é pedig: „a duzzadt magaslatok hegye”. 
1418 A Károli-fordításban itt a kevélykedtek szó szerepel – a  ford. 
1419 Az angyal szó hiányzik a Károli-fordításból – a ford. 
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17. Mit szökelltek ti1420 magas hegyek? Ebben a versben nincs homályosság, vagy 
kétértelműség. Dávid, kimondván, hogy egyetlen hegy van az egész világon, melyet Isten a 
lakóhelyéül választott, a legmagasabb hegyeket arra szólítja fel: engedjék át annak az 
elsőséget. Miután többes számban ismétli meg, amit rögtön a Básán után mondott, ez 
szerintem azt jelenti: először azt a hegyet, majd általánosságban az összes magas hegyet állítja 
szembe a Sionnal.1421 A hegyeket itt jelképesen kell érteni, s az ezzel közvetített nagy igazság 
az, hogy Krisztus királysága, amit Isten Dávid személyében kezdett előképileg megmutatni, 
messze felülmúl majd mindent, ami dicsőségesnek számít ebben a világban. A feddést, amit a 
zsoltáros közvetít a világ gőgös dicsekedésének megalázása végett, igazolja az a megvetés, 
amivel tudjuk, hogy a testi és istentelen emberek Krisztus királyságát szokták illetni, akik 
odaszánják magukat rendszerint a saját szórakozásuknak, vagy vagyonuknak, s képtelenek 
megbecsülni a lelki áldásokat. A leckét még hasznosabbnak és szükségesnek fogjuk tartani, 
ha fontolóra vesszük, hogy az ember eme hiábavaló gőgössége további magasságokba 
emelkedik, mikor a legcsekélyebb lehetősége nyílik annak gyakorlására. Mikor látjuk, hogy 
azok merülnek ebbe, akiknek ehhez nincs alapjuk, akkor nem kell csodálkoznunk azok 
gőgösségén, akik gazdagok, vagy befolyásosak. Az Úr népe azonban meghagyhatja őket a 
önelégültségükben, megelégedvén azzal a kiváltsággal, hogy Isten úgy döntött: közöttük fog 
lakozni. Nincs okuk zúgolódni a sorsukon, amíg Istennel közösségben vannak, mert ez az 
egyetlen és elégséges forrása a boldogságuknak. 

                                                
1420 A szökkeltek szóval fordított kifejezés „csak itt fordul elő”, jegyzi meg Hammond, „s találgatva fordítják a 
szökelltek, felemelkedtek, vagy felmagasztaljátok magatokat szavakkal de a legjobb, ha nem az örömet kifejező 
szökell, hanem a gőgöt kifejező felemelkedik, vagy felmagasztalja magát szóval fordítjuk”. Ő így értelmezi az 
igeszakasz jelentését: Miért emelkedtek fel, vagy magasztaljátok fel magatokat ti magas hegyek, mikor Isten 
nem a legmagasabb hegyek közül választott egyet a templomának felépítésére, hanem a Sion hegyét, mely nem 
túl magas, sőt alacsonyabb, mint a Hermon, amelynek lábánál fekszik (Zsolt133:3). Egyes zsidó igemagyarázók 
a rokon arab רצר szóra alapozva a kacsingattok utána kifejezéssel fordítják. Ennek ugyanaz az értelme. Mit 
kacsingattok? Mit vártok el ti magas hegyek a saját magatok számára? Nem ti vagytok azok, akiket az Isten a 
maga dicsőséges jelenlétével megszépíteni választott ki, mert a Sion hegyére esett az Ő választása. Aquila és 
Jeromos olvasata: „Minek versengtek?” Dr. Chandler változata: „Miért néztek ferde szemmel?”, azaz „féltékeny, 
gonosz kacsintással?” Horsley, Jeromost követve így fordítja: „Miért is versengtek?”  
1421 „A zsoltáros”, mondja Horsley, „letelepítvén az izraelitákat a hegyeik között, most rátér Isten választására, 
mellyel hegyet jelölt ki a temploma számára. Költői módon ábrázolja a különböző hegyeket, amint 
valamennyien sóvárognak a megtiszteltetésre, s izgatottan várják Isten döntését, készen állván féltékeny vitába 
bocsátkozni egymással, s izgatott szemekkel figyelvén egymást. Először Básán fenséges hegye áll elő 
követeléssel: ’Isten hegye a Básán hegye, a fenséges csúcsok hegye a Básán hegye’. Majd a zsoltáros rövidre 
zárja a vitát: ’Miért is versengtek, ti fenséges csúcsos hegyek? Ez az a hegy, amit Isten kiválasztott Magának, 
hogy azon lakozzék. Igen, Jehova azon fog lakni örökké’.” 
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18. Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer angyal.1422 A legtöbbször hajlamosak 
vagyunk alábecsülni az isteni jelenlétet, ezért Dávid egy, a vele kapcsolatos gondolataink 
felfűtésére alkalmas leírását mutatja be nekünk. Hitetlen szívünknek köszönhetően a 
legcsekélyebb veszély, ami a világban lép fel, nagyobb súllyal esik nálunk latba, mint Isten 
hatalma. A legkisebb próbák során is reszketünk, mert megfeledkezünk az Ő 
mindenhatóságáról, vagy túlontúl lebecsüljük azt. S hogy megóvjon minket ettől a hibától, 
Dávid az angyalok megszámlálhatatlan seregeire irányítja a figyelmünket, melyek az Ő 
parancsára várnak – a körülményre, melynek fontolóra vétele lehetővé teszi a számunkra, 
hogy dacoljunk a minket körülvevő gonoszságokkal. Húszezerről beszél, de ez a szám csak 
azt a cél szolgálja, hogy tájékoztasson minket: az élő Isten seregei, melyeket a segítségünkre 
parancsolja, megszámlálhatatlanok, s ennek még az élet leghalálosabb megpróbáltatásai 
között is vigaszt kell nyújtani. Mikor hozzáteszi, hogy az Úr közöttük van, a zsoltárost még 
mindig úgy kell tekintenünk, mint aki fennkölt látványát kívánja adni annak, ami Isten 
jelenlétében foglaltatik. A szavak ugyanis azt sugallják, hogy a létezésétől sem képes jobban 
megfosztani Magát, mint amennyire ettől a hatalomtól, mellyel az angyalait rendeli alá 
akaratának. Más elképzelés szerint a szavak azt közvetítik, hogy az egy Isten jobb, mint egy 
világegyetemnyi angyal. A nagy távolság, mellyel Istent felfogni vagyunk hajlamosak 
magunktól az egyik, a hitünket próbára tevő körülmény, s ennek elkerülése végett emlékeztet 
a zsoltáros Sinai hegyre, ahol az Ő hatalma megmutatkozott. Mert miért is jelent meg Isten 
akkor oly dicsőséges módon? Nyilvánvalóan annak megmutatása végett, hogy az Ő 
szövetsége az egység szent kötelékét alkotta közte és Ábrahám utódai között. Ezért mondja 
Mózes is: „Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, 
hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sem a tengeren túl 
nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt 
nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?” (5Móz30:12-13) A Sinai hegyet tehát 
azért említi Dávid, hogy ha az Isten jelenlétébe vetett szilárd hittel kívánjuk megerősíteni az 
elméinket, azt a törvényből és a prófétáktól kell vennünk. 

 
19. Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél,1423 adományokat fogadtál 

emberekben:1424 még a pártütőket is, hogy az Úr Isten a népe között lakozhasson.1425 

                                                
1422 Az אלפי שנאן alphey shinan szavak, amiket Kálvin „angyalok ezreinek” fordít, szó szerint „ismétlések ezreit” 
jelent. A főnév a שנאן shanan, ami a שנה shanah, megismételte, vagy ismét idézte kifejezésből származik. Ennek 
megfelelően a sokak által legjobbnak tekintett olvasat az alábbi: „Isten szekerei húszezer, ezer sokszorozva, vagy 
ismételve”. Hammond, aki ezt az olvasatot fogadja el, megjegyzi, hogy „jóllehet angyalok nincsenek 
megemlítve, de mégis őket kell itt érteni, mint a Júd14-ben, μυριαδες αγιαι, sok ezer szent”. Horsley olvasata: 
„Isten lovassága húszezer, ezer és ezer”. „A lovasság”, mondja, „minden a természetben, amit hatalma 
eszközeiként, vagy járműveiként felhasznál. A képet, amit egyesek vázolnak fel, mely szerint Isten egy angyalok 
vontatta szekéren utazik, én nem fogadom el, s nem gondolnám, hogy valóban meg kell találnunk a Szentírás 
bármely, helyesen értelmezett igeversében”. Isten azonban, noha itt tényleg nem angyalok vontatta szekéren 
utazóként van bemutatva, kétségtelenül a keleti költészet legfennköltebb stílusában úgy van leírva, mint aki 
magasztos szekerén utazik, angyalok légióitól kísérve, akik szintén szekereken utaznak. V. ö. 5Móz32:3, 
2Kir6:16. French és Skinner az igevers más nézetét közlik, mely nagyon értelmes: „Isten volt számukra [az 
izraeliták számára] kétszer tízezer, sőt ezerszer ezer szekér”. Szekereket sokat használtak az ókori népek a 
háborúkban, s a választott népnek tilos volt szekereket és lovakat használni, de Isten volt a számukra ugyanolyan 
hatékony megtartó, mint a számtalan harci szekér lett volna. Ő volt „Izrael szekere és lovagjai” (2Kir2:12, v. ö. 
Zsolt 20:8). S az Ő védelmében és segítségében kellett bízniuk. „Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz 
lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet: ne félj tőlök, mert veled van az Úr, a te Istened, a ki 
felhozott téged Égyiptom földéről.” „Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harczoljon érettetek a ti 
ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket.” (5Móz20:1, 4) 
1423 „Azaz, egy sor foglyot fogolyként. Lásd Bír5:12, Eszt2:6, Ézs20:4.” – Secker érsek. Lásd a hasonló 
kifejezéseket a 2Krón28:5, 11-ben, a 4Móz21:1-ben, az 5Móz21:10-ben. „Az utalás vonatkozhat a nyilvános 
győzelmi ünnepekre, mikor a foglyokat, még királyokat és főembereket is láncokon vezettek a másokat 
meghódítók.” – Dr. Gill. 
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20. Áldott legyen az Úr napról-napra!1426 Gondoskodik rólunk a mi 
szabadításunk Istene! Szela. 

21. Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Istenre1427 tartoznak a halál 
dolgai.1428 

22. Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak 
hajkoronáját.1429 

23. Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is 
kihozlak, 

24. Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből 
lakomázzék. 

25. Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a 
szentélybe. 

 
19. Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél. Kevés kétség férhet ahhoz, hogy ezek 

a szavak a Dávidot a trónra emelő isteni kegy bizonyítékait hivatottak felmagasztalni a dolgok 
Saul uralkodása alatti állapotával szembeállítva. A felmentél a magasba kifejezés azt foglalja 
magában, hogy előzőleg lent volt, s azt sugallja, hogy a mélabús állapotok miatt, amik 
eluralták a királyságot, többé már nem volt látható az isteni dicsőség korábbi, feltűnő képe. 
Saul kormánya, ami a legelejétől fogva elítélendő utat járt, bukásra volt kárhoztatva Isten 
nemtetszése folytán, viszont az Ő kegyessége Dávid alatt helyreállt. Ennek tagadhatatlan 
megmutatkozása nem hagyott kételyt a felől, hogy Isten választotta ki azt, aki ilyen 
előjelekkel kezdte az uralkodását. Dávid, aki bátran és derekasan viselkedett a csatáiban, 
ezeknek minden dicsőségét Istennek tulajdonítja, mikor kimondja: Ő ejtette foglyul az 
ellenséget és kényszerítette őket sarc fizetésére, valamint a hevesebbeket és lázadókat a 
megalázkodásra. A סוררים sorerim, pártütők, ellenszegülők, vagy lázadók alatt nyilvánvalóan 
a személyek egy, a többi, foglyokként emlegetett ellenségtől megkülönböztetett osztályát érti, 
s arra céloz, hogy amíg egyesek nem mertek ellenszegülni, hanem megadták magukat, és 
igába kerültek, a gőgösebbeket és engedetlenebbeket erővel kényszerítették a behódolásra. 
Mindennek a célját a soron következő szavak jelentik ki: hogy az Úr Isten a népe között 
lakozhasson, s mindenre elégséges Védelmezőjeként mutatkozhasson meg mindazoknak, akik 
a bizalmukat Belé vetik. 

Miután a most megvizsgált igeverset Pál apostol lelkibb értelemben Krisztusra 
vonatkoztatja (Ef4:8), szükséges lehet megmutatni, miképpen egyezik ez a zsoltáros 
szavainak jelentésével és céljával. Elvitathatatlan igazságként leszögezhetjük, hogy Dávid, 
Isten ókori népe fölött uralkodva egyben Krisztus örök királysága kezdetének is az előképe 
volt. Ez mindenki számára nyilvánvaló, aki visszaemlékszik a neki tett ígéretre a soha el nem 
múló utódlásról, ami Krisztus személyében nyert megerősítést. S amiképpen megmutatta Isten 
a hatalmát Dávidban, felmagasztalván őt a nép megszabadítása végett, úgy magasztalta fel a 

                                                                                                                                                   
1424 A héberben באדם baadam, emberben, „emberi természetben”, mondja dr. Adam Clarke, „Isten, Aki emberi 
testben jelent meg, a halandók között lakozik”. „Az ajándékokat, melyeket Jézus Krisztus ad át az embernek, Ő 
emberben kapta az Ő megtestesülésében és annak következtében, s az Ő emberré válása következtében 
mondható, hogy ’az Úr Isten közöttük lakozik’. Jézus ugyanis a megtestesülése következtében Immanuel, 
’velünk van az Úr’.” 
1425 A Károli-fordítás szerint: még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten! – a ford. A héberben itt nem a 
 .szerepel יה hanem a יהוה
1426 A Károli-fordításban máshol van a mondathatár: Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik, stb. – a 
ford. 
1427 „Érdemes megemlíteni, hogy amíg az אלהים huszonötször, az אדני hétszer, az אכ pedig ötször fordul elő ebben 
a zsoltárban, addig a יהוה csak kétszer.” – Rogers’ Book of Psalms in Hebrew, 2. kötet, 221. oldal 
1428 A Károli-fordítás szerint: és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól – a ford. 
1429 A Károli-fordításban a hajkoronája helyett az üstökös koponyája kifejezés szerepel – a ford. 
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saját nevét az Ő egyszülött Fiában. De vizsgáljuk meg részletesebben, miképpen áll fenn a 
párhuzam. Krisztus, mielőtt felmagasztaltatott, kiüresítette Magát a dicsőségből, s nemcsak 
szolgai formát öltött, de meg is alázta Magát egészen a kereszthalálig. S azt megmutatandó, 
milyen pontosan beteljesedett ez az előkép, Pál megjegyzi, hogy amit Dávid előre 
megmondott, az Krisztusban teljesedett be azáltal, hogy levettetett a föld alsóbb részeibe 
csúfsággal és utálattal, amiknek ki volt téve, mielőtt felvitetett volna az Atya jobbjára 
(Zsolt22:7). S hogy a mennybemenetelen gondolkodván ne korlátozódjunk Krisztus testére, 
felhívja a figyelmünket ennek eredményére és gyümölcsére is: ég és föld az Ő hatalmába 
adatott. Azok, akik korábban engesztelhetetlen ellenségei voltak, most hódolatra 
kényszerültek és adófizetőkké lettek – ez az evangélium szavának hatása, ami elvezeti az 
embereket a büszkeségük és a makacsságuk megtagadására, s minden magát felmagasztaló 
gondolatuk alászállít, s az emberek érzékeit és a vonzalmait a Krisztus iránti engedelmességre 
kényszeríti. Ami pedig az ördögöket és az elvetetteket illeti, akik szítják a lázadást, és makacs 
rosszindulattal lázadnak, őket titkos fennhatósággal megkötözve tartja, s meggátolja abban, 
hogy végrehajtsák az eltervezett pusztítást. Így válik teljessé a párhuzam. Mikor pedig Pál 
arról beszél, hogy Krisztus ajándékokat adott az embereknek, abban sincs tényleges 
ellentmondás az itt elhangzottakkal szemben, noha Pál megváltoztatta a szavakat, a görög 
változattal a tanulatlan olvasóhoz igazodván.1430 Nem Maga Isten gazdagodott meg az 
ellenséges zsákmányból, hanem az Ő népe, és Krisztus sem a saját javát kereste, vagy kellett 
keresnie, hanem azért tette adófizetőkké az ellenségeit, hogy az Ő egyházát ékesíthesse a 
zsákmánnyal. Azt mondani, hogy a testben megjelent Isten ajándékokat kapott a foglyoktól, a 
Fő és a tagok között fennálló szoros kapcsolatból kiindulva ugyanazt jelenti, mint annak 
kimondását, hogy ezeket szétosztotta az egyházának. Az igevers végén elhangzottak nem 
kevésbé vonatkoznak Krisztusra is – azért szerezte meg a győzelmet, hogy Isten közöttünk 
lakozhasson. S bár eltávozott, ez nem azért történt, hogy tőlünk messze lehessen, hanem, 
amint Pál mondja, „hogy mindeneket betöltsön” (Ef4:10). A mennybemenetelével isteni 
mivolta csak még látványosabban mutatkozott meg, s jóllehet többé nincs velünk testben, a 
lelkeink lelki táplálékot kapnak az Ő testéből és véréből, a távolságtól függetlenül mi is úgy 
találjuk, hogy az Ő teste valóban étel, s az Ő vére valóban ital. 

20. Áldott legyen az Úr! Dávid itt azt igyekszik megértetni velünk, hogy az Isten által 
kimunkált konkrétabb szabadulásokat felemlegetve Nem akarta elvonni a figyelmünket attól a 
ténytől, hogy az egyház állandóan és minden időben az isteni gondoskodásnak és védelemnek 
köszönheti a biztonságát. Ezért teszi hozzá: Áldott legyen az Úr napról-napra! S ezzel arra 
céloz: a többi áldás nagy bőségével együtt szabadulásokat is várhatunk Tőle. Egyesek a 
gondoskodik, mások a hoz kifejezéssel fordítják, de nincs túl nagy jelentősége,1431 melyik 
olvasatot fogadjuk el. Rámutat a tényre, hogy Isten folytonos bizonyítékát adja népe iránti 
kegyességének, s fáradhatatlan a rá vonatkozó példák megújításában. Én az igevers második 
részében az EZ AZ Úr olvasatot ajánlom, mert a héber szövegben levő ה he betű gyakran 

                                                
1430 Pál szavai nem teljesen egyeznek meg a Septuagintával, melynek jelenlegi olvasata ez: ελαβες δοματα εν 
ανθρωπω, „Ajándékokat kaptál az ember számára”, miközben Pál szavai az alábbiak: εδωκε δοματα τοις 
ανθρωποις. Bloomfield azonban úgy véli, hogy az εν ανθρωπω a Septuagintában az επ ανθρωποις eltorzult 
változata, s Pál olvasata eszerint ελαβες δοματα επ ανθρωποις, ami a héber szavak valódi jelentése, és így 
hangzik: „Ajándékokat kaptál az emberek miatt”, azaz hogy az embereknek add. Pál tehát mondhatott εδωκε-t az  
ελαβες επι helyett a jelentés még világosabbá tétele végett, ahogyan egyébként a kaldeus magyarázók, illetve a 
szír és az arab fordítók is teszik. Pál nyilvánvalóan nem pontos idézetnek szánta a szavait, ami abból is kiderül, 
hogy második személyről harmadikra vált. 
1431 „Az עמס amas szó, amit a gondoskodni kifejezéssel fordítunk, azt jelenti: felemelni, támogatni, megsegíteni, 
vagy terhet hordozni más helyett. Ezért nem esne messze az ideálistól, ha így fordítanánk: ’Áldott az Úr napról-
napra, Aki hordozza terheinket’.” – Dr. Adam Clarke. Boothroyd épp ellenkezőleg ahhoz ragaszkodik, hogy 
„aktív igeként azt jelenti: ’mást megterhelni, másra terhet helyezni’, de semmi esetre sem felemelni, vagy 
támogatni valakit, 1Kir12:2”. 
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szerepel mutató némásként, s Dávid itt mintegy ujjal mutat Istenre, Akibe a bizalmukat vetni 
kell. Így a rá következő igevers is olvasható ekképpen: EZ a mi Istenünk a szabadításnak 
Istene. Az itt elhangzottak összhangban vannak a közvetlenül ezt megelőzők céljával, s azt az 
igazságot igyekeznek közvetíteni, hogy Isten állandóan védi az Ő egyházát és népét. Az EZ az 
Isten kifejezéssel szembe kíván szegülni az emberek ama hajlamával, hogy elfordítják 
elméjüket az egyetlen élő és igaz Istentől. Isten szabadítását válogatás nélkül mindenki szeme 
elé tárja, de nagyon helyesen mutatja be azt, mint csak a választottakhoz tartozót, hogy ők 
állandóan adósainak érezzék magukat a gondoskodásáért a gonoszokkal ellentétben, akik 
pusztulásra változtatják a hálátlanságukkal azt, ami életnek bizonyulhatna. A 21. versben 
szereplő szabadítás szó a héberben többes számú, s ez arról igyekszik meggyőzni minket, 
hogy mikor a halál oly sok formában fenyeget minket, Isten könnyedén eltervezi a szabadulás 
szükséges eszközeit, nekünk pedig bíznunk kell az egykor ránk is kiterjedő könyörület újbóli 
megtapasztalásában. Az igevers második mondatának is ugyanez az értelme, ahol azt mondja, 
hogy az Úr Istenre tartoznak a halál dolgai. Egyesek a halált illető kifejezéssel olvassák,1432 
feltételezvén, hogy az utalás arra a könnyedségre vonatkozik, mellyel Isten képes bosszút 
állni ellenségein és megsemmisíteni őket, de ez erőltetett magyarázatnak tűnik. A 
természetesebb jelentés nyilvánvalóan az, hogy Istennek nagyon egyedi, számunkra 
ismeretlen módszerei vannak a népének megszabadítására.1433 Rámutat az isteni szabadítások 
sajátosságaira: Isten rendszerint nem fordítja el a halált teljes mértékben az emberektől, 
hanem megengedi, hogy bizonyos mértékig a hatalmába kerüljenek, aztán váratlanul kimenti 
őket abból. Ez az igazság különösen méltó a figyelmünkre, miután arra tanít, hogy 
óvakodjunk érzékileg megítélni az isteni szabadítások dolgát. Bármilyen mélyre süllyedjünk 
is a bajba, bíznunk kell Isten hatalmában, Aki azt állítja: az Ő saját munkája megnyitni az utat 
ott, ahol az ember semmit sem láthat. 

22. Csak Isten ronthatja meg, stb. Az egyház ellenségei dühödtek és félelmetesek, s az 
egyház nem menekülhet meg folytatódó támadásaiktól, ha nem kap erőteljes védelmet. S 
hogy meggyőzzön: az egyháznak igenis van ilyen védelme, Dávid Istent úgy mutatja be, mint 
félelmetes hatalommal van felruházva az istentelenek legyőzéséhez. Az igevers a tartalmát 
illetően az előzőhöz kapcsolódik, s a héber אן ach kötőszót fordíthatjuk ennélfogva, vagy 
emiatt értelemben is, de jobbnak látszik egyszerű megerősítést kifejezőnek tekinteni. Vegyük 
észre, hogy Isten az ellenségének tekint mindenkit, akik igazságtalanul üldözik az igazat, s 
arról biztosít minket, hogy mindig kész közbelépni a védelmünkben. A törődést, amit a 
megtartásunkkal kapcsolatosan érez, erőteljesen közvetíti a rákövetkező kifejezés: csak Ő 
ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak hajkoronáját.1434 Ezzel arra céloz, 

                                                
1432 A Septuaginta olvasata: Του Κυριου διεξοδοι τον θανατου, „Az Úrra tartoznak a halál ösvényei”, ezzel 
azokat a módozatokat fejezi ki, melyeken a halál jön az embereket megsemmisíteni. A Vulgata: „exitus mortus”, 
„a halál jövetelei”, s a kaldeus fordítás: „Az Úr elől származik a halál és a lélek megfojtásának eljövetele, hogy 
harcoljon, vagy küzdjön a gonoszokkal”. Hammond a Septuagintát követi, s megjegyzi, hogy az eredeti szavak 
„szó szerinti jelentése eljövetel a halálhoz, s ennek különféle csapásokat és ítéleteket kell jelenteni, melyeket 
Isten szab ki a megátalkodott ellenségekre. Ezek az egyiptomiak és a kánaániták megbüntetésének módjai, a 
tengerbe fojtás, a levágattatás kard által, a kiűzetés a darazsakkal, és így tovább. Ezeket helyesen tulajdonítja 
Istennek az izraeliták szabadításaiként az igevers első felében, s ehhez igazodnak a következmények a 21. 
versben: ’Csak Isten ronthatja meg, stb.’.” Horsley olvasata: „Ő, Aki a mi Istenünk, a szabadítás Istene, s a halál 
eljövetele is az Úristené”, „azaz”, mondja, „Mikor Isten lép a küzdőtérre a csata halálos az ellenségei számára”: 
1433 Ennek megfelelően jegyzi meg Hewlett, hogy „a halál ügyei a való megannyi gondviselő megmenekülést és 
megszabadítást jelenti a haláltól”. Boothroyd olvasata: „Jehovának köszönhetjük megmeneküléseinket a 
haláltól”. A szír változat szerint: „Az Úr Isten a halál és a megmenekülés Ura”. 
1434 Hare és Horsley püspökök azt feltételezik, hogy ez utalás az arab területeken élő emberek szokásaira, akik 
hajkoronát növesztettek, hogy vágatlan, bozontos hajukkal, még dühödtebbeknek látsszanak. „A ’fej’ és a 
’hajkorona’ kifejezések”, jegyzi meg Horne püspök, „az ellenség fő alkotórészét, az erejét, a gőgjét és a 
dicsőségét jelenti, amit szét kellett zúzni”. Roberts az Oriental Illustrations-ban, megjegyzi, hogy „ezt a 
nyelvezetet, a megrontani a hajkoronát még ma is használják Keleten, a jelentése pedig: ’Megöllek’.” 
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hogy halálos, gyógyíthatatlan sebet okoz az Ő egyházát bántalmazóknak. Ezt még 
látványosabban kiemelik a rögtön utána hozzátett szavak, ahol Istent vérben gázolónak 
mutatja be. 

23. Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak. S hogy az izraeliták ne alakítsanak 
ki vallástalan és öndicsőítő nézeteket a győzelmeikről, hanem Istenre nézzenek azok 
Szerzőjeként, és megelégedjenek az Ő védelmével a jövőben is, Dávid visszavezeti őket a 
történelmük kezdeteihez, és emlékezteti őket arra, miképpen hozta ki atyáikat Isten győztes 
keze a nyomorúság legnagyobb mélységeiből. Azzal érvel velük, hogy ha Isten megmentette a 
kezdetben a népét az óriásoktól, és a Vörös-tenger mélységeitől, akkor nem szabad azt 
képzelni, hogy majd elhagyja őket hasonló veszélyek közepette, hanem biztos, hogy megvédi 
őket minden vészhelyzetben, ami csak felléphet. A próféták közismerten állandó szokása volt 
Isten kegyelmének szemléltetése az Izrael megszabadításának történetére való utalással, hogy 
az Úr népe, az eredeti nagy szabadulásukra visszatekintve érveket találhasson a jövőbeli 
beavatkozások elvárásához. Mélyebb benyomás gyakorlása végett Istent, mint beszélőt 
mutatja be. Abban, amit mond, tekinthetjük úgy, hogy isteni előjogát jelenti ki a halottak 
feltámasztására, mert a nép átjutása a Vörös-tengeren és a győzelmek a harcias óriások felett 
egyfajta feltámadást jelentettek.1435 Egyesek így olvassák az igeszakaszt: Menekülésre 
késztetem az ellenséget Básánból,1436 de ez nem fogadható el, és nem egyezik az utána 
következő szövegkörnyezettel: a tenger mélységéből is kihozlak. Istent vérben ázóként, vagy 
vérfoltokkal tarkítottként bemutatva Dávid nem tulajdonít Neki semmiféle kegyetlenséget, 
hanem azt szeretné kimutatni, hogy mennyire drága és becses az Ő népe az Ő szemében, 
tekintettel arra a buzgóságra, amellyel a védelmükben lép fel. Tudjuk, hogy maga Dávid is 
nagyon messze állt a kegyetlen beállítottságtól, s a legtisztább és legbecsületesebb 
motívumoktól indíttatva örvendezett a gonoszok megsemmisítésén, mint az Isten ítéletének 
megnyilvánulásán. Itt azt tulajdonítja Istenek, amit ugyanúgy el lehet mondani akár az 
egyházáról, akár a népéről, mert a bosszút, ami a gonoszokat sújtja, az ő kezük közvetíti. 
Egyesek az igevers végét így olvassák: ebeidnek nyelve a te ellenségeidben, sőt benne van, ti. 
valamennyiük királyában és vezérében. A zsoltáros szavainak jelentése azonban nem ez, ő 
egyszerűen csak azt mondja, hogy a kutyák nyelve vörös lesz a vér felnyalásától, olyan nagy 
lesz a holttestek száma körös-körül. 

25. Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Ezt az igeverset vonatkoztathatjuk egy harcias 
király diadalmenetére, vagy olyasvalamire, amit békeidőben tartanak hálaadásképpen a 
győzelemért. Isten népe számára megszokott volt, hogy az utóbb említett okból elmentek a 
templomba és békeáldozatokat kínáltak fel. Emiatt egyesek az Isten bevonulása1437 alatt a 

                                                
1435 A „visszahozlak Básánból” magyarázható így is: Hasonló csodákat teszek majd a népem számára, mint 
amilyeneket az ókor napjaiban tettem. Győztessé teszem őket gőgös ellenségeik felett, ahogyan korábban 
győztesé tettem őket Básán királya Óg felett (5Móz3:4), s megszabadítom őket a legnagyobb veszélyekből, 
ahogyan megmentettem őket a Vörös-tengerből, utat nyitván a számukra azon keresztül. 
1436 Walford úgy véli, hogy az itt említett személyek nem Isten népe, hanem az ő ellenségeik. „Nyilvánvaló a 
következő igeversből”, mondja, hogy az itt említett személyek Istennek és az Ő népének az ellenségei, mert 
annak célja, amiért visszahozatnak, nem más, mint hogy az Ő népe teljes győzelmet arathasson felettük a teljes 
lemészárlásukkal és megsemmisítésükkel. Ezeket, mondja, visszahozom a Básánból, és a tenger mélységéből, s 
ezzel utal Izraelnek a Kánaán királyai felett, valamint a Vörös-tengernél aratott győzelmeire. A kinyilatkoztatás 
célja annak kifejezése, hogy Isten elhatározta: minden ellenségét előhozza és elpusztítja, legyenek akár a Básán 
magaslatain, akár az óceán legmélyén, ezt a sorsot nem kerülik el. A keze rájuk fog nehezedni, és ereje végleg 
megsemmisíti őket. Az Ám9:4-ben és az Abd4-ben két fenséges szemléltetését olvashatjuk az itt mondottaknak.” 
„Básán Júdeától keletre terült el”, mondja Boothroyd, „a tenger pedig nyugatra, így az igeszakasz azt jelenti, 
hogy Isten minden égtájról előhozza ellenségeit, hogy népe lemészárolja őket.” 
1437 „Ez kétségtelenül a diadalmenet masírozási rendjére, valamint általánosságban a vallási menetekre utal. A 
hinduk vallási és ünnepi meneteiben ugyanez a rend, valamint az előadók csoportjai megtalálhatók. Az énekesek, 
férfiak és nők egyaránt mennek elől, az alkalomhoz illő dalokat énekelvén, a zenészek pedig követik őket.” – 
Illustrated Commentary upon the Bible. 
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népének templomba menő tömegeit értették. Én azonban inkább úgy vélem, hogy itt Magáról 
Istenről van szó, amint királyként vezeti a seregeit, és előttük masírozik. Ennek megfelelően 
teszi hozzá, hogy a szentélybe, mely kifejezés alkalmas utalás az isteni jelenlét látható 
jelképére. A fő ok, amiért Isten felvállalja a népe vezetőjének szerepét, s előttük megy, hogy 
visszaverje az ellenség támadásait az, hogy megígérte: meghallgatja imáikat a szentélyben. 
Ezért van úgy leírva, mintha mondhatni előjönne szent lakóhelyéről, hogy népét győzelemre 
vezethesse. Dávid királyomnak nevezi Őt, hogy elfordítsa a nép figyelmét önmagáról, s 
rávezesse őket: a törékeny halandó ember megnevezését mindennek a legfőbb Fejére 
vonatkoztassák. Igaz, hogy a nép nevében beszél, de nem önmaga kizárásával. 

 
26. Elől mennek vala az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló 

leányok.1438 
27. A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel forrása!1439 
28. Ott a kis Benjámin, a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei a 

gyülekezetükben;1440 a Zebulon fejedelmei és a Nafthali fejedelmei. 
 
26. Elől mennek vala az éneklők. Nyilvánvaló, hogy itt nem egy csatarendbe 

felsorakozott hadseregről beszél, hanem egy ünnepélyes gyűlésről, melyet hálaadásképpen 
tartottak Istennek a győzelemért. Isten nyíltan megmutatta, hogy Ő volt a vezetőjük a 
háborúban, s a győzelmi éneket joggal énekelték Neki. Megemlíti a különféle kórusokat, 
zenészeket, konkrétan például a dobolókat, mert amennyire nekünk abszurdnak tűnik, akkor 
annyira megszokott dolog volt, hogy az asszonyok tamburinoztak. A forrás alatt,1441 amiből 
felszólítja őket Isten áldására, egyesek a szívet értik, mert ismeretes, hogy a csak az ajkakról 
származó képmutató dicséret az isteni elítéléssel találja magát szemben. Én azonban úgy 
vélem, hogy valójában ez azt jelenti: dicsérjék az Urat mindazok, akik Jákób pátriárkától 
származnak. Sokan nem tudtak a magasztos elhívatásuknak megfelelő jellemet felmutatni, de 
miután Isten az egész nemzetséget választotta ki, a zsoltáros nagyon helyesen hívogatja őket a 
hálaadásban való részvételre. Ugyanakkor semmi ellenvetésre méltót sem látok abban a 
véleményben, ha valaki kitart amellett, hogy az itt használt kifejezés Isten valódi szentjeit 
hivatott megkülönböztetni azoktól, akik hiábavalóan dicsekedtek azzal, hogy Ábrahám 
leszármazottai, miközben lélekben elfajzottak tőle. Csak akik az ő hitének nyomdokaiban 
lépkednek, azok számítanak az ő gyermekeinek. Némi meglepetést okozott az, hogy a nép 
szent gyűléseinek leírásában Benjamin kapta az első helyet. Egyes igemagyarázók szerint ezt 

                                                
1438 „Az itt ’dobként’ említett zeneszerszám egyfajta kis kézi dob volt (2Móz15:20), amit kézzel, vagy az 
ujjaikkal ütöttek. Mind a világi, mind a vallási ünnepeken használták, s gyakran meg van említve, hogy 
asszonyok játszottak rajta, bár néha férfiak is. Nagyon hasonlított a modern szíriai diff-re, ha ugyan nem 
ugyanolyan volt, s amit dr. Russell úgy ír le, mint ’karikát (néha rézdarabokkal ellátva, hogy csörgetni lehessen), 
melyre egy pergamendarabot feszítettek. Az ujjakkal ütötték. Ez az ókoriak igazi csörgődobja is, amint az 
kiderül Bacchus orgiáinak és Cybele rítusainak néhány ábrázolásából. Érdemes megjegyezni, hogy Juvenal 
szerint a rómaiak ezt a zeneszerszámot Szíriából vették át’. Niebuhr is hasonlóan írja le, és ábrázolja a 
zeneszerszámot, amit (a német kiejtésének megfelelően) doff-nak nevez. Elmondja, hogy ’alul fogva tartják a 
levegőben az egyik kezükkel, és a másik oldalon játszanak rajta a másikkal’. A keleti diff szemlátomást nagyon 
hasonlít arra, amit a franciák és az angolok a tamburin néven ismernek.” – Mant. 
1439 A Károli-fordítás szerint: ti Izráel magvából valók! – a ford. 
1440 A Károli-fordítás szerint: a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetök – a ford. 
1441 „Hasonlat, mely Izrael leszámazottait jelöli, akik mondhatni egy közös forrásból származtak.” – Mant. Hare 
püspök feltételezésen alapuló szövegjavítása jó jelentést ad, de szükségtelennek látszik. A ממקור mimmekor 
helyett a מקור mekor olvasatot javasolja, így az igeszakasz jelentése az alábbi: „A forrás, ahonnan az áldások 
kiáradnak Izrael nemzetségére”. Horsley olvasata: „Izrael törzsének Ura”, és a Messiással magyarázza, Aki 
Izrael törzse volt test szerint. Fry szerint a jelentés szigorúbban szólva lehet „Izrael kőszálából, mondhatni 
kiásatván ebből a gödörből, kivágatván ebből a kősziklából. Lásd Ézs51:1”: „A gyülekezetekben áldották az 
Istent, az Izrael törzséből (vagy az Izrael kőszálából) [származó] Urat.”  
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annak a pozíciónak köszönhette, amit elfoglalt, mert Dávid után következett. Megtiszteltetés 
érte Zebulon és Nafthali törzseit is,1442 mert bár nagy távolságra lakoztak, sajátos módon 
barátságosak voltak vele és ragaszkodtak hozzá. Mások úgy vélik, hogy az egész nemzetet 
kell érteni az említett törzsek alatt, melyek egyformán voltak a legközelebbiek és a 
legtávolabbiak.1443 Ezek a találgatások1444 elég valószínűek, de a dolog bizonytalanságban 
marad, mert lehetnek más okok is, melyeket lehetetlenség megismernünk. Arra is gondoltak 
egyesek, hogy Benjámint a létszáma miatt nevezi kicsinek, mert ez volt az a törzs, amelyet 
majdnem teljesen kiirtottak a gibeaiak bűne miatt (Bír19). Dávid azonban valószínűleg semmi 
efféle feddésnek nem szánta ezt a megnevezést, hiszen oly előkelő helyet biztosított nekik az 
Isten dicséretében.1445 Az ihletett szerzők a törzsekről beszélve gyakorta utaltak a 
pátriárkákra, akiktől azok eredtek, ezért nem meglepő, hogy annak a Benjáminnak a 
leszármazottai, aki Jákób legfiatalabb gyermeke volt,1446 ezt a megnevezést kapták, s igazság 
szerint még az elszenvedett súlyos csapást megelőzően sem voltak túl nagy létszámúak. A 
fordítók általánosan egyetértenek abban, hogy Benjámint azért nevezi uralkodónak, mert 
Saul, Izrael első királya ebből a törzsből származott. Én azonban nem tudom valószínűnek 
vélni, hogy Dávid efféle ide nem illő utalást tett volna Saul emlékére, akinek az uralkodása a 
Szentírásban mindenütt katasztrófáktól terhesnek van feltüntetve, s amelyet az utódjának 
kellett eltemetnie, akinek az uralkodását oly feltűnően emeli ki ez a zsoltár. A valószínűbb 
következtetés az, hogy a méltóságnak ezt a titulusát azért alkalmazza, hogy tiszteletet keltsen 
a törzs iránt, melyet a kicsisége miatt sokan megvethettek, valamint hogy utaljon rá: a 
benjáminiták, noha kevesen voltak és nem volt túl nagy a befolyásuk, mégis, a többiekhez 
hasonlóan az egyik fejét alkották Izraelnek.1447 Mások hajlamosak lehetnek azt gondolni, 
hogy lehetett ebben és a vele együtt említett másik két törzsben néhány híres-neves személy, 
vagy talán az egész törzs kitüntette magát a csatában. Noha tiszteletreméltó módon említi meg 
ezeket a törzseket, a fő hely az összegyűltek között mégis Júda fejedelmeinek adatott. 
Egyesek úgy vélik, hogy a kötőszót bele kell érteni ekképpen: a Júda fejedelmei és az ő 
gyülekezetök. A héber szót, amit gyülekezetnek fordítottunk, mások a megkövezés szóval adják 
vissza.1448 Előnyösebbnek látszik azonban úgy elemezni a szavakat, hogy azok azt jelentik: ez 
                                                
1442 Zebulon és Nafthali Galileában voltak, Manassé fél törzsének országrészétől elválasztottan: az egyiket a 
Jordán folyó, a másikat a Genezáreti tó választotta el.  
1443 Miért pont ezek a törzsek? Lehetséges, hogy mert Júda (aki Rúben helyett kapta az áldást, mely alapján 
megszerezte az előjogot, hogy az ő vonalából származzék a Fővezér és Messiás), és Benjámin (צעיר), a 
legfiatalabb? Vagy, mert Júda és Benjámin a két legdélibb, és Jeruzsálemhez legközelebb esők, míg Zebulon és 
Nafthali a két legészakibb, és legtávolabbi? A másik kifejezésmód a ’Dántól Beérsebáig’, ami valamennyit 
magában foglalja.” – dr. Lowth. 
1444 Néhány további találgatás: „Ami Zebulont és Nafthalit illeti, annak oka, amiért az ő neveik szerepelnek itt 
más törzsekkel ellentétben, talán a legjobban a kettőjükkel kapcsolatos, Jákób, Mózes és Debóra által elmondott 
próféciákból szűrhető ki (1Móz49, 5Móz33, Bír5), melyek szerint e két törzs tanultsága és tudása a legkiválóbb. 
Nafthaliról ezt olvassuk: ’Nafthali, gyorslábú szarvas, az ő beszéde kedves’ (1Móz49:21), Zebulonról pedig: 
’akik az író tollát kezelik’ (Bír5:14).” – Hammond. [Károlinál a Bír5:14 más: kik a vezéri pálczát tartják – a 
ford.] „Júda, Zebulon és Nafthali törzseit említi, de nem azért, mert csak ők voltak jelen, hanem mert talán a 
legelső helyeket foglalták el a diadalmenetben, s a többi törzs követte őket.” – Walford. 
1445 “Car David appelant yci ceux qui devoyent faire le plus grand devoir et estre les premiers a annoncer les 
louanges de Dieu, n’eust pas fait mention de ceste acte qui estoit ignominieux, et tendoit grandement a leur 
deshonneur.” 
1446 A Septuaginta olvasata: „Ott van Benjámin, a  fiatalabb.” Ő volt az a fiú, aki Jákób öreg korában született. 
Erre utal a neve összetétele is: בן ben, fiú, és ימין yamin, napoknak a…(a kaldeus többes számú végződés szerint ין 
yin), ami arra utal, hogy apja időskori fia (1Móz44:20), nem pedig, amint rendszerint mondják, a jobb kezem 
fia.” – Bythner. 
1447 “Caput tamen unum efficere.” – latin. “Font toutesfois un chef comme les autres lignees.” 
1448 A רגמתם rigmatham szó, ami itt gyülekezetnek, vagy gyűlésnek van fordítva, Parkhurst szerint védelmi 
kőhalmot, kősáncot jelent, s szerinte átvitt értelemben vonatkozik Júda fejedelmeire, akik úgymond Izrael 
védősáncai voltak. Horsley ugyanezt az olvasatot fogadja el: „Júda fejedelmei az ő kősáncuk.” Hammond, 
miután kijelenti, hogy a szó követ jelent, megjegyzi: „itt jelképes értelemben használatos uralkodó, vagy 
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a törzs elnökölt a gyülekezetben mely az ő védnökségük alatt masírozott a háborúba. A nép 
összehívásának hatalmát tehát Júdáénak mondja, s úgy tünteti fel őket, mint akiket a királyság 
kormányzásával, valamint a királyságon belüli elsőséggel tiszteltek meg. 

 
29. Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, a mit 

számunkra készítettél! 
30. A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked 

ajándékokat. 
31. Semmisítsd meg a dárdások [szó szerint: a nádas] csapatát,1449 a bikák 

csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüstdarabokon taposnak;1450 szórd szét a 
népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek. 

 
29. Istened rendelte el a te hatalmadat. Az emberek mindig is hajlamosak arra, hogy 

maguknak követeljék a dicsőségét annak, amit megcselekedtek ahelyett, hogy visszavezetnék 
a sikereiket Istenre. Dávid itt ismét emlékezteti a népet arra, hogy nem a maguk erejével, 
hanem a felülről kapott hatalommal győztek. Ha energikusan viselkedtek a harcmezőn, 
mondja, legyenek hálásak Istennek, Aki ezzel a bátorsággal töltötte el őket, s óvakodjanak 
attól a gőgösségtől, ami lenézi és alábecsüli az isteni jóságot. Az alázatosságot az elméjükben 
tovább tápláló megfontolás végett utal a függőségre, amelyben álltak ugyanannak a kegynek 
és védelemben a jövőbeli folytatódását illetően. Az öntelt magabiztosság nagy oka ugyanis 
nem más, mint hogy nem érezzük a tehetetlenségünket, és nem érezzük, hogy alázatosan 
Istenhez kell folyamodnunk a szükségleteink betöltése végett. A másik lecke, amire az 
igeszakasz tanít minket: többre van szükségünk, mint hogy Isten egyszer meglátogasson 
minket a megtartó kegyelmével, mert egész életünkben szükségünk van az Ő segítségére. Ha 
pedig ez igaz a szó szerint vett háborúban, ahol testtel és vérrel folytatunk küzdelmet, 
mennyivel inkább igaz a lélek dolgaiban! Lehetetlen, hogy akár csak egy pillanatra is 
megálljunk az olyan ellenségekkel folytatott küzdelemben, mint a Sátán, a bűn és a világ, ha 
nem kapjuk meg Istentől azt a kegyelmet, ami megerősít minket a kitartásunkban. 

Amit a templomról mond a következő igeversben, az ugyanazokat az érzéseket 
hivatott közvetíteni, amiket már kifejezett. Megadja az okát annak, amiért Isten az Ő hatalmát 
az izraeliták, s nem más népek javára használta: hogy az a szentélyből és a frigyládától 
származónak mutatkozhasson. Ebből ered a hangsúly, ahogyan Dávid a zsoltár korábbi 
részében megnevezi őt: Izrael Istene. Nem hiába állította fel Isten az Ő szentélyét, vagy ígérte 
meg a jelenlétét azzal kapcsolatosan. A hatalmát itt úgy mutatja be, mint a templomból 
származót: ezzel arra utal, hogy a kegyességének egyetlen biztosítékét a kegyelmes 
szövetségében és az ígéreteiben kell keresni. Egyesek így olvassák: A te templomodból 
Jeruzsálemben – rideg magyarázat, mely nem fejezi ki a zsoltáros szavainak jelentését. Az ő 
imája arra vonatkozik, hogy Isten hatalma álljon rendelkezésére a szentélyből a választott 
népnek, amit itt Jeruzsálem jelent egy szokásos beszédfordulattal. Megkérdezhető, hogy 
miképpen beszél a templomról, amely ekkor még nem épült fel. A templom, vagy palota szó 
itt jelentheti a szent sátort is. Ez, úgy vélem, legalábbis valószínűbb, mint hogy előre beszél a 
                                                                                                                                                   
kormányzó jelentéssel, mint alapkő, amely az egész épületet tartja, ezért alkalmasan vonatkoztatható a 
közösségre, s ez által jelenti a fejedelmet”. A Septuaginta kétségtelenül ebben az értelemben fordította a רגמתם 
rigmatham szót az ηγεμονες αυτων, „kormányzóik” kifejezéssel. „Jelentheti ez” mondja Pike a Héber 
Lexikonjában, „a legfelsőbb, a megkövezéssel jelképezett hatalmukat, ami a legsúlyosabb büntetés volt az 
izraelitáknál hasonló módon, ahogyan Fasces és Securis leírja a rómaiakat, ahol a büntetés eszközeit a konzulok 
előtt hordozták”. Jeromos azonban más, a betűösszetételében hasonló szónak vélte, aminek a jelentése rózsaszín 
– „in purpura sua” – ez azonban ugyanoda jut, mint a Septuaginta fordítása. Dathe az „agmen”, „csapat” szóval 
fordítja, s Gesenius szerint ez „tömeget, falkát, bandát” jelent. 
1449 A Károli-fordítás szerint: Fenyítsd meg a nádasnak vadját – a ford. 
1450 A Károli-fordítás szerint: a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek – a ford. 
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templomról, amint azt egyesek feltételezik. Azt is kétségtelen, hogy a frigyláda ekkor már a 
Sionon volt. Visszavezetvén minden megtiszteltetést Istenhez a legutóbbi győzelmekért, most 
a győzelmek gyümölcseinek learatásával folytatja, kijelentvén, hogy a legyőzött királyok 
Istent ismerik majd el legyőzőjüknek, s Dávidnak, és a leszármazottainak adófizetői lesznek – 
ez a körülmény további kötelezettséget ró Isten népére, hogy a dicséret szabad akaratból 
történő áldozatait mutassák be Neki. 

31. Semmisítsd meg a dárdások csapatát. Egyesek a fenyítsd meg igével fordítják, én 
azonban elfogadom a héber nyelvet legjobban ismerők különbségtételét, miszerint a גער gear 
ige ezt jelenti, ha a ב beth betű is be van szúrva, de e nélkül megsemmisíteni a jelentése. A חית 
chayath szót, amit és csapatnak fordítottam, vadnak is fordítják,1451 de ebben a jelentésében 
itt nem alkalmazható. Dávid nyilvánvalóan azért imádkozik itt, hogy Isten szabadítsa meg a 
választott népét a kegyetlen és vérszomjas ellenségek megsemmisítésével. A nádas, vagy 
vessző1452 csapatának nevezve őket nem arra céloz, hogy gyengék, hanem az általuk 
hordozott fegyver fajtájára utal, ami nem volt más, mint lándzsa, vagy dárda. A nád egyes 
országokban fa vastagságúra nő, vagy legalábbis eléri a fa szilárdságát, s az emberek dárdát 
szoktak készíteni belőle. Keleten rendszeresen használnak hajítófegyvereket a háborúban. 
Hevességüket a bikákéhoz hasonlítja, legalábbis így fordítottam az אבירים abbirim szót, mert 
bár fordítható erős, vagy szívós személyeknek – az erősek csapata – de néha más a jelentése, 
s miután Dávid hozzáteszi: a népek tulkaival egybe,1453 nyilvánvalónak látszik, hogy itt annak 
az ellenségnek a dühét és hevességét, s talán az erejüket leíró jelképet használ, akikkel az 
izraeliták isteni segítség nélkül csak teljesen egyenlőtlen küzdelmet folytathattak volna. Nem 
túl könnyű azonban kideríteni a következő mondat jelentését: ezüstdarabokon taposnak. A 
héber רפס raphas ige jelentése taposni, vagy szó szerint (mert hitpaél igeragozásban szerepel) 
megtapossák, ezért egyesek úgy vélik, hogy ez utalás az ellenség gőgjére és hiábavaló 
dicsekedésére. Mások pont az ellenkező értelemben veszik a szavakat, s úgy tekintik: ez az 

                                                
1451 A dárdások csapata helyett a modern igemagyarázók többsége a nádasok vadja, mint legmegfelelőbb 
fordítás kifejezéssel fordítja, s ezt sokan úgy értelmezik, hogy az egyiptomi népet és kormányt jelképezi a víziló, 
a Szentírás behemótja képével. Ez az állat, mely hatalmas méretű négylábú, bámulatos erővel rendelkezik, a 
hajlamait tekintve heves és kegyetlen, s a bőre annyira áthatolhatatlan, hogy semmiféle nyílvessző nem képes 
átdöfni, magas nádasok között él, melyek nagy bőségben nőnek a Nílus partjain (Jób40:21). Nagyon ideillő 
jelképe az egyiptomi hatalomnak, aminek nagysága oly félelmetes, és ami engesztelhetetlen ellensége Izraelnek. 
S hogy a zsoltáros rájuk céloz, azt annál is valószínűbbnek tartották, mert a rögtön utána következő mondatban a 
nép bikáit és tulkait említi, s ezeket az állatokat istenekként tisztelték és imádta ez a degenerált nemzet. Vagy, 
mások szerint a nádasok vadja jelentheti ugyanazt a hatalmat a krokodillal jelképezve, melyre a víziló itt említett 
jellemzői ugyancsak ráillenek. Ez a vérengző és kegyetlen állat jelképezi a fáraót az Ez29:3,5-ben, a 32:2-ben és 
a Zsolt74:14-ben. Ez tehát, mint kiderül az ókorban Egyiptom jelképe volt. Egy Augustus császár által e 
birodalom teljes legyőzése után veretett érmén Egyiptomot egy krokodil jelképezi, ami láncokkal egy 
pálmafához van kötve. Az érme felirata: Nemo antea relegavit. Dathe azonban elveti azt a véleményt, hogy a 
krokodilról, azzal pedig Egyiptom királyáról van szó, s megjegyzi: Dávid békét tartott fenn Egyiptom királyával, 
és a 32. versben az egyiptomiakat az igaz Isten imádóiként említi. Ő azt feltételezi, hogy a nádasok vadja lehet 
egy díszítő, az oroszlánra vonatkozó jelző, mely ott szokott vadászni, ahol a nádas magasra nő, s ezzel a 
jelképpel talán Szíria királyára utal, akivel Dávid hosszadalmas és véres háborúkat vívott, amint az részletesen 
kiderül a szent történelemből. Dr. Lowth is azt feltételezi, hogy az oroszlánról van szó (lásd Lectures on Sacred 
Poetry, 1. kötet, 135. oldal) és ugyanezt a nézetet támogatják Schnurrer, Rosenmüller, és mások is. 
1452 Az eredeti szó a קנה kane, ebből származik az angol cane (nádszál, vessző) szó. 
1453 Amíg a bikák csordája alatt egyesek nagy hatalmú vezetőket értenek, a népek tulkai alatt a nép tömegeit 
értik, akik nincsenek megkülönböztetve rangban és hatalomban, konkrétabban pedig a fiatalokat. Mások- 
azonban, például Horne püspök azt feltételezik, hogy itt az egyiptomiak tulok-bálványairól van szó, Apisról, 
Oziriszról, stb., amiket a vallásos imádatuk tárgyaivá tettek. Horsley olvasata: „Azok gyülekezete, akik erejüket 
a tulkokba vetik”, azaz, mint magyarázza, „Egyiptom népe, akik tulkokat imádtak, és isteneikként bíztak 
azokban”. 
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alázat jele, s az ellenség ezüstdarabokat hoz majd a behódolása jeleként.1454 De hogyan 
gondolhatnánk azt, hogy Dávid azoknak az ellenségeknek a megsemmisítéséért imádkozna, 
akiket már legyőztek, s akik hadisarcot fizetnek könyörögve? Erre válaszképpen azt mondták, 
hogy az ellenségek a szívükben fenntarthatták a gyűlölködést, készen állván arra, hogy az első 
adandó alkalommal fellázadjanak, jóllehet ezt nem mutatták ki nyíltan, mikor minden 
fegyverüktől meg lettek fosztva. Különösen igaz ez az egyház ellenségeire, akiknek 
ellenszenve lappangó, s mindig kész újból kitörni, mikor erre alkalom kínálkozik. Én azonban 
nem látom okát annak, amiért erőszakot kellene tennünk a zsoltáros szavain, és ne kellene 
elfogadnunk a maguk nyílt jelentésében, miszerint az ellenség gőgösen taposott az 
ezüstdarabokon. Lehet ez utalás arra is, hogy ezüstöt erősítettek a saruikra, mert a keleti 
nemzetek luxusa mindig is közmondásos volt.1455 Ami rögtön ezután következik, az 
semmiképpen sem támogatja azt az értelmezést, melyre korábban utaltunk: szórd szét a 
népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek, ahol arra céloz, hogy alaptalan alkalmakat 
kerestek a civakodásra és a zavargásra, s indokolatlanul támadták a békességre igyekvőket. 
Mikor látjuk, hogy Dávid az általa kivívott összes győzelem után még mindig Isten oltalmába 
ajánlja magát és a népét, annak arra kell tanítania minket: fel kell hagynunk minden azzal 
kapcsolatos reménységet, hogy valaha is a tökéletes nyugalom állapotában fogjuk látni az 
egyházat ebben a világban. Ki van ugyanis téve a Sátán rosszindulata által támasztott 
ellenségek sorának, akiket Isten arra jelölt ki, hogy próbára tegyenek, és a türelmünk 
gyakorlására serkentsenek. Az itt említett állatokhoz hasonlítja ellenségeit, s megjegyzi, hogy 
örömüket lelték a háborúzásban. Nem kétséges, hogy Isten népének elméit az irgalmasság és a 
könyörület ellentétes hajlamai felé terelgesse, mert ezzel a lelkülettel várhatják az isteni 
segítséget. Minél jobban dühöngnek ellenségeik, s minél törvénytelenebbnek bizonyulhatnak 
a próbálkozásaik, annál több okuk van rá, hogy várják Isten közbelépését, Aki megalázza e 

                                                
1454 Bagster kétnyelvű változatában az alábbi olvasat szerepel: „mindegyikük ezüst-darabokkal hódol be”. 
Wheatland és Silvester fordítása: „Míg mindegyik meg nem hódol, fel nem hagy az ellenségeskedéssel, és hűbéri 
ezüsttel könyörög a békéért”. 
1455 Különféle egyéb magyarázatokat is adtak a כסף-מתרפס ברצי  mithrappes beratsey-kaseph szavakra, amiket 
Kálvin az ezüstdarabokon taposnak kifejezéssel fordít, s ami sok zavart okozott a fordítóknak. „Berlin a szavakat 
a ’calcantem frusta argenti’ kifejezéssel fordítja, amit ekképpen magyaráz: ’pavimentum argento tesselanum’. 
De Rossi így magyarázza a szavakat: ’Akik a lovaik patáira erősített ezüstlemezekkel mennek előre’. Immanuel 
Ben Solomon, akinek a Scholia-ját a zsoltáros egyes részeivel kapcsolatosan idézi De Rossi, ezt a magyarázatot 
adja: ‘Dicit [vates scil.] quod Deus disperdit nationes, quae volunt malum inferre Israeli, et coetum taurorum, seu 
reges illustriores, ut reges Assyriae et Babylonis, quorum quisque conculcat frusta argentea; i.e., incedunt cum 
lamina aurea sub pedibus suis ob multitudinem divitiarum suarum.’” – Rogers’ Book of Psalms, 2. kötet, 223. 
oldal. Dr. Geddes változata: „A nemzetek befolyásos urainak gyülekezete, akik ezüsttéglákon taposnak”, s 
feltételezi, hogy a költő a keleti királyok palotáinak padlójára utal, ami ezüsttel volt kirakva. Dr. Jubb a 
kifejezést az „akik ezüstdarabokkal hozzák magukat lázba” szavakkal fordítja, és utalásnak tekinti az 
egyiptomiakra, akik a Sistrának nevezett csilingelő hangszerükkel táncolnak a tulok-bálványaik előtt. Az, hogy 
szoktak ezek előtt a bálványok előtt táncolni, kiderül a 2Móz32:6-ból, ahol azt olvassuk, hogy Izrael népe az 
egyiptomi bálványimádást utánozva felkeltek énekelni és táncolni az aranyborjú előtt, mert ez a „felkelének 
játszani” szavak jelentése, amint az a 17-19. versekből kiderül. Az pedig, hogy sistrumot használtak a vallási 
ünnepeken, kiderül Hérodotosz történelemkönyvének második kötetéből. Az ezüstdarabok Jubb szerint azokat a 
lazán felerősített fémdarabkákat jelentik, amik a csilingelő hangot adták, mikor a hangszeren játszottak. A leírás 
illik az egyiptomiakra, s hogy valóban róluk van szó, az bizonyos mértékig valószínűsíthető a következő 
igeversből, ahol ezt olvassuk: „Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból”, mintha ennek a nemzetnek az előző 
versben említett leigázását itt már beteljesedettnek tekintené. Tucker tett itt egy nagyon jó megjegyzést. „Dávid”, 
mondja „a Messiást hívja segítségül Egyiptom hatalmának a letörése végett, de a bálványimádásuk gyűlölete 
miatt a legmegvetőbb kifejezésekkel írja le őket. Nem azt mondja: fenyítsd meg azok gyülekezetét, akik bikákat 
és tulkokat imádnak, s ezüsthangszerek hangjára táncolják körbe az oltáraikat, hanem egy szintre helyezi a népet 
az általuk imádott bálványokkal – ’a bikák és tulkok gyülekezete, akik ezüstmorzsáknak (vagy dararaboknak) 
táncolnak’”. A sistrum ovális, vagy kitágított félköríves hangszer volt egy vállszíj formájában, sárgaréz 
huzalokkal átszőve, melyek ellapított fejei adták a hangot azokban a lyukakban, ahol rögzültek. A zenész 
ritmusra rázva játszott ezen a hangszeren, s a sárgaréz huzalok adták az éles és hangos hangot.” – Mant. 
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világ gőgöseit és hatalmasait. Mivel Istennek ilyen a jelleme, tanuljunk meg Dávid eme 
imájából Hozzá fordulni bármikor, ha meg nem érdemelt üldöztetésben van részünk, s 
higgyük, hogy Ő képes minket azonnal megszabadítani ellenségeinktől. 

 
32. Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; Szerecsenország hamar kinyujtja 

kezeit Istenhez. 
33. E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! 

Szela. 
34. A ki kezdettől fogva az egek egein ül [szó szerint: a régi idők egein]; ímé, 

onnét szól nagy kemény szóval. 
35. Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a 

felhőkben van. 
36. Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékaidból;1456 az Izráelnek Istene ád 

erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten! 
 
32. Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból. A hálaadásról mondottakat folytatja, s 

megerősíti, amit korábban mondott: királyok jönnek majd hadisarcot fizetni Istennek. 
Példaként az egyiptomiakat és az etiópokat hozza fel. Ez kellőképpen bizonyítja, hogy a 
jóslatot ki kell terjeszteni Krisztusra, Aki által az egyiptomiak és az etiópok Isten hatalma alá 
kerültek. A תריץ tarits, a hamar kinyújtja kifejezéssel fordított szó fordítható a futásra készteti 
kifejezéssel is.1457 Szükségesnek látszott azonban a jelkép keménységét lágyítani. Kétséges, 
hogy arra a fürgeségre utal-e, amivel majd behódolnak, vagy azt mondja, hogy a kezüket 
kinyújtva könyörögnek kegyelemért a kérelmezők általános szokásának megfelelően. 
Bármely fordítás szerint a behódolásukról van szó, s elegendő annyit tudni, hogy Dávid azt 
jelenti ki: Egyiptom és Etiópia Isten hatalma alá kerülnek, de nemcsak ők, hanem a világ 
legtávolabbi részei is. 

A következő igeversben még messzebbre megy, és a Föld országait szólítja fel Isten 
dicséretére. Ez a nyelvezet azt foglalja magában, hogy akik egykor ellenségesek voltak Vele 
szemben, majd a szándékos imádói közé lesznek sorolva. Lennie kell istenismeretnek, amint 
már említettem, mielőtt az emberek ünnepelhetnék az Ő nevének dicséretét, s abban a tényben 
rendelkezünk a pogányok elhívásának bizonyítékával, hogy Mózes és a próféták hívogatják 
őket: zengjenek dicséretet az Úrnak. S hogy ne tűnjön furcsa és hihetetlen dolognak a beszéd 
Isten dicséretének elterjedéséről arról a földről, ahová eddig korlátozódott az egész világra, 
Dávid kinyilatkoztatja, hogy Isten jogos birtoka kiterjed a világ minden részére. Ő kezdettől 
fogva az egek egein ül, azaz, amint megjegyeztük a zsoltár elején, hatalma van minden 
teremtmény felett, s akaratával kormányozza az egész világegyetemet. Ez egy olyan igazság, 
ami még általános vonatkoztatásban is alkalmas arra, hogy Isten fenségének tiszteletteljes 
megfontolására indítson, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk a konkrétabb okot sem, 
amiért itt szó van róla. Említette a pogányokat, akik ekkor még nincsenek az egyházon belül, 
s azzal bizonyítja a felvételüket Isten kormányzása alá, hogy Ő a szuverén Teremtő, s utal a 
tényre, miszerint semmi csodálatos nincs abban, hogy aki az egeken ül, a Föld összes lakosára 
úgy tekint, mint a hatalma alá tartozókra. Az régi idők egei alatt azt akarja jelezni, hogy az 
egész emberiség az Ő hatalma alatt állt a kezdetektől fogva. Jeles bizonyítékát látjuk Isten 
dicsőséges hatalmának abban a tényben, hogy az egek szövetének végtelensége, a mozgásuk 
gyorsasága és a bennük zajló ellentétes keringések ellenére megőrződött bennünk a 
legtökéletesebb elrendezettség és harmónia, s ez a csodálatos és szép rend folytonosan 
fennmaradt a korokon keresztül. Nyilvánvaló tehát, hogy az egek ősrégi mivolta miképpen 
                                                
1456 A Károli-fordításban: hajlékodból – a ford. 
1457 „A héber nagyon hangsúlyos: Kús készteti Istenhez futásra a kezeit, azaz nagy fürgeséggel és örömmel veti 
alá magát Isten hatalmának és befolyásának.” – dr. Adam Clarke. 
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ajánlhatja nekünk Isten keze munkájának egyedi kiválóságát. Megemlítvén a teremtés 
munkáját, konkrétan a mennydörgésre tér ki, mert ezt érti a nagy kemény szó alatt, mint a 
Zsolt29:4-ben. Két szerkezet van, amit köthetünk a zsoltáros által használt szavakhoz: vagy 
parancsszavával előszólítja a mennydörgéseket, amik a hangosságukkal eget-földet 
megrengetnek, vagy az ő hatalmas hangja zendül meg a mennydörgésben. Az épp idézett 
igeverset kommentálva már megmutattam bizonyos fokig, hogy van helyesség abban, ha az 
Istent, mint mennydörgőt mutatjuk be, mert ez a tünemény a többinél jobban bámulatba ejti az 
emberek lelkét. S a szavak az íme felkiáltással bevezetve még alkalmasabbak a kóborló 
gondolataink összeszedésére, vagy talán inkább a magabiztosságunk megfeddésére. 

35. Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a 
felhőkben van. Ez a kifejezés utalás az előbbi mondatra, melyben azt jelentette ki, hogy Isten 
erős, vagy hatalmas hangon szól. Nem arra céloz, mintha mi bármit is képesek lennénk adni 
Neki, de miután hajlamosak vagyunk visszatartani a Neki kijáró tiszteletet, Dávid 
hozzákapcsol az erős hangú mennydörgéséről mondottakhoz egy rendelkezést, mely szerint 
készen kell állnunk a magunk részéről a dicséretének hangot adni. S hogy megóvja a pogány 
nemzeteket azoktól a valláshoz kapcsolódó hamis elképzelésektől, melyekbe bele szoktak 
merülni, visszavezeti őket a törvényhez, amiben Isten speciálisan jelentette ki Magát, s arra 
utal, hogy ha nem vesznek bele a tévelygésbe, akkor a teremtéstől és a világ kormányzásától 
elindulva szükségszerű lépésekkel el kell jutniuk ahhoz a tanításhoz, melyben Isten 
leereszkedvén, kijelentés által ismertette meg Magát az emberekkel. Mindez benne foglaltatik 
abban, amikor Istenről Izrael Isteneként beszél. De nem elégszik meg annak 
megparancsolásával, hogy hangos dicséretekkel ünnepeljék Isten hatalmát. A hitük 
gyakorlására buzdítja őket, mert a valóságban nem tulajdoníthatunk Istennek jobban erőt, 
mint mikor mindenre elégségesként megnyugszunk az Ő védelmében. Miután tehát kimondta, 
hogy az ő hatalma a felhőkben van,1458 hozzáteszi: Ő rettenetes a szent hajlékából, ami alatt 
azt érti, hogy a templomában használja a hatalmát, ami elégséges az ellenségei legyőzéséhez. 
Egyesek az eget és a földet értik a szent helyek alatt, de ez nem egyezik a szövegkörnyezettel, 
mert rögtön ezután hozzáteszi, hogy Izrael Istene ad erőt a népének. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
zsoltáros az egyház isteni védelméről beszél. A szentélyről beszélve itt is, mint máshol, 
többes számot használ, mert a szentély három részre oszlott. Röviden rámutat a szövetség 
ládájára, mint amit Isten hívő népének a magabiztosság jelképének kell elismernie, 
emlékezvén az ígéretre: „közöttetek fogok lakozni”, s így biztonságban megnyugodva az 
isteni védelem szárnyai alatt meggyőződéssel kell segítségül hívniuk az Ő nevét. Bármiféle 
jogosultság, amivel Izrael más nemzetektől eltérően rendelkezhetett ahhoz, hogy bízhassanak 
Isten felügyeletében, az ingyenes kegyelem ama szövetségéből eredt, melynek következtében 
Isten speciálisörökségének lettek kiválasztva. Emlékezzünk azonban arra, hogy Isten továbbra 
is használja az egyháza javára a hatalmának ezeket a félelmetes jeleit, melyekről a zsoltáros 
beszél. 

                                                
1458 „Ez a villámlás és a mennydörgés tüneményére utal, mert minden nemzet megfigyelte, hogy az elektromos 
áram ellenállhatatlan közreműködő – megsemmisíti az életet, darabokra zúzza a tornyokat és a kastélyokat, 
ledönti a legerősebb tölgyeket, és meghasogatja a legkeményebb sziklákat. A legfelvilágosultabb nemzetek 
joggal tekintették Isten hatalma és szuverenitása sajátos megnyilvánulásának.” – Greenfield. 
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69. zsoltár 
 
Szoros hasonlóság áll fönn a jelen és a huszonkettedik zsoltár között. A nyitó 

versekben Dávid ellenségeinek barbár kegyetlenségéről, és azokról a fájdalmas 
gonoszságokról beszél, amik őrá róttak.1459 De elméje, állítja, nem süllyedt a kétségbeesés 
olyan állapotába, ami meggátolta volna őt abban, hogy türelemmel várakozzon Isten 
védelmére, vagy elvegye a kedvét attól, hogy továbbra is a szent és becsületes élet útját 
kövesse. Inkább arról tesz bizonyságot, hogy a kegyessége, a bátorsága és a tevékenysége, 
amit az isteni dicsőség érdekeinek fenntartásában mutatott, volt az oka az emberek többsége 
vele szemben megnyilvánuló ellenségességének. Miután elpanaszolta, hogy nem kevésbé 
szégyenletesen, mint amennyire kegyetlenül elnyomták, arra kéri Istent: látogassa meg őket a 
megérdemelt büntetéssel. A végén úgy örvendezvén, mintha teljesültek volna a legnagyobb 
kívánságai, a dicséret ünnepélyes áldozatát adja meg Istennek. 

 
1. Az éneklőmesternek a sósannimra; Dávidé. 
 
Máshol már beszéltünk a sósannimról. A pontos jelentése bizonytalan és homályos, de 

a legvalószínűbb következtetés az, hogy ez valamiféle ének kezdete volt. Ha azonban bárki 
inkább egy zeneszerszám nevének tekintené, az ellen sincs ellenvetésem. Az a vélemény 
azonban, mely szerint ezt a zsoltárt tavaszi időszakban írták, mikor a liliomok virágozni 
kezdtek, teljességgel alaptalan és komolytalan.1460 Mielőtt azonban továbblépnénk, meg 
szeretnénk említeni, hogy Dávid ezt az ihletett ódát nem annyira a maga, hanem inkább az 
egész egyház nevében írta, ami Fejének ő volt az egyik kiemelkedő előképe, amint azt majd 
bővebben is kifejtjük a folytatásban. Ez nagyon megérdemli a figyelmünket, hogy aztán még 
figyelmesebben szemléljük az Isten egész népe közös állapotának itt szereplő leírását. 
Emellett nagyon valószínű, hogy Dávid itt nemcsak egyfajta üldözésre céloz, hanem 
mindenféle gonoszságra, melyeket hosszú évek során összességében szenvedett el. 

 
2. Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. 
3. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és 

az áradat1461 elborít engem. 
4. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom; szemeim elbágyadtak, várván 

Istenemet. 
5. Többen vannak fejem hajszálainál, a kik ok nélkül gyűlölnek engem; 

hatalmasok a vesztemre törők, a kik ellenségeim alap nélkül;1462 a mit nem ragadtam el, 
azt1463 kell megfizetnem! 

                                                
1459 A konkrét ellenségek, akikről beszél bizonytalanok, egyesek a zsoltár megírásának okaként a Saultól 
elszenvedett üldöztetést jelölik meg, mások pedig Absolon lázadását. De Dávid eseménydús életének bármely 
részére is utal ez a zsoltár, azt a következtetést mindenképpen elvonhatjuk a gyakoriságból, mellyel az 
Újszövetség idézi, és Krisztusra vonatkoztatja, hogy Róla szóló próféciát tartalmaz, Akinek az elvetett és 
üldözött Dávid az előképe volt. Az újszövetség legalább hétszer idézi: az 5. verset a Jn15:25, a 10. verset a 
Jn2:17 és a Rm15:3, a 22. verset a Mt27:34, 48 és a Jn19:28-29, a 23. és 24. verseket a Rm11:9.10, és a 26. 
verset a Csel1:16, 20. 
1460 A zsoltár elején szereplő ששים, sósannim szó általuk adott jelentésére alapozzák ezt a véleményüket, amit 
liliomoknak fordítanak. 
1461 “Ou, la force et le fil.” — Széljegyzet. “Vagy az erő és az áradat.” 
1462 “Ou, fortifiez.” — Széljegyzet. “Vagy, megerősítettek.” 
1463 A héber אז, azt szó hangsúlyos: „az אז in ipso articulo, (Schultens in, Péld7:22), közvetlenül, mindenféle 
állítás, vagy szünet nélkül.” – Lowth, idézve a Merrick’s Annotations-ban. 
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6. Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te 
előtted: 

 
2. Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. A vizek jelképével 

a zsoltáros oly szélsőségesen lesújtónak mutatja be az állapotát, hogy az már a kétségbeesés 
szélére juttatta. Tudjuk azonban, hogy egyáltalában nem volt elpuhult és elnőiesedett valaki, 
hanem rendkívüli bátorsággal szállt szembe a félelmetes kísértésekkel és győzte le azokat. 
Ebből következtethetünk kétségbeesés keserűségére, ami akkor sújtotta őt le. Egyesek a lélek 
szó alatt az életet értik,1464 de ez nagyon hűvös és nem kielégítő jelentést eredményez. Ez 
inkább a szívet jelenti. Az ember, mikor mély vízbe kerül, egy ideig meggátolhatja, hogy a víz 
a testébe hatoljon a szájának és az orrnyílásainak elzárásával, de végül, miután lehetetlenség 
az emberi lénynek levegővétel nélkül élni, a fuldoklás végül rákényszeríti, hogy engedje 
magába a vizet, ami aztán eljut a szívéig is. Dávid ezzel a hasonlattal arra céloz: nemcsak 
elborították a vizek, és átcsaptak felette, de rákényszerült, hogy a testébe is beengedje azokat. 

3. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok. Itt mély sárhoz hasonlítja a 
megpróbáltatásait, ahol még nagyobb a veszély. Ha ugyanis az ember szilárd alapra teheti a 
lábait, kiemelkedhet, amint sok példa bizonyítja, hogy emberek a szilárd alapon megvetve a 
lábaikat hirtelen elrugaszkodással kiemelkedtek és megmenekültek a vízben pusztulástól. 
Mikor azonban az ember valami mocsaras, vagy sáros folyóba merül, akkor vége van, nincs 
eszköze önmaga megmentésére.1465 A zsoltáros újabb körülményekkel hozakodik elő 
nyomorult állapotának szemléltetése végett. Kijelenti, hogy az áradat elborítja: ez kifejezése 
annak az összevisszaságnak és zűrzavarnak, amit a nyomorúságai és üldöztetései produkáltak. 

4. Elfáradtam a kiáltásban. Dávid Istent keresve és az Ő nevét segítségül híva a ritka 
és csodálatos türelem példáját mutatta, mikor a dolgai ennyire zűrzavaros és kétségbeejtő 
állapotba jutottak. Panaszkodik, hogy addig kiáltozott, amíg kimerült és berekedt, s minden 
semmi eredménnyel sem járt. Az elfáradtam szóval nem arra utal, hogy feladta az 
imádkozást, mintha elvetette volna magától az ima gyakorlásának minden szeretetét és örömét 
az után, hogy számára alkalmatlannak bizonyult a szabadulás eszközeként. Inkább a 
fáradhatatlan kitartását írja le, s ugyanezt fejezik ki a kiszáradt torok és az elbágyadt 
szemek.1466 Természetesen nem az emberek előtt kiáltozott puszta színlelésből, és a rekedtsége 
sem egy nap folyamán alakult ki. Látjuk tehát, hogy noha a testi erői el is hagyták, hitének 
elevensége semmiképpen sem hunyt ki. Mikor elgondolkodunk azon, hogy Dávid mondhatni 
Krisztus szájával szólt, s mondhatni minden valódi szent szájával, akik a Krisztus testének 
tagjai, akkor nem szabad azt gondolnunk, hogy valami furcsaság történik velünk, ha 
valamikor úgy elborít minket a halál, hogy képtelenek vagyunk meglátni az élet 
legcsekélyebb reménységét. Inkább tanuljunk meg idejekorán, míg Isten meg nem ment 
minket, ezen az igazságon elmélkedni, s megragadni azt a segítséget, amit nyújtani tud a 
bajban: hogy a hit még a megpróbáltatások legnagyobb mélységeiben is képes minket 
megtartani. Sőt fel is emel Istenhez, mert amint Pál is bizonyságot tesz róla (Rm8:39), nincs 
sem magasság, sem mélység, ami elválaszthatna minket az Ő végtelen szeretetétől, Aki képes 
elnyelni minden mélységet, még magát a poklot is. 

5. Többen vannak fejem hajszálainál, a kik ok nélkül gyűlölnek engem. A zsoltáros 
most jelképek nélkül fejezi ki azt, amit a sár és a vizek heves áradásának hasonlatával 

                                                
1464 „A vizek a lelkemig hatoltak”, azaz a mindent elborító megpróbáltatások az életemet fenyegették, v. ö. a 16. 
verssel.” – Cresswell. Williams úgy véli, hogy ez utalás a lyukas csónakra, vagy árvízre. 
1465 “Comme nous en voyons plusieurs qui donnans du pied au fond, de roideur trouvent facon d’eschapper le 
peril de l’eau: mais depuis qu’on se trouve une fois enfonce en quelque bourbier ou riviere limonneuse, c’est fait, 
il n’y a nul moyen de se sauver.” 
1466 „’Elbágyadtak a szemeim’, stb. Ezt jelképesen mondja, a hasonlatot attól a fájdalomtól kölcsönzi, ami a 
szemeinkben támad, ha hosszasan és erőteljesen egyetlen pontra szegezzük azokat.” – Cresswell. 
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mondott korábban. Miután az ellenségek oly nagy tömege üldözte, jó oka volt arra is, hogy 
megszámlálhatatlanul sokféleképpen félje a halált. Nem túlzó a nyelvezete, mikor azt mondja: 
ellenségei többen voltak a feje hajszálainál, hiszen az egész királyság halálosan gyűlölte és 
megvetette őt, mert általánosan hitték, hogy országának aljas és gonosz árulója volt. A szent 
történelemből pedig azt is tudjuk, milyen nagy létszámú és erős hadsereget küldött Saul az 
üldözésére. A vele szemben táplált halálos gyűlöletüket fejezi ki annak kimondásával, hogy 
elszántan törekedtek a megsemmisítésére, sóvárogva az ő erőszakos halálára. Kijelenti 
azonban azt is, hogy semmivel sem szolgált rá erre a szüntelen üldöztetésre. A héber חנם 
chinnam szó, amit az ok nélkül kifejezéssel fordítottunk, s amit egyesek a semmiért 
kifejezéssel fordítanak, azt sugallja, hogy erőteljesen vágyakoztak őt bántalmazni, noha a 
legcsekélyebb rosszat sem tette nekik, s a legkevésbé sem provokálta őket semmilyen rossz 
bánásmóddal. Emiatt alkalmazza ellenségeire a שקר sheker azaz hazugok megszólítást, mert 
nem volt jogos alapjuk hadakozni ellene, bár ők az ellenkezőjét állították. Keressük tehát az ő 
példájából kiindulva a jó lelkiismeret bizonyságának támogatását, valahányszor csak 
üldöztetésben van részünk, s szabadon tiltakozzunk Isten előtt azzal, hogy az ellenségeink 
által irántunk táplált gyűlölet teljességgel alaptalan. Ez olyan önkontrollt foglal magában, 
amihez nagyon nehéz az embernek hozzászoktatnia magát, sőt annál nehezebb, minél 
buzgóbban törekszünk az elérésére. Pusztán elpuhultság tűrhetetlen gonoszságnak tekinteni az 
igazságtalan bánásmódot, s ennek ostobaságát nagyon szerencsésen leplezi le Szókratész 
nemes, a feleségének adott válasza, akinek egy napon a börtönben siránkozva azon, hogy a 
férjét tévesen ítélték el, ezt mondta: „Micsoda? Jobban szeretnéd, hogy a vétkeim miatt 
sújtanának halálbüntetéssel?” Dávid azt is hozzáteszi, hogy nemcsak az erőszak gonoszságait 
szenvedte el, de nagyon sok gyalázkodást és arcátlanságot is, mintha sok bűnt követett volna 
el. Ez pedig olyan megpróbáltatás, amit a leleményes elmének keserűbb és nehezebb elviselni, 
mint száz halált. Sokan határozottan készen állnak a halállal szembenézni, de egyáltalában 
nem készülnek fel arra, hogy hasonló állhatatosságot mutassanak a szégyen elviselésében. 
Emellett Dávidtól nemcsak a javait rabolták el az erőszakos fosztogatók, hanem még a 
személyében is meghurcolták, mint tolvajt és rablót. 

A mit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem!1467 Mikor az ellenségei így kifosztották 
és bántalmazták, kétségtelenül azzal kérkedtek, hogy egy romlott és gonosz ember bírái 
voltak, s tudjuk, hogy bírókként nagy tisztelet övezte őket. Tanuljunk meg tehát ebből a 
példából felkészülni nemcsak az összes veszteség és baj, sőt maga a halál, de a szégyen és a 
feddés türelmes elviselésére is, valahányszor csak alaptalanul vádolnak minket. Maga 
Krisztus, minden igazságosság és szentség forrása sem mentesült a rágalmazástól, miért 
kellene hát megdöbbennünk, mikor hasonló próba elé kerülünk? Jól megerősítheti az 
elménket, ha fontolóra vesszük, hogy szilárdan kitartani az igazságosság gyakorlásában a 
becsületességünk valódi próbája, még ha efféle „jutalmakat” is kapunk érte a világtól. 

6. Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat. Ágoston kevés haszonnal munkálkodott 
annak kimutatásán, hogy miképpen vonatkoznak ezek a szavak Krisztusra, s végül a tagokra 
helyezi át azt, amit nem lehet elmondani a Főről.1468 Dávid itt az irónia nyelvezetét használja, 

                                                
1467 „Látszólagos helytelenség van ennek az igeversnek a nyelvezetében, jóllehet az értelme tökéletesen világos. 
Ez egy közmondásos kifejezés az emlegetett ellenségek igazságtalanságának és zsarolásának leírására, akik 
minden jogalap nélkül arra kényszerítették a beszélőt, hogy adja át a javait olyanoknak, akiknek semmi közük 
nem volt azokhoz.” – Walford. Horsley megjegyzi, hogy ez az utolsó mondat egy közmondásszerű kifejezés, 
melynek ez a jelentése: „Én tétettem felelőssé mások bűneiért”. Dr. Adam Clarke szintén megjegyzi, hogy ez 
egyfajta közmondásszerű kifejezés, mint például az alábbi: „Akik a gonoszt elszenvedték, azok fizetik meg az 
árat” – „A királyok bűneiért a nép büntettetik”. Ez elsősorban Krisztusra vonatkozik, aki tökéletesen szent volt, 
de elhordozván az ember vétkeiért járó büntetést, eleget tett az isteni igazságnak az Általa soha el nem követett 
bűnökért, s visszaadta azokat az áldásokat, melyeket soha el nem vett. 
1468 Ágoston szerint a Messiás, mikor a „balgatagságáról” és a „bűneiről” beszél, akkor az emberek ama bűneit 
említi, amiket Neki lettek tulajdonítva, s amelyekért a törvény átka alatt szenvedett és halt meg, mert a törvény 
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s ezzel a kifejezésmóddal azt kívánta jelezni, hogy az emberek igazságtalan ítéleteitől 
elboríttatván Istenhez fordul, és könyörög Neki: legyen az ügyének védelmezője. Ez sokkal 
hangsúlyosabb, mintha egyenesen, jelképek nélkül mondaná azt, hogy Isten ismeri a 
becsületességét. Ezen a módon súlyosan meg is feddi ellenségeit, s mondhatni nemes 
megvetéssel tekint le a rágalmazó beszédekre, melyeket ellene szóltak. Ahogyan Jeremiás is, 
mikor ezt mondja: „Ó Uram! Megtévesztettél engem, s én megtévedtem” (Jer20:7).1469 

Egyes tudatlan emberek erőszakos szerkezetet húznak Jeremiás eme szavaira, mintha 
azok azt jelentenék, hogy ténylegesen megtévedt, pedig inkább úgy kell őt érteni, mint aki 
keserű szarkazmussal gúnyolja rágalmazóit, akik gonoszul beszélvén róla, megvádolhatók 
azzal, hogy Magát Istent feddik és káromolják. Dávid az előttünk álló igeszakaszban 
hasonlóképpen folyamodik Istenhez, mint ügyének bírójához, hogy megóvja magát az 
összeomlástól az emberek perverz ítéleteinek következtében. S miután rendelkezett a jó 
lelkiismeret bizonyságával, nagyfokú közönnyel fogadja az embereknek a jelleméről 
kialakított igazságtalan értékeléseit. Valóban kívánatos, hogy az emberek elismerjék és 
elfogadják a becsületességünket, még hozzá nem annyira a saját, hanem inkább az 
embertársaink beszámolói alapján. Ha azonban minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy 
az emberek kedvező, megtisztelő véleményt alakítsanak ki rólunk, ám ők kiforgatják és 
megrontják minden jó szavunkat, és minden jó cselekedetünket, akkor fenn kell tartanunk az 
elme ama nagyságát, mellyel bátran megvetjük a világot és a hamis vádaskodókat, 
megelégedvén egyedül és kizárólag Isten ítéletével. Azok ugyanis, akik túlzottan törekednek a 
jó hírnevük fenntartására, gyakran tapasztalják meg a szív elgyengülését. Legyünk mindig 
készen meggyőzni az embereket, de ha nem hajlandók meghallgatni azt, amit a magunk 
védelmére mondunk, haladjunk tovább utunkon, akár rossz, akár jó véleménnyel vannak róla, 
Pál példáját követvén, ahogyan félelme nélkül hivatkozott Istenre, Aki „a ki egyrészt világra 
hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait” (1Kor4:5). 

 
                                                                                                                                                   
bűnösként kezelte Őt a Neki tulajdonított bűnök következtében. Hasonló magyarázatot adnak Horsley és Horne 
püspökök, valamint sokan mások is. „A Messiás”, mondja Horsley, „itt, mint sok más helyen is, az emberek 
ostobaságáról és vétkeiről beszélhet, melyekért Ő Maga tétetett felelőssé, mint a sajátjaiért”. Ha el is ismerjük, 
amint arra hajlamosak vagyunk (bár Kálvin az ellenkezőjét vallja), hogy ez az igeszakasz vonatkoztatható 
Krisztusra, kétséges, hogy vajon helyes-e ez a magyarázat. Azok bűnei, akikért Krisztus meghalt, a Neki 
tulajdonítás folytán a törvény szemében kétségtelenül az Ő bűneivé váltak abban az értelemben, hogy Ő vált 
értük felelőssé. De meg kell említeni, hogy noha a Szentírás úgy beszél Róla, mint Aki „megsebesíttetett 
bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért”, valamint „a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára”, soha nem 
használ olyan kifejezésformát, ami akár csak látszólag is lerontaná ártatlan tisztaságát, azaz soha nem beszél 
azok bűneiről, akikért meghalt, úgy, mint az Ő bűneiről. Amit Horsley magyarázatként tesz hozzá, az nagyon 
meggondolatlan. „Talán”, mondja, „Ő, Aki noha bűn nélkül való volt, s mégis mindenben hozzánk hasonlóan 
megkísértetett, itt alázatosan beszél a szenvedély ösztönzéséről, mint gyengeségről és hibáról a saját elméjében, 
megvallván azt az Atya előtt”. Semmi sem állt távolabb a prelátus szándékától, mint hogy bármi olyasmit 
tanítson, ami összeegyeztethetetlen Isten Fiának tökéletes szentségével, ezért konkrétan figyelmeztet, hogy „Ő 
bűn nélkül való”. A nyelvezet tehát, amit használ aligha egyeztethető össze ezzel a nézettel, s nem is közvetít 
semmi hasonlót, hacsak nem tévedésből. „Jön a világ fejedelme”, mondta Jézus a tanítványainak, „és énbennem 
nincs semmije”. Énbennem nincs semmije, azaz dr. Doddridge szavaival: „nincs vétkem, ami hatalmat adna neki 
felettem, és nincs bennem semmiféle belső romlás, ami miatt hatnának rám a kísértései”. A szöveg 
legtermészetesebbnek és legkövetkezetesebbnek tűnő magyarázata az, amelyik úgy tekinti a Messiást, mint Aki 
ünnepélyesen folyamodik az Atyához az ártatlanságának igazolása végett. Az ellenségei hamisan vádolták Őt 
bűnökkel, és ezeket a vádakat tették meg a Vele szembeni kegyetlen és rosszindulatú bánásmódjuk alapjává. Az 
isteni Szenvedő tehát magabiztosan folyamodik Istenhez, ezt mondván: Te vagy a mindentudó és igazságos Bíró, 
Aki tudja, hogy ártatlan vagyok mindazokban a bűnökben, melyeket felhoznak ellenem, s Téged kérlek, hogy 
védelmezd az ügyemet. Ezt a magyarázatot, melyek sok kiváló magyarázó, például dr. Boothroyd, dr. Morrison, 
Walford és mások is elfogadnak, erőteljesen alátámasztja a szövegkörnyezet is. Az előző versekben az 
ártatlanságának erőteljes bizonygatását olvassuk, s nagyon természetes, hogy ehhez hozzákapcsolódik az 
emberek hamisságaira és rágalmaira történő hivatkozás a világegyetem mindent látó és igazságos Bírája előtt. 
1469 A Károli-fordítás szerint: Rávettél Uram engem és rávétettem – a ford. 
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7. Ne szégyenüljenek meg miattam, a kik rád várnak,1470 Uram, Seregeknek Ura! 
Ne pironkodjanak miattam, a kik téged keresnek, oh Izráelnek Istene! 

8. Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orczámat. 
9. Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynyé.1471 
10. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak 

gyalázásai hullanak reám. 
 
7. Ne szégyenüljenek meg miattam, a kik te benned remélnek, Uram, Seregeknek Ura! 

Dávid kijelenti, hogy ő példaként szolgál, melyből Isten egész népe nyerhet alapot akár a 
reménységhez, akár a kétségbeeséshez. Noha az emberek nagy többsége megvetette és utálta 
őt, mégis maradtak néhányan, akik hajlandók voltak igaz és pártatlan bizonyságot tenni az 
ártatlanságáról, tudván, hogy igazságtalanul bántalmazták az üldözői, de őt, miután állandóan 
Isten kegyelmére és jóságára hagyatkozott, semmiféle kísértés nem volt képes elcsüggeszteni, 
vagy eltéríteni a szilárd kitartástól az igazi kegyesség gyakorlásában. Mikor azonban 
meglátták a csapásokat és megpróbáltatásokat, melyekben mindazonáltal része volt, az 
egyetlen következtetés, amire jutottak, hogy minden fáradozás, és munkálkodás, amit Isten 
odaszánt szolgálatában kifejtett, teljes mértékben elvettettek. Miután minden egyes példa, 
melyekben Isten kiterjeszti a támogatását a szolgáira, megannyi pecsét is egyben, melyekkel 
az irántunk való jóságát és kegyelmét erősíti meg, s biztosít minket azokról, a kegyeseknek 
rendkívüli mértékben el kellett csüggedniük, mikor Dávid elhagyatottá vált a szélsőséges 
megpróbáltatásokban. Ennek az elcsüggedésnek a veszélyével járul most Isten elé. Nem 
mintha Istent valaha is szükség lenne bármire emlékeztetni, hanem nekünk engedi meg, hogy 
bensőségesen odajárulhassunk a kegyelem trónusához. A várni szó tulajdonképpen 
reménységet jelent, Isten keresése pedig az imádkozást. A kettő összekapcsolása azt a hasznos 
leckét tanítja nekünk, hogy a hit egyáltalában nem inaktív alapelem, mert eszköz, ami Isten 
keresésére serkent minket. 

8. Mert te éretted viselek gyalázatot. Most konkrétabban mondja ki azt, amit a hatodik 
versben ironikusan említett, ahol elmondta, hogy balgatagsága nem maradt rejtve Isten előtt. 
Sőt, még tovább is megy, kijelentvén, hogy nemcsak ellenségeinek vele szemben tanúsított 
gonosz bánásmódja volt igazságtalan és abszolút meg nem érdemelt, de ügye valójában Isten 
ügye is volt, mivel bármit vállalt is fel, és bármibe kezdett is bele, mindazt kifejezetten Isten 
parancsára tette. Saulnak kétségtelenül más okai voltak, vagy mást részesített előnyben, mikor 
Dávidot üldözte, miután azonban a vele szemben táplált gyűlölete kétségtelenül abból fakadt, 
hogy Isten királlyá hívta el és kente fel őt, Dávid itt joggal tiltakozik az ellen, hogy nemcsak 
nem követett el semmiféle gonoszságot, de ráadásul még az emberek is azért voltak róla 
általánosan kedvezőtlen véleménnyel, és ítéltek el elhamarkodottan, mert engedelmeskedett 
Istennek. Nagy vigasztalás forrása ez az igaz hívőknek, ha azzal tiltakozhatnak, hogy Isten 
jótállásával és elhívásával rendelkeznek mindahhoz, amit csak felvállalnak, vagy amibe csak 
belekezdenek. Ha gyűlöl minket a világ a nyilvános hitvallásunkért, ez olyan dolog, amit 
várnunk kell, s nyilvánvaló abból a megfigyelésből, mely szerint a gonoszok rendszerint 
semmivel szemben sem hevesebbek, mint mikor Isten igazságát és az igaz vallást támadják, s 

                                                
1470 A Károli-fordítás szerint: te benned remélnek – a ford. 
1471 Keleten, ahol a többnejűség uralkodik, az egy apától, de több anyától származó gyermekek ritkán tekintenek 
egymásra testvérekként, inkább idegeneket és ellenségeket látnak egymásban. Az egy anyától származók viszont 
sajátosan erős vonzalommal tekintenek egymásra. Ezért mondja Gedeon Zébának és Sálmunáhnak, akik halálra 
adták a testvéreit: „Az én atyámfiai, az én anyámnak fiai voltak azok. Él az Úr! ha életben hagytátok volna őket, 
én sem ölnélek meg titeket!” (Bír8:19) Rendkívüli módon fokozta tehát Dávid szenvedéseit, hogy „jövevénnyé 
vált anyja fiai előtt”, akiktől vonzalmat és együttérzést várt volna el, bármennyire is elvetették azok a testvérei, 
akik apjának más feleségeitől származtak. 
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ebből megvan az alapunk a megkettőzött magabiztossághoz.1472 Ebből az igeszakaszból azt is 
megtanuljuk, hogy mennyire szörnyűséges az emberek rosszindulata, akik a feddés és a 
megrovás alapjává teszik az Isten dicsőségére irányuló buzgóságot, ami az igazi hívőket 
mozgatja.1473 De nagyon jó a számunkra, hogy Isten nemcsak eltörli a feddéseket, melyeket a 
gonoszok szórnak ránk, hanem úgy meg is nemesíti azokat, hogy felülmúlják a világ összes 
tisztességét és dicsekedését. A zsoltáros ezután tovább fokozza a panaszát újabb 
körülménnyel, ti. hogy a rokonai és a barátai is kegyetlenül eltaszították. Ebből 
megtanulhatjuk, hogy mikor a vallás ügye iránti buzgóságunk miatt nem kerülhetjük el a 
felebarátaink nemtetszését, a kötelességünk az, hogy egyszerűen csak Istent kövessük, s ne 
tanácskozzunk testtel és vérrel. 

10. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.1474 Dávid ellenségei 
kétségtelenül azt vallották, hogy semmi sem áll tőlük távolabb, mint Isten szent nevének 
megérintése, de ő megfeddi képmutató kifogásaikat, s kijelenti: Isten csatáját vívja. A mód, 
ahogyan ezt cselekedte, megmutatja, hogy a lelkét az Isten egyháza iránti buzgóság 
lobbantotta lángra. S nemcsak az elszenvedett rossz bánásmód okaként jelöli ezt meg – a féltő 
szeretetet Isten egyháza iránt – hanem az is kijelenti, hogy bármiféle gonosz bánásmódnak lett 
is kitéve, mégis mondhatni megfeledkezvén magáról, szent buzgósággal égett az egyház, 
egyidejűleg Isten dicsősége érdekében, amivel elszakíthatatlanul összekapcsolódott. S hogy 
ezt még nyilvánvalóbbá tegyük, jegyezzük meg, hogy bár szavakban mindenki azzal 
dicsekszik, hogy megadja Istennek az Őt megillető dicséretet, mikor azonban a törvény, az 
erényes és szent élet szabálya eléjük tárja a követelményeit, az emberek csak gúnyolódnak 
azon, sőt mi több, dühödten ellene törnek azzal a szembeszegüléssel, amit az Ő Ígéjével 
szemben tanúsítanak. S teszik ezt úgy, mintha Isten csak azt akarná, hogy szájjal tiszteljék és 
szolgálják, de nem állította volna fel a trónját az emberek között, hogy onnan kormányozza 
őket. Dávid tehát itt az egyházat állítja Isten helyére: nem azért, mert az egyházra akarta 
átruházni azt, ami Istent illeti meg, hanem hogy megmutassa azoknak az állításoknak a 
hiábavalóságát, melyeket az emberek tesznek arról, hogy ők Isten népe, közben pedig 
kivonják magukat Isten szent törvényének a felügyelete alól, aminek az egyház a hűséges 
őrzője. Emellett Dávidnak az emberek ama osztályával volt dolga, akik bár képmutatók és 
elfajultak voltak, mégis Isten népének vallották magukat, ugyanis mindenki, akik Saulhoz 
ragaszkodtak, azzal dicsekedtek, hogy helyük van az egyházban, s Dávidot annak hitehagyott 
és megrothadt tagjaként bélyegezték meg. Ettől a méltatlan bánásmódtól Dávid egyáltalán 
nem csüggedt el, hanem szándékosan elviselt minden támadást az egyház védelme érdekében. 
Kijelenti, hogy nem rendíti meg mindaz a rossz és a gyalázkodás, amit személyesen 
szenvedett el az ellenségei részéről. Félretéve minden törődést önmagával, csak az egyház 
elnyomott állapota miatt nyugtalankodik és gyötrődik, vagy inkább ég a kíntól, s emészttetik a 
fájdalma hevességétől. 

Az igevers második mondata ugyanazt jelenti, utalván arra, hogy semmije sincs 
Istentől külön. Egyesek más értelemben magyarázzák, miszerint a gonosz és gőgös emberek 
Dávid megtámadásának szándékával Magára Istenre irányították a dühüket és 
erőszakosságukat, s ezen a módon döfték át ennek a szent embernek a szívét a 
káromlásaikkal, tudván, hogy semmi sem okoz neki nagyobb fájdalmat, mint ezek elviselése. 
                                                
1472 Azaz a magabiztossághoz, mely először is abból fakad, hogy először is igazságtalanul szenvedünk, 
másodszor is Isten ügyéért szenvedünk. 
1473 “Qui convertissent en diffame et blasme le desir que les fideles ont de sa gloire.” 
1474 „Az ige nemcsak megenni, felfalni, hanem elmállasztani, felemészteni jelentéssel is bír, amiképpen a tűz 
választja szét egymástól az alkotórészeket (lásd Parkhurstöt az אבל szóról), s a héber féltő szeretet szógyökér 
jelentése látszólag felemészteni, elmállasztani, mint a tűz. A szó (mondja Parkhurst) a héber Bibliában az emberi 
alkat heves, vagy lázas vonzalmaira vonatkozik, aminek a hatásait olyannak ismerjük, mint a tűzét: szétmállaszt, 
felemészt. Ennek megfelelően mind az ókori, mind a modern költők bővelkednek az ezeket a forró és emésztő 
érzelmeket leíró kifejezésekben, melyeket a tűztől és annak hatásaitól kölcsönöznek. (Lásd קנא)” – Mant. 
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Ez a magyarázat azonban túlságosan erőltetett. S erőltetett azok magyarázata is, akik úgy 
tekintenek Dávidra, mint aki ugyanúgy nem késlekedett a kegyelem trónja elé járulni alázatos 
könyörgéssel, valahányszor csak Isten nevét hallotta becsmérelni, és káromoltatni, mintha ő 
maga lett volna vétkes az isteni Felséggel szembeni árulás vétkében. Én ezért a már vázolt 
véleményhez ragaszkodom, miszerint Dávid megfeledkezett önmagáról, s minden 
szomorúsága, amit érzett, abból a szent buzgalomból fakadt, aminek a lángjában égett, mikor 
látta, hogy szörnyűséges káromlásokkal sértegetik és gyalázzák Isten szent nevét. A 
példájából megtanuljuk, hogy miután a természetünknél fogva túlságosan lágyak és 
érzékenyek vagyunk a gyalázat és a becsmérlés elhordozására, meg kell próbálnunk kilépni 
ebből a boldogtalan elmeállapotból, s inkább attól a szidalmazástól megszomorodni és 
gyötrődni, amit Istenre zúdítanak. Ezek miatt kell mély felháborodást éreznünk, s még 
erőteljes nyelvezettel kifejezésre is kell juttatnunk azt, de a személyesen elszenvedett rosszat 
és gyalázkodásokat panaszkodás nélkül kell elhordoznunk. Amíg meg nem tanulunk nagyon 
csekély értéket tulajdonítani a saját hírnevünknek, soha nem lobbanunk valódi buzgósággal 
lángra az isteni dicsőség fenntartása és növekedése érdekében. Emellett, miután Dávid az 
egész egyház nevében beszél, bárminek, amit mond, a mindenek fölött való Főben illik 
beteljesedni. Nem meglepő tehát, hogy az evangélisták ezt az igeszakaszt Krisztusra 
alkalmazzák (Jn2:17). Hasonlóképpen buzdítja Pál a Rm15:3, 5-6-ban a kegyeseket Krisztus 
utánozására, második személyben szólván hozzájuk, s ezzel egyben azt is tanítja, hogy az 
igeszakaszban foglalt tantétel nagyon széles körű, s megköveteli tőlük, hogy teljesen az isteni 
dicsőség növekedésének szenteljék oda magukat, szóban és tettben egyaránt próbálják 
megőrizni az épségét, óvakodván attól, nehogy a saját hibájukból elhomályosítsák azt. Mivel 
Krisztus, Akiben az Istenség egész fensége ragyog fel, nem vonakodott kitenni magát 
mindenféle mocskolódásnak az Atya dicsőségének fenntartása végett, mennyire aljas és 
szégyenteljes lenne, ha kivonnánk magunkat a hasonló sors alól! 

 
11. Ha sírok és bőjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik. 
12. Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik. 
13. A kapuban ülők engem gyaláznak,1475 és az erős italokat ivók1476 rólam 

énekelnek. 
14. Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek [vagy: jóakaratodnak] 

idején, oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te 
megszabadító hűségeddel. 

 
11. Ha sírok és bőjtöléssel gyötröm lelkemet. Dávid itt azt bizonyítja a jelekkel, vagy 

hatásokkal, hogy az isteni dicsőség párolására irányuló erőfeszítései tiszta és jól szabályozott 
buzgóságból fakadtak, mert nem a test zabolátlansága késztette, vagy lobbantotta lángra, 
hanem inkább megalázta magát Isten előtt, Őt választván a szomorúsága tanújának. Ezzel 
még nyilvánvalóbban kimutatja ellenségeinek javíthatatlan romlottságát. Gyakorta 
megtörténik, hogy az Isten dicsőségének védelmében bátran fellépők a gonoszokat a végsőkig 
provokálják és bőszítik azzal, hogy megvetően és féktelenül szállnak velük szembe. Dávid 
buzgósága azonban annyira kimért volt, hogy még az acél keménységét is meg kellett volna 
lágyítania. Ezzel a körülménnyel azonban azt akarta megmutatni: ellenségei arcátlansága oly 
erőszakosan elnyomta őt, hogy egyetlen szót sem mert szólni Isten ügyének védelmében, 
ezért nem maradt más eszköze annak védelmében, csak a könnyek és a gyász. Amint tudjuk, 
meg volt fosztva attól, hogy szabadon hangot adjon a szíve érzelmeinek, vagy inkább a 
szavait, mint egy elítélt ember szavait, kegyetlen becsmérléssel utasították vissza. A nagyobb 
állhatatosság bizonyítéka volt tehát, mikor ilyen körülmények között változatlan buzgósággal 
                                                
1475 A Károli-fordítás szerint: rólam szólanak – a ford. 
1476 A Károli-fordítás szerint: a borozók – a ford. 
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folytatta, és kitartott az önkéntes gyászban, amit az Isten tiszteletének és dicsőségének 
fenntartása érdekében vállalt magára. Ezért mondja, hogy sírt, böjtöléssel gyötörte a lelkét, és 
öltözött gyászruhába, mert ezek voltak a gyász jelei a zsidók között. Ellenségei azonban 
mindezeket a dolgokat a gúny és a kötekedés tárgyává tették,1477 amiből nyilvánvaló, hogy 
démoni düh mozgatta őket. Fontos megerősödnünk efféle példákkal, nehogy elcsüggedjünk, 
mikor manapság is találkozunk ugyanazzal a romlottsággal, amivel az evangélium ellenségei 
inkább ördögöknek, semmint embereknek bizonyulnak. Óvakodnunk kell azonban attól, hogy 
olajat öntsünk a már úgyis hevesen lobogó tűzre, s inkább Dávidot és Lótot kell utánoznunk, 
akiknek noha nem volt szabadságuk megfeddeni a gonoszokat, a szívükben mégis mélyen 
megszomorodtak. S még a gonoszok kénytelenek lesznek is meghallgatni minket, a kedvesség 
és az alázat akkor is erőteljes eszközöknek bizonyulnak majd, vagy inkább a legjobbak 
lesznek a szent buzgóság féken tartására. Azok, akik úgy vélik: Dávid arra céloz, hogy 
megadta magát, és hajlandó elszenvedni a büntetést az ellenségei helyett, azzal próbálják 
alátámasztani a véleményüket, hogy gyászruhába öltözött. Én azonban egyszerűen csak úgy 
tekintem, hogy mikor látta a dolgok ennyire zűrzavaros állapotát, önként kezdett gyászolni, 
bizonyságot téve arról, hogy semmi sem okoz neki nagyobb fájdalmat, mint mikor Isten szent 
neve gúnyolódásnak van kitéve. 

13. A kapuban ülők engem gyaláznak. Ha Dávidot csak az útszéli bohócok, és a nép 
elvetése bosszantották volna, azt könnyebben elviseli, mert nem meglepő, ha a közönséges 
személyek, akik nem törődnek azzal, mi az ildomos és tiszteletreméltó, a szégyentelen 
gyalázkodásba süllyednek. Mikor azonban maguk a bírák feledkeznek meg arról, amit a 
hivatali méltóságuk megkövetel, s ugyanarra a pimasz viselkedésre adják a fejüket, az 
rendkívül fokozza annak romlottságát és aljasságát. Ennek megfelelően panaszolja Dávid, 
hogy azok tették őt a közmegvetés tárgyává és példabeszéddé, akik a legmagasabb rangokat 
viselik.  Egyesek véleménye, miszerint a kapuban ülők az egész népet jelenti,1478 rideg és 
összeegyeztethetetlen a szöveg szavaival, mert jóllehet mindenféle rendű és rangú ember 
összegyűlt a kapukban, de ott csakis a bírák és a tanácsosok ültek.1479  Ezt erősíti meg az 
igevers második mondata, mert az erős italokat ivók1480 alatt kétségtelenül azokat a vezetőket 
érti, akik a gazdagságuk és méltóságuk vonatkozásában kiemelkedtek. Valóban nagyon 
kegyetlen dolog volt, hogy ezt a szent embert nemcsak a nép alsóbb osztályai zaklatták, 
hanem azok is, akik az igazságszolgáltatásban elnököltek, továbbá az egyházi vezetők is 
főkolomposok voltak mindebben. Miután manapság is megtörténik ugyanez, a Szentlélek nem 
ok nélkül állította ezt a példát a szemünk elé. A pápaságnál látjuk, hogy minél nagyobb 
tisztességre emelkedik egy ember, annál erőszakosabb és gyalázatosabb az evangéliummal és 
szolgálóival való szembeszegülésben, hogy a katolikus hit annál bátrabb harcsának 
tüntethesse fel magát. Nos, ez a betegség majdnem minden királyt és herceget utolér, s abból 
fakad, hogy a valódi fenséget és kiválóságot nem az erényben rejlőnek tekintik, s úgy 
gondolkodnak, hogy korlátozás nélkül tehetnek bármit, ami csak nekik tetszik. S vajon 
mennyire becsülik Krisztus hűséges szolgáit? Nem tagadható a tény, miszerint az egyik fő 
dolog, ami foglalkoztatja őket, a gúnyolásuk és a gyalázásuk, de nemcsak a maguk asztalánál, 

                                                
1477 „Az is a szégyenemre fordult, azaz engem tett a megszégyenítés alanyává.” – Cresswell. 
1478 „Akik a kapukban ülnek – hiábavaló és lusta alakok, akik ott töltötték az idejüket, ahol népgyűléseket szoktak 
tartani.” – Rosenmüller. „A kapuban ülők, azaz a vének. A kifejezés azonban jelentheti a magisztrátus döntéseit 
meghallgató ott összegyűlt tömeget is, v. ö. 2Kir7:1-18.” – Cresswell. 
1479 A bírák ott ülve gyakorolták bírói feladataikat: a városok kapui voltak az ókorban azok a helyek, ahol az 
ügyek bírósági tárgyalásait tartották, s döntöttek a különböző ügyekben. Lásd Jób29:7, v. ö. a 12, 16 és 17. 
versekkel, továbbá 5Móz25:7, Ruth4:1-2, 1Kir22:10, Eszt2:19. 
1480 „Bibentes siceram.” – latin. Cresswell a következő megjegyzést teszi az igevers eme mondatára: „Szó 
szerint: Én vagyok azok énekeinek tárgya, akik sicerát isznak. A sicera Chrysostom szerint egy részegítő likőr 
volt, amit a pálmafa gyümölcséből főztek. Ennek a fának a gyümölcsét összetörték és megerjesztették, s 
valószínűsíthetően az alsóbb társadalmi osztályok itala volt, mint a bouza Etiópiában.” 
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hanem a trónjaikon ülve is annak érdekében, hogy ha lehet, a hitük megtagadtatásával 
szégyenítsék meg őket. S általánosságban az Isten népét is gúnyolják, s azzal szórakoznak, 
hogy hosszasan fecsegnek az egyszerűségükről, mintha bolondok lennének, amiért az Isten 
szolgálatában fárasztják és koptatják magukat. 

14. Én pedig néked könyörgök, oh Uram. Rendkívüli erény jele volt Dávidnál, hogy 
még ez a kemény bánásmód sem tudta megrendíteni az elméjét és a reménytelenségbe 
süllyeszteni őt. Tájékoztat minket az eszközökről, melyekkel megerősítette magát ezzel a 
rettenetes botránykővel szemben. Mikor a gonoszok, mint holmi hadigépezetek gúnyos és 
megvető megjegyzéseket tettek rá, az eszköz, amihez folyamodott, nem volt más, mint a 
szívének kiöntése egy imában Isten előtt. Kénytelen volt csendben maradni az emberek előtt, 
s így kiűzetvén a világból, Istenhez indult. Hasonlóképpen, manapság is lehetséges, hogy a 
kegyesek semmiféle befolyást sem képesek gyakorolni a gonoszokra, végül mégiscsak győzni 
fognak, amennyiben visszavonulnak a világtól, és közvetlenül Istenhez járulva elétárják az 
imáikat. Az igeszakasz jelentése röviden tehát ez: Dávid, miután kipróbált mindent, ami csak 
a hatalmában állt, s rájött, hogy haszontalanul fáradozott, felhagyott azzal, hogy emberekkel 
foglalkozzon, s egyedül csak Istennel törődött. Ami ezután következik, jókedvednek [vagy: 
jóakaratodnak] idején, oh Isten, azt sok igemagyarázó eltérően magyarázza, egybeolvasván 
az igeszakasz két mondatát ekképpen: Én azonban Istenhez imádkoztam a jókedvének idején. 
Ez megfelel az Ézs55:6-nak, ahol ezt olvassuk: „Keressétek az Urat, a míg megtalálható, 
hívjátok őt segítségül, a míg közel van”. Mások így alakítják: Imádkoztam, hogy eljöjjön a 
jókedv ideje, s Isten kezdjen el könyörületes lenni hozzám. Dávid viszont inkább arról a 
vigasztalásról beszél, amit akkor nyert, mikor azon elmélkedett, hogy jóllehet most a 
megpróbáltatások idejét éli, s imái látszólag teljességgel hatástalanok, de mégis eljön majd 
Isten kegyességének ideje. Így beszél Habakkuk próféta is: „Őrhelyemre állok, és megállok a 
bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában” 
(Hab2:1), de Ézsaiás: „Én pedig várom az Urat, a ki elrejté orczáját Jákób házától” (Ézs8:17) 
és Jeremiás is: „várni fogunk Rád”1481 (Jer14:22). Az egyetlen eszköz, mellyel a 
megpróbáltatásainkban megszerezhetjük a győzelmet, ha birtokoljuk a sötétségben ránk 
ragyogó reménységet, s birtokoljuk azt a megtartó befolyást, ami az Isten kegyességére való 
várakozásból fakad. Miután Dávid így megerősítette magát a folytatólagos kitartáshoz a 
várakozásban, rögtön hozzáteszi: a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te 
megszabadító hűségeddel,1482 utalván ezzel arra, hogy Isten könyörületét a 
kétségbevonhatatlan következmények bizonyítják, mikor megtámogatja a kétségbeesés 
legnagyobb mélységeibe süllyedt szolgáit. Imájának elmondására a teljes meggyőződés 
indította, hogy a sötétség, mely most körülvette, a megfelelő időben majd eloszlik, s Isten 
kegyességének vidám és felhőtlen szakasza következik majd. Ez a meggyőződés abból fakad, 
hogy minden gondolatával Istenre emlékezett vissza, nehogy elcsüggedjen a rossz bánásmód 
miatt, amiben a gonoszok részesítették. 

 
15. Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg 

gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből; 
16. Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek1483 

szája be ne záruljon felettem! 
17. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed!1484 A te 

irgalmasságodnak sokasága1485 szerint tekints én reám; 

                                                
1481 A Károli-fordítás szerint: és nem benned kell-é bíznunk a – ford. 
1482 Dr. Wells a megszabadító hűséget szavakat az alábbi jelentéssel magyarázza: „az ígéreteidnek megfelelően, 
amiket a megmentésemmel kapcsolatosan tettél”. 
1483 „A kaldeus fordító a verem alatt a Gyehennát érti.” – Cresswell. 
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18. És ne rejtsd el orczádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, 
hallgass meg engem! 

19. Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én ellenségeimért szabadíts 
meg engem. 

 
15. Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek. A zsoltáros a korábban használt 

hasonlatot ismétli meg, de másképpen. Korábban azt mondta, hogy mély sárba esett bele, 
most pedig azért imádkozik, hogy ne süllyedjen el benne. Röviden, most azért imádkozik, 
hogy azok a dolgok ne szakadjanak rá, melyekről korábban elpanaszolta, hogy rászakadtak. A 
kijelentései közötti eme ellentétet azonban nagyon könnyű feloldani, mert a zsoltár elején a 
tényleges érzéseiről és tapasztalatairól beszélt, most azonban a dolgot vizsgálva, noha a halál 
közepette él, a szabadulás reménységét táplálja. Ezt még jobban kifejezi a 16. vers záró 
mondata, ahol így imádkozik: a veremnek szája be ne záruljon felettem, ami nem más, mint 
ha ezt mondta volna: csapásaim sokasága és súlya el ne borítson, és a bánatom el ne nyeljen. 

17. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! Az általa itt tett utalás 
Isten kegyelmességére és könyörületességére annak a nyomorúságos állapotnak a bizonyítéka, 
amibe került. Kétség sem férhet ahhoz, hogy félelmetes konfliktussal szembesült, mikor 
ezekhez, mint a biztonságának egyedüli eszközeihez folyamodott. Nagyon nehéz dolog 
elhinni, hogy Isten könyörületes hozzánk, mikor haragszik ránk, s hogy közel van hozzánk, 
mikor visszahúzódott tőlünk. Dávid ennek tudatában tekint olyasmire, amit szembeállíthat 
ezzel a bizalmatlansággal, s könyörögvén Isten iránta való kegyelmességéért és nagy 
könyörületéért megmutatja, hogy az egyetlen megfontolás, ami reménységgel töltötte őt el, 
Isten jóságos és kegyelmes jelleme volt. Mikor nem sokkal ezután azt mondja: tekints én 
reám, az ima arról, hogy Isten a támogatását megadva magával a cselekedettel is mutassa 
meg, hogy meghallgatta őt. A következő igeversben hasonló imát mond. S oly gyakorta 
ismételve ugyanazt a dolgot mind a bánatának keserűségét, mint a vágyainak hevességét 
egyszerre kijelenti. Mikor azért könyörög, hogy Isten ne rejtse el az arcát tőle, azt nem az 
elvetettség bármiféle érzéséből kiindulva mondja, hanem azért, mert az elnyomottak nem 
kerülhetik el, hogy a mentális nyugtalanság ne zaklassa fel és nyugtalanítsa őket. Miután 
azonban Isten sajátos módon hívja Magához a szolgáit, Dávid kijelenteni, hogy ő az egyikük. 
Így beszélvén, amint arra már rámutattam, s később majd még bővebben is lesz alkalmam 
kifejteni, nem a szolgálataival dicsekszik, melyek alapján bármiféle követelést fogalmazhatna 
meg az isteni jutalmat illetően, hanem inkább Isten ingyenes kiválasztására támaszkodik, bár 
egyidejűleg úgy is kell őt értenünk, hogy a kegyessége bizonyítékaként előhozakodik az 
Istennek hűséggel tett szolgálatával, amire elhívást kapott. 

19. Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt. Dávid kétségtelenül teljesen meg 
volt győződve arról hit által, hogy Isten közel van hozzá, miután azonban Isten közellétét, 
vagy távollétét azok hatásai alapján szokta felmérni, itt hallgatólagosan arról panaszkodik, 
hogy a test szerint távol van Tőle. A légy közel kifejezéssel arra utal, hogy ami a pillanatnyi 
állapotát illeti, Isten látszólag mit sem törődik a jólétével. Emellett Istent arra kérve, hogy 
legyen közel a lelkéhez, amiről látszólag megfeledkezett, szembeszökő bizonyítékát adja a hite 
erejének. Minél kegyetlenebbül zaklatták a gonoszok és a gőgösök, annál jobban bízott abban, 
hogy Isten színre lép és megszabadítja őt. S amint már máshol észrevettük, mindig kétségtelen 
igazságnak kell tartani, hogy miután Isten „a kevélyeknek ellenök áll” (Jak4:6), végül majd le 
kell törni azok pimaszságát és gőgjét, akik Neki ellenállnak, még ha egy ideig látszólag 
szemet is huny felettük. 
                                                                                                                                                   
1484 Az eredeti חסד chesed szó, ami itt kegyelmességnek van fordítva, amint dr. Adam Clarke megjegyzi, 
tulajdonképpen a kedvesség bőségét jelenti. 
1485 Az irgalmasság helyén álló  רחמיך rachamecha szó ugyanazon szerző szerint olyan vonzalmat jelent, amit az 
anya táplál a kicsinyével szemben, s Istenben רב rob, ennek sokasága van meg. 
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20. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat; jól ismered 

minden szorongatómat. 
21. A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de 

hiába; vigasztalókra, de nem találék. 
22. Sőt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban eczettel itatnak vala 

engem. 
 
20. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat. Ez az előző mondat 

megerősítése. Miért van az, hogy az emberek többsége elcsügged, ha látják, hogy a gonoszok 
erőszakosan rájuk rontanak, s a gonoszságuk, mint vízözön sodor mindent maga előtt, ha nem 
azért, mert úgy vélik: a menny annyira homályos és felhős, hogy Istent is meggátolja abban, 
hogy lássa, mi folyik a Földön? Ebben a dologban tehát a mi feladatunk megemlékezni az 
isteni gondviselésről szóló tanításról, hogy azt szemlélvén minden kételkedés nélkül meg 
legyünk győződve: Isten a megfelelő időben színre lép a segítségünkre, mert egyrészt nem 
képes becsukni a szemeit a szenvedéseink előtt, másrészt lehetetlenség Önmaga megtagadása 
megengednie, hogy a gonoszok büntetlenül belevessék magukat a rossz cselekvésébe. Dávid 
tehát arra vigasztalódik, hogy Isten a tanúja a bánatának, félelmének, szomorúságának és 
gondjainak, mert semmi sincs elrejtve az Ő szemei elől, Aki a világ Bírája. Nem hiábavaló 
ismételgetés az sem, mikor oly gyakran beszél a gyalázatáról és szégyenéről. Miután ki volt 
téve a kísértések oly félelmetes támadásainak, melyek még a legkeményebb szívet is 
megremegtetik, felétlenül szükséges volt a saját védelmére erőteljes gátat vetni velük 
szemben. Semmi sem keserűbb az elmés és nemes lelkű emberek számára, mint a 
gyalázkodás. Mikor azonban ez megismétlődik, vagy inkább, mikor szégyent és gyalázatot 
zúdítanak ránk, akkor szükséges, hogy a közönségesnél nagyobb erővel rendelkezzünk, 
nehogy azok elborítsanak. Ha ugyanis késik a támogatás, a türelmünk nagyon hajlamos arra, 
hogy feladja, s a kétségbeesés nagyon könnyen a szívünkbe lopózik. Ez a szégyen és gyalázat 
nagyon helyesen vonatkoztatható mind a külső megjelenésre, mint az elme tényleges 
érzelmeire. Közismert, hogy Dávidot mindenhol nyíltan megvetették, s az általa megtapasztalt 
mocskolódások csakis szégyennel és fájdalommal tölthették el. Ugyanezért teszi hozzá, hogy 
Isten jól ismeri minden szorongatóját, mintha ezt mondta volna: Uram, Te tudod, hogy 
szegény juhhoz hasonlóan farkasok ezrei vesznek körül. 

21. A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem. Konkrétabban kimondja, hogy 
egyrészt megdöbbentette, vagy megszégyenítette a szomorú helyzet, amit úgy emlegetett, 
hogy mindenki elhagyta, másrészt majdnem meg is semmisült a bánattól, amiért ily hosszú 
időn keresztül gyalázták, és megalázták. Ebből nyilvánvaló, hogy ezt a bánatot nem küzdelem 
nélkül gyűrte le. S a kísértés hullámainak nem azért állt ellen annyira szilárdan, mert azok 
nem érték el a szívét, hanem mert a fájdalmas csapásoknak megfelelő mértékű 
rettenthetetlenséggel szállt azokkal szembe. Nyomorúsága további fokozásaként említi, hogy 
az emberiesség minden vonatkozásban megvonatott tőle, senki sem volt, aki könyörült volna 
rajta, vagy megkönnyíthette volna a terheit. Egyesek a נוד nud szót az elmondani, vagy 
elsorolni kifejezéssel fordítják, s kétségtelen, hogy mikor kiöntjük a szívünket a barátainknak, 
azzal bizonyos fokig enyhül a szomorúságunk. Így tehát érvként hozza fel az Isten 
kegyelmének elnyerése végett, hogy nélkülözte embertársainak minden segítségét és 
vigasztalását. 

22. Sőt ételemben mérget adnak vala. Megint megismétli: ellenségei a vele szemben 
tanúsított kegyetlenségüket a tőlük telhető legnagyobb mértékre fokozták. Jelképesen beszél, 
mikor azt mondja, hogy mérget adtak az ételében,1486 s ecetet az italában, ahogyan Jeremiás 
                                                
1486 Az itt méregnek fordított ראש rosh szót Celsius, Michaelis, Boothroyd és mások büröknek (Conium 
maculatum) vélik. Dr. Adam Clarke és Williams szerint általánosságban jelent keserűt, főleg mérgező jellegű 
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is mondja: „Ímé, én megétetem őket, ezt a népet, ürömmel, és megitatom őket mérges vízzel” 
(Jer9:15). S János apostol is joggal jelenti ki, hogy ez az írás akkor teljesedett be, mikor a 
katonák ecettel itatták Krisztust a kereszten (Jn19:28-30), mert szükséges volt, hogy bármiféle 
kegyetlenséget is követnek el az elvetettek Krisztus tagjai iránt, annak látható jele legyen 
Magában Krisztusban. Ugyanerről az alapelvről beszéltünk a Zsolt22:19-nél is, hogy mikor a 
katonák elosztották Krisztus ruháit egymás között, akkor joggal idézte a verset: 
„Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek”, jóllehet Dávid célja ott az volt, hogy 
jelképes nyelvezettel fejezze ki: kifosztották, a javait erőszakkal ragadták el tőle, és az 
ellenségeinek prédájává tették. Meg kell tartanunk azonban a szavak természetes jelentését, 
ami nem mást, mint hogy a szent próféta nem talált megkönnyebbülésre, és hasonló 
állapotban volt, mint az, aki már amúgy is eleget szenvedvén ráébredt, hogy ételét 
megmérgezték, és italát émelyítővé tették azzal, amiket belekevertek. 

 
23. Legyen1487 az ő asztalok előttök tőrré, és a jólétük1488 [vagy a békeségre való 

dolgaik] hálóvá.1489 
24. Setétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak; és az ő derekukat tedd 

mindenkorra roskataggá. 
25. Öntsd ki a te haragodat reájok, és a te haragodnak búsulása érje utól őket. 
26. Legyen az ő palotájok puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos; 
27. Mert a kit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sujtottak fájdalmát szólják 

meg. 
28. Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el. 
29. Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. 
30. Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh Isten, a te 

segedelmed! 
 
23. Legyen az ő asztalok előttök tőrré. Itt egy sor szörnyű átkot látunk, melyekkel 

kapcsolatosan azt kell észben tartanunk, amit máshol már említettünk: Dávid nem engedett 

                                                                                                                                                   
keserűséget. Bochart a Jn19:29-cel összevetve úgy véli, hogy a ראש rosh ugyanaz a növény, amit az evangélisták 
υσσωπος izsópnak neveznek, ami Júdeában nő. Ezt egy arab író, Isaac Ben Orman írásaiból kiindulva bizonyítja, 
aki azt mondja, hogy ehetetlenül keserű volt. Theophylact konkrétan elmondja, hogy az izsópot azért adták, mert 
ártalmas, vagy mérgező volt, Nonnus magyarázata szerint pedig „izsóppal kevert halálos savat adtak”. Lásd 
Parkhurst megjegyzéseit a ראש rosh-ról. A szó szerepel az 5Móz29:18-ban és 32:33-ban, utóbbi helyen 
méregnek fordítva. A Hós10:4-ben bürökként, az Ám6:12-ben a büröknek fordított szó magyarázó jelzőjeként 
szerepel, de fordítják ürömnek (Artemisia absinthium) is. Az ecet véleményünk szerint savanyú bort jelent, 
amilyet Keleten a szolgáknak, vagy a raboknak szoktak adni. A jobb anyagi helyzetben levők citromot, vagy 
gránátalmát szoktak használni arra, hogy üdítő kesernyésséget adjanak az italuknak. Hatalmas sértés volt tehát 
egy királyi személyiségnek egy szolga, vagy egy nyomorult börtöntöltelék italát adni, s Dávid ezt a jelképet 
használja az őt az ellenségeitől ért sértések kifejezésére. Lásd Harmer’s Observations, 2. kötet, 158-159. oldal. 
1487 Ez és a következő versek átokformában szerepelnek, és sokan jövő időben fordítják ezeket, mint jóslatokat: 
„Az ő asztaluk előttük tőrré lesz”, stb. 
1488 A Septuaginta az itt jólétnek fordított szót egy viszonzást (megtorlást) jelentő szóval fordította: „Legyen az ő 
asztaluk előttük tőrré, και εις ανταποδοσιν és viszonzássá, azaz botránykővé”. Pál, ezt és a következő verset idézi 
azoknak az ítéleteknek a lefestéseként, amik a zsidókat sújtották, miután elvetették a Messiást, de teszi ezt némi 
csekély eltéréssel a Septuaginta szavaihoz viszonyítva: Εις ανταποομα αυτοις, „őket sújtó büntetéssé”. A 
zsoltáros ellenségei mérget adtak az ő ételében, és ecetet adtak neki inni, ő pedig hasonló gonoszságokat jelent 
be a számukra, mintha ezt mondta volna: Legyen a saját asztaluk keserűéggé a nyomorúság és szerencsétlenség 
következtében, s a táplálásra és testük megerősítésére szánt élelem Isten jogos büntetéseképpen váljék a 
megsebesítésük és a pusztulások eszközévé. „Michaelis”, mondja Walford, „kimutatja, mennyire pontosan 
beteljesedett mindez a történelemben Jeruzsálem végső ostroma során a rómaiak által. Sok ezer zsidó gyűlt össze 
a városban, hogy megegyék a páskabárányt, mikor Titus hirtelen rájuk támadt. Ennél az ostromnál Jeruzsálem 
lakosainak nagyobbik része nyomorultul elpusztult.” 
1489 A Károli-fordítás szerint: és a bátorságosoknak hálóvá – a ford. 



 654 

szabad folyást a haragjának, ahogyan az emberek nagyobbik része szokott, mikor sértve érzik 
magukat, és gátlástalanul utat adnak a szeszélyeiknek, hanem a Szentlélek vezetése alatt 
állván erőt vett magán, hogy ne lépje túl az illendő határokat, egyszerűen csak arra kéri Istent, 
hajtsa végre a jogos ítéletet az elvetettek ellen.1490 Továbbá nem a saját maga javára 
könyörgött ezen a módon, hanem az isteni dicsőség iránti szent buzgóság késztette őt arra, 
hogy a gonoszokat Isten ítélőszéke elé citálja. S nem is a szenvedély hevessége ragadta el, 
mint azokat, akik bosszúállásra vágynak. Miután a bölcsesség, a becsületesség és 
mértékletesség lelke adta Dávid szájába ezeket az átkokat, az ő példáját nem hozhatják fel 
joggal önigazolásként azok, akik a haragjukat és a rosszindulatukat zúdítják rá minden 
útjukba kerülőre, vagy akiket a bolond türelmetlenség ragad el a bosszúállásra. Ezek soha 
meg nem engedik maguknak, hogy akár csak egy pillanatig is arra gondoljanak: miféle jó célt 
szolgálhat ez, és semmiféle erőfeszítést sem tesznek a szeszélyeik féken tartására. Szükségünk 
van bölcsességre, melynek segítségével különbséget teszünk a teljesen elvetettek, valamint 
azok között, akik megjavulása vonatkozásában még van némi reménység. Becsületességre is 
szükségünk van, hogy senki se szentelje oda magát teljeséggel a saját személyes érdekeinek. 
De szükségünk van mértékletességre is, ami a nyugodt tűrésre indítja az elménket. 
Nyilvánvaló tehát, hogy Dávidban mindhárom megvolt ezekből a jellemzőkből, s bárki, aki 
igazán követi őt, nem engedheti meg magának, hogy vakmerően és vak féktelenséggel 
kezdjen el átkozódni. Sőt, el kell nyomnia elméjének viharos szeszélyeit, s ahelyett, hogy a 
gondolatait kizárólag a saját érdekeire korlátozná, vágyait és érzelmeit inkább az Isten 
dicsőségének előmozdítására kell irányítania. Röviden, ha Dávid valódi utánzóivá akarunk 
válni, akkor először is Krisztus jellemét kell magunkra öltenünk, nehogy ugyanazt a feddést 
érdemeljük ki manapság is, amiben két egykori tanítványát részesítette: „Nem tudjátok 
minémű lélek van ti bennetek” (Lk9:55). 

Dávid azt panaszolta, hogy ellenségei ételébe mérget kevertek, most pedig azért 
imádkozik, hogy asztaluk legyen tőrré (csapdává) a számukra, s a békességre való dolgok is 
váljanak a hálójukká. Ezek a kifejezések átvitt értelműek, s azt a vágyat foglalják magukba, 
hogy bármi, amit megad nekik a gondviselés az életük fenntartására, valamint a jólétükhöz és 
a kényelmükhöz, azt Isten változtassa a pusztulásuk eszközévé. Ebből arra következtetünk, 
hogy azok a dolgok, melyek természetes módon és önmagukban ártalmasak, a jólétünk 
előmozdítását fogják szolgálni, ha Isten kegyes hozzánk, viszont ha fellobban ellenünk a 
haragja, akkor mindazok a dolgok, melyek a boldogságunkat segítik elő, átkozottakká, és a 
pusztulásunk megannyi okává válnak. Ez az isteni igazságszolgáltatás egyik példája, melyet 
bámulattal kell mélyen bele vésnünk az elménkbe: a Szentlélek kijelenti, hogy minden az élet 
fenntartásához szükséges dolog halálos az elvetettek számára (Tit1:15), így még maga a 
napfény is, amely gyógyulást hordoz a szárnyai alatt (Mal4:2), csak halálos kipárolgást lehel 
ki a számukra. 

24. Setétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak. A zsoltáros itt a főleg két testi 
képességre utal: a szemekére, és a derekakéra. Én pedig nem vonakodom úgy értelmezni a 
szavait, mint imát, hogy Isten fossza meg ellenségeit az értelemtől és a józan észtől, de 
egyidejűleg gyengítse meg erejüket is, s ezáltal tegye őket teljesen alkalmatlanokká az 
erőlködésre. Tudjuk, mennyire nélkülözhetetlen bárminek a helyes megcselekedéséhez, hogy 
először fontolóra vegyük az elvégzendőket, majd hozzá kell tenni az erőt is annak 
végrehajtásához, amit elhatároztunk. Az itt kifejezett átok az egyház összes ellenségének feje 
felett ott lebeg, ezért nincs okunk megrettenni a gonoszok rosszindulatától, vagy dühétől. 
Isten, valahányszor csak jónak látja, képes őket nagy hirtelenjében vaksággal megverni, hogy 
ne lássanak semmit, s megtörvén a derekaikat,1491 szégyenbe és zűrzavarba dönti őket. 
                                                
1490 “Mais estant conduit par le Sainct Esprit, il n’a point passe outre les limites.” 
1491 A derék minden állatnál is az erő fészke, ezért a „Tedd a derekukat folytonosan reszketővé” ima pont arra 
irányul, hogy erejük romoljon meg, vagy teljesen vétessen is el. 
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25. Öntsd ki a te haragodat reájok. Nem meglepő, hogy Dávid hosszas átoksorozatot 
mond, mert jól tudjuk, hogy az egyház eszeveszett ellenségei, akikben félelmet ébreszteni volt 
a célja, nem könnyen indulnak meg. Ezért emeli fel a hangját ellenük nagyobb hevességgel, 
hogy elálljanak rossz és pökhendi viselkedésüktől. Vet azonban egy pillantást az igaz hívőkre 
is, akiknek a megpróbáltatásoktól elnyomatva nincs más támasztékuk, csak a hang, amit Isten 
szájából hallanak, s ami az ellenségeiket sújtó félelmetes bosszút jelenti be, amennyiben ők 
valóban az elvetettek közül kerülnek ki. Ami azokat illeti, akik megtérését és megjavulását 
illetően még volt némi reménység, Dávid a büntetésekkel szeretné megjavítani őket. Ami 
pedig azokat illeti, akiknek a megtérése és megváltozása reménytelen volt, Dávid imádkozik, 
hogy a pusztulás szakadjon a fejükre, s ne kerüljék el a számukra kijelölt büntetést, amire rá is 
szolgáltak. 

26. Legyen az ő palotájok puszta. Itt tovább is lép, mint az előző versben, imádkozván 
azért, hogy Isten az utódaikra is engedje rá a haragját. Nem is új dolog, hogy az atyák bűnei a 
fiaikat sújtják. Miután Dávid ezeket az átkokat a Szentlélektől ihletve, és az Ő befolyása alatt 
mondta ki, így magából a törvényből vette, ahol Isten azzal fenyeget, hogy „megbüntetem az 
atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek” (2Móz20:5). Ezen a 
módon kéri, hogy még az emlékük is legyen átkozott, s Isten ne kímélje őket még a haláluk 
után sem. 

27. Mert a kit te megvertél, azt üldözik. Előhozakodik azzal a bűnnel, amivel 
vádolhatók voltak, hogy világossá tegyen: nagyon-nagyon rászolgáltak erre a súlyos 
büntetésre. Egyesek ekképpen magyarázzák ezt az igeverset: „Ezek az ellenségek, Uram, nem 
elégedtek meg az Általad kiszabott csapásokkal, hanem a kegyetlenségüket gyakorolták azon 
a nyomorult emberen, akit a Te kezed már megsebesített”. S miután az emberiesség diktálja, 
hogy támogassuk a lesújtottakat, az, aki az elnyomottakon tapos, a legbiztosabban elárulja 
vele hajlamainak brutális kegyetlenségét. Mások elvetik ezt a magyarázatot, de hogy kellő 
alapon teszik-e ezt, azt nem tudom, mert megjegyzik, hogy Dávidot konkrétan szólva nem 
sújtotta, vagy sebesítette meg Isten keze, hanem az ellenségei erőszakos dühe az, amit ebben a 
zsoltárban panaszol. Ennek megfelelően elmés magyarázathoz folyamodnak, és úgy 
tekintenek Dávidra, mint aki úgy érti: ellenségei gonoszul azt állították, hogy jogosan lépnek 
fel ellene, s azzal dicsekedtek, hogy ők Isten szolgái, akiknek a feladata büntetést kiszabni rá, 
mint gonosz emberre. Ez a kifogás az, amit a gonoszok rendszerint pajzsként használnak, s 
mellyel hajlamosak azt gondolni, hogy törvényesen tehetik azt, ami csak nekik tetszik a 
nyomorultakkal anélkül, hogy valaha is számot kellene adniuk róla. Ekképpen látjuk a 
gonoszok célját kifejeződni másik helyen: „Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok 
meg, mert nincs, a ki megszabadítsa” (Zsolt71:11). Én azonban inkább azon a véleményem 
vagyok, hogy a zsoltáros a megvert kifejezést arra az emberre vonatkoztatja, akit Isten meg 
akart alázni, mint egyikét a saját gyermekeinek, így magában a büntetésben, vagy 
helyesbítésben is bele volt vésve Isten atyai szeretetének jele. S az Isten által sújtottak 
kifejezést majdnem ugyanabban az értelemben használja, mint ahogyan az Ézs26:19 beszél az 
Isten halottairól: a próféta ezzel jelzi azokat, akik az isteni felügyelet alatt maradnak még 
magában a halálban is. Ez nem terjeszthető ki minden emberre egyetemesen, hanem csak az 
igazi hívőkre vonatkozik, akik engedelmességét Isten a nehézségek eszközével teszi próbára. 
Ha ebből a gonoszok arra vesznek alkalmat, hogy nagyobb keménységgel üldözzék az 
igazakat, akkor nem kell rajta csodálkozni, ha még súlyosabb kárhozatba taszítják magukat. 
Látván az előttük levő példákat, így kellene gondolkodniuk: „ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi 
esik a száraz fán?” (Lk23:31). Ám abból, hogy egyre keményebbé válnak, nyilvánvaló, hogy 
a gőg és szemtelenség, amit Isten gyermekeivel szembe tanúsítanak az igaz vallás 
megvetéséből, és gyűlöletéből fakad. A יספרו yesapperu héber szó, amit általában a 
beszámolnak kifejezéssel fordítanak, én másképp értelmezném. Tulajdonképpen azt jelenti: 
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számlálni, ezért helyesen fordítható a hozzáadni, vagy növelni igékkel,1492 ezt a jelentést 
kölcsönözve az igeszakasznak: az illetők azzal, hogy beszéltek róla, nyomorúságot 
nyomorúsághoz adván a legvégsőkig fokozták a bánatot. 

28. Szedd össze álnokságaikat. Miután a héber און avon szó néha vétket, néha 
álnokságot jelent, egyesek így fordítják az igeverset: Adj büntetést a büntetéseikhez ó Isten! 
Mások még messzebbre terjesztik ki, és imának tekintik, mely szerint gonosz emberek 
büntessék őket a gonoszságukért. De a második mondatból teljesen világos, amint azt 
általánosan elfogadják: Dávid inkább azért imádkozik, hogy Isten vonja vissza teljesen a 
Lelkét a gonoszoktól, s adja át őket az elvetett elmének, s így soha ne keressék a valódi 
megtérést és megjavulást, és ne is vágyakozzanak eljutni arra. Egyesek az eljutni az igazságra 
kifejezést feloldoztatni, vagy felmentetni értelműnek tekintik,1493 de ez látszólag leszűkíti az 
itt használt nyelvezet lelkületét, mert Dávid sokkal többet akar fejezni. Ennek megfelelően a 
szavakat így kellene magyarázni: Hadd fokozódjon a gonoszságuk egyre jobban, s engedd, 
hogy undorral forduljanak el a megjavulás minden gondolatától, s ezzel tedd világossá 
végleges elidegenedésüket Istentől.1494 Miután ez a kifejezésforma ismerős a Szentírásban, 
valahol csak találkozunk vele nem szabad nyersnek tartanunk, és kiforgatnunk, mint teszik azt 
egyesek annak elkerülése végett, ami abszurditásnak látszhat, mert ez nevetséges. Ők efféle 
magyarázattal szolgálnak: Isten bűnt bűnre halmoz azzal, hogy megengedi nekik azokat,1495 s 
ezt a magyarázatot azzal védik, hogy ez a héber nyelv egyik mondása, de ennek pontosságát 
egyetlen héber nyelvtanár sem ismerné el. Nem is szükséges efféle köntörfalazásokkal 
előhozakodni Isten védelmében, mert mikor megvakítja az elvetetteket, nekünk elegendő 
annyit tudnunk, hogy jó és igaz indokai vannak, amiért ezt teszi, s felesleges az embereknek 
úgy zúgolódni, és Vele vitatkozni, mintha csak az Ő indíttatására vétkeztek volna. S jóllehet 
néha az ok, amiért megvakíttatnak, rejtve marad az Istenség titkos céljaiban, mégsincs ember, 
akit ne feddene meg a saját lelkiismerete. A mi kötelességünk bámulni és csodálni Isten 
magasztos titkait, melyek meghaladják a mi értelmünket. Joggal van megírva: „Isten ítéletei 
mint a nagy mélységek” (Zsolt36:7). Természetesen nagyon fonák dolog lenne Istent a gonosz 
vétkébe részben bevonni, valahányszor csak végrehajtja rajtuk az ítéleteit, mint például mikor 
azokkal az ítéletekkel sújtja őket, melyekkel az előttünk levő igeszakaszban fenyeget. Az 
igeszakasz jelentése tehát az, hogy a gonoszok a menny jogos bosszúállása folytán 

                                                
1492 Ez a Septuaginta fordítása, ahol a προσεθηκαν „hozzáadták” szó szerepel, s a szír, az arab, az etióp 
változatok, és a Vulgata is így fordítja, továbbá a tanult Castello is, aki a „Sauciorum tuorum numerum 
adaugentes,” “növelvén a te sebesültjeidnek számát” fordítást adja. „A ספר”, mondja Hammond, „azt jelenti 
megszámolni, s tudjuk, hogy a hozzáadás annak az egyik fajtája”. 
1493 Ezt az elképzelést kapcsolja hozzá Horsley, aki így fordítja a verset: „Adj nekik büntetést büntetésre 
halmozva, és ne engedd őket a te igazságodhoz”. Cresswell így magyarázza: „Ne engedd vissza őket a 
kegyeidbe, és ne engedd megtapasztalniuk az irgalmasságodat”. 
1494 “Qu’ils sont alienez et bannis de la presence de Dieu.” – “Hogy elidegenedtek és száműzettek Isten 
jelenlétéből.” 
1495 Ez Hammond magyarázata is. Az itt összeszed-nek fordított héber נתן nathan szót ő az add, vagy engedd 
szavakkal fordítja, amit az alábbi megjegyzéssel támaszt alá: „Azt, hogy a נתם, adni azt is jelenti: megengedni, 
kiderül az Eszt9:13-ból: ינתן, ’adassék meg a zsidóknak’ (Károlinál egyenesen: engedje meg a zsidóknak -  a 
ford.), azaz legyen nekik megengedve. Lásd 2Móz12:23: ’és nem engedi (a héberben יתן, nem adja), hogy a 
pusztító bemenjen’. A kaldeus olvasat ישבק, megenged, és a Septuaginta olvasata  αθησει, ugyanebben az 
értelemben. Ugyanez szerepel a Zsolt16:10-ben: ’nem engeded (יתם megint csak adod), hogy a te szented 
rothadást lásson’. Így az תנה עון adj gonoszságot nem több mint engedd meg: mert rendszerint úgy van Istennel, 
hogy valamely korábbi nagy bűn, vagy bűnök büntetéseként, bár nem tölt beléjük semmilyen gonoszságot, 
mégis, a kegyelmének megvonásával és átadván őket önmaguknak még több bűn elkövetését engedi meg. Ekkor 
az egyik bűn mondhatni a másik sarkát tapossa, s nagyon messze kerülve a megváltozástól és a megjavulástól, 
napról napra rosszabbak, makacsabbak lesznek, s végül soha nem jutnak el Isten igazságára, azaz az Általa 
megkövetelt, és a Számára elfogadható engedelmesség útjára, vagy (mert a צדק a kegyelem fogalmában 
vonatkoztatható Istenre) az Ő kegyelmébe, azaz nem lesznek annak részesei”. Kálvin nézeteinek részletesebb 
kifejtése ebben a dologban megtalálható az Institúciója 1. kötetének 18. fejezetében. 
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taszíttatnak bele a gonoszság nagy mélységeibe, hogy soha ne térjenek vissza a szilárd 
értelemre, „és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is” (Jel22:11).1496 Hadd jegyezzem meg 
továbbá, hogy Isten igazsága alatt én nem azt az igazságosságot értem, amit a választottaira 
ruház, mikor újjászüli őket a Szentlélek által, hanem azt a szentséget, ami a Neki tetsző 
életben mutatkozik meg. 

29. Töröltessenek ki az élők könyvéből.1497 Ez a legutolsó átok, s a legfélelmetesebb az 
összes között, mindazonáltal egyetemesen rákövetkezik mindazokra, akik kitartanak a 
megátalkodottságban és a javíthatatlan makacsságban, amiről a zsoltáros korábban beszélt. 
Miután elvétetik tőlük minden reménység a megtérésre, örök pusztulást jósol nekik, mert 
imájának ez a nyilvánvaló jelentése, mikor azt kéri, hogy töröltessenek ki az élők könyvéből. 
Akik ugyanis nem találtatnak beírva az élet könyvébe, valamennyien elkerülhetetlenül 
elpusztulnak. Ez valóban helytelen beszédmód, azonban jól illeszkedik a korlátozott 
képességeinkhez. Az élet könyve ugyanis nem más, mint Isten örök célja, mellyel eleve 
elrendelte a saját népét az üdvösségre. Bizonyos, hogy Isten abszolút változhatatlan, sőt azt is 
tudjuk, hogy akik örökbe fogadtattak az üdvösség reménységére, azok még a világ 
megalapítása előtt felírattak (Ef1:4). Mivel azonban Istennek a kiválasztással kapcsolatos örök 
célja felfoghatatlan, azért mondja az emberi értelem tökéletlenségéhez igazodva, hogy azok, 
akiket Isten nyíltan, látható jelekkel a népe közé sorol, be vannak írva, viszont azok, akiket 
Isten nyíltan elutasít és kivet az egyházából, ugyanezen okból ki vannak törölve. S miután 
Dávid azt kéri, hogy Isten bosszúja mutatkozzon meg, nagyon helyesen beszél ellenségeinek 
elvettetéséről az értelmünkhöz igazodó nyelvezettel. Mintha ezt mondta volna: Istenem! Ne 
számold őket a te néped soraiba, s ne engedd, hogy a te egyházaddal egybegyűljenek, hanem 
inkább a megsemmisítésükkel mutasd ki, hogy elvetetted őket, s bár egy ideig helyet 
foglalnak a tieid között, végül vágd ki őket, tedd láthatóvá, hogy ők idegenek voltak, még ha 
keveredtek is a Te családod tagjaival. Ezékiel használ hasonló értelmű nyelvezetet, mikor ezt 
mondja: „És lészen kezem a próféták ellen, kik hívságot látnak és hazugságot jövendölgetnek; 
az én népem gyülekezetében nem lesznek, Izráel házának könyvébe nem irattatnak, és Izráel 
földjére be nem mennek” (Ezék13:9). Az azonban továbbra is igaz marad, amiről János 
apostol beszél (1Jn2:19), hogy senki, aki egyszer ténylegesen Isten gyermekévé vált soha nem 
fog végleg kiesni, vagy teljesen kivágattatni.1498 Miután azonban a képmutatók vakmerően 
azzal dicsekednek, hogy ők az egyház fő tagjai, a Szentlélek jól fejezi ki az elvetésüket az élet 
könyvéből történő kitöröltetésük jelképével. Sőt, azt is meg kell jegyezni, hogy a második 
mondatban Isten választottjait nevezi igazaknak, mert amint Pál is mondja „Mert ez az Isten 
akaratja, a ti szentté lételetek, hogy… mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a 
maga edényét… Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten” 
(1Thessz4:3-4, 7). S a csúcspont, amit ugyanaz az apostol használ a Róma levél 8 fejezetének 
30. versében, szintén jól ismert: „A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket 
elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette”. 

30. Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedő vagyok.1499 Ebből az igeversből jobban 
észrevesszük, miképpen vetette el Dávid magától azok felfuvalkodott és dühös indulatait, akik 
fékezhetetlen hevességgel ontották az átkokat és a bosszút. Itt kétségtelenül Istennek ajánlja 
magát a megtört és alázatos szív áldozatával, hogy lelke szelídsége által kegyességre találjon 
                                                
1496 A francia változatban a mondat két utolsó igéje jövő időben szerepel, ami némileg módosítja a közvetített 
elképzelést: “En sorte qu’ils ne retourneront jamais, a bon sens, et celuy qui est ord, deviendra encore plus ord.” 
— “Így soha nem fognak visszatérni a szilárd értelemhez, s aki fertelmes, még fertelmesebbé válik.” 
1497 „Ez a kifejezés” jegyzi meg Mant püspök, „ami nem szokatlan a Szentírásban, az ékes rendet fenntartó 
városok ama szokására utal, melyek nyilvántartást vezettek a lakosaik neveiről. Ezekből a nyilvántartásokból 
törölték ki a hitehagyottakat, a szökevényeket, és a bűnözőket, valamint az elhunytakat, s innen származik a 
kitörölni az élet könyvéből kifejezés”. 
1498 “Et se retrancher du tout.” 
1499 Boothroyd olvasata: „megalázott és lesújtott”. 
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Nála. Ezért adja hozzá rögvest utána: emeljen fel, oh Isten, a te segedelmed. Kétségtelen, hogy 
azok, akiket a saját fékezhetetlen lelkük késztet a bosszúállásra, nagyon messze vannak az 
alázattól, s olyan pozícióba magasztalják fel magukat, amire nincsenek feljogosítva. Dávid itt 
kijelenti: kölcsönös viszony áll fenn az elnyomás miatti bánata, valamint Isten segítsége 
között, mely által megszabadulni reménykedett. Egyidejűleg arról is biztosítja magát, hogy az 
a dolog, amit mások a kétségbeesés alapjának tekintenek, számára a szabadulás okának fog 
bizonyulni. Ez a mondat magyarázható ellentétes értelemben így is: Jóllehet én most a 
megpróbáltatás nyomása alatt nyögök, a te szabadításod mégis fel fog engem emelni, Uram. 
Ami engem illet, én biztosra veszem, hogy Dávid a saját nyomorúságával, mint könyörgéssel 
hozakodik elő, hogy kegyelmet kapjon Isten kezéből. Nem egyszerűen csak annyit mond, 
hogy feláll, hanem konkrétan a felemeltetésről beszél, s ezzel a magas helyekre épített 
erődökre utal, mert ez a שגב sagab héber szó tulajdonképpeni jelentése. 

 
31. Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.1500 
32. És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál. 
33. Látják ezt majd a szenvedők és örülnek; ti Istent keresők, elevenedjék a ti 

szívetek! 
 34. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg. 
 
31. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. A zsoltáros így az örömtől emelkedetten és a 

szabadulás meggyőződéses reménysége által megtarttatván a győzelem győztes énekeit 
énekli. Minden okunk megvan azt hinni, hogy ezt a zsoltárt azután írta, mikor megszabadult a 
veszélyektől való minden félelemtől, de kétség sem férhet ahhoz sem, hogy a záró téma az, 
amiről elmélkedett, mikor a bajai által kiváltott aggodalmak miatt remegett. Szilárd hittel 
ragadta meg ugyanis Isten kegyelmét, jóllehet az a kegyelem akkor el volt rejtve előle, s csak 
a reménysége tárgyát képezte. Istenről itt nem azért mondja, hogy hálaadással magasztaltatik 
fel, mert az Ő végtelen fenségéhez és dicsőségéhez bármit hozzá lehetne tenni, hanem mert az 
Ő neve az emberek között a mi dicséreteink által magasztaltatik fel. 

32. És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél. S hogy még hatékonyabban 
megerősödjön ennek gyakorlásában, Dávid kijelenti, hogy a hálaadás, amit Istennek készül 
felajánlani, édes, és elfogadható illatú áldozat lesz a számára. Nincs erőteljesebb ösztönzés a 
hálaadásra annál, mikor meg vagyunk arról szilárdan győződve, hogy ez a vallásos szolgálat 
nagyon tetszik Istennek, sőt, hogy az egyetlen ellentételezés, amit megkövetel a ránk árasztott 
jótéteményeiért, az Ő nevének tisztelete és dicsőítése. Ez erőteljesebb fénybe állítja azok 
megbocsáthatatlanságát, akik annyira lusták, hogy hallgatásukkal, vagy feledékenységükkel 
elnyomják Isten dicséretét. Dávid nem mulasztotta el, és nem vetette meg a külsődleges, a 
törvény által megkövetelt áldozatokat, de nagyon jogosan részesítette előnyben a lelki 
szolgálatot, ami minden lévitai szolgálat vége volt. Ezt a dolgot részletesebben is kifejtettem a 
Zsolt1:10, 14-nél.1501 Egyébként Dávid alázatossága említésre méltó, aki noha oly magasra 
emelkedett, hogy mennyei mintául szolgálhatott, mégsem tartotta méltóságán alulinak úgy 
megalázkodni az egyház egyetemes javára, mintha a köznéphez tartozott volna, hogy a 
törvény jelképeinek segítségével tanulhassa azt az igazságot, ami azóta már világosabban is 
kijelentetett az evangéliumban: nevezetesen hogy Isten dicsérete, amíg a mi szánkból 
származik, tisztátalan, amíg Krisztus által meg nem szenteltetik. De mennyire otromba és 

                                                
1500 Venema és mások arra következtetnek, hogy ami ettől a verstől kezdve következik ebben a zsoltárban, azt a 
zsidók a babiloni fogság idején tették hozzá. Mások viszont az ezekben a versekben előforduló kifejezésekből 
kiindulva az egész zsoltárt arra az időszakra vonatkoztatják, s megjegyzik, hogy a héber ל lamed betű, ami Dávid 
nevéhez kapcsolt a bevezetőben nem mindig jelent birtokos esetet, hanem néha azt jelzi, hogy a zsoltár Dávid 
stílusában íródott. Pál azonban a Rm11:9-ben Dávidnak tulajdonítja. 
1501 Nyilvánvaló elírás az angol eredetiben – a ford. 
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ostoba is azok babonája, akik újra visszahoznák a használatba ama ceremóniák külső 
pompáját, amit Krisztus halálának egyedüli áldozata törölt el, s úgy képzelik, hogy Isten 
ténylegesen megbékél majd velük, ha a semmi cselekvésében elfáradnak! Mi más lenne ez, 
mint a hálaadás ama törvényes szolgálatának elhomályosítása, vagy elfedése vastag lepellel, 
amit Dávid nem vonakodott előnyben részesíteni a mózesi ceremóniákkal szemben, jóllehet 
azok is az Isten által elrendelt dolgok voltak. Az ökör alatt az áldozatok legjavát érti, s azt az 
elképzelést szándékozik közvetíteni, hogy nem tudott értékesebb, vagy drágább áldozatot 
felkínálni, amiben Isten nagyobb örömét lelte volna, mint a hálaadásban. 

33. Látják ezt majd a szenvedők. Itt megmutatja, hogy a szabadulásának áldott hatásai 
másokra is kiterjednek, s ezt a dolgot gyakran hangoztatja a zsoltárokban, amint azt láttuk a 
Zsolt22:24-ben, 26-ban és más helyeken. S ezt részben azzal a céllal teszi, hogy Isten jóságát 
és kegyelmét dicsérje az igazi hívőknek, részben pedig érvéként használja, hogy rábeszélje 
Istent: segítsen rajta. Emellett nem azt érti alatta, hogy Isten népe ezen a látványon majd 
pusztán csak a testvéri barátság alapján örül, hanem az egy ember szabadulásában zálog 
adatik másoknak is, biztosítván az üdvbizonyosságukat. Pont ezért nevezi őket szenvedőknek. 
Bárki keresi Istent (mondja ő), noha szembekerülhet megpróbáltatásokkal, bátorságot meríthet 
az én példámból. Az igevers első és második mondatát együtt kell olvasni, mert a kapcsolódó 
jelentés nem maradna fenn, ha nem úgy kellene értenünk, hogy Dávid példája örömre ad majd 
okot Isten minden hűséges szolgájának, mikor orvosságot keresnek a szenvedéseikre. Nagyon 
helyesen kapcsolja össze az Isten keresésére irányuló vágyat a szenvedéssel, mert nem 
minden embernek lesz meg az a haszna Isten büntető keze alatt, hogy őszinte és buzgó hittel 
keresse Nála az üdvösséget. Az igevers záró részében személyváltás történik: elevenedjék a ti 
szívetek. Ez a szónoki megszólítás azonban nagyon távol áll attól, hogy az igevers értelmét 
elhomályosítaná, sőt épp ellenkezőleg, erőteljesebben fejezi azt ki, mintha jelen levő dolog 
lenne leírva. Azokhoz szól, akikre a szenvedések nagy súlya nehezedett, s mondhatni úgy 
elterültek, mint a holtak, és a feltámadás egyfajta képét tárja a szemük elé, mintha ezt mondta 
volna: Ó ti halottak! míg újra meg nem elevenedtek. Nem azt jelenti ez, hogy a hit elhal Isten 
gyermekeiben, és halott marad mindaddig, amíg a mások szabadulásának példája meg nem 
eleveníti, hanem az elfojtott világosság újra lángra lobban, s így mondhatni újra életre kel. A 
zsoltáros rögtön ezután (34. vers) leírja az eszközt, mellyel minden foganatosíttatik Isten 
gyermekeiben. Ez pedig nem más, mint az abba vetett hit, hogy Dávid szabadulása Isten 
eléjük tárt kegyelmének közös jele, vagy záloga, s ezért jutnak arra a meggyőződéses 
következtetésre, hogy Isten figyel a szükségben levőkre, és nem veti meg a foglyokat. Látjuk 
tehát, hogy úgy tekinti: ami egy emberrel megtétetett, az világos jelzés Isten részéről: Ő kész 
megsegíteni minden szenvedőt.1502 

 
35. Dicsérjék őt az egek és a föld; a tengerek és a mi csak mozog azokban! 
36. Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott lakoznak 

majd és bírni fogják azt. 
37. És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, a kik 

szeretik az ő nevét. 
 
35. Dicsérjék őt az egek és a föld. Ebből nagyobb bizonyossággal következtethetünk 

arra, hogy amint azt már korábban említettem, Dávid az egész zsoltárban mindvégig az egész 
egyház nevében beszélt. Most ugyanis az egyházra tolja át mindazt, amit konkrétan 
önmagáról mondott. A gondolkodást, vagy értelmet nélkülöző elemek felszólításával Isten 
dicséretére túlzó módon beszél, és ezzel a kifejezésmóddal azt szeretné megtanítani, hogy 
mindaddig nem lelkesít minket a szívünk elegendő buzgósággal Isten dicséretére, aminek 

                                                
1502 “Tous ceux qui seront oppressez a tort.” — “Mindenkit, akiket gonoszul elnyomnak.” 
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végtelensége az egész világot felülmúlja, amíg nem emelkedünk a saját értelmünk fölé. Ám 
ami mindenek felett fellobbantotta ezt a hévet Dávid szívében, az nem volt más, mint a 
törődése egyház megőrzésével. Sőt, az sem kétséges, hogy a prófécia Lelkével szemlélte az 
egész időszakot, melyben Isten a királyságot és a papságot Izrael ókori népe között fogja 
fenntartani. Mégis a dolgok új állapotba kerülésével kezdi, ami alatt a Saul halála utáni 
hirtelen változásokat érti, mikor a gyászos pusztítás már-már Isten dicséretének végső 
megsemmisítésével és az egész ország elnéptelenedésével fenyegetett. Először is azt mondja, 
hogy Sion megmenekül, mert Isten megvédi a helyet, amit arra választott ki, hogy ott hívják 
segítségül az Ő nevét, s nem engedi, hogy a dicséret, amit Ő Maga rendelt el, eltöröltessen. 
Másodszor a szövetség ládájától és a szentélyből kiindulva az isteni áldást az egész földre 
kiterjedőként mutatja be, mert a vallás volt az alap, amin a nép boldogsága nyugodott. Azután 
azt tanítja, hogy ez a jobbra fordulása a dolgoknak nem rövid idejű lesz, hanem a nép örökre 
biztonságban lesz Isten állandó és tartós védelmének köszönhetően: és ott lakoznak majd és 
bírni fogják azt. Ezzel tehát arra céloz, hogy az ígéret, amit Isten oly sokszor tett a 
törvényben, valóban megerősíttetett az ő uralkodásának kezdetével. Szembeállítja a nyugodt 
és állandó életmódot a pusztán átmeneti lakozással, mintha ezt mondta volna: Most, hogy a 
szent trón felállíttatott, eljött az idő, mikor Ábrahám gyermekei a nekik megígért nyugalmat 
fogják élvezni, mégpedig anélkül, hogy félniük kellene az elvesztésétől. 

37. És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt. Ebben az igeversben azt jelenti ki, hogy 
a most említett áldás kiterjed a korok folytonos egymásutániságára, azaz az atyák mondhatni 
kézből kézbe adják majd át a gyermekeiknek a kapott örökséget, majd ők is továbbadják azt a 
gyermekeiknek. Minden jó dolog tartós birtoklása Krisztustól függ, Akinek Dávid volt az 
egyik előképe. A zsoltáros ugyanakkor röviden azt is jelzi, hogy csak Ábrahám törvényes 
gyermekei fogják örökölni a földet: abban laknak majd, a kik szeretik az ő nevét. Szükséges 
volt elvenni minden alapot a képmutatók öndicsőítésétől, akik csakis a fajuk eredetével 
kapcsolatos körülményekre tekintve, és attól függve ostobán azzal dicsekedtek, hogy a föld 
örökségi jogon az övék, jóllehet elszakadtak őseik hitétől. S jóllehet az a föld a választott 
népnek adatott birtokul Krisztus eljöveteléig, emlékeznünk kell arra, hogy ez a mennyei 
örökség előképe volt, így tehát ami itt van megírva az egyház védelméről, az napjainkban 
teljesedett be valóságosabban és a lényegét tekintve. Nincs okunk félni, hogy a lelki templom 
épülete, melyben Isten mennyei hatalma mutatkozott meg, valaha is összeroskad. 
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70. zsoltár 
 
Ez a zsoltár pusztán csak a 40. része, s a bevezetőben az emlékeztetésre talán ezt akarja 

jelezni. Dávid kiemelte ezt az öt igeverset abból a zsoltárból, és hozzáigazította valamilyen 
konkrét helyzethez. Én csak megismétlem itt a zsoltár szavait, s az olvasót arra kérem, 
forduljon a 40. zsoltár magyarázatához. 

 
1. Az éneklőmesternek, Dávidtól, emlékeztetésre. 
2. Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess! 
3. Szégyenüljenek meg és piruljanak, a kik életemre törnek; riadjanak vissza és 

gyalázat érje őket, a kik bajomat kivánják. 
4. Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, 

hehé! 
5. Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, a kik keresnek tégedet, és ezt 

mondják majd szüntelen, a kik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel az 
Isten! 

6. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám, oh Isten; segedelmem és 
szabadítóm vagy te Uram: ne késsél! 
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71. zsoltár1503 
 
Dávid először az Istenbe vetett bizalmáról beszél, majd részben segítségül hívja Őt a 

szabaduláshoz, részben ellenségei büszkeségét panaszolja. A végén a hitének megerősítése 
végett felkészül a dicséret hálás megadására azokért a jótéteményekért, melyeket Isten 
megadott neki. 

 
1. Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha. 
2. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám 

füledet és tarts meg engem. 
3. Légy sziklaváram [vagy: erős kősziklám],1504 a hova menekülhessek szüntelen; 

Te rendelkeztél megtartásom felől,1505 mert kőszálam és erősségem vagy te. 
4. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és 

erőszakosnak1506 markából! 
 
1. Te benned bízom, Uram! Úgy vélték, e zsoltár megírására Absolon lázadása 

szolgáltatta az okot, s a konkrét utalás benne Dávid idős korára valószínűsíti ezt a 
feltételezést. Mivel mikor Istenhez közeledünk, a hit az egyetlen, ami megnyitja az utat, 
Dávid, hogy megnyerje, amit keres, a tőle megszokott módon tiltakozik, hogy nem a 
képmutatók imáját mondja el a kegyelem trónjánál, hanem a szív őszinteségével bízza magát 
Istenre, teljesen meg lévén győződve róla: a szabadulása az Isten kezében van. Az ember, 
akinek az elméje állandóan hullámzik, és a reménysége megoszlik a különböző irányok 
között, amerre fordul, mindegyikből várván a szabadulást, vagy aki a félelem befolyása alatt 
állván vitatkozik önmagával, illetve aki makacsul elutasítja az isteni beavatkozást, vagy 
idegeskedik, és utat enged a nyugtalan türelmetlenségnek, nem méltó arra, hogy Isten 
megsegítse. A לעולם leolam kötőszó az első vers végén, amit a soha szóval fordítottunk, két 
jelentést is megenged, amint azt a Zsolt31:2-nél magyaráztam. Vagy hallgatólagosan egy 
ellentétet foglal magába Dávid jelenlegi megpróbáltatásai, valamint a boldog végkifejlet 
között, amire várakozik, mintha ezt mondta volna: Uram, most a porban heverek, mint 
megszégyenített, de eljön az idő, amikor megadod nekem a szabadulást. Vagy, a ne 
szégyenüljek meg soha azt jelenti: (soha) örökké meg nem szégyenülni. Miután ezek az 
igeversek majdnem azonosak a 31. zsoltár kezdő verseivel, én az odafordulást javaslom a 
magyarázó megjegyzések végett, melyeket itt szándékosan hagyok ki, nem akarván az 
olvasóim figyelmét szükségtelen ismétlésekkel igénybe venni. 

A harmadik vers a hova menekülhessek szüntelen szavaiban, melyek nem találhatók 
meg a másik zsoltárban Dávid röviden azért imádkozik, hogy olyan azonnali és könnyű 
hozzáférése legyen Istenhez, amely által biztos menedéknek fogja Őt találni, valahányszor 
csak valami közvetlen veszély fenyegeti. Mintha ezt mondaná: Uram! Hadd találjak Nálad 
azonnali támaszt, s fogadj engem a jóság és a kegyelem mosolyával, ha Hozzád fordulok. Az 

                                                
1503 „Jóllehet ennek a zsoltárnak nincs bevezetője, mégis általánosan egyetértenek abban, hogy Dávidnak 
tulajdonítják, és úgy vélik, Absolon lázadásának idején írta, miután az idős korát és az őt fenyegető halálos 
veszélyt említi benne. Ez majdnem másolata a 31. zsoltárnak, s miután az ebben a zsoltárban megtalálható, az 
idős korára utaló igeszakaszok abból hiányzanak, úgy tűnik, mintha a 31. zsoltárt (amit valószínűleg a sauli 
üldöztetések idején írt) vette elő és alakította át csekély módosítással és kiegészítéssel a későbbi 
szenvedéseihez.” – Illustrated Commentary upon the Bible. 
1504 A héberben: „Légy a lakóhelyem sziklája”. De a מעון maon, lakóhely helyett dr. Kennicott és De Rossi sok 
kéziratában a מעוז maoz, muníció, vagy védelem szó szerepel. „Légy a védelmem kősziklája.” 
1505 A Károli-fordítás szerint: rendelkezzél megtartásom felől – a ford. 
1506 A Károli-fordításban itt a kegyetlennek szó szerepel – a ford. 
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ez után következő Te rendelkeztél megtartásom felől kifejezést egyesek óhajtó módban 
fordították, mintha Dávid azt kérné, legyen rábízva az angyalok felügyeletére. Jobb azonban 
megtartani az ige múlt idejét, s úgy értelmezni, hogy itt önmagát bátorítja a múltbeli 
tapasztalataival a jelen megpróbáltatások boldog végkimenetelének reménységére. S nem is 
szükséges az angyalokra korlátozni a Te rendelkeztél megtartásom felől kifejezést. Isten 
kétségtelenül alkalmazza az angyalokat a népe védelmében, de megszámlálhatatlanul sok 
módon képes üdvözíteni őket, én úgy értelmezem, hogy Dávid határozatlanul használja a 
kifejezést, és ezzel arra tanít minket: Isten a szolgáinak üdvösségével kapcsolatos parancsot 
ad az Ő céljainak megfelelően, valahányszor csak az irántuk való kegyességének valamilyen 
látható jelét adja a gondviselésében. Amit pedig elhatározott az elméjében, azt néha egyedül 
egy fejbólintással hajtja végre, néha pedig emberek, vagy más teremtmények 
közreműködésével. Emellett Dávid arra is céloz: Isten mindenre elégséges hatalma akkora, 
hogy az Ő parancsa mindenféle külső segítséghez folyamodás nélkül is elégséges a mi 
üdvösségünk megvalósításához. 

4. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből. Itt egyes számot használ, de 
ezt nem szabad kizárólag egyetlen emberre vonatkoztatni.1507 Nagyon valószínű, hogy a rá 
támadó ellenségek egész seregét szemléli. Máshol már volt alkalmunk megjegyezni, milyen 
nagy mértékben hozzájárul abbéli bizonyosságunkhoz, hogy megkapjuk amit kérünk, ha meg 
vagyunk győződve a saját becsületességünkről, s így képesek vagyunk szabadon elpanaszolni 
Istennek, ha igazságtalanul és gonoszul támadtak ránk az ellenségeink. Nem szabad ugyanis 
kételkednünk abban, hogy Isten, Aki megígérte, hogy az igazságtalanul elnyomottak 
védelmezője lesz, ebben az esetben a mi ügyünket is felvállalja. 

 
5. Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam 

gyermekségemtől fogva! 
6. Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; 

rólad szól az én dicséretem szüntelen. 
7. Mintegy csudává lettem a nagyoknak;1508 de te vagy az én erős bizodalmam. 
8. Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. 
 
5. Mert te vagy az én reménységem, oh Uram. A zsoltáros itt azt ismétli meg, amit 

nem sokkal korábban a bizalmáról, vagy meggyőződéséről mondott. Egyesek azonban talán 
hajlanak ezt a mondatot inkább a reménysége és magabiztossága alapjára, mintsem a szíve 
érzelmeire vonatkoztatni, s azt feltételezik, hogy az Isten által rá ruházott jótéteményekből 
nyerte a jól megalapozott reménységet. S természetesen nemcsak azt jelenti ki, hogy 
reménykedett Istenben, hanem ehhez hozzákapcsolja a tapasztalatot, és elismeri, hogy már 
gyermekségétől fogva részesült az isteni kegyesség jeleiből. Ebből pedig megtanulhatjuk, 
hogy bizalommal egyedül Isten iránt kell viseltetni. Hivatkozván arra, amit Isten tett érte,1509 a 
hit valódi okát fejezi ki (ha mondhatom ekképpen), s ebből könnyen észrevesszük azt az 
erőteljes hatást, amit az Isten jótéteményeiről való megemlékezés fejt ki a reménységünk 
táplálására. 
                                                
1507 Egyidejűleg azt is megjegyezhetjük, hogy ha ez a zsoltár Absolon lázadásának idején íródott, akkor vagy ez 
a kegyetlen fiú, vagy Akhitófel lehetett az, akire Dávid itt gondolt, s akit egyes számban említ. Ha a saját fiára 
gondol, úgy mekkora lehetett a lelki gyötrelme, amiért szükségesnek vélte Istenhez fordulni a pillanatnyi 
nyomorúságos körülményei miatt az elfajzott és gonosz gyermekkel szemben, akit pedig körülfont szíve minden 
szeretete! Amit Kálvin „erőszakosnak” fordít, az szó szerint „kovászos embert” jelent. A kovász szemlátomást a 
mély és meggyökeresedett romlottság bármely fajtájának a jelképe. „Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és 
sadduczeusok kovászától”, mondta a mi Urunk (Mt16:6, lásd még 1Kor5:8). 
1508 A Károli-fordítás szerint: sokaknak – a ford. 
1509 A latin változatban: “Ab affectu ipso” ami valószínűleg téves, s a helyes az “Ab effecto ipso”. A francia 
változatban: “Par l’effet mesme.” 
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6. Reád támaszkodom születésem óta. Ez az igevers megfelel az előzőnek azzal a 
különbséggel, hogy Dávid tovább is megy. Nemcsak Istennek a gyermekkora óta 
megtapasztalt jóságát ünnepli, hanem azokat a bizonyságokat is, melyeket a születését 
megelőzően kapott. Majdnem hasonló bizonyságtétel van a Zsolt22:10-11-ben, amivel 
felnagyítja Istennek az emberek megalkotásában megmutatkozó csodálatos hatalmát és 
felbecsülhetetlen jóságát, aminek az útja-módja teljességgel hihetetlen lenne, ha nem volna 
mindannyiunk által jól ismert tény. Ha elbámulunk a történelemnek az özönvizet leíró részén, 
melyről Mózes kijelenti (1Móz8:13), hogy Noé és háza népe tíz hónapig éltek a megannyi élő 
teremtmény miatt fellépő súlyos kényelmetlenségben, ahol még kifújni sem voltak képes 
magát, akkor vajon nincs ugyanolyan okunk azon csodálkozni, hogy az anyja méhébe zárt 
csecsemő képes olyan körülmények között élni, melyek a legerősebb embert is megfojtanák 
röpke fél óra alatt? Látjuk tehát, hogy milyen kevéssé vesszük számba az Isten által tett 
csodákat csak azért, mert ismerjük azokat. A Lélek tehát joggal feddi meg ezt a hálátlanságot, 
a figyelmünkbe ajánlva Isten kegyelmének ama emlékezetes példáját, ami a születésünkben és 
a fogantatásunkban mutatkozik meg. Mikor beleszületünk ebbe a világba, az anya megteszi a 
maga dolgát, a bába is ott lehet mellette, s sokan mások is adhatnak segítséget, de mégis, 
vajon ha Isten úgymond nem tenné alánk a kezét, s nem fogadna a keblére, mivé lennénk? S 
miféle reménységünk lehetne az élet folytatásához? Sőt inkább, ha ezt nem tenné meg, maga a 
születésünk is belépés lenne az ezer halálba. Ezért a legnagyobb helyességgel mondja Dávid, 
hogy anyámnak méhéből te vontál ki engem. Ennek felel meg az igevers záró mondata: rólad 
szól az én dicséretem szüntelen, s ez alatt azt érti, hogy kapott okot Isten szüntelen 
dicséretéhez. 

7. Mintegy csudává lettem a nagyoknak. Most áttér a panaszkodás nyelvére, 
kijelentvén, hogy majdnem egyetemes utálattal viseltettek iránta azok miatt a nagy 
megpróbáltatások miatt, melyek sújtották. Látszólagos, de csakis látszólagos ellentmondás 
van a két kijelentés között: először, hogy mindig meg volt koronázva Isten jótéteményei által, 
másodszor, hogy csudává lett a nagy megpróbáltatásainak következtében. Ebből azonban azt a 
nagyon hasznos tanítást származtathatjuk, hogy a csapások, bármilyen súlyosak voltak is, nem 
borították őt el annyira, hogy érzéketlenné vált volna Isten általa megtapasztalt jóságára. 
Jóllehet tehát látta, hogy a megvetés tárgyát képezte, a megemlékezést Isten neki megadott 
áldásairól nem voltak képes kioltani még az őt körülvevő legsötétebb árnyak sem, hanem az 
lámpásként szolgált a szívében a hitének irányításához. A csudává lettem1510 kifejezéssel nem 
közönséges megpróbáltatásokat fejezett ki. Ha nem részesült volna furcsa, és szokatlan 
bánásmódban, akkor azok, akiknek számára nem volt ismeretlen az emberiség nyomorúságos 
állapota, nem húzódtak volna el tőle ekkora borzadással, s nem tekintettek volna úgy rá, mint 
ennyire visszataszító látványra. Ezért tehát magasztosabb és még inkább dicsérendő 
bizonyítéka volt az állhatatosságának, hogy a lelke se meg nem tört, se meg nem gyengült az 
utánzástól, hanem annál erőteljesebb magabiztossággal támaszkodott Istenre, minél jobban 
kivetette őt a világ. A mondatot ellentétes értelemben kell magyarázni azzal az értelemmel, 
hogy jóllehet az emberek szörnyetegként vetették őt el, Istenre támaszkodva mindennek 

                                                
1510 Green olvasata: „A bámulat tárgya lettem a tömeg számára”. Horsley szerint: „Csudálatos látvánnyá váltam 
sokaknak. ’A csudálatos látvány’ olyan látvány, aminek ellene mondanak, Lk2:34”. „’Baljóslatú látvánnyá 
leszek sokaknak.’ Sokan akarják meggyőzni magukat arról, hogy a megpróbáltatásaim közvetlenül Isten 
haragjának a következményei, s óva akarják inteni magukat attól, hogy hasonló viselkedésformát kövessenek.” – 
French és Skinner. „Egy szörnyeteg, azaz Isten látványos nemtetszésének tárgya. V. ö. Ész20:3, Ezék12:6, 
24:24, 27.” – Cresswell. Mások azonban azt feltételezik, hogy a כמופת hemopheth, csudává azokat a hatalmas és 
nagy számú veszélyeket jelenti, amiknek ki volt téve, s amelyből rendkívüli szabadulásokat tapasztalt meg, s ez 
tette őt a csodálkozás tárgyává. Emiatt az emberek úgy tekintettek rá, mintha kivételt képezett volna az 
emberiség közös sorsától, mintha varázslatos élete lett volna, s mintha minden támadással szemben sérthetetlen 
lett volna. Az igevers második részét pedig oknak tekintik, amiért ebben a bánásmódban részesült: „[mert] te 
vagy az én erős bizodalmam”. 
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dacára továbbra is rendíthetetlenül állt meg. Ha valaki úgy véli, jobb lett volna az általam a 
nagyoknak kifejezéssel fordított רבים rabbim szót a sokaknak kifejezéssel fordítani, akkor a 
mondat értelme így alakul: Dávid megpróbáltatásai általánosan tudottak voltak, ezért ő maga 
is közismertté lett úgy, mintha közszemlére tették volna az egész nép elé. Véleményem szerint 
azonban jobban ideillő, ha a szót a nagyok, vagy nemesek értelemben használjuk. Nincs olyan, 
erős és a külső behatásokra érzéketlen szív, amelyet ne döfne át, ha azok bánnak ennyire 
megalázóan a szenvedő és nyomorult emberrel, akiket a bölcsességben és az ítélőképességben 
kiemelkedőknek tartanak, s a tetejébe még tekintéllyel is fel vannak ruházva, s borzadállyal 
húzódnak el tőle, mint valami szörnyetegtől. A következő igeversben, mintha teljesült volna a 
szívének kívánsága, kifejezi elhatározottságát, hogy hálás elismeréssel adózik Istennek. S 
hogy nagyobb magabiztossággal buzdítsa magát a jelen megpróbáltatásainak boldog 
végkimenetelével kapcsolatos reménységre, megígéri Isten hangos dicséretét, s azt, hogy ezt 
nem csak egyszeri alkalommal teszi majd meg, hanem állandóan gyakorolja. 

 
9. Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj 

el engem! 
10. Mert felőlem szólanak elleneim, és a kik életemre törnek, együtt 

tanácskoznak, 
11. Mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, a ki 

megszabadítsa. 
12. Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre! 
13. Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei;1511 borítsa 

szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek! 
 
9. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. Dávid, épp az imént kijelentvén, hogy 

Isten volt az életének védelmezője a születésekor, a nevelőapja gyermekkorában, majd a 
jólétének őrzője egész addigi élete során, most megöregedvén újra Isten atyai keblére hajtja a 
fejét. Amilyen mértékben elhagy minket az erőnk – és maga a szükség kényszerít Isten 
keresésére – ugyanolyan mértékben kell a reménységünknek megerősödni, hogy Isten akar és 
kész minket támogatni. Dávid imája tehát röviden ennek felel meg: „Te Uram, Aki 
megtartottál engem elevennek és erősnek ifjúságom virágzásában, ne hagyj el most sem, 
mikor megromlottam, és már majdnem elszáradtam, hanem minél nagyobb szükségem van a 
segítségedre, indítson Téged annál nagyobb könyörületre az életkor rozzantsága és 
erőtlensége”. Ebből az igeversből kiindulva jutottak az igemagyarázók nem minden jó ok 
nélkül arra a következtetésre, hogy a zsoltárban tárgyalt téma Absolon lázadása. S az 
természetesen borzasztó és tragikus dolog volt, mely nemcsak a köznépet, de a nemeseket is 
arra indította, hogy fordítsák el a szemeiket tőle, mintha megvetendő szörnyeteg lenne, mikor 
a fiú, kiűzvén atyját a királyságból, még a pusztaságba is követte, hogy halálra adhassa. 

10. Mert felőlem szólanak elleneim, stb. Istent kérve, hogy legyen vele könyörületes, 
mintegy érvként hozza fel azt a további körülményt, hogy a gonoszok nagyobb szabadságot 
engedtek maguknak a kegyetlen üldözésében abbéli hitükből kiindulva, hogy Isten elvetette és 
elhagyta őt. Közismert, hogy az emberek legaljasabbjai bátrabbakká és arcátlanabbakká 
válnak, mikor az ártatlant gyötörve azt képzelik, hogy ez olyasvalami, amiben semmi dolguk 
sincs Istennel. S nemcsak felbátorodnak a reménységtől, hogy megússzák büntetlenül, de még 
dicsekednek is azzal, hogy minden úgy lesz, ahogyan ők akarják, mikor nem látszik akadálya 
a bűnös vágyaiknak. Ami akkor történt Dáviddal, az majdhogynem általános tapasztalat Isten 
gyermekeivel, nevezetesen hogy a gonoszok, mikor egyszer arra a hitre jutnak, hogy Isten 
akaratából van kitéve Isten népe nekik zsákmányul, korlátlan szabadságot adnak maguknak a 
                                                
1511 Mások olvasata: „Azok, akik életem ellenségei, megsemmisülnek”, stb. – prófétai ítéleteknek fogván fel a 
szavakat. 
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károkozásban nekik. Isten kegyességét kizárólag az emberek pillanatnyi állapota alapján 
felmérve úgy fogják fel, hogy mindenkit, aki lesújtott és megvetett, Ő elfelejtett és elvetett. 
Ebbéli meggyőződésükkel serkentik egymást minden ártalmas és káros dolog 
megcselekvésére ellenük, mint olyasvalakik ellen, akiknek senkijük sincs, aki felvállalná és 
megbosszulná az ügyüket. Ennek az alaptalan és sértő1512 eljárásnak a részükről a szívünket 
kell bátorítani, mert Isten dicsősége megköveteli, hogy az ígéretek, melyeket oly gyakorta tett 
a szegények és a nyomorultak megsegítéséről, ténylegesen be is teljesedjenek. Az istentelenek 
kecsegtethetik magukat azzal, hogy bocsánatot nyernek majd Tőle, de ez az ostoba képzelgés 
a legcsekélyebb mértékben sem enyhíti viselkedésük bűnösségét. Épp ellenkezőleg, 
kétszeresen is megsértik Istent, mikor elveszik Tőle azt, ami különösen csak az Övé. 

12. Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Aligha lehet kifejezni, mennyire komoly és kemény 
kísértés volt az Dávid számára, mikor tudta, hogy a gonoszok arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy őt az Isten elvetette. Nem minden megfontolás nélkül terjesztették ezt róla, hanem 
miután látszólag bölcsen mérlegeltek minden körülményt, olyan dologban mondtak ítéletet, 
mely minden vitán felül állt. Dávid részéről tehát a hősies lelkierő1513 bizonyítéka volt, mikor 
felülemelkedett a romlott ítéleteiknek, és mindannyiukkal szemben azt jelentette ki magának, 
hogy Isten kegyelmes lesz hozzá, majd bizalmasan Őrá bízta magát. S kétség sem férhet 
hozzá, hogy mikor Istent az én Istenemnek nevezi, ezt, mint eszközt használja a védekezésre 
ezzel a kemény és fájdalmas támadással szemben. Miközben Isten kegyelméért könyörög, 
egyidejűleg imádkozik is (13. vers) azért, hogy ellenségei szégyenüljenek meg egészen addig, 
amíg el nem enyésznek. Ezeket a szavakat azonban olvashatjuk jövő időben is, mert Dávid az 
imája befejeztével gyakorta kelt ki ellenségei ellen, s mondhatni győzte le azokat. Én azonban 
azt a fordítást követtem, mely számomra elfogadhatóbbnak látszik az igeszakasz témáját 
figyelembe véve. Miután máshol már megmagyaráztam ezt az átkot, itt nem szükséges 
megismételnem azt, amit korábban már elmondtam. 

 
14. Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom1514 minden te dicséretedet. 
15. Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát 

sem tudom. 
16. Az Úr Istennek nagy erejével1515 járok; csak a te igazságodról emlékezem! 
 
14. Én pedig szüntelen reménylek. Dávid ismét, mint már győzelmet aratott, készül a 

hálaadásra. Kétség sem fér azonban ahhoz, hogy az alatt az időszak alatt, amíg a gonoszok az 
egyszerűségét gúnyolták, férfiasan küzdött a megpróbáltatásaival, amint arra a remény szóból 
következtethetünk. S bár külső ránézésre nem látszott szabadulás a bajaiból, s noha a 
gonoszok nem szűntek meg gőgösen gúnyolódni az Istenbe vetett bizalmán, ő mindazonáltal 
határozottan kitartott a reménységében. Az pedig a hit valódi bizonyítéka, mikor kizárólag az 
Isten ígéretére nézünk, hogy egyedül annak világossága vezessen keresztül a 
megpróbáltatások legsűrűbb sötétségén. A reménység erejét tehát, amelyről Dávid beszél, az 
általa ebben az időben elviselt konfliktusok alapjáén kell felbecsülnünk. Annak kimondásával, 
hogy szaporítom minden te dicséretedet, megmutatja azt a magabiztosságot, amellyel várt a 
bajaiból való kívánatos szabadulásra. Mintha azt mondta volna: Uram, hosszú időn át 

                                                
1512 “Atqui proterva haec eorum insultatio.” — latin. “Mais cest enrage desdain et outrage.” 
1513 “Parquoy c’a este une vertu a David plus qu’humaine.” — “Több, mint emberi lelkierő volt hát ez Dávid 
részéről.” 
1514 Horsley olvasata: „’Hozzá leszek adva’, vagy ’kiegészítése leszek’, szó szerint ’kiegészítéssé tétetek a te 
dicséreted összességéhez’.” „Ez azt jelenti”, mondja, „hogy a zsoltárosnak megadott kegyelem Isten összes 
gyermekének új okot szolgáltat a hálaadásra és a dicséretre”. 
1515 A Károli-fordítás szerint: nagy tetteivel – a ford. 
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hozzászoktam a jótéteményeidhez, s a friss részesedés azokból kétségem sincs, hogy további 
okot fog szolgáltatni a te kegyelmed ünneplésére. 

15. Szájam beszéli a te igazságodat. Itt világosabban fejezi ki azt, a dicséret miféle 
áldozatát határozta el megadni Istennek, megígérvén, hogy folytonosan hirdeti majd az Ő 
igazságát és szabadítását. Korábban gyakran volt alkalmam megemlíteni, hogy Isten igazsága 
nem a természetének azt a tulajdonságát jelenti, amellyel minden embernek megadja azt, ami 
megilleti, hanem a hűségét, amellyel népére vigyáz, mikor táplálja, védi és megszabadítja 
őket. Ez az a felbecsülhetetlen vigasztalás, mely annak megtanulásából származik, hogy 
üdvösségünk oly szétválaszthatatlanul össze van kapcsolva Isten igazságával, hogy 
ugyanazzal a stabilitással rendelkezik, mint az isteni attribútum maga. Isten szabadítása, ez 
teljesen nyilvánvaló, itt aktív értelemben szerepel. A zsoltáros úgy kapcsolja össze ezt a 
szabadítást az igazsággal, mint okozatot az okkal, szilárd meggyőződése ugyanis a szabadulás 
elnyeréséről egyedül abból származott, hogy arra gondolt: Isten igazságos, és nem tagadhatja 
meg önmagát. Miután oly sokszor és oly sok módon szabadult meg, Isten kegyelmének 
folytonos ünneplésére adja magát. A כי ki kötőszó, amit mert-nek fordítottunk, egyesek 
ellentétes értelemben, jóllehet-nek fordítottak, s ekképpen magyaráztak: Jóllehet Isten 
szabadítása számomra felfoghatatlan, s meghaladja értelmi képességeimet, én mégis 
megemlékezem majd arról. De a szó valódi jelentése jobban illik erre e helyre, mivel semmi 
sincs, ami hatékonyabban lángra lobbantaná és buzdítaná a szívünket Isten dicséretének 
éneklésére, mint az általa ránk ruházott megszámlálhatatlan jótétemény. Jóllehet a szíveinket 
nem feltétlenül indítja meg egy, vagy néhány isteni jótétemény megtapasztalása, hanem 
maradhatnak hűvösek és érzéketlenek azok kis számától, a hálátlanságunk mégis 
megbocsáthatatlan, ha nem ébredünk fel kábultságunkból és közönyünkből, még ha azok nagy 
számban áradnak is ránk. Tanuljuk hát meg Isten jóságát nemcsak némileg, mondhatni 
undorral ízlelgetni, hanem minden tehetségünkkel szemléljük annak gazdagságát, hogy az 
bámulattal töltsön el minket. Meglepő, hogy a görög változat szerzői egyáltalában a nem 
ismertem a tanulást kifejezéssel fordították ezt a mondatot,1516 s ez a tévedés méltatlan lenne a 
róla való megemlékezésre is, ha korábban egyes fanatikusok nem kérkedtek volna a 
tudatlanságukban azzal, hogy Dávid példájának megfelelően minden tanulás és kötetlen 
tudomány megvetendő, ahogyan manapság az anabaptistáknak sincs más ürügyük azzal 
dicsekedni, hogy lelki emberek, mint az, hogy rettentően tudatlanok1517 minden tudományban. 

16. Az Úr Istennek nagy erejével járok. Ezt nagyon helyesen lehet a nagy erejébe lépek 
kifejezéssel, s ez a magyarázat nem kevésbé valószínű, mint a másik. Miután a félelem és a 
fájdalom birtokba veszi az elméinket a veszély idején, emiatt nem reagálunk olyan mély és 
komoly figyelemmel Isten hatalmára, amilyennel illene, így a bánatunkat enyhítő egyetlen 
orvosság a megpróbáltatásaink során az Isten erejébe lépés, hogy az vegyen körül és védjen 
minden oldalról. A másik, általánosabban elfogadott olvasatot láttam azonban jobbnak 
megtartani, mivel az is nagyon ideillő, jóllehet a magyarázók véleménye eltérő a jelentését 
illetően. Egyesek így magyarázzák: Isten erejére támaszkodva megyek a csatába. Ez azonban 

                                                
1516 A Septuaginta mai olvasata az Ουκ εγνων πραγματεας, „nem ismerem az emberek dolgait”, de Nobilius a 
Septuagintához fűzött Megjegyzéseiben megjegyzi, hogy egyes görög másolatokban a γραμματεας, „tanulás” 
szerepel, amely olvasatról Ágoston is említést tesz. A Vulgata olvasata a „literaturam”, „tanulás”, s ez 
valószínűsíti, hogy a Septuaginta ókori szövegében nem a πραγματεας, hanem a γραμματεας szerepelt. Horsley a 
Septuagintát követte. Ezt a mondatot egy új összetett mondat kezdetének tekinti, és az alábbi módon kapcsolja 
össze a 16. verssel: „Noha nem vagyok jártas a tanulásban, mégis nekilátok az Úr Isten nagy ereje [témájának], s 
megemlékezem az Te igazságodról”. Lábjegyzetben utal a Jn7:15-re: „Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem 
tanulta?!”, valamint a Mt13:54-56-ra, és pótlólag megjegyzi: „Furcsa, hogy Houbigant lenéz egy olyan 
magyarázatot, melyet a Septuaginta, Jeromos, és a Vulgata is alátámasztanak. Ezt a héber szavak is természetes 
módon közvetítetik, és nagyon lelkivé teszi a mondatot”. Street olvasata: „Noha én nem ismerem a könyveket, 
erővel fogok hozzá”, stb. és megjegyzi, hogy „a מספר szó számot jelent, de a ספר szó levelet, könyvet”. 
1517 “Expertes.” — latin. “Gros asniers.” 
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túlontúl korlátozott. Járni annyit jelent, mint szilárd, megnyugodott és állandó állapotban 
tartózkodni. Az igaz hívők, ezt tényleg el kell ismerni, nagyon távol állván attól, hogy 
nehézség nélkül kifejtvén energiáikat vidáman repüljenek mennyei útjukon, inkább a 
gyengeség miatt nyögnek. De legyőzhetetlen bátorsággal kerekednek felül minden akadályon 
és nehézségen, s nem fordulnak vissza, vagy térnek le a helyes útról, vagy legalábbis nem 
buknak el a kétségbeesésben, ezért ezen az alapon mondják róluk, hogy addig mennek előre, 
míg el nem érik útjuk végét. Röviden. Dávid azzal dicsekszik, hogy soha nem fog csalódni 
Isten segítségében, míg célba nem ér. S mivel semmi sem ritkább, vagy nehezebb a gyengeség 
és az erőtlenség jelenlegi állapotában, mint a kitartó folytatás, minden gondolatát összeszedi 
annak érdekében, hogy teljes bizalommal kizárólagosan Isten igazságára támaszkodjon. 
Mikor azt mondja, hogy CSAK arra fog emlékezni, ez azt jelenti, hogy elfelejtvén minden 
romlott magabiztosságot, ami majdnem az egész világot mozgatja, teljes mértékben Isten 
védelmére bízza magát, s nem engedi, hogy a saját képzelete félrevezesse, vagy az őt 
körülvevő objektumok miatt hányódjon ide-oda. Ágoston több mint százszor idézi ezt a 
szöveget, mint érvet az érdemszerző cselekedetek megcáfolásához, s meggyőzően állítja 
szembe az Isten által ingyenesen adományozott igazságosságot, az emberek érdemszerző 
igazságosságával. Be kell vallani azonban, hogy kiforgatja Dávid szavait, s az eredetihez 
képes idegen jelentést tulajdonít azoknak, ami (az eredeti) egyszerűen csak annyi, hogy nem a 
saját bölcsességére, nem is a saját képességeire, s nem is a saját erejére, vagy bármiféle, a 
birtokában levő vagyonra támaszkodik, mint alapra az üdvösség szilárd reménységének 
táplálásához, hanem az egyetlen alap, amelyre a reménységét helyezi az, hogy Isten 
igazságos, s így lehetetlen, hogy elhagyja őt. Isten igazsága, amint épp az imént 
megjegyeztük, nem azt az ingyenes ajándékot jelenti, mellyel kibékíti Önmagával az 
embereket, vagy amellyel újjászüli őket az élet újdonságára (új mivoltára), hanem az ő hűsége 
az ígéreteinek megtartásában, ami alatt Dávid azt érti, hogy Isten igazságos, becsületes és igaz 
a szolgái iránt. A zsoltáros most kijelenti, hogy Isten igazsága folytonosan a szeme előtt és az 
emlékezetében lesz, mert amíg nem erre az egyre irányítjuk az elménket, a Sátán, akinek 
csodálatos eszközei vannak az elbűvöléshez, sikerrel vezet minket félre a hiábavalóságok 
után. Amint a más forrásokból származó reménység elkezd belopakodni az elménkbe, semmi 
sincs, amitől jobban kellene félnünk, mint a bukástól. S bárki, aki nem elégszik meg egyedül 
Isten kegyelmével, s a legkisebb támogatást keresi máshol is, bizonyosan el fog bukni, s ezzel 
például szolgál mások megtanítására arról, hogy mennyire hiábavaló dolog a világ támaszait 
Isten segítségével keverni. Ha Dávid az életben pusztán a külsődleges állapotára tekintettel 
csak úgy tudott szilárd és nyugodt maradni, hogy megtagadott minden más bizakodást, és 
egyedül Isten igazságára bízta magát, akkor könyörgöm, vegyük fontolóra, hogy miféle 
stabilitásra tudunk szert tenni a lelki és az örök élet vonatkozásában, ha kiesünk a 
legcsekélyebb mértékben is az Isten kegyelmétől való függőségből? Tagadhatatlan tehát, hogy 
a pápisták által kiagyalt tanítás, amely megosztja a kitartás munkáját a szentségben az ember 
szabad akarata és Isten kegyelme között,1518 a pusztulásba taszítja a nyomorult lelkeket. 

 
17. Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te 

csudadolgaidat. 
18. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a 

te erődet1519 e nemzetségnek, és minden következendőnek a te hatalmadat.1520 
19. Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat 

cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?! 
                                                
1518 Azaz az, amelyik ezt a munkát részben Isten által, részben az ember által elvégzettnek tekinti utóbbi részéről 
azzal a hatalommal, mellyel Istentől függetlenül önmagában rendelkezik. 
1519 A Károli-fordítás szerint: karodat – a ford. 
1520 A Károli-fordítás szerint: nagy tetteidet – a ford. 
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17. Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem. A zsoltáros ismét kijelenti azokat a 

nagy kötelezettségeket, melyek rá hárulnak Istennel kapcsolatosan, az Ő jóságáért. Teszi ezt 
nemcsak azért, hogy hálaadásra buzdítsa magát, hanem hogy a reménység táplálására 
serkentse magát az eljövendő idők vonatkozásában, amint az a soron következő igeversből is 
kiderül. Emellett miután Isten mind szavakkal, mind cselekedetekkel tanít minket, biztos, 
hogy itt a második fajta tanításra utal, s azt az elképzelést közvetíti, hogy Dávid a folytonos 
megtapasztalásból tanulta meg azt már kora gyermekkorától kezdődően, hogy semmi sem 
jobb, mint egyedül az igaz Istenre támaszkodni. S hogy soha meg ne legyen fosztva ettől a 
nagy igazságtól, bizonyságot tesz arról, hogy nagy jártasságra tett benne szert. Mikor 
megígéri, hogy Isten csodálatos tetteinek lesz a hirdetője, a célja ennek felvállalásával az, 
hogy a hálátlanságával nehogy megszakítsa az Isteni nagylelkűség áradását. 

Az itt kijelentett igazságra alapozza a 18. versben elmondott imáját, melyben azt kéri, 
hogy ne legyen elfelejtve idős korában sem. Érvelése az alábbi: Mivel Te, Isten, a létezésem 
kezdetétől fogva a jóságod oly bőséges bizonyítékát adtad nekem, vajon nem nyújtod majd ki 
a kezed a megsegítésemre most, hogy megromlani látsz az idős kor következtében? S valóban 
teljességgel elkerülhetetlen a következtetés, mely szerint, ha Isten kegyeskedett minket 
szeretni, mikor csecsemők voltunk, s szüntelenül a jót tette velünk egész életünkben, akkor 
nem is lehet másként, mint hogy így bánik majd velünk egészen mindvégig. Ennek 
megfelelően a גם gam kötőszó, amit a még… mikor kifejezéssel fordítottunk,1521 itt azt jelenti: 
tehát. Dávid célja, abból a megfontolásból kiindulva, hogy Isten jósága kiapadhatatlan, s Ő 
nem olyan változó, mint az emberek, annak a következtetésnek a levonása volt, hogy Ő 
ugyanúgy viselkedik majd a népével öreg korukban is, mint amilyen volt hozzájuk a 
gyermekkorukban. Ezután újabb érvvel támasztja alá imáját: ha elcsüggedne, vagy 
elgyengülne öreg korában, akkor Istennek az őt mindaddig megtartó kegyelmét is hamarosan 
szem elől veszítené. Ha Isten azonnal visszavonná a kegyelmét, amint csak kissé megízleltük, 
annak emléke hamarosan kitörlődne az emlékezetünkből. Hasonlóképpen, ha életünk végén 
megfeledkezne rólunk, miután az előző időken oly sok jótéteményt ruházott ránk, a 
nagylelkűsége emiatt számunkra sokat veszítene a befolyásából és vonzerejéből. Dávid tehát 
azért könyörög Istennek, hogy mindvégig támogassa őt, s így képes legyen az utódokban az 
isteni jóság szüntelen áradását dicsérni, s még a halálakor is arról bizonyságot tenni, hogy 
Isten soha nem okoz csalódást a kegyeseknek, akik Őrá bízzák magukat. A nemzetség és 
minden következendő alatt a gyermekeket és az unokákat érti, akiknek a megemlékezés Isten 
szívjóságáról nem adható át, amíg az nem tökéletes minden vonatkozásban, és be nem 
teljesedett. Az erő és a hatalom alatt Isten igazságának hatásait érti. Azonban úgy kell 
értenünk őt, hogy ezekkel a kifejezésekkel a szabadulásának módját dicsőíti, amiben gratulál 
magának, mintha azt mondta volna, hogy Isten a szabadulása megvalósulásának módján 
engedte a páratlan és mindenre elégséges hatalma megmutatkozását. 

19. Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig.1522 Egyesek összekapcsolják ezt az 
igeverset az előzővel, s megismétlik a hirdessem igét, mint mindkét vers számára közöset, s 
így fordítják ezt a verset: Hadd hirdessem a te igazságodat, oh Isten! Ennek azonban nincs túl 
nagy jelentősége. Emiatt nem is időzöm túl sokat vele. Dávid hosszabban foglalkozik a 
korábban már említett témával. Először is kijelenti, hogy Isten igazsága nagyon nagy, 
másodszor, hogy csodálatosan kimunkált, végül bámulattal kiált fel: Kicsoda hasonló te 
hozzád? Érdemes megjegyezni, hogy Isten igazságát, melynek a hatásai oly közel állnak 
hozzánk, és oly tisztán láthatóak, mégis magasra helyezi, mert véges értelmünk nem is képes 
                                                
1521 Az angolban. A magyarban ez az –ig rag. 
1522 “Usque in excelsum.” — latin. “Est eslevee jusques en haut.” „אד מרום, ad marom – felhat a magas helyig, 
felhat az égig. Isten kegyelme kitölt minden teret és helyet. A mennyben megkoronázza azt, amit itt a Földön 
kormányzott.” – Dr. Adam Clarke. 
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azt átfogó módon megérteni. S amíg a saját korlátozott mércéinkkel mérjük, azonnal elborít és 
elnyel minket a legkisebb kísértés is. Azért tehát, hogy szabad utat biztosítsunk annak a 
szabadításunkban, illendő nagy és átfogó nézetet kialakítanunk róla, fent és lent, széltében 
hosszában megnézni, hogy a nagyságáról a közelítőleg helyes elképzelést alakíthassuk ki. 
Ugyanez a megjegyzés vonatkozik a második mondatra is, mely Isten cselekedeteit említi: 
mert nagyságos dolgokat cselekedtél. Ha megadjuk az ismert hatalmának az azt megillető 
dicséretet, soha nem leszünk híján az alapnak a jó reménység táplálásához. Végezetül az Isten 
jóságát oly mértékben kell érzékelni, hogy az bámulattal töltsön el bennünket, mert akkor 
következik be, hogy az elméink, melyeket gyakran eltérít a szentségtelen nyugtalankondás, 
egyedül Istenben nyugszanak meg. Ha bármiféle kísértés tör ránk, azonnal elefántot csinálunk 
a bolhából, vagy inkább hatalmas hegyeket emelünk, melyek távol tartják tőlünk Isten kezét, 
de egyidejűleg hitvány módon Isten hatalmát is korlátozzuk. Dávid Kicsoda hasonló te 
hozzád? kiáltása tehát azt a leckét igyekszik megtanítani nekünk, hogy hit által kell 
keresztüljutnunk minden akadályon, és Isten hatalmát minden akadálynál nagyobbnak kell 
tartanunk, mert azt nagyon is jogosan tarthatjuk valóban ilyennek. Valóban minden ember 
megvallja szájjal, hogy senki sem olyan, mint az Isten, de százból talán egy van, aki valóban 
és teljesen hiszi, hogy Ő egyedül is elégséges a megtarttatásunkra. 

 
20. A ki sok bajt és nyomorúságot láttattál1523 velünk, de ismét1524 megelevenítesz, 

és a föld mélységéből1525 ismét felhozol minket. 
21. Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem. 
22. Én is tisztellek téged lanttal a te igazságodért,1526 én Istenem! Éneklek néked 

hárfával, oh Izráelnek szentje! 
23. Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet 

megváltottál. 
24. Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és 

gyalázattal illettettek, a kik vesztemre törnek. 
 
20. A ki sok bajt és nyomorúságot láttattál velünk. A látni ige a hébereknél 

közismerten a többi érzékszervre is vonatkozhat. Ennek megfelelően mikor Dávid arról 
panaszkodik, hogy megpróbáltatások lettek neki megmutatva, ez azt jelenti, hogy elszenvedte 
azokat. S miután Istennek tulajdonítja a megszerzett szabadulások dicséretét, így a másik 
oldalról azt is elismeri, hogy bármiféle csapás is érte, az Isten tanácsvégzésének és akaratának 
megfelelően sújtotta őt. Először azonban a célt kell fontolóra vennünk, amit Dávid tartott a 
szeme előtt, s ami nem volt más, mint hogy Isten kegyelmét összehasonlítással tegye még 
látványosabbá, felidézvén, hogy micsoda kemény bánásmódban volt része. Ha állandóan a 
bővelkedés egyformaságát élte volna meg, akkor is kétségtelenül lett volna oka az 
örvendezésre, de úgy nem tapasztalta volna meg, mit jelent megszabadulni a pusztulásból 
Isten rendkívüli hatalma által. Nekünk alá kell szállnunk akár egészen a halál kapujáig, 
mielőtt Isten a szabadítókként mutatkozhatna meg. Miután ész és értelem nélkül születünk, 
elméinkre az életünk korai szakaszában nem a kellő befolyást gyakorolja a létezésünk 
Szerzőjének tudata. Mikor azonban Isten a segítségünkre siet, miközben a kétségbeesés 
állapotában heverünk, ez a feltámasztás ragyogó tükröt állít elénk, melyből visszatükröződik 
ránk az Ő kegyelme. Ezen a módon nagyítja fel Dávid Isten jóságát, kijelentvén, hogy noha a 
feneketlen mélységbe taszíttatott, onnan is kihúzta őt az isteni kéz és visszahozta őt a 
világosságra. S nemcsak azzal büszkélkedik, hogy tökéletes biztonságban őrizte őt meg Isten 
                                                
1523 A Károli-fordítás szerint: éreztettél – a ford. 
1524 “Et to retournant, estant appaise.” — “S visszatérve, megengesztelődve.” 
1525 „A föld mélységei a nyomorúság és a szenvedés legnagyobb mélységeit fejezik ki.” – Hewlett. 
1526 A Károli-fordítás szerint: hűségedért – a ford. Lásd pl. a 16. vershez fűzött magyarázatot is. 
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kegyelme, hanem hogy még nagyobb tisztességre is emelkedett – olyan változás ez, ami 
mondhatni megkoronázta a helyreállítását, s mintha általa a pokolból emelkedett volna fel a 
mennybe. Amit harmadjára is megismétel Isten odafordulásáról, az az isteni gondviselés 
dicséretéhez tartozik: a közvetíteni szándékozott elképzelés az, hogy semmiféle csapás nem 
érte őt véletlenül, amint ez kiderült abból a tényből is, hogy állapota azonnal a visszájára 
fordult, mikor Isten kegyessége rá ragyogott. 

22. Én is tisztellek téged lanttal a te igazságodért, én Istenem! Ismét hálaadásba kezd, 
mert tisztában van vele: Isten célja a szolgáinak ily nagylelkű támogatásával az volt, hogy az 
Ő jóságát ünnepeljék. A lant és a hárfa emlegetéséről beszélve ennek során az akkortájt 
általánosan uralkodó szokásra utal. Isten dicséretének éneklése lanttal és hárfával kísérve 
kétségtelenül a törvény által előírt gyakorlat, valamint Isten szolgálatának részét képezte az 
előképek és a jelképek korában, most azonban ez nem használatos a nyilvános hálaadás során. 
Valóban nincs megtiltva a számunkra, hogy a magánéletben hangszereket használjunk, de a 
gyülekezeteinkből a Szentlélek világos parancsa száműzte ezeket, mikor Pál az 1Kor14:13-
ban megmásíthatatlan szabályként szögezi le, hogy csakis ismert nyelven szabad dicsérnünk 
Istent és imádkoznunk Őhozzá. Az igazság szó alatt a zsoltáros azt érti, hogy a reménység, 
amit Istenbe vetett, elnyerte jutalmát, mikor Isten megóvta őt a veszélyek közepette. Isten 
ígéretei, és az Ő igazsága ezek valóra váltásában elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. 
Amíg nem Isten szavától függünk, addig minden ránk ruházott jótéteménye kellemetlen ízű, 
vagy íztelen lesz a számunkra, s nem is indít fel sem a hálaadásra, sem az imádkozásra. Annál 
is felháborítóbb annak az ördögi alaknak, Servetusnak az ostobasága, aki azt tanítja, hogy az 
imádkozás szabályát kiforgatjuk, ha a hitet az ígéretekre összpontosítjuk: mintha lenne 
bármiféle belépésünk Isten jelenlétébe, amíg először Ő Maga nem hív a saját hangjával, hogy 
járuljunk elé. 

23. Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked.1527 Ebben az igeversben Dávid 
még konkrétabban kifejezi elhatározását, hogy nem képmutató módon, és nem is felszínesen 
fog hálát adni Istennek, hanem őszinte buzgósággal veti bele magát ebbe a vallásos 
tevékenységbe. Az általa alkalmazott jelképekkel röviden azt tanítja, hogy Isten dicsérete a 
legnagyobb öröme forrása lesz, s ezzel közvetve megfeddi azok világias jókedvét, akik 
megfeledkezvén Istenről, csakis maguknak gratulálnak a bővelkedésük során. Az utolsó 
igevers témája is ugyanez, utalván arra, hogy semmiféle öröm sem lesz édes és kívánatos a 
számára, csak amelyik összekapcsolódik Isten ígéreteivel, továbbá a Megváltója dicséretének 
ünneplése fogja biztosítani a számára a legnagyobb megelégedettséget és örömöt. 

                                                
1527 „Az eredeti רנם szó fürge, vibráló mozgást jelent, mint amilyen az ajkaké éneklés, vagy a lábaké tánc közben. 
Ebből kiindulva jelent jelképesen örvendezést, vagy ujjongást. Ebben az igeszakaszban szó szerint értelmezhető 
az ajkakkal, átvitt értelemben pedig a lélekkel kapcsolatosan. S az angolban nincs megfelelő ige, ami használható 
lenne szó szerint az egyik alanyra, vagy jelképesen a másikra vonatkozhatva, így jobb, ha az értelmét két külön 
igével fejezzük ki, egymással összekapcsolván azokat ekképpen: Ajkaim fürgén mozognak, mikor neked 
énekelek, s a lelkem örvendezik, melyet megváltottál.” – Horsley. 
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72. zsoltár 
 
Dávid ebben a zsoltárban az egész egyház nevében imádkozik Istenhez a neki ígért 

királyság folytonos bővelkedéséért, s egyidejűleg arra tanít minket, hogy a kegyesek valódi 
boldogsága a menny által kijelölt király kormányzása alá kerülésükben rejlik. 

 
1. Salamoné.1528 
 
A zsoltár bevezetőjéből nem tudjuk megállapítani, hogy ki volt a szerzője. Miután a 

végén konkrétan ki van mondva, hogy itt végződnek Dávid imádságai, valószínűbb, hogy ő 
írta, nem pedig az utódja, Salamon.1529 Feltételezhetjük azonban azt is, hogy Salamon atyja 
imáját költői versmértékre alakította át, hogy általánosabban ismertté, valamint a nép között 
szélesebb körben használttá tegye – ez a feltevés egyáltalában nem valószínűtlen. Miután 
azonban a ל lamed betűnek nagyon sok jelentése van a héberben, magyarázható úgy is, hogy 
ez a zsoltár Salamon számára, vagy az ő kedvéért íródott. Ha ezt fogadjuk el, akkor meg kell 
jegyezni, hogy egyetlen ember személyében az egész királyság állapotát szemléli az egymást 
követő korokon át. Miután gondosan mérlegeltem az egész dolgot, én hajlok annak a 
következtetésnek az elfogadására, hogy az imákat, melyeket Dávid a halálos ágyán mondott, 
foglalta össze a fia zsoltárformában azzal a céllal, hogy örök emlékül maradjon fenn. S hogy 
megmutassa ennek az imának a nagy fontosságát, valamint hogy a kegyeseket arra serkentse: 
nagyobb komolysággal egyesítsék imáikat ennek a szent királynak az imájával, konkrétan ki 
van jelentve: ez az utolsó ima, amit ő elmondott. Miután Salamon nem tett mást, mint költői 
formába öntötte a dolgot, amiről atyja szólt, Dávidot kell eme ihletett alkotás fő szerzőjének 
tekinteni. Azok, akik egyszerűen csak próféciának tekintik Krisztus királyságáról, látszólag 
olyan szerkezetet erőltetnek a szavakra, mely erőszakot tesz azokon, s nekünk mindig 
óvakodnunk kell attól, hogy alkalmat adjunk a zsidóknak a hangos méltatlankodásra, mintha 
az lenne a célunk, hogy álokoskodással vonatkoztassunk Krisztusra olyasmiket, melyek nem 
vonatkoznak közvetlenül Rá. Miután azonban Dávid Isten parancsára felkent király volt, 
tudta, hogy a feltétel, melyek alapján ő és utódai birtokolták a királyságot nem volt más, mint 
hogy annak végül át kell adatnia Krisztusnak. Miután pedig azt is tudta, hogy a nép evilági 
jólétét egy ideig úgy tekintették, mint általa és az utódai által fenntartott valamit, ezért ő csak 
előkép, vagy árnyék volt, végül valami sokkal magasztosabbnak kell következnie – azaz a 
lelki és örök boldogságnak. Mindezt pedig tudván joggal tette meg királysága állandóságát a 
legbuzgóbb gondoskodása tárgyának, s imádkozott azért a legnagyobb komolysággal – 
megismételvén imáját az utolsó pillanatokban, s ezzel bizonyságot téve arról, hogy minden 
gondja közül ez volt a legnagyobb. Ami itt elhangzik az örökkévaló királyságról, az nem 
korlátozható egyetlen emberre, vagy korra, vagy akár húsz korról sem, hanem itt arról az 
egymásutániságról van szó, ami a végét és teljes beteljesedését Krisztusban éri el. 

 

                                                
1528 “Ou, pour Solomon.” — Széljegyzet. “Vagy, Salamon számára.” A ל lamed előtag fordítható mind birtokos, 
mind részeshatározóként. 
1529 Ehhez hozzátehetjük, amint Dathe megjegyzi, hogy „Salamon nem jósolhatta a kérkedés vádja nélkül efféle 
hangnemben az uralkodásának dicsőségét, a bámulatot, amellyel más nemzetek illették, valamint alattvalóinak az 
ő okosságából és erényességéből fakadó boldogságát”. Ugyanez a szerző hozzáteszi: „Miközben azonban Dávid, 
vagy az ihletett szerző, bárki is volt az, Salamon királyságának gazdagságát jósolta, látszólag a királyok 
legnagyobbikáról és legjobbjáról adott ígéretet (2Sám7) tartotta szem előtt, Aki majd Dávid családjából fog 
származni. Ez az oka annak, amiért az itt szereplő leírás sok vonatkozásban jobban illik a Messiás, mintsem 
Salamon uralkodására.” 
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1. Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király 
fiának. 

2. Ítéli majd a népedet igazsággal,1530 és a te szegényeidet méltányossággal. 
3. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságban.1531 
4. Bírája lesz majd a nép szegényeinek, segít majd a szűkölködőnek fiain, és 

összetöri majd az erőszakoskodót.1532 
5. Féljenek téged, a Nappal együtt, és a Hold jelenlétében,1533 nemzedékről 

nemzedékre félnek majd téged.1534 
6. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor,1535 a mely megöntözi a földet. 
 
1. Isten, a te ítéletidet add a királynak.1536 Miközben Dávid, aki az ígéretet kapta, a 

halálakor szeretetteljesen Istennek ajánlja a fiát, kétségtelenül az egyháznak is adott ezzel egy 
általános imaformát, hogy a kegyesek, akik meg vannak arról győződve, hogy nem lehetnek 
bővelkedők és boldogok, csak egyetlen Fő alatt, minden tiszteletet megadjanak és teljes 
engedelmességgel adózzanak a dolgok eme törvényes rendjének, valamint hogy ez a 
királyság, mint előkép, elvezesse őket Krisztushoz. Röviden, imádság ez azért, hogy Isten 
adja meg az Általa kiválasztott királynak a becsületesség és a bölcsesség lelkét. Az igazság és 
a méltányosság kifejezésekkel a zsoltáros kellő, és jól szabályozott kormányzati 
adminisztrációt ért, amit szembeállít a pogány királyok zsarnoki és zabolátlan hatalmával, 
akik megvetvén Istent, a saját akaratuk szerint uralkodnak. Ebben különbözik tehát tőlük 
Izrael szent, a hivatalára isteni elrendelés által felkent királya a többi földi királytól. Ezekből a 
szavakból egyébként megtanuljuk, hogy a világon egyetlen kormányzat sem irányítható 
helyesen, csak Isten vezetése és a Szentlélek irányítása alatt. Ha a királyok önmagukban is 
kellően bőséges forrásokkal rendelkeznének, akkor nem lenne oka Dávidnak más forrásból 
kérni azt imában, ami már amúgy is megadatott nekik. De annak kérésével, hogy Isten 
igazsága és ítélőképessége adassék meg a királyoknak, arra emlékezteti őket, hogy senki sem 
alkalmas ennek a magas hivatalnak a betöltésére, csak amennyiben Isten keze formálta őt arra. 
Ennek megfelelően olvassuk Salamon példabeszédeiben (Péld8:15), hogy a bölcsesség 
kijelenti: a királyok általa uralkodnak. Nem is kell ezen csodálkozni, ha fontolóra vesszük: a 
polgári kormányzat oly kiváló intézmény, hogy Isten azt akarja, hogy Őt fogadjuk el annak 
Szerzőjeként, és magának követel minden azt illető dicséretet. Helyes azonban, ha rátérünk az 
általánosról a konkrétra, mert miután Isten saját munkája az igazságos kormányzat felállítása 
és fenntartása a világban, így annál inkább szükséges volt, hogy az Ő Lelkének speciális 
kegyelmét közölje annak a szent királyságnak a fenntartása és megőrzése végett, amit minden 

                                                
1530 A Károli-fordítás szerint: Hadd ítélje népedet igazsággal – a ford. 
1531 A Károli-fordítás szerint: igazságot. Lásd az 1539-es lábjegyzetet is – a ford. A Septuagintában az 
igazságban szó a következő igevershez kapcsolódik: „Igazságban legyen bírája a nép szegényeinek”. Dr. Adam 
Clarke ezt tekinti az igazi felosztásnak. 
1532 A Károli-fordítás szerint: Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az 
erőszakoskodót – a ford. 
1533 A Károli-fordítás szerint: a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik – a ford. 
1534 “Te craindra,” “félnek majd téged” kiegészítés a francia változatban. A latin változatban (és Károlinál) nem 
szerepel. 
1535 “Comme les pluyes drues et longues.” — “Mint a bőséges és hosszan tartó esők.” 
1536 „Más helyeken azokat az eseményeket, melyeket Isten Maga foganatosít az igazak védelme és a gonoszok 
megbüntetése végett az Ő ítéleteinek nevezik, mint pl. a Zsolt36:7-ben, de Istennek az emberi viselkedést 
szabályozó rendeleteit is nevezik az Ő ítéleteinek. Ebben az értelemben Isten ítéletei és törvényei tekinthetők 
szinonimáknak, Zsolt119:20, 30, 33, 52, 75. A mondatot joggal magyarázza Jarchi ekképpen: ’Az ítéletek 
ismerete – az igazság konkrét szabályainak tudása – amit megparancsoltál a törvényedben’. Kimchi magyarázata 
is jó: ’Hogy ne tévedjen az ítéletek kimondása során, adj neki tudást és értelmet, hogy méltányossággal (józan 
ítélőképességgel) és igazságosan ítélkezhessen’.” – Rosenmüller a Messiás-zsoltárokról, Biblical Cabinet, 32. 
kötet, 232-233. oldal. 
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másikkal szemben kiválasztott. A király fia alatt Dávid kétségtelenül az utódait érti. 
Egyidejűleg az ígéretet is szeme előtt tartja: „Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe” 
(Zsolt132:11). 

Dávid utódai esetében azonban nem látjuk az igeszakaszban jelzett stabilitást egészen 
addig, amíg el nem jutunk Krisztushoz. Tudjuk, hogy Salamon halála után a királyság 
méltósága megromlott, s attól az időtől kezdve a gazdagság csak fogyatkozott, míg a népet 
fogságba nem vitték végül, megalázó halállal sújtva a királyát, és teljesen romba döntve a 
királyságot. S még a Babilonból történt visszatérés utáni helyreállításuk sem serkentette őket 
valami nagy reménységre, amíg végül Krisztus ki nem pattant Jesse elfonnyadt 
vesszőszálából. Ezért Övé a legfőbb rang Dávid gyermekei között. 

2. Ítéli majd a népedet igazsággal. Egyesek kívánságként fordítják ez a mondatot: 
Hadd ítélje népedet igazsággal, stb. Mások megtartják a jövő időt, így ez egy prófécia. De 
közelebb jutunk a helyes magyarázathoz, ha valami közvetlent, mint benne foglaltat értünk 
alatta. Mindaz, amiről ez után lesz szó a királlyal kapcsolatosan, abból a feltevésből indul, 
hogy az áldás, amiért Dávid az első versben imádkozott, megadatik neki – azaz abból a 
feltevésből, hogy felruháztatik igazsággal és józan ítélőképességgel. Így az imát ekképpen 
kell magyarázni: Kormányozd a királyt, ó Isten! hogy józanul ítélhessen. Vagy ekképpen: 
Miután ráruháztad a királyra a te igazságodat, becsületesen fog ítélkezni. Egy nemzetet 
megfelelően kormányozni sokkal kiválóbb javadalom, semmint hogy a földből nőhetne ki, de 
Krisztus kormányzását, mely által minden visszaáll majd a tökéletes rendbe, még sokkalta 
inkább mennyei ajándéknak kell tartani. Az igevers első mondatában Dávid általánosságban 
beszél az egész népről. A második mondatban konkrétan említi a szegényeket, akiknek a 
szegénységük és a gyengeségük következtében szükségük van mások segítségére, s akiknek 
kedvéért vannak a királyok karddal felfegyverezve, hogy megadják nekik a jóvátételt, ha 
igazságtalanul elnyomják őket. Ebből fakad a békesség is, amit a harmadik versben említ. A 
héberek között a békességre használt kifejezés nemcsak nyugalmat és csendességet jelent, 
hanem bővelkedést is. Dávid arra tanít minket, hogy a nép akkor élvez majd bővelkedést és 
boldogságot, ha a nemzet ügyeit az igazságosság alapelveinek megfelelően intézik. A 
békességet teremni jelképes kifejezés, amit a föld termékenységétől kölcsönöz.1537 S mikor azt 
mondja, hogy a hegyek és a halmok igazságot fognak teremni,1538 ennek jelentése az, hogy 
nem lesz egyetlen hely sem a királyságban, ahol nem ez uralkodik majd el, még a legkevésbé 
ígéretes helyek között sem, amit a rendszerint sivár, vagy legalábbis nem a völgyekhez 
hasonló bőséggel termő hegyek jeleznek. Emellett mind a békesség, mind az igazság szó 
kapcsolódik az igevers mindkét mondatához, és kétszer ismételendő.1539 Ez azt az elképzelést 
kívánja közvetíteni, hogy az igazság általi békének1540 a világ minden részét át kell járnia. 
Egyesek egyszerűen igazságnak olvassák igazságban helyett, a ב beth betűt feleslegesnek 
tekintve, de szemlátomást nem ez a helyzet.1541 
                                                
1537 Ahogyan a föld gyümölcsöket terem, úgy teremnek majd a hegyek békességet. Ugyanezt a jelképet használja 
a Zsolt85:12, ahol ezt olvassuk: „Hűség sarjad a földből”. 
1538 Dathe és Boothroyd más nézetet vallanak. Szerintünk ez arra a szokásra utal, ami az ókori Keleten 
uralkodott, hogy a hegyek, vagy más magaslatok tetejéről hirdették ki a jó és a rossz híreket, s ezzel az 
igazságszolgáltatás dolgairól gyorsan értesült az egész ország. Ugyanezt a jelképet használja az Ézs40:9. 
1539 Azaz így olvasandó: „A hegyek békességet teremnek a népnek igazságban, s a halmok békességet teremnek 
a népnek igazságban”. 
1540 „Béke igazság által”. Kálvin úgy tekinti a zsoltárost, hogy a békességet, mint az igazság természetes 
gyümölcsét, vagy hatását mutatja fel. Rosenmüller magyarázata is ez: „’És a hegyek békességet teremnek 
igazsággal, vagy az igazság következtében’. Az igazság és a békesség összekapcsolódnak, mint ok és okozat. 
Mikor a romlottság, vagy az igazságtalanság eluralkodik, annak általános nyomorúság a következménye, de az 
igazság eluralkodásának a következménye épp ellenkezőleg, az általános boldogság. A mondat értelme tehát: a 
boldogság fog uralkodni mindenütt a földön, mert a népet egyenlőséggel fogják kormányozni.” 
1541 Rosenmüller is ellenzi ezt az olvasatot. „Egyes magyarázók”, mondja, „a ב beth előtagot feleslegesnek 
tartják, illetve tárgyesetűnek tekintik a főnevet, s úgy vélik, a mondat fordítható ekképpen: És a hegyek igazságot 
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4. Bírája lesz majd a nép szegényeinek. A költő folytatja az igazságos kormányzás 
végének és gyümölcsének leírását, s hosszabban fedi fel, amit röviden említett a nép között 
élő szegényekről. Az igazság azonban, amit észben kellene tartanunk, hogy a királyok az 
igazság és az egyenlőség korlátai között csak Isten kegyelme által képesek megmaradni. 
Mikor ugyanis nem az igazságnak a mennyből származó Lelke vezeti őket, a kormányzásuk 
zsarnokságba és fosztogatásba megy át. Miután Isten megígérte: kiterjeszti a gondoskodását a 
nép szegényeire és lesújtottaira, Dávid, mint a király javára elmondott imáját erősítő érvet 
mutatja be, hogy ez a szegények vigasztalására fog majd szolgálni. Isten valóban nem 
személyválogató, de nem ok nélkül visel jobban gondot Isten a szegényekre, mint másokra, 
mivel ők vannak a leginkább kitéve a sérelmeknek és az erőszaknak. Tegyük félre a 
törvényeket és az igazságos adminisztrációt, s ennek az lesz a következménye, hogy minél 
hatalmasabb az ember, annál inkább képessé válik szegény embertársai elnyomására. Dávid 
tehát konkrétan említi, hogy a király azok védelmezője lesz, akik csak a magisztrátus védelme 
alatt lehetnek biztonságban, s kijelenti, hogy a bosszúállójuk lesz, mikor az igazságtalanság és 
a gonoszság áldozataivá válnak. A szűkölködőnek fiai kifejezés magukat a szűkölködőket 
jelenti, s ez a népnyelvi kifejezésmód meglehetősen szokásos a héberben. Hasonló 
kifejezésformát a görögök is használnak, mikor például az υιους ιατρων, az orvosok fiai 
kifejezés jelenti az orvosokat.1542 Miután azonban a király nem teheti le a szegények 
támogatásának és védelmének hivatalát, amit Dávid ír elő neki mindaddig, amíg meg nem 
zabolázza a gonoszokat hatalommal és a kard erejével, nagyon helyesen teszi hosszá az 
igevers végén, hogy mikor az igazság uralkodik, az elnyomók, vagy a zsarolók darabokra 
törnek. Ostobaság lenne várni, amíg saját maguktól engednének. A kard által kell őket 
visszaszorítani, nehogy a vakmerőségük és a gonoszságuk még nagyobb csúcsokra hágjon. 
Ezért szükséges tehát, hogy a király a bölcsesség embere legyen, s határozottan legyen kész 
visszafogni az erőszakost és bántalmazót, hogy a szelídek és rendesek jogai csorbítatlanok 
maradhassanak. Senki nem lesz tehát alkalmas a nép vezetésére, csak az, aki megtanul 
szigorúnak lenni, ha az eset megköveteli. Az elpuhult és hatástalan, vagy a túl gyengéd és 
béketűrő uralkodó alatt szükségszerűen eluralkodik a kicsapongás. Sok igazság van a régi 
mondásban, mely szerint rosszabb élni a fejedelem alatt, akinek enyhesége okból minden 
törvényes, mint a zsarnok alatt, ahol semmiféle szabadság sincsen. 

5. Féljenek téged, a míg a nap áll. Ha ezt szónoki megszólításként, vagy 
személyváltásként olvassuk, akkor helyesen és erőltetés nélkül vonatkoztatható a királyra, 
beleértve, hogy az alattvalói részéről az uralkodói tiszteletet főként biztosító díszei, vagy 
kiválóságai nem mások, mint hogy pártatlanul biztosítja minden embernek a saját jogainak 
birtoklását, az emberiesség lelkületét mutatja, ami mindig kész megsegíteni a szegényeket és 
nyomorultakat, de olyan lelkületet is mutat, mely mindig kész szigorúan megtorolni a 
gonoszok arcátlanságát. Helyesebb lesz azonban személyváltoztatás nélkül Magára Istenre 
vonatkoztatni mindezt.1543 Az emberek közötti kölcsönös egyenlőség fenntartása 
felbecsülhetetlenül nagy áldás, de Isten szolgálatát joggal helyezik még ennek is elébe. Dávid 
tehát nagyon helyesen ajánlja a szent és igazságos kormányzás gyümölcseit nekünk, 
elmondván, hogy magával hozza majd az igaz vallást és az Isten félelmét. S Pál, mikor az 
                                                                                                                                                   
teremnek. Noldius a Konkordanciájában felhoz néhány igeszakaszt a hasonló szerkezet példáiként, de ezek 
mindegyike látszólag más alapelvek szerint alkotottnak tűnik”. 
1542 Ennek a hebraizmusnak sok példáját idézhetjük. A Préd10:14-ben a „nemes ember fia” szerepel a 
nemesember helyén (Károlinál csak a nemes ember – a ford.), a Zsolt18:45-ben az idegenek gyermekei áll az 
idegenek helyett (Károlinál ismét csak az idegenek olvasható – a ford.), sok igeversben pedig az emberek 
gyermekei, vagy fiai egyszerűen csak magukat az embereket jelenti. 
1543 „A költő ebben a mondatban Istenhez szól, nem a királyhoz, akiről mindig harmadik személyben beszél. A 
mondat értelme: Ez a király az alattvalói között megalapítja és megőrzi majd az igaz vallást – Isten romlatlan 
tiszteletét. Michaelis erről az igeszakaszról joggal jegyzi meg, hogy szélsőséges hízelgés nélkül nem lenne 
Salamonra vonatkoztatható.” – Dathe. 



 676 

1Tim2:2-ben megparancsolja nekünk, hogy imádkozzunk a királyokért, konkrétan említi a 
szem előtt tartandó célt: „hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és 
tisztességgel”. Miután nem kis veszélye lép fel a vallás megsemmisítésének és Isten tisztelete 
eltörlésének ott, ahol a polgári kormányzást megdöntik, Dávid azért könyörög Istennek, hogy 
a saját nevére és dicsőségére tekintettel őrizze meg a királyt. Ezzel az érvvel a királyokat is 
azonnal emlékezteti a kötelességükre, s imára serkenti a népet, mert nem lehet jobb 
elfoglaltságunk annál, mikor minden vágyunk és imánk Isten szolgálatának és dicsőségének 
előmozdítására irányul. Mikor Krisztusra térünk, ez még sokkal inkább vonatkozik rá, hiszen 
az igaz vallás csak az Ő királyságában lett bevezetve, sehol máshol. S természetesen Dávid az 
Isten imádatát, vagy szolgálatát úgy leírva, mint ami a világ végéig tart, ezzel arra egyébként 
céloz, hogy gondolatban felemelkedik az Isten által megígért örökkévaló királyságba: 
Féljenek téged, a Nappal együtt, és a Hold jelenlétében, nemzedékről nemzedékre félnek majd 
téged.1544 

6. Szálljon alá, mint eső a rétre. Ez az összehasonlítás első ránézésre némileg 
nyersnek tűnhet, de elegánsan és találóan fejezi ki azt a hatalmas előnyt, ami mindenki 
számára megadatik a királyság jó és igazságos alkotmányából. A réteket, mint tudjuk, a nyár 
elején kaszálják le, mikor a hőség az úr, s ha a föld nem szívná magába az újabb nedvességet 
a lehulló esőkből, még a növényzetnek a gyökere is elszáradna a föld terméketlen és száraz 
mivolta következtében. Dávid tehát azt tanítja, hogy amiképpen Isten a földet öntözéssel védi 
a Nap hevével szemben, úgy gondoskodik hasonlóképpen az egyházának jólétéről, s 
védelmezi azt a király kormányzása alatt. Ez a prófécia azonban a legteljesebb mértékben 
Krisztus alatt teljesedett be, aki az egyházat az Ő titkos kegyelmével desztillálva teszi 
gyümölcsözővé. 

 
7. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.1545 
8. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld 

határáig. 
9. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. 
10. Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai 

adománynyal járuljanak elé. 
11. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. 
 
7. Virágozzék az ő idejében az igaz. Szükségtelen gyakorta ismételten, amit egyszer 

mondtam, hogy mindezek a mondatok az első verstől függenek. Dávid tehát azért imádkozott, 
hogy a király legyen felékesítve igazsággal és ítélőképességgel, hogy az igazak 
virágozhassanak, és a nép bővelkedhessen. Ez a prófécia a legjobban Krisztusban teljesedik 
be. Valóban Salamon feladata volt támogatni az igazat, de tulajdonképpen Krisztus hivatala 
                                                
1544 „A Nappal együtt” és „a Hold jelenlétében” héber népnyelvi kifejezésmódok, melyek a Messiás 
királyságának örökkévaló mivoltát jelölik. „’A Nappal együtt fognak hódolni Neked, s a Hold jelenlétében’, azaz 
ameddig a Nap világít, s a Hold követi, vagy ameddig a Nap és a Hold világítanak – egyszóval, örökké. V. ö. a 
hetedik verssel, ahol ugyanez az elképzelés szerepel kissé másként – a míg nem lesz a Hold. ’Az ő magva örökké 
megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.’ (Zsolt89:37) A לפני szó, [ami a jelenlétében 
kifejezéssel van fordítva], itt ugyanabban az értelemben értendő, mint az 1Móz11:28-ban: Mortuus est Haran, 

פני-על , coram facie Terah, ’Meghala pedig Hárán, az ő atyjának Thárénak szemei [tkp. arca] előtt’, azaz 
miközben Tháré tovább élt. Ezért a Zsolt102:29-ben, ahol a לפניך coram te, ’előtted’ az Istenre vonatkozik, az 
alexandriai változat az εις αιωνας, ’örökké’ kifejezést használja. Itt az értelmet a közvetlenül ez után következő 
szavak adják meg: דור דורים, generatio generationum, ’a nemzedékek nemzedéke’ fog hódolni Neked, más 
szóval az összes generáción, vagy az évek folytatólagos sorozatán keresztül ünneplik majd az emberek a te 
boldog és dicsőséges uralkodásodat.” – Rosenmüller. Kálvin is alanyesetben olvassa a דור דורים, ’a nemzedékek 
nemzedéke’ kifejezést. Az angol bibliafordítók feltételezték a ל lamed előtagot, amivel a kifejezés jelentése 
„minden generáción keresztül”. Azonban a jelentése mindkét esetben ugyanaz. 
1545 Azaz a világ végéig – mindörökre. 
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igazzá tenni az embereket. Ő nemcsak megadja minden embernek a magáét, de meg is újítja a 
szíveiket a Lelke közreműködésével. Ezzel hozza vissza az igazságosságot mondhatni a 
száműzetésből, ami egyébként teljességgel kiveszne a világból. Az igazságosság visszatérését 
követi Isten áldása, mellyel minden gyermekének örömöt okoz, miután észreveteti velük, 
hogy a Királyuk, Krisztus alatt mindenről történik gondoskodás, hogy a bővelkedést és a 
boldogságot minden módon élvezhessék. Ha a béke szót valaki a maga tulajdonképpeni és 
korlátozottabb értelmében kívánja érteni, én nem ellenzem. S természetes, hogy a boldog élet 
betetőzéséhez semmi sem kívánatosabb, mint a béke, mert a háború zűrzavarai és küzdelmei 
közepette az embereknek majdnem semmi előnyük sem származik abból, ha mindenből 
bőséges készleteik vannak, hisz ezek ekkor elpocsékolódnak és megsemmisülnek. Sőt, mikor 
Dávid a király életét a világ végéig tartónak mutatja be, ez világosabban megmutatja: 
nemcsak az utódaira tekintett, akik a földi trónon követték őt, hanem Krisztushoz emelkedik, 
aki a halálból feltámadván mennyei életet és dicsőséget szerzett magának, hogy mindörökké 
kormányozhassa egyházát. 

8. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig. Miután az Úr, mikor a Kánaán 
földjét ígérte örökségül a népének, ezt a négy határt jelölte ki ahhoz (5Móz15:18), Dávid arra 
céloz, hogy amíg a királyság fenn fog állni, a teljes ígéret földjét fogják birtokolni, s ezzel arra 
tanítja a kegyeseket, hogy Isten áldása csak akkor valósulhat meg teljes mértékben, ha ez a 
királyság virágzik. Ezért jelenti ki tehát, hogy a hatalmát majd a Vörös-tengertől gyakorolja, 
vagyis az egyiptomi tengernek attól a nyúlványától a szíriai tenger felé, amit a filiszteusok 
tengerének neveznek,1546 valamint az Eufrátesz folyótól a nagy pusztaságig. Ha ennek azt 
vetik ellenéve, hogy ezek a szűk határok nem felelnek meg Krisztus királyságának, mely 
napkelettől napnyugatig terül majd el, arra azt mondjuk, hogy Dávid nyilvánvalóan 
hozzáigazítja a nyelvezetét a saját korához, amikor Krisztus királyságának a mérete még nem 
tárult fel teljesen. Ezért kezdte a leírását a törvény és a próféták alatt jól ismert és megszokott 
frazeológiával, s még maga Krisztus is az itt megjelölt határok között kezdte meg az 
uralkodását, mielőtt a birodalma kiterjedt volna a Föld végső határaiig, amint a Zsolt110:2 is 
említi: „A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból”. Hamarosan ezután azonban a 
királysága kiterjedésével folytatja, kijelentvén, hogy a tengerentúli királyok is az adófizetői 
lesznek, s a pusztaság lakói is felveszik majd az ő igáját. A ציים tsiim szó,1547 amit 
pusztalakóknak fordítottunk, szerintem kétségtelenül a Dél felé, a Kánaán földjétől nagy 
távolságra lakozókat jelenti. A próféta rögvest ezután hozzáteszi, hogy a király ellenségei a 
port fogják nyalni az alázatuk jeleként. Ez közismerten szokásos ceremónia volt az ókorban a 
keleti nemzetek között. Mikor Nagy Sándor legyőzte a Keletet, s rá akarta kényszeríteni 
alattvalóit ennek gyakorlására, abból hatalmas elégedetlenség és küzdelem származott, s a 
macedónok gőgösen elutasították, hogy az alávettetésnek ennyire rabszolgai és megalázó jelét 
adják.1548 Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy az Isten által választott király Júdeában 
annyira teljes győzelmet arat széltében-hosszában minden ellensége felett, hogy alázatosan 
járulnak majd elébe, és hódolattal adóznak majd neki. 

                                                
1546 Vagyis a Földközi-tengerig. 
1547 A ציים tsiim szót, ami a ציה tsiyah, száraz és sivár ország, sivatag szóból származik, Rosenmüller a goromba 
nemzetek kifejezéssel fordítja. „A ציים tsiim”, mondja, „látszólag a durva, barbár törzseket jelenti, a sivatagos 
helyek, a hatalmas és ismeretlen területek lakóit. Ez az értelmezés látszik a legalkalmasabbnak mind itt, mind a 
Zsolt74:14-ben. Ezért használatos az Ézs13:21-ben, 34:14-ben és a Jer50:39-ben a dzsungelben és a sivatagban 
élő vadállatokra”. A Septuaginta az Αιθιοπες, „etiópok” kifejezéssel fordítja, s ugyanígy fordít a Vulgata, az 
etióp és az arab változat is. Boothroyd úgy véli, hogy a vad arabokat jelentheti. 
1548 A perzsa királyok soha nem engedek senkit a jelenlétükbe anélkül, hogy az imádat eme cselekedetét meg ne 
követelték volna, s perzsa szokás volt, amit Nagy Sándor a macedónok között igyekezett bevezetni. – Rollin’s 
Ancient History, 4. kötet, 288. oldal. Ez a szokás még mindig megvan a törököknél. Ha egy követ a szultánt 
kívánja látni, a térdére esik és megcsókolja a földet. 
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10. Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. A zsoltáros, az előző vershez 
hasonlóan, tovább folytatja a királyság kiterjedéséről szóló értekezést. A zsidók a Tarsis 
megnevezést az egész tengerpartra értik, mely Cicilia felé néz. A szigetek alatt tehát a 
Földközi-tenger egész partvidékét érti, Ciciliától Görögországig. Miután a zsidók 
megelégedtek a saját országuk árucikkeivel, nem nagyon vállaltak fel utazásokat távoli 
országokba, más nemzetekhez hasonlóan. Isten konkrétan megkövetelte tőlük, hogy 
maradjanak meg a saját országuk határain belül, hogy ne romoljanak meg az idegenekhez 
hasonlóan. Ennek következményeképpen szokták a szigetek megnevezést azokra az 
országokra használni, melyek a tenger túlsó felén terültek el. Valóban elismerem, hogy 
Ciprust, Krétát és más szigeteket is beleértettek ebbe, de vallom, hogy vonatkozik minden 
területre is, melyek a Földközi-tenger túlpartján terültek el. A מנחה minchah, ajándék és az 
 eschar, adomány szavakat bármely hűbérre, vagy vámra, de nem az önkéntes אשכר
felajánlásokra kell vonatkoztatnunk, mert a legyőzött ellenségekről és a behódolásuk jeleiről 
van itt szó. Ezeket a kifejezéseket szándékosan használja ezen a helyen, hogy enyhítse a 
leigázás eme jeléhez kapcsolódó szégyenletességet,1549 mintha az ihletett szerző közvetve 
azzal feddené meg az alattvalókat, hogy megfosztották a királyaikat a járandóságaiktól. A שבא 
Seba alatt egyesek Arábiát, סבא Szeba alatt pedig Etiópiát értik. Mások azonban az első szó 
alatt az Arab-öbölnek az Afrika felé húzódó egész partvidékét, míg a második a ס samech 
betűvel írott alatt Sabea országát,1550 a kellemesebb és termékenyebb országot. A két 
vélemény közül talán ez a helyesebb. Szükségtelen itt megemlíteni, mennyire ostoba módon 
forgatták ki ezt az igeverset a római katolikusok. Ők ezt az igeverset állandóan a Krisztushoz 
jövő filozófusokra, vagy napkeleti bölcsekre vonatkoztatják, mintha valójában a filozófusok 
hatalmában állna hirtelen királlyá tenni valakit, s a tetejébe még az égtájakat is 
megváltoztatni, a Keletet Nyugattá, vagy Déllé téve. 

11. Hajoljanak meg előtte mind a királyok. Ez az igevers annak az igazságnak a 
konkrétabb kijelentését tartalmazza, hogy az egész világ alávettetik majd Krisztus 
tekintélyének. Júda királysága kétségtelenül soha nem virágzott jobban, mint Salamon 
uralkodása alatt, ám még akkor is csak csekély számú király volt, akik hűbéri adót fizettek 
neki, aminek a nagysága nem volt kimondottan jelentős. Emellett azzal a feltétellel fizették, 
hogy szabadságot élveznek ahhoz, hogy a saját törvényeiknek megfelelően élhessenek. 
Miközben tehát Dávid a saját fiával és a fia leszármazottaival kezdte, a prófécia lelkével 
Krisztus lelki királyságához emelkedett fel. Ez pedig méltó a megkülönböztetett 
figyelmünkre, mert azt tanítja nekünk, hogy nem a véletlen által kaptunk elhívást az örök 
üdvösségre, hanem mert a mennyei Atyánk már elhatározta, hogy majd az Ő Fiának ad 
minket. Ebből azt is megtanuljuk, hogy az egyházban és Krisztus nyájában megvan a királyok 
helye, akiket Dávid itt nem foszt meg a kardjuktól, s a koronáikat sem rabolja el, hanem 
inkább azt jelenti ki, hogy rangjuk minden fennköltségével fognak jönni, és leborulnak majd 
Krisztus lábainál. 

 
12. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs 

segítője. 
13. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja; 
14. A csalástól1551 és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében. 

                                                
1549 A מנחה minchah tulajdonképpen baráti felajánlást, és az אשכר eschar kiegyenlítő ajándékot jelent a kapott 
jótéteményekért – olyan ajándékot, amit az illető a hálája jelenként ad át. 
1550 Arábia Félix („Boldog Arábia”, az Arab-félsziget déli része) területén elhelyezkedőnek tekintik. „A 
Septuaginta olvasata: ’Az arabok királyai és a sabeusok ajándékokat hoznak.’ Az ókorban tehát a Seba talán 
Arábia általános neve, míg a Szeba, vagy Szabaea annak déli, Arábia Félixnek nevezett tartománya volt, mely a 
Perzsa-öböl és a Vörös-tenger között terült el.” – Hewlett. 
1551 A Károli-fordítás szerint: Az elnyomástól – a ford. 
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15. És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és 
áldják őt minden napon. 

 
12. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt. A zsoltáros ismét kijelenti, hogy az általa 

oly nagyon magasztalt királyság nem lesz se zsarnoki, se kegyetlen. A királyok többsége, 
elhanyagolván a közösség jólétét, csak a saját személyes érdekeiket tartják szem előtt. Ennek 
következtében kegyetlenül elnyomják nyomorult alattvalóikat, s még az is megtörténik, hogy 
minél félelmetesebb közülük bárki, és minél nagyobb a kapzsisága, annál kiválóbbnak és 
előkelőbbnek tartják. Nagyon más a helyzet azonban az itt leírt királlyal. Az egész emberiség 
közmondásként ismeri: „Nincs semmi, amiben az emberek közelebb jutnának Istenhez, mind 
a nagylelkűségükben”, s nagyon következetlen dolog lenne, ha ez az erény nem ragyogna fel 
azokban a királyokban, akiket Isten szorosabban kapcsol magához. Ennek megfelelően Dávid, 
az Isten által választott király megkedveltetése végett joggal jelenti ki nemcsak azt, hogy az 
igazság és az egyenlőség őrizője lesz, hanem azt is: annyira humánus és könyörületes is lesz, 
hogy a legmegvetettebbeket is készen áll majd megsegíteni. Ezeket a tulajdonságokat alig-alig 
lehet megtalálni azokban az uralkodókban, akiket a saját csillogásuk kápráztat el, s távol 
tartják magukat a szegényektől és a lesújtottaktól, mintha királyi fenségükhöz méltatlan lenne 
gondoskodni róluk. Az állhatatosságot és a nagylelkűséget jelzi a megszabadítja szó, mert 
nagyon kevéssé teljesítené a kötelességét az a király, aki csak gyűlölné a csalást és a zsarolást, 
s nem lépne fel határozottan ezeknek a bűnöknek a megbüntetésére, valamint az elnyomottak 
védelmében.1552 A csalás és elnyomás kifejezések alatt mindenféle rossz cselekedetet ért, mert 
a gonoszságon munkálkodó ember olyan, mint az oroszlán, vagy a róka. Egyesek nyíltan 
erőszakosak, mások álnok módon, titkos módszerekkel teszik a rosszat. Sőt azt is tudjuk, hogy 
a legfőbb hatalom mennyen és földön Krisztusnak adatott (Mt28:18), hogy ne csak a mulandó 
veszélyektől védhesse népét, hanem elsősorban a Sátán zaklató bosszantásaitól, amíg végül 
meg nem szabadítja őket minden bajtól, a mennyei birodalmába gyűjtvén valamennyit az örök 
nyugalomra. 

15. És éljen ő. Az élni szót a szegényekre vonatkoztatni, ahogyan egyesek teszik, 
erőltetettnek tűnik. Amit itt Dávid kijelent, az nem más, mint hogy ez a király hosszú élettel 
lesz megjutalmazva, ami nem éppen a legkisebb dolog Isten földi áldásai között. Az utána 
következő szavakat határozatlanul, azaz anélkül kell olvasni, hogy bármely konkrét személyt 
meghatároznánk.1553 Mintha ezt mondta volna: Arábia aranya adatik majd neki, s mindenütt 
imádkoznak majd a bővelkedéséért. Itt azt ismétli meg, amit korábban mondott a hatalmáról, 
mert ha Arábia is sarcot fizet majd neki, mekkora gazdagság halmozódik majd fel a számára a 
hozzá közelebb eső országokból! Krisztus, igaz, nem azért uralkodott, hogy aranyat 
halmozzon fel, de Dávid ezzel a jelképpel azt akarta megtanítani, hogy még a legtávolabbi 
nemzetek is akkora hódolattal viseltetnek majd iránta, hogy átadják magukat, valamint 
mindenüket, amijük csak van, Őneki. Nem szokatlan dolog Krisztus lelki királysága 
dicsőségének szemléltetése a külső csillogás képeivel. Dávid, a Szentírás szokásos stílusával 
összhangban előre mondta, hogy Krisztus királysága a gazdagsága tekintetében kiemelkedő 
lesz. Ezt azonban annak lelki jellegére szükséges vonatkoztatni. Ebből kiderül, milyen 
gonoszul és alaptalanul forgatták ki a pápisták ezt az igeverset, s tették meg igazolásnak arra, 
ahogyan maguknak gyűjtik össze a világ mulandó kincseit. Sőt, mikor a nép közös imáiról 
                                                
1552 “Si d’un grand coeur il ne se presentoit pour les punir et en faire la vengence, et s’opposoit pour defendre 
ceux qu’on oppresse.” 
1553 “C’est a dire, sans determiner quelque certaine personne.” A héberben a igevers három utolsó igéje egyes 
számban áll, az aktív qal jövő idejű alakjában, nominatívusz pedig nincs, amellyel egyeznének. Kálvin szó 
szerint fordítja ezeket: “Et dabit ei de auro Seba: et orabit pro eo semper, quotidie benedicit eum”, „És neki adja 
majd Seba aranyát, folytonosan imádkozik majd érte, és naponta fogja majd áldani”. A francia változatban 
azonban az alábbi széljegyzettel magyarázza a szerkezetet: “C’est, on luy donnera, etc., on priera, etc., on 
benira.”, „Azaz, Seba aranya adatik majd neki, folytonosan imádkoznak majd érte, és naponta fogják áldani”.  
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beszél, amelyekkel Isten gondviselésének ajánlják majd a király bővelkedését, azzal arra 
céloz: annyira elégedettek lesznek, mint ennek a királynak az alattvalói, hogy semmit sem 
tartanak majd kívánatosabbnak, mint alávetni magukat az Ő tekintélyének. Kétségtelen, hogy 
sokan elvetik az Ő igáját, sőt, a képmutatók titokban háborognak és zúgolódnak a szívükben, 
s örömmel kioltanák Krisztus teljes emlékezetét, ha az a hatalmukban állna, de az itt előre 
jelzett szeretetteljes érdeklődés az, amit minden igazi hívő gondosan művel. S teszik ezt 
nemcsak azért, mert az imádkozást a földi királyokért, mint kötelességet, Isten Ígéje 
parancsolja meg nekik, hanem mert speciális vágyat és törődést kell mutatniuk e királyság 
határainak kiterjesztéséért, melyben mind Isten dicsősége fennen ragyog, mind az ő jólétük és 
boldogságuk is benne foglaltatik. Ennek megfelelően találunk a Zsolt118:25-ben egy, az 
egész egyháznak adott imaformát, hogy Isten áldja meg ezt a királyt. Nem mintha Krisztusnak 
lenne szüksége a mi imáinkra, hanem mert joggal követeli meg a szolgáitól a valódi 
kegyesség kimutatását, vagy bizonyítékát, amivel önmagukat is gyakoroltathatják az Isten 
országa eljöveteléért történő imádkozásban. 

 
16. Egy maroknyi1554 gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen 

gyümölcse, mint a Libanoné,1555 s úgy jön elő a városok népe,1556 mint a földnek füve. 
17. Tartson neve mindörökké; fennmarad a neve, a Nap jelenlétében;1557 vele 

áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt. 
18. Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül! 
19. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az 

egész föld. Ámen! Ámen! 
20. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései. 
 
16. Egy maroknyi gabona legyen1558 az országban a hegyek tetején is. Azok 

véleménye, akik az egy maroknyi1559 gabona kifejezés alatt bő gabonát értenek, 
megalapozottnak látszik. Ezt két körülmény miatt gondolják, melyekkel itt a ritka és szokatlan 
termékenységre utal. Csak nagyon csekély mennyiségű gabonát vetettek, nem többet, mint 
amennyit egy ember a két tenyerében megtartani képes, s azt is a hegyek tetején, ami távol áll 
rendszerint attól, hogy nagyon termékeny legyen. A növekedés azonban mégis annyira 
bőséges volt, hogy kalászok úgy hajladoznak és susognak majd, mint a Libanon fái. Nem 
tudom azonban, hogy Dávid vajon akart-e ilyen kifinomult összehasonlítást tenni a vetési 
időszak és az aratás között. A szavait egyszerűbben is felfoghatjuk azzal a jelentéssel, hogy 
oly nagy lesz a termékenység, s oly nagy a gabona bősége, amit a hegytetők teremnek, hogy 
tele marokkal lesz majd aratható. Ezzel a jelképpel festi le a jó dolgok hatalmas bőségét, amit 
Isten áldásának folytán élvezünk majd Krisztus uralkodása alatt. Ehhez teszi hozzá a 
gyermekek számának növekedését. Nemcsak a föld termi majd bőségben a sokféle 
                                                
1554 A Károli-fordításban a Bő gabona kifejezés olvasható – a ford. 
1555 A Károli-fordítás szerint: mint a Libanon – a ford. 
1556 A Károli-fordítás szerint: s viruljon a városok népe – a ford. 
1557 A Károli-fordítás szerint: viruljon neve, míg a nap lesz – a ford. 
1558 A francia változatban a seeme, vetve szót is beszúrta Kálvin. 
1559 A פסה phissah, itt bőnek fordított főnév csak ebben az igeversben található meg. Az 1Kir18:44-et 
magyarázva a kaldeus fordító a „mint az ember keze” kifejezéssel fordított szót a כפסת יד kephissath yad 
kifejezéssel írja le, aminek a szó szerinti jelentése: „mint a kéz része”. Ebből kiindulva néhány magyarázó, 
Kálvinnal együtt a פסה phissah szót úgy értették, mint „csekély, egy ember kezében elférő mennyiségű gabonát”, 
vagyis amennyit a kezében képes az ember megtartani. Egyesek pedig az igevers elejére beszúrják az אם im 
feltételes kötőszót. Rosenmüller azonban úgy véli, hogy „mások helyesebben vélik a פסה főnevet ugyanolyan 
jelentésűnek, mint a  פסיון, diffusio, uberitas, ’szétteríteni mindenfelé, bőségben’ kifejezést, ami a פסא igéből 
származik, az pedig mind az arab, mind a kaldeus nyelvben azt jelenti expandit, diffudit se, ’szétterjedt, 
megnőtt’. A szír fordító kétségtelenül ezt a jelentést tartotta szem előtt, mikor a multitudinem frumenti, ’a gabona 
bősége’ kifejezéssel fordította a szavakat.” 
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gyümölcsöt, hanem a városok is gyümölcsöznek majd emberekben: s úgy jön elő a városok 
népe,1560 mint a földnek füve. Én jobbnak láttam a Libanon szót birtokos esetben fordítani, 
mert fogalomcsere, amelynek során a Libanon hegyének neve szerepel annak fái helyett, amit 
egyesek el is utasítanak, némiképpen nyersnek tűnik. 

17. Tartson neve mindörökké. Az ihletett szerző megint megismétli, amit korábban 
már mondott ennek a királyságnak az örök fennállásáról. S kétségtelenül gondosan meg akarja 
különböztetni minden földi királyságtól, melyek vagy hirtelen tűnnek le, vagy végül a saját 
nagyságuk által lenyomottan dőlnek romba, a megsemmisülésükkel bizonyítván, hogy ebben 
a világban semmi sem stabil és tartós. Mikor azt mondja, hogy tartson neve mindörökké, ez 
alatt nem csak annyit kell érteni, hogy a hírneve élje túl a halálát, ahogyan a világi emberek 
törekednek arra, hogy a nevüket ne temessék el a testükkel együtt. Ő inkább a királyságról 
beszél, mikor azt mondja, hogy ennek a fejedelemnek a neve ragyogó és dicsőséges lesz 
mindörökre. Egyesek az általunk a Nap jelenlétében kifejezéssel fordított שמש-לפני  liphney-
shemesh szavakat úgy magyarázzák, mintha a dicsőség, amivel Isten felékesíti majd Júda 
királyait, meghaladná a Nap fényességét. Ez azonban a szövegkörnyezettel nincs 
összhangban, mert korábban ugyanabban az értelemben mondta, hogy a Nappal együtt és a 
Hold jelenlétében. Miután tehát megemlítette a király nevének örök fennmaradását, 
magyarázatképpen hozzáteszi, hogy a neve fennmarad a Nap jelenlétében. Szó szerint: a 
nevének lesznek gyermekei,1561 (mert a héber szó a fiú főnévből származik), azaz mondhatni 
anyáról fiúra száll majd,1562 s amiképpen a Nap is felkél naponta, hogy megvilágítsa a világot, 
úgy fog ennek a királynak az ereje is állandóan megújulni, s korról korra folytatódni. Később 
majd hasonlóképpen látjuk azt is, hogy a Napot és a Holdat ugyanazon örökkévalóság 
tanúinak nevezi (Zsol89:37-38). Ebből következik, hogy nem vonatkoztatható földi 
királyságra, amely csak rövid ideig virágzott Dávid házával, s nemcsak az elevenségét 

                                                
1560 A ציץ tsits szó, amit Kálvin az úgy jön [majd] elő kifejezéssel fordít, azt jelenti: kinőni, felnőni. „Ezt”, 
mondja Rosenmüller, „akkor használják a növények, vagy füvek vonatkozásában, mikor a magjukból 
kisarjadván szépségben és kecsesen megjelennek a föld felett (4Móz17:8, 23). Használják az emberiségnek a 
bővelkedő körülmények közötti szaporodására is (Ézs27:6). A מעיר főnévből [a városból] kiindulva nem kell 
sokáig keresgélnünk a helyes alanyesetet az előző igéhez: q. d. ex civitatibus singulis cives efflorescent, ’a 
városokból egyenként előjönnek (kisarjadnak) a polgárok’. A kifejezés némileg hasonlít a Zsolt68:27-re, ahol 
Izrael leszármazottait Izrael magvából valóknak nevezi”. Az itt megjósolt rendkívüli termékenység és nagy 
népszaporulat Salamon idején következett be, amint az kiderül az 1Kir4:20-ból, ahol ezt olvassuk: „És Júda és 
Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak”. Ez a prófécia 
teljességgel azonban a Messiás uralkodása alatt fog beteljesedni. 
1561 “Filiabitur nomen ejus.” — Henry. Az angol Biblia széljegyzetében „Mintegy fiú lesz, aki az atyja nevét 
folytatja”. Patrick püspök ezért így magyarázza: „Emlékezete és hírneve soha nem halnak el, hanem atyáról fiúra 
szállnak, amíg csak világít a Nap”. Rosenmüller olvasata: “Sobolescet nomen ejus, ‘az ő neve növekedni fog’, 
azaz addig tart majd, ameddig a Nap megmarad: a kormányzás örök egymásutániságban fog az utódaira szállni”. 
„A נון nun igét”, teszi hozzá, „ami csak ebben az igeversben fordul elő, a נין nin főnévből kiindulva magyarázzák, 
1Móz21:23, Jón18:19, Ézs14:22. Ezekben az igeversekben az ige nyilvánvalóan a leszármazottakat jelenti, s a 
kaldeus fordítók állandóan a בר bar, falius, ’a fiú’ szóval fordítják. Bizonyossággal feltételezhetjük tehát, hogy a 
 nun ige jelentése a sobolem procreae, ’leszármazottakat nemzeni’. Azonban hozzátehetjük, hogy az נון
Alexandrine itt a διαμενει szót szerepelteti, melynek fordításában mind a Vulgata, mind Jeromos egyetértenek: 
’perseverabit nomen ejus’, ’az ő neve fennmarad’.” Dathe is az utóbbi nézetet vallja. Ő azt feltételezi, hogy a ינון 
yinnon szó helyett a יכון yikon, stabiliteur – permanebit, megerősíttettik - folytatódik szót kell olvasni. „A נון nun 
ige”, mondja, „sem a héberben, sem az azzal rokon nyelvekben nem található meg, és – csakis feltételezések 
alapján – magyarázzák az augescere – sobolescere, ’megnövelni, vagy megsokszorozni’ jelentéssel, ugyanis 
egyes nyelvjárásokban halat jelent. A Septuagintában a διαμενει szóval fordítják, a Vulgatában és Jeromosnál a 
praeparatum est, míg a szír változatban az existet nomen ejus kifejezés szerepel. Mindezek kétségtelenül a יכון 
yikon, előkészített,felállított, megszilárdított szót olvassák, ami a Zsolt89:38-ban, mint párhuzamos 
igeszakaszban is olvasható. A כ caph és a נ nun betűk, amint az nyilvánvaló, nagyon könnyen összekeverhetők a 
nagy hasonlóságuk következtében,” 
1562 (“Car c’est un verbe en la langue Hebraique qui vient du nom de Fils,) c’est a dire, sera perpetue de pere en 
fils.” 
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veszítette el a harmadik generációs leszármazottja idején de végül gyalázatosan el is 
töröltetett. Viszont helyesen vonatkozik Krisztus királyságára, s jóllehet az a királyság 
gyakorta ingadozik a Földön, mikor az egész világ dühödt gyűlölettel támadja, s a Sátán 
legfélelmetesebb erői szaggatják, Isten mégis csodálatos módon óvja és tartja fenn, nehogy 
teljesen elpusztuljon. Az ez után következő szavak: vele áldják magokat mind a nemzetek, 
kétféle jelentést is megenged. A héberek gyakran használják ezt a kifejezésformát ha bárkinek 
a nevét példaként, vagy áldó imaformaként alkalmazzák. Például, valaki Dáviddal áldja 
magát, aki azért könyörög Istenhez, hogy Ő legyen annyira kegyes és nagylelkű iránta is, mint 
amilyen Dávid iránt volt. Másrészről Szodomával és Gomorával átkozódónak mondják azt, 
aki ennek a két városnak a nevével mond ki valamilyen átkot. Ha tehát ezt a két kifejezést, a 
vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt ugyanabban az értelemben 
használják, akkor az a királlyal áldják magukat pont azt fogja jelenteni, hogy ugyanazért a 
bővelkedésért imádkoznak, ami erre a nagyon kegyelt királyra ruháztatott rá, akinek a boldog 
állapota egyetemes bámulatot keltett. Ha azonban bárki jobbnak látja különbséget tenni a két 
kifejezés között (ami nem kevésbé valószínű), akkor a megáldani valakit a királlyal azt fogja 
jelenteni, hogy az illető tőle várja a boldogságát, mert a nemzetek meg lesznek arról 
győződve, hogy semmi sem kívánatosabb, mint tőle kapni a törvényeket és a rendeleteket. 

18. Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene.1563 Dávid, miután imádkozott utódainak 
jólétéért, Isten dicséretébe kezd, mert isteni orákulum által volt biztos abban, hogy imái nem 
hiábavalók. Ha nem a hit szemeivel szemlélte volna azokat a dolgokat, melyeket az előbb 
láttunk, úgy az öröme kevésbé lett volna szabad és élénk. Mikor azt mondja, hogy egyedül 
Isten cselekszik csudadolgokat, az kétségtelenül a szóban forgó témának a vonatkozásában 
mondja, de nem csak a királyság kiválóságának dicséretére való tekintettel, hanem önmaga és 
mások figyelmeztetése végett is arra, hogy Istennek szükséges megmutatnia a csodálatos és 
rendkívüli hatalmát a fenntartásában. S természetesen nem Dávid utódainak volt köszönhető 
néhány eset kivételével, hogy a királyi trón nem ingott meg százszor is, sőt nem romboltatott 
le teljes mértékben. Hiszen hogy ne is menjünk messzebbre: vajon Salamon leggyalázatosabb 
hitehagyása nem érdemelt volna azonnali megsemmisítést? Ami pedig a többieket illeti, 
Jósiás, Ezékiás és Jósafát, s még néhány más király kivételével vajon nem váltak egyre 
gonoszabbakká, amint megpróbálták felülmúlni elődeiket, s oly mértékben kiprovokálták 
Isten haragját, hogy csoda, hogy nem sújtott le azonnal a bosszújának villámaival, és nem 
semmisítette meg azonnal az egész népet? Miután pedig Dávid felruháztatott a prófétaság 
Lelkével, tudta nagyon jól, hogy a Sátán mindig is kegyetlen ellensége marad az egyház 
jólétének, s kétségtelenül tudta: Isten kegyelmének, amiről előzőleg szólt, hatalmas és terhes 
nehézségeket kell majd leküzdenie azért, hogy örökre megmaradhasson a saját nemzetében. S 
az ez után bekövetkező események kétségtelenül megmutatták, hogy Isten hány csodával 
teljesítette be az ígéreteit, akár a babiloni fogságból történt visszatérésre gondolunk, akár 
azokra a lenyűgöző szabadításokra, melyek egymást követték, amíg Krisztus, mint zsenge 
ágacska, ki nem sarjadt a halott fából. Dávid tehát jó okkal imádkozik azért, hogy az isteni 
név dicsősége betöltse az egész Földet, mivel annak a királyságnak ki kellett terjednie a Föld 
végső határaiig. S azért teszi hozzá a megerősítést a szavai végén, hogy minden istenfélő a 
szív komoly és forró buzgalommal egyesülhessen vele ugyanebben az imádságban: Ámen, 
ámen. 

20. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései. Korábban már megjegyeztük, 
hogy ezt nem ok nélkül tette hozzá Salamon (ha feltételezzük, hogy ő öntötte költői formába a 
zsoltár anyagát). Tette pedig ezt nemcsak azért, hogy ne fossza meg atyját az általa elmondott 
imádságtól, hanem hogy felindítsa az egyházat: még buzgóbban tárják ugyanezeket az imákat 
Isten elé, melyeket Dávid még az utolsó leheletével is mondott. Emlékezzünk hát arra, hogy a 
                                                
1563 Ezzel a zsoltárral fejeződik be a Zsoltárok második könyve, s ez, valamint a soron következő versek ahhoz 
hasonló dicséretet tartalmaznak, amilyennel az első, valamint a másik három könyv is végződik. 
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mi szent kötelességünk Istenhez imádkozni mind őszinte komolysággal, mind fáradhatatlan 
kitartással azért, hogy kegyeskedjen fenntartani és védelmezni az egyházat a Fia kormányzása 
alatt. Az Isai név, Dávid apjának neve itt szemlátomást Dávid eredetének emlékére említtetik, 
hogy Isten kegyelme még látványosabb legyen abban, hogy a juhnyáj mellől emelt fel ekkora 
tisztességre egy közembert, aki ráadásul még a családjában is a legfiatalabb és a legkisebb 
megbecsülésnek örvendő volt, s tette őt meg a választott nép királyának. 
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73. zsoltár 
 
Dávid, vagy bárki más, aki ennek a zsoltárnak a szerzője volt, a testi érzékek és 

gondolkodás ítélete ellen küzdve azzal kezdi, hogy felmagasztalja Isten igazságosságát és 
jóságát. Ezután megvallja, hogy mikor egyrészt látta maga körül a gonoszokat bővelkedni a 
gazdagságban, s minden gyönyörbe merülten élni, sőt gőgösen kigúnyolni Istent, és 
kegyetlenül zaklatni az igazakat, másrészt azt, hogy amilyen mértékben gyakorolta valaki a 
becsületességet, olyan mértékben sújtották le a bajok és a megpróbáltatások. Általánosságban 
pedig Isten minden gyermekét a gondok és a szomorúságok emésztették és nyomasztották, 
miközben Isten, mintha tétlenül és nemtörődöm módon üldögélt volna a mennyben, nem 
avatkozott volna be rendbetétel végett a dolgok eme zűrzavaros állapotába. Ez pedig olyan 
komolyan megdöbbentette a szerzőt, hogy majdnem felhagyott a vallással való törődéssel és 
minden istenfélelemmel. Harmadjára a saját ostobaságát feddi meg, amiért felületesen és 
elhamarkodottan mondott ítéletet, pusztán a dolgok pillanatnyi állapotának látványából 
kiindulva, s kimutatja a türelem gyakorlásának szükségességét, hogy a hitünk nehogy csődöt 
mondjon e bajok és aggodalmak közepette. Végül arra a következtetésre jut, hogy 
amennyiben hagyjuk, hogy Isten gondviselése menjen a maga útján, melyet az Ő titkos 
céljainak megfelelően határozott meg,1564 végül a dolgok majd nagyon más képet fognak 
ölteni, s megmutatkozik egyrészt, hogy az igazak nem veszítik el a jutalmukat, másrészt a 
gonoszok nem menekülnek ki a bíró kezéből. 

 
1. Aszáf zsoltára. Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, a kik tiszta szívűek. 
2. De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem 

iszamodtak. 
3. Mert irígykedtem a bolondokra,1565 látván a gonoszok jó szerencséjét. 
 
Ami a zsoltár szerzőjét illeti, én nem kívánom nagyon erőteljesen erősítgetni, de 

valószínűnek tartom, hogy Aszáf neve azért szerepel az elején, mert neki adták át eléneklésre, 
Dávid neve pedig, aki a szerzője volt, azért maradt le belőle, mert ahogyan azt mi is 
megszoktuk, a közismert dolgok emlegetésével nem fárasztjuk magunkat. S hogy mennyi 
hasznot meríthetünk a zsoltárban található tanítás feletti elmélkedésből, azt könnyen 
megláthatjuk a próféta példájából, aki noha nem közönséges fokra jutott a valódi kegyesség 
gyakorlásában, mégis hatalmas nehézségek árán tudott csak megállni, miközben ide-oda 
billent a csúszós talajon, ahová került. Sőt azt is elismeri, hogy mielőtt visszatért volna olyan 
szilárd elmeállapotra, mely lehetővé tette a számára azoknak a dolgoknak az igazságos 
megítélését, melyek a próbáiban történtek vele, a majdnem állati ostobaság állapotába 
süllyedt. Ami minket illet, a tapasztalat megmutatja, milyen csekély elképzeléseink vannak 
Isten gondviseléséről. Kétségtelenül egyetértünk annak elismerésében, hogy a világot Isten 
keze kormányozza, ám ha ez az igazság mélyen a szívünkben gyökerezne, a hitünket sokkalta 
nagyobb állhatatosság és kitartás jellemezné a bajban minket támadó kísértések legyőzésében. 
Mikor azonban a legcsekélyebb kísértés, mellyel találkozunk, mondhatni kilakoltatja ezt a 
tanítást az elménkből, az annak jele, hogy még nem vagyunk meggyőződve igazán és jól az 
igazságáról. Emellett a Sátán is rendelkezik számtalan, a szemünket elkápráztató és az 
elménket megzavaró fortéllyal. Azután a dolgoknak a világban uralkodó zűrzavara is oly 
vastag ködöt eredményez, hogy csak nehezen látunk azon keresztül, s jutunk arra a 

                                                
1564 “Pourveu que nous laissions la providence de Dieu tenir sa procedure par les degrez, qu’il a determinez en 
son conseil secret.” 
1565 A Károli-fordítás szerint: kevélyekre – a ford. 
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következtetésre, hogy Isten kormányoz mindent és terjeszti ki az Ő gondviselését azokra 
idelenn. Az istentelenek legtöbbször győzedelmeskednek, s noha szándékosan szítják fel Isten 
haragját és provokálják ki az Ő bosszúállását, mégis, a megkímélésük miatt úgy tűnik, mintha 
semmi rosszat sem tettek volna az Ő kigúnyolásával, és soha nem is kell majd számot adniuk 
semmiről.1566 Másrészről az igazak a szegénységtől szorongatva sok bajtól sújtottak, sok 
rossztól zaklatottak, a szégyentől és a gyalázattól elborítva nyögnek és sóhajtoznak, s amilyen 
komolyan igyekeznek jót tenni minden emberrel, úgy fokozódik a gonoszok arcátlansága is a 
türelmükkel való visszaélésben. Mikor pedig ilyen a dolgok állapota, hol találunk olyan 
embert, akit soha meg ne kísértene, és ne molesztálna az istentelen sugallat, mely szerint a 
világ dolgai összevissza történnek, s ahogy mondani szoktuk, a véletlen kormányozza 
azokat?1567 Ez az istentelen képzelgés kétségtelenül teljes mértékben birtokba vette a 
hitetlenek elméit, akiket Isten Lelke nem világosított meg, s nem vezette őket arra, hogy a 
mennyei dolgok szemléléséhez emeljék fel gondolataikat. Ennek megfelelően láthatjuk az 
okot, amiért Salamon kijelenti: „Minden olyan, hogy mindenkit érhet, egyazon szerencséje 
van az igaznak és gonosznak”, s az emberek szíve tele van kegyetlenséggel és Isten iránti 
megvetéssel (Préd9:4-5). Ennek oka pedig az, hogy nem veszik tekintetbe: a látszólagosan 
ennyire rendetlen dolgokat is Isten irányítja és kormányozza. Egyes pogány filozófusok 
értekeztek erről, és vallották az isteni gondviselést, de a tapasztalatból megmutatkozott, hogy 
mindazonáltal nem voltak valóban és alaposan meggyőződve ennek igazságáról. Mikor 
ugyanis a dolgok a várakozásaikkal ellentétesen történtek, nyíltan megtagadták azt, amit 
előzőleg vallottak.1568 Ennek emlékezetes példáját látjuk Brutusnál. Aligha ismerünk nála 
bátrabbat, s mindenki, akik jobban ismerték, bizonyságot tettek rendkívüli bölcsességéről. A 
sztoikus filozófusok szektájának tagjaként sok kiváló dolgot mondott Isten hatalmát és 
gondviselését dicsérve, mégis, miután Antonius legyőzte, azt kiáltotta, hogy mindannak, amit 
az erényről hitt, nincs valóságalapja, hanem csak emberi koholmányok, s mindazok a 
fáradozások, melyeket az őszinte és erényes élet végett fejtett ki, hiábavaló erőfeszítések 
voltak, mert a szerencse irányítja az emberiség minden dolgát. Azaz, ez a személy, akit hősies 
bátorság, és csodálatos határozottság jellemzett, az erényesség megtagadásával s annak 
nevében átkozva az Istent, csúfosan elbukott. Ebből kiderül, hogy miképpen hullámzanak az 
istentelenek érzelmei az események hullámzásának megfelelően. S miképpen várhatnánk, 
hogy a pogányok, akik nem születtek újjá Isten Lelke által, képesek legyenek ellenállni az 
efféle nagy erejű és heves támadásoknak, mikor még Isten népének is az Ő kegyelmének 
speciális támogatására van szükségük, hogy az útját állja ugyanennek a kísértésnek, nehogy 
az eluralkodjon a szíveikben, vagy mikor néha megremegnek tőle és a bukás határára 
sodródnak, ahogyan Dávid is megvallja itt, hogy sikamlóssá vált a lábai alatta a talaj? De 
lépjünk tovább a zsoltár szavainak vizsgálatára. 

1. Bizony jó Izráelhez az Isten. Az אך ach határozószó1569 itt nem az egyszerű 
bizonyosan helyeslést fejezi ki, mint más helyeken gyakorta, hanem ellentétes értelemben 
értendő a mégis, mindazonáltal, vagy valamely ehhez hasonló szóval kifejezve. Dávid hirtelen 
kezdi a zsoltárt, s ebből megtanulhatjuk, ami különleges figyelmet érdemel, hogy mielőtt 
ebben a nyelvezetben tört volna ki, az elméjét sok kétely és megannyi ellentétes sugallat 
zaklatták. Bátor és hős bajnokként nagyon fájdalmas csatákban és kísértésekben próbáltatott 
meg, de hosszú és fárasztó erőfeszítések után végül sikerrel lerázott magáról minden romlott 

                                                
1566 “Il semble qu’ils ont bon marche de se mocquer de luy, et qu’il n’en sera autre chose”. 
1567 “Que le monde tourne a l’aventure, et (comme on dit) est gouverne par fortune?” 
1568 “Ce poinct de doctrine, lequel ils avoyent fait mine de tenir bien resoluement.” — “Ezt a tanítást, melyet 
látszólag rendkívül határozottan vallottak.” 
1569 „Ez a határozószó itt egy olyan személy elmeállapotát fejezi ki, aki egy őt nagyon érdeklő nagyon nehéz 
kérdésen elmélkedik, és nem tud dűlőre jutni – olyan elmeállapotét, mely a zsoltáros esetében a reménykedés és 
a kétségbeesés között van, bár erőteljesen az előbbi felé hajlik.” – Horsley. 
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képzelgést, és eljutott a következtetésre, hogy Isten mégis kegyes a szolgáihoz, és hűségesen 
ügyel a jólétükre. Ezek a szavak tehát egy burkolt ellentétet tartalmaznak a Sátán által neki 
sugallt szentségtelen képzelgések, valamint az igaz vallás érdekében tett bizonysága között, 
amivel most önmagát erősíti meg, mondhatni megtagadván a testi ítéletet, mely helyet adna az 
Isten gondviselésével szembeni bizalmatlan gondolatoknak. Látjuk hát, mennyire hangsúlyos 
a zsoltárosnak ez a felkiáltása. Nem ül bele a vitatkozás székébe a filozófusokhoz hasonlóan, 
hogy tanult szónoklat formájában mondja el a mondandóját, hanem mintha csak a pokolból 
szabadult volna, hangos szóval és szenvedélyes érzelmekkel hirdeti, hogy megszerezte a 
győzelmet. S hogy a saját példájával tanítson minket a konfliktus nehézségére és hevességére, 
mondhatni a szívét és a bensőjét nyitja meg, s szeretné, ha többet is megértenénk annál, amit 
az általa használt szavak közvetítenek. A nyelvezetének az a jelentése, hogy jóllehet Isten az 
érzelmek és az értelem szemeiben látszólag elhanyagolja a szolgáit, mégis felkarolja őket a 
kegyeivel. Ünnepli Isten gondviselését, különösen ahogyan az kiterjed a valódi szentjeire, s 
teszi ezt azért, hogy megmutassa nekik: nemcsak általánosságban kormányozza őket az Isten 
a többi teremtménnyel együtt, hanem speciálisan gondoskodik a jólétükről úgy, ahogyan a 
családfő viseli gondját a háza népére és felügyeli őket. Isten az egész világot kormányozza, ez 
igaz, de kegyesen visel szorosabban és sajátosabban gondot az Ő egyházáról, aminek a 
fenntartását és védelmét Magára vállalta. 

Ez az oka annak, amiért a próféta konkrétan beszél Izraelről, s amiért rögtön ezután 
azokra korlátozza ezt a nevet, a kik tiszta szívűek. Ez egyfajta helyesbítése az első mondatnak, 
mert sokan úgy tartanak büszkén igényt az Izrael névre, mintha az egyház fő tagjai lennének, 
miközben csak izmaeliták és edomiták. Dávid tehát avégett, hogy kitörölje az istenfélők 
katalógusából Ábrahám minden degenerált gyermekét,1570 nem ismer el senki mást Izraelhez 
tartozónak, csak akik tisztán és becsületesen tisztelik az Istent. Mintha ezt mondta volna: 
„Mikor az mondom, hogy az Isten jó Izraelhez, ebbe nem értek bele mindenkit, akik 
megelégedvén a külsődleges vallásgyakorlással az izraelita nevet hordozzák, hanem Ábrahám 
lelki gyermekeiről beszélek, akik a szív őszinte vonzalmával szentelik magukat Istennek”. 
Egyesek az első mondatot: Bizony jó Izráelhez az Isten úgy magyarázzák, hogy az a választott 
népre vonatkozik, a második mondatot pedig: azokhoz, a kik tiszta szívűek az idegenekre 
vonatkoztatják, akikhez szintén kegyelmes az Isten, amennyiben a valódi becsületességben 
élnek. Ez azonban rideg és erőltetett magyarázat. Jobb ahhoz ragaszkodni, amit én mondtam. 
Dávidnak az Istennek a választott népe és az egyház iránti jóságát dicsérve ki kellett zárnia 
közülük megannyi képmutatót, akik hitehagyottan elszakadtak Isten szolgálatától, így már 
nem voltak méltók arra, hogy az Ő atyai kegyességét élvezzék. Ezeknek a szavaknak 
megfelel, amit Krisztus mondott Nátánaelnek: „Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság 
nincsen” (Jn1:47). Miután abban az időben az istenfélelem a zsidók között majdnem teljesen 
kialudt, s nem maradt jóformán más fenn, mint a „körülmetélkedés kézzel”, Krisztus, hogy 
különbséget tegyen Ábrahám igazi gyermekei és a képmutatók között az előbbiek 
megkülönböztető tulajdonságaiként szögezi le a hamisságtól való mentességüket. S bizonyos, 
hogy Isten szolgálatában nincs kötelezőbb jellemző, mint a szív becsületessége. 

2. De én?! Szó szerint: És én, amit hangsúlyosan kell olvasni, mert Dávid arra céloz, 
hogy azok a kísértések, melyek sértik Isten tisztességét, s legyűrik a hitet, nemcsak a 
köznépet, vagy azokat támadják, akik csak valami csekély istenfélelemmel rendelkeznek, 
hanem neki magának is, akinek mindenki másnál nagyobb hasznot kellett húznia Isten 
iskolájából, kijutott ezekből. Példaként állítván tehát magát az volt a célja, hogy még 
hatékonyabban rázzon fel és serkentsen minket: nagyon vigyázzunk magunkra. Igaz, hogy 
valójában nem bukott el a kísértésekben, de annak kijelentésével, hogy már-már 

                                                
1570 “Ceux qui estans descendus d’Abraham n’ensuyvoyent point sa sainctete.” — “Azok, akik Ábrahámtól 
származtak, nem követték az ő szentségét.” 
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meghanyatlottak lábai arra figyelmeztet minket, hogy valamennyiünket az elbukás veszélye 
fenyegeti, ha Isten erős keze meg nem tart minket. 

3. Mert irígykedtem a bolondokra.1571 Itt az őt ért kísértésnek a természetéről számol 
be. Ez abban foglaltatott, hogy mikor látta a gonoszok pillanatnyi bővelkedő állapotát, s abból 
kiindulva boldogoknak ítélte őket, megirigyelte az állapotukat. Természetesen fájdalmas és 
veszélyes kísértés alatt állunk, mikor nemcsak civakodunk az elménkben Istennel, amiért nem 
rendezi a dolgokat a megfelelő rendbe, hanem még szabadjára is engedjük magunkat, s bátran 
követünk el vétségeket, mert számunkra úgy tűnik, hogy megtehetjük, s megúszhatjuk 
büntetlenül. Az ifjabb Dionüszosznak, Szicília zsarnokának csúfondáros mondása közismert, 
mikor miután kirabolta Szirakúza templomát, fényűző utazást tett a zsákmányból.1572 
„Látjátok-e”, mondta a vele együtt utazóknak, „mennyire kedvelik az istenek a 
szentségtörőket?” Ugyanezen a módon bátorít a gonoszok bővelkedése a bűn elkövetésére. Mi 
ugyanis készek vagyunk azt képzelni, hogy miután Isten oly sok jó dolgot biztosít a számukra 
ebben az életben, ezért elfogadja és kegyeli őket. Látjuk, hogy a bővelkedő állapotuk 
mennyire megsebezte Dávid szívét, majdnem rávéve őt arra, hogy semmi sem lenne jobb 
neki, mint csatlakozni a társaságukhoz és követni az életmódjukat.1573 Az istenteleneket 
bolondoknak nevezve nem egyszerűen csak azt érti alatta, hogy tudatlanságból, vagy 
figyelmetlenségből követik el a bűnöket, hanem az istenfélelemmel állítja szembe az 
ostobaságukat, mert előbbi a valódi bölcsesség egyik alapösszetevője.1574 Az istentelenek 
kétségtelenül ravaszok, de miután meg vannak fosztva minden igaz megítélés alapelvétől – 
ami nem más, mint hogy életünket Isten akaratának megfelelően kell szabályoznunk és 
formálnunk – bolondok, és ez a saját vakságuk következménye. 

 
 4. Mert halálukig nincsenek kötelékeik,1575 és az ő erejök eleven.1576 
5. A halandók nyomorúságában nincs részök, és az emberekkel nem 

ostoroztatnak. 
6. Ezért a gőgösség láncként keríti őket körül,1577 ruha gyanánt erőszak borítja 

őket. 
7. A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, szívük gondolatain túlmentek [vagy 

túlszárnyalták].1578 
8. Gúnyolódnak és gonoszul beszélnek az elnyomásról,1579 fennhéjázással szólnak. 
9. Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet.1580 
 

                                                
1571 A bolondok helyén szereplő eredeti szó „elvtelen, vad, szeleburdi, hiábavalóan dicsekvő embereket” jelent. 
Boothroyd az „őrülten profán”, míg Fry a „hencegők” kifejezéssel fordítja. 
1572 “On scait assez par les histoires le brocard duquel usa anciennement un tyran de Sicile nomme Denis le 
jeune, quand apres avoir pille le temple de Syracuses, il se mit sur la mer, et veit qu’il avoit fort bon vent pour 
naviger.” 
1573 “Et suyvre a leur train.” 
1574 “Laquelle est le fondement et le comble de sagesse.” — “Ami az alapja és a záróköve a bölcsességnek.” 
1575 A Károli-fordításban a kínjaik szó szerepel – a ford. 
1576 A Károli-fordítás szerint: állandó – a ford. „Szó szerint: ’Az ő erejük kövér’. Jeromos úgy fordítja, mintha az 
 állna: ’et firma sunt vetibula eorum’, ’fenséges palotáik szilárdak’. A אולמיהם helyén az ő kéziratában az אולם
lakóhely szilárdsága jelentős képe az általános bővelkedésnek.” – Horsley. 
1577 A Károli-fordítás szerint: Ezért nyakuknak ékessége kevélység – a ford. 
1578 A Károli-fordítás szerint: elméjök gondolatjai csaponganak – a ford. 
1579 A Károli-fordítás szerint: Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással – a 
ford. „Elnyomás. Dr. Boothroyd ezt a szót az utóbbi mondattal kapcsolja össze ekképpen: Az elnyomásról 
fennhéjázással beszélnek. Ezt jobbnak tartjuk.” - - Williams. 
1580 „A nyelv erőteljes hatását egy hasonlattal fejezi ki a Suidas által fennmaradt görög közmondás. Τλωσσα ποι 
πορευν; πολιν ανορθσουςα και πολιν καταστρεψουσα. ’Nyelv, hová mész? Várost építeni és várost 
megsemmisíteni’. Garrulity ’a nyelv járásának’ nevezte ezt a Stobaeus által Astydamastól idézett sorban: 
Τλωσσης περιπατος εστιν αδολεσχια.” - Merrick’s Annotations. 
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4. Mert halálukig nincsenek kötelékeik. A zsoltáros az istentelenek kényelmét és 
fölényét írja le, melyek, mint megannyi kísértés jelentkeztek az Isten népe hitének 
megrengetésére. Az általuk élvezett jó egészséggel kezdi, elmondván, hogy erőteljesek és 
elevenek, s nem nehézségek árán lélegeznek a folytonos betegeskedés következtében, mint 
ami gyakran megtörténik az igaz hívőkkel.1581 Egyesek a kötelékeik a halálukig kifejezést 
haladéknak értik, mintha azt jelentené, hogy a gonoszok hirtelen, egy pillanat alatt halnak 
meg, nem szenvedvén az elhalálozás kínjaitól. Jób könyvében a gonoszok földi örömei közé 
van sorolva, hogy miután teljes mértékben kiélvezték luxusszámba menő örömeiket, „egy 
pillanat alatt szállnak alá a sírba” (Jób21:13). S Julius Caesarról mondják, hogy egy nappal a 
halála előtt jegyezte meg: hirtelen és váratlanul meghalni számára boldog halál. Így tehát ezen 
igemagyarázók véleménye szerint Dávid arról panaszkodik, hogy a gonoszok sima és könnyű 
úton mennek a halálba, nem sok probléma és izgalom árán. Én azonban inkább azokkal értek 
egyet, akik a két mondatot összekapcsolva olvassák ekképpen: Erejük eleven, és ezt illetően 
halálukig nincsenek kínjaik, mert nem úgy adatnak halálra, mint a foglyok.1582 Miután a 
betegségek képesek ledönteni erőnket, ezeket tekinthetjük a halál megannyi hírnökének, 
melyek a törékenységünkre és az életünk rövidségére figyelmeztetnek. Ezeket joggal 
nevezhetjük tehát kötelékeknek, melyekkel Isten az igájához köt minket, nehogy az erőnk és 
az elevenségünk kicsapongásra és lázadásra buzdítson minket. 

5. A halandók nyomorúságában nincs részök. Itt azt jelenti ki, hogy a gonoszok 
örömteli nyugalmat élveznek, s mintegy speciális kiváltsággal mentesek azoktól a 
nyomorúságoktól melyeknek az emberiség általánosságban van alávetve. Kétségtelen, hogy 
ők is kiveszik a részüket a megpróbáltatásokból, és Isten gyakorta hajtja végre rajtuk az 
ítéleteit, de pontosan a mi hitünk próbára tétele végett közülük egyeseket mindig, mondhatni, 
kiemelt helyzetbe hoz, s ők látszólag abban a kiváltságban részesülnek, hogy 
megpróbáltatásoktól mentes életet élhetnek úgy, amiképpen itt le van írva. Mikor tehát azt 
vesszük fontolóra, hogy az emberek élete csupa munkálkodás és nyomorúság, s ez mindenki 
számára a kijelölt törvény és életfeltétel, fájdalmas kísértés azt szemlélni, amint Isten 
megvetői luxus-örömeikbe vetik bele magukat, és nagy könnyebbséget élveznek, mintha a 

                                                
1581 “Comme souvent il en prendra aux fideles.” 
1582 „Nem adatnak halálra”, mondja Poole, „a magisztrátusnak sem a keze, sem az ítélete által, melyre pedig 
rászolgáltak, sem pedig hosszadalmas, vagy fájdalmas szenvedések által, ami sok jó emberrel megtörténik. 
Ehelyett édes és csendes halál az osztályrészük, s úgy esnek a sírba, mint az érett gyümölcs a fáról, mindenféle 
erőszak nélkül (v. ö. Jób5:26 és 21:13)”. A kötelékeknek fordított szó csak egyetlen további helyen szerepel, az 
Ézs58:6-ban, amit minden ókori változat kötelékeknek is fordít. A kötelékek kifejezésnek azonban különböző a 
jelentésük. A héber nyelv stílusában gyakran jelenti a gyermekszülés kínjait, ezért az igeszakasz azt is jelentheti, 
hogy halálukig nincsenek kínjaik, azaz könnyed halállal halnak, rendkívül hosszú életet megélvén, mikor az élet 
lángja fokozatosan és csendesen kialszik. A héberben mindenféle betegséget is jelent, s Kálvin ebben az 
értelemben érti. Ebben az értelemben beszél Jézus az asszonyról „akiben a betegségnek lelke volt”, egy 
fájdalmas betegsége, amivel egy gonosz lélek sújtotta „tizennyolc éve”. „Feloldattál a betegségedből” (s tudjuk, 
hogy a feloldatás a kínokra vonatkozik). Később úgy írja le, mint „az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött 
ímé tizennyolcz esztendeje”, majd ezt kérdezi: „nem kellett-é feloldani e kötélből?”, azaz meggyógyítani a 
betegségéből? (Lk13:11-12, 16) E nézet szerint a szavak jelentése az alábbi: nem lesznek heves betegségeik a 
halálban. Horsley olvasata: „Nincs végzetesség a halálukban”. Miután megjegyzi, hogy a kötelékeknek fordított 
-szó csak egyetlen további helyen az Ézs58:6-ban fordul elő a Bibliában, ahol a Septuaginta συνδεςμον חרצבות
nak, a Vulgata pedig colligationes-nek fordítja, ezt mondja: „Ebből az értelméből, valamint a חרץ és a צבה 
gyökökkel fennálló rokonságából úgy vélem, hogy másodlagos és figuratív értelemben a szó a legerősebb 
köteléket, vagy csomót, a fizikai szükséget, vagy sorsot jelenti, s fordítható itt ebben az értelemben. A panasz 
tehát arra vonatkozik, hogy a világ szokásos szerkezete feltételezetten nem tartalmaz biztos gondoskodást az 
istentelenek kipusztításáról, azaz nincs szükségszerű és közvetlen kapcsolat az erkölcsi és a fizikai gonoszság, a 
romlottság és a halál között.” A Septuaginta olvasata: οτι ουκ εστιν ανανευσις εν τω Θανατω αυτων, „Mert nincs 
jele a kelletlenségnek a halálukban”. A Vulgata szerint: “Quia non est respectus morti eorum”, „Nem gondolnak 
a meghalással”, vagy „Mert észre sem veszik a halálukat”. A kaldeus változatban: „Mert nem rettegnek, vagy 
félnek a haláluk napjától”. 
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világ többi része fölé emelkednének a gyönyörűségek birodalmába, ahol külön menedékük 
van.1583 

6. Ezért a gőgösség láncként keríti őket körül. Ez a panasz tovább is megy, mint az 
előző, mert itt azt olvassuk, hogy bár Isten látja, amint az istentelenek szégyenletesen és 
gonoszul visszaélnek a kedvességével és irgalmasságával, mindazonáltal tűri hálátlanságukat 
és lázadásukat. A zsoltáros a test ruházásától és díszítésétől kölcsönzi a hasonlatait annak 
kimutatása végett, hogy ezek az emberek dicsekednek a gonosz cselekedeteikkel. Az ענק anak 
ige, amit a láncként körülkerít kifejezéssel fordítottunk, a láncot jelentő főnévből származik. 
Ez a nyelvezet tehát arra utal, hogy az istentelenek úgy dicsekednek a vakmerőségükkel és 
őrültségükkel, mintha aranylánc díszítené őket gazdagon,1584 s az erőszak ruhaként szolgál, 
amiről azt hiszik, hogy nagyon méltóságteljesé és tiszteletreméltóvá teszi őket. Egyesek a 
héber שית shith szót, amint mi ruhának fordítottunk, tompornak fordítanak, de ezt a jelentést 
az igeszakasz jelentése semmiképpen sem teszi lehetővé. Nekem kétségem sincs afelől, hogy 
Dávid, miután a nyakkal, vagy a fővel kezdte – mert az általa használt ענק anak szó néha 
koronát1585 is jelent – most a személy egész ruházatát veszi szemügyre. A szavainak jelentése 
az, hogy a gonoszokat oly mértékben elvakítja a jólétük, hogy egyre jobban és jobban 
büszkékké és pökhendiekké válnak.1586 A zsoltáros nagyon helyesen tette a gőgöt az első 
helyre, majd utána említi az erőszakot, mint annak kísérőjét. Hisz mi más lenne az oka annak, 
amiért az istentelenek rabolnak és fosztogatnak mindenütt, ahol csak tudnak, s nagy 
kegyetlenséget gyakorolnak, mint az, hogy mindenki mást senkinek tekintenek hozzájuk 
mérten, vagy gyakran arról vannak meggyőződve, hogy az egész emberiség csak értük 
született? A forrása, és mondhatni az anyja minden erőszakosságnak tehát a gőg. 

7. A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik.1587 Most hozzáteszi: nem csoda, ha az 
istentelenek ennyire erőszakosak és kegyetlenek, mivel a kövérség és a túlságos jóllakás 
következtében a szemeik majd kifordulnak a fejükből. Egyesek a kinn ülnek kifejezést úgy 
magyarázzák, hogy a szemeiket beborítja és elrejti a kövérség, így mondhatni belevesznek és 
nem láthatók a szemgödreikben. Miután azonban a kövérség a szemek kidülledését okozza, én 
jobbnak látom megtartani a szavak valódi jelentését. Hadd jegyezzük azonban meg, hogy 
Dávid nem a testi ábrázatról beszél, hanem jelképesen azt a büszkeséget fejezi ki, amiben az 
istentelenek olyannyira égnek az általuk birtokolt bőség következtében. Annyira torkig 
vannak, és annyira megmérgezik magukat a bővelkedésükkel, hogy készek gőgösen kitörni. 
Az igevers utolsó mondatát szintén kétféleképpen magyarázzák. Egyesek úgy vélik, hogy az 
 abar igével, amit a túlmentek kifejezéssel fordítottunk, a zabolátlan önteltséget érti,1588 עבר
mert az istentelenek nem elégednek meg azzal, hogy a szokásos korlátok között maradjanak, 
hanem vad és szélsőséges képzelgéseikkel még a felhők fölé is felemelkednek. Valóban 
ismerjük, hogy gyakorta fontolgatják, miképpen veszik birtokba az egész világot, sőt 
                                                
1583 “En un lieu de plaisance, et comme pour avoir leur nid a part.” 
1584 Metaforikus utalás ez a pompás gallérra, vagy láncra, amit a nagy emberek viselnek a nyakuk körül díszként. 
V. ö. Péld1:9, Én4:9. A gőg ezeket a gazdag, gonosz embereket láncként kerítette körül, úgy viselték azt 
díszként, mint aranyláncot, vagy gallért a nyak körül, kimutatván vele méltóságteljes küllemüket. Lásd Ész3:16. 
De lehet utalás arra a hivatalra, amit körülük egyesek viseltek, mert az aranylánc a magiszterség és a polgári 
hatalom egyik jele volt. 
1585 Ennek megfelelően szerepel a kaldeus változatban a „láncként keríti körül őket” helyett az „úgy koronázza 
meg őket, mint ahogyan a korona, vagy a diadém a főt”. 
1586 „Az erőszak ruhaként borítja be őket. A gonoszok bővelkedők és gőgösek, s általában elnyomnak másokat, 
erőszakos cselekedeteik pedig gyakran nyíltak. Ezeket nyíltan cselekszik, minden ember szeme láttára, mint 
ahogyan a ruháikat is hordják. Gyakran az általuk hordott ruhákat is rablással és elnyomással szerzik, ezért 
ezeket joggal nevezhetjük az erőszak ruházatának. Lásd Ézs59:6.” – Dr. Gill. 
1587 „Szemeik kifordulnak a kövérségtől.” – Horsley. „Szemeik a kövérségtől duzzadnak – ez a közmondásszerű 
kifejezés írja le a dúsgazdagokat, akik nagyon gyakran az érzékiség rabjai: v. ö. Jób15:27, Zsolt17:10.” – 
Cresswell. 
1588 „Elméjük fantáziája szélsőségességekbe csap át, azaz engedik, hogy a képzeletük vezesse őket.” – Cresswell. 
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egyenesen azt akarják, hogy Isten teremtsen új világokat a számukra. Röviden, mindenestől 
csillapíthatatlanok, s vad és zabolátlan vágyaikkal túlmennek égen-földön. Természetesen 
nem helytelen úgy magyarázni az ige jelentését, hogy ostoba gondolataikat törvény nem 
szabályozhatja, s azok nem tarthatók meg semmiféle korlátok között. Létezik azonban egy 
másik, nagyon alkalmas magyarázat, nevezetesen hogy a bővelkedés és a siker, mely 
osztályrészük, meghalad minden hízelkedő képzelgést, amit a képzeletükben festettek le. 
Természetesen látunk közülük olyanokat, akik többet kapnak, mint amennyire valaha is 
vágytak, miközben mondhatni alszanak. A szerencse kivetette a hálóját és halászott a 
számukra1589 – ezzel a képpel festették le szellemesen Demetrius királyt, aki oly sok várost 
bevett, noha egyébiránt nem volt sem ügyes, sem éber, sem nagyon előrelátó. Ha a szavak 
eme jelentését vagyunk hajlamosak elfogadni, akkor a mondatot mintegy magyarázatként 
teszi hozzá, hogy megtanítsa nekünk, mit is ért a kövérség alatt, amiről korábban szólt: azt 
jelenti ez, hogy Isten felhalmoz a gonoszoknak, és bőségesen eltölti őket minden jó dologgal, 
minden vágyakozásukat, vagy elképzelésüket meghaladó módon. 

8. Gúnyolódnak és gonoszul beszélnek az elnyomásról. Egyesek a ימיקו yamicu igét 
aktív tárgyas értelemben értik, s úgy magyarázzák, hogy a gonoszok megpuhítanak, azaz 
kislelkűvé tesznek, vagy megrettentetek és megfélemlítenek másokat.1590 Miután azonban a 
népnyelv megengedi a tárgyatlan értelmezést is, én azt a fordítást fogadtam el, ami a 
legjobban illik az igeszakasz mondanivalójához, nevezetesen hogy a gonoszok mintegy 
elfejtenek embernek lenni, zabolátlan vakmerőségükkel lábbal tapossák a szégyenkezést és a 
becsületességet, s nemhogy lepleznék a gonoszságukat, hanem épp ellenkezőleg, hangosan 
dicsekednek a zsarolással. S valóban látjuk, amint a gonosz emberek, miután egy ideig 
mindent a kívánságaiknak megfelelően élveztek, leráznak magukról minden szégyenkezést és 
nem is törődnek azzal, hogy titokban tartsák, mikor vétkezni készülnek, hanem hangosan 
hirdetik az aljasságukat. „Micsoda?”, kérdik, „talán nem áll a hatalmamban elvenni 
mindenedet, sőt még a torkodat is elvágni?” Igaz, a rablók is megtehetik ugyanezt, de ők a 
félelem okából elrejtőznek. Ezek a gigászok, vagy embertelen szörnyetegek viszont, akikről 
Dávid beszél, épp ellenkezőleg, nemcsak azt képzelik, hogy nincsenek alávetve semmiféle 
törvénynek, de, nem ismervén a saját gyengeségüket, dühödten tajtékzanak, mintha semmi 
különbség sem lenne jó és gonosz, helyes és rossz között. Ha azonban a másik fordítást tartjuk 
jobbnak, miszerint a gonoszok az egyszerű és békeszerető embert azokkal a nagy 
visszaélésekkel és bántalmazásokkal félemlítik meg, melyekben részesíthetik őt, azt sem 
ellenzem. Mikor a szegény és lesújtott emberek ezeknek a gonosz embereknek a kegyelmétől 
függnek, csak remeghetnek, és úgymond meglágyulhatnak és elolvadhatnak, látván, mekkora 
hatalommal rendelkeznek. A fennhéjázással szólnak kifejezéssel1591 arra céloz, hogy pökhendi 
és erőszakos beszédet zúdítanak mások fejére. Miután gőgős emberek megvetik, hogy bárkire 
egyenesen nézzenek, s ezért illetik őket latinul a despicere, görögül a katablepein, lenéznek 
kifejezéssel,1592 Dávid is úgy mutatja be őket, mint felülről lefelé beszélnek, mert számukra 
                                                
1589 “Et pesche pour eux.” 
1590 “Exposans que les meschans amolissent, c’est a dire, rendent lasches les autres, c’est a dire, les espouantent 
et intimident.” —  A ימיקו yamicu igét Vatablus, Cocceius, Gejer és Michaelis a „miattuk felemésztetnek, vagy 
megolvasztatnak” kifejezéssel fordítják. „Megolvasztanak, vagy felolvasztanak másokat”, mondja dr. Gill, 
„megemésztik őket, s elnyomással és erőszakkal emésztik fel vagyonukat. Fenyegető és rémisztő szavaikkal 
olvasztják meg mások szívét, vagy a táraságukban tartván, kicsapongásra kényszerítik őket az életvitelükben.” 
Mudge olvasata: „Romlottan viselkednek”, Horsley szerint pedig: „A romlottság utolsó stádiumában vannak”. 
1591 Az eredeti szót a ממרום memmarom, odafentről, az angol változat a gőgösen szóval fordítja. Musculus, 
Junius, Tremellius, Piscator, Mudge, Horsley mások Kálvinnal egyetemben az odafentről (fennhéjázással) 
kifejezést használják. Fennhéjázással szólnak, „mintha a mennyben lennének minden teremtmény, sőt Maga 
Isten fölött, s mintha mindaz, amit mondanak, orákulumok lennének, melyeket minden kételkedés és vonakodás 
nélkül kell elfogadni. Így a fáraó, Sénakhérib és Nabukodonozor beszéltek.” – dr. Gill. 
1592 “Car comme les Latins et aussi les Grecs, quand ils descrivent la contenance des gens enyvrez d’orgueil, ont 
des verbes qui signifient Regarder en bas, d’autant que telles gens ne daignent pas regarder droit les personnes.” 
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úgy tűnik, semmi közük sincs a többi emberhez, hanem a lények külön osztályának, 
mondhatni kisisteneknek tartják magukat.1593 

9. Az égre tátogatják szájokat. Itt azt jelenti ki, hogy sértő szavaikat ugyanúgy Isten 
ellen is intézik, mint ahogyan az emberek ellen, mert azt képzelik, hogy semmi sem túl terhes 
a számukra ahhoz, hogy meg ne kíséreljék, s ne kérkedjenek azzal, hogy ég és föld nekik 
vannak alávetve. Ha bárki azzal próbál rájuk ijeszteni, hogy Isten hatalmát állítja eléjük, ők 
vakmerően keresztültörnek ezen az akadályon, ami pedig az embereket illeti, el sem tudják 
képzelni, hogy tőlük bármiféle nehézség is támadjon a számukra. Azaz, nincs akadály, ami 
visszafogná gőgős és hencegő beszédeiket, hanem a nyelvök eljárja a földet. Ez a 
kifejezésforma látszólag hiányos, mikor azonban fontolóra vesszük, mekkora, és mennyire 
határtalan az önteltségük, akkor elismerjük: a zsoltáros nem tanít mást, csak amit a tapasztalat 
ténykérdésként tár elénk. 

 
10. Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek; 
11. És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem? 
12. Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek! 
13. Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam naponta a 

kezeimet;1594 
14. Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel! 
 
10. Azért fordul az ő népe ide. Azt igemagyarázók csűrik-csavarják ezt a mondatot, 

megannyi jelentést adván annak. Először is, miután az ő birtokos jelzőt használja előzmények 
nélkül arra vonatkozólag, hogy kinek a népéről van szó, egyesek egyszerűen az istenteleneket 
értik alatta. Mintha ezt mondta volna: az istentelenek mindig ehhez a meggondoláshoz térnek 
vissza, s úgy tekintik a nép szót, mint ami nagy csapatot, vagy tömeget jelent. Amint ugyanis 
egy gonosz ember felállítja a maga zászlaját, mindig a társak nagy tömegét vonzza sikerrel 
maga után. Ők úgy vélik tehát, hogy az igeszakasz azt jelenti: minden bővelkedő istentelen 
embert nyájként vesznek körül az emberek, mondhatni csapatokban, s mikor a palotájában, 
vagy fenséges udvarházában tartózkodnak, megelégszenek a vízivással, annyira 
megbabonázza őket ez a romlott képzelgés. Létezik azonban egy másik, sokkal helyesebb 
jelentése is az igeszakasznak, amit a magyarázók többsége is elfogad, nevezetesen hogy 
Isten1595 népe fordul ide. Egyesek a הלם halom, szót, amit mi az ide szóval fordítottunk, 
lesújtottnak fordítanak,1596 de ez erőltetett magyarázat. 

                                                                                                                                                   
– “Ahogyan a rómaiak és a görögök is, mikor azoknak az embereknek az ábrázatát írják le, akiket a gőg 
megmérgezett, olyan szavakat használnak, melyeknek a jelentése letekinteni, mert ezek az emberek nem 
kegyeskednek egyenesen nézni senki másra.” 
1593 “Pource qu’il ne leur semble point avis qu’ils ayent rien de commun avec les autres hommes, mais pensent 
estre quelque chose a part, et comme des petis dieux.” 
1594 A Károli-fordítás szerint: mostam ártatlanságban kezeimet – a ford. “Et lave mes mains en nettete.” — “És 
ártatlanságban mostam kezeimet.” Lehet, hogy a zsoltáros arra a szertartásos mosakodásra utal, ami a zsidók 
között volt szokásban. Lásd 5Móz21:6 és Zsolt26:6. Vagy érthetjük úgy is, hogy a kézmosás hasonlatával azokra 
a gyötrelmekre gondolt, melyeket magára vállalt, hogy egész viselkedésében feddhetetlen maradhasson. „Az 
ártatlanságban mosással szemben”, mondja Merrick, „áll Cicero scelere imbuere-je: ’Cum autem semel gladium 
scelere imbussiet’”, stb. Lásd Jób9:30. 
1595 A Septuaginta, a Vulgata, a szír, az arab, és az etióp változatok olvasata: „az én népem”. 
1596 „Abu Walid”, mondja Hammond, „sajátosan fordította a הלם szót, mintha a הלם főnévi igenév lenne: a lélek 
megtörésével”. Hasonló magyarázatot fogad el Horsley is. „A הלם szót”, mondja, „sok kéziratban a הלום szó 
helyettesíti, amit én a הלם pual melléknévi igenevének tekintek, ’Contusus miseria’, silicet”. Az ő olvasata: 
„Ezért az Ő [Isten] népe csüggedten üldögél”. S hogy kibogozza a fordítását, elővesz egy másik példát a 
különböző kéziratok olvasataiból. „A ישיב helyett”, mondja, „sok kéziratban a ישוב szerepel. Én áthelyezném a 
vav betűt, és יושב–ként olvasnám a szót. A harmadik személyű, jövő idejű hofal jelentése fájdalommal és 
megdöbbenéssel leültettetni, helyet foglaltattatni a pogányok büntetlen vakmerőségét látván”. 
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A jelentés azonban még nem kellően világos, ezért tovább kell vizsgálnunk.1597 
Egyesek az egész igeverset összekapcsoltan olvassák ekképpen: Isten népe ide tér vissza, 
hogy a szomorúság vizéből tele pohárral igyanak. Véleményem szerint azonban ez az igevers 
az előbbi kijelentéseken alapszik, s az értelme a következő: Sokakat, akiket az Isten népéhez 
tartozóknak tekintettek, elszakított ez a kísértés, sőt hajótörést szenvedtek és elnyelettek 
miatta. A próféta itt látszólag nem Isten népéről beszél, hanem csak rámutat a képmutatókra 
és a hamis izraelitákra, akik helyet foglalnak az egyházban. Kijelenti, hogy az efféle 
embereket legyűri a pusztulás, mert ostoba módon irigyelvén a gonoszokat, s vágyván követni 
őket,1598 búcsút mondtak Istennek és minden vallásnak. Azonban minden ellentmondás nélkül 
vonatkoztatható ez a választott magra is, akik közül sokakat hevesen zaklatott a kísértés, hogy 
térjenek tekervényes mellékutakra: nem azt jelenti ez, hogy szánják oda magukat a 
gonoszságnak, hanem hogy ne tartsanak ki szilárdan a helyes úton. Az igeszakasz értelme 
ebben az esetben az, hogy nemcsak a világiak seregét, de még az igaz hívőket is, akik 
elszánták magukat Isten szolgálatára, megkísérti ez a törvénytelen és romlott irigykedés és 
versengés.1599 Ami ezután következik, a tele pohár vizet szürcsölnek,1600 látszólag az előző 
mondatban tett kijelentés oka, arra célozván, hogy aggodalom és fájdalom tölti el őket, mikor 
látszólag semmi jó nem származik az igaz vallás gyakorlásából. Eltelni vízzel jelképesen a 
legkeserűbb gyötrelmek megivását és az eltelést jelenti mérhetetlen fájdalommal. 

11. És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten? Egyes igemagyarázók azt vallják, hogy a 
próféta itt visszatér az istentelenekre, s azokat a gúnyolódásokat és káromlásokat sorolja fel, 
melyekkel a bűnre serkentik és ösztönzik önmagukat, de ezt én nem tudom elfogadni. Dávid 
inkább azt magyarázza, amit az előző versben jelentett ki annak a ténynek a vonatkozásában, 
hogy a kegyeseknek gonosz gondolataik és bűnös képzelgéseik támadnak, mikor a gonoszok 
rövid életű bővelkedése elkápráztatja a szemeiket. Elmondja, hogy elkezdik megkérdőjelezni, 
van-e az Istenben értelem? A világi emberek között ez az őrültség nagyon megszokott dolog. 
Ovidius mondja az egyik versében: „Sollicitor nullos esse putare deos”, „Kísértésbe estem, 
hogy azt gondoljam: nincsenek istenek”. Valóban egy pogány költő beszélt így, de mivel 
tudjuk, hogy a költők az emberek közös gondolatait fejezik ki, és a nyelvezetet, ami 
általánosan uralkodik az elméikben,1601 bizonyos, hogy mondhatni az emberiség nagy 
tömegeinek nevében szólt, mikor őszintén bevallotta, hogy amint valami nehézség támad, az 
emberek megfeledkeznek minden istenismeretről. Nemcsak abban kételkednek, hogy van-e 
Isten, hanem még vitába is szállnak Vele, sőt meg is feddik. Mi más lenne annak a panasznak 
a jelentése, amit az ókori latin költőnél találunk: „Nec Saturnius haec oculis pater adspicit 

                                                
1597 “Et pourtant il nous y faut aviser de plus pres.” 
1598 “Stulta aemulatione decepti.” — latin. “Se abusans par leur folie a porter envie aux meschans, et les vouloir 
ensuyvre.” 
1599 Miközben Kálvin elismeri, hogy az Ő népe szavak vonatkozhatnak az igaz hívőkre, úgy fogja fel, hogy 
inkább a testi és képmutató izraelitákról van szó. Az egyik nagy ellenvetés azzal a véleménnyel szemben, mely 
szerint egyáltalában az igaz hívőkről van itt szó, az, hogy bármennyire is meg vannak döbbenve néha a dolgok 
jelenlegi egyenlőtlen állásán, s néha vádolhatók is azzal, hogy zúgolódó gondolataik támadnak pont emiatt. 
Mégis, aligha feltételezhetjük, hogy az igazság és az illendőség minden alapelvétől oly messzire távoznának, 
hogy olyan szavakban törnének ki, mint amilyeneket a 11. versben olvasunk: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é 
a Magasságosban értelem? Sem Dávid, sem Jeremiás, noha belefáradtak a gonoszok gazdagságának és Isten 
népe nyomorgásának összeegyeztetésébe az isteni gondviselés igazságosságával és jóságával, soha nem 
ragadtatták el magukat efféle szavakra. Lásd a 38. zsoltárt és a Jeremiás 12-t. Walford úgy véli, hogy „sokkal 
jobban illik az egész szakasz céljához úgy értelmezni az ő népe szavakat, hogy azok a gonoszok őket utánozó 
barátaira és rokonaira vonatkoznak”. Ennek alátámasztása végett megjegyezhetjük, hogy eme dúskáló, istentelen 
emberek állapotának, viselkedésének és szavainak a leírása, ami a 4. versben kezdődik, egészen a 13. versig tart, 
ahol elkezdődik a zsoltárosnak egészen a zsoltár végéig tartó elmélkedése erről a dologról. 
1600 Ezt is a bővelkedés, mindazoknak a jó dolgoknak a külsődleges bősége megjelöléseként értelmezték, melyek 
az említett személyekre ruháztattak. 
1601 “Et les discours qui regnent communeement en leur cerveaux.” 
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aequis”, „Még a nagy Isten Szaturnusz fia sem nézi ezeket a dolgokat pártatlan szemmel” – 
mint az, hogy az asszony, akiről itt beszél, igazságtalansággal vádolja istenét, Jupitert, mert 
nem úgy bántak vele, ahogyan elvárta? Nagyon is megszokott dolog tehát az emberiség 
hitetlen oldalán annak tagadása, hogy Isten viseli a gondját és kormányozza a világot, s az a 
nézet, mely szerint minden a véletlen következménye.1602 Dávid azonban itt arról tájékoztat 
bennünket, hogy még az igazi hívők is megbotlanak ebben a vonatkozásban: nem azért, mert 
efféle istenkáromlásban törnek ki, hanem mert képtelenek kordában tartani az elméiket, mikor 
Isten látszólag abbahagyja a hivatalának ellátását. Jeremiás panasza közismert: „Igaz vagy 
Uram, hogyha perlek is veled; éppen azért hadd beszélhessek veled peres kérdésekről! Miért 
szerencsés az istentelenek útja? Miért vannak békességben mindnyájan a hűtlenkedők?” 
(Jer12:1) Ebből az igeszakaszból kiderül, hogy még a kegyesek is megkísértetnek abban, 
hogy kételkedjenek Isten gondviselésében, ugyanakkor azonban az ezzel kapcsolatos kételyek 
nem vernek mély gyökeret a szívükben. Jeremiás ugyanis kezdettől fogva ellenkezően 
tiltakozik, s ezt cselekedvén mintegy önmagát zabolázza meg. Mégsem veszik mindig 
gyorsan észre a Sátán csapdáit, hogy a kétkedés lelkének befolyása alatt elkerülnék annak 
megkérdezését: miképpen lehetséges, ha Isten tényleg törődik a világgal, hogy nem orvosolja 
a benne uralkodó hatalmas zűrzavart? Azok, akik hitetlenül csacsognak Isten ellen, tagadván 
az Ő gondviselését, két csoportra oszthatók. Egyesek nyíltan ontják az istenkáromlásaikat, 
kijelentvén, hogy Isten a könnyebbséget és a gyönyöröket élvezvén semmivel sem törődik, 
hanem mindennek a kormányzását a véletlenre hagyja. Mások, noha az ezzel kapcsolatos 
gondolataikat magukban tartják, s mások előtt némák, mégsem szűnnek meg titokban Isten 
ellen forrongani, igazságtalansággal, vagy nemtörődömséggel, és azzal vádolni Őt, hogy 
szemet huny a gonoszság felett, elhanyagolja a kegyeseket, és engedi, hogy minden dolog 
zűrzavarba kerüljön és zátonyra fusson. Isten népe azonban, még mielőtt ezek a romlott és 
megvetendő gondolatok mélyen belegyökereznének a szívükbe, Isten keblére rakják le 
terheiket,1603 s az egyetlen vágyuk beleegyezni az Ő titkos ítéleteibe, melyek oka nem 
ismeretes a számukra. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy mikor látják a világ dolgainak 
teljes zűrzavarát, akkor nemcsak az istentelenek vélekednek vak kormányzásról, amit a 
szerencsének, vagy a véletlennek tulajdonítanak, hanem még magukat az igazi hívőket is 
megrázza ez, s kételkedni kezdenek Isten gondviselésében. S ha utóbbiakat nem őrizné meg 
csodálatosan az Ő keze, ez az örvény teljességgel elnyelné őket. 

12. Ímé, ezek gonoszok. A zsoltáros itt mondhatni élénk képi kiábrázolással annak az 
irigységnek a jellegét mutatja meg, ami majdnem maga alá gyűrte. Ímé!, mondja, ezek 
gonoszok!, de mégis boldogan és zavartalanul élvezik a könnyedséget és az örömöket, a 
hatalom és a befolyás tekintetében felmagasztaltattak, s nem pusztán néhány napra, hanem a 
bővelkedésük hosszú időn át tart, mondhatni végtelen a menete. S van bármi, ami a mi 
megítélésünk szerint ésszerűtlenebb, mint hogy azokkal a személyekkel, akiknek a 
gonoszsága még az emberek szemében is hírhedt és megvetendő, Isten ilyen nagylelkűen és 
elnézően bánjon? Egyesek a héber עולם olam szót a világnak fordítják, de helytelenül. Ebben 
az igeszakaszban inkább egy kort jelent,1604 s amiről Dávid panaszkodik, az nem más, mint 
hogy a gonoszok bővelkedése stabil és hosszantartó, s mikor ennyire tartósnak látják azt az 
igazak, az nagyon megkoptatja a türelmüket. Látván a gonoszokat ennyire kedvesen 
babusgattatni Istentől, a saját dolgát veszi fontolóra. Miután pedig a lelkiismerete arról tesz 
bizonyságot, hogy őszintén és becsületesen járt, úgy okoskodik: ugyan mi haszna volt abból, 
hogy szorgalmasan odaszánta magát az igazságosság gyakorlására, mikor pedig igen 
rendkívüli mértékben kijutott neki a csapásokból és a zaklatásokból. Az mondja: naponta 
ostorozták, s amint a Nap felkelt, ilyen, vagy amolyan megpróbáltatás már készen állt a 
                                                
1602 “Que tout vient a l’aventure.” 
1603 “En la presence de Dieu.” — “Isten jelenlétében.” 
1604 “Plustost il signifie yci un siecle,” 
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számára, így vége-hossza nem volt az őt ért csapásoknak. Röviden, a gondolkodása így 
foglalható össze: „Tényleg hiába fáradtam a tiszta szív és a mosott kezek megszerzéséért és 
megőrzéséért, látván, hogy folytonos megpróbáltatások várnak, s úgymond már 
napfelkeltekor leselkednek rám. Ez az állapot világosan megmutatja, hogy nincs jutalma az 
ártatlanságnak Isten előtt, mert egyébként bizonyosan könyörületesebben bánna az Őt 
szolgálókkal.” Ami a valódi, a kegyeseket megkülönböztető szentséget illeti, ez két részből 
áll: először is a szív tisztaságából, másodszor az igazságos külső viselkedésből, s Dávid 
mindkettőt állítja önmagáról. Tanuljuk meg az ő példájából ezt a kettőt összekapcsolni: 
először kezdjük a szív tisztaságával, majd adjuk ennek bizonyítékát az emberek előtt a 
becsületességgel és a tisztességgel a viselkedésünkben. 

 
15. Ha azt mondom: Ilyen módon szólok: Ímé, a te fiaid nemzedéke: 

vétkeztem.1605 
16. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben. 
17. Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém1606 azoknak végét.1607  
 
15. Ha azt mondom: Ilyen módon szólok. Dávid észlelvén az őt megkísérő gondolatok 

bűnös mivoltát, megzabolázza magát, és megfeddi állhatatlanságát, amiért engedte, hogy 
elméje kételyeket tápláljon ebben a dologban. Nem vagyunk zavarban a szavainak jelentését 
illetően, de van némi nehézség, vagy homályosság a szavakban. Az utolsó héber ige az 
igeversben a בגד bagad, aminek a jelentése vétkezni, vagy becsapni. Egyesek ezért így 
fordítják: Becsaptam a te gyermekeid generációját, mintha Dávid azt mondta volna: Ha így 
beszélnék, megfosztanám a gyermekeidet a reménységüktől. Mások így olvassák: vétkeztem a 
te gyermekeid generációja ellen, azaz: Ha így beszélnék, azzal megsérteném őket. Miután 
azonban a próféta szavai ebben a sorrendben következnek: Ímé, a te fiaid nemzedéke: 
vétkeztem, s miután nagyon jó jelentés származtatható belőle, ezért én egyszerűen így 
magyaráznám: Ha elfogadnék efféle gonosz gondolatokat és kételyeket vétkeznék, mert íme, 
az igazak még mindig maradtak a Földön, s Te minden korban megőrzöl magadnak 
embereket. Szükségtelen lesz tehát bármiféle kiegészítést tenni a mondat kiegészítése végett, s 
a בגדתי bagdati, vétkeztem igét önmagában kell olvasni anélkül, hogy az igevers bármely más 
részéhez kapcsolnánk azt. Máshol már megjegyeztük, hogy a héber דור dor főnév, amit 
nemzedéknek fordítottunk, tulajdonképpen vonatkoztatható az időre is. Az elképzelés, amit 
Dávid közvetíteni igyekszik, így tökéletesen világos. Miközben a világi emberek szabadjára 
engedik szentségtelen spekulációikat, míg végül megkeményednek, s megfosztják magukat 
minden istenfélelemtől, elvetvén azzal együtt az üdvösség reménységét is, ő viszont 
korlátozza magát, hogy ne rohanjon hasonló pusztulásba. A szólni,1608 vagy bejelenteni itt azt 
jelenti: kimondani, amin gondolkodott. A szavai azt jelentik tehát, hogy amennyiben úgy 
mondana ítéletet erről a dologról, mint bizonyosról, azzal nagyon szörnyű vétekkel lenne 
vádolható. Korábban kételkedni látta önmagát, de most elismeri, hogy fájdalmas vétket 
követett el, s ennek okát azok közé a szavak közé helyezi, melyekben az elméje két állapotát 
fejezi ki. Ez pedig nem más, mint az, hogy egyrészt Isten mindig gondoskodik róla, másrészt 
hogy még van maradéka az Ő saját népének ebben a világban. Az Ímé mutatószót látszólag a 
kontraszt kedvéért ismétli. Korábban azt mondta: Ímé, ezek gonoszok, most pedig Ímé, a te 
                                                
1605 A Károli-fordítás szerint: Ímé, a te fiaid nemzedékét árulom el – a ford. “Ou, J’ay transgresse contre la 
generation de tes enfans.” — Széljegyzet. “Vagy a te gyermekeid nemzedéke ellen vétkeztem.” 
1606 “Aye considere.” — “Fontolóra vettem.” 
1607 A Károli-fordítás szerint: sorsát – a ford. 
1608 A szó a héber szövegben a ספר saphar. Horsley az „érvel” kifejezéssel fordítja: „ha úgy döntenék, hogy így 
érvelek, akkor a gyermekeid nemzedékének árulójává válnék”. „A ספר ige”, mondja, „ami szó szerint azt jelenti: 
számításba vesz, vagy vél, becsül, könnyen jelentheti ’érvelni önmagával, szillogizmusokban okoskodni’, s 
valóban ez a helyzet megannyi nyelvben, például λογιζεσθαι, ratiocinari, putare, reckon, count”. 
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fiaid nemzedéke. Bizonyosan nem kevesebb, mint isteni csoda az, hogy az egyház, melyet a 
Sátán és az ellenségek megszámlálhatatlan seregei oly dühödten támadnak, továbbra is 
megmarad biztonságban. 

16. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem. Az első ige, amit használ, a חשב chashab, 
melynek a tulajdonképpeni jelentése a számításba venni, vagy számolni, néha pedig a 
fontolóra venni, vagy súlyozni. A mondatban ezután következő szavak azonban megkövetelik 
az általam adott fordítást: gondolkodott, hogy megérthesse az isteni gondviselés idevonatkozó 
részét. Már elítélte magát azért, mert vétkezett, de elismeri, hogy amíg nem lépett be Isten 
szentélyébe, nem volt teljesen mentes az elméjét megzavaró kételkedésektől. Röviden arra 
céloz, hogy minden oldalról megvizsgálta a dolgot, ám hiába gondolkodott, nem volt képes 
megérteni, hogy Isten miképpen kormányozta továbbra is a világot ekkora rendetlenség és 
zűrzavar közepette. Emellett így beszélvén önmagáról arra tanít minket: mikor az embereket a 
saját értelmük vezeti, annak elkerülhetetlen következménye, hogy összeroskadnak a saját 
problémáik alatt, mert nem képesek a saját mérlegelésükkel és gondolkodásukkal semmiféle 
biztos, vagy szilárd végkövetkeztetésre jutni. Kétségtelen ugyanis, hogy az Isten szent helyét a 
testi gondolkodással állítja szembe. Ebből következik, hogy minden tudás és bölcsesség, 
amivel az emberek maguk rendelkeznek, hiábavaló és ingatag, mert minden valódi bölcsesség 
az emberek között – már ami megérdemli, hogy így nevezzük – ebben az egy dologban 
rejlik:1609 legyenek tanulékonyak és feltétel nélkül engedelmeskedjenek Isten Ígéjének. A 
zsoltáros nem a hitetlenekről beszél, akik akarattal vakok, s akik belevetik magukat a 
tévelygésbe, s nagyon boldogok, ha holmi látszatra, vagy kifogásra lelnek, amitől 
megsértődhetnek, s Istentől távolra vonulhatnak. Önmagáról beszél, s jóllehet nemcsak 
szorgalmasan, de minden alázattal adta az elméjét az isteni dolgok vizsgálatára, s egyúttal a 
maga csekély értelmével nemcsak figyelemmel, de tisztelettel is szemlélte Isten nagy ítéleteit, 
megvallja, hogy nem sikerült neki, mert a nehéz dolog1610 itt haszontalan, vagy elvesztegetett 
fáradságot jelent. Bárki adja is tehát magát az Isten ítéleteinek vizsgálatára azt várván, hogy a 
maga értelmével fog azokkal megismerkedni, csalódni fog, és rájön, hogy azonnal fájdalmas 
és haszontalan feladatba fogott, ezért elkerülhetetlenül feljebb kell emelkednie és a mennyből 
kell világosságot várnia. 

Az Isten szent helye alatt egyesek még a héberek között is azokat a mennyei 
lakóhelyeket értik, ahol az igazak lelkei és az angyalok lakoznak. Mintha Dávid ezt mondta 
volna: Fájdalmas dolog volt ez az én szememben, míg komolyan meg nem értettem, hogy az 
emberek nem arra teremtettek, hogy rövid ideig virágozzanak ebben a világban, s tobzódjanak 
az örömökben, míg itt vannak, hanem ők vándorok, akiknek a törekvései a földi vándorút 
során a menny felé kell, hogy irányuljanak. Készséggel elismerem, hogy egyetlen ember sem 
képes helyes ítéletet alkotni Isten gondviseléséről, csak aki az elméjét a Föld fölé emeli. 
Egyszerűbb és természetesebb azonban a szent hely alatt a mennyei tanítást érteni. Miután a 
törvénykönyvet a szentélyben tartották, ahonnan a mennyei orákulumokat, azaz mondhatni az 
Isten akaratával kapcsolatos kijelentéseket1611 is kapniuk kellett, s ez volt a helyes módja a 
hasznos tanítás megszerzésének, Dávid nagyon helyesen említi a szentélybe történő 
belépést1612 az Isten iskolájába járás gyanánt. Mintha a szavak jelentése ez lenne: Amíg Isten 
nem válik az én iskolamesteremmé, s meg nem tanulom az Ő Ígéje által azt, amit egyébiránt 
                                                
1609 “D’autant que toute la vraye sagesse qui doit estre ainsi nommee es hommes, consiste en un seul poinct.” 
1610 Green a héber szót „keménynek”, Horsley „zavarosnak”, Boothroyd pedig „bonyolultnak” fordítja. 
1611 “C’est a dire, la declaration de la volonte de Dieu.” 
1612 „Figyelemre méltó”, jegyzi meg Horsley, „hogy a ’szent helyet’ jelentő eredeti szó ezen a helyen többes 
számban szerepel, ami példátlan, amennyiben szó szerint a szentélyt jelenti.” Ő úgy tekinti a „mígnem bemenék 
az Isten szent helyébe” kifejezést, mint ami ezt jelenti: „Amíg nem léptem Istennek az emberekkel kapcsolatos 
törődésének titkos alapjaira”. Cresswell magyarázata szerint: „Amíg nem léptem Istennek az emberekkel 
kapcsolatos törődésének alapjaira, ahogyan azok a szent írások magyarázzák azt, melyek az Ő tiszteletére kijelölt 
helyen találhatók”. 
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az elmém nem képes felfogni, mikor a világ kormányzásáról kezdek elmélkedni, én azonnal 
csődöt mondok és semmit sem értek meg a dologról. Mikor tehát azt olvassuk itt, hogy az 
emberek képtelenek megérteni az isteni gondviselés rendelkezéseit mindaddig, amíg nem 
kapnak bölcsességet magukon kívül álló forrásból, miképpen juthatunk bölcsességhez, ha 
nem annak alázatos elfogadásával, amit Isten tanít nekünk mind az Ígéjével, mind a 
Szentlelkével? Dávid a szent hely szóval a tanítás külsődleges módszerére utal, amit Isten az 
Ő ókori népe között rendelt el, de az Ígével együtt a Szentlélek titkos belső megvilágosítását 
is szemléli. 

A gonoszok vége alatt nem az ebből a világból, vagy a jelen életből történő 
távozásukat érti, ami minden embernél látható – mert mi szükség lett volna Isten szentélyébe 
lépni ennek megértéséhez? – hanem a vég szót Isten ítéleteire utalónak kell tekinteni, ami 
világossá teszi, hogy még ha általánosan úgy is vélik: Ő szendereg, akkor is csak a megfelelő 
idő eljöveteléig késlelteti azokat a büntetéseket, melyekre a gonoszok rászolgáltak. Ezt egy 
kicsit bővebben is meg kell magyarázni. Ha Istentől tanulnánk meg, mi az istentelenek 
állapota, nos, Ő arra tanít minket, hogy noha rövid ideig virágzanak, azután hirtelen 
megromlanak. Lehet, hogy a bővelkedés folytonosságát élvezik egészen a halálukig, mégis, 
mindez semmi, hiszen az egész életük is semmi. Miután tehát Isten kijelenti, hogy minden 
gonosz nyomorultul fog elpusztulni, ha látjuk Őt, amint világos bosszút áll rajtuk ebben az 
életben, jusson eszünkbe, hogy ez Isten ítélete. Ha viszont nem látunk semmiféle büntetést 
kiszabatni rájuk ebben a világban, nehogy arra gondoljunk, hogy büntetlenül megússzák, 
vagy, hogy ők az isteni kegyesség és jóváhagyás tárgyát képezik,1613 hanem inkább 
függesszük fel a megítélésünket, mivel a vég, vagy az utolsó nap még nem jött el. Röviden, ha 
Isten munkájának fontolóra vételére adjuk a fejünket, akkor származik abból hasznunk, ha 
először arra kérjük Őt: nyissa meg a szemeinket (mert azok a valóban bolondok, akik 
önmagukban tisztánlátók és tisztán ítélők), másodszor pedig megadjuk a kellő tiszteletet az 
Ígéjének is, elismervén azt a tekintélyt, ami kijár neki. 

 
18. Bizony síkos földön helyezted el őket; pusztaságokra vetetted ki őket. 
19. Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, elenyésznek a 

rettegéstől. 
20. Mint álmot, ha felserkenünk: te Uram, ha felserkensz,1614 úgy veted meg 

képöket. 
 
18. Bizony síkos földön helyezted el őket. Dávid, miután túljutott a konfliktusain, most, 

ha használhatjuk ezt a kifejezést, elkezd új ember lenni, s nyugodt és összeszedett elmével 
beszélni, mintegy őrtoronyban állva, ahonnan világosan és jól látja a számára eddig rejtett 
dolgokat. Habakuk próféta akart ugyanilyen pozíciót elfoglalni, s ő a példájával ugyanezt írja 
elő nekünk is a megpróbáltatások idejére: „Őrhelyemre állok”, mondja „és megállok a 
bástyán” (Hab2:1). Dávid tehát azt mutatja meg, mennyi előnye származott abból, hogy 
közeledett Istenhez. Most már látom, mondja, miképpen cselekedsz a gondviselésedben. Mert 
jóllehet az istentelenek egy rövid ideig megállnak, ők mégis, mondhatni, síkos helyre 
kerülnek,1615 hogy nemsokára a pusztulásba zuhanjanak. Ennek az igeversnek mindkét igéje 
múlt időben áll, de az elsőt, a síkos földön helyezted el őket szövegrészben jelen időben kell 
érteni, mintha ezt mondta volna: Isten egy rövid időre magasra emeli őket, hogy azután annál 
nagyobbat essenek. Igaz, hogy ez tűnik megannyi igaz sorsának is, mert ebben a világban 
minden síkos, bizonytalan és változó. Mivel azonban az igaz hívők a mennytől függenek, 
                                                
1613 “Gardons-nous de penser qu’ils soyent eschappez, ou que Dieu leur favorise.” 
1614 Martin úgy véli, hogy ez utalás arra az időre, mikor a bírósági ítéleteket kihirdették, ez pedig reggelente 
történt, mikor az emberek felébredtek az éjszakai alvásból. 
1615 “Comme junchez en lieux glissans.” 
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vagy inkább Isten ereje az, amin alapként megnyugszanak, nem róluk mondja, hogy síkos 
helyekre kerültek, dacára annak a törékenységnek és bizonytalanságnak, ami az Ő állapotukat 
is jellemzi ebben a világban. Ami pedig az elbotlásukat, vagy esetleges elbukásukat illeti, az 
Úr keze alattuk van, hogy megtartsa és megerősítse őket, mikor elbotlanak, illetve felemelje 
őket, ha elbuktak. Az istentelenek állapotának bizonytalansága, vagy ahogyan itt van 
kifejezve, a síkos állapotuk abból származik, hogy örömüket lelik a saját hatalmuk és 
nagyságuk szemlélésében, s ezen az alapon úgy bámulják magukat, mint a jégen járó 
ember,1616 így elvakult elbizakodottságukkal csak az arcra esést készítik elő maguknak. Nem 
szabad a képzeletünknek egy szerencsekereket lefestenünk, amely ahogyan forog, mindent 
zűrzavarba sodor, hanem el kell ismernünk az igazságot, amire a próféta itt utal, s amiről azt 
mondja, hogy minden istenfélő megismeri azt a szent helyen: létezik Isten titkos gondviselése, 
ami a világ összes dolgát irányítja. Ezen az alapon az olvasóim, ha tetszik, 
áttanulmányozhatják Claudius gyönyörű verseit a Ruffinus ellen írott első könyvéből. 

19. Mind elpusztulnak egy szempillantásban! A csodálkozás nyelvezete, amellyel a 
zsoltáros felkiált, sokban megerősíti az előző mondatban mondottakat. Miután az istentelenek 
bővelkedésének szemlélése tompultságot kényszerít az elménkre, sőt még kábulttá is teszi azt, 
a megsemmisülésük, főleg, ha hirtelen és váratlan, annál hatékonyabban képes minket 
felrázni, mert így kénytelenek vagyunk megvizsgálni, miképpen történhetett meg az, amiről 
minden ember azt gondolta: soha be nem következhet. A próféta tehát mintegy kérdezősködve 
beszél róla, mint lehetetlen dologról. Egyidejűleg azonban azt is tanítja nekünk, hogy Isten 
naponta tevékenykedik úgy, hogy ha csak a szemeinket nyitnánk meg, máris látnánk a 
bámulatunkat joggal kiváltó dolgokat. Sőt, ha hit által néznénk nagyobb távolságról Isten 
ítéleteit, melyek napról napra közelebb kerülnek hozzánk, akkor semmi sem történne, amit 
furcsának és nehezen hihetőnek tartanánk. A meglepődés ugyanis, amit érzünk, abból a 
lassúságból és a gondatlanságból származik, amellyel az isteni igazság megismerésére 
igyekszünk.1617 Mikor azt mondja: Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől, azt kétféleképpen 
értelmezhetjük. Vagy azt jelenti, hogy Isten olyan rendkívüli módon mennydörög rájuk, hogy 
annak maga a furcsasága tölti el őket megdöbbenéssel, vagy azt, hogy Isten, noha nem 
feltétlenül veti rá a kezét az ellenségeire, mégis szörnyülködésbe taszítja, és semmivé teszi 
őket pusztán csak a leheletének rettentésével pont akkor, mikor vakmerően megvetnek 
minden veszélyt, mintha tökéletes biztonságban lennének, és szövetséget kötöttek volna a 
halállal.1618 Láttuk, hogy Dávid korábban úgy mutatta be őket, mint akik ezzel a dicsekedő 
nyelvezettel bátorítják magukat a szemtelenségükben: „ki lehetne Úr felettünk?” (Zsolt12:5). 
Én inkább az első értelmezés elfogadására hajlok, s az ok, ami erre indít engem, az, hogy 
mikor Isten észreveszi, hogy lassúak vagyunk az ítéleteinek felismerésében, akkor rendkívül 
súlyos ítéleteket szab ki az istentelenekre, s haragjának rendkívüli jeleivel sújt le rájuk, mintha 
úgymond az egész Földet megreszkettetné, hogy a felfogóképességünk tunyaságát ezen a 
módon korrigálja. 

20. Mint álmot, ha felserkenünk. Ezzel a hasonlattal gyakran találkozunk a 
Szentírásban. Így beszél Ézsaiás az egyház ellenségeiről: „Mint éjjeli álomlátás, olyan lesz 
minden pogányoknak sokasága” (Ézs29:7). Unalmas és szükségtelen lenne további, hasonló 
szövegeket idézni. Az előttünk álló igeszakaszban a hasonlat nagyon helyénvaló. Miképpen 
                                                
1616 “Qu’ils prenent plaisir a contempler leur puissance et grandeur, et sy mirent, comme qui voudroit se 
pourmener a loisir sur la glace.” 
1617 “De nostre tardivete et nonchalance a profiter en la doctrine.” 
1618 „Végleg megemészti őket a rettegés: a megsemmisülésük nemcsak hirtelen történik, de teljes mértékű is. 
Olyan ez, mint a fazekas cserépedényének darabokra törése, melynek szilánkjai nem gyűjthetők össze és nem 
használhatók fel újra. Vagy mint a malomkő belevetése a tengerbe, ami onnan soha többé ki nem emelkedik: s 
történik minden rettentéssel – vagy a rájuk kiszabott félelmetes ítéletek által, vagy az elméjüket és a 
lelkiismeretüket belülről megragadó rettegés által akár a mulandó megpróbáltatások, akár a halál közeledtével, és 
természetesen az ítéletnél, mikor a szörnyű ítélet kimondatik majd rájuk. Lásd Jób27:20.” – Dr. Gill. 
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lehetséges, hogy a gonoszok bővelkedését oly nagy csodálkozással fogadjuk, ha nem azért, 
mert elméink mély álomba merültek? Röviden, a képek, melyeket a képzeletünkben rajzolunk 
a gonoszok boldogságáról és állapotuk kívánatosságáról pont olyanok, mint azok a 
képzeletbeli királyságok, melyeket alvás közben az álmainkban alkotunk meg. Azok, akiket 
Isten Ígéje világosított meg, ébren vannak, de még őket is lenyűgözheti bizonyos mértékig az 
a ragyogás, amivel a gonoszok ruháztatnak fel. Ők azonban nem vakulnak el annyira, hogy ez 
túlságosan felszítaná a bámulatukat, mert meggátolja őket az ekképpen való érzéstől egy 
másfajta világosság, mely a ragyogását és a vonzerejét tekintve messze felülmúlja az előbbit. 
A próféta tehát az parancsolja: ébredjünk fel, s vegyük észre, hogy mindaz, amit ebben a 
világban bámulunk, nem más, mint tiszta hiábavalóság. Amiképpen ő maga is, visszatérvén a 
helyes gondolkodáshoz, elismeri, hogy korábban csak álmodott és félrebeszélt. S az okot is 
hozzáteszi: mert Isten megvetendővé, vagy alávalóvá teszi a képüket. A kép alatt egyesek az 
ember lelkét értik, miután ez Isten képmására alkottatott. Véleményem szerint azonban ez a 
magyarázat nem illik ide, mert a próféta pusztán a külső pompát, vagy parádét feddi,1619 ami 
elkápráztatja ugyan az emberek szemeit, de mégis, egy pillanat alatt szertefoszlik. Hasonló 
kifejezésformával találkoztunk a Zsolt39:7-ben: „Bizony árnyékként jár az ember”, aminek a 
jelenése ez: Bizonyosan minden ember szétfolyik, mint a víz, melynek nincs semmi 
szilárdsága, vagy inkább olyan, mint egy tükörkép, aminek nincs semmi szubsztanciája. A kép 
tehát ebben az igeszakaszban azt jelenti, amit szokásosan megjelenésként, vagy külső 
parádéként értünk. Így a próféta közvetve azt a hibát feddi meg, amelybe akkor esünk, ha 
valóságosaknak és lényegieknek tekintjük azokat a dolgokat, melyek pusztán a semmiből a 
képzeletünk által fabrikált fantomok. A בעיר bair szó, tulajdonképpen azt jelenti: a 
városban.1620 Miután azonban ez rideg kifejezésforma lenne, sokan okosan azt gondolták, 
hogy a szó megrövidült egy betűvel, s eredetileg itt a בהעיר bahair szerepel, amit a ב beth alatt 
álló kamec is alátámaszt. E szerint a nézet szerint kell felserkenésnek fordítani, azaz miután a 
minket megtévesztő álmok szertefoszlottak. S ez nemcsak akkor megy végbe, mikor Isten 
bizonyos fokig rendbe teszi a korábban zűrzavaros dolgokat, hanem akkor is, mikor baráti 
fénnyel eloszlatja az elménket beborító sötétséget. Igaz, hogy soha nem látjuk olyan jól 
beállítottnak a dolgokat ebben a világban, ahogyan szeretnénk. Isten ugyanis avégett, hogy 
minket állandóan a reménység gyakorlására késztessen, a tökéletes állapotunkat egészen az 
utolsó ítélet napjáig késlelteti. Valahányszor azonban kinyújtja a kezét a gonoszok ellen, 
akkor azzal mondhatni megláttatja velünk a hajnal néhány fénysugarát, nehogy a túlságosan 
összesűrűsödött sötétség álomba ringasson minket, s eltompítsa az értelmünket. Egyesek a 
felserkenés szót az utolsó ítéletre vonatkoztatják,1621 mintha Dávid azt akarta volna mondani, 

                                                
1619 Ezzel egyetértenek Horsley püspök és dr. Adam Clarke. Előbbi fordítása: „Mint az ember álmát, aki a 
nyilvánosság előtt kezd ébredezni, ó Uram, Te úgy teszed a hiábavaló parádét megvetendővé”. Az utóbbié: 
„Mint valaki álmát ébredés után, úgy fogod te, ó Jehova szertefoszlatni árnyák-pompájukat, ha felserkensz”. A 
kép helyén álló eredeti צלם tselem szó jelentése hasonlóság, testi, vagy nem testi, s ezzel egyezik a צל tsel, 
árnyék, mert a kép(más) mondhatni a test árnyéka. Lásd Bythnert a Zsolt39:7-ről. „Itt látszólag azt kell érteni”, 
mondja Hammond, „ami csak a fantáziában létezik szemben a valós, lényegi létezéssel”. „A héber kifejezés”, 
mondja Walford, „anyagtalan megjelenést feltételez, mely ragyogó, amíg folytatódik, de ami azonnal eltűnik”. A 
bővelkedés, amit a gonoszok egy ideig élveznek, a nagyságuk, a gazdagságuk, a tiszteletük és a boldogságuk, 
bármennyire is kápráztató és lenyűgöző, így tehát nem több mint képmása, vagy árnyéka a gazdagságnak, csak 
üres fantom, s rövid idő alatt szertefoszlik az árnyékhoz nagyon hasonlóan. Abszolút tovatűnik, semmivé válik, 
és meggyőzi a jó, de lesújtott embereket, akik kételyeket kezdtek táplálni az isteni kormányzás becsületességét 
illetően, hogy mi a valódi jellege, s hogy soha nem szabad semmiféle meghökkenést sem okoznia az isteni 
gondviselést tanulmányozónak. 
1620 A Septuaginta olvasata: εν τη πολει σου, a te városodban, az eredeti עיר ir, város szóból kiindulva. Ugyanez 
a Vulgata az arab, és a szír változatok fordítása is. A szó azonban az ור úr, felkelni szóból származik, s a hifil 
főnévi igenévben áll ב beth, kizárva a ה he-t, ami az igeragozás jellemzője. 
1621 „A kaldeusok a saját magyarázó körülírásukban az ítélet napjára vonatkoztatják, amikor a gonoszok kikelnek 
a koporsóikból, és Isten haraggal lép majd fel ellenük (תבסר ברגז דמותהון,’haraggal gúnyolod, vagy veted meg 
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hogy ebben a világban a gonoszok bővelkednek a gazdagságban és a hatalomban, s ez a 
zűrzavar, ami olyan, mint a sötét éjszaka, addig folytatódik majd, amíg Isten fel nem 
támasztja a holtakat. Én természetesen elismerem, hogy ez hasznos tanítás, de itt nem ezt 
tanítja nekünk, mert az igeszakasz témája egyáltalában nem egyezik meg ezzel a 
magyarázattal. Ha bárki jobbnak látja a városban kifejezést olvasni – a városban megvetetté 
teszed a képüket – ennek az a jelentése, hogy mikor Isten kegyeskedik a megvetés tárgyává 
tenni a gonoszok átmeneti szépségét és üres parádézását, az nem rejtett, vagy titkos 
bosszúállás lesz, hanem mindenki számára teljesen látható és érthető, mintha a város piacterén 
történne. A felserkenés szó azonban jobban illik ide, mint az álmodás ellentéte. 

 
21. Mert szívem erjedésben volt, és átdöfettek a veséim:1622 
22. Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. 
23. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. 
24. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. 
 
21. Mert szívem erjedésben volt. A zsoltáros ismét visszatér a korábban tett 

megvalláshoz, elismervén, hogy miközben átdöfve érezte a szívét a romlott irigységtől és 
versengéstől, Istenre panaszkodott nyűgösen, vagy bosszankodva. A haragját a kovászhoz 
hasonlítja. Egyesek így fordítják: a szívemet ecet áztatta át. Jobb azonban így magyarázni az 
igét: A szívem besavanyodott, vagy felfuvalkodott, ahogyan a tészta dagad fel a kovásztól. 
Plautus például, mikor a haragra gerjedt asszonyról beszélt, azt mondta, hogy mindenestől 
erjed.1623 Egyesek így olvasták az utolsó mondatot: A veséim át lettek döfve, s úgy vélik, hogy 
az א alef az אשתונן eshtonan szó, ami az átdöfni jelentésű ige, a ה he helyett szerepel,1624 de 
ennek csekély a jelentősége az igeszakasz jelentésére nézve. Tudjuk, hogy a כליות kelayoth 
szó, amivel a héberül a veséket jelenti, a כלא kalah szóból származik, aminek a jelentése 
vágyakozni, mohón kívánni, s ezt a szót azért használják a vesékre, mert azt mondják, hogy az 
ember vágyainak egy része a testnek abban a részében lakozik. Dávid tehát azt jelenti ki, hogy 
ezek a zavaró és aggasztó gondolatok tövisekként döfték őt át.1625 Már említettük, miképpen 
viselte meg a léleknek ez a szúrós és égető zaklatása. Nagyon sok világi embert találunk, akik 
noha tagadják, hogy a világot Isten gondviselése kormányozza, de mégsem nyugtalankodnak 
túlságosan, hanem csak nevetik Fortuna szeszélyeit. Az igaz hívők viszont, minél 
szilárdabban vannak arról meggyőződve, hogy Isten a világ bírája, annál jobban aggódnak, ha 
az Ő eljárása nem egyezik a kívánságaikkal. 

22. Akkor balgatag és tudatlan volnék én. Dávid itt élesen megfeddi magát, mert ezt 
illik tennie. Először is kijelenti, hogy ostoba volt, másodszor tudatlansággal vádolja magát, s 
harmadszor kijelenti, hogy az oktalan állathoz volt hasonlatos. Ha csak a rudatlanságát 
ismerte volna el, megkérdezhető lett volna: a tudatlanságnak ez a bűnbe, vagy hibája honnan 
származik? Ezért ezt a saját maga ostobaságának tulajdonítja, s hogy minél jobban 
kifejezhesse ostobaságát, az oktalan állatokhoz hasonlítja magát. A szavainak jelentése az, 
hogy a romlott irigykedés, melyről beszélt, a tudatlanságból és a tévelygésből fakad, s a 
szégyen, amiért ekkorát tévedett, teljes mértékben az övé, miután elveszítette a józan 
ítélőképességet és értelmet, mégpedig nem közönséges módon, hanem végső soron az állati 
                                                                                                                                                   
őket’), a Dán12:2-nek megfelelően: ’És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek 
örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra’.” – Hammond. 
1622 A Károli-fordítás szerint: Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim – a ford. 
1623 Plautus szavai? “Mea uxor tota in fermento jacet;” “A feleségem mindenestől erjed.” Hasonló módon 
mondja: “Ecquid habet acetum in pectore?” “Van valami ecet a keblében?” 
1624 Ez Kimchi és Houbigant véleménye. 
1625 „A héber szó (az átdöfött helyén) azt a heves fájdalmat jelenti, amit egy éles fegyver okoz (lásd Parkhurst 
magyarázatát a שנן szóról). Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy az elme tevékenysége, különösen az öröm, 
a szomorúság, és a félelem érzései nagyon figyelemreméltó hatást gyakorolnak a vesékre.” – Mant. 
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ostobaság szintjére süllyedve. Amit korábban kijelentettünk, az kétségtelenül igaz, miszerint 
az emberek soha nem alkotnak helyes ítéletet Isten munkáiról. Mikor ugyanis elkezdenek 
azokon elmélkedni, minden képességük csődöt mond, mert elégtelenek erre a feladatra. Dávid 
mégis joggal veszi magára a tévedés szégyenét, mert elvesztvén az emberi ítélőképességét, 
mondhatni az oktalan teremtmények szintjére esett vissza. Valahányszor elégedetlenek 
vagyunk Isten gondviselésének módjával, ahogyan a világot kormányozza, emlékezzünk rá: 
ez a mi értelmünk romlottságára vezethető vissza. A héber עמך immach szó, amit a te irántad 
kifejezéssel fordítottunk, itt az előtted viszonyítóként értelmezendő, mintha Dávid ezt mondta 
volna: „Uram, noha ebben a világban szuper ítélőképességgel és ételemmel megáldottnak 
tűntem, a te mennyei bölcsességedhez viszonyítva olyan voltam, mint egy az oktalan állatok 
közül. A leghelyesebben szúrta be ezt a viszonyszót. Mi másnak felelne ez meg, mint annak, 
hogy az emberek a saját ostobaságuk folytán olyannyira megtévednek, amiképpen látjuk is, 
vagy annak, hogy miközben egymásra néznek, belülről valamennyi hízeleg magának? A 
vakok között mindenki azt hiszi, hogy egyedül neki van szeme, vagy más szavakkal, 
kiemelkedik a többi közül, vagy legalábbis lenyűgözi magát azzal a gondolattal, hogy 
embertársai közül senki sem múlja őt felül a bölcsességben. Mikor azonban az emberek 
Istenhez jönnek, s Hozzá hasonlítják magukat, ennek a mindenütt uralkodó hibának, mely 
következtében mindannyian mélyen alszanak, nem lesz többé helye. 

23. De én mindenkor veled vagyok.1626 Itt a zsoltáros más értelemben jelenti ki, hogy ő 
Istennel volt. Hálát ad neki, amiért visszatartotta a végső elbukástól, mikor a 
megsemmisülésbe zuhanás nagy veszélye leselkedett rá. A kegyesség nagysága, amire utal, 
még látványosabban megmutatkozik a nemrég tett megvallásából, mely szerint megfosztatott 
az ítélőképességtől és mintegy oktalan állattá vált. Bőven rászolgált arra ugyanis, hogy Isten 
elvese, mikor zúgolódni merészelt Ellene. Az emberekről két értelemben mondjuk, hogy 
Istennel vannak. Vagy először is az érzékelés és a gondolkodás vonatkozásában, mikor meg 
vannak arról győződve, hogy az Ő jelenlétében élnek, az Ő keze kormányozza, s az Ő hatalma 
tartja meg őket, vagy másodszor, mikor Isten, bár nem veszik észre, zablát vet rájuk, mellyel, 
mikor rossz útra térnek, visszafogja őket, s megakadályozza, hogy teljesen elszakadjanak 
Tőle. Mikor tehát az ember azt képzeli, hogy Istennek semmi gondja sincs rá, akkor nincs 
Istennel, ami a saját érzelmeit és érzékelését illeti, de az az ember, ha még nincs elhagyva, 
mégis Istennel van, mert Isten titkos, vagy rejtett kegyelme továbbra is vele marad. Röviden, 
Isten mindig közel van a választottjaihoz, mert jóllehet néha hátat fordítanak Neki, Ő mindig 
is atyai szemmel tekint rájuk. Mikor a zsoltáros azt mondja, hogy Isten fogja a jobb kezét, ez 
alatt azt érti: Isten a csodálatos hatalmával vonta őt vissza attól a mély örvénytől, amibe az 
elvetettek belevetik magukat. Ezután teljesen Isten kegyelmének tulajdonítja, hogy képes volt 
megtartóztatnia magát attól, hogy nyílt istenkáromlásban törjön ki, s megkeményedjen a 
tévelygésben, valamint eljutott odáig, hogy megítélte a saját maga ostobaságát. Mindezt 
teljesen Isten kegyelmének tulajdonítja, Aki kinyújtotta a kezét és megtartotta őt, s meggátolta 
abban a bukásban, ami a megsemmisülését jelentette volna. Ebből látjuk, mennyire drága a mi 
üdvösségünk Isten szemében. Mikor ugyanis messze kóborlunk el Tőle, Ő mégis vigyázó 
szemekkel figyel minket továbbra is, s kinyújtja a kezét, hogy visszavezessen Magához. 
Valóban óvakodnunk kell attól, hogy ezt a tanítást a lustaságra ürügyként használjuk. 
Mindazonáltal a tapasztalat tényleg arra tanít minket, hogy mikor belesüllyedünk az 
aluszékonyságba és az érzéketlenségbe, Isten akkor is gondoskodik rólunk, s még mikor el is 
menekülünk és kóborlunk Tőle, Ő akkor is közel van hozzánk. A hasonlatnak a nyelvezetben 
rejlő erejét, ami úgy mutatja be Istent, mint aki fogja a jobb kezünket, különösen meg kell 
figyelni, mert nincs kísértés, legyen az bármilyen csekély, ami ne győzne minket könnyedén 
le, ha nem Isten hatalma támogatna és tartana meg minket. Az ok tehát, ami miatt nem 

                                                
1626 „Ezektől az ostoba gondolatoktól függetlenül én a te jó gondviselésed alatt állok.” – Patrick. 
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bukunk el még a legsúlyosabb konfliktusokban sem, nem más, mint hogy a Szentlélektől 
kapjuk a segítséget. Ő valóban nem mindig nyilvánvaló és látványos módon mutatja ki 
bennünk a hatalmát (mert gyakorta a gyengeségünkben végzi azt el), de elegendő, hogy 
támogat minket, noha tudatlanok és érzéketlenek vagyunk iránta, s megtart minket, mikor 
megbotlunk, sőt felemel, ha elesünk. 

24. Tanácsoddal igazgatsz engem. Miután az igék jövő időben szerepelnek, az 
igeszakasz természetes jelentése az, hogy a zsoltáros biztosítja önmagát, hogy az Úr, miután 
most az Ő vezetése által tért vissza a helyes útra, továbbra is vezeti majd őt, amíg végül be 
nem fogadja az Ő dicsőséges jelenlétébe a mennyben. Tudjuk, Dávidnál megszokott, hogy 
mikor hálát ad, akkor magabiztosan tekint előre a jövőre. Ennek megfelelően, miután 
elismerte a maga gyengeségeit, Isten kegyelmét, valamint a megtapasztalt segítséget és a 
vigasztalást ünnepelte, most pedig azt a reménységet táplálja, hogy az isteni támogatásban 
ettől kezdve is része lesz. A tanácsoddal igazgatsz engem az első. Jóllehet a bolond és 
megfontolatlan emberek néha nagyon sikeresek a maguk dolgaiban (mert Isten kijavítja a 
tévedéseinket és a hibáinkat, virágzó és boldog végkimenetelt biztosít azoknak a dolgoknak, 
melyeket balul tettünk), mégis, a mód, ahogyan Isten közönségesen és bővebben megáldja az 
övéit az, mikor bölcsességet ad nekik. Nekünk tehát főként az kell kérnünk Tőle, hogy a 
tanács és az ítélőképesség Lelkével vezessen bennünket. Bárki, aki a saját bölcsességében 
való szilárd megbízás lelkületével merészel felvállalni bármit, elkerülhetetlenül zűrzavarban 
és szégyenben végzi a saját vakmerőségéért, mivel magának követeli azt, ami egyedül Istené. 
Ha Dávidnak szüksége volt Istenre, mint vezetőre, akkor nekünk mennyivel inkább 
szükségünk van az isteni vezetésre! A tanácshoz itt hozzáteszi a dicsőséget, amit véleményem 
szerint nem kellene az örök életre korlátozni, amint azt egyesek hajlamosak megtenni. Ez 
felöleli a boldogságunk egész menetét a kezdettől fogva, amit még itt a Földön látunk, 
egészen a végső beteljesedésig, amit a mennyben várunk. Dávid tehát itt az örök dicsőségről 
biztosítja magát Isten ingyenes és meg nem érdemelt kegyességén keresztül, de nem zárja ki 
azokat az áldásokat sem, melyeket Isten ruház az Ő népére még itt lenn abból a célból, hogy 
már ebben az életben megadja nekik az örök boldogság előízét. 

 
25. Kicsodám van az egekben?1627 Náladnál egyébben1628 nem gyönyörködöm e 

földön! 
26. Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én 

örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké! 
27. Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik 

szajhák után járnak helyetted.1629 
28. De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem 

reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.1630 
 
25. Kicsodám van az egekben? A zsoltáros konkrétabban is megmutatja, milyen nagy 

haszna származott Isten szentélyéből, mert egyedül ezzel megelégedvén, Isten kivételével 
elvet minden más célt, melyek feltűntek előtte. Az általa alkalmazott kifejezésforma, melyben 
                                                
1627 Kálvin (és Károli is – a ford.) itt az eredeti héber szöveg szó szerint fordítását adja. A kérdés látszólag 
hiányos, ezért a francia változatban betoldotta a „si non toy?”, „mint Te?” kiegészítést: „Kicsodám van az 
egekben, mint Te?” 
1628 “C’est, outre toy.” — Széljegyzet. “Azaz, rajtad kívül, vagy melletted.” 
1629 A Károli-fordítás szerint: a kik elhajolnak tőled – a ford. “Ascavoir, en te delaissant.” — Széljegyzet. 
“Nevezetesen, akik elhagynak.” 
1630 A Septuaginta itt hozzáteszi: „ευ ταις πυλαις της θυγατρος Σιων”, „Sion leányának kapuiban”. A 
Vulgatában, az arab és az etióp változatokban is szerepel ez a kiegészítés. Ez látszólag jobb végkövetkeztetést 
ad, de ezek a szavak nem szerepelnek a héber biblia kortárs változatában, s egyetlen eddig vizsgált kézirat sem 
támasztja ezeket alá. 
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összekapcsolja a kérdést és a kijelentést, meglehetősen szokásos a héber nyelvben, jóllehet 
kissé nyersen hangzik más nyelveken. Ami a szavak jelentését illeti, ott nincs kétértelműség. 
Dávid azt jelenti ki, hogy semmire sem vágyik sem a mennyben, se a Földön, csak egyedül 
Istenre, s Isten nélkül minden más cél, amik rendszerint az emberek szívében kiformálódnak, 
számára nem vonzóak. S Isten kétségtelenül akkor kapja meg tőlük az Őt megillető 
dicsőséget, mikor ahelyett, hogy először az egyik, majd a másik célhoz igyekeznénk, 
kizárólag Hozzá ragaszkodunk, egyedül Vele megelégedve. Ha a vonzódásunk legcsekélyebb 
részét is teremtményeknek adjuk, azzal megfosztjuk Istent az Őt megillető tisztelettől. S 
mégsem volt megszokottabb minden korban, mint ez a szentségtörés, s napjainkban is nagyon 
eluralkodottá vált. Milyen csekély azok száma, akik teljes szívükkel egyedül Istenhez 
ragaszkodnak! Látjuk, miképpen csatlakoznak a babonák Hozzá a vonzalmaink megannyi 
riválisaként. Miközben a pápisták szóban elismerik, hogy minden dolog Istentől függ, 
mindazonáltal mégis próbálnak segítséget kapni Tőle függetlenül, innen-onnan. Mások, a 
gőgtől felfuvalkodva arcátlanul társítják magukat, vagy más embereket Istennel. Emiatt még 
jobban oda kell figyelnünk erre a tanításra, miszerint Istenen kívül törvénytelen dolog bármi 
másra vágynunk. Az ég és a föld szavakkal a zsoltáros minden elképzelhető célt megjelöl, 
egyidejűleg azonban szemlátomást céllal említi ezt a kettőt. Annak kimondásával, hogy senki 
mást nem keresett a mennyben, csak Istent, elvet és megtagad minden hamis istent, akikkel az 
emberiség közös tévedése és ostobasága folytán megtelt a menny. Mikor azt jelenti ki, hogy 
senkire sem vágyik Istenen kívül a Földön, akkor szerintem azokra a megtévesztésekre és 
illúziókra utal, melyek majdnem az egész világot megmérgezték. Azok ugyanis, akiket a 
Sátán korábbi mesterkedései nem ámítottak el úgy, hogy hamis isteneket fabrikáltak volna 
maguknak, vagy azzal tévesztik meg magukat, hogy a saját ügyességükben, vagy erejükben, 
vagy éleselméjűségükben bíznak, s ezzel magukhoz ragadják azokat a kiváltságokat, melyek 
egyedül Istenéi, vagy más módon ejtik csapdába magukat megtévesztő csábításokkal, mikor 
emberek kegyességére támaszkodnak, vagy a saját gazdagságukban, illetve bármi olyasmiben 
bíznak, amivel rendelkeznek. Ha tehát helyesen akarjuk Istent keresni, óvakodnunk kell a 
különböző kerülőutakra téréstől, s elvetvén minden babonát és büszkeséget, közvetlenül és 
kizárólagosan Neki kell átadnunk magunkat. Ez az egyetlen módja az Ő keresésének. A 
Náladnál egyébben nem gyönyörködöm kifejezés jelentése: Tudom, hogy Te egyedül, minden 
más céltól függetlenül elégséges, sőt több mint elégséges vagy nekem, ezért nem engedem, 
hogy a különféle kívánságok félrevonjanak, hanem Benned nyugszom meg, és teljesen 
megelégszem Veled. Röviden, ahhoz, hogy egyedül Istennel elégedjünk meg, meg kell 
ismernünk az áldások bőségét, melyeket elfogadásra kínál nekünk. 

26. Ha elfogyatkozik is testem és szívem. Egyesek úgy értik az igevers első részét, 
mintha Dávid szíve és teste csődöt mondtak volna az őt hajtó heves kívánság miatt, s úgy 
vélik, hogy ezzel igyekszik bizonyságot tenni a komolyságról, amivel elméjét Istenre 
irányította. Hasonló kifejezésformával máshol is találkozunk, de a rögtön ez után következő 
mondat, a szívemnek kősziklája… te vagy szemlátomást megköveteli, hogy másként 
magyarázzuk. Én inkább úgy vélem, hogy itt ellentétbe állítja a csüggedést, amit önmagában 
érzett, valamint az erőt, amit Istentől kapott. Mintha ezt mondta volna: Istentől elválasztva 
semmi vagyok, s minden, amit megpróbálok, semmivé lesz. Mikor azonban Hozzá megyek, 
az erő bőséges utánpótlásával találkozom. Nagyon is szükséges fontolóra vennünk, mik 
vagyunk mi Isten nélkül, mert egyetlen ember sem bízza magát teljességgel Istenre, csak aki 
elgyengült állapotúnak véli magát és kétségbeesik a saját képességeinek elégtelensége miatt. 
Mi semmi mást nem keresünk Istennél, csak aminek a hiányát érezzük önmagunkban. 
Valóban minden ember megvallja, és a nagyobb részük így is gondolja, hogy mindaz, amire 
szükség van, hogy Isten segítsen a gyengeségeinken, vagy biztosítsa számunkra a sikert, 
mikor nekünk magunknak nincsenek meg az eszközeink önmagunkon könnyítendő. Dávid 
megvallása azonban messze tágabb ennél, mikor mondhatni leteszi a maga semmiségét Isten 
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elé. Ezért teszi hozzá nagyon helyesen, hogy Isten az ő öröksége. Valaki öröksége jelképes 
kifejezés, amit a Szentírás használ valaki állapotának, vagy sorsának a megjelölésére. Ennek 
megfelelően az ok, amiért Isten örökségként szerepel itt, az, hogy egyedül Ő elégséges a 
számunkra, s mert Benne foglaltatik a mi boldogságunk tökéletessége. Ebből következik, 
hogy hálátlansággal vagyunk vádolhatók, ha elménket elfordítjuk Tőle bármely más cél felé, 
amiképpen a Zsolt16:5-ben Dávid világosabban is megmagyarázza a hasonlat jelentését. 
Egyesek bolond módon azt állítják, hogy Istent azért nevezi itt örökségnek, mert a lelkünk 
Tőle származik. Nem tudom, miféle módon talált magának utat ez az ostoba elképzelés az 
agyukban, mert oly messze áll ez Dávid szavainak jelentésétől, mint a menny a Földtől, s 
magában foglalja a manicheánusok ama vad magyarázatát, ami olyannyira elbűvölte 
Servitust. Általánosságban azonban megtörténik, hogy azok az emberek, akik nem 
gyakorlottak a Szentírásban, s nem rendelkeznek szilárd teológiával, jóllehet jól ismerik a 
héber nyelvet, mégis tévednek, s a legalapvetőbb dolgokban is hibát hibára halmoznak. A szív 
alatt a zsoltáros az egész lelket érti. Mikor tehát a szív elfogyatkozásáról beszél, nem azt érti 
alatta, hogy a lélek lényege mond csődöt, hanem hogy minden erő, amit Isten az Ő jóságában 
ruházott rá, s melynek használatát csak addig engedi, amíg Neki tetszik, fog megromlani. 

27. Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek. Itt az ellentétes dolgokból 
származtatott érvvel azt bizonyítja, hogy semmi sem volt jobb a számára, mint egyszerűen 
csak Istenre bíznia magát. Amint ugyanis eltávozik valaki Istentől, elkerülhetetlenül a 
legfélelmetesebb pusztulásra jut. S mindenki eltávozik Tőle, akik megosztják és szétszórják a 
reménységüket a különféle célok között. A szajhákhoz járni1631 kifejezésnek is hasonló a 
jelentése, mert a legrosszabb fajta házasságtörés, ha megosztjuk a szívünket, s az továbbra 
már nem csak egyedül Istenhez kötődik. Ez még könnyebben megértjük, ha meghatározzuk 
elméink lelki erkölcsösségét, ami a hitben, Isten nevének segítségül hívásában, a szív 
épségében és az Íge iránti engedelmességben rejlik. Bárki, aki nem veti magát alá Isten 
Ígéjének, hogy minden jó dolog forrásának egyedül Őt tekintse, Tőle függjön, engedje, hogy 
Ő kormányozza, mindenkor Neki adja át magát és minden vonzalmával Hozzá ragaszkodjon, 
az ilyen személy olyan, mint a házasságtörő asszony, aki otthagyja a saját férjét, és 
idegenekkel adja össze magát. Dávid nyelvezete tehát egyenlő az Istentől elszakadt összes 
hitehagyott házasságtörőknek nyilvánításával. 

28. De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Szó szerint: És én, stb. Dávid itt 
konkrétan önmagáról beszél, s azt mondja: ha az egész emberiséget látja is elidegenedni 
Istentől, s a világ folyton változó tévelygései és babonái után járni, Ő akkor is Istenhez közeli 
állapotban igyekszik majd maradni. Pusztuljanak mások, mondja, ha makacs szeszélyeik nem 
zabolázhatók meg, s őket magukat sem lehet megakadályozni abban, hogy a világ 
szemfényvesztései után fussanak, de ami engem illet, én szilárdan kitartok ama elhatározásom 
mellett, hogy fenntartom Istennel a szent közösséget. A következő mondatban arról tájékoztat, 
hogy akkor kerülünk közel Istenhez a helyes módon, ha a bizalmunkat továbbra is szilárdan 
Belé vetjük. Isten nem tart meg minket a jobb kezével mindaddig, amíg nem vagyunk 
meggyőződve arról, hogy semmi más módon nem maradhatunk a szilárd kitartás és a 
biztonság állapotában, csakis egyedül az Ő kegyelme által. Ez az igeszakasz méltó a 
figyelmünkre, nehogy elvonjanak minket a gonosz példák, s a gonoszokkal társulván 
hozzájuk hasonlóan cselekedjünk. S még ha az egész világ hitetlenségbe is esik, mi akkor is 
tanuljuk meg a vonzalmainkat elvonni más céloktól, és egyedül Istenben megszilárdítani 
azokat. Zárásképpen a zsoltáros arra céloz, hogy miután egyedül Istennek szenteli majd 
magát, soha nem lesz híján az Ő dicsőítése okának, mivel Isten soha nem okoz csalódást a 
reménységnek, amit az Ő népe vet belé. Ebből következik, hogy senki sem átkozza Istent, 
                                                
1631 „Szajhákhoz járni, azaz elhagyni Istent hamis Istenekért, ami lelki házasságtörés.” – Sutcliffe. Mikor azt 
olvassuk, hogy Isten kiirtja az így cselekvőket, az egyesek szerint utalás a mózesi törvényekre, melyekben a 
bálványimádókat halállal büntették, mint Jehova, Izrael Királya elleni árulásban vétkeseket. 
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vagy nem zúgolódik ellene, csak azok, akik akarattal csukják be a szemeiket és vetik bele 
magukat a sötétségbe, nehogy megismerjék és felismerjék az Ő gondviselését. Ezért mindenki 
másnak az Ő hűségére és védelmére kell bíznia magát. 
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74. zsoltár 
 
Isten népe ebben a zsoltárban az egyház elhagyatott állapotán búsul, ami olyan volt, 

hogy még maga az Izrael név is majdnem teljesen eltöröltetett. Alázatos könyörgéseikből 
kiderül, hogy a saját bűneiknek tulajdonítanak minden megpróbáltatást, melyeket 
elszenvedtek, de egyidejűleg Isten elé tárják a saját szövetségét is, mellyel Ábrahám fajtáját a 
saját népévé fogadta. Ezután emlékeztetnek, milyen hatalmasan és dicsőségesen mutatta meg 
a régmúltban a hatalmát az egyház megszabadításával. Felbátorodván ettől az emléktől azért 
könyörögnek Istennek, hogy végül siessen a segítségükre, s orvosolja a dolgok oly sajnálatos 
és kétségbeejtő állapotát. 

 
Aszáf tanítása. 
 
A כילמש  maskil ajánlás nagyon jól illik a zsoltár témájához, mert jóllehet néha az 

örömteli dolgok leírásához is alkalmazzák, amint láttuk a 45. zsoltárban, mégis, általában azt 
jelzi, hogy a téma az istenítélet, amely miatt az emberek kénytelenek magukba szállni, s 
megvizsgálni bűneiket, hogy megalázkodhassanak Isten előtt. A zsoltár tartalmából könnyű 
kikövetkeztetni, hogy a kompozíciója nem tulajdonítható Dávidnak, mert az ő idejében nem 
volt alapja az egyház oly feldúlt és gyászos állapotán siránkozni, mint amilyen itt van 
lefestve. Azok, akik más véleményen vannak, úgy vélik, hogy Dávid a prófétaság lelkével 
előre megmondta azt, ami még nem következett be. Mivel azonban valószínű, hogy sok 
zsoltárt különböző szerzők komponáltak Dávid halálát követően, nekem kétségem sincs a 
felől, hogy ez közülük az egyik. De hogy miféle sorscsapásról van itt szó, azt nem könnyű 
pontosan meghatározni. Ebben a dologban két vélemény alakult ki. Egyesek úgy vélik, hogy 
ez utalás a zsidó történelemnek arra az időszakára, mikor a város és a templom 
megsemmisült, s a népet fogságba vitték Babilonba, ahol ekkor Nabukodonozor 
uralkodott.1632 Mások úgy vélik, ez arra az időszakra vonatkozik, mikor a templomot 
Antiochus Epiphanes megszentségtelenítette. Mindkét véleménynek van valamennyi 
valószínűsége. Abból a tényből kiindulva, hogy a kegyesek itt arról panaszkodnak: nincsenek 
sem jeleik, sem prófétáik, az utóbbi látszik a valószínűbbnek, mert jól ismert, hogy sok 
próféta virágzott, mikor a népet fogságba vitték. Másrészt, mikor nem sokkal ez előtt azt 
olvassuk, hogy a szent helyen mindent felégettek, a faragványokat megsemmisítették, és 
semmi sem maradt épen, ezek a kijelentések nem vonatkoznak Antiochus kegyetlenségére és 
zsarnokságára. Ő valóban szégyenletesen beszennyezte a templomot, pogány babonaságot 
mutatván be abban, de maga az épület sértetlen maradt, s a fa és a kő abban az időben nem 
semmisült meg tűzben. Egyesek úgy vélik, hogy a szentélyeid1633 alatt a zsinagógákat kell 
érteni, melyekben a zsidók a szent gyülekezéseiket szokták tartani nemcsak Jeruzsálemben, de 
Júdea más városaiban is. Az is feltételezhető eset, hogy a kegyesek, látván a templom szörnyű 
megszentségtelenítését Antiochus által, a búskomorság miatt a gondolataikban visszatértek 

                                                
1632 Ezen a véleményen van Calmet, Poole, Wells, Mant, Walford és mások. „Egy gyászos helyzetről”, mondja 
Mant, „történik itt megemlékezés a megfelelő finomságú és panaszos elégiával. Nehéz lenne megnevezni az 
elégikus költészet finomabb példáját Aszáf eme patetikus zsoltáránál”. Ha a babiloni fogság idején írták, s Aszáf 
volt a szerzője, akinek a neve a bevezetőben szerepel, akkor ő más, mint Dávid kortársa, (lásd a 18. zsoltár 
magyarázatát) – valószínűleg a leszármazottja volt, azonos névvel és családból. Dr. Gill úgy véli, hogy ő Dávid 
korának Aszáfja volt, s a prófétaság lelkének hatása alatt beszélhetett az egyház szenvedéseiről az elkövetkező 
korokban pont amiképpen Dávid és mások tettek például korábban bizonyságot Krisztus szenvedéseiről és az 
utána következő dicsőségről. 
1633 Kálvin fordításában a 4. versben a „gyülekezeted hajlékában” helyett a „szentélyeidben” kifejezés szerepel – 
a ford. 
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azokra az időkre, mikor a kaldeusok felégették azt, s a két csapást egyetlenként szemlélték. 
Azaz, valószínűbb az a feltételezés, hogy mindkét panasz Antiochus idejére vonatkozik,1634 
mert Isten egyháza akkor volt próféták nélküli. Ha azonban bárki inkább a babiloni fogságra 
vonatkoztatja, akkor könnyen megoldhatjuk ezt a nehézséget, mert noha Jeremiás, Ezékiel és 
Dániel akkor éltek, mégis tudjuk, hogy egy ideig csendben voltak, mintha befejezték volna a 
mesterségüket, míg végül Dániel, nem sokkal a szabadulásuk napja előtt ismét fellépett azzal 
a céllal, hogy bátorítsa hazatérni a szegény száműzötteket a szülőföldjükre. Látszólag ezt látta 
meg Ézsaiás, mikor a próféciáinak 40. fejezete elején ezt mondja: „Vígasztaljátok, 
vígasztaljátok népemet, így fog szólni Istenetek!” Az ige, ami itt a jövő időben szerepel,1635 
megmutatja: a próféták parancsot kaptak, hogy maradjanak csendben egy ideig. 

 
1. Aszáf tanítása. Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te 

legelődnek juhai ellen? 
2. Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél és a melyet 

megváltottál: a te örökségednek pálcájáról,1636 a Sion hegyéről, a melyen lakozol! 
3. Emeld fel csapásaidat, és örökre semmisítsd meg minden ellenségedet, akik 

kárt okoznak a szenthelyeden!1637 
4. Támadóid a te szentélyeidben1638 ordítanak:1639 jeleiket tűzték fel jelekké. 
5. Aki fejszét emelt a vastag fákra, elhíresült, mint jót cselekvő.1640 
6. Faragványait már mind összetördelték: fejszékkel és pőrölyökkel. 
7. Szent helyeidet1641 lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették. 
8. Ezt mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől! Felgyújtották Istennek 

minden hajlékát az országban. 
 
1. Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Ha ezt a panaszt akkor írták le, mikor a nép 

fogságban volt Babilonban, jóllehet Jeremiás megjelölte a 70 évet, mint a fogságuk 
időtartamát, úgy nem csoda, ha ez a hosszú várakozás nagyon keserves megpróbáltatás volt a 
számukra, naponta nyögtek alatta, s örökkévalóságnak tűnt a számukra ez az időben 
rettentően elnyúlt időszak. Ami azokat illeti, akik Antiochus kegyetlensége folytán 
szenvedtek üldöztetést, nem ok nélkül panaszkodnak Isten örök haragjáról, mert nem 
rendelkeztek információval semmilyen konkrét időpontról, amikor majd ez az üldöztetés 
véget ér, különösen mikor látták, hogy ellenségeik kegyetlensége napról-napra növekszik a 
megkönnyebbülés bármiféle reménysége nélkül, állapotuk pedig a rosszról a még rosszabbra 
fordul. Már előtte is nagyon megfogyatkozván a megannyi katasztrofális háború 
következtében, amit egyik szomszédjuk a másik után indított ellenük, most már majdnem a 
végső pusztulás szélére jutottak. Meg kell figyelni, hogy az istenfélők, mikor a pogány 
nemzetektől üldöztetéseket szenvedtek el, Istenre emelték a szemüket, mintha minden 
elszenvedett gonoszság egyedül csak az Ő kezéből származna. Meg voltak róla győződve: ha 
Isten nem haragudna rájuk, akkor a pogány nemzetek nem kaptak volna ekkora szabadságot, 
hogy ártsanak nekik. S meg lévén győződve arról, hogy nem pusztán a test és vér 

                                                
1634 Rosenmüller van azon a véleményen, hogy erről az időszakról van szó. „Ami engem illet”, mondja dr. 
Geddes, „én azt hiszem, hogy az Antiochus Epiphanes idején elszenvedett üldöztetés során íródott, s a legjobb 
kommentárja a Makkabeusok első könyvének első fejezete. A szerző lehet Mattathias.” 
1635 Károlinál jelen idejű - a ford. 
1636 A Károli-fordítás szerint: örökségednek részéről – a ford. 
1637 A Károli-fordítás szerint: Lépj fel a teljes pusztaságba; mindent tönkre tett az ellenség a szent helyen! – a 
ford. 
1638 A Károli-fordítás szerint: gyülekezeted hajlékában – a ford. 
1639 “Ont rugi comme lions.” — “Ordítottak, mint az oroszlánok.” 
1640 A Károli-fordítás szerint: Úgy tünnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira – a ford. 
1641 Károlinál egyes számban szerepel – a ford. 
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ellenállásával szembesültek, hanem Isten igazságos ítélete sújtotta őket, a gondolataikat a 
megpróbáltatásaik valódi okára irányítják, ami nem volt más, mint hogy Isten, Akinek a 
kegyessége folytán korábban bővelkedve és boldogan éltek, elvetette, s többé már ne 
kegyeskedett a nyájának számítani őket. A זנה zanach ige azt jelenti: elutasítani és megvetni, 
néha pedig visszahúzódni valakitől nagyobb távolságra. Nem túl nagy jelentőségű, hogy 
melyik értelemben vesszük itt az igét. Tekinthetjük úgy, hogy a jelentése ez: valahányszor 
csak megpróbáltatások érnek minket, ezek nem a szerencse minket elérő, véletlenül kilőtt 
nyilai, hanem Isten ostorcsapásai, vagy botütései, melyeket az ő titkos és rejtélyes 
gondviselése során a bűneink megbüntetésére készít elő és alkalmaz. Az elvettetést és a 
haragot itt a testi észlelésre, vagy megítélésre kell vonatkoztatni. Szigorúan véve Isten nem 
haragszik a választottaira, akiknek a betegségeit úgy gyógyítja a csapásokkal, mintha azok 
orvosságok lennének. Mivel azonban az általunk megtapasztalt csapások erőteljesen 
hajlamosak az Ő haragjának érzetét kelteni az elménkben, a Szentlélek a harag szóval arra 
inti a kegyeseket, hogy ismerjék el a vétküket a végtelen tisztaság jelenlétében. Mikor tehát 
Isten bosszút áll rajtunk, a mi kötelességünk, hogy komolyan eltöprengjünk azon, amire 
rászolgáltunk, s vegyük fontolóra, hogy jóllehet Ő nincs kitéve a harag érzelmeinek, mégsem 
nekünk köszönhető, akik súlyosan megsértettük Őt a bűneinkkel, hogy a haragja nem lobban 
fel ellenünk. Sőt, az Ő népe a kegyelem elnyerése végett könyörögvén folyamodik a 
megemlékezéshez arról a szövetségről, mely által Isten gyermekeivé váltak. Az Ő legelője 
juhainak nevezvén magukat az ingyenes kiválasztásukat magasztalják, mely által el lettek 
különítve a pogányoktól. Ezt világosabban is kimondják a következő igeversben. 

2. Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél.1642 Itt azzal 
dicsekednek, hogy Isten saját népévé lettek, de nem a saját érdemeikből, hanem az 
örökbefogadás kegyelme által. Hasonlóképpen dicsekednek a régi mivoltukkal is – nem csak 
mint akik néhány hónapja kerültek Isten kormányzása alá, hanem mint akik örökségi jogon 
lettek az Övéi. Minél hosszabb időn keresztül nyilvánította ki a szeretetét Ábrahám magva 
iránt, annál teljesebb megerősítést nyert a hitük. Azt jelentik ki tehát, hogy a kezdetektől 
fogva Isten népe voltak, azaz mióta megszeghetetlen szövetségre lépett Ábrahámmal. Ehhez 
hozzáteszik az örökbefogadást megerősítő megváltást, mert Isten nemcsak szóban jelezte, de 
cselekedetekkel is megmutatta, mikor ez a megváltás végbement, hogy Ő a Királyuk és a 
Védelmezőjük. Maguk elé állítják az Istentől kapott jótéteményeket, s ezzel bátorítják 
magukat arra, hogy bízzanak Benne. Egyúttal érvként sorolják fel ezeket Neki, a jótevőnek, 
Akitől kapták, hogy ne hagyja cserben a saját keze munkáját. Ugyanazon jótéteményektől 
ihletve nevezik magukat az Ő öröksége pálcájának, azaz mondhatni olyan örökségnek, amit 
saját Magának mért ki. Ez utalás az akkor uralkodó szokásra, mikor a földterületek határait 
póznákkal, kötelekkel, vagy vonalakkal jelölték ki. Egyesek az általunk pálcának fordított 
 shebet szót törzsnek fordítják, én azonban jobbnak vélem a másik fordítást, miszerint שבט
Isten Izraelt a többi nemzettől a saját tulajdonképpeni földjeként úgy választotta külön titkos 
eleve-elrendeléssel, mely a saját jótetszéséből fakadt, mint holmi mérőpálcával. Utoljára a 
templomot említik, melyben Isten megígérte, hogy lakozni fog. Nem mintha az Ő lényege be 
lett volna zárva a templomba – ezt más sokszor megjegyeztük – hanem mivel az Ő népe 
megtapasztalta, hogy Ő ott volt közel hozzájuk, s hatalmával és kegyelmével jelen közöttük. 
Most már világosan látjuk honnan merített a nép bizonyosságot az imádkozásban: Isten 
ingyenes kiválasztásából és ígéreteiből, valamint a közöttük létrehozott szent istentiszteletből. 

3. Emeld fel csapásaidat. Itt Isten népe viszont azért könyörög Istennek, hogy mérjen 
halálos, annak a kegyetlenségnek megfelelő csapást az ellenségekre, amivel a szentélye ellen 
felléptek. Arra céloznak, hogy egy mérsékelt büntetés nem lenne elégséges erre a kegyetlen és 
szentségtörő tombolásra, így azokat, akik ennyire heves ellenségeknek mutatkoztak mind a 
                                                
1642 Secker érsek úgy véli, hogy ezt az igeverset így is olvashatjuk: „Emlékezz a gyülekezetedre, amit 
megvásároltál, réges-rég megváltottál, a te örökségednek törzséről, a Sion hegyéről, stb.” 
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templommal, mind Isten tisztelőivel szemben, teljességgel meg kell semmisíteni, mert a 
kegyetlenségük teljesen kétségbeejtő. Miután a Szentlélek diktálta ezt az imaformát, ebből 
következtethetünk először is Isten irántunk megnyilvánuló végtelen szeretetére, mikor tetszik 
Neki ennyire súlyosan büntetni a minket ért sérelmeket, másodszor pedig az Ő isteni 
fenségének megadott tisztelet iránti nagyrabecsülésére, mikor ekkora szigorúsággal sújtja az 
azt megsértőket. A szavakat illetően, egyesek az általunk csapásoknak fordított פעמים pheamin 
szót lábaknak, vagy lépéseknek fordítják,1643 és úgy értelmezik, hogy az egyház azért 
imádkozik: Isten emelje fel a lábát és fusson gyorsan az egyház ellenségeinek leverésére. 
Mások kalapácsoknak fordítják,1644 ami nagyon ideillő. Én azonban nem vonakodok 
elfogadni azok véleményét, akik az odacsapás cselekedetére vonatkoztatják, s úgy vélik, 
magukról a csapásokról van itt szó. Az igevers utolsó mondatát egyesek úgy magyarázzák, 
hogy az ellenség mindent lerombolt a szentélyben.1645 Mivel azonban ez a szerkezet nem 
található meg máshol, én nem térek el az elfogadott és megerősített jelentéstől. 

4. Támadóid a te szentélyeidben ordítanak. Itt Isten népe oroszlánokhoz hasonlítják az 
ellenségeiket (Ám3:8), hogy kimutassák azt a kegyetlenséget, amivel még magában az Isten 
szentélyében is felléptek.1646 Ebben az igeszakaszban inkább a jeruzsálemi templomot kell 
értenünk, mintsem a zsidó zsinagógákat. Azt sem lehet ennek ellene vetni, hogy a templomot 
itt egy többes számú szó, a szentélyek jelenti, ugyanis – mint sok esetben máskor is – azért 
nevezik így, mert három részre volt osztva. Ha azonban bárki jobbnak látja, mint említettük, a 
zsinagógákat érteni alatta, én azt sem vitatom. Sőt, egyáltalában nem helytelen kiterjeszteni az 
egész földre, amit Isten Magának szentelt. A nyelvezet azonban sokkal hangsúlyosabb, ha úgy 
tekintjük, hogy a templomra vonatkozik. Ezzel arra céloz, hogy az ellenség dühe annyira 
határtalan és válogatás nélküli volt, hogy még Isten templomát sem kímélték. Mikor azt 
mondja: jeleiket tűzték fel jelekké,1647 ez a szemtelen és megvető viselkedésük bemutatására 
szolgál, mikor a saját jeleik felállításával még Maga Isten felett is diadalmenetet tartottak. 

                                                
1643 „Az, hogy a פעמים lábakat, vagy lépéseket jelent, nyilvánvaló a Zsolt17:5-ből, 57:7-ből és 58:11-ből. Emeld 
fel lábaidat, lépj elő nem lassan, vagy lopakodva, hanem határozott léptekkel, mindenki számára jól láthatóan. 
Jöjj a szentélyedbe, melyet oly hosszú időn át pusztítottak, vizsgáld meg, mi ment ott végbe, s mostanáig 
visszatartott kegyelmedet és segítségedet terjeszd ki ránk.” – Gejer. Felemelni a lábat hebraizmus, melynek a 
jelentése „mozgásba lendülni”, „útnak indulni”, amiképpen megtudhatjuk az 1Móz29:1-ből, ahol ezt olvassuk 
Jákóbról: „Jákób azután lábára kelvén [lábát felemelvén], elméne a napkeletre lakók földére”. A láb felemelése 
ugyanúgy jeleni az elindulást, mint ahogyan a száj megnyitása a megszólalást. 
1644 „Létezik más jelentése is a פעם szónak, a bunkó, vagy a kalapács (Ézs41:7), s Kimchi szerint itt ez a jelentése 
a הורם פעם, ’emeld fel kalapácsodat’ kifejezésnek, ellentétben a 6. versben szereplő ’fejszékkel és pörölyökkel’. 
Abu Walid is így fordítja: ’emeld fel ütőszerszámodat’. A Septuaginta olvasata: επαρον τας χειρας, ’emeld fel 
kezeidet’, szintén közel jár ehhez.” – Hammond. 
1645 Ezt az értelmezést adják egyes zsidó igemagyarázók a szavaknak. Abu Walid például így olvassa: „Emeld fel 
ütőszerszámodat a miatt a végső pusztítás miatt, amit az ellenség véghezvitt, valamint mindazért a gonoszért, 
amit a szentélyben, vagy  a szentélyen elkövettek”. Aben Ezra szerint „az örök rombolás miatt”, azaz a Te 
örökséged miatt, amit elpusztítottak, Piscator is hasonló nézeteket vall: „Indulj el Jeruzsálembe, hogy 
megláthasd az örök rombolást, amit a babiloniak vittek véghez”. Hasonlóképpen Gejer is, aki megjegyzi, hogy 
ez az értelmezés jobb, mint az, amelyik a szavakat imának tekinti – arra vonatkozólag, hogy Isten emelje fel a 
lábát az ellenség végső megsemmisítése végett, – mert a zsoltáros eddig pusztán csak a nyomorúság leírásával 
volt elfoglalva, és egyáltalában nem használta a könyörgés nyelvezetét. A kaldeus változatban azonban ez áll: 
„Emeld fel járásodat, vagy lépteidet, hogy örökre elpusztítsd a nemzeteket”, azaz: Jöjj és pusztíts azok között az 
ellenségek között, akik megtámadták és ily kegyetlenül lerombolták a szentélyedet. 
1646 A dicséret és az imádat dalai helyett a zsidó istentiszteletek helyén semmi más nem hallatszott, csak a világi 
szitkozódás és a pogány hadsereg lármája. Ezt nagyon szépen és hatásosan hasonlítja az oroszlán üvöltéséhez. 
1647 Hammond olvasata: „Győzelmi jelvényeiket állították fel trófeákként.” Az eredeti szó mind a jelekre, mint a 
trófeákra az אות oth. Ő azonban megjegyzi, hogy itt másképpen kell fordítani. Az אות oth jelet jelent, így itt 
katonai zászlót, vagy jelvényt. Ezek felállítása itt, vagy bármely más, fegyverrel megszerzett helyen az elért 
győzelem jele, vagy jelképe, s ennek megfelelően az így felállított jelvény, vagy zászló trófeává válik. Azért kell 
tehát szerinte eltérő jelentéssel fordítani, hogy ezt a megkülönböztetett jelentést megadjuk a szavaknak. 
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Egyesek ezt mágikus jóslatként értelmezik,1648 amiképpen Ezékiel tesz bizonyságot 
(Ezék21:21-22), hogy Nabukodonozor a madarak röptétől és hangjától várt tanácsokat, de ez 
a magyarázat túlságosan leszűkített. Az általam adott magyarázatot tekinthetjük nagyon 
alkalmasnak. Bárki, aki belépett a Szentfölre, tudta, hogy Isten ott uralkodó tisztelete nagyon 
speciális fajta, s más, mint ami a világ bármely más táján folyt.1649 A templom Isten 
jelenlétének volt a jelképe, s általa, mint zászlók által mutatkozott meg, hogy az a nép az Ő 
tekintélye és hatalma alatt áll. Ezekkel a jelképekkel, melyek megkülönböztették a választott 
törzseket a pogány nemzetektől, állítja szembe a próféta azokat a szentségtelen jelképeket, 
amiket az ellenségek bevittek a templomba.1650 A jelek szót kétszer ismételve a cselekedetük 
természetének szörnyűségességét fokozza, mert Isten igazi szolgálatának jeleit és jelvényeit 
lábbal tiporva, azok helyett a maguk furcsa jelképeit állították fel. 

5. Aki fejszét emelt a vastag fákra, elhíresült, mint jót cselekvő. A próféta ismét még 
jobban fokozza honfitársai ellenségeinek barbár és brutális kegyetlenségét annak a 
körülménynek a megemlítésével, hogy barbár módon romboltak le egy nagy költséggel 
felépített díszes épületet, mely olyan nagy szépséggel és fenséggel volt feldíszítve, s oly 
hatalmas munkával és művészettel készült el. Van némi homályosság a szavakat illetően, de 
az értelmük vonatkozásában majdnem teljes az egyetértés. Ez pedig nem más, mint hogy 
mikor a templomot készültek felépíteni, azok, akik kivágták és előkészítették a fákat, nagy 
tiszteletnek és hírnévnek örvendtek. Egyesek a מביא mebi igét aktív értelemben veszik, s úgy 
magyarázzák a szavakat, hogy a szóban forgó személyek olyan híresek és közismertek voltak, 
mintha áldozatokat mutattak volna be Istennek. A zsoltáros a fák vastagságát szembeállítja a 
csiszolt gerendákéval, hogy még világosabban megmutassa, micsoda finom művészettel 
öntötték a legnagyobb szépség és fenségesség formájába a durva nyersfát. Vagy a próféta úgy 
érti, amit én helyesebbnek vélek, hogy a sűrű erdőkben, ahol a fa nagy bőségben állt 
rendelkezésre, nagyon gondosan válogatták ki a fákat, hogy csakis a legjobb minőségűek 
legyenek kivágva. De talán abban az értelemben is vehetjük, hogy a sűrű erdőkben a 
kivágásra kijelölt fák jól ismertek és megjelöltek voltak, mint már hatalmas magasságot elért, 
és a szemlélők által megtekintett példányok? Bármi is legyen a mondat értelme, a próféta 
ebben az igeversben kétségtelenül az ekkora gondossággal kiválasztott és ennyire pompás 
építőanyag kiválóságát dicséri, ami odavonzotta a tekintetét és kiváltotta a bámulatát 
mindazoknak, akik csak látták. Ahogyan a következő igeversben is, a faragványok, vagy 
vésetek alatt a páratlan művészettel befejezett épület szépségét kell értenünk. Most azonban 
arról beszél, hogy a kaldeusok határtalan vakmerőséggel rombolták le a fejszéikkel ezt a 
ragyogó építményt, mintha Isten dicsőségének a lábbal taposása lett volna a céljuk ennek a 
fenséges szerkezetnek a megsemmisítésével.1651 

7. Szent helyeidet lángba borították. A zsoltáros most azt panaszolja el, hogy a 
templomot felgyújtották, s ezzel a földig rombolták és megsemmisítették, miközben a hadi 
                                                
1648 A jelek alatt tehát olyan jeleket értenek, amilyeneket a jósok, vagy a jövendőmondók szoktak adni, 
amelyekkel megmondják az eljövendő dolgokat. Jarchi, aki ezt a magyarázatot fogadja el, így fordítja az 
igeszakaszt: Isten népének ellenségei, megszerezvén a győzelmet, a jövendőmondók előjeleinek, vagy jeleinek 
megfelelően, teljes mértékben meg voltak arról győződve, hogy ezek a jelek valódi jelek, más szóval, hogy a 
jóslás művészete az igazat mondta. 
1649 “Qu’il y avoit un service divine special et different de ce qui se faisoit ailleurs.” 
1650 „A saját jelképeiket állították fel jelekként. Profán jelképeket, melyek kétségtelenül megfeleltek a saját 
istentiszteletüknek. Lásd 1Makk1:47.” – dr. Geddes. 
1651 Az angol Általános Imakönyvben az 5. és 5. verseket ekképpen fordítják: „Ő, aki előzőleg kivágta a 
gerendákat a vastag fákból, kiváló munkájáról volt ismeretes. Most azonban fejszékkel és kalapácsokkal letörnek 
minden faragványt”. Dr. Nicholls magyarázata minderről: „Közismert nemzetünk szent feljegyzéseiből, hogy 
micsoda bámulatos szépségűvé tették a művészek ügyes kezei a durva cédrusfákat, melyeket Hirám favágói 
vágtak ki a sűrű tíruszi erdőkből. Most azonban fejszékkel, kalapácsokkal és más vasszerszámokkal szaggatnak 
le minden különös faragványt, melyek elkészítése oly sok időt és finom munkát követelt meg.” „Ez a világos és 
következetes jelentése az igeszakasznak”, mondja Mant, „ami szembeszökő és jól elképzelt ellentétet szolgáltat”. 
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szerszámokkal csak félig-meddig rombolták szét. Sokan azt feltételezték, hogy a szavak 
rendje itt megfordult,1652 mert nem voltak képesek felfogni, miképpen származtatható belőlük 
értelmes jelentés, és ezért így rendezték őket: Tüzet vetettek a szentélyeidbe. Nekem azonban 
kétségem sincs afelől, hogy az általam adott értelmezés adja, jóllehet a hangsúly ellene szól, a 
valódi és a természetes jelentést. Ez az igevers még jobban megerősíti azt a kijelentésemet, 
hogy a templomot azért nevezték szentélyeknek, mert három részből állt – a belső 
szentélyből, a középső szentélyből és a külső udvarból. Rögtön ezután következik ugyanis a 
neved hajléka megnevezés. Isten nevével itt azt tanítja, hogy az Ő lényege nem korlátozódott 
a templomra, vagy nem volt bezárva abba, hanem a hatalma és a tevékenysége által lakozott 
abban, hogy a nép nagyobb magabiztossággal hívhassa segítségük az Ő nevét. 

8. Ezt mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől! S hogy még jobban kifejezze 
az egyház ellenségeinek embertelen kegyetlenségét, a próféta úgy mutatja be őket, mint akik 
egyszerre beszélnek, és buzdítják egymást a határtalan, vagy mértéktelen pusztításra. A 
nyelvezete azt sugallja, hogy mindegyikük, mintha nem lett volna elég bátorságuk a 
károkozásra, a társaikat biztatták és szították Isten egész népének a megsemmisítésére és 
elpusztítására, hogy egy se maradjon közülük. Az igevers végén elmondja, hogy minden 
zsinagógát felégettek. Én szívesen fordítom a מועדים moadim héber szót zsinagógáknak,1653 
mert azt mondja, hogy MINDEN hajlékot, és konkrétan beszél az országról. Hideg 
magyarázat az, amit egyesek adnak, miszerint ezek az ellenségek, mikor rájöttek, hogy nem 
képesek ártani Isten szentélyének a mennyben, a dühüket a földi templom, vagy zsinagógák 
ellen fordították. A próféta egyszerűen csak azt panaszolja, hogy oly mértékben elszánták 
magukat Isten nevének eltörlésére, hogy nem hagytak egyetlen helyet sem, ahol ne maradt 
volna ott az erőszak kezének nyoma. A héber מועדים moadim szót általánosságban a 
szentélyként értelmezik, ha azonban figyelembe vesszük a szó etimológiáját, akkor nem 
helytelen azokra a helyekre vonatkoztatni, ahol a szent gyülekezéseket szokták tartani 
nemcsak a próféták olvasása és magyarázása, hanem Isten nevének segítségül hívása végett is. 
A gonoszok, amint a próféta megmondta, minden tőlük telhetőt megtettek az istentisztelet 
kioltása és megsemmisítése végett Júdeában. 

 

                                                
1652 A szavak sorrendje ez: שלחו באש מקדשך, shilchu baesh mikdashecha, szó szerint: „A tűzbe küldték a 
szentélyedet”. 
1653 Ennek ellene vetették, hogy ha ezt a zsoltárt abban az időben írták, mikor Nabukodonozor fogságba vitte a 
zsidókat, és a kaldeusok végigpusztították a Szentföldet, akkor a מועדי moadey nem jelenthet zsinagógát, mert a 
zsidóknak nem voltak zsinagógáik a nyilvános istentisztelet, vagy a nyilvános tanítás számára, csak a babiloni 
fogságot követően. Ennek megfelelően véli úgy dr. Prideaux, hogy Proseuchae elnevezésű helyekről van szó. 
Ezek arra hasonlító udvarok voltak, ahol a nép imádkozott a sátornál, majd a templomnál, s azok építették, akik 
nagyobb távolságra laktak Jeruzsálemtől, és nem tudtak minden alkalommal odautazni. Ezeket olyan helyekként 
állították fel, ahol a zsidók elmondhatták napi imáikat. „Ezek”, mondja Prideaux, „néhány részletükben 
különböztek a zsinagógáktól. Először is a zsinagógákban az imádságokat nyilvános, az egész gyülekezet számára 
közös formában mondták, de a Proseuchae-ban úgy imádkoztak, mint a templomban szokás: mindenki magában. 
Másodszor, a zsinagógák fedett házak voltak, a Proseuchae-k viszont nyílt udvarok, fórum-szerűen nyitottan 
felépítve. Harmadszor, a zsinagógák mindig abban a városban épültek fel, melyhez tartoztak, a Proseuchae-k 
viszont azokon kívül.” – Connection of the History, stb. 1. rész, 6. könyv, 139-141. oldalak. A zsinagógákat 
később ugyanarra a célra használták, mint a Proseuchae-ket, s ezért mindkettőt ugyanazzal a névvel kezdték 
emlegetni, Ugyanez a szerző azt is feltételezi, hogy a léviták városainak ama helyeit, valamint a próféták iskoláit 
is ideértik, melyeket a Proseuchae-khez hasonlóan אל-מועדי  moadey-el-nek neveztek, s ahová az emberek 
tanításért fordultak. „A מועדי moadey szó”, mondja dr. Adam Clarke, „amit zsinagógának fordítunk, vehető 
általánosabb értelemben bármely olyan hely nevének, ahol vallási összejöveteleket tartottak. Az pedig, hogy 
ilyen helyek pedig már jóval a babiloni fogságot megelőzően léteztek meglehetősen nyilvánvaló a Szentírásból. 
Lásd 2Kir4:23, Ezék33:31, Csel15:21. Mindezeket a helyeket felégették az ellenséges támadók, akiknek a 
pusztítását siratja a zsoltáros, mert az volt a céljuk, hogy örökre kioltsák a zsidó vallást, s a legvalószínűbb 
eszközöknek a céljuk eléréséhez minden emlékhelyének a megsemmisítését tekintették”. 
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9. Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, a ki tudná: 
meddig tart ez? 

10. Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a te 
nevedet? 

11. Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vond ki kebeledből: emészd el őket!1654 
12. Pedig Isten az én királyom eleitől fogva, a ki szabadításokat mível e föld 

közepette. 
 
9. Jeleinket nem látjuk. Itt a kegyes zsidók azt mutatják be, mennyire fokozta 

megpróbáltatásaikat az a körülmény, hogy nem volt vigasztalás a számukra, mely 
könnyíthetett volna rajtuk. Erőteljes eszköz Isten gyermekeinek a bátorítására, mikor lehetővé 
teszi a számukra a Vele való kibékülés reménységének táplálását annak megígérésével, hogy 
még a haragjában is megemlékezik majd a kegyelméről. Egyesek az itt említett jeleket azokra 
a csodákra korlátozzák, melyek által Isten a régi napokban, mikor csapásokkal sújtotta a 
népet, egyidejűleg bizonyságot is tett arról, hogy továbbra is kegyelmes lesz hozzájuk. Az 
istenfélők azonban inkább arról panaszkodnak, hogy elvétettek tőlük az Ő kegyességének a 
jelei, és bizonyos módon elrejtette az arcát előlük.1655 Elborít bennünket a sötétség, mintha ezt 
mondaná a próféta, mert Te, ó Isten, nem ragyogtatod ránk arcodat, amiképpen szoktad. 
Megszokott dolog a számunkra arról beszélni, hogy mások vagy a szeretetük, vagy a 
gyűlöletük jeleit adják nekünk. Röviden, Isten népe itt nemcsak azt panaszolja, hogy az idő 
felhős, vagy sötét volt, hanem arról is, hogy olyan sűrű sötétség vette körül őket, amelyben 
egyetlen fénysugár sem látszott. Ami pedig a jövőbeni, a próféták által megerősített 
szabadulást, mint Isten kegyének egyik fő jelét illeti, arról panaszkodnak, hogy nincs többé 
próféta, aki előre látná a megpróbáltatásaik végét. Ebből megtanuljuk, hogy a tájékoztató 
vigasztalás hivatala a prófétákra volt bízva, hogy a szomorúságtól lesújtott szíveket 
felemelhessék az isteni kegyelem reménységével ihletvén azokat. Igaz voltak hírnökei és 
tanúi Isten haragjának, hogy a makacsokat és lázadókat megtérésre késztessék 
fenyegetésekkel és elrettentéssel. Ők azonban pusztán és korlátozás nélkül hirdették Isten 
bosszúállását, s az ő tanításuk, ami a nép üdvösségére volt kijelölve és szánva, pusztán csak a 
megsemmisítésük eszközévé vált. Ennek megfelelően lett az ő hivataluk részévé a csapások 
előre jelzése. A múló büntetések ugyanis Isten atyai csapásai, s annak fontolóra vétele, hogy 
ezek ideig-óráig tartanak, enyhíti a szomorúságot. Ez a folytonos nemtetszés azonban a 
szegény és nyomorult bűnösöket a végső kétségbeesésbe taszítja. Ha tehát mi is szeretnék 
okot találni a türelemre és a vigasztalódásra, mikor Isten büntető keze nehezedik ránk, 
tanuljuk meg a szemeinket erre a mérséklésre szegezni Isten részéről, mellyel a jó reménység 
táplálására buzdít minket. Ebből pedig legyünk arról meggyőződve, hogy jóllehet haragos, 
mégsem szűnik meg atyának lenni. A helyesbítés, mely szabadulást hoz, nem okoz 
csillapíthatatlan bánatot: a szomorúság, amit létrehoz, örömmel keveredik. Ezt a végcélt 
próbálta meg minden próféta szem előtt tartani a tanításaikban. Kétségtelen, hogy néha 
nagyon kemény és komoly nyelvezetet használtak a néppel szemben avégett, hogy 
elrettentéssel serkentve őket, megtörjék és legyőzzék a lázadásukat. Valahányszor azonban 
látták, hogy az emberek megalázkodtak, azonnal a vigasztalás szavaival is szóltak hozzájuk, 
ami viszont egyáltalában nem lett volna vigasztalás, ha nem bátorították volna őket a jövőbeli 
szabadulás reménységére. 

Feltehető itt a kérdés, hogy vajon Isten az Általa kiszabott büntetésből fakadó 
szomorúág enyhítése végett mindig meghatározza az évek és napok számát, ameddig az tart? 
                                                
1654 A Károli-fordítás szerint: végezz! – a ford. A כלה kalleh  piél ragozású ige a כלה kalah, consumptus est igéből 
származik. A Zsolt59:14-ben kétszer is szerepel: כלה  בחמה כלה, kalleh bechemah kalleh, „veszítsd el őket 
búsulásodban, veszítsd el őket”.  
1655 „Nem látjuk a te isteni jelenléted semmi jelét sem.” – Tremellius. 
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Erre én azt válaszolom, hogy noha a próféták nem mindig jelöltek és határoztak meg fix 
időtartamot, mégis, gyakran biztosították az embereket arról, hogy közel van a szabadulás, 
sőt, valamennyien beszéltek az egyház jövőbeli helyreállításáról. Ha ennek most azt vetik 
ellenébe, hogy a nép a megpróbáltatásaik során rosszul tette, mikor nem vonatkoztatta magára 
az általános ígéreteket, melyek bizonyosan minden kor közös tulajdonát alkották, arra pedig 
azt válaszolom, hogy miután Isten szokásos módszere volt minden megpróbáltatásban küldeni 
egy hírnököt is a szabadulás híreinek hirdetése végett, a nép, mikor ezidőtájt nem volt 
prófétájuk, aki pontosan e célból küldetett volna, nem ok nélkül panaszolja, hogy 
megfosztatott az isteni kegyesség jeleitől, amiket élvezni szoktak. Krisztus eljövetelét 
megelőzően nagyon is szükséges volt a megígért szabadulás emlékét minden korban 
megújítani, s ezzel megmutatni Isten népének, hogy bármiféle csapásoknak vannak is kitéve, 
Ő még mindig a gondjukat viseli, s támogatásban fogja őket részesíteni. 

10. Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Itt arra céloz, hogy a rájuk 
kiszabottakból semmi sem okozott nekik nagyobb fájdalmat, mint mikor látták az 
istenteleneket Isten nevét káromolni. Az imádkozásnak e módjával az ihletett szerző az Isteni 
dicsőség fenntartása iránti buzgóságot akarta lángra lobbantani a szívünkben. Mi természetes 
módon túlontúl elpuhultak és lágyak vagyunk a csapások elviselésére, de a valódi kegyesség 
döntő bizonyítéka, mikor az Istennel szembeni szemtelenség jobban elszomorít és felháborít 
minket, mint a saját személyes szenvedéseink. A szegény zsidókat, ehhez kétség sem fér, 
többféle gyalázat érte, mint bárkit a legkegyetlenebb zsarnok alatt és egy barbár nemzet 
között. A próféta azonban az egész egyház nevében szólván majdnem semmit sem mond a 
népre szórt szidalmakról az Istenre szórt förtelmes istenkáromlásokhoz viszonyítva, a 
Zsolt69:10-ben olvasható kijelentésnek megfelelően: „a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak 
reám”. Ismét hozzáteszi az örökké kifejezést. Mikor ugyanis az istentelenek hosszú időn át 
büntetlenül maradnak, ennek van egy megkeményítő hatása, ami még vakmerőbbekké teszi 
őket, különösen mikor az Istenre szórt gyalázkodásaik látszólag észrevétlenek maradnak Ő 
előtte. Ezért teszi hozzá rögtön ezután a 11. versben: 

11. Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Könnyű meglátni, mi itt a próféta célja, az 
igemagyarázók azonban mégis eltérő véleményen vannak a szavakat illetően. Egyesek az 
igevers első résében álló kéz alatt a bal kezet értik a jobb kéztől megkülönböztetetten, amiről 
utána van szó. Ez azonban puszta jelentéktelenség: mikor ugyanis a jobbod kifejezést 
használja, azzal egyszerűen csak ugyanazt a dolgot ismétli meg, ahogyan szokta. Egyesek a 
héber כלה kalah igét, az igevers utolsó szavát a gátolni, vagy korlátozni kifejezéssel fordítják, 
mintha a próféta azt mondta volna: Vond ki végre a kezed, amelyet túl hosszú időn át tartottál 
a kebledbe rejtve. Ez azonban erőltetett értelmezés, melyhez minden józan megfontolás nélkül 
folyamodnak. Azok, akik az elemészteni igével fordítják Isten keblének közepeként jelképesen 
az Ő templomát értik,1656 de ezt a magyarázatot én nem tudom elfogadni. Jobb a 
kérdezősködést az utolsó szóig folytatni ezen a módon: „Meddig tartod vissza a kezedet? 
Mikor vonod elő a kebledből? Emészd hát el ezeket az istentelen embereket, akik oly gőgösen 
vetnek meg Téged”. De az sem helytelen, ha a szavakat imának tekintjük, hogy miután Isten 
ellenségei lassúnak és tétlennek feltételezték Őt, mert nem mozdult meg, és a kezét sem 
emelte fel nyíltan, ezért éreztesse meg velük: egyetlen fejbólintásával képes őket 
megsemmisíteni anélkül, hogy a kisujját megmozdítaná. 

12. Pedig Isten az én királyom eleitől fogva. Ebben az igeversben, amint azt gyakorta 
láttuk máshol, Isten népe az elmélkedést az imáival keveri össze, ezáltal megújult elevenséget 
kölcsönöz a hitének, s nagyobb buzgóságra serkenti magát az imádkozásban. Tudjuk milyen 
nehéz felülemelkedni minden kételyen, s bátran kitartani az imádkozás szabad és vissza nem 
fogott menetében. Itt a kegyesek felidézik Isten kegyelmének és munkálkodásának 
                                                
1656 ’A zsidó arab olvasata: ’Ne fordítsd el a kezedet tőlük, még a jobbodat sem, hanem emészd el őket a te házad 
közepéből’, megjegyezvén, hogy Isten házának neve a חיק.” – Hammond. 
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bizonyítékait, melyekkel a korok folytatólagos sorozatán keresztül bizonyította, hogy Ő a 
választott népének Királya és Védelmezője. Ezzel a példával azt tanuljuk meg, hogy miután 
nem elegendő csak szájjal imádkozni, amíg nem imádkozunk hittel is, mindig meg kell 
emlékeznünk azokról a jótéteményekről is, melyeket Isten adott az Ő irántunk érzett atyai 
szeretete megerősítéseképpen, s úgy kell ezekre tekinteni, mint kiválasztó szeretetének 
megannyi bizonyságtételére. Teljesen világos, hogy a király megnevezés, ami itt Istenre 
vonatkozik, nem korlátozható pusztán az Ő szuverenitására. Azért szólítja Őt a zsoltáros ezzel 
a megnevezéssel, mert Magára vállalta a zsidó nép kormányzását, hogy biztonságban 
megőrizhesse és fenntarthassa őket. Korábban már említettük, mi foglaltatik benne az eleitől 
fogva szavakban. Az e föld közepette kifejezésről egyesek úgy vélik, hogy Júdeára utal, mert 
az mondhatni a lakható Föld közepén helyezkedett el. Kétségtelen, hogy olyan helyről van 
szó, amit kiemelkedő figyelemben részesítenek. Találunk egy ebben az értelemben használt 
kifejezést azokban a szavakban, amiket Isten parancsolt meg Mózesnek, hogy mondja a 
fáraónak: „De különválasztom azon a napon a Gósen földét, a melyen az én népem lakik, 
hogy ne legyenek ott ártalmas bogarak, azért, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr ezen a 
földön” (2Móz8:22). A szavak egyszerű jelentése tehát az, hogy Isten sok szabadítást munkált 
ki a választott nép számára, melyek annyira nyíltak és látványosak voltak, mintha egy 
látványos színházi előadásba mutatták volna be azokat. 

 
13. Te hasítottad ketté a tengert erőddel;1657 te törted össze a sárkányok1658 fejeit 

a vizekben. 
14. Te rontottad meg a leviathánnak1659 fejét,1660 s adtad azt eledelül a te 

népednek a pusztában.1661 
15. Te fakasztottad fel a forrást és patakot, te száraztottad meg a hatalmas 

folyókat.1662 
16. Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd; te formáltad1663 a világosságot 1664és a napot. 
17. Te szabtad meg a földnek minden határát: a nyarat és a telet te formáltad. 
 
13. Te hasítottad ketté a tengert erőddel. A próféta most összeszedi a különféle, 

megemlékezésre ugyancsak méltó szabadításokat. Valamennyi azonban ahhoz az első 
szabadításhoz tartozik, mely által Isten megszabadította a népét Egyiptom zsarnokságából. 
                                                
1657 Itt egy váltás történik a személyben, s átmenet a beszéd elbeszélő formájától a szónoki megszólításhoz, ami 
megeleveníti a kompozíciót, és növeli annak költői szépségét. 
1658 A Károli-fordítás szerint: cethalak – a ford. A תנינים thanninim, sárkányok szót a szent írók némileg 
határozatlanul használják, a fordítók pedig különféleképpen fordítják cethalaknak, kígyóknak, krokodiloknak, és 
más tengeri szörnyetegeknek. Lásd 1Móz1:21, 2Móz7:12, 5Móz32:33 és Zsolt148:7. Ma nem lehetünk biztosak 
abban, hogy milyen konkrét állatról van szó minden egyes esetben, s nagyon valószínű, hogy ez csak egy 
általános, a mi „szörnyünkhöz” hasonló kifejezés, ami bármiféle furcsa és csodálatos teremtményre vonatkozhat. 
A תנינים thanninim szót itt Williams „tengeri szörnyekként, vagy nagy kígyókként” fordítja. „S hogy milyen 
állatot jelöl ez a név”, mondja Mant, „az nem teljesen biztos. Látszólag azonban valamiféle vízi, vagy kétéltű 
teremtmény, ami közismert Egyiptom szomszédságában, de nem a krokodil, mert azt a következő igeversben 
más névvel illetik.” A sárkányok alatt az egyiptomi népet is értheti. 
1659 “C’est, le plus grand monstre marin qui soit.” — Széljegyzet. “Azaz, a legnagyobb létező tengeri 
szörnyeteg.” 
1660 A héberben: „a fejeit”. 
1661 A Károli-fordítás szerint: a pusztai népnek – a ford. 
1662 A Károli-fordítás szerint: az örök folyókat – a ford. 
1663 “Ou, establi.” — Széljegyzet. Vagy alapítottad meg.” 
1664 A מאור maor van itt világosságnak fordítva, ami az אור aor, világítani szóból származik, s általánosságban 
jelent bármiféle világítótestet, vagy fényforrást, a Napot, vagy a Holdat, korlátozás nélkül. Lásd 1Móz1:16, Itt 
azonban a Nappal összekapcsolva és azzal szembeállítva – mint nappalt az éjszakával az előző mondatban – arra 
a feltételezésre enged következtetni, hogy a Holdról van szó, az éjszaka fényforrásáról, ahogy a Nap a nappalé. 
A kaldeus, a szír és arab változatok a Holdnak fordítják. A Vulgatában az „auroram”, „a reggel” szerepel. 
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Majd látjuk, hogy ezután Istennek az egész világot átjáró jóságának általános dicséretére tér 
át. Azaz, a speciális kegyelemről, amit Isten az Ő egyházának kegyeskedik megadni, áttér arra 
a jóakaratra, amellyel az egész emberiség iránt viseltetik. Először is ezt mondja: Te hasítottad 
ketté a tengert. Egyesek úgy vélik, hogy a soron következő mondat mintegy hatásként 
kapcsolódik ahhoz, amit az első mondatban mond: Isten a tenger kiszárításával a cetek és más 
nagy halak halálát okozta. Én azonban azon a véleményen vagyok, hogy ezt jelképesen a 
fáraóra és a hadseregére kell érteni. Ez a kifejezésmód nagyon gyakori a próféták között, 
mikor az egyiptomiakról beszélnek, akiknek az országát a halakban bővelkedő tenger mosta, 
és a Nílus választotta ketté. A fáraót tehát nem helytelenül nevezi Leviatánnak1665 az országa 
által a tenger miatt élvezett előnyök alapján, valamint mivel nagy pompával uralkodott azon a 
földön, hasonlítható a hatalmas óceán vizeiben könnyedén fel- és lemerülő cethalhoz.1666 
Miután Isten abban az időben a hatalmát a nép megszabadítására használta, hogy biztosítsa 
egyházát: jólétének mindig Ő lesz a védelmezője és felvigyázója, így a példából fakadó 
bátorítást nem szabad kizárólag egyetlen korra korlátozni. Jó okkal van tehát annak az ókori 
népnek a leszármazottaira is vonatkoztatva, hogy tökéletesíthessék, mint eszközt a hitük 
megerősítésére és megszilárdítására. A próféta itt nem említi meg Isten minden csodáját, 
melyeket a népnek az Egyiptom földjéről történt kivonulásakor tett, de utalván néhányra a 
szinekdochén keresztül valamennyit szemléli, melyekről Mózes hosszabban is beszámolt. 
Mikor azt mondja, hogy a leviatán eledelül adatott az izraelitáknak még a pusztában is,1667 és 

                                                
1665 Kálvin azt feltételezi, hogy itt a cethalról van szó, s ezt a véleményt hosszú időn át egyetemesen vallották. A 
leviatánról Jób által adott leírást összevetve azonban (Jób41) azzal, ami közismerten a krokodil természetes 
története, kevés kétség férhet ahhoz, hogy a krokodil a Szentírás leviatánja. Ebben mostanság nagyon 
egységesen egyetértenek. „Majdnem minden régebbi igemagyarázó”, mondja dr. Good, „sőt mondhatom feltétel 
nélkül, hogy mindenki egyetértett abban: a cethal az állat”, amit itt a leviatán névvel van illetve. „Béza és Diodati 
az elsők között fordították ’krokodilnak’. Azóta pedig Bochart sorakoztatott fel emellett egy sor érvet, melyekkel 
majdnem minden ellenvetést megcáfolt, s majdnem minden igemagyarázóval elfogadtatta ezt a véleményt.” – 
Dr. Good’s New Translation of Job. „A leviatánt illetően”, mondja Fry, „most nagyon egyetért mindenki azzal, 
hogy csak a krokodilt jelentheti, s valószínűleg nem volt más, mint Jób könyvének, vagy eme rendkívüli állat 
természetes történetének hiányos ismerete, ami arra késztette a korábbi igemagyarázókat, hogy azt képzeljék: ez 
a leírás bármi másra vonatkoztatható.” – Fry’s New Translation and Exposition of the Book of Job. „Ezzel az 
egyiptomi állattal, a nílusi krokodilussal, amint korábban megjegyeztük, az ókorban Egyiptom, vagy a 
királyának a hatalmát jelképezték. Parkhurst megjegyzi, hogy Scheuchzer Physica Sacra-jában látható egy medál 
az egyik oldalon Julius Caesar arcképével, a mások oldalon egy krokodilussal és az alábbi felirattal: ÆGYPTE 
CAPTA, EGYIPTOM ELFOGLALVA. Ez megerősíti azt a következtetést, hogy a krokodilt jelenti a leviatán 
név. Mind a leviatán név etimológiája mind az, hogy melyik nyelvhez tartozik, Simonis szerint ismeretlen. 
Gesenius szerint azonban „tulajdonképpen a csavart állatot” jelenti. S a Bochart által idézett arab szótárírók is 
megerősítik, (Phaleg. 1. kötet, 15. fejezet), hogy a fáraó egyiptomi nyelven krokodilt jelentett, ha pedig ez így 
van, akkor lehet némi utalás a nevére ebben az igeversben, valamint az Ezék29:3-ban és 32:2-ben is, ahol 
Egyiptom királyát ugyanaz az állat jelképezi. Ahogyan a Drakón névvel is történt, mikor Herodicus (egy, 
Arisztotelész által feljegyzett csípős megjegyzésben, Rhet. 2. kötet, 23. fejezet) azt mondta, hogy a törvényei – 
melyek rendkívül szigorúak – ουκ ανθρωπου αλλα δρακοντος, non hominis sed draconis voltak.” – Merrick’s 
Annotations. „A levitán fejei” jelölhetik Egyiptom hercegeit, vagy az egyiptomi hadsereg vezetőit. 
1666 “Regnoit en grand triomphe, comme la balene se pourmene a sou aise au milieu de ce grande amas d’eaux.” 
1667 Kálvin olvasata: „a te népednek a pusztában”. A tiéd azonban egyáltalán nem szerepel az eredetiben, mely 
szó szerint ezt jelenti: „a népnek, a pusztaiaknak”. Azok, akik ezt az olvasatot fogadják el, nincsenek egységes 
véleményen a kifejezés jelentését illetően. Egyesek úgy vélik, hogy a madarakat és a vadállatokat jelenti, amik 
felfalták a fáraó és az egyiptomi hadsereg tetemeit, mikor a hullámok kivetették azokat a Vörös-tenger partjára. 
Lásd 2Móz13:40. Ha ez a jelentése, akkor ezeket a madarakat és vadállatokat, mint fő ott lakókat nevezi „pusztai 
népnek”. Az, hogy az עם am, nép néha így értendő a Szentírásban, világosan kiderül a Péld30:25-26-ból, ahol 
mind a hangyákat, mind a mormotákat népnek nevezi. Ami viszont a sivatagot illeti a tengerparton, ahová az 
egyiptomiakat kivetette a víz, ott törzsek laktak, akik a halakból éltek – még a legnagyobbakból is, amiket a 
hullámok vetettek partra – s akiket ezért Ιχθυοφαγοι, vagy halevőknek neveztek. Egyes fordítók azt feltételezik, 
hogy ők „a puszta népe”, akikről itt szó van, s a fáraót és a seregét jelképezik a leviatán és más mélységi 
szörnyetegek, így erről a népről, utalván a szokásos életmódjukra, jelképesen mondja, hogy megzsákmányolták a 
tetemeiket, ami alatt azt értik, hogy magukat gazdagították a prédájukkal. 
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ez gyönyörű utalás a fáraónak és a hadseregének a megsemmisítésére. Olyan ez, mintha azt 
mondta volna, hogy az élelem nagylelkű ellátmánya adatott a nép táplálására. Mikor ugyanis 
az ellenségeik megsemmisültek, a nyugalom és a biztonság, amit ennek következtében 
élveztek, mintegy mondhatni eledelül szolgált az életük meghosszabbításához. A pusztaság 
alatt nem a tengerparti országokat értette, mert jóllehet ezek szárazak és sivárak, hanem a 
tengertől nagy távolságra eső sivatagokat. Ugyanezt a témát folytatja a következő igeversben, 
ahol kijelenti, hogy forrás fakadt, azaz, akkor történt ez, mikor Isten vizet fakasztott a 
kősziklából a népe szükségleteinek ellátására.1668 Végül hozzáteszi, hogy a hatalmas 
folyók1669 kiszáradtak, ez az esemény akkor következett be, mikor Isten megfordította a 
Jordán folyását, hogy utat biztosítson a népének az áthaladáshoz. Egyesek a héber איתן ethan 
szót, aminek a jelentése hatalmas, tulajdonnévnek tekintik, mintha a helyes fordítás az Ethan 
folyói lenne, de ez a magyarázat minden alapot nélkülöz. 

16. Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd. A próféta most azokat az isteni jótéteményeket 
kezdi el fontolgatni, amelyek válogatás nélkül megadatnak az egész emberiségnek. Kezdve 
azokkal a speciális áldásokkal, melyekkel Isten az Ő választott népének Atyjaként jelent meg, 
most találóan jelenti ki, hogy Isten az egész emberi fajjal szemben kimutatja nagylelkűségét. 
Arra tanít minket, hogy nem a véletlen folytán követik egymást a nappalok és az éjszakák 
szabályos egymásutániságban, hanem ezt a rendet Isten rendelte el. E jelenségek második 
mondata elmondja azt az elrendezést, amely által Isten felruházta a Napot a Föld hatalommal 
és hivatallal a Föld megvilágítására. Miután ugyanis beszélt a világosságról, hozzáteszi a 
Napot, mind a létrehozásának fő eszközét, s úgymond a szekerét, melyben elhozattatik, mikor 
megmutatja magát az embereknek.1670 Miután tehát Istennek az emberi faj iránti páratlan 
jósága világosan felragyog ebben a gyönyörű elrendezésben, a próféta joggal származtat 
belőle érvet az Istenbe vetett bizalmának megerősítéséhez és megszilárdításához. 

17. Te szabtad meg1671 a földnek minden határát. Ami itt elhangzik a föld kijelölt 
határairól, vagy korlátairól, valamint a nyár és a tél évenkénti rendszeres és szabályos 
ismétlődéséről, az ugyanazt jelenti, mint az előző igevers tartalma. Kétséges, hogy a próféta 
vajon a Föld végső határaira gondolt, vagy azokról a konkrét határokról beszél, melyek az 
országokat választják el egymástól. Noha az utóbbiakat gyakorta megzavarja azoknak az 
embernek az erőszakossága, akik csillapíthatatlan kapzsisága és becsvágya semmiféle, a 
világban létező demarkációs vonallal nem korlátozható, mert mindig megpróbálnak áttörni 
azokon,1672 Isten viszont azzal mutatja ki páratlan jóságát, hogy minden nemzetnek kijelöli a 
maga területét, hogy azon éljen. Én azonban inkább azon a véleményen vagyok, hogy a 
mondatot azokra a határokra kell érteni, melyek emberi akarattal meg nem változtathatók, s a 
jelentése véleményem szerint az, hogy Isten annyi földterületet mért ki az embereknek, 
amennyit elégségesnek tartott, hogy azon lakozzanak. Azután a nyarak és telek jól 
                                                
1668 “Quand Dieu feit que de la roche saillit un cours d’eau pour la necessite du peuple.” 
1669 A többes számú folyók szóból kiderül, hogy nem egyedül a Jordán folyó száradt ki, hogy könnyű áthaladást 
biztosítson az izraelitáknak. A kaldeus változat az Arnont, a Jabbokot és a Jordánt jelöli meg a szóban forgó 
folyókként. A Jordánt illetően lásd a Józs3:16-ot. Ami akár az Arnon, akár a Jabbok csodálatos kiszáradását 
illeti, ezekről nincs konkrét beszámoló a Szentírásban. De a 4Móz21-ben a 13. vers megemlíti, hogy az izraeliták 
„tábort ütének az Arnon vizén túl”, majd a 14-15. versekben: „Azért van szó az Úr hadainak könyvében: 
Vahébről Szúfában, és a patakokról Arnonnál, és a patakok folyásáról, a mely Ar város felé hajol és Moáb 
határára dűl”. Ebből kiderül, hogy Isten „a patakoknál Arnonnál, és a patakok folyásánál, mely Ar város felé 
hajol” hasonló csodákat tett, mint amilyet a Vörös-tengernél, mikor az kettévált, hogy utat adjon a választott 
törzseknek. 
1670 “Comme le principal instrument d’icelle, et par maniere de dire, le chariot auquel elle est apportee, quand 
elle se vient monstrer aux hommes.” 
1671 Az eredeti szó magában foglalja „a kijelölni, szilárdan elhelyezni valamely állapotban, vagy helyen” 
értelmet. Lásd Parkhurst Lexikonját a יצב szóról. 
1672 “Entant que leur cupidite et ambition insatiable ne pent estre retenue par quelque separation qu’il y ait, mais 
tasche tousjours d’enjamber par dessus.” 
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szabályozott váltakozása világosan jelzi, mekkora gondossággal és jósággal gondoskodott 
Isten az emberi faj szükségleteiről. Ebből a próféta joggal következtet arra: semmi sem 
valószínűtlenebb, mint hogy Isten felhagyjon az atyai szereppel a nyája és háza népe iránt. 

 
18. Emlékezzél meg erről: ellenség szidalmazta az Urat, s bolond nép káromolta a 

te nevedet. 
19. Ne adjad a fenevadnak a te gerliczédnek lelkét; szegényeidnek gyülekezetéről 

ne feledkezzél meg végképen! 
20. Tekints a szövetségre; mert telve vannak e földnek sötét helyei1673 zsaroló 

tanyákkal. 
21. A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza; a nyomorult és szűkölködő 

dicsérje a te nevedet. 
22. Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet; emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, 

a melylyel naponként illet téged a bolond! 
23. Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról, és az ellened támadók 

háborgatásáról, a mely szüntelen nevekedik! 
 
18. Emlékezzél meg erről. A próféta, miután bátorította az istenfélők szívét az isteni 

hatalom és jóság felmagasztalásával, most visszatér az imájának folytatására. Először is arról 
panaszkodik, hogy a népének ellenségei szidalmazták Istent, de mégis büntetlenül folytatják. 
Mikor azt mondja: Emlékezzél meg erről, a kifejezésmód hangsúlyos, s az eset, ami 
megkövetelte, Isten szent nevének gyalázása, nem csekély bűn. Az ellentét fokozása végett 
teszi hozzá, hogy méltatlan, vagy bolond nép volt az, akik pimaszul feddeni merték Istent. A 
 nabal héber szó nemcsak bolond embert jelent, hanem gonosz és aljas személyt is. A נבל
próféta tehát joggal írja le Isten megvetőit aljas és bolond népnek. 

19. Ne adjad a fenevadnak a te gerliczédnek lelkét. A héber חית chayath szó, amit 
fenevadnak fordítunk néha a lelket vagy az életet jelenti, s egyesek így is magyarázzák az 
igevers második mondatában, ahol ismételten előfordul. Itt azonban kétségtelenül fenevadnak, 
vagy sokaságnak kell fordítani. E két lehetőség bármelyikével fordítva nagyon találó 
hasonlatot alkot a gyenge és félénk madár élete, valamint az emberek hatalmas serege, vagy a 
kegyetlen vadállat között. Az egyházat gerlicéhez hasonlítja,1674 mert jóllehet a kegyesek 
létszáma jelentős volt, mégis nagyon távol álltak attól, hogy felvehessék a küzdelmet az 
ellenséggel, sőt inkább ki voltak neki téve prédaként. Ezután hozzáteszi: szegényeidnek 
lelkéről, vagy gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképen. Ismét a חית chayath szót használja, 

                                                
1673 Károlinál: rejtekhelyei – a ford. 
1674 Miután egyetlen ókori változatban sem szerepel a „gerlice”, s a Septuaginta olvasata is εξομολογουμενην 
σοι, téged megvallók, egyesek nagyon valószínűnek tartják, hogy a תורך torecha, a te gerlicéd szót a mostani 
héber másolatainkban a תודך todecha, a te megvallóid szóval kell olvasni. Ezt a hibát nagyon könnyen 
elkövethették a másolók, ר res betűt írva a ד daleth helyett. Houbigant, aki elfogadja ezt a véleményt, bátran 
kijelenti, hogy a másiknak, ami Isten népét a gerlicével jelképezi, „putidum et aliunde conquisitum” kell lennie. 
„De”, mondja Secker érsek, „a gerlicét, amit Houbigant putidum-nak nevez, nem szabad ezzel a névvel illetni, 
fontolóra vévén, hogy a יונתי, Én2:14, ugyanaz”. Az igeszakasz a jelenlegi formájában megegyezik a Szentírás 
többi részével, ahol Isten népe madár képében van bemutatva, 4Móz24:21, Jer22:23, 48:28. A gerlice egy 
védtelen, magányos, félénk és siralmas teremtmény, ami mind az ügyességnek, mind a bátorságnak híján van, 
hogy megvédje magát a vérére szomjazó ragadozó madaraktól. S ez nagyon találó és megható képét adja az 
egyház állapotának a zsoltár megírásának idején. Gyenge, tehetetlen és siralmas állapotban, s abban a veszélyben 
volt, hogy hamarosan felfalják a megrögzött és kérlelhetetlen ellenségei, akik mint ragadozó madarak vették 
körül minden oldalról, hevesen igyekezvén elpusztítani. „A legnagyobb komolysággal tárja ügyét a Mindenható 
elé ebben és a soron következő versekben, egyre erőszakosabban könyörögvén, ahogyan a veszély fokozódik. 
Miközben beszél, az utolsó igeversben szemlátomást hallja a közelgő ellenség kavargó lármáját,, mely egyre 
hangosabb, ahogyan közelednek, s az isteni segítséget nélkülöző ’gerlice’ már-már a ragadozó sas karmaiba 
hullik.” – Mant. 
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s elegáns, mikor a kétértelműsége miatt kétszer használatos ugyanabban az igeversben, de 
más-más értelemben. Én jobbnak vélem itt inkább gyülekezetnek, mint léleknek fordítani, mert 
az igeszakasz imának látszik, hogy tetsszék Istennek felügyelni és megvédeni kicsiny nyáját, 
ellenségeik hatalmas seregeitől.1675 

20. Tekints a szövetségre. S hogy Isten még hajlamosabb legyen kegyelmet adni, a 
próféta emlékezteti az isteni szövetségre, amiképpen a szentek menedéke is a szabadulás 
reménysége volt, valahányszor csak szélsőséges veszélybe kerültek, mert Isten a velük között 
szövetségben ígérte meg, hogy Atyjuk lesz. Ebből megtanuljuk, hogy az egyetlen szilárd 
támogatás, amelyre imáink támaszkodhatnak, hogy Isten szabad választással fogadott minket 
örökbe a saját népeként. Ebből az is kiderül, hogy mennyire ördögi volt annak a mocskos 
kutyának, Szervétusznak az eszeveszettsége, aki nem szégyellte azt kijelenteni, hogy ostoba 
és vaskos gúnyolódás Isten elé tárni a saját ígéreteit, mikor imádkozunk. Emellett a kegyes 
zsidók ismét megmutatják, mily nagyon lesújtottak voltak, mikor elmondják, hogy az erőszak 
és az elnyomás mindenfelé eluralkodott, mintha minden hely a torokmetszők törzshelye és a 
rablók barlangja lett volna.1676 A föld sötét helyeiről beszél, mert valahányszor csak Isten 
látszólag elrejti az arcát, a gonoszok úgy képzelik: bármiféle gonoszságot követnek is el, 
mindig képesek lesznek rejtekhelyet találni, bárhol is legyenek. 

21. A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza. A visszatérés kifejezés, miután 
Istenre vonatkoztatja, azt jelenti: ne menjen el üresen. A kegyesek tehát azért könyörögnek 
Neki, hogy ne szégyenüljenek meg visszautasítást szenvedvén el Tőle. Megrontottnak, 
nyomorultnak, és szűkölködőnek nevezik magukat, s ez érv az isteni kegyesség és könyörület 
megszerzéséhez. Meg kell azonban jegyezni, hogy nem beszélnek őszintétlenül, s nem is 
túloznak a nyomorúságaikat illetően, hanem arra céloznak, hogy a sok csapás olyan lezüllött 
állapotra juttatta őket, hogy nem maradt a számukra többé sehol hely ebben a világban, 
ahonnét segítséget várhattak volna. Ezzel a példával azt tanuljuk meg, hogy mikor a 
legszélsőségesebb állapotra jutunk, mindig kész orvosság a számunkra Isten nevének 
segítségül hívása. 

22. Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet. A kegyes zsidók ismét azért könyörögnek, 
hogy Isten üljön be az ítélőszékébe. Akkor mondják, hogy keljen fel, miután hosszú időn át 
gyakorolta a türelmet, mutassa be cselekedettel is, hogy nem feledkezett el a bírói hivataláról. 
S hogy gyorsabban kezébe vegye az ügyet, a saját jogainak védelmére kérik fel. Mintha ezt 
mondták volna: Uram, miután a szóban forgó dolog konkrétan Téged érint, nincs időd a 
tétlenkedésre. Egyidejűleg azt is kijelentik, hogy miképpen volt ez különleges értelemben 
Isten ügye. A נבל nabal szót itt ismét fordíthatjuk méltatlannak a bolond helyett. A 
gonoszságot, amivel a szóban forgó személyeket vádolják, csak fokozza az a körülmény, hogy 
nem elégszenek meg Isten egyszeri gyalázásával, hanem szüntelenül folytatták a gúnyolódást 
és mocskolódást. Emiatt fejezik be a kegyesek Isten bevonásával, Aki nem felejti el az efféle 
vakmerő viselkedést az emberekben, akik nemcsak az Ő fenségét feddték vakmerően, de 
hevesen és felháborítóan szórták rá az istenkáromlásaikat is. Igaz ezt látszólag közvetve 
tették, mivel azonban megvetették Istent, azt olvassuk, hogy fáradhatatlan és elvakult 
önhittséggel támadtak Ellene a régi idők hatalmasaihoz hasonlóan, s gőgösségük a 
legnagyobb szélsőségekig fokozódott. 

                                                
1675 „A zsoltáros gerlice kifejezése talán még jobban szemléltethető a galambtartás mind ókori, mint modern kori 
szokásával (lásd Theocritus 5:96, Vergilius Eclogák 3, 5, 68, 69), valamint a gondoskodással, mellyel távol 
tartották tőlük a számukra veszélyes állatokat,” – Merrick’s Annotations. 
1676 „A föld barlangjai, odúi, erdői telis-tele vannak rablókkal, torokmetszőkkel, és gyilkosokkal, akik 
folyamatosan irtják a Te népedet. Így a szent mag látszólag teljesen kivágatott, s szövetség ígéretei semmivé 
lettek.” – dr. Adam Clarke. „Mert a föld sötét helyei, azaz Júdea barlangjai az erőszak lakóhelyei, azaz olyan 
embereké, akik a rablásból élnek. Egyesek azonban a föld sötét helyei alatt a zsidók fogságának székhelyét 
értik.” – Cresswell. 
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75. zsoltár 
 
Örvendezésre és hálaadásra ad okot az egész egyháznak annak megértése, hogy a világ 

kizárólag Isten akaratának megfelelően van kormányozva, s az egyház maga is egyedül az Ő 
kegyelme és hatalma által marad fenn. Ennek megfontolásától felbátorodva arat győzelmet 
Isten gőgös megvetői felett, akik elvakult önhittsége mindenféle szélsőségekbe űzi őket. 

 
1. Az éneklőmesternek, ne pusztíts el,1677 Aszáf zsoltára, ének. 
2. Tisztelünk majd téged, oh Isten, tisztelünk majd;1678 neved közel van,1679 

hirdetik [vagy elbeszélik1680] csodatetteid. 
3. Ha kiválasztom majd a gyülekezetet,1681 én méltányosan ítélek.1682 
4. A föld és annak minden lakosa elolvad;1683 én erősítem meg1684 annak oszlopait. 

Szela. 
5. A bolondoknak azt mondom: ne cselekedjetek bolondul;1685 és a gonoszoknak: 

Ne emeljetek szarvat! 
6. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal; 
7. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad1686 a 

felmagasztalás; 
8. Hanem Isten a biró,1687 a ki egyet megaláz, mást felmagasztal! 
 
2. Tisztelünk majd téged, oh Isten. A jelen zsoltár bevezetőjéről már eleget mondtam 

az 57. zsoltár magyarázatában. Ami a szerzőjét illeti, ez olyan dolog, aminek a 
meghatározásával nem vagyok hajlandó sokat fáradozni. Bárki is volt, akár Dávid, akár 
valamely más próféta, mindjárt a kezdetben az öröm és a hálaadás nyelvén szólal meg: 
Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk. Az ismétlés arra szolgál, hogy erőteljesebben kifejezze 
erőteljes ragaszkodását és heves buzgóságát Isten dicséreteinek éneklésében. A héberben az 
igék múlt időben állnak, de a zsoltár témája megköveteli, hogy jövő időben fordítsuk, amit a 
héber nyelv tájszólásával tökéletes összhangban tehetünk meg. Az ihletett szerző azonban 
kijelentheti azt is: Istent azokért a jótéteményekért dicsérte a népe, amelyeket a régi időkben 
adott nekik, s ezzel az a célja, hogy kitartásra buzdítsa Istent, cselekedjen most is ekképpen, 
így meg nem változván időről időre újabb és újabb okot adjon a dicséretének ünneplésére. A 
személyváltás az igevers befejező részében egyes igemagyarázókat az אשר asher, ki 
viszonyszó betoldására indított, mintha az igevers így szólna: Ó Uram! Dicsérünk majd téged, 
s a Te neved közel van azokhoz, akik hirdetik csodatetteidet.1688 A próféta azonban 
                                                
1677 A Károli-fordítás szerint: az altashétre – a ford. (Lásd az 57. zsoltár bevezetőjének magyarázatát is.) 
1678 A Károli-fordítás szerint: Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; – a ford. 
1679 “C’est, car.” — Széljegyzet. “Azaz, mert.” 
1680 “Par ainsi on racontera.” — “Ezért elbeszélik.” 
1681 A Károli-fordítás szerint: Ha megszabom a határidőt – a ford. “Quand j’auray prins assignation.” — “Mikor 
elfogadom majd a tisztséget”, “Ou, assemble la congregation.” — Széljegyzet. “Vagy összegyűjtöttem a 
gyülekezetet.” 
1682 “C’est, je remettray les choses en leur estat.” — Széljegyzet. “Azaz, helyreállítom a dolgokat.” 
1683 Károlinál: elcsügged – a ford. 
1684 “Mais j’affermiray.” — “De én támogatom, vagy tartom fenn.” 
1685 A Károli-fordítás szerint: A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek – a ford. 
1686 “C’est, du Midi.” — Széljegyzet. “Azaz, Délről.” 
1687 “C’est, gouverne le monde.” — Széljegyzet. “Azaz, kormányozza a világot.” 
1688 Ezt az olvasatot fogadja el Hammond, de ahelyett, hogy az אשר asher beszúrásával alakítaná ki, mint teszik 
azt egyesek, ő a ספרו sipperu szót a részeshatározós eset értelmében többes számú kötőszóként fordítja: „A Te 
neved közel van ספרו sipperu, azokhoz, akik hirdetik csodatetteidet”. Ezt a nézetét a kaldeus változattal, valamint 
a tanult Castellio fordításával támasztja alá. 
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meggyőződésem szerint a hirdetik igét határozatlanul, azaz a személyek konkrét 
meghatározása nélkül alkalmazza,1689 s az és kötőszót használja az –ért okhatározói rag 
helyett, amint azt gyakran megteszi. A szavainak jelentését tehát nagyon helyesen így 
képzelhetjük el: Dicsérünk majd Téged, ó Uram! mert neved közel van; és ezért a te 
csodatetteid hirdettetnek majd. Ezalatt kétségtelenül azt érti, hogy ugyanazok a személyek, 
akikről mondja, hogy majd dicsérik Istent, lesznek a csodatetteinek a hirdetői. S Isten a 
hatalmának kimutatásával természetesen megnyitja szolgáinak száját a cselekedeteinek 
elsorolására. Röviden, a zsoltáros célja annak megmutatása, hogy van jogos alapja Isten 
dicséretének, Aki mindig közelinek mutatja magát a népe megsegítésére. Isten neve, amint az 
közismert, az Ő hatalmát jelenti, jelenlétét, vagy közelségét pedig annak a segítségnek az 
alapján ítélik meg, amit megad a népének a szükség idején. 

3. Ha kiválasztom majd a gyülekezetet. A héber יעד yaäd ige azt jelenti: kijelölni egy 
helyet, vagy napot, a belőle származó מועד moed főnév pedig jelenti mind a szent 
összegyülekezéseket, illetve az Úr nevében összegyűlt kegyesek gyülekezetét, vagy egy 
fesztivált, illetve kijelölt ünnepnapot. Miután bizonyos, hogy itt Isten szerepel beszélőként, 
mindkét jelentés illik az igeszakasz témájához. Tekinthetjük úgy, hogy vagy azt jelenti: 
miután Magához gyűjtötte a népét, a megfelelő időben helyreállítja a dolgokat, melyek 
háborgó és zűrzavaros állapotban voltak, vagy kiválasztja majd a megfelelő időt az ítéletének 
végrehajtására. A népének kiszolgáltatásával egy időre az ellenségeik akaratának látszólag 
elfeledkezett róluk, és nem törődött velük. Ezért olyanokká váltak, mint a szétszórt nyáj, mely 
pásztor nélkül kóborol ide-oda. Miután Isten célja tehát az volt, hogy egy ígéretet adjon 
ezekben a szavakban a dolgok eme zűrzavaros állapotának helyreállításáról, ezért nagyon 
helyesen kezdi az egyháza összegyűjtésével. Ha a מועד moed szót bárki inkább az időre 
vonatkoztatná,1690 akkor Istent úgy kell érteni, mint Aki azt tanácsolja a népének: 
kötelességük türelmet gyakorolni, amíg ténylegesen jelzi, hogy eljött az idő a bűnök 
orvoslására, mert egyedül Neki van hatalma az évek és a napok felett, s Ő tudja a legjobban, 
melyik a legalkalmasabb pillanat ennek munkának az elvégzésére. Én leginkább arra a 
magyarázatra hajlok, mely szerint a megpróbáltatások végének és mértékének meghatározását 
– olyan dolgokét, amiket az emberek szívesen követelnek maguknak – Isten Magának tartja 
meg és teljességgel a saját akaratának veti alá. Egyidejűleg nagyon kielégít a korábbi 
magyarázat is, mely az igeszakaszt az egyház összegyűjtésére vonatkoztatja. Az sem tűnik 
abszurdnak, vagy ridegnek, hogy Isten itt a népének imáira a választ megadóként van 
bemutatva. Ez a festői ábrázolás, amivel Isten népét mutatja beszélőnek az első versben, míg 
Istent a másodikban, sokkal erőteljesebb, mint ha a próféta egyszerűen csak azt mondta volna: 
Isten végül, megszabott időben megmutatja, hogy Ő az egyházának védelmezője, s újra 
összegyűjti majd, mikor éppen hogy szétszóródnia és darabokra szakadnia kellene. A 
zsoltáros szavainak jelentése röviden ez: lehet, hogy Isten nem segíti meg azonnal a népét, 
mégsem feledkezik meg róluk soha, hanem csak megvárja, míg eljön a megfelelő idő, a 
helyrehozás, amit készen tart a számukra. Igazságosan ítélni nem más, mint helyreállítani az 
összekavart és összezavart dolgokat. Így mondja Pál is: „Mert igazságos dolog az az Isten 
előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. Néktek pedig, a kik 
szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből 
az ő hatalmának angyalaival.” (2Thessz1:6-7). Isten tehát azt jelenti itt ki, hogy az Ő hivatala 
rendbe tenni és szabályozni azokat a dolgokat, amelyek most zűrzavarosak, hogy ezt a 
várakozást táplálván minden megpróbáltatásunk során általa megtartathassunk és 
vigasztalódhassunk. 

                                                
1689 “C’est a dire, sans determiner personne.” 
1690 A legkiválóbb kritikusok által elfogadott olvasat: „Mikor eljön a kijelölt, vagy alkalmas idő, vagy időszak, 
igazságosan fogok ítélni”. Ezt támogatja minden ókori változat. 
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4. A föld és annak minden lakosa elolvad. Sok igemagyarázó van azon a véleményen, 
hogy ezek a szavak tulajdonképpen Krisztusra vonatkoznak, Akinek az eljövetele során a Föld 
és lakosai megrendülnek. Ő azért uralkodik, mint tudjuk, hogy megsemmisíthesse az óembert, 
s a lelki királyságát a test megsemmisítésével kezdi. Azonban úgy irányítja a vezetését, hogy 
ezután az újember helyreállítása következik. Az igevers második részét illetően, én erősítem 
meg annak oszlopait, ezeknek lehet ugyanaz a jelentésük, mintha Krisztus mondta volna: 
Mikor eljövök a világba, a Föld és lakosai megolvadnak, de rögtön ezután szilárd és tartó 
alapokra fogom állítani, mert Lelkem által megújított választottaim többé nem lesznek 
olyanok, mint a fű, vagy az elszáradt virágok, hanem új és szokatlan szilárdságot adok majd 
nekik. Én azonban nem hinném, hogy efféle kifinomult magyarázat valaha is megfordult a 
próféta elméjében, akinek a szavait én egyszerűen csak így értelmezem: noha a Föld 
megolvadhat, Isten tartja a tartóoszlopait, vagy támasztékait a saját kezében. Ez az igevers 
kapcsolódik az előzőhöz, mert megerősíti azt az igazságot, hogy Isten a maga idejében 
pártatlan és igazságos bírónak mutatkozik majd meg, még ha a világ egész szerkezete romba 
dőlne is, számára könnyű dolog újjáépíteni a megromlott anyagokból. Egyben a felől sincs 
kétségem, hogy utalás van itt a dolgok pillanatnyi állapotára is a természet világában. A Föld 
a legalsó helyet foglalja el az égi rendszerben, ám mégis, ahelyett, hogy lenne alapja, amin áll, 
nem inkább a levegőben úszik? Emellett, miután oly sok víz járja át és folyik az ereiben, 
vajon nem oldódna fel, ha Isten titkos hatalma nem tartaná össze? De miközben a próféta a 
föld természetes állapotára utal, mindazonáltal feljebb is emelkedik, arra tanítván minket, 
hogy ha a világ romokban heverne is, az újjáépítése akkor is Isten hatalmában áll. 

5. A bolondoknak azt mondom: ne cselekedjetek bolondul.1691 Miután teljesen 
bemutatta mind az Ő, mind a kegyesek szempontjából Isten hivatalát, most diadalt ül minden 
istentelen felett, akiket felelősségre von az őrültségük és vak dühük, az Istennel szembeni 
megvetésük hatása miatt, ami szélsőséges gőgösséget és öndicsőítést vált ki náluk. Ez a szent 
büszkélkedés, melynek itt hangot ad, attól az ítélettől függ, melyet Isten nevében jelent ki 
küszöbön állónak. Mikor ugyanis Isten népe azt várja, hogy Ő eljöjjön végrehajtani az ítéletet, 
s meg vannak arról győződve, hogy nem halogatja soká az eljövetelét, még a 
megpróbáltatásaik közepette is dicsőítik Őt. A gonoszok őrültsége túlforrhat, dühödten 
feldagadhat és őket elborító áradatként kitörhet, de a kegyeseknek elegendő annyit tudni, 
hogy az Ő életüket Isten hatalma védi, aki a legnagyobb könnyedséggel képes megalázni 
minden gőgös embert, és megzabolázni a legvakmerőbb és legmagabiztosabb 
próbálkozásaikat. A kegyesek itt kinevetnek és megvetnek mindent, amit a gonoszok 
végrehajtani tervezgetnek, s megparancsolják nekik, hogy tegyenek le az őrültségükről. Erre 
felszólítván őket arra utalnak, hogy mindezt a zűrzavart és zenebonát hiába kezdeményezik, s 
a bolond emberekre emlékeztetnek, akiket a zavart képzeletük vet ide-oda. Észre kell venni, 
hogy a zsoltáros a büszkeséget jelöli meg minden elhamarkodott és vakmerő vállalkozás 
anyjaként. Annak oka, amiért az emberek ekkora fáradhatatlansággal törnek a törvénytelen 
tervekre teljesen bizonyosan az, hogy elvakulván a gőgtől, indokolatlan és túlzó véleményt 
alkotnak a saját erejükről. Miután ezt a betegséget nem egykönnyen lehet kitörölni az 
emberek szívéből, megint megismétli az intést: Ne emeljétek magasra szarvatokat.1692 Ezután 
                                                
1691 „Vagy, ne legyetek őrültek. Az ige a תהולו tahollu, a הלל halal, őrült volt, kérkedő szóból.” – Bythner. 
1692 Ne emeljétek magasra szarvatokat, azaz ne viselkedjetek pökhendi módon az erőtökről alkotott hamis 
elképzelésből kiindulva (v. ö. Ám6:13). Feltételezték, hogy ezt a hasonlatot attól a testtartástól kölcsönözte, amit 
a szarvval rendelkező állatok vesznek fel, mikor izgatottak. Az abesszinek közötti gyakorlatot, amit Bruce ír le, 
szintén felhozták, mert további fényt vet az igeversre. Ő megemlíti, hogy Abesszínia tartományainak 
kormányzói széles szalagot viselnek a fejükön, amit hátul kötnek meg. A szalag közepén van egy szarv, vagy 
egy aranyozott kúpos ezüstdarab, melynek olyan a formája, mint a gyertyakoppantónak. Ezt nevezik kirn-nek, 
vagy szarvnak s csak a győzelmi szemléken, vagy menetekben használatos. A mód, ahogyan hátravetik a fejüket 
ennek a dísznek a viselése során (nehogy az egész leessen), ad egy merevséget a fejtartásnak, s látszólag ez a 
magyarázata a zsoltáros nyelvezetének, mikor azt mondja, hogy megkeményedett nyakkal szólnak. A 
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azt parancsolja nekik: ne szóljatok megkeményedett nyakkal, ami alatt azt érti, hogy ne 
beszéljenek nyersen, vagy sértő módon.1693 Megszokott dolog ugyanis a büszke embereknél, 
hogy kimerevítik a nyakukat és felemelik a fejüket, mikor a dörgedelmeiket szórják. Mások 
az igeszakaszt a Ne beszéljetek mereven a nyakatokkal kifejezéssel fordítják, de a máik 
fordítás a helyesebb. 

7. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól… támad a felmagasztalás.1694 A próféta itt 
bámulatos orvosságot szolgáltat a gőgösség gyógyítására, mikor azt tanítja, hogy a támogatás, 
vagy az előrejutás nem a világtól, hanem egyedül Istentől származik. Ami a leggyakrabban 
elvakítja az emberek szemeit, az nem más, mint a jobbra-balra nézegetés, és a vagyon, 
valamint más források összeszedése minden irányból avégett, hogy ezekkel megerősödvén 
képesek legyenek a kívánságaikat és vágyaikat kielégíteni. A próféta tehát azt jelenti ki, ha 
nem emelkednek a világ fölé, hatalmas hibával munkálkodnak, mivel egyedül Istennek van 
hatalma arra, hogy felemeljen, vagy lealacsonyítson. „Ez”, mondhatjuk, „nincs összhangban 
az általános tapasztalattal, mert tény, hogy azon emberek többsége, akik a tisztesség 
legmagasabb fokaira emelkednek, a felmagasztaltatásukat a saját politikájuknak és a háttérben 
folytatott mesterkedéseiknek, vagy a közkedveltség kegyeinek és pártosságának, illetve más 
világi eszközöknek köszönhetik. Ami pedig okként van itt megjelölve, miszerint Isten a bíró, 
szintén nem látszik elégségesnek”. Erre azt mondom, hogy noha sokan juthatnak magas 
pozíciókba vagy törvénytelen ügyeskedéssel, vagy a világi közbenjárás segítségével, az 
mégsem a véletlen által történik, mert ezek az emberek a magasztos pozíciójukba Isten titkos 
célja által jutnak, hogy azután onnan pelyvaként szórhassa szét őket. A próféta nem 
egyszerűen csak az ítélkezést tulajdonítja Istennek. Azt is meghatározza, miféle ítélkezésről 
van szó. Kijelenti: ez abban foglaltatik, hogy az egyik ember lealacsonyításával, a másik 
méltóságra emelésével úgy rendezi az emberi faj ügyeit, amiképpen jónak látja. Kijelentette, 
hogy ennek megfontolása az eszköz, amivel a gőgös lelkeket a leghatékonyabban lehet 
megalázni. Annak oka ugyanis, amiért a világi emberek meg mernek tenni bármit, ami felötlik 
az elméjükben, az, hogy Istent a mennybe zártnak képzelik el, és nem gondolják, hogy az Ő 
titkos gondviselése korlátozza őket. Röviden, megfosztanák Őt minden szuverén hatalomtól, 
hogy szabad és akadálytalan utat találhassanak a vágyaik kielégítéséhez. Annak megtanítása 
végett tehát, hogy teljes mértékletességgel és alázattal elégedjünk meg a magunk állapotával, 
a zsoltáros világosan meghatározza, miben áll Isten ítélete, vagy a rend, amit fenntart a világ 
kormányzásában: abban, hogy egyedül Őrá tartozik felmagasztalni, vagy megalázni az 
emberek között azokat, akiket Neki tetszik. 

Ebből következik, hogy mindazok, akik kiterjesztik a hiábavalóságuk szárnyait, s 
valamiféle felmagasztalásra törekednek Isten mindennemű tekintetbe vétele, vagy a Tőle való 
függőség nélkül, vádolhatók azzal, hogy megrabolják Őt annyira, amennyire tőlük telik az 
előjogait és hatalmát illetően. Ez nagyon világosan kiderül nemcsak az eszeveszett 
szándékaikból, de istenkáromló dicsekvéseikből is, melyekbe belemerülnek, ezt mondván: Ki 
gátol meg engem? Ki áll ki ellenem? Mintha csakugyan nem volna könnyű dolog Isten 
számára egyetlen fejbólintásával hirtelen ezer akadályt gördíteni az útjukba, melyekkel 
hatástalanná teszi minden erőfeszítésüket. Miután a világi emberek ostoba makacsságukkal és 
romlott mesterkedéseikkel vádolhatók azzal, hogy Isten királyi fenségén igyekeznek foltot 
ejteni, ezért valahányszor megdöbbenünk a fenyegetéseinket, vádolhatók vagyunk azzal, hogy 
korlátokat szabunk Isten szuverenitásának és hatalmának. Ha tehát halljuk a szelet 

                                                                                                                                                   
megkeményedett nyak helyett Parkhurst a kifordított nyak kifejezést használja, megjegyezvén, hogy „ez a gőg, a 
megvetés vagy a lenézés közismert testtartása”. 
1693 “Praefracte.” — Latin. “Rigoureusement et outrageusement.” — Francia. 
1694 „A támogatás, stb. Ez azt jelenti, hogy az emberek szerencséjét nem a bolygók befolyásolják, hanem Isten 
mindenre kiterjedő gondviselése. A világ keleti népei, ahogyan mindig is, a mai napig nagyon hajlanak jogászi 
asztrológiára.” – Warner. 
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bármennyire is hevesen fújni,1695 és ugyanúgy megrettenünk, mintha villám sújtana minket a 
mennyből, az efféle gyorsaság a megdöbbenés állapotába jutásban világosan megmutatja, 
hogy még nem értettük meg teljes mértékben annak a kormányzásnak a természetét, amit 
Isten gyakorol a világ felett. Kétségtelenül megszégyenülnénk, ha megfosztanánk Őt a bírói 
titulusától, sőt, majdnem nincs senki, aki ne húzódna vissza szörnyülködve ettől a hatalmas 
istenkáromlástól. Mégis, mikor a természetes értelmünk kicsikarta belőlünk annak 
megvallását, hogy Ő a világ bírája és legfőbb uralkodója, úgy fogjuk fel, mint akinek egyfajta 
inaktív szuverenitása van, amit nem tudjuk, miképpen jellemezzünk – mintha nem is 
irányítaná az emberiséget a hatalmával és a bölcsességével. Az viszont, aki sziklaszilárd 
alapelvnek tekinti, hogy Isten úgy rendelkezik minden ember felett, ahogyan jónak látja, s 
minden embernek megszabja az állapotát ebben a világban, az nem áll majd meg a földi 
eszközök mellett, hanem ezek fölé és mögé tekint majd Istenre. Ebből a tanításból oda kell 
fejlődni, hogy a kegyesek vesék alá magukat teljeséggel Istennek, s óvakodjanak attól, hogy a 
hiábavaló magabiztosság emelje fel őket. Mikor látjuk az istenteleneket gőgösekké válni, ne 
vonakodjunk megvetni ostoba és elvakult önteltségüket. Egyébként jóllehet Isten rendelkezik 
a szuverén hatalommal és tekintéllyel ahhoz, hogy bármit megtegyen, ami csak Neki tetszik, 
mégis a bíró névvel illeti a zsoltáros, s ezzel azt tanítja nekünk, hogy a legtökéletesebb 
egyenlőséggel kormányozza az emberiség ügyeit. Ebből pedig az következik, hogy bárki, aki 
tartózkodik a sérelmek okozásától és a gaztettek elkövetésétől, ha őt magát sérelem éri, vagy 
igazságtalanul bántalmazzák, Isten ítélőszéke elé járulhat. 

 
9. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg,1696 keverékkel1697 tele; ha tölt 

belőle, még seprejét is iszsza és szopja a föld minden gonosztevője. 
10. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének. 
11. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig 

felmagasztaltatnak. 
 
9. Mert pohár van az Úr kezében. A zsoltáros itt közvetlenebbül az istenfélők hasznára 

vonatkoztatja az ítéletet, amiről az imént beszélt. Kijelenti: a cél, amiért Isten uralkodik, hogy 
a bűn ne maradjon büntetlenül, s mikor a gonoszok áttörnek minden korláton, és átadják 
magukat a gonoszságnak, a megszolgált ítéletre vonhassa őket. Ebből ismét megtanuljuk 
milyen elképzelést kell kialakítanunk Isten gondviseléséről – úgy kell arra tekintenünk, mint 
amely örökké jelen levő energiával gyakorol felügyeletet életünk minden része felett. Ezzel 
tehát azt mondja ki, hogy Isten kezében van az a pohár, amit a gonoszoknak meg kell inniuk. 
A חמר chamar szó jelentése seprővel tele, de azt is jelenti, hogy vörös.1698 Miután a vörös bor 
volt a zsidók között a legerősebb és legkarcosabb, feltételezhetjük, hogy erről van itt szó, s 
nagyon ideillő a hasonlat, mely úgy mutatja be Istent, mint Aki egy erősen mérgező pohár 
bort tart a kezében, amiből az istenteleneket halálra itatja. Ebben benne foglaltatik, hogy az 
isteni bosszúállás sebessége elképesztő, emlékeztet arra a gyorsaságra és erőre, amivel az erős 
bors az agyig hatol, s vagy őrültséget okoz, vagy lázat lobbant fel. Ezen az alapon Isten 
poharában vörös a bor, ahogyan a Példabeszédekben is olvassuk: „ Ne nézd a bort, mily veres 
színt játszik” (Péld23:31). S abban sincs semmi ellentmondás, mikor röviddel ezután 
keverékkel telinek mondja. E két dolog nem illenek rosszul egymáshoz, nevezetesen hogy a 

                                                
1695 “Si tost que nous oyons le vent de quelque esmotion.” 
1696 „Utalásnak látszik ez az átok poharára, amit a zsidók ’a bor és tömjén keveréke poharának’ neveztek, amit 
az elítélt gonosztevőknek szoktak adni a kivégzés előtt az érzékeik eltompítása végett. Ezért a kaldeus Targum 
így fordítja az igeszakaszt: ’mert pohár van az Úr kezében, erős borral és a keserűség keverékével, hogy elvegye 
a gonoszok minden értelmét’.” – Parkhurst, Mant által idézve. 
1697 Károlinál: nedvvel – a ford. 
1698 “Ou, rouge.” — Széljegyzet. “Vagy, vörös.” 
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gonoszok hirtelen ittasulnak meg Isten bosszúállásával, másodszor, hogy még a seprőjét is 
kiisszák, mielőtt elpusztulnának. Egyesek eltérő magyarázatot adnak a keverék szóra, de 
minden jogos alap nélkül, mert a bornak a forró klímájú országokban szokásos vízzel történő 
hígítására gondolnak. Ez a kifejezés, a keverékkel teljes, inkább azért adatott hozzá, hogy még 
több erőt adjon a próféta kijelentésének: az ő célja az volt, hogy Isten haragjának hevességét 
és erejét a fűszeres borhoz hasonlítsa. 1699 Ezekkel a jelképekkel arra céloz, hogy az 
istentelenek nem menekülhetnek annak a poharának a kiivása elől, amit Isten ad majd a 
kezükbe, s kénytelenek lesznek kiinni azt az utolsó cseppig. 

10. és 11. Én pedig hirdetem ezt mindörökké. A zsoltár eme befejezése azt az örömöt 
juttatja kifejezésre, amit Isten népe érzett annak megtapasztalása következtében, hogy Isten 
volt a szabadítójuk a nyomorúságból, mert szemlátomást a saját tapasztalatukat hirdetik itt, s 
ennek alapján határozták el magukat Isten dicséretének éneklésére. Ebből arra is 
következtetünk, hogy isteni segítséggel felülkerekednek majd az elvetettek minden erején, s 
miután rendelkeznek a becsületességgel és egyenlőséggel, kellőképpen fel lesznek 
fegyverezve a saját megtartásukra és védekezésükre. Az igaznak szarvai pedig 
felmagasztaltatnak kifejezés azt foglalja magában,1700 hogy Isten gyermekei feddhetetlen és 
szent élettel nagyobb erőre tesznek szert, s hatékonyabban védekeznek, mintha az érdekeiket 
mindenféle gonoszsággal igyekeznének előmozdítani. 

                                                
1699 A kevert bor számunkra azt sugallja, hogy a bor gyengébb, mint amilyen a maga természetes állapotában. 
Ennek megfelelően fordítja Green a „keverékkel tele” kifejezés helyett „keveretlennek”, ami alatt azt érti, hogy 
nincs vízzel keverve. Felismerte, ami első ránézésre is nyilvánvaló, hogy a legerősebb fajta borról van szó, s 
mivel látszólag nem tudott más keveréket elképzelni, mint a vizest, ami meggyengíti a bort, vette magának a 
bátorságot a מלא מסך male mesech szavak „keveretlennek” fordításához. A görögök és a latinok is vízzel 
gyengített bort értettek a „kevert bor” alatt. A héberek között azonban ez a kifejezést rendszerint erősebbé tett 
bort jelent, amit erősítő összetevők hozzáadásával értek el. Keleten a borokat sokszor keverik serkentő, vagy 
mérgező hatású kábítószerekkel, ezért mikor kitöltik a tárolóedényekből, felhasználás előtt át is szűrik. Ilyenkor 
visszamarad az erős és serkentő összetevők vastag üledéke, amikkel összekeverték. Ennek megivására ítéltetnek 
a gonoszok. „Ennek a körülménynek a felemlítése”, mondja Mant, „finom csúcspontot formál ki, és az sugallja, 
hogy Isten a legnagyobb mértékben fel van háborodva”. Egyes igemagyarázók úgy magyarázták az igeszakaszt, 
hogy Isten a tiszta bort a barátainak fogja kitölteni, míg ellenségeivel annak seprőjét itatja meg. Az utalás 
azonban itt teljes mértékben az ellenségeire történik, akiknek fenékig ki kell üríteniük az Ő haragjának poharát. 
Ez a prófétáknál nagyon gyakori képe az isteni haragnak. 
1700 „A gonoszok szarvai a büszkeségüket jelképezték, viszont az igazak szarvai az ő erejüket. Basil 
megjegyezte, hogy a szarv feljebb van, és szilárdabb a hozzá tartozó test bármely részénél, egyidejűleg díszíti a 
fejet, valamint védekező fegyver is. Ezért szerepel jelképesen mind az erő és a hatalom, mind a büszkeség 
jelzésére.” – Cresswell. Itt azzal fenyeget, hogy a gonoszok hatalma és tisztelete, amit a kegyetlen gonoszságok 
és az elnyomás eszközeiként használtak, megsemmisül, a büszkeségük pedig hatásosan megaláztatik, míg az 
igazak fel fognak magasztaltatni hatalomban és méltóságban. 
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76. zsoltár 
 
Itt Isten kegyelmét és igazságát ünneplik azért, mert ama ígéretének megfelelően, hogy 

Jeruzsálem városának védője lesz, csodálatos hatalmával meg is védte az ellenségekkel 
szemben, akik pedig híresek voltak háborús bátorságukról és jól fel voltak szerelve minden, a 
háborúhoz szükséges dologgal.1701 

 
1. Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének. 
 
Ez a zsoltár valószínűleg Dávid halála után íródott, s ennek megfelelően vélik 

egyesek, hogy itt a zsidóknak az ammonitáktól történt szabadulása van leírva, ami Jehósafát 
király uralkodása idején történt. Én azonban más vélemény elfogadására hajlok, s a zsoltárt az 
asszíroktól történt szabadulásra vonatkoztatom, amit a 2Kir19 ír le. Az asszírok Sénakhérib 
vezetésével nemcsak Júdeát támadták meg, de heves támadást indítottak Jeruzsálem városa, a 
királyság fővárosa ellen is. Ennek eredménye közismert. Kénytelenek voltak beszüntetni az 
ostromot Isten csodálatos beavatkozásának következtében, Aki angyala kezének félelmetes 
mészárlásával egyetlen éjszaka alatt megsemmisítette azt a hadsereget (2Kir19:35).1702 Ezért a 
próféta nem éppen helytelenül mondja, hogy Isten törte össze a nyilakat, a kardokat és a 
pajzsokat. A fő azonban, amit ismernünk és megjegyeznünk kell mindebben, hogy itt Istennek 
azt a folytonos gondoskodását ünnepli, ami a Maga választotta egyházára irányul, hogy 
bátorítsa a kegyeseket: minden kételkedés, vagy vonakodás nélkül dicsekedjenek az Ő 
védelmével. 

 
2. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben. 
3. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. 
4. Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela. 
5. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmány hegyei.1703 
6. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje 

veszett.1704 
7. A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló. 
 
2. Ismeretes az Isten Júdában. Az elején azt tanítja, hogy nem emberi eszközök által 

kényszerültek Izrael ellenségei visszavonulni anélkül, hogy bármit elértek volna, hanem Az 
Úr segítségével, melyről örök időkig emlékezni kell. Istennek ez az ismerete és az Ő nevének 
nagysága pedig honnan származott volna, mint onnan, hogy rendkívüli módon nyújtotta ki a 
kezét, s ezzel nyíltan világossá tette: mind a választott nép, mind a város az Ő védelme és 
oltalma alatt áll? Ezért mondja tehát, hogy Isten dicsősége szembetűnő módon mutatkozott 
meg, mikor Izrael ellenségei ezzel a csodálatos közbelépéssel szétszórattak. 

                                                
1701 “Et bien equippez de toutes choses requises a la guerre.” 
1702 A zsoltárhoz fűzött bevezetőjében a Septuaginta konkrétan ezt említi a megírás okaként: „Ωδη προς τον 
Ασσυριον”, „Óda az asszírok ellen”. Ha ebben a Septuagintának igaza van, s ha Aszáf, akiknek tulajdoníttatik a 
zsoltár, az a személy volt, aki Dávid korában élt, az egyik alkotását kell e szabadulás alkalmas leírásának 
elfogadni. Lehet azonban, hogy ő másvalaki volt ugyanezzel a névvel, talán az egyik leszármazottja, amint már 
említettük, aki Ezékiás korában élt. Patrick püspök és Calmet vannak ezen a véleményen. Azok, akik az előző 
véleményt fogadják el, feltételezik, hogy a zsoltár eredetileg arra a győzelemre vonatkozott, amit Dávid vívott ki 
a filiszteusok felett a Refáim völgyében. 
1703 A Károli-fordítás szerint: a zsákmányadó hegyek – a ford. 
1704 “N’ont peu trouver leurs mains.” – “Képtelenek voltak megtalálni a kezeiket.” 
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3. Mert hajléka van Sálemben. Itt megadja az okát, amiért Isten kegyeskedett 
megmenteni és védelmébe venni Jeruzsálem városát az asszírok menekülésre késztetésével. 
Ennek oka az, hogy ezt választotta lakóhelyül, ahol az Ő nevét segítségül kell hívni. A 
zsoltáros szavai röviden tehát azt jelentik: először is, az embereknek semmi alapjuk sincs 
ahhoz, hogy bármekkora részt követeljenek maguknak a város itt említett szabadításából, mert 
Isten látványosan megmutatta, hogy minden dicsőség az Övé, bemutatván a mennyből a 
hatalmát mindenki szeme láttára. Másodszor, nem másért volt kénytelen szembeszállni az 
ellenségekkel, mint a zsidó nép szabad kiválasztása okából. Isten, bizonyságot tévén ezzel a 
példával, hogy a hatalma legyőzhetetlen az egyháza megőrzésében, felszólítja és bátorítja a 
kegyeseket arra, hogy bizalommal nyugodjanak az Ő árnyékában. Ha az Ő neve becses a saját 
maga számára, akkor nem közönséges zálog és bizonyosság az, amit a hitünknek ad, mikor 
arról biztosít bennünket: az Ő akarata az, hogy a hatalmának nagysága mutatkozzon meg az 
egyháza megőrzésében. Emellett miután az egyház a kijelölt színház, ahol az isteni dicsőség 
megmutatkozik, mindig a legnagyobb gonddal kell óvakodnunk attól, nehogy elrejtsük, vagy 
a feledés homályába merítsük a hálátlanságunkkal azokat a jótéteményeket, melyeket ránk 
ruházott, s különösen azokat, melyekre minden korban emlékezni kell. Továbbá, noha most 
Istent nem a látható sátorban dicsérjük, de Krisztus által mégis közöttünk, sőt bennünk 
lakozik, kétségtelenül megtapasztaljuk majd, mikor veszélybe kerülünk, hogy az Ő védelme 
alatt tökéletes biztonságban vagyunk. Ha a jeruzsálemi földi szentély támogatást nyújtott Isten 
ókori népének, míg állt, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Ő nem kevésbé viseli majd a 
gondunkat nekünk, akik ma élünk, ha megemlékezünk arról, hogy minket kegyeskedett 
templomainak kiválasztani, ahol a Szentlelke által lakozik. Itt a próféta Jeruzsálemről 
beszélve egyszerűen csak a Sálem nevet használja, ami a város egyszerű, nem összetett neve 
volt, s a távoli múltban is így nevezték, amint az 5Móz14:18-ból kiderül. Egyesek úgy vélik, 
hogy a név az idő múlásával vette fel összetett alakját a Jebus és a Sálem szavak 
összeolvadásával. Jebus volt ugyanis a város neve a közbenső időszakban, amint azt 
megtudhatjuk a Bírák könyvéből (Bír19:10), s azért nevezték így, mert a jebuzeusok lakták. 
Helyesebb lesz azonban, ha a szó etimológiáját illetően a יראה yereh igéből származtatjuk, 
melynek jelentése látni fog,1705 amint Ábrahám mondta: „Az Isten majd gondoskodik1706 az 
égő áldozatra való bárányról” (1Móz22:8). 

4. Ott törte össze a kézív villámait. Láttuk itt azt a konkrét módot, amellyel Isten 
ismeretes volt Júdában. Hatalmának ama csodálatos bizonyítékaival vált ismeretessé, 
amelyeket a város megóvása során mutatott be. Ezekkel a jelképekkel pedig a választott nép 
ellenségeinek megsemmisítését írja le.1707 Másképpen nem lehetett legyőzni őket, mint a 
fegyvereik és hadiszerszámaik megsemmisítésével. Ezért mondja, hogy a nyilak, a kardok és 
a pajzsok összetörettek, azaz minden hadiszerszám, azt sugallván ezzel, hogy az egyház eme 
kegyetlen ellenségei megfoszttattak a károkozás képességétől. Valóban tény, hogy 
megsebesültek, vagy elhulltak, miközben a fegyvereik sértetlenek maradtak. Ez azonban 
fogalomcsere, mellyel az, ami őket érte, a hadiszerszámaikat sújtónak van bemutatva, de ez 
nem helytelen. Egyesek a פיםרש  reshapim szót hadijeleknek fordítják. Tulajdonképpen 
tüzeknek kellene,1708 de pontosabb nyilaknak fordítani. Még néha a madarakat is nevezik így 
jelképesen a gyorsaságuk miatt, a nyilat is repülőnk mondja a Zsolt91:5. 
                                                
1705 A ראה raäh, látta, vagy szemlélte igéből. 
1706 Ti. utánanéz majd az áldozatnak – a ford. 
1707 “Ez látszólag az asszír hadsereg csodálatos megsemmisítésére utal, amint az le van írva az Ézs27:36-ban.” – 
Warner. 
1708 „A héber רשף (itt nyilaknak fordított) szó tüzet jelent, Jób5:7, ahol ’a felfelé szálló szikrák’ a בני רשף ’a tűz 
fiai’ van kifejezve költői módon. Hasonlattal vonatkozik ez ’a nyílra’, vagy ’a dárdára’, amit az íjból lőnek ki, s a 
mozgás sebessége által látszik égőnek. Lásd Cant8.6, ahol a szerelemről mondja, hogy ’a belőle származó (nem 
a szén, hanem a) nyilak a tűz nyilai’, amit kilő, s amivel sebesít, felgyújtja az ember szívét, s hevesen lángra 
lobbantja azt. A költői kifejezés akkor marad fenn a legjobban, ha megtartjuk az elsődleges jelentésének némi 
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Azt is hozzáteszi (az 5. versben), hogy Isten dicsőségesebb és félelmetesebb, mint a 
zsákmány hegyei. A zsákmány hegyei alatt az erőszakosságukról és zsarolásukról hírhedt 
királyságokat érti. Kezdettől fogva tudjuk, hogy aki a legtöbbet gyakorolta a rablást és a 
fosztogatást, az terjesztette ki a legnagyobb mértékben a határait, és vált a legnagyobbá maga 
is. A zsoltáros tehát itt azokat a nagy királyokat, akik erőszakkal és emberi vér ontásával 
tettek szert nagy birodalmakra, a vadállatokhoz hasonlítja, akik prédából élnek, a 
birodalmaikat pedig erdőkkel borított hegyekhez, ahol olyan állatok élnek, melyek 
hozzászoktak, hogy más állatok megsemmisítése árán éljenek. Isten ókori népének ellenségei 
heves és dühödt támadásokat szokta intézni Jeruzsálem ellen, de a zsoltáros is megerősíti: 
Isten hatalmasan felülmúlja valamennyit erőben, nehogy a kegyeseket elborítsa a félelem. 

6. Kifosztattak a bátor szívűek. Isten hatalmát az ellenségeinek megsemmisítésében itt 
más kifejezésformával magasztalja. Az אשתללו eshtolelu ige, amit a kifosztattak kifejezéssel 
fordítunk, a שלל shalal szóból származik, s az א alef betű szerepel a ה he helyett.1709 Egyesek 
így fordítják: bolondokká tétettek,1710 ez azonban túlságosan erőltetett. Elismerem viszont, 
hogy ugyanaz a jelentése, mintha azt mondanánk, hogy meg lettek fosztva a bölcsességtől és a 
bátorságtól, azonban ragaszkodnunk kell a szó tulajdonképpeni jelentéséhez. Amit a második 
mondatban tesz hozzá annak ugyanez a jelentése: minden hős kezének ereje veszett,1711 azaz 
mondhatni képtelenek voltak harcolni, mintha a kezeik megbénultak, vagy levágattak volna. 
Röviden, az erő, amivel dicsekedtek, végleg leveretett. Az álmukat aluszszák kifejezés1712 
ugyanerre a dologra vonatkozik, utalván arra, hogy noha korábban aktívak és határozottak 
voltak, most elcsüggedtek a szíveik, s tunyaságba és közönyösségbe szenderültek. Az 
igeszakasz jelentése tehát az, hogy a választott nép ellenségei megfoszttattak a hősies 
bátorságtól, amivel dicsekedtek, s ami akkora rettenthetetlenségre ösztönözte őket, s ennek 
következtében sem a szívük, sem a kezeik, sem semelyik mentális, vagy testi képességük nem 
volt képes ellátni a hivatalát. Ezzel megtanuljuk, hogy minden képesség és erő, amivel az 
emberek látszólag rendelkeznek, Isten kezében van, így Ő bármelyik pillanatban képes 
megfosztani őket az Általa adott bölcsességtől, megpuhítani a szíveiket, alkalmatlanná tenni a 
kezeiket a háborúskodásra, s elvenni minden erejüket. A zsoltáros nem ok nélkül nagyítja fel 

                                                                                                                                                   
maradványát a fordítás során – ’az íj tüzei, vagy villámai’, azaz azok az ellenséges fegyverek, melyek a 
legerőszakosabbak, és legfélelmetesebbek, mint az íjból kilőtt tüzes nyíl.” – Hammond. Parkhurst így fordítja: 
„csillogó-villogó nyilak”, vagy inkább „tüzes, vagy tűzhordozó nyilak”, azaz olyanok, melyeket ezután 
használtak az ostromoknál és a csatákban: a βελυ πεπυρωμενα a görögöknél, amire Pál utal az Ef6:16-ban, 
illetve a phalarica  a rómaiaknál, amit Servius (Vergilius Aeneis 9, 5, 705) úgy így le, mint dárdát, vagy gerelyt 
gömbölyű ólomheggyel. Ehhez rögzítették a gyújtóanyagot, amit aztán meggyújtottak, s az ellenségre vetettek. 
Mikor erős kézzel dobták, megölte, akit ért, és felgyújtotta az épületeket. Walford szerint „tüzes nyilak”. „A 
nyilakat”, mondja, „tüzeseknek írja le, s ezzel vagy a gyorsaságukat jelzi, vagy azt, hogy bevonták őket valami 
mérgező anyaggal, s így tették még halálosabbá”. 
1709 Az ige praet. hitpaél alakban áll, az א alef betű szerepel benne a ה he helyett a kaldeus nyelvnek megfelelően, 
ami lecseréli a ה héber hifil és hitpaél jellemzőjét  א–re. 
1710 Miután az ige jelentése kifoszttattak, ki lettek rabolva, s itt praet. hitpaél alakban áll, ami általában visszaható 
cselekvést jelent, azaz, valaki saját magától cselekszik, egyesek így fordították: megfosztották magukat az 
elmétől, dühöngő őrültekké lettek. Hammond olvasata: „A bátor szívűek kifosztották, vagy lefegyverezték 
magukat”. A kaldeus magyarázatban: „eldobálták fegyvereiket”. 
1711 „A ידיהם לא מצאו szavakat fordíthatjuk a nem találták kezeiket kifejezéssel, azaz képtelenek voltak ellenállást 
kifejteni, mások ellen harcolni, vagy akár saját magukat védeni azokkal.” – Hammond. A kaldeus magyarázat a 
következő: „Képtelenek voltak kézbe venni a fegyvereiket”, azaz nem tudták a kezeiket használni a fegyvereik 
irányítására. A Septuaginta olvasata: „ευρον ουδεν ταις χερσιν αντων”, „nem találtak semmi a kezeikkel”, azaz 
nem voltak képesek semmit sem tenni azokkal: az asszírok hatalmas hadserege, ami az akkori világ 
legharcedzettebb és legtöbb győzelmet elért hadserege volt, nem ért el semmit, hanem „nagy szégyennel megtért 
a saját földjére” (2Krón32:21). 
1712 „Álmukat aludták.” „Elaludtak, de többé fel nem ébredtek.” – Hammond. Lehet ez közvetlen utalás arra a 
katasztrófára, ami akkor éjjel szakadt rá az asszír hadseregre, mikor mélyen aludtak a sátraikban, s 
száznyolcvanötezer levágatott közülük. (Ézs37:36). 
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ezeknek az ellenségeknek mind a bátorságát, mind az erejét. Azzal a céllal teszi ezt, hogy a 
kegyeseket az ellentéttel Isten hatalmának és cselekedeteinek magasztalására ösztönözze. S 
ugyanezt a dolgot tovább erősíti az Isten dorgálásától, megzsibbadt mind szekér, mind ló 
kijelentéssel.1713 Ez magában foglalja azt, hogy bármiféle tevékenység is jellemezte ezeket az 
ellenségeket, mind hatástalanná vált Isten egyetlen fejbiccentésétől. Lehet tehát, hogy meg 
leszünk fosztva minden teremtett segítségtől, de elégedjünk meg egyedül Isten kegyességével, 
tekintsük azt mindenre elégségesnek, mert Neki nincs szüksége hatalmas hadseregekre akár 
az egész világ támadásának visszaveréséhez, hanem egyedül a szájának leheletével képes 
legyőzni és szétszórni minden ellene támadót. 

 
8. Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol? 
9. Az egekből hallatszott ítéleted;1714 a föld megrettent1715 és elcsendesedett, 
10. Mikor felkelt Isten az ítéletre,1716 hogy megszabadítsa a föld minden 

nyomorultját!1717 Szela. 
11. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, a harag maradékát te fogod majd 

vissza.1718 
12. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat1719 az Úrnak, a ti Isteneteknek; 

mindnyájan, a kik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.1720 
13. Mert a fejedelmek lelkét megtöri,1721 rettenetes a föld királyaihoz. 
 
8. Te, te rettenetes vagy. A Te névmás ismétlésének célja, hogy mindenki mást 

kizárjon abból, amit itt Istenről mond, mintha így szólt volna: Bármilyen hatalom létezik is 
ebben a világban, azonnal szertefoszlik, és semmivé válik, mikor Ő előlép, és megmutatkozik, 
ezért egyedül Ő a rettenetes. Ezt erősíti meg a rögtön ezután hozzátett hasonlattal is, ami azt 
sugallja, hogy jóllehet a gonoszok annyira tele vannak büszkeséggel, hogy készek egyenesen 
szétrobbanni tőle, mégsem képesek elhordozni Isten látványát és jelenlétét. Mivel azonban 
néha csendben marad és pusztán csak tétlen szemlélőnek tűnik, a zsoltáros konkrétan 
kimondja, hogy amint megharagszik, a romlás küszöbön áll a gonoszok számára. S jóllehet 
egy ideig nemcsak megállhatnak, de tombolásukkal még a felhők fölé is emelkedhetnek, ezért 
itt azt a parancsot kapjuk, hogy várjuk meg a harag idejét. S jegyezzük meg azt is, hogy ez a 
rettentés a gonoszoknak szól, de oly módon, ami kedvesen Istenhez von minden valódi hívőt. 

9. Az egekből jelentetted ki ítéletedet. Az egek névvel a zsoltáros erőteljesen jelzi: Isten 
ítélete túlságosan nyilvánvaló volt ahhoz, hogy akár a szerencsének, akár az emberek 
politikájának lehetett volna tulajdonítani. Isten néha homályosan hajtja végre az ítéleteit, így 
azok földi eredetűeknek tűnnek. Például, mikor istenfélő és bátor fejedelmet támaszt, akkor a 
szent és törvényes adminisztráció, ami az efféle fejedelem alatt virágzik, szintén Isten ítélete, 
de nem látszik meg látványosan annak mennyei eredete. Mivel tehát a szóban forgó segítséget 
rendkívülinek mondja, speciális dicsérettel különbözteti meg. Ugyanez vonatkozik Isten 
ítéletének meghallására, amiről a zsoltáros beszél. Inkább az istenítéletekre mondható, hogy 

                                                
1713 A szekér és ló kifejezés költőien jelentheti a szekérhajtókat és a lovasokat. Az ókorban a harci szekerek 
alkották a csatákban a csatasorok legfontosabb részét. Lásd Bír4:3. A „szekér és ló” helyett Horsley olvasatában 
a „lovas és ló” szerepel. „Valószínű”, mondja, „hogy a járvány Sénakhérib hadseregében ledöntötte a lovakat is, 
nemcsak az embereket, jóllehet az állatok kimúlását a szent történelem írója nem említi”. 
1714 A Károli-fordítás szerint: Az egekből jelentetted ki ítéletedet – a ford. 
1715 “Dont la terre a eu frayeur.” — “Amitől a Föld megrettent.” 
1716 “Pour faire jugement.” — “Az ítélet végrehajtására.” 
1717 “Tous les humbles.” — “Minden alázatosát.” 
1718 A Károli-fordítás szerint: miután felövezed végső haragodat – a ford. 
1719 “Rendez vos voeus.” — “Fizesd meg fogadásaidat.” 
1720 “Ou, a cause de la frayeur.” — Széljegyzet. “Vagy, a félelem okából.” 
1721 A Károli-fordítás szerint: Mert a fejedelmek gőgjét megtöri – a ford. 
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olyan hangosak, mint a mennydörgés, s minden ember füleit elképesztik, mintha csak a 
szemeikkel látták volna azokat. Itt kétségem sincs felőle, hogy azokra a hatalmas 
mennydörgésekre utal, melyek megrettentik az embereket.1722 Mikor azt mondja: a föld 
elcsendesedett, az tulajdonképpen az istentelenekre kell vonatkoztatni, akik páni félelemmel 
engedték át a győzelmet Istennek, s többé már nem mertek úgy heveskedni, ahogyan szoktak. 
Csak a félelem az, aminek a hatására megalázkodtak, s ennek megfelelően a félelmet joggal 
mondja a csendesség okának. Ezalatt nem azt érti, hogy önként meghunyászkodtak, hanem 
Isten kényszerítette őket rá, akár akarták, akár nem. A szavak jelentése tehát az, hogy mikor 
Isten mennydörög a mennyből, az istentelenek által keltett zűrzavarok, amitől a dolgok 
összekeverednek, véget érnek. Egyidejűleg arra is figyelmeztet bennünket, hogy mit 
várhatnak az emberek a lázadásuktól, mert bárki, aki megveti Isten hangosan hallatszó atyai 
hangját, a villámai által fog megsemmisülni. 

10. Mikor felkelt Isten az ítéletre. Isten nagy célját jelenti itt ki, amit akkor tartott szem 
előtt, mikor az ítéleteit végrehajtotta. Ez pedig nem volt más, mint bizonyítékot adni az Ő 
atyai szeretetétől az Ő egész népének. Ezért mutatja be nem szájjal, hanem kézzel 
beszélőként, hogy megmutathassa, mennyire drága az Ő szemében mindenki üdvössége, akik 
félik és szeretik Őt. A felkelt szóval utal arra a tétlenségre és közönyösségre, amit a gonoszok 
tulajdonítanak Istennek, s ami miatt oly nagy szabadságot adnak maguknak. Istenről tehát 
akkor mondja, hogy beült az ítélőszékébe, mikor speciális módon gondoskodik az Ő 
egyházáról. Az igeszakasz célja annak megmutatása, hogy Isten számára ugyanolyan 
lehetetlenség elhagyni a lesújtottat és az ártatlant, mint amennyire lehetetlenség megtagadni 
Önmagát. Meg kell említeni, hogy azért nevezik Bírónak, mert Ő biztosít támogatást az 
igazságtalanul elnyomott szegényeknek. A föld minden nyomorultja, vagy alázatosa 
elnevezés az istenfélőkre vonatkozik, akik a megpróbáltatásoktól lesújtottan nem törnek nagy 
dolgokra, hanem alázatos nyögéssel, türelemmel hordozzák a kereszt terhét. A 
megpróbáltatások legjobb gyümölcse az, hogy általuk tisztul meg az elménk minden gőgtől, s 
válik hajlamosság a szelídségre és a mértékletességre. Mikor ez a hatásuk, abból biztonsággal 
következtethetünk arra, hogy Isten felügyelete és védelme alatt állunk, s Ő kész kiterjeszteni 
ránk a támogatását és a kegyességét. 

11. Mert az emberek haragja megdicsőít téged. Egyesek úgy értelmezik ezeket a 
szavakat, hogy miután az ellenségek alávettettek Istennek, megadják Neki a győzelem 
dicséretét, mert kénytelenek lesznek elismerni, hogy az Ő hatalmas keze által győzettek le. 
Mások finomabb értelmet adnak a szavaknak: Mikor Isten felizgatja a gonoszokat, és felszítja 
dühüket, ezen a módon biztosítja a saját dicsőségének leglátványosabb bemutatását, ahogyan 
a fáraó szívét is pontosan ebből a célból ösztönözte (2Móz14:4, Róm9:17). Ebben az 
értelemben véve a szöveg kétségtelenül nagyon hasznos tanítást foglal magában, de félek 
attól, hogy ez túl kifinomult magyarázat. Én jobbnak látom a szöveg értelmét egyszerűen úgy 
tekinteni, hogy jóllehet Isten és az ő egyháza ellenségeinek tombolása először mindent 
zűrzavarba dönt, és mondhatni sötétséggel vesz körül, végül mégis az Ő dicséretéhez fog 
hozzájárulni, mert a dolog világossá teszi, hogy bármit is tervezzenek el és próbáljanak meg, 
semmilyen mértékben nem lesznek képesek fölé kerekedni. Az igevers befejező részét, a 
harag maradékát te fogod majd vissza, kétféleképpen értelmezhetjük. Miután a חגר chagar ige 
azt jelenti, felövezni, egyesek hozzáteszik az önmagad névmást, és így fordítják az 
igeszakaszt: Az egyház összes ellensége még nincs elgyőzve, de Te, ó Isten, felövezed magad, 
hogy megsemmisítsd a még megmaradtakat. A másik fordítás azonban az egyszerűbb, mely 

                                                
1722 Mikor az Úr egyik angyala szállt alá valamely nagy munka elvégzésére, amire parancsot kapott, a 
villámcsapások és a földrengések gyakorta kísérték a megbízatásának végrehajtását. Nagyon valószínű, hogy 
mindkét tüneményt az erő ennyire látványos megmutatkozása kísérte a száznyolcvanötezer lemészárlását is 
Sénakhérib seregéből. Az Isten meghallott ítélete alatt tehát ennek megfelelően érthetjük a hallott mennydörgést, 
ami pedig ezután következik: a föld megrettent, jelentheti az akkor bekövetkezett földrengést. 
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szerint, noha az ellenségek nem hagyják abba a kegyetlenkedést, Isten végül mégis 
hatékonyan megzabolázza őket, s megakadályozza, hogy sikerrel befejezzék azt, amibe 
belekezdtek.1723 Talán nem lesz alkalmatlan az sem, ha így magyarázzuk az igét: Csomóba 
gyűjtöd, ahogyan franciául mondjuk, „Tu trousseras”, azaz Csomóba gyűjtöd, vagy 
felhalmozod. Tanuljunk meg tehát, mikor a gonoszok elhomályosítják és kétségessé teszik 
Isten gondviselését, türelemmel várni, amíg meg nem dicsőíti Önmagát azzal, hogy elhozza a 
dolgok boldogabb állapotát, és eltiporja vakmerő önteltségüket, megszégyenítvén és 
összezavarván őket. Ha azonban újabb megpróbáltatások érnek minket időről időre, 
emlékezzünk meg arról, hogy tulajdonképpen az Ő hivatala korlátozni a gonoszok haragjának 
maradékát, nehogy az tovább folytatódhasson. Emellett ne lepődjünk meg, ha hébe-hóba 
ezután is megtapasztalunk újabb gaztetteket, mert a Sátánnak egészen a világ végezetéig 
meglesznek a maga partizánjai, vagy ügynökei, akiket mindig Isten gyermekeinek zaklatására 
fog serkenteni. 

12. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek. A kegyeseket 
most a hálaadás gyakorlására buzdítja. A törvény idején a zsidók között uralkodott a fogadási 
áldozatok szokása Isten rájuk ruházott különleges áldásaiért, amivel ünnepélyesen 
kijelentették, hogy a biztonságuk egyedül csak Tőle függött, s csak Neki tartoztak érte. Ezért a 
megadás szóval a gyorsaságot igyekezett az elméjükbe vésni – azt akarván nekik megtanítani, 
hogy nem szabad pusztán csak gyors és megfontolatlan elismerést hangoztatni, hanem arról is 
bizonyságot kell tenniük minden időben, hogy a szabadulásuk emlékezete mélyen 
belerögződött a szívükbe. A legfontosabb dolguk kétségtelenül az volt, hogy komolyan 
elgondolkodjanak rajta: Isten volt a szabadulásuk forrása. Azt is meg kell jegyezni azonban, 
hogy a vallás ünnepélyes gyakorlása, amivel minden ember nemcsak önmagát serkenti, 
hanem másokat is a kötelességeik ellátására, egyáltalában nem felesleges. A második 
mondatban látszólag a szomszédos népekhez szól, mintha azt mondta volna, hogy Isten 
jóságának speciális megnyilvánulásai méltók arra, hogy még az idegen és körülmetéletlen 

                                                
1723 Hammond kijelentése erről a kétféle fordításról világos és teljes: „A fordítók véleménye megoszlik azzal 
kapcsolatosan, hogy a (Kálvin által a visszafogod kifejezéssel fordított) תחגור itt mit jelent. A szó jelentése: 1. 
felövezni, 2. visszafogni. Visszafogni értelemben nagyon tág jelentéssel fog bírni Sénakhéribre vonatkoztatva, 
akiről ez a zsoltár szól. Miután ugyanis a seregéből a száznyolcvanötezer lemészárlása következtében kénytelen 
volt visszavonulni és Ninivében lakozni (2Kir19:36), úgy a visszatérése után a haragjának némi maradéka 
lesújtott az ott élő zsidókra. Ezt láthatjuk a Tóbiás könyve 1:18-ból: ’Azokat is eltemettem, akiket Sénakhérib ölt 
meg. [Amikor Júdeából menekülésszerűen visszatért az után, hogy az ég Királya megbüntette a káromlót, 
Sénakhérib sokat megöletett Izrael fiai közül haragjában.]’ Ezek voltak a haragjának maradványai, s ezt ’fogta 
vissza’ Isten, mert hamarosan Adramélek és Sarézer, a saját fiai ölték meg, ’mikor ő a Nisróknak, az ő Istenének 
templomában imádkozék’ (2Kir19:37). S ebben az értelemben magyarázza Kimchi is: ’Te nyomod majd el 
olyannyira az ellenségeink rosszindulatát, hogy más nemzetek nem mernek majd ellenünk harcolni’, hasonlóan 
Aben Ezrához. Ezért a harag maradékénak itt emberi haragnak kell lenni, amiképpen az igevers korábbi része is 
említi: ’Mert az emberek haragja’, stb. A חגר azonban elsődleges értelemben felövezést, vagy felöltést, önmaga 
felcicomázását jelenti. A felövezés, mint tudjuk, felöltést jelent, s a ruhákra, díszekre vagy fegyverekre 
vonatkozik: a חגור a Zsolt45:4-ben ’Kösd derekadra [övezd fel] kardodat’, de sok más helyen is. Így a ’felövezni 
örömmel’ is ünnepi díszek felvételét jelenti. Ehhez hasonlóan a ’Te övezed fel a harag maradékát’ költői 
kifejezés itt is ’a bosszúállás ruhának, mint köpenynek’ a felöltését jelenti (Ézs59:17), s azt jelzi, hogy Isten a 
bosszúállás végett ékesíti és készíti fel Magát. Ezt közönségesen az Ő haragja mutatja ki. A חמת harag szót a 
legalkalmasabban használja az ember haragjára vonatkoztatva az igevers elején. Az ember haragja az elnyomó 
erőszakossága, dühe és istenkáromlása az előbb említett szelíd, vagy szegény emberrel szemben. Ez a legelső 
Isten provokálásában, majd a שארית maradék, vagy a harag többi része, ami még hátravan Isten számára, Ezzel 
övezi fel, azaz készíti fel Magát látványosan, mint holmi ékességgel, s mint ellenséges készülődéssel az emberek 
szemében. Ez az értelmezés is összeegyeztethető tehát a szövegkörnyezettel. Akármelyik értelmezést is vesszük 
tehát, az igevers két fele tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A תחגור utóbbi értelmezésére indít minket a kaldeus 
változat, így magyarázván az igeszakaszt: ’Te övezted fel, vagy készítetted elő, vagy készítetted el a harag többi 
részét (Isten haragját értve alatta) a nemzetek megsemmisítése végett’.” 
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nemzetek is ünnepeljék.1724 Nekem azonban úgy tűnik, hogy ezek a szavak vagy a lévitáknak, 
vagy Ábrahám minden leszármazottjának szólnak, mert mindkettőről mondhatjuk, hogy Isten 
körül vannak egyrészt azért, mert a sátor a tábor közepén állt, amíg az izraeliták a pusztában 
vándoroltak, másrészt azért, mert a szövetség ládájának nyugvóhelyéül a Sion hegye 
jelöltetett ki, ahová a nép az egész ország minden környező részéből el szokott járni. S a 
lévitákra bízatott a templomról való gondoskodás, nekik kellett arra felügyelni és őrködni 
körülötte. A למורא lammora szót a fordítók többsége Istenre vonatkoztatja és rettenetesnek 
fordítja. Néha azonban maga a félelem szó jelenti Istent passzív értelemben.1725 Ha a 
pogányokra és a hitetlen népekre vonatkozik,1726 akkor azt fogja jelenteni, hogy Isten 
adófizetői lesznek, mert a félelemtől sújtva nem mernek többé semmiféle ellenállást sem 
tanúsítani Vele szemben. Valószínűbb azonban, hogy ez a szó Istenre vonatkozik, akit a 
próféta joggal nevez rettenetesnek, miután a hatalmának ennyire látványos bizonyítékát adta. 

13. Mert a fejedelmek lelkét megtöri.1727 Miután a héber בצר batsar szó néha azt 
jelenti: megerősíteni, egyesek úgy vélik, így is kell fordítani ebben az igeszakaszban. Miután 
azonban az igevers két részében ugyanaz a mondat ismétlődik, nekem kétségem sincs afelől, 
hogy az első mondatban azt jelenti: az értelem és a bölcsesség vétetett el a fejedelmektől, s a 
másodikban Istent általánosságban láttatja a számukra rettenetesnek, mert hanyatt-homlok 
fogja letaszítani őket a fennköltségükből. Miután a legelső dolog, ami egy vállalkozás sikeres 
végeredményéhez szükséges, a szilárd előrelátás birtoklása, melynek Isten népe oly gyakran 
van híján a megpróbáltatásaik nagy zűrzavarában, miközben az istentelenek viszont gyakorta 
túlságosan is élesen látók a fortélyos mesterkedéseikben, a zsoltáros itt azt mondja ki, hogy 
Isten hatalmában áll megfosztani az értelemtől és megvakítani azokat, akik látszólag 
felülmúlnak másokat az éleselméjűségben és a leleményességben. A fejedelmek többsége 
Isten egyházának ellenségei, ezért mondja ki konkrétan, hogy Ő egyedül elégséges a Föld 
összes királyának a legyőzésére. Mikor azt mondja, hogy megtöri lelküket, vagy elveszi tőlük, 
ezt a zsarnokokra és rablókra kell korlátoznia, akiket Isten megbolondít, mert látja, hogy 
minden elmésségüket, és tanácsukat a károkozásnak szentelik. 

                                                
1724 Ez Kimchi magyarázata. Ő az „a kik Ő körülte laknak” alatt az Izraelhez, így Istenhez is közel lakó népeket 
érti. 
1725 Ebben az értelemben használja az 1Móz31:53: „És megesküvék Jákób az ő atyjának Izsáknak félelmére”. 
1726 Ha így használjuk, akkor az olvasat ez lesz: „A körül lakók hozzanak Neki ajándékokat a félelem okából.” 
1727 A Kálvin által használt szó a „vindemiabit”, ami az eredeti יכור yebtstor ige pontos jelentését fejezi ki. Ez a 
 levág, letör igéből származik, ami tulajdonképpen a szőlőre, és gyümölcsökre vonatkozik. A Septuaginta בצר
olvasata az „elvesz”. 
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77. zsoltár 
 
Bárki is írta ezt a zsoltárt, a Szentlélek szemlátomást az ő szájával diktált közös 

imaformát az egyháznak a megpróbáltatásaiban, hogy az istenfélők még a legkegyetlenebb 
üldöztetések során se mulasszák el imáikat a menny felé irányítani. Itt nem egyes konkrét 
személyek magán-bánata van kifejezve, hanem a választott nép siralmai és nyögései. A 
kegyesek ünneplik azt a szabadulást, ami egyszer megadatott nekik, s ami Isten örök 
kegyelmének volt a bizonysága, hogy ezzel megelevenítsék és megerősítsék magukat az 
imádkozás nagyobb buzgósággal történő gyakorlására. 

 
1. Az éneklőmesternek, Jedutunnak; Aszáfé, zsoltár. 
2. Szavamat Istenhez emeltem és kiáltottam; szavamat Istenhez emeltem, és 

meghallgatott engem.1728 
3. Nyomorúságom idején az Urat kerestem; kezem feltartottam éjjel szünetlenül; 

lelkem nem akart vigasztalást bevenni.1729 
4. Istenről emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem. 

Szela. 
5. Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de nem szólhatok. 
6. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. 
7. Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt 

kutatja lelkem: 
 
2. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Ez nem pusztán panasz, ahogyan egyes 

igemagyarázók magyarázzák, utalván a meglepetésre, amit Isten népe érzett, mikor 
megtapasztalták, hogy Aki eddig teljesíteni szokta a kéréseiket, most becsukta előttük a füleit, 
és hiába hívták Őt segítségül. Valószínűbbnek tűnik, hogy a próféta vagy az elméjének 
pillanatnyi érzéseiről beszél, vagy arról emlékezik, miképpen tapasztalta meg, hogy Isten kész 
volt meghallgatni az imáit. Kétség sem férhet ahhoz, hogy az őt sújtó fájdalom nagyságát írja 
le, sőt véleményem szerint az igék múlt és jövő idejű alakjaival folytatólagos történést ír le. 
Először is azt jelenti ki, hogy nem hasogatta a levegőt ostoba módon a kiáltásaival, mint 
teszik ezt sokan, akik mértéktelenül és véletlenszerűen hallatják a keserű kiáltásaikat a 
fájdalmukban, hanem Istenhez intézte a mondanivalóját, mikor a szükség rákényszerítette a 
kiáltásra. A kiáltani igéhez kapcsolódó és kötőszót időhatározóként kell értelmezni ekképpen: 
Mikor kiáltottam, a hangom Istenhez jutott. Egyben azt is megmutatja, hogy noha sokszor 
meg kellett ismételnie a kiáltását, nem adta fel a kitartást az imádkozásban. Amit rögtön ez 
után tesz hozzá, azt a hite megerősítése végett mondja: és meghallgatott engem. Az és 
kötőszó, mint oly sok helyen, a mert okhatározó helyett szerepel. A jelentése az, hogy azzal a 
megfontolással bátorította magát az Istenhez kiáltásra, hogy ez volt a megszokott módszer 
Istentől, mellyel kegyességét és irgalmát kimutatta iránta. 

3. Nyomorúságom idején az Urat kerestem. Ebben az igeversben konkrétabban is 
kifejezi azt a fájdalmas és kemény elnyomást, melyben az egyháznak volt része abban az 
időben. Van azonban némi kétértelműség a szavakban. A héber יד yad szó, amit én kéznek 
fordítottam, jelképesen néha sebet jelent. Ezért sokan így is fordítják: A sebem éjjel folyt, és 

                                                
1728 A Károli-fordítás szerint: Szavamat Istenhez emelem és kiáltok; szavamat Istenhez emelem, hogy 
figyelmezzen reám. – a ford. 
1729 A Károli-fordítás szerint: Nyomorúságom idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szünetlenül; lelkem 
nem akar vigasztalást bevenni. – a ford. 
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nem hagyta abba,1730 azaz a sebem nem tisztult meg gennytől annyira, hogy a folyása 
abbamaradt volna. Én azonban inkább a közönséges jelentésével veszem a szót, ami a kéz, 
mivel a נגרה niggera ige, amit használ, nemcsak azt jelenti, hogy folyik, mint a gyulladás, 
hanem azt is, hogy kinyújtani, vagy kiterjeszteni.1731 Mikor kijelenti, hogy a nyomorúsága 
napján az Urat kereste, s a kezeit Felé nyújtotta éjjel, ez azt jelenti, hogy folytonosan 
imádkozott – azaz a szíve oly buzgón és fáradhatatlanul merül ennek gyakorlásába, hogy nem 
is volt képes attól elállni. Az igevers záró mondatába be kell toldani a noha ellentétes 
kötőszót, s így a jelentése az lesz, hogy noha a próféta nem talált se vigaszt, se enyhülést a 
szomorúságának fájdalmára, mégis továbbra is Isten felé nyújtotta a kezét. Ezen a módon kell 
harcolnunk a kétségbeesés ellen, hogy a szomorúságunk, noha gyógyíthatatlannak tűnik, 
mégse zárja be a szánkat, s tartson vissza minket attól, hogy imáinkat Isten elé vigyük. 

4. Istenről emlékezem és sóhajtok. A zsoltáros itt különféle kifejezésformákat használ 
a bánata hevességének, s egyidejűleg a megpróbáltatása nagyságának bemutatására. Arról 
panaszkodik, hogy ami eddig a fájdalma enyhítésének egyetlen orvossága volt, az most a 
nyugtalanság forrásává vált a számára. Valóban furcsának tűnhet, hogy az igazi hívők elméit 
zavarja a megemlékezés Istenről. De az ihletett szerző szavainak jelentése valóban annyi, 
hogy bár gondolt Istenre, az elméje aggodalma nem szűnt meg. Kétségtelenül gyakran 
megtörténik, hogy a megemlékezés Istenről a megpróbáltatás idején csak fokozza az 
istenfélők fájdalmát és szomorúságát, mikor például arra gondolnak, hogy haragszik rájuk. A 
próféta azonban nem azt mondja, hogy a szíve újabb kétségbeesésbe és nyugtalanságba lett 
taszítva, valahányszor Isten eszébe jutott. Ő csak azt panaszolja, hogy nem jött vigasztalás 
Istentől, ami enyhülést adhatott volna neki, s ez az a megpróbáltatás, amit nagyon nehéz 
elviselni. Nem meglepő látni a gonoszokat halálos mentális agóniában gyötrődni. Miután 
ugyanis a nagy céljuk és erőfeszítésük az eltávolodás Istentől, el kell szenvedniük a 
megérdemelt büntetést, az Ellene való lázadás okából. Mikor azonban a megemlékezés 
Istenről, amiből vigasztalást próbálunk meríteni a megpróbáltatásaink enyhítése végett, nem 
ad megnyugvást, vagy csöndessége az elménknek, akkor készek vagyunk azt gondolni, hogy 
Ő játszadozik velünk. Mindazonáltal megtanuljuk ebből az igeversből, hogy bármennyire is 
az emésztődés, a bánat és a nyugtalanság az osztályrészünk, ki kell tartanunk Isten segítségül 
hívásában mindezen akadályok közepette is. 

5. Szemeimet ébren tartod.1732 Ez az igevers tulajdonképpen ugyanazt jelenti, mint az 
előző. A zsoltáros azt jelenti ki, hogy az egész éjszakát ébren töltötte, mert Isten nem adott 
neki enyhülést. Az éjszaka az ókorban fel volt osztva megannyi őrváltásra, s ennek 
megfelelően írja le a folytatódó bánatát, ami meggátolta az alvásban, a szemek jelképes 
értelmű ébren tartásával. Mikor nem sokkal korábban kijelentette, hogy hangosan imádkozott 
Istenhez, most viszont azt mondja, hogy nem szólhat, ebben némi ellentmondás látszik. Ezt a 
problémát már megoldottuk a Zsolt32:4 magyarázatánál, ahol megmutattuk, hogy az igazi 
                                                
1730 Ez az angol Biblia fordítása, amit dr. Adam Clarke „a legérthetetlenebb fordításnak” nevez. A széljegyzete 
azonban, „a kezemet”, a szerző olvasatát támasztja alá. 
1731 Ezt a fordítást fogadja el sok kritikus, s ez tűnik az igeszakasz valódi jelentésének. Symmachus változata 
például ή χειρ μου νυκτος εκτετατο διενεκως, „a kezeim folyton ki voltak nyújtva éjjel”, s Jeromos is 
hasonlóképpen fordítja: „Manus mea nocte extenditur, et non quiescit”. Parkhurst ekképpen fordítja a verset: „A 
nyomorúságom napján az Urat kerestem, a kezem ki volt nyújtva éjjel szüntelen”, vagy „szünet nélkül”. Ezzel 
egyezik meg Horsley, Mant, Fry, Adam Clarke, Walford és mások változata. A kezek kinyújtása szokásos 
testtartás volt imádkozás közben. A ידי helyett a kaldeus változatban az עיני, „szemeim lefolytak” szerepel, amit 
Secker érsek, és Green vélnek a valódi jelentésnek. 
1732 Egyes zsidó igemagyarázók így fordítják ezt a mondatot: „Szemöldökeimet Te tartod”. A szemöldököket, 
melyek a szemet védik, így nem volt képes a szemeit becsukni, és nem tudott elaludni. Az alvás a bajban levő 
számára azzal a hatással jár, hogy a fájdalma egy időre történő megszakad, s ennek meggyengülése a test 
felfrissülését eredményezi. Ilyen körülmények között tehát nagy áldás, és hevesen vágyunk rá. Ha azonban 
megtagadtatik tőlünk, s a szenvedőnek álmatlan és kifárasztó éjszakái lesznek, az hatalmas mértékben fokozza a 
nyomorúságát. 
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hívők, mikor elborítja őket a bánat, nem a változatlan egyformaság állapotában folytatják, 
hanem néha szabad folyást engednek a sóhajoknak és a panaszoknak, máskor pedig csendben 
maradnak, mintha bezárult volna a szájuk. Nem csoda tehát, ha úgy elborították, és mondhatni 
úgy elnyelték a megpróbáltatások, hogy képtelen volt akár csak egyetlen szót is kiejteni. 

6. Elmélkedem a régi napokról. Nem kétséges, hogy megpróbálta a bánatát enyhíteni a 
korábbi öröméről való megemlékezéssel, de elmondja, hogy ezt a megkönnyebbülést nem érte 
el sem túl könnyen, sem túl gyorsan. A régi napok és hajdankori évek kifejezésekkel látszólag 
nemcsak a saját életének rövid szakaszára tekint, hanem sok korszakot is felölel. Isten 
népének a megpróbáltatások során kétségtelenül nemcsak az egyedileg megtapasztalt isteni 
áldásokra kellene tekinteni, és azokról megemlékezni, hanem valamennyi áldásról, melyeket 
az Isten a különböző korokban ruházott rá az egyházára. A szövegből azonban könnyen 
kikövetkeztethető, hogy mikor a próféta emlékezetébe idézte mindazokat az örömöket, 
melyeket Isten a múltban adott meg, a saját tapasztalatával kezdte. 

7. Megemlékezem éjjel az én énekeimről. Az énekeim alatt a hálaadás tevékenységét 
érti, amit a bővelkedés idején gyakorolt.1733 Nincs alkalmasabb orvosság a fájdalmaink 
gyógyítására, amint az imént megjegyeztem, mint pontosan ez, de a Sátán néha nagyon 
ravaszul emlékezetünkbe idézi Isten jótéteményeit, hogy ezek hiányának érzésével mélyebb 
sebet ejthessen az elménken. Nagyon valószínű tehát, hogy a prófétát keserű fájdalmak járták 
át, mikor összevetette a múltban megtapasztalt örömöt a jelenben megszenvedett csapásokkal. 
Konkrétan említi az éjszakát, mert mikor egyedül vagyunk, s visszavonulunk az emberek 
társaságától és jelenlététől, akkor jobban megszaporodnak az elmében a gondok és a 
gondolatok, mint azt a nap során tapasztaljuk. Amit rögtön ezután tesz hozzá az 
elgondolkodásról a szívben, az ugyanazt jelenti. Az egyedüllét arra készteti az embereket, 
hogy elméjükben is vonuljanak vissza, vizsgálják meg önmagukat alaposan, s szabadon és 
teljesen őszintén beszéljenek magukkal, mikor egyetlen teremtett lény sem gátolja őket ebben 
a jelenlétével. 

Az igeszakasz utolsó mondata, az azt kutatja lelkem kettős magyarázatot is megenged. 
Mivel a חפש chaphas szó, ami azt jelenti, szorgalmasan kutatni,1734 ami hímnemű, valamint a 
 ruach, lélek, ami néha nőnemű, egyes igemagyarázók azt feltételezték, hogy itt Isten nevétרוה 
kell érteni, s ekképpen magyarázzák a zsoltáros mondatát: Nincsen semmi, ó Uram, úgy 
elrejtve a szívemben, amihez Te ne férnél hozzá. S Istent teljesen helyesen mondják az emberi 
lelket kutatónak, amit Ő ráz föl a tunyaságából és a szunnyadozásából, s gyakoroltat heves 
érzelmekkel. Akkor aztán minden rejtek-, és búvóhely, legyenek azok bármennyire 
homályosak, át lesznek kutatva, s a korábban ismeretlen érzelmek napvilágra kerülnek. 
Miután azonban a főnév neme a héberben kérdéses, mások szabadon fordítják a lelkem 
szorgalmasan kutat kifejezéssel. Ezt az értelmet fogadják el a legáltalánosabban, s miután ez a 
legtermészetesebb, én is kész vagyok elfogadni. A vizsgálatban, melyről az ihletett szerző 
említést tesz, azokat az okokat keresi, melyek miatt oly komolyan szenvedett, s amelyek miatt 
a megpróbáltatásai is érték. Bizonyosan nagyon hasznos efféle dolgokon elmélkedni, s Isten 
célja, hogy erre serkentsen minket, mikor bármiféle nyomorúság nehezedik ránk. Semmi sem 

                                                
1733 Az idők valóban nagyon megváltoztak. Korábban az alvását az érzéseiből fakadó öröm gátolta, ami még az 
éjszakában is a hálaadásra késztette, most viszont az álmát a betegsége súlyossága, és a lelke zaklatottsága vette 
el, ami csak fokozta a kontrasztot a múltbeli boldogságával.” – Walford. 
1734 „A חפש chaphas szó olyan kutakodást jelent, amit a kutatás végett levetkőzni kényszerülő ember végez, vagy 
az, aki felfedi a takaróit, rétegről rétegre keresve, illetve, ahogyan mondani szoktuk, aki minden követ felforgat. 
A Vulgata fordítása: et scopebam spiritum meum. Miután a scopebam nem tisztán latin szó, ezért valószínűleg a 
görögből származik: σκοπεω, szkopeo, keresgélni, figyelmesen fontolóra venni. Nem használja azonban más 
szerző, csak szent Jeromos, s ő is csak itt, és az Ézs14:23-nál: ’és elsöpröm azt a pusztítás seprőjével’, ’scopabo 
eam in scopa terens’. Ebből látjuk, hogy a scopae, seprű, vesszőseprű jelentésű főnévből alkotott igét.” – Dr. 
Adam Clarke. 
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romlottabb, mint azok ostobasága,1735 akik megkeményítik magukat Isten ostorcsapásai alatt. 
Csak a megfelelő korlátok között kell maradnunk ahhoz, hogy el ne nyeljen minket a túlságos 
bánat, s el ne borítson minket az isteni ítéletek mérhetetlen mélysége, mikor megpróbáljuk 
azokat alaposan kikutatni. A próféta szavainak jelentése tehát az, hogy vigasztalást keresett 
mindenfelé, de semmit sem talált, ami enyhíthette volna szomorúságának keserűségét. 

 
8. Avagy mindörökké elvet-é az Úr? és nem lesz-é többé jóakaró? 
9. Avagy végképen elfogyott-é az ő kegyelme?1736 vagy megszűnik-é igérete 

nemzedékről nemzedékre? 
10. Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? avagy elzárta-é haragjában az ő 

irgalmát? Szela. 
11. És mondám: Az én halálom,1737 a Fölséges jobbjának évei.1738 
 
8. és 9. Avagy mindörökké elvet-é az Úr? Az itt szereplő kijelentések kétségtelenül 

annak a kutatásnak a részeit képezik, amik a zsoltáros elméjét lekötötték. Arra céloz, hogy 
majdnem elborította a megpróbáltatások hosszas sora. Nem beszélt így ugyanis mindaddig, 
amíg nem szenvedte a megpróbáltatásokat oly hosszú időn át, hogy már alig merte a 
reménységet táplálni az iránt, hogy Isten a jövőben kegyes lesz hozzá. Joggal okoskodhatott 
azon: vajon kegyes lesz-e Isten továbbra is, mikor ugyanis Isten a kegyeibe fogad, ezt azon az 
alapon teszi, hogy mindvégig az is marad hozzánk. Tulajdonképpen nem arról panaszkodik, 
hogy hibát talált Istenben, hanem inkább önmagával okoskodva jut arra a következtetésre 
Isten természetéből kiindulva,: nem lehet, hogy ne legyen továbbra is szabadon kegyes az Ő 
népe iránt, akikkel szemben egykor már Atyjukként viselkedett. S ahogyan minden, az 
istenfélők által az Isten kezéből kapott áldást Isten puszta jótetszésére, mint forrásra vezetett 
vissza, nem sokkal ezután az isteni jóságot is hozzáteszi, mintha ezt mondta volna: Miképpen 
vélhetnénk lehetségesnek, hogy Isten megszakítja atyai mivoltának menetét, ha fontolóra 
vesszük: Ő nem foszthatja meg Önmagát a saját természetétől. Látjuk tehát, miképpen veri 
vissza a kísértés támadását az Isten jóságából merített érvvel. Mikor felteszi a kérdést: vagy 
megszűnik-é igérete nemzedékről nemzedékre?, azzal arra céloz, hogy nem volt semmi 
vigasztalása, mert nem talált a hitét támogató és megerősítő ígéretet. Mi valóban a 
kétségbeesés örvényébe vettetünk, mikor Isten elveszi tőlünk az ígéreteit, melyekben a 
boldogságunk és az üdvösségünk rejlik. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy miután a törvény a 
kezükben volt, így nem lehettek Isten Ígéje nélkül, arra azt mondom, hogy a korábbi korszak 
tökéletlensége miatt, mikor Krisztus még nem mutatkozott meg,1739 speciális ígéretekre volt 
szükség. Ennek megfelelően látjuk a Zsolt74:9-ban a kegyeseket panaszkodni arról, hogy 
többé már nem látják a megszokott jeleiket, és nincs többé közöttük az időszakokat ismerő 
próféta. Ha Dávid volt ennek a zsoltárnak a szerzője, akkor tudjuk, hogy a kételkedés és 
összezavarodás dolgaiban Istent szokta megkérdezni, és Isten válaszolni is szokott neki. Ha 
megfosztatott a megkönnyebbülés eme forrásától a megpróbáltatásainak közepette, akkor jó 
oka volt azon keseregni, hogy nem talált a hitét támogató és erősítő jóslatot, vagy Ígét. Ha 
azonban a zsoltárt másik ihletett próféta alkotta, ez a panasz ráillik a zsidóknak a babiloni 
fogságból történt hazajövetele és a Krisztus eljövetele közötti időszakra. Ebben az időszakban 
ugyanis a prófécia menete bizonyos módon megszakadt, és senki sem ruháztatott fel a 
Szentlélek különleges ajándékaival a lesújtottak szívének felemelése végett, vagy azért, hogy 

                                                
1735 “La stupidite brutale.” — “A brutális ostobasága.” 
1736 “Ou, sera-il eslongne.” — Széljegyzet. “Vagy, távol marad.” 
1737 “C’est, ma maladie.” — Széljegyzet. “Azaz, a betegségem.” 
1738 “Ou, changemens.” — Széljegyzet. “Vagy, megváltozásai.” A Károli-fordítás szerint: És mondám: Ez az én 
betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott – a ford. 
1739 “Qu’a cause de l’infirmite du temps, (ascavoir avant la manifestation de Christ.)” 
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támogassa őket és óvja meg az elbukástól. Emellett néha az is megtörténik, hogy noha Isten 
Ígéje felkínáltatik nekünk, mégsem jut be az elménkbe, mert olyan mély kétségbeesésbe 
zuhantunk, ami meggátol minket a legcsekélyebb vigasztalás átvételében is. Én azonban a 
korábbi értelmezést támogatom, mely szerint az egyház most híján volt azoknak a speciális 
profetikus bejelentéseknek, melyekkel korábban megáldatott, s miután még mindig az 
üdvökonómia árnyékainak puszta látványától függött, állandóan friss utánpótlásra volt ebben 
szüksége. Ebből azt a hasznos leckét tanulhatjuk meg, hogy nem kell ok nélkül 
nyugtalankodnunk, ha Isten bármikor visszatartja az Ő Ígéjét tőlünk. Emlékezzünk, Ő olyan 
csodálatos módszerekkel teszi próbára a népét, hogy azt képzelik, az egész Szentírás elfordult 
a tulajdonképpeni céljától, s jóllehet vágyakoznak Isten beszédének meghallására, mégsem 
ejtik szerét annak, hogy a saját konkrét esetükre vonatkoztassák a szavait. Ez, mint mondtam, 
kétségbeejtő és fájdalmas dolog, de nem szabad gátolnia minket az imádkozás gyakorlásában. 

10. Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? A próféta még mindig önmagával 
vitatkozik ugyanebben a témában. Célja azonban nem a hitének legyőzése, hanem inkább a 
felemelése. Nem úgy teszi fel ezt a kérdést, mintha a dolog, amire utal, kérdéses lenne. Inkább 
mintha ezt mondta volna: Vajon megfeledkezett Isten Önmagáról? Vagy megváltoztatta a 
természetét? Mert nem lehet Isten, ha nem könyörületes. Valóban elismerem, hogy nem 
maradt rendületlen, mintha acélszíve lett volna. De minél hevesebb támadások érték, annál 
szilárdabban támaszkodott az igazságra: Isten jósága olyan elválaszthatatlanul kapcsolódik az 
Ő lényegéhez, hogy az lehetetlenné teszi a számára, hogy ne legyen könyörületes. 
Valahányszor tehát kételyek bukkannak fel az elménkben, mikor gondok zaklatnak és 
szomorúságok sújtanak le, tanuljuk meg megpróbálni, hogy kielégítő választ adjunk a 
kérdésre: Vajon Isten megváltoztatta a természetét, hogy többé már nem könyörületes? Az 
utolsó mondat, avagy elzárta-é haragjában az ő irgalmát?, tulajdonképpen ugyanazt jelenti. 
Nagyon általános és figyelemre méltó megfigyelés volt az a szent pátriárkák között, hogy 
Isten hosszan tűrő, késedelmes a haragra, kész megbocsátani és könnyen meghallgatja a 
könyörgéseket. Ebből származott Habakkuk kérése is: „Haragban emlékezzél meg 
kegyelmességről!” (Hab3:2) A próféta ezután itt arra a következtetésre jut, hogy a büntetés, 
ami őt sújtotta, nem akadályozza meg Istent abban, hogy ismét kibéküljön vele, s visszatérjen 
a megszokott áldás-osztó módjához, mert a népe elleni haragja csak egy pillanatig tart. Sőt, 
még mikor Isten a haragja jeleit is mutatja, akkor sem szűnik meg gyengéden szeretni azokat, 
akiket büntet. Igaz, haragja folytonosan megmarad az elvetetteken, de a próféta, Isten 
gyermekei közé számlálván önmagát joggal érvel annak lehetetlenségéből kiindulva, hogy 
Isten ideig-óráig tartó nemtetszése nem szakíthatja meg a jóságának és könyörületének 
menetét. 

11. És mondám: Az én halálom, a Fölséges jobbjának évei. Ezt az igeszakaszt 
különféleképpen magyarázták. Egyesek a חלותי challothi szót a חלה chalah szóból 
származtatják, aminek a jelentése megölni, úgy vélekedvén, hogy a próféta azt akarta 
mondani: mikor elborította a megpróbáltatások megsokasodása, az egyetlen következtetés, 
amire juthatott, hogy Isten a végső pusztulást jelölte ki a számára. Nyelvezete pedig annak 
megvallása, hogy kétségbe esett. Mások így fordítják: megbetegedett, meggyengült, vagy 
megerőtlenedett, s ez sokkal jobban illik az igeszakasz témájához.1740 Ők azonban eltérő 
véleményen vannak a szavak jelentését illetően. Egyes igemagyarázók szerint a próféta 
önmagát vádolja és ítéli el elméje elpuhultsága okából, valamint azért, mert nem áll ellene 

                                                
1740 Walford így fordítja: „Akkor azt mondtam: ez az én betegségem”. „Ez a szöveg pontos fordítása”, jegyzi 
meg. „Valamilyen fájdalmas betegség érte utol, amit csak fokozott a lelke depressziója, ami megfosztotta őt a 
mentális elevenségtől és energiától, s mindent a legsötétebb színekbe öltöztetett… ’Azt mondta: Ez az én 
betegségem’. Az elmémet lesújtották anyagi testem gyötrő érzései, emiatt a változások, melyek Isten kezéből 
értek engem a legsötétebb színekben tűntek fel, s így kész vagyok feladni minden reményt, hogy valaha is olyan 
jóságos lesz hozzám, mint korábban volt.” 



 736 

férfiasabban a kísértéseknek.1741 Ezt a magyarázatot elfogadhatjuk, mert Isten népe 
rendszerint azután szedi össze a bátorságát, miután egy darabig a kísértés megrázkódtatása 
alatt ingadozott. Én azonban más magyarázatot tartok jobbnak, nevezetesen hogy ez csak 
időszakos betegség volt, s ezen az alapon hasonlítja közvetve a halálhoz, amiképpen a 
Zsolt118:18-ban is olvassuk: „Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem 
a halálnak”. Továbbá: „Nem halok meg, hanem élek” (Zsolt118:17). Ezért, kétségem sincs 
felőle, annak a magabiztos meggyőződésnek a táplálásával könnyít magán, hogy jóllehet 
mostanság csüggedt, az csak egy ideg tart majd, ezért illik türelemmel tűrnie ezt a betegséget, 
mert az nem halálos. 

Az igemagyarázók nem értenek egyet a második mondat magyarázatában sem. Azok, 
akik összekapcsolják ezt az igeverset az előző versekkel, úgy vélik, a próféta először a 
reményvesztettség olyan állapotába jutott, hogy végleg levetettként tekintett magára, s csak 
ezután emelte fel a fejét, amiképpen azok szokták, akik hajótörést szenvedve és a mélységbe 
merülve kiemelkednek a habokból. Emellett ezt a bátorítás szavainak vélik, amiket másvalaki 
mond a prófétának, felszólítván őt arra: emlékezzen meg az évekről, melyek során 
megtapasztalta, hogy Isten könyörületes hozzá. Helyesebb lesz azonban ekképpen értelmezni 
a szavakat: „Nincs okod azt gondolni, hogy most már halálra vagy ítélve, mert nem 
gyógyíthatatlan betegség alatt munkálkodsz, és Isten meg szokta gyógyítani azokat, akiket 
megver”. Nem vetem el azok véleményét, akik a שנות shenoth szót változásoknak 
fordítják,1742 mert miután a héber שנה shanah ige azt jelenti: megváltozni, vagy újra és újra 
megtenni, a zsidók ebből alakították ki a נותש  shenoth szót, amit az évek jelölésére használnak 
az ismétlődő jellegük, a körforgásuk miatt mondhatni ugyanazon a pályán. Ám bárhogyan is 
értsük, a vigasztalás, amiről beszéltem, szilárd marad, ami nem más, mint hogy a próféta, 
biztosítván magát állapotának kedvező változásáról, nem tekinti magát halálra ítéltnek. Mások 
kissé eltérően magyarázzák, másként megközelítve. Mintha a próféta ezt mondta volna: Miért 
nem tűröd Isten szigorúságát most, mikor eddig a nagylelkűségével vidított fel téged? 
Ahogyan Jób is mondta: „Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-é el?” 
(Jób2:10) Valószínűbb azonban, hogy a próféta a jövőre irányítja a tekintetét, s úgy érti: illik 
megvárnia a Felséges jobbjának éveit, vagy körbefordulását, amíg a helyzet világos és 
vitathatatlan bizonyítékát szolgáltatja annak, hogy az Ő kegyessége iránta megújult. 

 
12. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani 

csodáidról; 
13. És elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. 
14. Oh Isten, a te utad a szentélyben vannak;1743 kicsoda olyan nagy Isten, mint 

az Isten? 

                                                
1741 E szerint a nézet szerint arra utal, amit 8-10. versekben mondott, ahol látszólag arra a következtetésre jutott, 
hogy soha nem lesz vége a mostani megpróbáltatásainak. Mintha már megszületett volna a rendelet, és Isten 
kihirdette volna a végső, és visszavonhatatlan ítéletet. Itt azonban felülvizsgálja és helyesbíti magát, amiért ilyen 
szavakat mondott, s felszólítja a gondolatait az Istennel kapcsolatos igazabb és bátorítóbb kijelentések 
megfogalmazására. Elismeri a bűnét, amiért megkérdőjelezte az isteni szeretete, illetve mert utat engedett az 
azzal kapcsolatos kételyeknek, s megvallja, hogy ez a természete megromlásának és a hite gyengeségének a 
következménye. Ezért szólt nyersen és elhamarkodottan, s magára véve ezt a szégyent és zűrzavart, most már 
ellenáll neki, és nem megy tovább ebben az irányban. Walford így fordítja: És mondám: Ez az én betegségem, 
hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott. „Nincs hitelessége”, jegyzi meg „a ’megemlékezem az évekről’ 
változatnak. A zsoltáros szavai azt jelentik, hogy ’Isten hatalma változtatta meg az állapotomat: az egészség és a 
békesség állapotából a betegségbe, fájdalomba és bánatba kerültem’. Erről, mondja, megemlékezik, hogy 
valamiféle reménységre serkentse, hogy az őt súlyos állapotba hozó hatalom majd ismét fel fogja emelni”. 
1742 A szerző látszólag azokra az igemagyarázókra gondol, akik – mint az angol változatban is – beszúrják a De 
én megemlékezem szavakat „a Fölséges jobbjának évei” kifejezés elé. 
1743 A Károli-fordítás szerint: Oh Isten, a te utad szentséges – a ford. 
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15. Te vagy az Isten, a ki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te 
hatalmadat. 

 
12. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről. A próféta most az új felbátorodástól 

ihletetten élénken ellenáll a kísértéseknek, melyek mostanáig olyannyira eluralkodtak vele 
szemben, hogy már majdnem legyűrték a hitét. Ez a megemlékezés Isten cselekedeteiről más, 
mint az a megemlékezés, amelyről korábban beszélt. Akkor bizonyos távolságról szemlélte az 
isteni jótéteményeket, s elégtelennek találta a szemlélődést a bánatának enyhítéséhez, vagy 
csillapításához. Itt viszont úgy ragadja meg ezeket, mint mondhatni Isten örök kegyelmének 
megerősített bizonyságait. S hogy még nagyobb komolysággal fejezze ki magát, megismétli 
ugyanazt a mondatot, egy állítást közbeszúrva, mert a כי ki itt egyszerűen csak a kijelentés 
megerősítését, vagy fokozását szolgálja. Megszerezvén tehát mondhatni a győzelmet, diadalt 
ül a megemlékezéssel Isten cselekedeteiről, teljesen biztos lévén abban, hogy Isten 
ugyanolyan lesz majd, mint amilyennek a kezdetektől fogva mutatkozott. A második 
mondatban nagyon felmagasztalja Isten hatalmát, amit szolgáinak megőrzésében mutatott ki: 
megemlékezem hajdani csodáidról. Egyes számot használ: a te titkos, vagy csodálatos tetted, 
én azonban nem vonakodtam kiigazítani a homályosságot a többes számra váltással. 
Nemsokára látjuk majd, amint egyes számot használ sok csoda megjelölésére. Röviden tehát 
azt mondja ki, hogy Isten csodálatos hatalma, amit mindig bevet s szolgáinak megőrzése és 
üdvözítése végett, mindig elégséges a számunkra, hogy felülkerekedjünk minden 
szomorúságunkon, feltéve, hogy megfelelően reagálunk arra. Tanuljuk hát meg ebből, hogy 
noha a megemlékezés Isten csodáiról néha kevesebb vigasztalást nyújt, mint amennyit 
szeretnénk, s amennyit a körülményeink megkövetelnének, mindazonáltal arra kell 
törekednünk, hogy a bánat miatti gyengeség ne törje meg a bátorságunkat. Ez megérdemli, 
hogy a legnagyobb figyelemmel legyünk iránta. A szomorúság idején mindig is vágyunk 
valami orvosságra a keserűségének enyhítése végett, de az egyetlen mód, ahogyan ez 
megtehető, ha Istenre vetjük a gondjainkat. Gyakran megtörténik azonban, hogy minél 
közelebb jön Ő mihozzánk, külső megjelenésével annál jobban fokozza a szomorúságunkat. 
Sokan tehát, mikor nem származik előnyük ebből, azt képzelik: jobbat nem is tehetnének, 
mint hogy elfelejtik Őt. Ezért megvetik a szavát, amitől a szomorúságuk nemhogy nem 
enyhül, hanem inkább még keserűbbé válik, s ami még rosszabb, arra vágynak, hogy a 
bánatukat fokozó és felszító Isten kerüljön minél messzebbre. Mások az emlékezetét 
eltemetendő teljes mértékben átadják magukat a világi ügyeknek. De messze más volt a 
helyzet a prófétával. Noha nem tapasztalta meg rögtön a jótéteményt, amire vágyott, továbbra 
is Istent állította önmaga elé, bölcsen támogatván a hitét azzal a megfontolással, hogy miután 
Isten nem változtatja meg sem a szeretetét, sem a természetét, végül nem lehet más, csak 
könyörületes a szolgáihoz. Tanuljuk meg a szemeinket is megnyitni Isten cselekedeteinek 
szemlélésére, melyek kiválósága a mi becslésünkben keveset számít a szemeink 
homályossága, valamint amiatt, hogy nem vesszük azokat kellőképpen észre, de figyelmesen 
megvizsgálva bámulattal fognak majd eltölteni. A zsoltáros a 12. versben megismétli, hogy 
folytonosan ezeken a cselekedeteken fog elmélkedni, amíg a megfelelő időben hozzájut 
minden előnyhöz, amit az elmélkedésével számít elérni. Annak oka, amiért Isten 
kegyelmének oly sok példája semmi hasznunkra sem válik, és nem építi a hitünket az, hogy 
amint elkezdjük ezeket fontolóra venni, az állhatatlanságunk félrevon minket valami máshoz, 
s így már a legelején hamarosan kikerülnek elméink látóteréből. 

14. Oh Isten, a te utad a szentélyben vannak.1744 Egyesek a szentségben kifejezéssel 
fordítják azért, mert hideg és sovány kifejezésformának tartják azt mondani: Isten útjai az Ő 
szentélyében vannak. Miután azonban a nyelvtan szabályai nem egykönnyen teszik ezt 

                                                
1744 A Károli-fordítás szerint: Oh Isten, a te utad szentséges – a ford. 
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lehetővé, fel kell tennünk a kérdést: miféle hasznos igazság származik a szentély kifejezésből, 
ami a helyes fordítása az eredeti בקדש bakkodesh szónak? Egyesek azon a véleményen 
vannak, hogy ez egy szaggatott felkiáltás, mintha ezt mondta volna: Ó Isten, Aki a szentélyben 
van! Ó, a Te útjaid!, de ezt nem fogadom el, mert ez erőszakot tesz a próféta szavain. A 
mondatot egyetlen összetett mondatként kell olvasni, s a szentély szó jelentheti a mennyet, 
vagy a templomot. Én inkább a mennyre vonatkoztatom, a jelentését akképpen felfogva, hogy 
Isten útjai messze a világ felett állnak, így ha valóban meg akarjuk azokat ismerni, akkor fel 
kell emelkednünk az egek fölé. Jóllehet Isten cselekedetei részben láthatóak a számunkra, 
mégis a velük kapcsolatos összes ismeretünk messze alatta marad azok felmérhetetlen 
magasságának. Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy senki sem élvezi azoknak még csak az 
ízét sem, csak aki hit által a mennybe emelkedik. S mégis, a legtávolabbi pont, ameddig 
eljuthatunk, hogy bámulattal és tisztelettel szemléljük Isten rejtett bölcsességét és hatalmát, 
melyek miközben megmutatkoznak az Ő cselekedeteiben, mégis messze meghaladják 
értelmünk korlátozott képességeit. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy helytelen a mennyre 
korlátozni Isten útjait, melyek az egész világra is kiterjednek, a válasz könnyű, mert miközben 
nincs a Földnek egyetlen szeglete sem, ahol Isten ne mutatná be a hatalmának és a 
tevékenységének valamely bizonyítékát, a cselekedeteinek csodálatos jellege mégis elkerüli 
az emberek szemeit. Ha bárki a szentély alatt inkább a templomot értené, akkor megemlítjük, 
hogy majdnem hasonló mondattal találkoztunk a Zsolt73:16-16.ben: „Gondolkodom, hogy ezt 
megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben. Mígnem bemenék az Isten szent helyébe.” A 
templom, melyben Isten kinyilatkoztatta Magát, mondhatni valóban olyan volt, mint a menny 
a Földön.1745 Most már nyilvánvaló, hogy az ihletett szerző szavainak jelentése ez: ahogyan 
kezdetben lehangoló panaszokat hangoztatott, most, mikor elérte az elméje nyugodt és 
rendezett állapotát, bámulja és csodálja Isten magas útjait, s tudatában van a saját 
gyengeségének, csendesen és mértékletesen megtartóztatja magát a számára előírt korlátok 
között, nem engedvén meg magának, hogy bírálatot mondjon Isten titkos ítéleteiről a testi 
értelme sugallatai alapján. Ezért kiált fel rögvest ez után: kicsoda olyan nagy Isten, mint az 
Isten? Ezzel az összehasonlítással nem azt akarja mondani, hogy sok isten létezik, hanem 
közvetve megfeddi a világ mély elfogultságát, amiért nem elégszenek meg az egy igaz 
Istennel, Akinek a dicsősége szembeszökő, hanem sok más istent is koholnak maguknak. Ha 
az emberek tiszta szemmel néznének Isten cselekedeteire, minden különösebb nehézség 
nélkül rá lehetne őket venni, hogy elégedjenek meg egyedül Ővele. 

15. Te vagy az Isten, a ki csodát mívelsz. A zsoltáros megerősíti az előző mondatot, 
bizonyítván Isten nagyságát a cselekedeteinek csodálatos mivoltából kiindulva. Nem Isten 
rejtett és titokzatos lényegéről beszél, amely kitölti a mennyet és a Földet, hanem az Ő 
hatalmának, bölcsességének, jóságának, és igazságosságának megmutatkozásáról, amelyek 
világosan meglátszanak, jóllehet sokkal nagyobbak, semmint azt a korlátozott értelmünkkel 
felfoghatnánk. A szavak szó szerinti jelentése: Te vagy az Isten, Aki a csodát műveled, de az 
egyes szám itt nyilvánvalóan a többes szám helyén szerepel, aminek a példáját korábban már 
láttuk. Ebből megtanuljuk, hogy Isten dicsősége nagyon közel áll hozzánk, s Ő annyira 
nyíltan és világosan fedte fel Magát, hogy jogosan semmi kifogásunk sem lehet a 
tudatlanságunkra. Ő valóban olyan csodálatosan tevékenykedik, hogy még a pogány 
nemzetek is menthetetlenek a vakságuk miatt. Emiatt teszi hozzá: megmutattad a népek között 
a te hatalmadat. Ez közvetlenül vonatkozik az egyház szabadítására, egyidejűleg azonban azt 
is megmutatja, hogy Isten dicsősége, ami világosan és hatalmasan megmutatkozott a népek 
között, nem vethető meg anélkül, hogy ezzel el ne követnénk a súlyos istentelenség bűnét. 

 
                                                
1745 „A te útjaid, ó Isten! a szentélyben vannak, a templomban, Isten gyülekezetében, ahol jár, és ahol kijelenti 
Magát, s ahol a népét illető gondviselésének és törődésének okai megnyíltak és ismertté váltak a számukra.” – 
dr. Gill. 
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16. Megváltottad népedet karoddal a Jákób és a József fiait. Szela. 
17. Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének; a 

mélységek is megrázkódának. 
18. A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a te nyílaid széllyel 

futkostanak. 
19. Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a 

mindenséget; megrázkódott és megindult a föld. 
20. Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak 

meg. 
21. Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével. 
 
16. Megváltottad népedet karoddal. A zsoltáros itt Isten minden csodálatos 

cselekedete közül mindenekelőtt a választott nép megváltását ünnepli, amire a Szentlélek a 
Szentírásban mindenütt felhívja az igaz hívők figyelmét azért, hogy bátorítsa őket az 
üdvösségük reménységének táplálására. Közismert, hogy Isten hatalma akkortájt 
megmutatkozott a pogányok előtt. A történelem igazságát, jóllehet a Sátán mesterkedésén 
keresztül, valóban megrontotta és meghamisította sok mese, de ezt azok gonoszságának kell 
betudni, akik szeme láttára történtek ezek a csodálatos csodák, de akik noha látták ezeket, 
mégis úgy döntöttek, hogy inkább becsukják a szemeiket, és elkendőzik a létezésük igazságát, 
semhogy megőrizték volna a valódi ismeretüket.1746 Miképpen magyarázhatjuk a tényt, hogy 
megtették Mózest nem tudom én miféle varázslónak, vagy boszorkánymesternek, s oly sok 
furcsa és szörnyűséges történetet találtak ki, amiket Josephus szedett csokorba az Apion ellen 
írt munkájában, mint azzal, hogy szándékos céljuk volt a feledés homályába meríteni Isten 
hatalmát? A próféta célja azonban nem annyira a pogányok megfeddése a hálátlanság bűne 
miatt, mint inkább önmagának és Isten más gyermekeinek ok szolgáltatása a reménységre a 
saját körülményeiknek megfelelően, mert az itt említett időszakban Isten nyíltan kimutatta 
minden jövőbeni kor javára az Ő választott népe iránti szeretetének bizonyítékát. 

A kar itt jelképesen a rendkívüli erőt jelenti, és méltó a megemlékezésre. Isten nem 
titokban és közönséges módon szabadította meg az ókori népét, hanem nyíltan, és mondhatni 
kinyújtott kézzel. A próféta a választott törzseket Jákób és József fiainak nevezve megadja az 
okot, amiért Isten az Ő népének tekintette őket. Ez pedig nem más, mint a szövetség, melyre 
istenfélő őseikkel lépett. A két törzs, melyek József fiaitól származtak, ugyanúgy Jákóbtól 
számította az eredetét, mint a többiek, de József nevét tisztelettel említi, mert az Ő 
közreműködésével Ábrahám egész fajtája megőriztetett biztonságban.1747 

17. Láttak téged a vizek, oh Isten. Röviden utal egyes csodákra, melyekben Isten 
megmutatta a karjának erejét. Mikor azt mondja, hogy a vizek látták Istent, a nyelvezet 
jelképes, s arra utal vele, hogy titkos ösztön és impulzus által engedelmeskedtek az isteni 
parancsnak, mikor utat engedtek a választott népnek. Sem a tenger, sem a Jordán nem 
változtatta volna meg a természetét, és nem adott volna utat nekik, ha nem az isteni erő hatott 
volna rájuk.1748 Nem azt jelenti ez, hogy bármiféle ítélőképesség, és értelem okából húzódtak 
vissza, amivel rendelkeztek, hanem a visszahúzódással Isten mutatta meg azt, hogy még az 
élettelen elemek és készek Neki engedelmeskedni. Van ebben egy közvetett ellentét. Ezt az 
                                                
1746 “Neantmoins il faut imputer cela a la malice de ceux qui ayans veu la chose eux-mesmes de leurs yeux, ont 
mieux aime s’esblouir la veue et desguiser le faict, que d’en entretenir la pure cognoissance.” 
1747 „Az ok, amiért Józsefet Jákóbbal együtt emlegeti, az, hogy ahogyan az izraeliták Jákóbtól számítják az 
eredetüket, úgy tarttattak meg József által Egyiptomban, aki így a második szülőjükké vált.” – Walford. 
1748 „’A Vörös-tenger vizei’ mondja Horne püspök ’vannak itt gyönyörűen bemutatva úgy, mint érzékszervekkel 
felruházottak, látók, érzők, s megzavarodottak a legnagyobb mélységükig a hatalmas Teremtőjük jelenlététől és 
erejétől, mikor megparancsolta nekik, hogy nyissanak utat és alkossanak falat annak minkét oldalán, míg át nem 
megy rajtuk a nép’. Ez valóban igazi költészet, s az élet, lélek, érzelem, cselekvés és szenvedés tulajdonításában 
az élettelen tárgyaknak nincs költő, aki versenyre kelhetne a héber nemzet költőivel.” – Mant. 
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emberek ostobaságának megfeddésére is szánta, ha nem ismerik fel az izraeliták Egyiptomból 
történt megszabadításában Isten jelenlétét és kezét, ami még a vizekben is megmutatkozott. 
Amit a mélységekkel kapcsolatosan hozzátesz, azzal arra céloz, hogy nemcsak a vizek felszíne 
kavarodott fel Isten látványától, hanem az Ő hatalma lehatolt a legnagyobb mélységekig. 

18. A felhők vizet ömlesztének. Miután a מים mayim főnév nem tekinthető birtokos 
szerkezetűnek, kétségem sincs a felől, hogy az ige itt tárgyasan szerepel. Csekély különbséget 
jelent azonban a mondat értelmére nézve, hogy ezt a nézetet fogadjuk el, vagy úgy olvassuk, 
mintha a מים mayim birtokos esetben állna, az ige pedig passzív lenne, azaz A felhők vizet 
ömlesztének, vagy A felhők vize kiömlött. A mondat jelentése nyilvánvalóan az, hogy nemcsak 
a tenger és a Jordán folyó, de még a felhőkbe zárt vizek is megadták Istennek az Őt megillető 
tiszteletet, s a levegő a villámoktól kényszerítve kiadós záporokat adott. A cél annak 
megmutatása, hogy bármerre is fordítja az ember a tekintetét, Isten dicsősége szembeszökő 
módon mutatkozik meg, s így van ez a teremtés minden részében, lenn és fenn, a menny 
magasságától le egészen a tenger mélységéig. De hogy milyen történetre utal itt, az bizonyos 
fokig kérdéses.1749 Talán ez az, ami a 2Móz9:23-bn van feljegyezve, ahol azt olvassuk, hogy 
jégeső, mennydörgés és villámlás volt az egyik az egyiptomiakat sújtó félelmetes csapások 
közül. A szétfutkosó nyilak kétségtelenül a villámcsapásokra vonatozó hasonlat. Ezzel az 
igeverssel össze kell kapcsolnunk a következőt, ahol azt olvassuk, hogy Mennydörgésed 
zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és 
megindult a föld. Ez azt jelenti, hogy a nép elindulásakor Egyiptomból bőséges bizonyíték 
adatott Isten hatalmáról mind az emberek szeme, mind a füle számára: a mennydörgés az ég 
minden részéből hallatszott, az egész eget bevilágították a villámok, közben pedig a föld is 
rengett. 

20. Utad a tengeren. Ismét a Vörös-tenger kettéválásának csodáját írja le más 
kifejezésekkel. Ami tulajdonképpen az izraelitákra utal, azt Istenre vonatkoztatja, Akinek a 
védelme és vezetése alatt száraz lábbal keltek át a Vörös-tengeren. Kijelenti, hogy nagyon 
furcsa és szokatlan módon nyílt út a számukra, mert nem ember ügyessége szárította ki a 
tengert, s a Jordán folyó folyása sem emiatt változott meg, de a nép átment azokon a vizeken, 
amelyekben a fáraó és egész hadserege nem sokkal ezután belefulladtak. Ezen az alapon 
mondja, hogy Isten nyomai nem látszottak meg, mert amint Isten átvezette a népet a vizeken, 
azok azonnal visszatértek a megszokott medrükbe.1750 Annak okát, amiért ez megtörtént, a 21. 
versben mondja el – az egyház megszabadítása végett: Vezetted mint nyájat, a te népedet.1751 
                                                
1749 Miután az előző három igeversben, ahol a választott nép Egyiptomból történt szabadulását, és a Vörös-tenger 
nekik útkészítés végett történt kiszáradását ünnepli, nagyon természetes azt gondolni, hogy a 18-19. versekben 
azokra a fergetegekre, mennydörgésre, villámlásra és földrengésre utal, melyek által Isten tett bizonyságot az 
egyiptomiakkal szembeni haragjáról, amitől a könyörtelen seregek elteltek félelemmel, mikor követték az 
izraelitákat a Vörös-tenger közepébe. Ezekről a konkrét körülményekről valóban nincs konkrét információnk 
Mózes elbeszéléseiből, de összehasonlítván az itt elhangzottakat a 2Móz14:24-ben kijelentettekkel: „És lőn 
hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhő-oszlopból és megzavará az Égyiptombeliek 
táborát”, nagyon valószínűnek tűnik, hogy ezek is ekkor történtek. Ez megfelel a zsidó történelem Josephus által 
adott leírásának: „Amint az egész egyiptomi hadsereg benne volt, a tenger visszafolyt a maga helyére, s a 
szélviharok által keltett áradatként borította el őket. Záporok is alászálltak az égből, valamint félelmetes 
mennydörgések és villámlások, tűzsugarak. Meteorok is záporoztak rájuk. Nem volt semmi, amit az Isten a 
haragja jelenként szokott az emberekre küldeni, ami ott ne lett volna jelen. Sötét és gyászos éjszaka szállt rájuk.” 
– Antiquities of the Jews, II. könyv, 16. fejezet, 3. szakasz. 
1750 „A nyomok nem látszottak, nem az egyiptomiak miatt, aki megpróbálták követni Izrael népét, akiket az Úr 
vezetett, s nem is bárki más miatt azóta, hanem mert a vizek visszatértek és elborították a helyet, ahol az 
izraeliták száraz lábbal keltek át. Így sem láb-, sem egyéb nyomok nem látszottak soha azóta, s ilyenek az Isten 
útjai, megannyi közülük a gondviselésben ugyanúgy, mint a kegyelemben, Rm11:33.” – dr. Gill. 
1751 Az előző négy igevers fenséges és félelmetes képei után, ahol a mennydörgés és a villámlás, a viharos és 
zivatarok, az eső, a jégeső és a földrengés, a Mindenható nemtetszésének szolgái, vannak összeszedve és 
bemutatva a leglenyűgözőbb színekben, semmi sem lehetne remekbe szabottabb, mint a higgadtsága és 
nyugodtsága ennek a záró igeversnek, melyen az elme a felfrissülés és öröm érzéseivel nyugszik meg.” – Mant. 
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S ezt a szabadulást minden istenfélőnek úgy kell tekinteni, mint ami a legjobb bátorítást adja a 
biztonság és az üdvösség reménységének táplálásához. Az emberek juhokhoz hasonlítása 
hallgatólagosan arra céloz, hogy önmagukban híján voltak a bölcsességnek, az erőnek és a 
bátorságnak, s Isten az Ő nagy jóságában leereszkedett a pásztor hivatalának ellátása végett, 
vezetvén a szegény nyáját a tengeren, a pusztaságon, s minden más akadályon át, hogy 
bevigye őket a megígért örökségükbe. Ezt a kijelentést erősíti meg azzal, hogy Mózes és Áron 
voltak a nép vezetésével megbízva. Az ő szolgálatuk kétségtelenül látványos és méltó volt a 
megemlékezésre, azonban Isten sem csekély mértékben mutatta ki az Ő hatalmának nagyságát 
azzal, hogy a két alacsonyrendű és megvetett egyént állította szembe a valaha a trónon ült 
legbüszkébb király dühével és félelmetes hadseregével. Mit tehettek volna önmagukban egy 
törvényen kívüli szökevény botja, és egy szegény rabszolga szava egy félelmetes zsarnokkal 
és egy harcias néppel szemben? Isten hatalma még nyilvánvalóbbá vált, mikor ilyen földi 
cserépedényekben munkálkodott. Egyidejűleg azt sem tagadom, hogy a zsoltáros itt dicsérni 
is akarja Istennek ezt a két szolgáját, akiket Ő ekkora megtisztelő bizalomban részesített. 
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78. zsoltár 
 
Sok téma szűk határok közötti szemlélése érdekében meg kell jegyezni, hogy ebben a 

zsoltárban két fő téma található. Egyrészről az van kijelentve, miképpen fogadott magához 
Isten egy egyházat Ábrahám leszármazottaiból, mennyire gyengéden és kegyelmesen táplálta 
azt, milyen csodálatosan hozta ki Egyiptomból, s milyen változatos áldásokban részesítette. 
Másrészről megszidja a zsidókat, akik noha oly sokkal tartoztak Neki a rájuk ruházott 
hatalmas áldásokért, időnként mégis romlott és áruló módon elszakadtak a nagylelkű Atyától. 
Ezzel viszont az Ő felmérhetetlen jósága mutatkozik meg nemcsak a szabad 
örökbefogadásukban mindjárt az elején, hanem abban is, hogy ez a jóság szünet nélkül próbált 
küzdeni a hitszegő és nyakas nép lázadása ellen. Sőt, Isten kegyelmének megújulásáról is 
történik említés, mintha mondhatni a második kiválasztás lett volna, mikor Dávidot 
választotta ki Júda törzséből, hogy ő uralkodjon Izrael királysága felett. 

 
1. Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én törvényemre;1752 hajtsátok füleiteket 

számnak beszédeire. 
2. Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. 
3. A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk, 
4. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr 

dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett. 
5. Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; mert1753 

megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat; 
6. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek 

és hirdessék azokat fiaiknak; 
 
1. Figyelj én népem az én törvényemre. A zsoltár zárásából valószínűsíthetjük, hogy 

sokkal Dávid halála után írták, mert ott az Isten által a Dávid családjában felállított 
királyságot ünnepli a zsoltáros. Ott szó van Efraim törzséről is, melyről azt olvassuk, hogy 
Isten nem választotta, s ezt állítja szembe Dávid házával. Ebből nyilvánvaló, hogy a tíz törzs 
ebben az időben el volt már választva a választott nép többi részétől. Jó okának kell ugyanis 
lennie, amiért Efraim királyságát szégyenbélyeggel illeti, mint törvénytelent és elfajultat.1754 

Bárki is volt a zsoltár ihletett szerzője, nem Istent mutatja be beszélőként, amint azt 
egyesek gondolják, hanem ő maga szól a zsidókhoz, a tanár szerepében. Ennek nem mond 
ellene azt, hogy a népet a saját népének, és a törvényt az én törvényemnek mondja. Nem 
szokatlan dolog volt ugyanis a próféták között, hogy az Ő nevét vették kölcsön, Aki által 
küldettek, hogy a tanításuk számára nagyobb tekintélyre tegyenek szert. S valóban, az 
igazság, ami rájuk bízatott, joggal nevezhető az övéknek. Így dicsekedik Pál a Rm2:16-ban az 
evangéliummal, mint az ő evangéliumával. Ezt a kifejezést nem szabad úgy értenünk, hogy 
létezett egy rendszer, mely neki köszönhette az eredetét, hanem hogy annak a prédikátora és 
                                                
1752 “Ou, ma doctrine.” — Széljegyzet. “Vagy, a tanításomat.” (A Károli-fordításban is a tanítás szó szerepel.) 
1753 A Károli-fordításban a mert szó helyett az a melyek felől kifejezés szerepel – a ford. 
1754 Calmet a zsoltár megírásának idejét Asa korára teszi, aki a szíriaiak által segítve fényes győzelmet aratott az 
izraeliek felett, és sokakat visszavezetett a tiszta istentiszteletre Efraim, Manassé és Simeon törzseiből. Lásd 
2Krón15 és 16. Schunner feltétezi, hogy a zsoltár megírásának speciális oka az a döntő győzelem volt, amit 
Abija, Júda királya vívott ki Efraim, vagy Izrael királysága felett Jeroboám uralkodása során. Walford úgy véli, 
hogy ez nagyon valószínű. „A zsoltár végén”, mondja „egy dicsőítést olvasunk Dávidról, ami valószínűvé teszi, 
hogy a szerzője az egész nép iránti jóindulatot akarta Dávid leszármazottai számára elnyerni, akiktől Jeroboám 
elszakadt. A 9. versben pedig Efraimra utal, ami bizonyos mértékű bizonyítékát szolgáltatja Schunner 
feltevésének. Bármit is gondoljunk erről a feltevésről, azt nem vonakodhatunk elismerni, hogy a zsoltár 
önmagában véve világos, színes és meggyőző, s így kellett érezniük azoknak, akik számára íródott.” 
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bizonyságtevője volt. Némileg kételkedem viszont abban, hogy az igemagyarázók helyesen 
járnak el a תורה torah szót törvénynek fordítva.1755 Ennek jelentése némileg általánosabb, 
amint az kiderül a következő igeversből, ahol a zsoltáros a szám példabeszéde kifejezést 
használja ugyanabban az értelemben. Ha fontolóra vesszük, hogy mekkora nemtörődömséggel 
hallgatnak Isten hangjára még azok is, akik hatalmas kijelentéseket tesznek arról, hogy ők az 
Ő tanítványai, akkor elismerjük: a prófétának jó oka volt a tanításait a figyelem ünnepélyes 
felhívásával kezdeni. Igaz, nem a taníthatatlanokat és a makacsokat szólítja meg, akik 
arcátlanul elvetik, hogy engedelmeskedjenek Isten szavának, miután azonban még az igazi 
hívők is többnyire vonakodnak elfogadni a tanítást, ez a buzdítás egyáltalában nem volt 
felesleges, hanem nagyon is szükséges a lomhák és a tétlenek felrázása végett közöttük. S 
hogy nagyobb figyelmet keltsen, bejelenti, hogy nagy, magasztos és bonyolult dolgokról fog 
beszélni. A משל mashal szó, amit példabeszédnek fordítottam, komoly, és meglepő 
mondatokat jelent, mint amilyen a közmondások, a példabeszédek, és a velős mondások. S 
miután maga az anyag, amelyről értekezünk, ha súlyos és fontos, felrázza az emberek elméjét, 
az ihletett író kijelenti, hogy csak látványos mondatokat, és figyelemre méltó mondásokat fog 
mondani. A חידות chidoth szó, amit én másokat követvén rejtett dolgoknak fordítottam, itt 
nem annyira rejtélyes mondatokat jelent, mint inkább olyan mondásokat, melyek tanulságosak 
és különleges figyelemre méltók.1756 A zsoltáros nem akarja az énekét kétértelmű nyelvezetbe 
csavarni, hanem világosan és konkrétan Isten jótéteményeiről és a nép hálátlanságáról kíván 
beszélni. Csak éppen az is a célja, amint már mondtam, hogy az olvasóit az előadott téma 
figyelmesebb mérlegelésére és megfontolására serkentse. Ezt az igeszakaszt idézi Máté is 
(Mt13:35), s Krisztusra vonatkoztatja, mikor bizonytalanságban tartotta a nép elméit olyan 
példabeszédekkel, amit nem érthettek meg. Krisztus célja ezzel annak bebizonyítása volt, 
hogy Ő Isten megkülönböztetett prófétája, s így nagyobb tiszteletet kaphasson. Miután akkor 
egy prófétára hasonlított, mert fenséges titkokat beszélt el a szokásosnál fennköltebb stílusú 
nyelvezettel, ezért az, amit itt a szent író önmagáról állít, joggal vonatkoztatható rá is. Ha 
ebben a zsoltárban olyan fenség ragyog fel, mely joggal serkentheti és lobbanthatja lángra az 
olvasóit a tanulás vágyára, ebből megtanuljuk, milyen komoly figyelemmel kell fogadnunk az 
evangéliumot, melyben Krisztus az Ő mennyei bölcsessége kincseit tárja elénk és mutatja be. 

3. A miket hallottunk és tudunk. Némi ellentmondás látszik itt aközött, amit a zsoltáros 
a kezdetben mondott, mikor azt mondta: nagy és rejtett dolgokról fog szólni, s aközött, amit 
most tesz hozzá, hogy a témája közismert, a korról korra, atyáról fiúra száll. Ha az atyákra 
hárult ismertetni a gyermekeikkel az itt szóban forgó dolgokat, akkor ezeknek a dolgoknak 
természetesen az egész nép számára ismerteknek kellett lenniük, még a legírástudatlanabbak 

                                                
1755 Láttuk, hogy Kálvin a francia változat széljegyzetében tanításnak fordítja, s ezt az olvasatot fogadják el 
Street, Fry, Morrison és Walford is. 
1756 Walford a חידות chidoth szót „az összes megkapó beszámolónak” fordítja. Az első és második igevers általa 
adott változata: „Hallgasd népem, a tanításomra, hajtsd a füleidet szám szavaira. Tanító beszéddel nyitom meg a 
számat, megkapó beszámolót adok a régi időkről”. „A törvény, példabeszéd, rejtett dolgok szavak”, jegyzi meg, 
„melyek megtalálhatók az 1. és 2. igevers angol fordításában, nem illenek a zsoltárban található beszámolókhoz. 
Ezeket a szavakat egyebek miatt változtatták meg, melyek összhangban vannak az ez után következő témákkal, s 
melyeket támogathat az itt szereplő eredeti szavak használata”. Street megjegyzése erről az igehelyről hasonló. 
Ő a חידות chidoth szót „hangsúlyos igazságnak” fordítja, s ellenzi a rejtett mondások fordítást. „Ebben a 
zsoltárban”, mondja, „nincsen semmi homályos, tanulságos történelmi igazságokat tartalmaz, de rejtvényeket 
nem. Ezért az angol bibliafordítás, a rejtett mondások, nem tűnik helyesnek. A Septuaginta a διηγημα szóval 
fordítja, mint az Ezék17:2-ben, s ez a fordítás jobban illik ide, mint a προθληματα, amivel megpróbáltam a חדד 
szó viszonyát acutum est kifejezni”. Lásd a 3. megjegyzést a munkája 2. kötetének 238. oldalán. De amint 
Dimock megjegyzi, „a mózesi szövetség különféle dolgai, amiket itt, és ezután idéz, joggal nevezhetők 
példabeszédeknek, vagy rejtett beszédeknek, illetve mint az arabban, misztériumoknak, a keresztyén előképének 
tekintve azt. Ebben a fényben szemlélve bőséges anyagot szolgáltat a bámulatra, nemcsak Krisztusra vezérlő 
iskolamesterként szolgálva, de meg is tartván minket szilárdan Dávid, a királyunk iránti hitben és 
engedelmességben.” 
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és a legszerényebb képességűek esetében is. Hol vannak hát azok a rejtvények, vagy rejtett 
dolgok, melyeket épp az imént említett? Erre azt válaszolom, hogy ezek a dolgok könnyen 
összeegyeztethetők, mert jóllehet a zsoltár sok általánosan ismert dolgot tartalmaz, a zsoltáros 
mégis a nyelvezet ragyogásával és díszeivel mutatja be azokat, hogy erőteljesebb hatást 
gyakoroljon az emberek szívére, és nagyobb tiszteletet vívjon ki magának. Ugyanakkor azt is 
meg kell jegyezni, hogy bármekkora is legyen Isten Ígéjének fensége, az nem jelent akadályt 
abban, hogy a belőle származó jótétemények, vagy előnyök elérjék még a tanulatlanokat, 
vagy a csecsemőket is. A Szentlélek nem hiába hívogat és bátorít ilyeneket arra, hogy 
tanuljanak belőle. Olyan igazság ez, melyet gondosan meg kell jegyeznünk. Ha Isten, 
igazodván az emberek korlátozott képességeihez, alázatos és alacsony stílusban beszél, ezt a 
tanítási módszert túl egyszerűként megvetik. Ha azonban fennköltebb stílussal szólal meg, 
hogy nagyobb tekintélyt kölcsönözzön az Ígéjének, akkor a tudatlanságukat mentegetendő az 
emberek azt állítják, hogy túlontúl homályos, amit mond. Miután ez a két bűn nagyon 
eluralkodott a világon, a Szentlélek úgy alakítja a stílusát, hogy az Általa tanított igazságok 
fenségessége nem marad elrejtve még a legszerényebb képességekkel megáldottól sem, már 
amennyiben alázatos és tanítható a hozzáállásuk, s őszintén vágyakoznak a tanulásra. A 
próféta célja az, hogy eltöröljön az elménkből minden kételyt az általa elmondottakkal 
kapcsolatosan, s ezért elhatározza: semmi újjal sem hozakodik elő, hanem csak régóta jól 
ismert témákról fog beszélni, melyeket az egyház vita nélkül elfogadott. Ennek megfelelően 
mondja nemcsak azt, hogy hallottuk, de azt is, hogy tudtuk. Sok minden gyorsan szétterjed, 
aminek nincs igazságalapja, sőt mondhatni semmi sem szokásosabb, mint hogy az emberek 
fülei mesékkel vannak tele. Ezért a próféta, miután beszélt az általa hallott dolgokról, nem ok 
nélkül utal ezek igazságtartalmának megerősítésére a kétségtelen bizonyságtétel által. 
Hozzáteszi: ezeknek a dolgoknak az ismeretét a zsidók az atyáiktól kapták. Ez nem azt jelenti, 
hogy amit otthon tanítottak, az mindig is mentes a hibáktól, de nyilvánvalóan kedvezőbb 
lehetőséget biztosít a koholmányok rásózása az emberekre, mikor azok messzi országokból 
származnak. Itt különösen azt kell megfigyelni, hogy nem válogatás nélkül minden atyáról 
van szó, hanem csak azokról, akik Isten saját népéül választtattak, s akikre a gondoskodás az 
isteni igazságról rábízatott. 

4. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük. Egyesek a 
 nechached igét nifál ragozásúnak vélik és a nincsenek elrejtve, vagy eldugva kifejezéssel נכחד
fordítják az igeszakaszt. A nyelvtani szabályoknak megfelelően azonban így kell fordítanunk: 
Nem titkoljuk el azokat a jövő nemzedéktől, arra célozván ezzel, hogy amit az őseinktől 
tanultunk, azt meg kell próbálnunk átvinni az ő fiaikra. Ezzel a tudatlanság minden kifogása 
eltöröltetik, mert Isten akarata volt, hogy ezeket a dolgokat korról korra, szüntelenül 
hirdessék. Így atyáról fiúra szállva minden családon belül a legutolsó emberi családig is 
eljusson. S kimondja ennek célját is: hogy ünnepelhessék az Úr dicséretét a csodáiban, 
melyeket cselekedett. 

5. Mert bizonyságot állított Jákóbban.1757 Miután bármely tanítás elfogadása, vagy az 
egyetértés azzal az emberek részéről nem bizonyul elegendő oknak ahhoz, hogy kiváltsa a 
szilárd ragaszkodásukat is az igazságához, a próféta tovább lép és Istent mutatja be 
szerzőjeként annak, amivel előhozakodik. Kijelenti, hogy az atyák nem pusztán a saját 
elméjük impulzusának hatásától kaptak indíttatást arra, hogy ezeket az igazságokat tanítsák a 
gyermekeiknek, hanem Isten parancsára tették ezt. Egyesek szerint a bizonyságot állított 
Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben szavak arra utalnak: Isten sérthetetlen szabályként 
betartandó rendeletet alkotott Jákóbban, mely az volt, hogy a nép isteni szabadításának 
állandóan minden izraelita szájában ott kell lennie. Ez azonban látszólag túlontúl szűk 

                                                
1757 Horsley ezt a verset mintegy zárójelben levőnek tekinti. 



 745 

értelmet ad az igeszakasznak. Én ezért a rendelést, vagy bizonyságot, valamint a törvényt1758 
az írott törvényre vonatkozóknak tekintem, mely azonban részben abból a célból is adatott, 
hogy a szabadulásukra történő emlékezés által a nép, ahogyan egykor egy testbe gyűjttettek, 
most is megtarttassanak a szövetségben Istennel. Ennek jelentése tehát az, hogy Isten 
nemcsak jogot szerzett a zsidókra, mint az Ő népére az Ő nagy hatalmával, hanem el is 
pecsételte az Ő kegyelmét, nehogy annak ismerete valaha is eltöröltessen. S kétségtelen, hogy 
ez is, mondhatni, bejegyeztetett a nyilvános feljegyzésekbe, mikor a szövetség az írott 
törvénnyel meg lett erősítve, mégpedig avégett, hogy biztosítsa Ábrahám utódait: el lettek 
különítve minden más nemzettől. Nagyon csekély jelentőségű dolog lett volna ismerni a 
puszta történetét végbementeknek, illetve megemlékezni ezekről, ha egyidejűleg a szemeik is 
ne lettek volna ráirányítva az ingyenes örökbefogadásra, valamint annak gyümölcseire. A 
rendelet tehát ez: ahogyan az atyák maguk is taníttattak a törvény tanítására, mintegy 
mondhatni Isten szájából kell felidézniük a gyermekeiknek, hogy nemcsak megszabadultak 
egykor, hanem egy testbe is gyűjttettek az Ő egyházaként, hogy azután az egymást követő 
korokon át szent és tiszta engedelmességgel adózhassanak Neki, mint Szabadítójuknak. Az 
igevers második mondatának helyes fordítása az amit megparancsolt, stb. de az אשר asher 
kötőszó felől kétségem sincs, hogy itt magyarázatképpen szerepel nevezetesen, vagy azaz 
megparancsolta értelemben. Ezért fordítottam a mert megparancsolta kifejezéssel, ami 
ugyanannak a dolognak felel meg. 

6. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék. Ebben a versben a zsoltáros megerősíti, 
amit az isteni igazság folytatólagos továbbadásáról mondott. Nagyon igyekszik a tudtunkra 
adni, hogy a törvény nemcsak egy adott kornak adatott, hanem az atyáknak tovább kell azt 
adniuk a gyermekeiknek mintegy őket megillető örökségként avégett, hogy soha el ne 
vesszen, hanem fennmaradjon a világ végéig. Ezért mondja Pál az 1Tim3:15-ben: „az élő 
Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége”. Ezzel nem azt érti, hogy az igazság 
önmagában gyenge, és külső támogatásra van szüksége, hanem azt, hogy Isten megnyújtja és 
kiterjeszti azt a szolgálóinak közreműködésével, akik mikor hűségesen ellátják a rájuk bízott 
tanítói hivatalt, az igazságot mondhatni a vállaikon hordozzák. A próféta pedig arra tanít 
minket: a mi kötelességünk minden erőfeszítésünkkel azon lenni, hogy mindig meglegyen az 
olyanok folytatólagossága, akik az isteni igazság tanításait adják tovább. Ábrahámról 
olvassuk még a törvényadás előtt: „Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő 
házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy 
beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle” (1Móz18:19), majd a halála után ez 
parancsba is adatott a pátriárkáknak a kötelességeik részeként. Amint pedig átadatott a 
törvény, Isten rögtön papokat is kijelölt az egyházában oktatókként és tanárokként. Ézsaiás 
próféta által pedig bizonyságot is tett, hogy ugyanezt kell megőrizni az újszövetségi 
korszakban is, így szólván: „lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket 
szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, 
így szól az Úr, mostantól mind örökké!” (Ézs59:21). Az előttünk levő igeversben azonban az 
atyáknak adatik konkrét parancs ebben a dologban – mindegyiknek szorgalmasan tanítania 
kell a gyermekeit, s válogatás nélkül valamennyit válogatás nélkül arra tanítja a zsoltáros, 
hogy az Isten nevének az utódaiknak történő átadás érdekében kifejtett erőfeszítéseik lesznek 
a legelfogadhatóbbak a Számára és nyerik el a legteljesebb jóváhagyását. Az „a fiak, a kik 
születnek; és felkeljenek és hirdessék” szavak nem csekély számú embert jelentenek, hanem 
arra utal itt a zsoltáros, hogy az isteni igazság prédikálói, akik erőfeszítései által virágozhat és 
maradhat fenn örökre az igaz vallás, olyan sokan lesznek, mint azok, akik a világra születtek. 

 

                                                
1758 Dr. Adam Clarke a bizonyság alatt a törvények által előírt különböző rendeléseket, rítusokat, és 
ceremóniákat érti, míg a törvény szó alatt az erkölcsi törvényt. 
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7. Hogy Istenbe vessék reménységüket1759 és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, 
hanem az ő parancsolatait megtartsák. 

8. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan 
nemzedék, a melynek szíve nem volt helyes irányultságú,1760 és lelke sem volt hű Isten 
iránt. 

9. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján; 
10. Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében; 
11. Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, a melyeket mutatott nékik. 
 
7. Hogy Istenbe vessék reménységüket. Itt a zsoltáros arra mutat rá, hogy az általa 

elmondott tanítást mire kell használni. Először is az atyáknak, mikor megtudják, hogy 
egyrészről ők is közreműködők a tiszta istentisztelet fenntartásában, másrészről eszközök a 
gyermekeik üdvösségéről történő gondoskodásban, a munkájuk eme drága eredményére 
tekintettel még jobban kell igyekezniük a gyermekeik oktatásában. Másodszor a 
gyermekeknek is nagyobb buzgóságra gyulladva komolyan igyekezniük kell fejlődni az isteni 
ismeretek megszerzésében, s nem szabad engedniük, hogy elméik hiábavaló spekulációkra 
térjenek, hanem a szemeiket a helyes irányra szegezve, afelé kell törekedniük. Boldogtalan és 
nyomorúságos fáradozás „mindig tanulni, de az igazság ismeretére soha el nem jutni” 
(2Tim3:7). 

Mikor tehát halljuk, mi célból adatott a törvény, könnyen megtanulhatjuk, hogy mi az 
igazi és a legsikeresebb módja annak, hogy abból hasznot húzhassunk. Az ihletett szerző az 
igazságot teszi elsőnek, a legmagasabb rangra emelvén azt. Ezután Isten szent 
parancsolatainak a betartását követeli meg, majd a kettő közé beszúrja a megemlékezést Isten 
munkáiról, ami a hit megszilárdítását és megerősítését szolgálja. Röviden, azt érti ezalatt, 
hogy a mennyei bölcsesség summája ebben foglaltatik: az emberek, akik igazi és őszinte hittel 
Istenhez kötik a szívüket, Őt hívják segítségül, a belé vetett bizalmuk fenntartása és táplálása 
végett jó komolysággal elmélkednek a jótéteményein, s őszinte, odaszánt engedelmességgel 
viseltetnek Iránta. Ebből megtanulhatjuk, hogy Isten igazi szolgálata a hittel kezdődik. Ha 
bármi másba vetjük a bizalmunkat, vagy meggyőződésünket, a tiszteletének fő részéről 
fosztjuk meg Őt. 

8. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék. A zsoltáros itt 
még konkrétabban mutatja meg, mennyire szükséges volt ez a prédikáció abból a 
körülményből kiindulva, hogy a zsidók rendkívül hajlamosak lettek volna Istentől elszakadni, 
ha erőteljes kötelékekkel nem tarttattak volna függőségben. Megkérdőjelezhetetlen ténynek 
tekinti, hogy a szívük semmilyen vonatkozásban sem jobb, mint atyáik szíve, akikről kijelenti, 
hogy áruló, lázadó, fonák és engedetlen nemzedék. Minden kor tapasztalata megerősíti azt, 
hogy amit Horatius a maga nemzetéről ír, az mindenfelé igaz: 

 
 “Ætas parenturn, pejor avis, tulit 
Nos nequiores, mox daturos 
Progeniem vitiosiroem.” 
Ódák, 3. könyv, 6. óda 
 
Gonoszb korban születtünk, mintsem az őseink, 
A’melly mi tőlünk származandik, 
Lesz gonoszabb maradék utánunk. 
Virág Benedek fordítása (1824). 
                                                
 bolondság, ellentétes értelmű szóhasználattal כסל kislam, a reménységük, vagy az állhatatosságuk. A ,כסלם „ 1759
állhatatosság.” – Bythner. 
1760 A Károli-fordítás szerint: szíve nem volt szilárd – a ford. 



 747 

 
Mi lenne hát a következménye, ha Isten nem támogatná ezt a rosszról a még rosszabb 

felé haladó világot? Miután a próféta az atyáik gonoszságából és romlottságából kiindulva 
tanítja a zsidókat arra, hogy komoly fegyelmezésre van szükségük, őket a rossz példák 
utánzásától elvonandó, ebből megtanuljuk mily hatalmas a világ ostobasága, mikor meggyőzi 
önmagát arról, hogy az atyák példáját a minden esetben követendő törvénnyel egyenértékűnek 
kell tekinteni. Itt nem minden emberről beszél megkülönböztetés nélkül, hanem csak 
Ábrahám szent és kiválasztott fajáról. De nem is csekély számú embert dorgál meg, hanem 
majdnem a teljes nemzetet, akik között a szélsőséges makacsság, valamint Isten kegyelmének 
bűnös elfelejtése és a hitszegő színlelés uralkodtak el. Nem pusztán egyetlen kor atyáit említi, 
hanem egy, a nagyon távoli múltba visszanyúló korszakot szemlél, hogy az emberek ne 
kereshessenek mentséget önmaguknak a bűnelkövetésre abból a hosszú időtartamból 
kiindulva, melynek során ez volt a jellemző. Bölcsen meg kell válogatnunk tehát azokat az 
atyákat, akiket majd utánozni fogunk. Mivel nagyon nagy nehézséget jelentő munka eltörölni 
az atyák eme romlott utánzására irányuló hajlamot, mert az irántuk érzett tisztelet természetes 
módon vésődik bele utódaik elméibe, a próféta egy sor kifejezésen át mutatja be atyáik 
fokozott romlottságát, hitehagyással, provokálással, árulással és képmutatással vádolhatóknak 
tüntetve fel őket. Ezek nagyon súlyos vádak, de a folytatásból majd kiderül, hogy nem 
túlzottak. A הכין hechin szót, amit én irányultságúnak fordítottam, egyesek szilárdnak 
fordítják, de véleményem szerint a zsoltáros szavai inkább azt jelentik, hogy Isten ókori népe 
mindig eltért Istentől a tekervényes ösvényekre. Az utána következő és lelke sem volt hű Isten 
iránt szakaszt is egyesek az és lelke sem támaszkodott Istenre szavakkal olvassák.1761 Jobb 
azonban az előbbi fordítást követni, mely szerint nem ragaszkodtak hűségesen és szilárdan 
Istenhez, noha ünnepélyesen engedelmességet esküdtek Neki. A pápisták ezt az igeszakaszt 
érvként használják fel annak bebizonyítására, hogy az embernek van hatalma a szíve 
elhajlítására akár a rossz, akár a jó felé, amint neki tetszik. Ez azonban olyan következtetés, 
mely egy pillanatra sem képes kiállni a vizsgálatot. Noha a próféta joggal hibáztatja azokat, 
akik a szívüket nem irányították helyesen, a célja ezzel nem annak a konkrét kifejezése, hogy 
mit képesek az emberek maguktól is megtenni. Isten speciális munkája az emberek szívének 
Önmaga felé fordítása az Ő Szentlelkének befolyásával. Ebből azonban nem következik, 
mentesülnek a hibáztatástól, mikor a saját vágyaik, és romlottságuk vonja el őket Istentől. Sőt, 
a bűneikből, melyeket itt megfedd, meg kell tanulnunk, miképpen kell nekünk Istennek 
engedelmeskedni és Őt szolgálni. Először is félre kell tennünk minden makacsságot, és fel 
kell vennünk az Ő igáját.1762 Másodszor, magunkra kell öltenünk a szelídség lelkét, a szív 
vonzalmait rá kell kényszerítenünk az Isten iránti engedelmességre, s követnünk kell a 
becsületességet, mégpedig nem egy átmeneti impulzus hevétől indíttatva, hanem őszinte és 
nem ingadozó szilárdsággal. 

9. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján. A szent író a 
hűtlenség egyik példáját állítja itt elénk Efraim gyermekeiben. Mivel azokat, akik állhatatosan 
a gonosz cselekvésére adták magukat, nem egykönnyen lehet megtérésre és megjobbulásra 
vezetni egyetlen tanítással, bemutatja az Isten által az Efraim gyermekeire kiszabott 
büntetéseket, s ezzel bizonyítja, hogy ők elvetettek voltak. Miután hadakozó nép volt, az 
isteni nemtetszés bizonyítéka volt a hátat fordítás a csatában. S konkrétan kijelenti: ügyesen 

                                                
1761 „A szír változat olvasata szerint: ’És nem bíztak a lelkek Istenében’, a נאמנה szót (amit Kálvin a ’nem volt 
hűséges’ kifejezéssel fordít) hímnemű igével fordítva. S ezt az értelmet valóban nagyon jól elbírja, a nemek 
közötti váltás pedig nem szokatlan, s Isten is ismeretes ’a minden test lelkének Istene’ néven. Lásd 4Móz16:22.” 
– Hammond. 
1762 “Premierement il faut que nous ostions toute obstination, avant que nous puissions avoir les cols propres 
pour recevoir son joug.” — Először is félre kell tennünk minden makacsságot, mielőtt a nyakunkat az Ő igájába 
hajlíthatnánk. 
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bántak az íjjal.1763 Az ugyanis egy további megbélyegzés azokra nézve, akik az ellenségre 
messziről is ártalmas fegyverrel vannak felfegyverkezve, ha félve menekülnek. Ebből még 
világosabban kiderül, hogy kiváltották Isten nemtetszését, Aki nemcsak a segítségétől 
fosztotta meg őket, hanem a szívüket is elpuhulttá tette a veszély órájában. 

Itt felmerülhet a kérdés: miért csak Efraim gyermekeit feddi, mikor nem sokkal 
korábban láttuk, hogy valamennyi törzset általánosságban ugyanazon kárhoztató ítélet alatt 
szemléli? Egyes igemagyarázók ezt Efraim fiainak lemészárlására vonatkoztatják a gáthbeliek 
által, akik azért támadtak ellenük, hogy az elhajtott jószágaikat visszaszerezzék, lásd 
1Krón7:20-22.1764 Ez a magyarázat azonban túlságosan leszűkített. Jobb tehát más 
igemagyarázók véleményét követni, akik úgy vélik, hogy itt egy szinekdoché alkalmazásával 
Efraim gyermekei a nép egésze helyett szerepelnek. Ezek az igemagyarázók azonban 
megfontolatlanul átsiklanak a tény felett – amit pedig nem kellene figyelmen kívül hagyni, – 
hogy az efraimiták azért vannak itt konkrétan megemlítve, mert ők voltak az eszközei a 
mások lázadásba vezetésének, mely akkor következett be, mikor Jeroboám felállította az 
aranyborjúkat (1Kir12:25-33). Amit már említettünk, arra itt is emlékezni kell, hogy Efraim 
törzsének elvettetése a zsoltár vége felé nem ok nélkül van szembeállítva Júda törzsének 
kiválasztásával. Efraim gyermekeiről itt a hasonlat útján is beszél, hogy figyelmeztesse 
Ábrahám valódi gyermekeit azok példájára, akik elvágják magukat az egyháztól, de mégis az 
egyház titulussal dicsekednek, ám anélkül, hogy szent gyümölcsöket látnánk az életükben.1765 
Miután felülmúlták a többi törzset mind létszámban, mind gazdagságban, a befolyásuk 
túlságosan nagy volt az egyszerűk elszédítéséhez. Ettől azonban a próféta most megfosztja 
őket, s megmutatja, hogy meg vannak fosztva Isten segítségétől is. 

10. Nem őrizték meg az Isten szövetségét. Ez az oka annak, amiért az efraimiták hátat 
fordítottak a csata napján, s ez megmagyarázza, miért vonatott meg tőlük az isteni segítség. 
Igaz, mások is voltak vétkesek ebben a dologban, de Isten bosszúállása azt a törzset sújtotta, 
amelyik a befolyása folytán majdnem az egész királyságot megrontotta. Mindezt pedig a 
zsoltáros általános figyelmeztetésként hozza fel. Mivel tehát Efraim törzse a ragyogása és a 
fennköltsége következtében, mikor lerázták az igát, felbátorodtak, mondhatni a szégyenteljes 
lázadás mércéjévé váltak az összes többi törzs számára, a próféta óva akarta inteni a népet: ne 
engedjék magukat az egyszerűségük folytán ugyanezen a módon ismét becsapni. Nem csekély 
vádat hoz itt fel Efraim fiai ellen: szidja őket álnok mivoltuk miatt, amiért lenézték az egész 
törvényt, és megszegték a törvényt. Noha két, a törvény és a szövetség szavakat használja 
ugyanabban az értelemben, mégis, a szövetséget az első helyre téve világosan megmutatja, 
hogy nemcsak az erkölcsi törvényről, az élet teljesen tökéletes szabályáról beszél, hanem 
Isten egész szolgálatáról, az isteni ígéretek igazságáról és hűségéről, valamint a bizalomról, 
melyekkel ezek iránt kell viseltetnünk,1766 valamint a könyörgésről, és az igaz vallás 
tanításáról. Azért nevezi tehát szövetség-szegőknek őket, mivel az ígéretekbe vetett ama 
bizalmuktól estek el, mely által Isten szövetségre lépett velük, hogy Atyjuk lehessen. Utána 
azonban mégis helyesen teszi hozzá a törvény szót, amiben a szövetség mondhatni nyilvános 

                                                
1763 Az efraimiták nyilazására, illetve íjászi mivoltukra utalást találunk az 1Móz49:24-ben, ahol Jákóbnak a 
Józsefre, Efraim atyjára vonatkozó áldásában ezt olvassuk: „De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai”. 
1764 Dr. Morrison feltételezi, hogy a történet, amire itt a zsoltáros céloz, azoké az izraelitáké, akik az isteni 
parancs ellenére elindultak birtokba venni, de a vakmerőségük miatt az ellenség szétverte és megalázta őket 
(5Móz1:42). „Efraim törzse”, jegyzi meg, „kétségtelenül azért van itt külön említve, mert ők voltak a 
legharciasabbak az összes választott törzs közül, s mert talán ők vezették a többi törzset az Izrael Istenének 
kinyilatkoztatott akaratával szembeni lázadás végzetes tettére”. Ez talán némi alátámasztást kaphat, ha 
összevetjük Efraim törzsének az egyiptomi kivonulás kezdete-kori létszámát (4Móz2:19) a pusztai vándorlás 
vége felé fennálló létszámával (4Móz26:37). Korábban a létszámuk 40500 volt, a későbbi időpontban 32500, 
nyolcezerrel kevesebb, miközben a negyven év során az összes többi törzs létszáma jelentősen megnövekedett. 
1765 “Sans en monstrer les fruicts en leur vie.” 
1766 “De la verite et fidelite des promesses, et de la foy qu’on y doit adjouster.” 
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feljegyzésekben pecsételtetett el. Vétkük szörnyűségét a nem akarták kifejezéssel fokozza, 
ami azt sugallja, hogy nemcsak egyfajta gondatlan, vagy megfontolatlan vakmerőségből 
vétkeztek a hebehurgyaság, az ismeretek vagy az előrelátás hiánya miatt, hanem tudatosan, és 
szándékos makacssággal szegték meg Isten szent szövetségét. 

11. Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről. Ezt a szégyenteljes istentelenséget a hálátlanságból 
fakadónak tüntetik fel, mivel gonoszul a feledés homályába temették, és nem vették számba a 
számukra kimunkált szabadulást, ami pedig méltó az örök emlékezetre. Igaz, több mint 
brutális ostobaság, vagy mondhatni szörnyűséges dolog volt1767 az izraeliták számára az 
eltávolodás Istentől, Akinek oly sokféleképpen és nagyon tartoztak. Nem is lett volna 
lehetséges, hogy a Sátán ennyire elbűvölje őket, ha nem feledkeztek volna meg az értük tett 
sok csodáról, melyek megannyi köteléket alkottak az ő megtartásukra az istenfélelemben és az 
Iránta való engedelmességben. S hogy ne maradhasson semmiféle mentség a vétküket 
enyhítendő, a próféta ezekre a tettekre a csodálatos kifejezést alkalmazza, arra célozván, hogy 
Isten cselekvési módja nem volt annyira közönséges, ami számot adhatna arról, miért 
felejtették el fokozatosan az Ő tetteit, de az izraeliták romlottan és gonoszul becsukták a 
szemeiket, hogy semmi se korlátozza őket bűnös útjukon, ha Isten dicsőségét szemlélik. 

 
12. Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Czoán mezején.1768 
13. Ketté választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt. 
14. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában. 
15. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a 

mélységes vizekből. 
16. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett: 
 
12. Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén. A zsoltárost még mindig az izraeliták 

leszármazottait a vétkeikért elítélőnek kell tekinteni. Egyidejűleg azonban nagyon helyesen 
elkezd beszélni a nemzet első elődeiről, arra célozva, hogy az egész nemzetségük, a legelső 
ősöket is beleértve, romlott és lázadó hajlamúak voltak. Miután megemlíti, hogy Efraim 
gyermekei hitehagyottak lettek, mert megfeledkeztek Isten csodálatos tetteiről, most megint 
ezt a témát folytatja. Emellett, amint mondtam, nagyon ügyesen áttér az atyákra, akiket 
szintén bele akart foglalni ugyanabba a kárhoztatásba. Először is utal a csodákra, melyek 
Egyiptom földjén történtek azelőtt, hogy a nép elindult volna onnan. S hogy még elevenebben 
emlékeztessen ezekre, megnevezi a nagyon ünnepelt helyet – a Czoán mezejét. Ezután rátér a 
tengeri átkelésre, ahol megismétli, amit az előző zsoltár ajánlott a figyelmünkbe, hogy a 
természet rendje megfordult, mikor a vizek megálltak a folyásukban, sőt még szilárd 

                                                
1767 “A la verite une telle stupidite estoit plusque brutale, ou plustost comme une chose monstrueuse.” 
1768 Czoán Egyiptom ókori fővárosa, a fáraók székhelye volt. Ősrégi mivolta kiderül a Hebronra vonatkozó 
szavakból (4Móz13:23), ahol e város ősrégi mivoltának bemutatása végett, melyben Ábrahám, a Noé utáni 
tizedik generáció lakozott, azt olvassuk: „hét esztendővel építtetett elébb, mint az égyiptomi Czoán”. Czoán 
kétszer szerepel ebben a zsoltárban, itt, és a 43. versben (noha a Kivonulás könyve nem említi a csapások 
történetének elbeszélése során), mint színhelyet, ahol Mózes bemutatta a csodákat a fáraón és Egyiptom földjén. 
Ez jelentheti azt, hogy ezek a csodák itt történtek a fáraó szeme láttára. Vagy, a Czoán mezeje vagy országa 
költői módon Egyiptom egészét is jelentheti. Így a Szentírás más költői részeiben Czoán szerepel néha Egyiptom 
helyett, például az Ézs19:11, 13-ban, ahol „a Zoán fejedelmei” pont a fáraó tanácsadóit jelentik, vagy az 
Ézs30:4-ben, ahol mikor Isten ókori népe Egyiptomhoz folyamodik segítségért, azt olvassuk, hogy „már 
Zoánban voltak fejedelmei”. Zoánt a kaldeusok טאנים-nak fordítják, a Septuaginta Τανις-nak, a Vulgata Tanis-
nak, a kopt változat Tane-nak a kopt ten, sík, lapályos, egyszintű szóból. A Nílus egyik keleti ágának alacsony 
deltájában helyezkedik el a maga nevét viselve, egy nagy tó mellett, amit ma Menzalának neveznek, Pelusiumtól 
nyugatra 44 mérföldnyire, Alexandriától keletre 169 mérföldnyire, és a Földközi-tengertől 3 mérföldnyire. Még 
mindig léteznek Zoán, vagy Tanis (az arabok által San-nak nevezett város) helyét jelző romok, közöttük törött 
obeliszkek, korinthoszi oszlopfők, egy gránit-emlékmű, stb. Ezek a romok azonban nem tekinthetők a 
legrégebbieknek. 
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halmokba fel is tornyosultak, mint a hegyek. Harmadjára kijelenti, hogy miután a nép átkelt a 
Vörös-tengeren, Isten továbbra is a vezetőjük maradt az útjukon. S hogy ne legyen ez csak 
ideig-óráig tartó szabadítás, kegyelmesen továbbra is kinyújtotta a kezét, s jóságának újabb 
bizonyságaival halmozta el őket. Nehéz és fárasztó volt a számukra az utazás a száraz és 
homokos területeken keresztül, így nem közönséges áldás volt a védelem a Nap hevétől a 
felhők közbeiktatásával. Ez azonban a még megkülönböztetettebb kegyelem záloga volt a 
számukra. Isten ezzel tett bizonyságot, hogy ez a nép az Ő védelme alatt áll, míg el nem érik a 
mennyei örökségüket. Ennek megfelelően tanítja Pál az 1Kor10:2-ben, hogy egyfajta 
keresztség lett kiszolgáltatva a népnek abban a felhőben, valamint az átkelésükben is a 
tengeren, aminek gyümölcse nem korlátozódik erre a törékeny és mulandó életre, hanem 
kiterjed az örök üdvösségre. 

15. Sziklákat hasított meg a pusztában. A zsoltáros az atyai szeretet újabb 
bizonyítékával hozakodik elő, mellyel Isten annak a gondoskodásnak a nagyságáról tett 
bizonyságot, mellyel e nép iránt viseltetett. Nemcsak egyszerűen azt mondja: Isten adott nekik 
inni, hanem hogy ezt csodálatos módon tette. Igaz, néha fakadnak patakok a sziklából, de a 
szikla, amire Mózes lesújtott, teljességgel száraz volt. Ebből nyilvánvaló, hogy a víz nem 
holmi forrásból került elő, hanem a legnagyobb mélységekből, mintha azt mondta volna, hogy 
egyenesen a Föld közepéből. Azok tehát, akik úgy értelmezték ezt az igeszakaszt, hogy az 
izraeliták a feneketlen mélységekből ittak, mert a vizek nagy bőségben áradtak, elvétették az 
igazi magyarázatot. Mózes a csoda történetében inkább még jobban megnöveli annak 
nagyságát, utalván arra, hogy Isten azokat a vizeket a legtávolabbi erekből parancsolta oda. S 
ugyanezt az igazságot erősíti meg a következő igeversben is, ahol kijelenti, hogy ott, ahol egy 
csepp víz sem volt korábban, bővizű és nagy folyó támadt. Ha csak egy kisebb folyócska 
fakadt volna a kősziklából, az istentelen embereknek lenne némi alapjuk gáncsoskodni rajta, 
és alábecsülni Isten jóságát, mikor azonban a víz hirtelen ekkora bőségben kezdett áradni, ki 
nem látja, hogy inkább a természet szokásos menete változott meg, semmint csak valamely, a 
földben rejtőző ér nyílt meg? 

 
17. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában; 
18. És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén a lelkük számára.1769 
19. És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a 

pusztában? 
20. Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-

é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének? 
21. Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és 

harag gerjedt fel Izráel ellen;1770 
22. Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében, 
 
17. Mégis folyvást vétkeztek ellene. A próféta, miután röviden kijelentette, hogy a 

jótétemények folyamatos egymásutániságával Isten miképpen mutatta ki világosan az 
Ábrahám gyermekei iránti nagy szeretetét, most hozzáteszi: miután ennyire nagy és 
ünnepélyes módon váltak a lekötelezettjeivé, mégis, mintha ez lett volna a természetes a 
számukra, a maguk szokásos módján gonoszul fellázadtak ellene. Először is azzal vádolja 
őket, hogy gyalázatosan bosszantották, kitartó módon bűnt bűnre halmozva, majd rámutat a 
bosszantásnak arra a konkrét módjára, amellyel vádolhatók voltak. A haragítás szóval arra 
céloz: nem csekély sértést követtek el Ellene, hanem oly szörnyűséges és hatalmas 
gonoszságot, ami egyszerűen tűrhetetlen. S az elkövetés helyszínével még csak súlyosbítja a 
                                                
1769 A Károli-fordítás szerint: az ő kivánságuk szerint – a ford. 
1770 „A felgerjedt szó jelképes, a lélegzet felemelkedésétől kölcsönzi a heves kitörés és a harag következtében.” – 
Walford. 
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bűnt. Pont a pusztában, mikor a szabadulás emléke még frissen élt az emlékezetükben, Isten 
pedig minden nap a szemük elé tárta a jelenlétének jeleit, ahol magának a szükségnek kellett 
volna őket valódi és szent engedelmességre ösztönözni – ezen a helyen, és ezek között a 
körülmények között nem fogták vissza a pimaszságukat és a zabolátlan étvágyukat.1771 
Természetesen a szörnyűséges elvakultság bizonyítéka volt náluk, hogy ilyen fékezhetetlen és 
hálátlan módon léptek fel pontosan abban az időben, amikor minden dolog hiányának 
éppenhogy a legjobb orvosságnak kellett volna bizonyulni az önuralomra serkentésükhöz, s 
tették mindezt Isten jelenlétében. Aki az Ő dicsőségének olyan bemutatóit tárta eléjük, ami 
félelemmel töltötte el őket, de Aki oly kedvesen és szelíden vonzotta őket Magához. 

18. És megkísérték Istent az ő szívökben. Ez az a bosszantás, amire az előző 
igeversben utalt. Nem mintha törvénytelen lett volna a számukra egyszerűen csak ennivalót 
kérni, mikor a mardosó éhség erre kényszerítette őket, hisz ki kárhoztathatna bárkit, ha az 
illető éhesen Istenhez könyörög a szükségleteinek betöltése végett? A bűn, amivel az 
izraeliták vádolhatók voltak abban rejlett, hogy nem elégedtek meg azzal az élelemmel, amit 
Ő jelölt ki a számukra, hanem szabadjára engedték a vágyaikat. Isten ebben az időben kezdte 
őket mannával táplálni, amint azt majd újra és újra látni fogjuk. Ők azonban megvetették ezt 
az élelmet, s ez késztette őket a heves vágyakozásra más élelem után, mert lekicsinyelték a 
mennyei Atyjuk által a számukra kirendelt ellátást. Ezt érti alatta, mikor azt mondja, hogy a 
lelkük számára kértek ennivalót.1772 Nem az éhség miatti szükség kényszerítette őket erre, 
hanem a vágyaik nem elégedtek meg az Isten által számukra kirendelt ellátással. Ezen az 
alapon mondja, hogy megkísértették Istent, túllépvén minden korláton, amikkel őket 
korlátozta. Bárki, aki alábecsüli és lenézi az Általa adott engedélyt, vagy felhatalmazást, a 
saját féktelen vágyait szabadjára engedve többet akar, mint amennyi törvényes, Istent kísérti 
meg. Az illető ugyanis úgy jár el, mintha Isten alá lenne vetve a szeszélyeinek, vagy azt 
kérdőjelezi meg, hogy vajon képes lenne-e többet is juttatni, mint amennyit tetszik Neki 
megadni. Istennek a hatalmában áll bármit megtenni, amit csak akar, s biztos, hogy aki 
elválasztja Isten hatalmát az Ő akaratától, vagy képtelennek mutatja be Őt annak 
megcselekvésére, amit akar, az mindent megtesz, hogy darabokra téphesse. S azokat lehet 
ezzel vádolni, akik fel merészelik tenni a kérdést, hogy vajon adna-e többet, mint amennyit 
már adott. Nehogy tehát a test vágyai az Ő megkísértésére indítsanak fel bennünket, tanuljuk 
meg megzabolázni a kívánságainkat, s elégedjünk meg alázatosan a számunkra elrendelt 
korlátokkal. Ha a test zabláját szabadjára engedjük, nem elégszünk majd meg a közönséges 
kenyérrel, hanem nagyon gyakran, és nagyon sokféleképpen fogunk zúgolódni Isten ellen. 

19. És szólának Isten ellen, mondván. A próféta elmondta, hogy megkísértették Istent 
a szívükben,1773 most pedig hozzáteszi: nem szégyelltek nyíltan a bensőjükben megfogant 
istentelenségnek tisztátalan és káromló nyelvezettel hangot is adni. Ebből még világosabban 
kiderül, hogy a rosszindulat és a gonoszság teljesen birtokba vette a szíveiket. Láttuk, 
miképpen nemz a kívánság bűnt, ha szentségtelen egyetértéssel beengedjük a lelkünkbe. 
Azután a bűn továbbfejlődik, ahogyan az izraelitáknál is látjuk, amint a világi zabolátlanság 
olyan mélységeibe süllyedtek, ahol már Isten hatalmát kérdőjelezték meg, mintha más esetben 
nem is vették volna számításba, csak a vágyaik kielégítésekor. Az asztalterítés alatt a 
nyalánkságokat kell érteni, ami az ellátásuk részét képezte Egyiptomban. Az egytálétel nem 
elégítette ki az étvágyukat. Nem elégedtek meg mindaddig, amíg nem lehetett osztályrészük a 
                                                
1771 “Qu’ils n’ont point reprime leur insolence et appetit desordonne.” 
1772 A נש nephesh, lélek szó rendkívül tág jelentéstartalommal bír. Néha az érzéki, vagy állati étvágyat jelenti, 
mint ebben az igeversben is. A nép szükségletei bőségesen be voltak töltve, ők mégis elégedetlenek és 
panaszosak maradtak. Ezért mondja, hogy élelmet követeltek a לנפשם lelkeiknek, azaz nem a valódi 
szükségleteikre, amire racionálisan és törvényesen vágyakozhattak volna, hanem az érzéki és testi vágyaik 
betöltése végett. Az angol változat, valamint Kálvin széljegyzete a francia változatban (de Károli is – a ford.) 
nagyon jó fordítását adják az igeszakasznak: Megkísértették Istent, húst kérvén a vágyaik szerint. 
1773 „’Megkísértették Istent a szívükkel’, azaz a szívükből, vagy teljes lelkükkel.” – Walford. 
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nagy bőségben és a változatosságban. Mikor a következő igeversben ezt mondja: Ímé, 
megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek, az, semmi kétségem sincs felőle, a 
keserű irónia nyelvezete, mellyel a próféta a pofátlan pökhendiségüket gúnyolja ki. Nem 
nagyon valószínű, hogy ezen a módon szóltak, de a zsoltáros mondhatni az ő szájukkal, vagy 
az ő személyükben mondja el a szemük előtt lezajlott dolgokat. 

21. Meghallotta az Úr és megharagudott ezért. Isten eme meghallása teljes és 
tökéletes ismeretet foglal magában, s ezt a jelképet a földi bíráktól kölcsönzi, akik nem 
büntethetik meg a bűnösöket mindaddig, amíg nem ismerkednek meg alaposan az ügyeikkel. 
A zsoltáros egyrészt akkor mondja, hogy Isten meghallgatja a népét, mikor kegyességgel és 
jóindulattal viseltetik irántuk a kéréseik teljesítésével, másrészt pedig akkor, mikor hallja 
azokat a káromlásokat, melyeket nem hagy büntetlenül. S hogy minden alapot eltávolítson 
attól az elképzeléstől, hogy az isteni harag túlságosan szigorú volt, ismét megemlíti: az 
izraeliták bűnének szörnyűsége abban rejlett, hogy nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő 
segedelmében. Azt itt vitathatatlan dolognak tekinti, hogy ígéreteket kaptak, melyekben 
bízniuk kellett volna, de ezt megakadályozta az a külső elvakultság, ami elvonta őket. Bízni 
Isten segedelmében annyi, mint az Ő atyai gondviselésére támaszkodni, s elégségesnek 
tekinteni Őt minden szükségletünk betöltésére. Ebből nemcsak azt tanuljuk meg, mennyire 
gyűlöletes a hitetlenség Isten szemében, hanem azt is, hogy mi a hit igazi természete, s miféle 
gyümölcsöket terem. Honnan származna ugyanis, ha az emberek csendesen alávetik magukat 
Neki, mint onnan, ha meg vannak arról győződve: a megsegítésük páratlanul becses dolog az 
Ő szemében, s mindent meg fog majd adni nekik, amire csak szükségük van? Ez vezeti őket 
arra, hogy átadják magukat Neki, s engedjék magukat az Ő jótetszésének megfelelően 
vezettetni. A hit tehát a valódi kegyesség gyökere. Arra tanít minket, hogy reménykedjünk, 
minden áldást Istentől várjunk, és az Iránta való engedelmességre formál minket. Azoknak 
viszont, akik nem bíznak benne szükségszerűen állandóan zúgolódni és lázadozni kell Ellene. 
A próféta azt állítja: azok igénye a hitre, akik nem Istentől remélik a segítséget, hamis 
alapokon nyugszik, mert csak mikor hiszünk Istenben, akkor jön létre gyorsan az Ő 
segítségével kapcsolatos reménység az elménkben, s ez a reménység majd dicséri Őt minden 
áldásáért. 

 
23. És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta. 
24. És hullatott reájuk mannát1774 eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. 
25. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget, 
 
23. És ráparancsolt a felhőkre ott fenn. Tévedés azt feltételezni, hogy ezt a csodát 

pusztán a történet menetében említi meg. A próféta inkább csak még súlyosabban feddi az 
izraelitákat abból a megfontolásból kiindulva, hogy noha teljesen jóllaktak mannával, nem 
szűntek meg azokra a csemegékre vágyni, melyekről tudták, hogy Isten vonta meg tőlük. A 
legnagyobb hálátlanság volt gúnyolódni a mennyei eledelen és elvetni azt, amely pedig 
úgymond az angyalokkal tette őket társakká. Vajon ha egy Franciaországban élő azért 
panaszkodna és zúgolódna, hogy nem ehet egyiptomi kenyeret, vagy egy Olaszországban élő 
azért, hogy nem ihat ázsiai bort, azzal nem Isten ellen indítanának háborút az ősidők 
hatalmasainak módjára? Mennyivel kevésbé volt megbocsátható az izraeliták zabolátlan 
vágyakozása, akiket Isten nemcsak a földi ellátás bőségével áldott meg, de még mennyei 
kenyeret is adott nekik a támogatásuk végett! Ha valaha is hosszabb időn át tapasztalták volna 
meg az éhséget, az illendőség és a kötelesség rákényszerítette volna őket, hogy nagyobb 
                                                
1774 A manna vagy a מנה manah, elkészítette, kirendelte, szétosztotta szóból kapta a nevét, ami azt jelenti, hogy 
ezt az élelmet Isten készítette el az izraelitáknak, s a mérték szerint naponta kiosztott osztályrészük volt, vagy a 
 helyett szerepel a zengzetesség kedvéért. Ez a ה a ן huh man, mi ez? szavakból származik (2Móz16:15), az הוה מן
kérdést tették fel, mikor először látták ezt az élelmet, nem tudván, mi az. 
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alázattal könyörögjenek élelemért. Ha csak korpát és pelyvát kaptak volna enni, akkor is szent 
kötelességük lett volna elismerni, hogy az efféle helyeken – a pusztaságban – ez is a menny 
nem közönséges jótéteménye lett volna. Ha csak korpakenyeret kaptak volna, már az is 
bőséges okot adott volna nekik a hálaadásra. De mennyivel erőteljesebben kötelezte el őket 
Isten iránt az, mikor újfajta élelmet teremtett, amivel mondhatni kinyújtotta a kezét a 
mennyből, s gazdag és bőséges ellátást adott nekik? Ezért nevezik a mannát mennyei 
gabonának, és az angyalok kenyerének. Egyesek az אבירים abbirim héber szót mennynek 
fordítják,1775 amely véleményt én nem vetem el teljesen. Jobbnak tartom azonban 
angyaloknak tekinteni, amiképpen a kaldeus fordító és néhány követője értette.1776 A csodát 
magasztos kifejezésekkel ünnepli, hogy még utálatosabb fényben tüntesse fel a nép 
istentelenségét. Sokkal látványosabb bemutatása volt ugyanis az isteni hatalomnak a 
mennyből alászálló manna, mintha csak növényekkel, gyümölcsökkel, vagy más egyéb földi 
terményekkel táplálkoztak volna. Pál az 1Kor10:3-ban más értelemben nevezi lelki eledelnek 
a mannát – mert Krisztus előképe és jelképe volt. Itt azonban a próféta célja az, hogy 
megfeddje a nép kettős hálátlanságát, akik nemcsak a földön megtermett közönséges eledelt 
vetették meg, de az angyalok kenyerét is. Egyesek az igéket múlt időben fordították: 
ráparancsolt a felhőkre – az egek ajtait megnyitotta – hullatott reájuk mannát.1777 Én azonban 
a kétértelműségek kizárása végett az igéket régmúlt idejű (plusquamperfectum) alakban 
fordítottam, ráparancsolt akkor a felhőkre – az egek ajtait akkor megnyitotta – hullatott 
reájuk akkor mannát,1778 hogy az olvasóim jobban megértsék: a próféta nem egyszerűen csak 
elbeszéli ezt a történetet, de más célból is emlékezetünkbe idézi, mint réges-rég lezajlott 
eseménysorozatot. 

 
26. Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet; 
27. És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat,1779 mint a tenger 

fövénye. 
28. És leszállítá azokat az ő táboruk közepére,1780 az ő sátoraikhoz köröskörül. 
29. Evének azért és igen megelégedének, és a mit kivántak, azt hozá nékik. 
30. Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala: 
31. Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és kövérjeik közül sokakat megöle, 

és Izráelnek választottait levágá;1781 
 

                                                
1775 Abu Walid és Kimchi olvasata: “a menny kenyere”. 
1776 A hatalmasok kenyere kifejezés kaldeus parafrázisa „az élelem, ami az angyalok lakóhelyéről száll alá”, így 
e szerint a nézet szerint nem jelent többet „mennyei gabonánál”, amivel a mannát írja le az előző igeversben. Dr. 
Geddes és Williams megjegyzik, hogy a héber אבירים abbirim szó soha nem jelent angyalokat, hanem magasabb 
osztályhoz tartozó embereket, gazdagokat, nagyságokat, nemeseket, s a zsoltáros szavai azt jelentik, hogy az 
izraeliták a mannában csemegeszerű, finom ételre leltek, mely még a hatalmasok palotáiban is megfelelt volna a 
hercegek számára is megfelelő, a legjobb, legfinomabb kenyérként. Ez összevág Simonis olvasatával: “cibus 
nobilium, scilicet principum; hoc est, cibus exquisitus, delicatus, eximius”. Ezt a nézetet vallják Fry, Walford, és 
mások is.  Ha az אבירים abbirim alatt a hatalmas angyalokat kell érteni, amiképpen egyébként minden ókori 
változat fordítja is, a szavak jelentése lényegében ugyanaz marad, mert a manna egy nyilvánvalóan költői 
kifejezéssel nevezhető az angyalok kenyerének, ami a legfinomabb fajta eledelt jelenti, amiképpen Pál is a 
legmagasabb rendű eleganciára utalva beszél az angyalok nyelvéről (1Kor13:1). 
1777 “Les autres ont traduit les verbes par un temps passe, Il a commande aux nuees, Il a ouvert les portes du ciel, 
Il a fait pluvoir la Manne,” etc. 
1778 A magyarban ez nem fejezhető ki úgy, ahogyan más nyelvekben – a ford. 
1779 „A héberben: szárnyas madarakat, azaz repülő madarakat, a háziszárnyasoktól különbözőket.” – Williams. 
1780 „A héberben: a tábora, akár Izrael tábora, akár Isten tábora, hiszen mivel Izrael volt Isten népe, s Ő közöttük 
lakozott, így az ő táboruk egyben az Ő tábora is volt.” – Poole. 
1781 A Károli-fordítás szerint: és főbbjeik közül sokakat megöle, és Izráelnek ifjait levágá – a ford. 
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26. Megindítá a keleti szelet az egekben. Itt azt olvashatjuk, miképpen teljesítette az 
Isten a népének kérését. Ez nem azt jelenti, hogy jóindulatúan fogadta zsémbes kívánságaikat, 
hanem csak azt mutatta meg, hogy igenis a hatalmában állt megtenni, amiről azt hitték: a 
Számára lehetetlenség. Ebből megtanulhatjuk, hogy egyes igemagyarázók mennyire 
meggondolatlanul kapcsolják itt össze a húst és a mannát. Teljesen más okból adatott ugyanis 
a hús, mint a manna. Isten a manna megadásával az atyai hivatalt látta el, de a hússal a falánk 
kívánságaikat elégítette ki, hogy maga a falásban tanúsított mohóságuk fojtsa meg őket. Isten 
számára nem lett volna nehéz fürjeket teremteni a pusztaságban, de Ő inkább a szelek erejével 
hozta el azokat, hogy megtanítsa az izraelitáknak: minden elem engedelmeskedik a 
parancsának, és a helyek közötti távolság nem képes Őt megakadályozni abban, hogy Keletről 
azonnal akár Nyugatra jusson.1782 Ez a hitetlen nép tehát Isten ama hatalmának kétségtelen 
bizonyítékát kapta, amit rosszindulatúan alábecsültek, mert láthatták, hogy a természet 
minden eleme kész engedelmeskedni, és azonnal végrehajtják a kapott parancsot. Emellett 
Isten kétségtelenül a tábor fekvésének megfelelően támasztotta a szelet, jóllehet képes lett 
volna könnyedén, mindenféle eszköz nélkül is ellátni őket hússal. A zsoltáros kijelenti: 
Evének azért és igen megelégedének, s ezzel nemcsak arra céloz, hogy Isten hatalmas 
mennyiségű madarat rendelt oda, melyekkel torkig eltelhettek, hanem hogy a fékezhetetlen 
vágy vitte rá őket, hogy húst kérjenek, nem pedig a gondoskodás az életszükségleteikről. 
Korábban már mondtuk, hogy a mannát is nagy bőségben kapták, itt azonban konkrétan a 
mohóságukat akarja a zsoltáros megfeddeni, amivel a zabolátlan étvágyukról tettek 
bizonyságot. Isten speciális kiváltságként ígéri meg a Zsolt145:19-ben az őt félőknek, hogy 
„beteljesíti az őt félőknek kivánságát”, itt azonban más értelemben mondja, hogy beteljesítette 
a nép romlott kívánságait, akik elvetették az istenfélelmet. Amit ugyanis a kegyességében és 
szeretetteljességében megtagadott volna tőlük, azt haragjában adta meg nekik. Ez a példa 
nagyon méltó a figyelmünkre, hogy ne panaszkodjunk, ha a kívánságainkat Isten az Ő titkos 
gondviselésében helyteleníti és meghiúsítja, mikor azok mérték nélkül törnek ki. Isten 
valójában akkor hallgat meg minket, ha az ostoba hajlamaink kielégítése helyett a jólétünknek 
megfelelően szabályozza a nagylelkűségét. Mikor pedig többet ad a gonoszoknak, mint 
amennyi a javukra válna, akkor tulajdonképpen nem is mondhatjuk, hogy meghallgatja őket, 
hanem inkább halálos terhet rak rájuk, mely azt a célt szolgálja, hogy homlokegyenest a 
pusztulásba taszítsa őket. A zsoltáros ezt még világosabban kifejezi annak hozzátételével, 
hogy ez a túlságos jóllakatás végzetesnek bizonyult a számukra, mintha a hússal együtt az 
isteni harag lángjait is befalták volna. Mikor azt mondja, hogy fel sem hagytak a 
kivánságukkal, azzal arra utal, hogy még mindig égtek a vágytól. Ha ennek azt vetik ellenébe, 
hogy ez nincs összhangban az előző mondattal, ahol azt olvassuk, hogy evének azért és igen 
megelégedének, arra azt válaszolom, hogy ha, amint az közismert, az emberek elméi nem 
maradnak meg a józan ész és a mértékletesség korlátai között, akkor telhetetlenekké válnak, 
így a hatalmas bőség sem fogja kioltani a romlott étvágy tüzét. Egyesek így fordítják a 
mondatot: Még nem csalódtak, mások pedig emígy: Még nem utálták meg a húst. Ez az utóbbi 
nagyon jól visszaadja az eredeti jelentést, de nagyon messzire távolodik a héber זור zur szó 
jelentésétől, amit én a felhagyni kifejezéssel fordítottam. A próféta két szóval akarta kifejezni 
a pillanatnyi örömöt, mikor ugyanis Isten bosszút állt a népen, ők még mindig a falánkság 

                                                
1782 Az izraeliták két alkalommal kaptak csodálatos módon fürjeket a pusztaságban. Az első a második hónap 
tizenötödik napján történt az elindulásuk után Egyiptomból, mielőtt még a Sínai-hegyhez értek volna (2Móz16:1, 
12-13). A második, melyre itt utal, Kibrot-thaavánál történt, háromnapi járóföldje a Sinai pusztájában, az 
egyiptomi elindulástól számított második esztendőben (4Móz10:11, 11:31-35). A fürjek mindkét esetben a nép 
zúgolódásának következtében adattak. Az első esetben azonban csak egyetlen esetben jöttek fel és borították el 
az izraeliták táborát, míg a másodikban egy teljes hónapon keresztül. Az isteni nemtetszés semmi jelét sem látjuk 
az első csodánál: Isten könyörületesen megbocsátotta a zúgolódásukat. A második csoda azonban haraggal 
tétetett, s az isteni bosszúállás végrehajtása követte arra a lázadó népre (4Móz11:33). 



 755 

szélsőséges kielégítésével voltak elfoglalva.1783 Isten haragjáról jelképesen mondja, hogy 
felgerjedt, mikor Ő hirtelen felkel, és végrehajtja az ítéleteit. Mikor ugyanis látszólag 
becsukja a szemeit és nem veszi figyelembe a bűneinket, akkor, mondhatni, mintha aludna. A 
büntetést az izraeliták között mindenféle állapotú ember megérezte. Konkrétan említi azonban 
a kövéreket1784 és a választottakat, hogy még feltűnőbb fényben mutassa be Isten ítéletét. Nem 
véletlenül történt, hogy a legerősebbeket és a legélénkebbeket érte a csapás és vágattak le. 
Miután az erőseket rendszerint becsapja az erejük, s büszkén magasztalják fel önmagukat 
Istennel szemben, megfeledkezvén a saját gyengeségeikről, nem meglepő, ha Isten haragja 
jobban izzott velük, mintsem másokkal szemben. 

 
32. Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban. 
33. Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig sietségben.1785 
34. Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék. 
35. És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő 

megváltójok; 
36. És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki. 
37. De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő 

szövetségéhez; 
 
32. Mindamellett is újra vétkezének. A közmondás szerint a bolondok bölcsekké 

válnak, ha utoléri őket a vessző. Ebből következik, hogy akiket Isten gyakorta büntetett, de 
mégsem jutottak megtérésre, és nem javultak meg, a végtelenségig kétségbeejtő helyzetben 
vannak. S ilyen volt az izraeliták itt leírt makacssága. Őket a rájuk küldött csapások közül egy 
sem volt képes megjobbítani. Isten bosszúállásának félelmetes megnyilvánulása volt látni oly 
sok erős és eleven ember holtan a földön elterülve látni. A szörnyűséges makacsság 
bizonyítéka volt tehát hogy nem indultak meg ezen a rémtő látványon sem. A csodadolgai 
kifejezés alatt nemcsak a most említett csapásokat érti, hanem a korábban felemlegetett 
csodákat is. Ezért kettős gonoszsággal vádolja a népet: nemcsak Isten Ígéjének nem hittek, de 
az Általa tett csodákat is lenézték. Emiatt mondja, hogy növekedtek a csapásaik: ahogyan 
Mózes által jelenti ki és fenyeget az Isten azzal, hogy hétszerte súlyosabban bánik majd a 
makacsokkal és keményekkel, akik kitartanak a maguk gonoszságában. 

33. Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat. Miután a zsoltáros itt az egész népről 
beszél, mintha azt mondta volna, hogy mindenki, válogatás nélkül, hamarjában elpusztult a 
legkisebbtől a legnagyobbig, mindez valószínűleg arra a legfájdalmasabb büntetésre utal, amit 
Isten haragja erősített meg és foganatosított – hogy valamennyinek el kell pusztulni a 
pusztában Józsué és Káleb kivételével, mivel jóllehet már közel voltak a Kánaán földjéhez, 
mégis visszafordultak. Az a nagy tömeg tehát, miután becsapták maguk előtt a Szentföld 
ajtaját, a pusztában halt meg a negyven éves vándorlás során. Először a napokról beszél, majd 
az évekről, mellyel arra céloz, hogy életüket Isten átka kurtította meg, s teljesen nyilvánvalóvá 
vált, hogy útjuk felén enyésztek el. A napjaik hiábavalóságban teltek, mert szertefoszlottak, 
mint a füst, éveik pedig sietségben, mert úgy múltak el nagy gyorsasággal, mint a pára. A 
 behalah szót, amit itt sietségnek fordítottunk, egyesek rettegésnek fordítják. Én inkább בהלה
                                                
1783 A hús még a fogaik között volt. Miközben a fürjek húsa még a fogaik között volt, még mikor rágták, mielőtt 
lenyelték volna, miközben még a nyelvükön voltak az édes morzsák, mielőtt teletömhették volna magukat, a 
pusztulás jött rájuk. Pontosan úgy, ahogyan a nemeseivel jókedvben és vidámságban lakomázó Belsazárt is 
levágták a perzsák, Dán5:1-30.” – dr. Gill. 
1784 Mr. Mudge megjegyzi, hogy ezt a mondatot így kell fordítani: „Levágta őket a kövérség, vagy a gyönyörök 
között”. Lowth, Cocceius és Michaelis hasonló módon fordítják az igeszakaszt. 
1785 A Károli-fordítás szerint: rettegésben – a ford. „Utalás ez a számukra elrendelt negyven éves vándorlásra, 
mint az engedetlenségük és lázadásuk büntetésére, mikor mindenki, akik felnőtt korukban jöttek ki Egyiptomból, 
meghaltak, Káleb és Józsué kivételével.” – Warner. 



 756 

zűrzavarnak olvasnám, mert kétségtelenül azt jelenti, hogy az életük úgy vétetett el, mint 
mikor a zűrzavarban erőszakkal vesznek el valamit.1786 De nem akarnám megváltoztatni a 
sietség szót, ami jobban kihozza az igeszakasz jelentését. A jogos visszafizetés 
megnyilvánulása volt ez a makacsságuk miatt, ezért hervadtak el és foszlottak szerte oly 
gyorsan, mint az árnyék. 

34. Ha ölte őket, hozzá fordultak. Az itt említett körülményekkel a bűnösségüket 
akarta fokozni. Mikor a gonoszságukról való meggyőződéssel elismerték, hogy jogosan 
kapták a büntetést, ám mégsem alázkodtak meg a szív őszinteségével Isten előtt, hanem 
inkább gúnyolódtak Vele, megpróbálván félreállítani Őt a hamis kifogásokkal, az 
istentelenségük csak még menthetetlenebbé vált. Ha egy ember, elveszítvén a józan 
ítélőképességét, nem érzi a saját bajait, az megbocsátható, hiszen az illető érzéketlen. Akit 
azonban rákényszerítenek a bűnösségének elismerésére, de továbbra is ugyanazt az utat járja, 
vagy miután könnyedén bocsánatot kért illő, de megtévesztő szavakkal, visszatér elméje 
korábbi állapotához, az világosan kimutatja a szíve eme ürességével, hogy a betegsége 
gyógyíthatatlan. Itt hallgatólagosan arra is céloz a zsoltáros, hogy a büntetések, melyek 
rákényszerítették ezeket a nagyon makacs embereket Isten keresésére, nem közönségesek, 
vagy szokásosak voltak, s arról tájékoztat (35. vers1787), hogy nemcsak a bűnösségükről voltak 
meggyőződve, de hatott rájuk annak a megváltásnak az emléke is, amelyből kiestek. Ezzel 
pedig még inkább megfosztja őket minden mentségtől a tudatlanságuk okából. A nyelvezet 
azt sugallja, hogy nem figyelmetlenségből tértek le a helyes útról, vagy nem a tudatlanság 
okából tévedtek meg, hanem Isten haragját provokálták alattomos módon, mondhatni 
szándékosan a leírtak szerint viselkedve. S valóban, Isten abból a célból nyitotta meg a 
szemeiket, hogy világosabban meglássák a kétségbeejtő gonoszságukat, s úgy, mintha 
lerázván a képmutatásukat és dicsekedésüket, a búvóhelyeikről rángatta volna elő őket. 

36. És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki. Itt 
szószegéssel vádolja őket, mert sem a vétküket nem a szív őszinteségével vallották, sem nem 
Istennek tulajdonították a dicsőséget a szabadításukért. Nem kell azt feltételeznünk, hogy 
egyáltalában el sem ismerték, de a zsoltáros arra céloz, hogy a száj megvallása, miután nem a 
szívből származott, kikényszerített és nem önkéntes volt. Ezt érdemes megfigyelni, mert 
ebből megtanuljuk: nemcsak az a kötelességünk, hogy óvakodjunk a hatalmas képmutatástól 
mely abban rejlik, hogy az emberek előtt egy dolgot mondunk a nyelvünkkel, miközben más 
dolog van a szívünkben, hanem az is, hogy óvakodjunk a képmutatás rejtettebb formájától is, 
melynek során a bűnös a félelemtől kényszerítve szolgai módon hízeleg Istennek, pedig, ha 
tudná, kikerülné Isten ítéletét. Az emberek nagyobbik részét halálosan megsebesítette ez a 
betegség, mert jóllehet valamiféle bámulatot kicsikar belőlük Isten fenségessége, mégis 
örömükre szolgálna, ha az isteni igazság világossága teljességgel kialudna. Ezért tehát nem 
elegendő egyetérteni az Isten Ígéjével, amíg ezt az egyetértést nem kíséri valódi és tiszta 
ragaszkodás is, hogy a szíveink ne legyenek kettősek, vagy megosztottak. A zsoltáros rámutat 
ennek a színlelésnek az okára is: nem voltak tökéletesek Iránta, és nem voltak hűségesek. 
Ezzel arra céloz, hogy bármi, ami nem a szív őszinte tisztaságából származik, Isten szemében 
hazugságnak és megtévesztésnek minősül. Miután pedig ezt a becsületességet a törvényben 
mindenütt megköveteli, azzal vádolja a népet, hogy szövetség-szegőkké váltak, mert nem 
tartották meg Isten szövetségét azzal a hűséggel, amellyel illett volna. Amint máshol már 
megjegyeztem, mindig szükséges előfeltételezni egy kölcsönös viszonyt és megfelelést Isten 
szövetsége és a hitünk között annak érdekében, hogy az utóbbi őszinte jóváhagyása választ 
adhasson az előbbi hűségére. 

 
                                                
1786 “Que leur vie a este emportee comme quand en tumulte on ravit quelque chose.” 
1787 A héber Bibliában egy maszoretikus megjegyzés van beszúrva a 35. vers után: חצי הספר chatsi ha-sepher, a 
könyv közepe, ti. az igeversek vonatkozásában. 
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38. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó,1788 nem semmisít meg, sőt sokszor 
elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. 

39. Azért eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, mint az ellebbenő lélek,1789 a mely 
nem tér vissza. 

40. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a 
kietlenben?! 

41. És visszatértek és kísértették az Istent,1790 és ingerelték Izráel szentjét. 
 
38. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. S hogy még jobban megmutassa: semmiféle 

módszer sem bizonyult hatékonynak az izraeliták meghajlításához és a visszatérítésükhöz a 
szilárd elmeállapotra, most arról tájékoztat, hogy jóllehet Isten elnézte megannyi vétküket, s 
könyörületességet gyakorolván megbocsátott nekik, ők továbbra is ugyanúgy kimutatták a 
gonoszágukat a jóságával visszaélve minden egyes esetben, amikor az megmutatkozott, mint 
amennyire makacsoknak és csökönyöseknek mutatkoztak, mikor szigorúan bánt velük. 
Egyidejűleg megadja az okot is, amiért nem pusztultak el végleg. Kétségtelenül rászolgáltak 
arra, hogy egyetlen közös pusztulás legyen az osztályrészük, de meg van írva: Isten 
csillapította a haragját, hogy némi magvuk megmaradhasson. S hogy a bosszúállás eme 
említett példáiból senki ne gondolhassa, hogy Isten meg nem érdemelt szigorúsággal bánt 
velük, azt olvassuk, hogy csak mérsékelt büntetéseket kaptak – sőt enyhéket a gonoszságuk 
fokozott mértékével összevetve. Isten visszatartotta a kezét, elsősorban nem arra tekintvén, 
amit érdemeltek, mint inkább arra vágyva, hogy a kegyelmének adjon utat. Nem szabad 
azonban azt képzelnünk, hogy Ő változó, ha valamikor bizonyos fokú szigorúsággal bánik 
velünk, máskor meg gyengéden vonz és hívogat Magához. Páratlan bölcsessége folytán 
ugyanis különböző eszközökhöz folyamodik, melyekkel azt vizsgálja, van-e ténylegesen 
bármi remény is a megjavulásunkra. Az emberek vétke azonban csak fokozódik, mikor sem a 
szigorúsága nem képes őket megjobbítani, sem a kegyelme nem képes őket meglágyítani. 
Meg kell jegyezni, hogy Isten kegyelme, ami az Ő természetének lényegi attribútuma, van itt 
megjelölve okként, amiért megőrizte a népét. Ezzel arra tanít minket a zsoltáros, hogy Őt 
semmi más ok nem késztette, csak az, hogy Önmagát a megbocsátásra hajlamosnak és 
késznek mutassa. S miután nem egyetlen esetben, és nem egyetlen dologban bocsátott meg 
nekik, a zsoltáros kijelenti: megbocsátotta vétkeiket, és nem semmisítette meg őket, s jóllehet 
sokszor provokálták, mégsem szűnt meg elfordítani a haragját. Végül pedig enyhítette a 
büntetéseiket, nehogy azok súlya alatt összeroskadjanak. 

39. Azért eszébe vevé, hogy test ők. Itt másik okot említ, amiért Isten könyörült a 
népen, nevezetesen hogy nem akart az erejével fellépni az emberekkel szemben, akik úgy 
vannak megalkotva, hogy csak rövid ideig élnek ebben a világban, majd gyorsan elmúlnak. 
Az itt használt kifejezésformák ugyanis azt a törékenységet jelölik, ami az emberek állapotát 
oly nyomorúságossá teszi. A test és a lélek gyakorta van szembeállítva egymással a 
Szentírásban, s nemcsak mikor a test a mi megromlott és bűnös természetünket jelenti, a lélek 
pedig a becsületességet, amire Isten gyermekei újjászületnek, hanem az embereket azért is 
nevezi testnek, mert semmi szilárd, vagy stabil sincs bennük. Ahogyan Ézsaiásnál is mondja: 
„Hiszen Égyiptom ember és nem Isten, és lovai hús [test] és nem lélek” (Ézs31:3). Ebben az 
igeszakaszban azonban a test és a lélek szavak ugyanabban az értelemben használatosak: a 
                                                
 .yecapher, engesztelést végzett a bűneikért.” – Dr. Adam Clarke יכפר„ 1788
1789 A Károli-fordítás szerint: ellebbenő szél – a ford. “C’est a dire, souffle.” – Széljegyzet. “Azaz mondhatni a 
lehelet.” Dr. Adam Clarke így fordítja: „lélek, mely ellebben, és nem tér vissza”. „A jelen élet”, jegyzi meg, „a 
próbaidő állapota, mikor tehát a test elpusztul, a lélek elmegy az örökkévaló világba, és nem tér vissza többé.” 
Az angol bibliafordítást („ellebbenő szél, mely nem tér vissza”) rossznak véli, ami annak a tévedésnek a 
lehetőségét rejti magában, hogy mikor az ember meghal, mintha a létezése is megszűnne, s a halál így örök álom 
lenne. 
1790 A Károli-fordítás szerint: És újra kísértették az Istent – a ford. 
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test azt jelenti, hogy az emberek ki vannak téve a romlásnak és a rothadásnak, míg a lélek azt 
jelenti, hogy ők csak lehelet és ellibbenő árnyék. Miután az emberek a folytonos 
elhasználódás és romlás következtében jutnak halálra, az embereket a tovatűnő szélhez 
hasonlítja, mely saját magától megszűnik, és nem tér vissza többé. Mikor végigjártuk utunkat, 
nem kezdünk új életet a földön, ahogyan Jób is mondja: „Mert a fának van reménysége; ha 
levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megaggodik is a földben a 
gyökere, és ha elhal is a porban törzsöke: A víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a 
csemete. De ha a férfi meghal és elterül; ha az ember kimúlik, hol van ő?” (Jób14:7-10) Az 
igeszakasz jelentése tehát, amint most már világosan láthatjuk, hogy Isten a könyörületének és 
jóságának gyakorlásával nem azért tűrte a zsidók viselt dolgait, mert ezt érdemelték, hanem 
mert törékeny és mulandó állapotuk kiváltotta a sajnálatát, és megbocsátásra indította Őt. 
Majdnem hasonló kifejezéssel fogunk találkozni a Zsolt103:13-16-ban, ahol Istent 
könyörületesként mutatja be irántunk, mert látja, hogy mi a fűhöz vagyunk hasonlók, s 
hamarosan úgy elszáradunk, mint a széna. S ha Isten nem talál bennünk mást, csak 
nyomorúságot, ami könyörületre indítja Őt, abból következik, hogy csakis az Ő tiszta és meg 
nem érdemelt jósága indítja Őt arra, hogy fenntartson minket. Mikor a zsoltáros kijelenti, 
hogy az emberek nem térnek vissza, mikor befejezték az életútjukat ebben a világban, azzal 
nem a jövőbeli feltámadás reménységét akarja kizárni, mert itt csak önmagukban szemléli az 
embereket és pusztán csak a földi állapotukról beszél. Az embernek a mennyei életre történő 
megújulását illetően, az egy olyan csoda, amely messze felülmúlja a természetet. Ugyanebben 
az értelemben mondja más helyen: „Az ő lelke eltávozik és nem tér vissza” (Bölcs16:14).1791 
Ez a nyelvezet azt foglalja magában, hogy az emberek, mikor beleszületnek ebbe a világba, 
nem hozzák magukkal a jövőbeli helyreállítás reménységét, amit az újjászületés kegyelméből 
kell meríteni. 

40. Hányszor keserítették őt a pusztában? Itt az előbbi mondatot erősíti meg, 
kijelentvén, hogy miután oly sok alkalommal megharagították Istent a pusztában a bűneik 
megsokasításával,1792 szükségszerűen ezer halállal kellett volna elpusztulniuk, ha Isten 
ugyanennyiszer nem lett volna kegyes és könyörületes irántuk. A mondat kérdő formája 
erőteljesebben fejezi ki, hogy szünet nélkül vétkeztek. A puszta szó mind a helyet, mind az 
időt magában foglalja. Ezzel először is a hálátlanságukat akarja megfeddeni abban a 
vonatkozásban, hogy a megemlékezés Isten jótéteményeiről, miközben azok még elevenen 
éltek az emlékeikben, sőt naponta a szemük előtt voltak, a legcsekélyebb mértékben sem volt 
képes visszafogni a gonoszságukat, másodszor pedig elítéli a féktelen és elvakult 
vakmerőségüket, mellyel ily rövid idő alatt ily hatalmas mennyiségű vétket halmoztak fel. 

Ugyanebben az értelemben teszi rögtön ezután (41. igevers) hozzá, hogy visszatértek 
korábbi útjaikhoz és kísértették Istent. A visszatértek szó itt nem változást jelent, hanem a 
vétkezés folytatólagosságát. A szörnyű aljasságot, ami Istennel szemben akkor nyilvánul meg, 
ha az emberek kísértik Őt, csodálatosa hasonlattal fejezi ki. A תוה tavah héber szó azt jelenti: 
megjelölni, vagy leírni. Arra is céloz, hogy mikor az emberek a saját kényük-kedvük szerint 
korlátozni merészelték Isten tevékenységét, akkor mondhatni fa-, vagy vaskorlátok közé 
szorult, s az Ő végtelen hatalmát körülkerítették azok a szűk határok, melyeket a hitetlenség 
írt elő annak. S bizonyos, hogy valahányszor csak az emberek nem lépnek túl a saját 
értelmükön, az ugyanaz, mintha Istent a saját szerény képességeikhez mérnék, ami nem más, 

                                                
1791 A Bölcsességek könyve magyar változatában: az élet elszállt leheletét nem hozhatja vissza – a ford. 
1792 „Legalább tízszer provokálták Istent (4Móz14:22) a pusztai vándorlásuk első két esztendejében. (1) A 
Vörös-tengernél (2Móz14:11-12). (2) Mára vizeinél (2Móz15:24). (3) Szin pusztájában (2Móz16:2). (4) Mikor 
megtartották a mannát másnapra (2Móz16:10). (5) Mikor szombaton gyűjtöttek mannát (2Móz16:27). (6) 
Refidimben, ahol nem volt víz (4Móz20:2, 13). (7) A Hóreb hegyénél, ahol aranyborjút öntöttek (2Móz32:1 és 
azt követő versek). (8) Thaberában (4Móz11:1-3). (9) Mikor húsra vágytak (4Móz11:4). (10) Mikor zúgolódtak 
a hírek miatt, melyeket a Kánaán földjét megkémlelők hoztak (4Móz14:1, stb.).” – Cresswell. 
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mint az Ő lerántása a trónjáról. Az Ő méltósága ugyanis a mi alárendeltségünkbe kerül, ha a 
saját fantáziánknak megfelelően akarjuk Őt irányítani. 

 
42. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, a melyen megváltotta őket a 

nyomorgatótól;1793 
43. Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején. 
44. És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat. 
45. Bocsáta reájok keveréket,1794 a melyek emészték őket, és békát, a mely 

pusztítá őket. 
46. Odaadta termésöket a hernyónak,1795 s munkájuk gyümölcsét a sáskának.1796 

                                                
1793 Azaz, a fáraótól, amint a következő igeversből is kiderül. Lásd Zsolt107:2. 
1794 A Károli-fordítás szerint: Legyeket bocsáta reájok – a ford. Ez a szó szerinti fordítása az eredeti ערב arob 
szónak, ami az ערב arab, összekeverni igéből származik. Az igemagyarázók nincsenek egy véleményen azzal 
kapcsolatosan, mit jelent itt, valamint a 2Móz8:21-ben és a Zsolt105:31-ben ez a megnevezés az Egyiptomra 
zúduló csapások közül. A kaldeus változatban „az erdő élőlényeinek keveréke” szerepel. „Keverék, a vadállatok 
vegyes seregére”, mondja Bythner. Az angol Bibliában: „többféle légy” szerepel. Mások „légyrajoknak” 
olvassák. Mant püspök szerint „falánk legyek”, Fry szerint egyszerűen „legyek”, míg Walford szerint 
„bögölyök”. „A Septuaginta”, mondja Mant, „az eredeti, ’légynek’ fordított szót, mikor az egyiptomi 
csapásokról volt szó, állandóan a κυνομυια, ’Cynomia’ kifejezéssel fordította. Ebből világos, hogy a fordítók 
valamely konkrét légyfajtára utaltak, szemben azok véleményével, akik szerint itt ’mindenféle légyről” van szó. 
(Lásd Parkhurstöt az ערב szóról.) Nagyon kétséges azonban, hogy konkrétan melyik fajtáról van szó. Bruce 
azonban látszólag eldöntötte a kérdést, és kimondta, hogy az etiópiai, ’zimb’-nek nevezett légyről van szó, 
melyet konkrétan le is ír. E légy megjelenésének egyes hatásait így írja le: ’Amint ez a csapás megkezdődik, s 
hallatszani kezd a zümmögésük, a jószágok otthagyják az élelmüket, s vadul kirohannak a pusztába, míg el nem 
pusztulnak a kimerültségtől, az ijedtségtől és az éhségtől. Nincs erre más orvosság, mint elhagyni a feketeföldet, 
és lesietni Atbara homokjához, s ott maradni, amíg tartanak az esők, s ez a kegyetlen ellenség nem meri már 
tovább űzni őket. Jóllehet a méretei, valamint az ereje nagy, s a testét erős szőrzettel védett vastag bőr borítja, de 
még a teve sem képes kiállni e légy hegyes fullánkja által okozott heves szúrásokat. Ha valakit megtámadnak 
ezek a legyek, az illető testét, fejét, és lábait nagy dudorok borítják el, melyek felpuffadnak, kifakadnak és 
megrothadnak, s a teremtmény biztos pusztulásához vezetnek. Még az elefánt és a rinocérosz is, melyeknek a 
nagy terjedelmük következtében rengeteg táplálékra és vízre van szükségük nap, mint nap, és ezért nem 
menekülhetnek a száraz és sivatagos területekre, kénytelenek a sárban meghemperegni, mely mikor rájuk szárad, 
pajzsként védi őket, és lehetővé teszi, hogy kiállják ezeknek a szárnyas gyilkosoknak a támadását’.” – Mant. 
1795 Károlinál: szöcskének – a ford. A חסיל chasil, ami a חסל chasal, felemészteni, felfalni szóból származik, 
olyasfajta rovart jelent, ami azért kapta ezt a nevet, mert felfalja a föld gyümölcseit. Mi azonban oly kevéssé 
ismerjük a keleti országokat pusztító különféle rovarokat, hogy kissé nehéz meghatározni a kifejezés alapján a 
konkrét fajt. Különbözik a sáskától, ami Salamon templomszentelési imájában (2Krón6:28), valamint a Joel1:4-
ben szerepel, ahol megemlíti, hogy a sáskák által meghagyottat ették fel. Harmer azon a véleményen van, hogy 
ez a most Perzsiában sim-nek nevezett rovarféleség, s idézi a következőket Sir John Chardin Utazásaiból: 
„Perzsiában gyakorta tönkreteszi az aratást a jégeső, az aszály, illetve a sáska, vagy azok az apró rovarok, 
melyeket sim-nek neveznek. Ezek apró, fehér tetvek, melyek a kukorica szárának tövébe fészkelik be magukat, 
és elrágván, elpusztítják a növényt. Ritkaság, ha egy év úgy múlik el, hogy ne következne be az említett 
csapások valamelyike, amelyek a szántóföldekre és a kertekre vannak kihatással”. Ezzel kapcsolatosan jegyzi 
meg Hammer: „A Salamon és e modern szerző által felsoroltak, noha nem teljesen egyformák, mégis annyira 
hasonlítanak egymásra, hogy az ember hajlamos azt hinni: Salamon ezeket [חסיל chasil] értette a ’hernyóknak’ 
fordított angol szó alatt.” – Harmer’s Observations, 3. kötet, 316. oldal. A חסיל chasil szót a Septuaginta a 
βρουχος szóval fordítja a 2Krón2:28-ban, valamint Aquila. A Vulgata is így fordít a Krónikákban, továbbá az 
Ézs33:4-ben, Jeromos pedig a bruchus, „cserebogár” szót használja, amiről mindenki tudja, mekkora pusztítója a 
faleveleknek. A szír változat a Joel1:4-ben és 2:25-ben a צרצורא tzartzooro szót használja. Ezt Michaelis az arab 
 tsartzar, tücsök szóból származtatja, és lótetűnek fordítja, ami lárvaállapotban szintén rettentően káros a צרצר
kukoricára, a fűre és a zöldségekre, elüszkösítvén azok gyökereit, melyekből táplálkozik. Lásd a Parkhurst’s 
Lexicon-t a חאל-ról. 
1796 Az itt szöcskének fordított héber szó az ארבה arbeh, mely tulajdonképpen sáskát jelent. A sáskának nem 
kevesebb, mint tíz különböző neve van a Szentírásban, melyek mindegyike valamelyik jellemzőjét fejezi ki. Az 
 arbeh nevet a rendkívül szapora mivolta miatt kapta. Nincs még egy ennyire szapora állat, és a gondviselés ארבה
sem használt hatékonyabb közreműködőt a föld gyümölcseinek megsemmisítésére. Dr. Russell Aleppo 
természettörténetéről írott művében megjegyzi, hogy a sáskák néha „olyan tömegekben érkeznek, amit még 
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47. Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat1797 kőesővel.1798 
48. Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. 
49. Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a 

gonosz angyalok seregét. 
50. Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelköket, és marháikat1799 

döghalálnak veté. 
51. És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét1800 Khám 

sátoraiban. 
 
42. Nem emlékeztek meg az ő kezéről. A szent író tovább szidja az izraelitákat, mert az 

egyszeri megemlékezés Isten jótéteményeiről már megzabolázhatta volna őket, ha nem 
szándékosan és romlottan feledkeztek volna meg mindenről, amit csak megtapasztaltak. 
Ebből az istentelen feledékenységből fakadt az akaratosság és minden lázadás. Isten keze, 
amint az közismert, fogalomcserés hasonlattal az Ő hatalmát jelenti. A választott törzsek 
Egyiptomból történt, itt ünnepelt szabadulásában Isten a kezét új, szokatlan módon nyújtotta 
ki. S az istentelenségüket, mely ellen a próféta itt kifakad, még utálatosabbá tette a tény, hogy 
semmibe vették, vagy gyorsan elfelejtették mindazt, amit semmilyen hosszú időtartamnak 
sem lett volna szabad kitörölni az emlékezetükből. Ezután Isten hatalmának néhány konkrét 
példáját látjuk itt felsorolva, melyeket a zsoltáros először jeleknek, majd csodáknak nevez (43. 
vers), hogy ezek felidézésével ismét megfeddje a nép szégyenteljes ostobaságát. Mindkét 
szóval ugyanazt a dolgot fejezi ki, de az igevers második mondatában a csoda szó további 
hangsúlyt kölcsönöz a mondanivalójának, arra utalván, hogy furcsa, és hallatlan 
eseményeknek, melyek abban az időben akkora félelmet keltettek az egyiptomiakban, nem 
lett volna szabad ennyire gyorsan kiveszni az izraeliták emlékezetéből. 

44. És vérré változtatta folyóikat. A zsoltáros nem sorrendben emlegeti fel a csodákat, 
melyekkel Isten a hatalmának bizonyítékát adta a népének megszabadításában. Elégnek vélte 
az emlékezetükbe idézni eme események jól ismert történetét, ami elegendő volt annak a 
gonoszságnak és a hálátlanságnak a leleplezéséhez, mellyel vádolhatók voltak. Nekünk sem 
                                                                                                                                                   
elmondani is meseszerű, megsemmisítvén a teljes zöld növényzetet, amerre csak járnak”. Egy szíriai utazó 
mondja: „Ezt az országot, Egyiptommal, Perzsiával és Ázsia majdnem teljes középső részével egyetemben a 
vulkánok, és a földrengések mellett még egy nem kevésbé szörnyű csapás sújtja. Én a sáskák ama felhőire 
gondolok, melyekről az utazók beszéltek. Ezeknek a rovaroknak a mennyisége hihetetlen bárki számára, aki nem 
látta: a földet több mérföld hosszan borítják. Már messziről hallható a zaj, amit növények és a fák 
lekopasztásával keltenek, mint holmi titokban fosztogató hadsereg. Jobb lenne a tatárokkal találkozni, mintsem 
ezekkel a pusztító állatokkal, melyeknek mondhatni tűz jár a nyomukban.” – Lásd a Parkhurst’s Lexicon-t a רבה 
szóról. 
1797 Az eredeti שקמותם shikmotham szó tulajdonképpen nem a fügefát, hanem a szikomórfát (Ficus sycomorus) 
jelenti, ami Palesztinában, Arábiában és Egyiptomban nő. Ez más, mint az angol szikomórfa, mely a hegyi jávor 
egyik fajtája. A fügéhez hasonló gyümölcsöket terem, miközben a levelei az eperfáéhoz hasonlítanak. Innen 
kapta a συκος (sycos), fügefa, és μφρος (moros), eperfa neveket. A szikomórfát nagy becsben tartották az ókori 
Egyiptomban. Ellátta őket fával különféle célokra, árnyékot biztosított kiterjedt koronájával, s a rajta termett 
füge valószínűsíthetően alapvető élelmet biztosított a köznép számára. „Norden elmondja, hogy a nép nagyrészt 
ezekből a fügékből élt, bőséges lakomának vélve, ha volt egy darab kenyerük, néhány szikomór-fügéjük, s egy 
korsó a Nílus vizével telve.” – Harmer’s Observations, 4. kötet, 4-5. oldalak. Ebből könnyen megérthető, milyen 
súlyos és kétségbeejtő volt a veszteség, amit az egyiptomiak elszenvedtek, mikor „szőlőiket elverte a jégeső, a 
fügefáikat pedig a fagy, vagy a kőeső”. 
 előtaggal csak itt olvasható a Szentírásban. S ב főnév a חנמל ba-chana-mal, a fagyban. A négybetűs ,בחנמל „ 1798
hogy ez mi lehet, azt nem tudjuk. Egyesek szerint komoly fagy, mások szerint egyfajta jég-, vagy kőeső.” – 
Bythner. 
1799 A Károli-fordítás szerint: életöket – a ford. Az eredeti חיתם chayatham szó, ami itt marháiknak van fordítva, 
az angol Biblia (is) életüknek fordítja. Minden ókori változatban azonban a marháik szó szerepel. Utalás ez arra a 
csapásra, mely megölt minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. A marhák elsőszülöttjeit és maguké az 
egyiptomiakét is ugyanaz az egy közös csapás érte. 2Móz12:29. 
1800 „Ar. olvasata: בניהם, gyermekeik elsőszülötteit. Lásd 2Móz12:29.” – Dimock. 
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szükséges hosszasan időznünk ezekkel a dolgokkal, mert Mózes története konkrétabb és 
teljesebb leírását adja az itt röviden említetteknek. Én is csak arra emlékeztetném olvasóimat, 
hogy jóllehet Isten gyakran megbüntette a pogányok bűneit, jégesőt, és más csapásokat 
küldve rájuk, mégis, az egyiptomiakra abban az időben rázúduló csapások mindegyike 
rendkívüli, korábban soha nem hallott jellegű volt. Különféle szavakat használ tehát, hogy 
Isten bosszújának ezeket az emlékezetes példáit felerősítse, mint például rájok bocsátá 
haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást. A szavak eme halmozása azoknak az 
elméknek a felrázására irányul, melyek szundikálnak ennyi csoda felfedezése helyett, melyek 
számát és kiválóságát még a vakok is megláthatják. Végül hozzáteszi, hogy Isten angyalokkal 
hajtotta végre ezeket az ítéleteket. Jóllehet Isten a saját jótetszésének megfelelően mind a 
mennyben, mind a földön megszabott bizonyos törvényeket, s a természet egész rendjét oly 
módon kormányozza, hogy minden teremtménynek megvan benne a saját kijelölt hivatala, 
mégis, valahányszor csak jónak látja, igénybe veszi az angyalok szolgálatát a parancsainak 
végrehajtására. Teszi ezt nem közönséges eszközökkel, hanem az Ő titkos hatalmával, ami a 
számunkra felfoghatatlan. Egyesek úgy vélik, hogy itt az ördögökről van szó, mivel a gonosz, 
vagy ártó jelző kapcsolódik az angyalok szóhoz.1801 Ezt a véleményt én nem vetem el, de az 
alap, melyen áll, csekély szilárdságú. Ők azt mondják, hogy Isten a választott angyalokkal 
osztja szét közöttünk a jótéteményeit, a haragját viszont az elvetett angyalok 
közreműködésével zúdítja ránk, mintha azok lennének az ítéletvégrehajtói. Ez, elismerem, 
részben igaz, de tagadom, hogy ez a megkülönböztetés minden egyes esetben fennáll. Sokat 
idézhetünk a Szentírásból, mely ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Mikor az asszír hadsereg 
ostromolni kezdte Jeruzsálemet, a szent várost, ki más végzett közöttük akkora pusztítást, 
hogy kénytelenek lettek feladni az ostromot, mint az angyal, aki abban az időben az egyház 
védelmére volt kirendelve? (2Kir19:35) Hasonlóképpen, az angyal, aki lemészárolta az 
egyiptomiak elsőszülötteit (2Móz11:5), nemcsak Istennek az egyiptomiakkal szembeni 
haragja szolgálója és végrehajtója volt, hanem közreműködő is az izraeliták megőrzésében. 
Továbbá, jóllehet a királyok, akikről Dániel beszél, kapzsi és kegyetlen emberek, mondhatni 
inkább rablók voltak, akik mindent felforgattak, a próféta mégis azt jelenti ki róluk 
(Dán20:13), hogy szent angyalok lettek kijelölve róluk gondoskodandó. Valószínű, hogy az 
egyiptomiak elvetett angyaloknak adattak át, amit érdemeltek, mi azonban egyszerűen 
feltételezhetjük, hogy itt az angyalokat a miatt a tevékenység miatt nevezi a zsoltáros 
gonosznak, amivel foglalatoskodtak: Isten népének ellenségeire zúdítottak a félelmetes 
csapásokat, hogy letörjék zsarnokságukat és kegyetlenségüket. Ezen a módon mind a mennyei 
és választott angyalok, mint a bukottak joggal számíttatnak a balsors szolgálóinak, vagy 
végrehajtóinak, azonban mégis más-más értelemben kell őket ennek tekinteni. Az előbbiek 
azonnali és szándékos engedelmességgel adóznak Istennek, az utóbbiak azonban, miután 
mindig erőteljesen igyekeznek kárt okozni, ha tehetnék, az egész világot felforgatnák, s így 
válnak alkalmas eszközeivé a csapások kiméréséhez az emberekre. 

                                                
1801 Aben Ezra feltételezi, hogy a מלאכי רעים malachey raim Mózest és Áront jelentik, mint a gonoszság hírnökeit 
a fáraó számára, akiket azért neveznek így, mert előre figyelmeztették a fáraót, és bejelentették Isten vele 
szemben meghozott ítéleteit. Amiképpen Abija próféta is hasonló nyelvezetet használ Jeroboám feleségével 
szemben, mikor az felkereste őt, hogy a fiáról kérdezze: „Én te hozzád kemény követséggel küldettem” 
(1Kir14:6). Fry is „a gonoszság hírnökeinek” olvassa, és a következő megjegyzést teszi: „Ez a szó szerinti 
jelentése és a pontos fordítása a מלאכי רעים szavaknak, nem pedig a gonosz angyalok, ami szokásosan a רעים 
 lenne. A gonoszság hírnökei alatt, kétségem sincs felőle, nem többet ért, mint Mózest és Áront, akik a מלאכים
harag hirdetésével lettek megbízva a fáraó számára, a különböző csapások bekövetkeztét megelőzően.” Secker 
érsek azonban megjegyzi, hogy jóllehet a מלאכים רעים kifejezés szerepelne helyesen gonosz angyalok jelentéssel, 
a לאכ többes számát néha mégis hiányosan מלאכי-nak írják. A Septuaginta szerint: αποστολην δι αγγελων 
πνηρων, „üzenet gonosz angyalok által”. 
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50. Utat tört haragjának.1802 S hogy minden mentséget elvegyen a hálátlan néptől, 
akiket Isten jóságának a szemük elé került legnyilvánvalóbb és leglátványosabb bizonyítékai 
sem voltak képesek megtartani az engedelmességben, itt megismétli: Isten haragja úgy 
árasztotta el az egyiptomiakat, mint holmi féktelen áradat. A csoda, amire utal, a legutolsó 
volt, mikor Isten az Ő angyalának erős kezével egy éjszaka alatt leölt minden egyiptomi 
elsőszülöttet. A héber nyelv közönséges és megszokott beszédmódjának megfelelően az 
elsőszülötteket kezdetnek, vagy az erő zsengéjének nevezi. Jóllehet az idősek a halálhoz 
közelednek, ahogyan az évek múlásával meghanyatlanak, mégis, bizonyos módon 
megújulnak a leszármazottaikban, s így mondható, hogy visszaszerzik megromlott erejüket: 
az erő a gyermekeikre vonatkozik. S az elsőszülötteket eme erő kezdetének, vagy első 
zsengéinek, nevezi, amiképpen azt az 1Móz49:3-nál hosszabban is elmagyaráztam. Egyiptom 
házait nevezi Khám sátrainak, mert Micráim, akiről az ország a nevét kapta, Khám fia volt 
(1Móz10:6). Itt továbbá Istennek a Sém leszármazottai iránt megmutatkozó bőséges szeretetét 
is ünnepli, ami abban fejeződött ki, hogy Khám minden gyermekével szemben jobban szerette 
őket, noha nem rendelkeztek semmiféle saját kiválósággal, mely méltóvá tette volna őket erre 
a megkülönbözetésre. 

 
52. Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában. 
53. És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a 

tenger. 
54. És bevivé őket az ő szent határába [szó szerint: a szentségének határába], 

arra a hegyre,1803 a melyet szerzett1804 az ő jobbkezével. 
55. És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel;1805 és 

letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit. 
56. De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg 

bizonyságait; 
57. Elfordulának ugyanis és hűtlenek levének, mint apáik; visszafelé fordulának, 

mint a csalfa kézív.1806 

                                                
1802 „Utat egyengetett a haragjának. A פלס [az egyengetést jelentő szó] azt jelenti: egy vonalnak, vagy szintnek 
megfelelően irányítani. Mikor az útra vonatkozik, úgy kell érteni, hogy az utat egyenletessé, és simává teszik, 
hogy ne maradjon rajta akadály az utazóknak. Lásd Poole Synopsis-át, és Le Clerc-et. Nagyban ugyanez lesz az 
értelme, ha így fordítjuk a kifejezést, vagy azt feltételezzük, hogy Isten haragja egyenes irányt, παρα σταθμην 
vett, azaz a legrövidebb úton, késlekedés nélkül sújtott le.” – Merrick’s Annotations. 
1803 „Ez a hegy a Sion, melyre a zsoltáros mintegy ujjal mutathat.” – Dimock. 
1804 “Ou, possedee.” — Széljegyzet. “Vagy, birtokolt.” 
1805 „A נחלה helyett talán נחלם-t kell olvasnunk: osztályrészül juttatta nekik örökségüket. Egyes tanult emberek 
ugyanis arra következtettek, hogy a Kánaán földje először Héber és leszármazottainak osztályrésze volt, s a 
kánaániták erővel és erőszakkal foglalták el azt, s többek között ezért is űzettek ki onnan, mikor a héberek 
visszahelyeztettek. Lásd 1Móz11:15, 13:15, 1Krón1:24-27, valamint Bryant megjegyzéseit. De lásd még 
Zsolt105:11-12, 44, és Zsolt111:6.” – Dimock. 
 mint csalfa kézív. Ez a hasonlat látszólag nem közvetít alkalmas jelentést sem itt, sem a ,בקשת רמיה „ 1806
Hós7:16-ban. Vajon merészelhetünk-e mindkét helyen csalfa asszonyt olvasni? Izraelt gyakorta mutatja ugyanis 
a Szentírás házasságtörőként. Lásd Ezék16:32. S a következő igevers utolsó sora erőteljesen támogatja ezt az 
olvasatot: féltékennyé tették Őt a képeikkel. Lásd 2Móz20:5.” – Dimock. Nincs azonban szükség erre a 
feltételezésen alapuló szövegjavításra. „A keleti íjat”, mondja dr. Adam Clarke, „ami nyugalmi állapotban וב 
formájú, vissza kell hajlítani, vagy fordítani ahhoz, hogy felajzott, vagy megfeszített állapotba kerüljön. Ha 
valaki, aki gyakorlatlan, vagy gyenge ennek az íjnak a meghajlításához, és felajzásához, nem szentel a 
műveletnek nagy figyelmet, az íj visszapattan, és felveszi a nyugalmi állapotát, miközben még a karját is 
eltörheti az illetőnek. S néha, noha én magam is tudtam, mikor meghajlítottam, hogy félreugorhat – felveszi 
nyugalmi állapotát – nem csekély veszélyt jelentve a számomra, sőt egy-két esetben meg is sebesítve. Ezt a képet 
a Szentírás gyakorta használja, de senki sem értette, mert nem ismerték a keleti hátrafeszített íjat, amit az 
ellenkező oldalára hajlítva kell felajzani ahhoz, hogy alkalmas legyen a használatra. Ezek az izraeliták, mikor 
kimozdíttattak a természetes hajlamaikból, hamarosan visszatértek és visszaestek előző állapotukba.” 
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58. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott 
bálványaikkal. 

 
52. Elindítá mint juhokat, az ő népét. A zsoltáros ismét Istennek a választott nép iránti 

atyai szeretetét ünnepli, akiket, mint máshol megjegyeztük, egy juhnyájhoz hasonlít. Nekik 
nem volt saját bölcsességük, vagy hatalmuk önmaguk fenntartására és megvédésére, de Isten 
kegyelmesen leereszkedett hozzájuk a pásztor hivatalának ellátása végett. Az irántuk érzett 
szeretetet rendkívüli jele, hogy nem átallotta megalázni Önmagát annyira, hogy a saját 
juhaiként táplálta őket. Mit tehetett volna a hadakozást soha nem tanult tömeg az erős, és 
harcias ellenséggel szemben? Ahelyett, hogy a hadakozást tanulták volna, a nép, amint az 
közismert, Egyiptomban alantas és szolgai foglalkozásokat űztek, mintha arra lettek volna 
kárhoztatva, hogy földalatti bányákban, vagy kőfejtőkben fáradozzanak. 

53. És vezeté őket biztonságban, és nem félének. Ezzel nem arra céloz, hogy 
magabiztosan, és nyugodt elmével támaszkodtak Istenre, hanem hogy Istent tudván a 
vezetőjüknek és a jólétük őrének, semmi tényleges okuk nem volt a félelemre. Valahányszor 
csak megdöbbentek, az a saját hitetlenségüknek volt köszönhető. Ebből a dologból 
származtak azok a zúgolódó kérdések, melyeket akkor tettek fel, mikor Egyiptom elhagyása 
utána fáraó üldözni kezdte őket, s „nagyon megfélemlének”: „Hát nincsenek-é Égyiptomban 
sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál 
minket Égyiptomból? Nem ez volt-é a szó, a mit szóltunk vala hozzád Égyiptomban, 
mondván: Hagyj békét nékünk, hadd szolgáljunk az Égyiptombelieknek, mert jobb volt volna 
szolgálnunk az Égyiptombelieknek, hogynem mint a pusztában halnunk meg.” (2Móz14:11-
12) Ezt a biztonságot tehát nem a nép elméiben uralkodó érzésekre kell vonatkoztatni, hanem 
Isten védelmére, aminek következtében történt meg, hogy az ellenségeik belefulladtak a 
Vörös-tengerbe, ők pedig csendes békességet élveztek a pusztában. A többi jótéteményt is 
megemlíti itt a zsoltáros, amit Isten rájuk ruházott, de egyúttal azokat a vétkeket is, melyekkel 
vádolhatók voltak. Ez még világosabban kimutatja mély hálátlanságukat. Miután birtokba 
vették a nekik megígért örökséget, a szíveik mindig lázadók és engedetlenek voltak, mintha 
nem is lett volna semmiféle kötelezettségük Istennel szemben. A szabadulásuk beteljesedése, 
és mondhatni annak záró aktusa volt, mikor a Kánaán földjének birtokában kerültek, pedig az 
oda való belépésből eleve kizárták volna magukat, ha Isten nem döntött volna úgy, hogy a 
gonoszságuk ellenére minden vonatkozásban befejezi a munkát, amit elkezdett. Magát a 
földet nevezi Isten szentélye határának (54. vers), mert Isten azáltal, hogy a népe számára 
kijelölte, egyben Magának is szentelte azt. Ez még szörnyűségesebb és súlyosabb fényben 
tünteti fel a nép romlottságát, akik ugyanazokat a szennyeződéseket vitték be arra a földre, 
melyekkel már régtől fogva ők maguk is be voltak szennyezve. Micsoda őrültség volt az 
Izrael népe részéről, akik tudták, hogy az ország korábbi lakosai a fertelmességeik miatt 
űzettek ki onnan, hogy megpróbálták őket felülmúlni a mindenféle gonoszságban? Mintha 
csak úgy döntöttek volna: mindent megtesznek annak érdekében, hogy ugyanazt az isteni 
bosszúállást vonják a saját fejükre, mint ami amazokra sújtott le. Az arra a hegyre szavakat 
egyesek helytelenül egész Júdeára vonatkoztatják, mert jóllehet hegyekkel tarkított ország 
volt, ők mégis jórészt a tágas és egyenes síkságokon telepedtek le széltében-hosszában. 
Nekem ezért kétségem sincs felőle, hogy a zsoltáros megerősítésképpen emlegeti tisztelettel a 
Sion hegyét, ahol Isten lakóhelyet választott Magának, és a fő trónusának. Valóban 
elismerem, hogy szinekdochéként ezzel a kifejezéssel a rész szerepel az egész helyett. Csak 
azt szeretném megértetni olvasóimmal, hogy ezt a helyet konkrétan azért nevezi meg, mert 
innentől, mint forrásból áradt ki a szentség az egész földre. Azt állítja, hogy Isten a jobb 
kezével szerezte, vagy vette birtokba ezt a hegyet, mert a héber קנה kanah szót e két értelem 
bármelyikében fordíthatjuk, s azért állítja ezt, hogy az izraeliták ne fuvalkodjanak fel a 
büszkeségtől úgy, mintha ők vívták volna ki a győzelmet a föld felett, vagy vették volna 
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békésen birtokukba azt a maguk erejéből. Amint a Zsolt44:4-ben is olvassuk: „Mert nem az ő 
fegyverökkel szereztek földet, és nem az ő karjok segített nékik; hanem a te jobbod, a te karod 
és a te orczád világossága, mert kedvelted őket”. 

55. És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel. Ezek a 
szavak az előző igevers záró mondatának magyarázatául szolgálnak. Leírják a módot, 
ahogyan a Kánaán földjét megszerezték, világosan utalván arra, hogy az izraeliták nem voltak 
annyira hadakozó nép, s a pogányok sem voltak olyan gyávák, ami könnyűvé tette volna, 
hogy az előbbiek legyőzzék az utóbbiakat. Sőt, lehetetlen lett volna, hogy az előbbiek kiűzzék 
az országból az utóbbiakat, ha nem Isten vezetésével jutottak volna el a győzelemig, s nem az 
Ő hatalma segítette volna őket. Emellett törvénytelenség is lett volna nekik birtokba venni az 
országot, ha nem Isten akarata lett volna, hogy annak első birtokosai megfosztassanak attól, és 
idegenek kerüljenek a helyükre. 

56. De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent. Itt azért feddi őket, amiért 
függetlenül az isteni kegy megannyi jelétől, mellyel meg lettek különböztetve, továbbra is 
kitartóan álnokul cselekedtek. Sőt, jóllehet Isten időről-időre újabb és újabb jótéteményeket 
adományozott nekik, hogy megújuljanak az Iránta való hűségben, ők mindazonáltal lázadó 
módon mégis lerázták az Ő igáját. A kísérteni szót illetően már megmagyaráztuk ennek 
jelentését. A zsoltáros azonban általánosan hozzáteszi, hogy megharagították, mert nem 
tartották meg az Ő szövetségét. Ezzel az utolsó mondattal a nyílt és vaskos lázadásukat még 
teljesebben bemutatja, mert jóllehet világosan megtanulták a kötelességüket, mégsem vetették 
alá magukat Isten tekintélyének. A törvényt bizonyságoknak, vagy egyezményeknek 
nevezi,1807 mert ahogyan az emberek is különféle feltételekkel kötnek szerződéseket, úgy 
Isten is a szövetsége által kötött szerződést a népével, és kötötte őket Magához. Ezen a módon 
beszélvén róluk, nem könnyed bírálatot fogalmaz meg róluk, s mikor a következő igeversben 
hitehagyással és hűtlenséggel vádolja őket, az beteljesíti a vétkeiket. Isten a népeként fogadta 
őket örökbe, ők viszont, megvetvén a kegyességét, akarattal megtagadták azt. Ő a szárnyai alá 
gyűjtötte őket, ők viszont az akaratosságukkal szétszóródtak minden irányba. Ő megígérte, 
hogy Atyjuk lesz, ők megtagadták, hogy a gyermekei legyenek. Ő megmutatta neki az 
üdvösség útját, ők pedig félrelépvén akarattal siettek a pusztulásba. A próféta tehát arra a 
következtetésre jut, hogy minden korban istentelen és gonosz embereknek mutatták magukat. 
Megint meg kell jegyezni, hogy a hiba, ami saját magukban a legsúlyosabban elítélte őket az 
volt, hogy nagyon hasonlítottak atyáikra. Ezt konkrétan megemlíti, hogy bárkit meggátoljon 
abbéli tévhitében: ha kritikátlanul utánozza az őseit, azzal jót cselekszik, s hogy ne vélhessék 
az ő példájuk felhasználását a saját viselkedésük védelmére felhozott érvnek. A nép 
ingatagságát ezután egy nagyon helyénvaló jelképpel fejezi ki, amit Hóseás is alkalmaz a 
Hós7:16-ban. Miután az íjászokat becsapja, ha gyenge, vagy rosszul meghajlított, vagy görbe 
és rugalmas az íjuk, ezért kijelenti, hogy ez a nép visszafelé fordult, és elillant a csalfa és 
tekervényes ravaszságával, hogy Isten keze ne kormányozhassa őket. 

58. Haragra ingerelték őt magaslataikkal. Itt azokat a hibákat hozza elő, melyekkel az 
izraeliták vitathatatlan bizonyítékát adták annak, hogy nem voltak hajlandók hűségesnek lenni 
Istennel szemben és engedelmességgel adózni Neki. Pedig kellő, sőt több mint kellő 
figyelmeztetést kaptak arra nézve, hogy Isten szolgálatát lezüllesztik és megfertőzik, ha nem 
az Isten Ígéje szerint szabályozzák annak minden egyes részét. Most pedig, az Ő egész 
törvényét figyelmen kívül hagyva, vakmerően a saját koholmányaikat követték. S a 
gyümölcsök, melyek egyetemesen származnak a törvény megvetéséből nem más, mint hogy 
az emberek inkább a saját értelmüket követve ahelyett, hogy alávetnék magukat Isten 
tekintélyének, vaskosa babonaságokkal kötnek házasságot. A zsoltáros arról panaszkodik, 
hogy Isten szolgálatát két módon rontották meg. Először is eltorzították Isten dicsőségét, 

                                                
1807 “Ou, Convenances.” 
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bálványokat és faragott képeket állítván fel maguknak, másodszor pedig furcsa és tiltott 
ceremóniákat koholtak Isten haragjának lecsillapítására. 

 
59. Meghallá ezt Isten és felgerjede; és az Izráelt felette megútálá. 
60. És elveté magától Silói hajlékát,1808 a sátort, a melyben lakott vala az emberek 

között; 
61. Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe. 
62. És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede. 
63. Ifjait tűz emészté meg,1809 és szüzei nem énekeltettek meg.1810 
64. Papjai fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást. 
65. Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, a ki bortól vigadoz; 
66. És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok. 
 
59. Meghallá ezt Isten és felgerjede. A próféta ismét megmutatja, hogy Isten, mikor 

rájött, hogy semmi jó nem származott az Ő hosszútűréséből, amivel a nép visszaélt, sőt még 
gúnyolódtak is azon, és kiforgatták, mint bátorítást a még szélsőségesebb vétkezésre, végül 
súlyos büntetéseket szabott ki rájuk. A hasonlat, amit a földi bíróktól kölcsönöz, gyakorta 
előfordul a Szentírásban. Mikor azt mondja, hogy Isten meghall, ezalatt nem azt érti, hogy 
Neki tudakozódnia kellene, hanem azt akarja megtanítani nekünk, hogy Ő nem tör előre 
megfontolatlanul az ítéleteinek végrehajtására, s ezzel mindenkit meggátol annak 
feltételezésében, hogy Ő valaha is kapkodva cselekednék. Az itt elhangzottak azt jelentik, 
hogy a nép olyan rendületlenül kitartott a gonoszságban, hogy annak kiáltása végül az egekig 
hatolt, s a büntetésnek maga a súlya is megmutatta a vétkek súlyos természetét. Miután 
kimondja, hogy az Isten által olyannyira szeretett Izrael utálattá vált a szemében, hozzáteszi 
(60. vers), hogy meg lettek fosztva Isten jelenlététől, ami a boldogság és a vigasztalás 
egyetlen forrása a különféle megpróbáltatások során. Istenről tehát akkor mondja, hogy 
megutálta Izraelt, mikor megengedte, hogy a szövetség ládája más országba kerüljön, mintha 
ezzel akarta volna jelezni: elhagyta Júdeát, és örökre búcsút mondott a népnek. Valóban 
nagyon nyilvánvaló, hogy Isten nem volt kötve külső és látható jelekhez, mivel azonban a 
ládát a Közte és az izraeliták között fennálló szoros egység jeleként adta, az elvitelének 
megengedésével arról tett bizonyságot, hogy Ő Maga is elhagyta őket. Siló hosszú időn át volt 
a láda tartózkodási helye, s a helyet, ahonnan a filiszteusok elrabolták (1Sám4:11) nevezi 
Isten lakó-, vagy tartózkodási helyének. Az ő tartózkodásának módját gyönyörűen fejezi ki a 
következő mondat, ahol Silót az Ő lakóhelyének nevezi az emberek között. Igaz, Isten betölti 
az eget és a földet, mivel azonban mi nem érünk fel addig a végtelen magasságig, ahol Ő van, 
hatalmának és kegyelmének gyakorlásával leereszkedve Ő jön olyan közel hozzánk, 
amennyire szükséges, s amennyire a mi korlátozott képességeink el tudják hordozni. Nagyon 
hangsúlyos beszédmód úgy bemutatni az Istent, mint Akit annyira felbőszített a népe 
folytatólagos gonoszsága, hogy kénytelen volt elhagyni a helyét, az egyetlent, amit 
kiválasztott Magának ezen a Földön. 

61. Sőt fogságba viteté erejét. Ebben az igeversben ugyanazt a témát folytatja: 
kijelenti, hogy Isten ereje, ami az izraelitákat óvta és védte, abban az időben fogságba került. 
Nem mintha az Ő ereje csak a külső jelhez kapcsolódva tudott volna megmutatkozni, de 
ahelyett, hogy szembeszállt volna az ellenéggel, amint azt korábban tette, most az volt az Ő 

                                                
1808 Siló egy város volt Efraim (József fia) törzsének földjén, ahol a sátort és a frigyládát hosszú időn át tartották 
(lásd Józs18:1), de ahonnan a frigyládát elragadták a filiszteusok Éli főpap idejében. 
1809 “C’est, l’elite et la fleur du peuple.” — Széljegyzet. “Azaz, a nép kiválóit és virágát.” 
1810 Fry így fordítja ezt az igeverset: „Tűz emésztette meg ifjait, és szüzeinek nem voltak lakodalmas énekei”. 
 laudatae, celebratoe, sunt, scil. epithalamiis.” – Simonis. „nem dicsértettek, azaz pártában ,(הללו pro) הוללז„
maradtak, miután a lakodalmas énekeket a menyegzőkön énekelték.” – Bythner. 
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akarata, hogy a kegyelem, mellyel megőrizte a népet, most kerüljön fogságba. Ezt azonban 
nem úgy kell érteni, hogy a filiszteusok a foglyukká tették Istent. Az igeszakasz jelentése 
egyszerűen csak annyi, hogy az izraeliták meg lettek fosztva Isten védelmétől, aminek 
következtében az ellenségeik kezébe kerültek úgy, ahogyan egy hadsereg is megfutamodik, 
mikor a tábornokát foglyul ejtik. A ládát Isten dicsőségének is nevezi, mivel, miután Ő Maga 
láthatatlan, azt tette meg a jelenléte jelképének, vagy, mert ez mondhatni tükör volt, amelyben 
megláthatták Őt. Merész, és első ránézésre abszurd túlzásnak tűnik azt mondani, hogy Isten 
erejét fogságba ejtették a filiszteusok, de pontosan a nép gonoszságának fokozása végett 
használja ezeket a szavakat. Miután hatalmasan ki szokta mutatni karjának erejét a 
segítségnyújtásban nekik, a sértéseknek, melyekkel megharagították, nagyon 
szörnyűségeseknek kellett lenniük, ha engedte, hogy erejének jelképét egy pogány hadsereg 
elragadhassa. Jeremiás prófétától (Jer7:12) megtanuljuk, hogy ami itt Silóról hangzik el, az 
mindenkinek szól, akik hamis alapokon hízelegnek maguknak azzal, hogy élvezik Isten 
jelenlétét, és felfuvalkodnak a hamis magabiztosságtól: „Mert menjetek csak el az én 
helyemre, a mely Silóban van, a hol először lakoztam az én nevemmel, és lássátok meg, hogy 
mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izráelnek gonoszságáért!” Így tehát, ha Isten 
meghitten közeledik hozzánk, de nem őszintén, illő tisztelettel fogadjuk őt, akkor van okunk 
attól félni, hogy ami a Silói néppel történt, az velünk is megtörténik majd. Annál undorítóbb 
tehát a pápának és a követőinek a dicsekedése, akik támogatják Róma, mint Isten speciális 
lakhelye állításait abból a tényből kiindulva, hogy az egyház a korábbi időkben virágzott 
abban a városban. Emlékeznünk kell arra, – és ezt ők szemlátomást elfelejtették, – hogy noha 
Krisztus, Aki az Istenség igazi temploma, Betlehemben született, majd Názáretben nőtt fel, 
azután Kapernaumban és Jeruzsálemben lakozott, mégis, e városok nyomorúságos pusztulása 
Isten haragjának megannyi félelmetes bizonyságtétele. 

62. És fegyver alá rekeszté az ő népét. Itt a csapások többi részét említi meg, melyek 
Izraelre zúdultak Éli főpap idejében. Isten, megengedvén a frigyláda elhurcolását kimutatta, 
hogy megvonta a kegyét tőlük. Ezt az a tény is mutatta, hogy a nép színe-javát – akik a java 
férfikorukban voltak – Isten haragja felemésztette, amit az ifjait tűz emészté meg kifejezés 
fejez ki. Ez azonban jelképes nyelvezet, amint az kiderül annak az eseménynek a történetéből, 
amelyre itt a zsoltáros utal, amiből megtudjuk, hogy akik elpusztultak, Izrael választottai 
voltak: mintegy harmincezer ember az ellenség kardjától (1Sám4:10), és nem a tűz által esett 
el. Ez a jelkép kimutatja a félelmetes csapás hirtelen mivoltát. Mintha a zsoltáros azt mondta 
volna: Egy pillanat alatt pusztultak el, úgy, ahogyan a tűz felemészti a pelyvát, és a száraz 
faleveleket.1811 Ennek a mészárlásnak a nagyságát tovább fokozza egy másik jelkép, ami nem 
más, mint hogy a férfiak hiánya miatt a hajadonok nem tudtak férjhez menni. Az és szüzei 
nem énekeltettek meg mondatnak ez a jelentése. Utalás ez a menyegzői dalokra, melyeket a 
lakodalmakon szoktak énekelni a menyasszony dicsőítésére. S hogy még tovább fokozza a 
csapás szokatlan és ijesztő jellegét, hozzáteszi, hogy még a papjai is, akiket Isten speciális 
védelme óvott, másokkal együtt, válogatás nélkül elpusztultak. Mikor azt mondja: özvegyei 
nem végezheték a siratást, azt én úgy magyaráznám, hogy vagy maguk is elsőkként haltak 
meg a fájdalom következtében, így nem sirathattak el másokat, vagy mikor fogságba 
hurcolták őket, megtiltották nekik a siratást. Mindezekkel a kifejezésekkel azt akarja néhány 
szóban elénk tárni, hogy mindenféle csapás zúdult rájuk.1812 

65. Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból. Egyesek úgy értik ezt, mintha az 
izraelitákról mondaná, s arra célozna, hogy az Úr kelt fel ellenük. Mások az ellenségeikre 
vonatkoztatják. Ha az első értelmezést fogadjuk el, akkor nem kell azon csodálkoznunk, hogy 
                                                
1811 “Que c’en a este fait en un moment, ainsi que le feu a incontinent consume de la paille ou des fueilles 
d’arbres bieu seiches.” 
1812 Azaz a sorrend az alábbi: először felsorolja az Isten által a népére kiszabott ítéleteket, majd az ellenségeik 
által rájuk mért csapásokat. 
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a 66. versben az izraelitákat Isten ellenségeinek nevezi, ahogyan az Ézs1:24 is így írja le őket: 
„Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást veszek 
háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen!” Így az igeszakasz jelentése az lesz, hogy az 
izraeliták drágán megfizettek az Isten türelmével való visszaélésért, mert ettől bátorodtak fel 
arra, hogy még jobban belevessék magukat a vétkezésbe. Isten, hirtelen felserkenvén ugyanis 
annál nagyobb haraggal tört rájuk. Miután azonban látjuk, hogy a próféták Mózestől veszik a 
tanításukat, s a nyelvezetüket is hozzá, mint mércéhez igazítják, azok véleménye, akik ezt és a 
következő verset a filiszteusokra vonatkoztatják, nem kevésbé valószínű. A próféta itt 
látszólag Mózes énekéből merít (5Móz32:27), ahol Isten kijelenti: miközben megbüntette a 
saját népét, egyidejűleg nem felejtette el visszaverni az ellenségeiket sem. Mivel közismert 
mondás, hogy a háborúk kimenetele bizonytalan, így ha miután a választott törzsek ellenségei 
megszerezték a győzelmet, nem történt volna velük semmi változás, akkor nem lett volna 
annyira világos, hogy ami Isten népét érte, azt Maga Isten mérte ki rájuk. Mikor azonban Isten 
megverte és megalázta az izraelitákat, az ítéleteivel a legyőzőiket sújtotta emberi 
közreműködés nélkül, minden emberi várakozáson felül és ellentétben azzal, ami az 
események szokásos menetében szokott bekövetkezni. Ebből aztán még világosabban 
megmutatkozik, hogy mikor az izraeliták elterültek a porban, az Isten munkája volt, Aki így 
akarta megbüntetni őket. A próféta azonban egyidejűleg azt is az értésünkre adja, hogy Isten 
mondhatni kénytelen volt nagyobb szigorúsággal büntetni őket. Mivel ugyanis ezt követően 
kiszabta ítéleteit a filiszteusokra, azzal bőséges bizonyítékát adta, hogy tekintetbe veszi a 
szövetségét, amiről az izraeliták azt gondolhatták, hogy teljesen megfeledkezett. Jóllehet 
mondhatni egy időre a filiszteusok oldalára állt, nem akarta végleg megvonni a szeretetét 
Ábrahám gyermekeitől, nehogy az Ő ígéretének igazsága semmivé váljon. 

Az ittas ember képe kissé nyersnek tűnhet, de a használatának a helyessége 
megmutatkozik, mikor fontolóra vesszük, hogy a nép ostobaságára vonatkoztatva használja. 
Ha tiszta és világos értelmük lett volna,1813 Isten nem alakult volna így át, és nem öltött volna 
Magára egy Tőle idegen jelleget. Mikor tehát az ittas emberhez hasonlítja Önmagát, az a nép 
ittasságát jelenti, azaz mondhatni az érzéketlenségüket, ami arra kényszerítette Őt, hogy így 
beszéljen: ez pedig sokkal megszégyenítőbb volt a számukra. Istent illetően ez a hasonlat 
semmit sem von le az Ő dicsőségéből. Ha nem orvosolja azonnal a bajainkat, hajlamosak 
vagyunk azt gondolni, hogy mély álomba merült. De megkérdezhető: miképpen képes Isten 
úgy elaludni, mikor erőben sokszorosan felülmúlja az óriásokat is, akik hosszú időn át 
képesek fenn maradni, és megelégszenek kevés alvással? Erre azt válaszolom, hogy mikor a 
hosszútűrését gyakorolja, s nem hajtja végre rögvest az ítéleteit, csak a tudatlan emberek által 
a viselkedésére adott magyarázat szerint tétovázik, mint az elkábult ember, aki nem tudja, 
miképpen folytassa.1814 A próféta épp ellenkezőleg, azt jelenti ki, hogy Isten eme hirtelen 
felriadása sokkal riasztóbb és félelmetesebb lesz, mintha mindjárt az elején ítéletre emelte 
volna a kezét, s olyan lesz, mintha egy bortól megittasodott óriás hirtelen felriadna az 
álmából, miközben még nem aludta ki a jóllakottságát. A 66. versben olvasható kijelentést, 
mely szerint Isten visszaverte az ellenségeit, sokan arra a csapásra korlátozzák, ami a 
filiszteusokat sújtotta az 1Sám5:12-ben. Az örök gyalázat kifejezés nagyon jól illik ehhez a 
magyarázathoz, mert szégyenteljes betegség volt az aranyér a rejtett testtájékokon. Mivel 
azonban a visszaverettek kifejezés egyszerűbb magyarázatot is megenged, én eldöntetlenül 
hagyom a dolgot. 

 
67. Azután megútálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét; 

                                                
1813 “S’il eust eu un entendement rassis et bien dispose a escouter.” — “Ha világos értelemmel rendelkeztek 
volna, s hajlandók lettek volna odafigyelni.” 
1814 “Les gens stupides prenent cela comme s’il s’arrestoit ainsi qu’un homme estonne, qui ne scait par ou 
commencer.” 
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68. Hanem a Júda törzsét választá; a Sion hegyét, a melyet szeret.1815 
69. És megépíté szent helyét, mint egy magas várat; mint a földet, a melyet örök 

időre fundált. 
70. És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból. 
71. A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és 

Izráelt, az ő örökségét. 
72. És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel. 
 
67. Azután megútálá a József sátorát. Azok, akik azt feltételezik, hogy az ellenségek 

szó a 66. versben az izraelitákra vonatkozik, összekapcsolják ezeket a verseket az előzővel, és 
úgy vélik: az igeszakasz azt jelenti, hogy a seb, amit Isten kimért rájuk, gyógyíthatatlan volt. 
A másik véleményt részesítve előnyben azonban, mely szerint egyrészt a filiszteusokról van 
szó, másrészt az igeszakasz jelentése az, hogy Isten, ennyire súlyosan büntetve őket, 
egyértelműen kimutatta: a népével kötött szövetsége nem érvényteleníttetett, mivel olyan 
félelmetes módon állt bosszút az ellenségein, én inkább úgy magyaráznám, hogy mindezt 
helyesbítésként teszi hozzá. Mintha ezt mondta volna: Isten még nem békült meg teljesen a 
népével, akik gonoszul elszakadtak Tőle, s ennek bizonyítékaként megmaradtak közöttük a 
rájuk kiszabott büntetés egyes nyomai. A szöveg jelentése tehát az, hogy mikor a frigyládát 
elragadták a filiszteusok, Isten úgymond szundikált a népe bűneitől megrészegedve, így többé 
nem volt képes úgy ügyelni a biztonságukra, amint szokott. Mégsem aludt azonban sokáig, s 
valahányszor látta, hogy az istentelen filiszteusok gúnyolják a fenségének dicsőségét, ez a 
szörnyű sértés pont úgy rázta és dühítette fel, mintha egy jól belakott óriás ébredt volna fel az 
első álmából, mielőtt teljesen kialudta volna a bor hatásait. A haragja azonban ezzel a pogány 
és körülmetéletlen néppel szemben nem úgy gerjedt fel, hogy az meggátolta volna Őt abban, 
hogy kimutassa a gonosz és hálátlan izraelitákra kiszabott büntetés bizonyos jeleit is 
mindvégig. A szóban forgó elvettetés tehát megfelel annak, hogy mikor Isten engedte a 
frigyláda elragadását ezzel az izraelitákat megfosztotta attól a megtiszteltetéstől, mellyel, mint 
speciális kiváltsággal, korábban meg voltak különböztetve. 

Van itt két alapvető dolog, amire konkrétan oda kell figyelni. Először is, mikor a 
filiszteusokat illetlen fekélyekkel sújtotta, azzal a legvilágosabb bizonyítékát szolgáltatta 
annak, hogy mikor legyőzték az izraelitákat az pusztán csak azért történt, mert Isten így 
akarta. Ő nem kapott új erőre, vagy nem gyűjtött új hadsereget a győztes filiszteusok 
megtámadásához nem sokkal ezután, s nem is folyamodott semmiféle idegen segítséghez. 
Másrészt, jóllehet Isten kinyújtotta a kezét a filiszteusok ellen annak bemutatása végett, hogy 
még mindig emlékszik a szövetségére, s némileg még gondját viseli választott népének, 
mégis, visszahelyezvén az izraelitákat bizonyos fokig a korábbi állapotukba, Siló elvettetését 
a haragja örök emlékévé tette. Ezért vetette el Efraim törzsét.1816 Nem mintha örökre elvetette 
volna őket, vagy teljes mértékben elkülönítette volna őket az egyház testületének többi 
részétől, hanem csak az ő szövetsége ládáját nem hagyta többé e törzs területének határain 
belül. Efraim törzsével itt Júda törzsét állítja szembe, melyben később Isten lakóhelyet 
választott magának. 

                                                
1815 „A korszak, amelyig a zsoltáros végigköveti Izrael történelmét, Dávid felmagasztaltatása, valamint Júda és 
Jeruzsálem királyi és egyházi megalapítása. E korszakot megelőzően bizonyos értelemben Efraim volt a vezető 
törzs, s a sátor első felállítása Silóban, ahová feljártak a törzsek, József fiainak egyfajta fővárosi rangot adott. 
Ezért azt az időszakot tekintik az ő elsőségük korszakának a nemzeten belül. Efraim, illetve Izrael gyermekei az 
elsőségük során azonban hűtleneknek bizonyultak a kapott bizalommal szemben, s a próba napján nem az 
ígéretüknek és a fogadalmaiknak megfelelően reagáltak. S ennek volt köszönhető az alacsony megbecsülés, 
amelyben Sámuel és Dávid kormányzása az egyházat és Izrael népét találta.” – Fry. 
1816 Siló, amint korábban megjegyeztük, egy város volt Efraim törzsének földjén, s elvettetett, mint a frigyláda 
tartózkodási helye. 
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A próféta tehát annak bemutatásával folytatja, hogy mikor a szövetség ládájának 
elrendelt helye a Sion hegye lett, a nép bizonyos módon megújult, s a kibékülésnek ez a jele, 
amit visszakaptak, megmutatta, hogy visszakerültek Isten kegyeibe, ahonnét kiestek. Miután 
Isten mondhatni kiűzetett a királyságból, s az Ő ereje fogságba került az izraeliták bűneinek 
következtében, meg kellett tanítani őket ezzel az emlékművel: Isten annyira elégedetlen volt a 
gonoszságukkal, hogy ránézni sem tudott arra a helyre, ahol korábban lakozott. Ez után az 
elkülönítés után, noha arra tanította az embereket, hogy a jövőben jobban ügyeljenek, mégsem 
következett azonban be teljes és tökéletes helyreállítás. Ennek ellenére Isten újra fix helyet 
választott a szövetsége ládájának, ami a csodálatos jóság és könyörület megnyilvánulása volt 
az Ő részéről. A láda a visszatérése után az egyik helyről a másikra került, például Gáthba, 
Ekronba, míg végül a Sion hegye lett kijelölve egy jóslat által fix tartózkodási helyeként. Ezt 
a közbenső periódust azonban nem említi a próféta, mivel csak annyi volt a célja, hogy 
emlékezetbe vésse mind a büntetésnek, mind Isten kegyelmének a példáját mely utóbbi 
nagyobb volt, mintsem abban bárki reménykedni merészelt volna.1817 Arra is emlékeznünk 
kell, amit Mózes ismételgetett gyakorta: „Hanem azt a helyet, a melyet kiválaszt az Úr, a ti 
Istenetek minden ti törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt 
gyakoroljátok és oda menjetek”, stb. (5Móz12:5) Siló tett szert erre a hírnévre, mert a láda 
hosszú időn át volt ott. S mikor a ládát Izrael ellenségei elragadták, az emberek elméjét ez 
nagyon összezavarta, míg meg nem ismerték a helyet, amit Isten választott a jövőbeli 
tartózkodása céljából. A tíz törzs nem abban az időben vettetett el, de idővel a saját lázadásuk 
következtében vágattak ki. Ez az oka annak, amiért a próféta gúnyosan mondja: Efraim törzse 
elvettetett, s József törzse, melyből származott, nem lett választott. 

68. Hanem a Júda törzsét választá. Ez azt jelenti, hogy Isten az összes többinél többre 
tartotta Júda törzsét, s abból választott királyt, akit az összes izraelita, valamint a zsidók fölé 
állíthatott. S a Sion hegyét választotta, kijelölvén annak egy konkrét pontját a szentélye 
számára. S hogy ennek a választásnak az okát sehol máshol ne keressük, csak Istenben, 
konkrétan kijelenti, hogy a Sion hegyének minden más helynél többre becsülése, és ily 
megkülönböztetett módon történt meggazdagítása teljességgel Isten bőséges és meg nem 
érdemelt szeretetéből származott. Az amelyet vonatkozó névmás a mert okhatározónak felel 
meg, s így az igeszakasz azt jelenti: Isten szentélye nem a hely bármiféle érdemlegessége 
folytán került oda, hanem egyedül és kizárólag Isten jótetszése folytán. Illő volt, hogy a nép 
eme második helyreállítása nem kevésbé legyen ingyenes, mint az első örökbefogadásuk volt, 
mikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, vagy mikor megszabadította őket Egyiptom 
földjéről. Istennek a hely iránti szeretete a népet vette tekintetbe. Ebből következik, hogy az 
egyházat a kezdetektől fogva és minden korban Isten tiszta kegyelme és jósága gyűjtötte 
egybe, mert soha nem voltak olyan emberek, akik bármiféle belső érdemszerző tulajdonságok 
birtokában lettek volna Isten előtt, s az egyház is túlontúl drága ahhoz, hogy egyedül az 
emberek erejétől tegye függővé. 

69. És megépíté szent helyét, mint egy magas várat.1818 Ebben az igeversben 
egyszerűen erre céloz: A Sion hegye feltűnően megszépült, ezt azonban a mennyei mintára 
kell vonatkoztatni. Nem az Isten akarata volt az, hogy az emberek elméjét teljes mértékben az 
épületek fenséges mivolta, vagy a ceremóniák pompája nyűgözze le. Ő azt akarta, hogy 
Krisztushoz emelkedjenek fel, Akiben a korábbi üdvkorszak előképeinek igazsága van 
bemutatva. Ezért mondja, hogy a szentély magas várként épült meg, azaz mondhatni az összes 

                                                
1817 “La grace de Dieu plus grande qu’on n’eust ose esperer.” 
1818 Az angol Bibliában: „És megépíté szent helyét, mint egy magas palotát”, amiről Secker érsek az alábbi 
megjegyzést teszi: „Az, hogy Isten a szentélyét, mint magas palotát építette meg, nem erőteljes kifejezés. A 
magas [helyen], amit Hare fogad el, jobb. S talán a כ-t ב-re változtatni elegendő is ehhez a jelentéshez. A régi 
változatokban azonban a כ szerepel, az igevers második részében viszont a כ helyett a ב. Figyelemre méltó előre 
említése ez a Salamon által épített templomnak még Dávid említését megelőzően.” 
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magas hegy közül is kitűnt. Ahogyan Ézsaiás (Ézs2:2) és Mikeás (4:1) is prófétálnak az új és 
lelki templom építéséről, kijelentvén, hogy „az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, 
és felülemelkedik az a halmokon”. S közismert, hogy a várakat azokban a napokban magas 
helyekre építették. A Siont ezután a földgolyó egész tömegéhez hasonlítja: megépíté szent 
helyét… mint a földet,1819 a melyet örök időre fundált. A Föld egyes területein bekövetkeztek 
földrengések, vagy pusztulás a föld megnyílása következtében, illetve azokat valamiféle 
felbolydulás zavarta meg, vagy változásoknak voltak kitéve, a Föld törzse azonban stabil és 
változatlan maradt, mert mély alapokon nyugszik. Itt tehát azt tanítja a zsoltáros, hogy az 
épület, melyről beszél, nem mulandó valami volt, mint a királyok fényűző palotái, melyek az 
idő múlásával romba dőlnek, hanem úgy lett megalapozva, hogy a világ végezetéig épségben 
fennmaradjon. Ha ennek ellene vetik, hogy a templomot a kaldeusok és az asszírok 
megsemmisítették, a válasz nyilvánvaló: az itt ünnepelt szilárdság egyedül Krisztusban 
található meg. Ha ugyanis az ókori szentélyt, ami ennek előképe volt, önmagában tekintjük, 
annak mindennemű megfontolása nélkül, hogy mit is jelképezett, akkor az csak üres árnyék 
lesz. Mivel azonban Isten zálognak szánta annak bemutatása végett, hogy Krisztus az 
eljövendő, az állandóság joggal tulajdoníttatik neki. Hasonló módon mondja máshol: „A szent 
hegyeken vetette meg az ő fundamentomát”, (Zsolt87:1), és Ézsaiásnál „az Úr veté meg a 
Sion alapját” (Ézs14:32), illetve Istenről, hogy „a Sion hegyén lakozik” (Zsolt74:2), ezért az 
soha meg nem mozdul. 

70. És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját. Miután említette a templomot, most a 
királysággal folytatja. Ez a két dolog volt ugyanis Isten ókori népe kiválasztásának, és az 
irántuk megnyilvánuló kegyességének két fő jele, s Krisztus is a királyunkként és a 
főpapunkként jelent meg, hogy teljes és tökéletes üdvösséget hozzon a számunkra. A 
zsoltáros bizonyítja, hogy Dávidot Isten tette meg királynak, Aki a juhok aklától, és a 
legeltetésből emelte őt fel a királyi trónra. Nem csekély mértékben nagyítja fel Isten 
kegyelmét, hogy egy paraszt lett kiemelve a pásztorkunyhóból és került királyi méltóságra. S 
Isten kegyelme sem korlátozódik Dávid személyére. Megtanuljuk, hogy bármiféle 
érdemlegesség is volt Ábrahám gyermekeiben, az mind Isten kegyelmének forrásából 
származott. A nép egész dicsősége és boldogsága a királyságban és a papságban foglaltatott 
benne, s mindkettőt Isten tiszta kegyelmének és jótetszésének tulajdonítja. Emellett szükséges 
volt, hogy Krisztus királyságának kezdete alantas és megvetendő legyen, hogy megfeleljen az 
előképének, s ezzel Isten világosan megmutathassa: semmiféle külső segítséget nem használt 
a mi üdvösségünk kivitelezésében. 

71. A szoptatós juhok mellől hozá el őt. Isten kegyelmét tovább dicséri az a 
körülmény, hogy Dávid, aki juhpásztor volt, tétetett meg a választott nép és Isten öröksége 
pásztorának. Ez utalás Dávid eredeti állapotára, de Isten Lelke egyidejűleg megmutatja 
nekünk a különbséget is a jó és törvényes királyok, valamint a zsarnokok, rablók, és 
kielégíthetetlen étvágyú zsarolók között annak kimondásával, hogy bárki is törekszik az 
előbbire, olyannak kell lennie, mint a pásztoroknak. 

Ezután hozzáteszi (72. vers), hogy Dávid hűséggel ellátta a rábízottakat. Ezzel a 
próféta közvetve a nép hálátlanságát és romlottságát feddi meg, akik nemcsak felforgatták 
Isten szent és sérthetetlen rendjét, de lerázván üdvös igáját, a nyomorult szétszórattatásba 
vetették bele magukat. Ami Dávid kezeinek bölcsességét illeti, az látszólag helytelen 
kifejezésforma. De erőteljesen azt akarta kifejezni, hogy nemcsak abban volt sikeres, amit 
magára vállalt, de Isten Lelke kormányozta, emiatt nem tette rá a kezét minden munkára 
véletlenszerűen, ami az útjába került, hanem bölcsen és ügyesen azt tette, amire a hit és a 
kötelesség hívták el, így a felvállalt dolgaiban aratott sikerei sokkalta inkább a bölcsességét, 
mintsem a jó szerencséjét mutatják ki. 
                                                
1819 „Mint a földet, a hasonlat a templom állandóságát hivatott bemutatni a különböző állomásokkal szemben, 
ahol a szent sátrat felállították.” – Warner. 
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79. zsoltár 
 
Ez az egyház panasza és siralma a súlyos megpróbáltatásokban, melyben, miközben a 

kegyesek nyomorúságos, s bizonyos értelemben meg nem érdemelt megpróbáltatásaikat 
panaszolják, és ellenségeiket vádolják kegyetlenséggel, elismerik, hogy másrészről joggal 
kapták a büntetést, és alázatosan az isteni kegyelemre bízzák magukat. Ennek elnyerésével 
kapcsolatos meggyőződésük főként azon a tényen alapszik, hogy látták: Isten nemtetszése 
társul a megpróbáltatásokhoz, mivel az istentelenek az egyház elnyomásával az Ő szent nevét 
is káromolták. 

 
Aszáf zsoltára. 
 
Ez a zsoltár másokhoz hasonlóan belső bizonyítékot tartalmaz arra nézve, hogy jóval 

Dávid halála után írták. Egyesek, akik Dávidnak tulajdonítják, azzal igyekeznek ezt a 
véleményt alátámasztani, hogy az egyház megpróbáltatásait itt a prófétaság lelkével támasztja 
alá, s ezzel bátorítja az istenfélőket a kereszt hordozására, mikor a csapások tényleg 
bekövetkeznek majd. Látszólag azonban nincsen semmiféle alapja ennek a vélekedésnek. 
Nem szokatlan a prófétáktól, hogy történelmileg beszéljenek a próféciáikban. Bárki, aki 
értelmesen megvizsgálja a költemény tárgyát, könnyen észreveszi, hogy azután íródott, 
miután az asszírok1820 felégették a templomot és megsemmisítették a várost, fogságba vitték a 
népet, vagy mikor Antiochus beszennyezte a templomot, miután sok jeruzsálemi lakost 
lemészárolt. A zsoltár témája nagyon jól ráillik mindkét időszakra. Tekintsük hát elfogadott 
dolognak, hogy ez a panasz Isten népe részéről akkor hangzott el, mikor az egyház 
elnyomásnak volt kitéve, s mikor a dolgok a legreménytelenebb állapotba süllyedtek. Az, 
hogy az asszírok milyen kegyetlenül viselkedtek, közismert. S Antiochus zsarnoksága alatt, 
ha valaki csak a száját merte kinyitni a tiszta istentisztelet védelmében, azt az élete azonnali 
elveszítésének kockáztatásával tette. 

 
1. Aszáf zsoltára. Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették 

szent templomodat, Jeruzsálemet kőhalommá tették. 
2. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szenteid húsát a föld 

vadjainak. 
3. Ontották véröket, mint a vizet Jeruzsálem körül, s nem volt, a ki eltemette 

volna őket. 
4. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körültünk 

lakóknak. 
 
1. Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Itt a próféta egy istenfélő személyében 

panaszkodik arról, hogy a templomot beszennyezték, és a várost megsemmisítették. A 
második és harmadik igeversekben azt panaszolja el, hogy a szenteket válogatás nélkül 
mészárolták, s a holttesteik a földön hevertek szanaszét, megfosztva még a temetés 
tisztességétől is. Majdnem mindegyik szó az egyház ellenségeinek kegyetlenségét fejezi ki. 
Ha fontolóra vesszük, hogy Isten Júdea földjét választotta ki a népének birtokul, akkor 
látszólag összeegyeztethetetlen azzal a döntéssel, hogy átadta a pogány nemzeteknek, hogy 
azok alávaló módon lábbal tiporhassák, s kényük-kedvük szerint pusztíthassák. A próféta 
tehát arról panaszkodik, hogy mikor a pogányok bejöttek Isten örökségébe, akkor a természet 
rendje mondhatni megfordult. A templom megsemmisítésének eltűrése, amiről a második 

                                                
1820 Az angol szövegben itt, és két mondattal ezután az asszírok szerepelnek, de alighanem a kaldeusokat kell 
érteni – a ford. 
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mondatban beszél, még hátravolt: ezzel ugyanis Isten földi szolgálata megszűnt, s a vallás 
megsemmisült. Hozzáteszi, hogy Jeruzsálem, mely Isten királyi trónja volt, kőhalommá vált. 
Ezekkel a szavakkal félelmetes feldúlást jelez. A templom megszentségtelenítése, és a szent 
város lerombolása, mely a mennyel dacoló akkora istentelenség, ami joggal felszíthatta volna 
Isten haragját ezekkel az ellenségekkel szemben – a próféta ezekkel kezdi, majd rátér a 
szentek mészárlására. Ezeknek az üldöztetéseknek a barbár kegyetlenségét az is megmutatja, 
hogy nemcsak halálra adták Isten szolgáit, de a holttesteiket prédául hagyták a föld vadjainak 
és az ég madarainak, hogy eltemetés helyet azok falják fel. Az emberek mindig is olyan szent 
gondoskodással viszonyultak a holtak eltemetéséhez, hogy még az ellenségeiket is 
vonakodtak megfosztani a végtisztességtől.1821 Ebből következik, hogy akiknek barbár örömöt 
okoz látni, amint a vadállatok szétszaggatják a holttesteket, jobban emlékeztetnek ezekre a 
vad és kegyetlen állatokra, semmint az emberekre. A zsoltáros arra is rámutat, hogy ezek az 
üldözők kegyetlenebbül jártak el, mint az ellenségek általában szoktak, mert számukra az 
emberi vér kiontása nem számított többet, mint a víz kiöntése. Ebből látjuk a mészárlás iránti 
csillapíthatatlan szomjukat. Mikor hozzáteszi, hogy senki sem volt, aki eltemette volna őket, 
azt a holtak testvéreire és rokonaira kell érteni. A városlakókat akkora félelem sújtotta a 
válogatás nélküli mészárlás láttán, amit ezek a könyörtelen gyilkosok követtek el minden 
útjukba kerülőn, hogy senki sem mert előjönni. Isten azt akarta, hogy az emberek temetésében 
legyen valami bizonysága a feltámadásnak az utolsó napon, ezért a szentek számára kettős 
sértés volt, mikor a haláluk után még ettől a joguktól is megfosztották őket. Megkérdezhető 
azonban: Miután Isten gyakorta fenyegeti az elvetetteket ezzel a büntetéssel, miért tűrte, hogy 
a saját népét vadállatok falják fel? Nos, emlékeznünk kell a máshol kijelentettekre, miszerint a 
választottak az elvetettekhez hasonlóan ki vannak téve az időbeli büntetéseknek, melyek 
azonban csak a testet sújtják. A különbség a két eset között kizárólag a végkimenetelben 
rejlik, mert Isten átalakítja a saját gyermekei üdvösségének eszközévé azt, ami önmagában az 
Ő haragjának jele. Ugyanezt a magyarázatot kell adnunk tehát a temetetlenül maradásukra is a 
haláluk után. Isten legkiválóbb szolgáját is érheti kegyetlen és szörnyűséges halál – olyan 
büntetés, amit a gyilkosokra, és Isten más megvetőire szokás kiszabni – de az Ő szentjeinek 
halála ettől még nem szűnik meg drága lenni az Ő szemében. Miután pedig eltűrte, hogy 
igazságtalanul üldözzék őket testben, az ellenségeken bosszút állva kimutatja, mennyire 
drágák is voltak az Ő számára. Hasonlóképpen, Isten az ő haragja jeleinek elpecsételése 
végett az elvetetteken még a haláluk után is, megtagadja tőlük a temetést. Így fenyegeti a 
gonosz királyt: „Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják és elvetik Jeruzsálem kapuin 
kívül!” (Jer22:19, lásd még Jer36:30).1822 Mikor hasonló sérelmeknek teszi ki a saját 
gyermekeit, akkor egy időre látszólag megfeledkezik róluk, de utána mindezt az üdvösségük 
előmozdításának eszközévé alakítja át, mert a hitük ennek a próbának kitéve új győzelmet 
arat. Mikor az ókorban a holttesteket megkenték, azt a ceremóniát a hátramaradott élők 
kedvéért végezték, és azt akarták nekik megtanítani, hogy látván a holtak testének gondos 
megőrzését, táplálják a jobb élet reménységét a szívükben. A kegyesek tehát nem szenvednek 
veszteséget, ha megfosztják őket a temetéstől. Mikor hit által felülemelkednek ezek fölé az 
alantasabb segítségek fölé gyors léptekkel haladhatnak az áldott halhatatlanság felé. 

4. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt. Itt újabb panaszt hangoztat Isten 
kegyelmének ösztönzése végett. Minél gőgösebben gúnyolódnak és diadalmaskodnak az 
istentelenek felettünk, annál magabiztosabban várhatjuk, hogy közel a szabadulásunk, mert 
Isten nem fogja tűrni a pökhendiségüket, mikor az oly vakmerően tör fel, s különösen mikor 
az Ő szent nevének gyalázását eredményezi. Ahogyan Ézsaiás is mondja: „Ez a beszéd, a 
                                                
1821 Ha ez a zsoltár vagy akkor íródott, amikor Nabukodonozor elfoglalta Jeruzsálemet, vagy a babiloni fogság 
idején, ebből a versből kiderül, hogy mikor a kaldeusok megsemmisítették Jeruzsálemet, a levágottak tetemeit 
temetetlenül hagyták, hogy a vadállatok és a ragadozó madarak falják fel azokat. 
1822 Hasonló fenyegetésekkel találkozunk az Ézs14:19-20-ban és a Jer8:2-ben. 
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melyet az Úr felőle szól: Megútál téged, gúnyt űz belőled Sionnak szűz leánya, fejét rázza 
utánad Jeruzsálem leánya; Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly 
magasra látsz? Izráel Szentje ellen!” (Ézs37:22-23) S biztos, hogy a szomszédaik,1823 akik 
részben hitehagyottak, részben Ábrahám elkorcsosult gyermekei, részben pedig a vallás nyílt 
ellenségei voltak, mikor ezt a nyomorult népet zaklatták és szidták, nem tartózkodtak az 
istenkáromlástól. Emlékezzünk tehát arra, hogy a kegyesek itt nem azokról a gúnyolódásokról 
panaszkodnak, melyek őket, mint egyéneket érték, hanem azokról, melyekről látták: közvetve 
Isten és az Ő törvénye ellen irányulnak. Hasonló panasszal találkozni fogunk a zsoltár 
befejező részében is. 

 
5. Meddig haragszol Uram, szüntelen? meddig gerjedez féltő szerelmed, mint a 

tűz? 
6. Ontsd ki haragodat1824 a pogányokra, a kik nem ismernek téged, és az 

országokra, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet; 
7. Mert megemésztették Jákóbot, és hajlékát elpusztították.1825 
8. Ne emlékezzél meg rovásunkra a korábbi idők vétkéről;1826 siess elénk 

irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. 
9. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments 

meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért. 
 
5. Meddig haragszol Uram, szüntelen? Már megjegyeztem, hogy ez a két kifejezés, a 

meddig, és az örökké, mikor össze vannak kapcsolva, akkor a megpróbáltatások hosszú, és 
szüntelenül folytatódását jelenti, s a jövőbe pillantva nem látható, hogy véget érnének. Ebből 
tehát következtethetünk arra, hogy ez a panasz nem az egyházzal szembeni üldöztetés egy-két 
hónapos időszaka után hangzott el, hanem mikor az istenfélők szíve már majdnem 
megszakadt a hosszas szenvedések okozta gyöngeségtől. Itt megvallják, hogy a 
megpróbáltatások nagy megsokasodása, ami elborította őket, Isten haragjához vezethető 
vissza. Teljesen meg lévén győződve arról, hogy a gonoszok, tervezgessenek bármit, nem 
képesek megsebesíteni senkit, csak ha Isten engedi meg nekik – ebből, amit 
megkérdőjelezhetetlen alapelvként kezeltek, azonnal arra a következtetésre jutottak, hogy 
mikor ilyen tág teret ad pogány ellenségeiknek őket üldözendő, akkor a haragja nagyon fel 
van szítva. E nélkül a meggyőződés nélkül nem is tekintettek volna Istenre azzal a 
reménységgel, hogy majd kinyújtja a kezét a megsegítésükre, mert az Ő munkája, Aki 
szabadjára engedte a zablát, hogy meghúzza a kantárt. Valahányszor Isten vesszővel látogat 
meg minket, s a lelkiismeretünk vádol, akkor különösen illendő a kezére néznünk. Itt az Ő 
ókori népe nem azzal vádolja, hogy igazságtalanul neheztel, hanem elismerik a rájuk kiszabott 
büntetés jogosságát. Isten mindig talál jogos alapot a szolgáiba az ő megbüntetésükhöz. 
Könyörületének gyakorlása során gyakran megbocsátja bűneiket, s nem azért edzi őket a 
                                                
1823 Street a „szomszédaink” kifejezés helyett így olvassa: „akik közöttünk élnek”, és az alábbi megjegyzést 
teszi: „Azok az idegenek, akik közöttünk tartózkodnak: לשכנינו a שכן szóból, lakozni, tartózkodni. A Septuaginta 
szerint: γειτοσιν ημων, szomszédaink. Ez a fordítás azonban nem fejezi ki kellőképpen Izrael kétségbeejtő és 
megalázó helyzetét, amiképpen az a héberben van leírva: annyira leigázták őket, hogy nemcsak a szomszédos 
nemzetek, de még a közöttük lakozó idegenek is gúnyolódtak rajtuk a saját országukban”. Dr. Adam Clarke a 
gyalázattá lettünk szomszédaink előtt kifejezést így magyarázza: „Az idumeusok, a filiszteusok, a föníciaiak, az 
ammoniták és a moabiták mind ünnepelték ennek a népnek a leigázását, és sértegetéseikbe istenkáromlásokat is 
kevertek”. 
1824 “C’est, ire.” — Széljegyzet. “Azaz, düh.” 
1825 Ez és az előző igevers majdnem teljesen azonosak a Jer10:25-tel: „Öntsd ki haragodat ama nemzetekre, a 
melyek nem ismernek téged, és ama nemzetségekre, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet; mert megették 
Jákóbot, bizony megették őt, és elemésztették őt, és lakóhelyét elpusztították”. Ebből egyesek úgy vélték, hogy 
Jeremiás, aki egyike volt a fogság ideje prófétáinak, volt az ihletett szerzője ennek a zsoltárnak. 
1826 A Károli-fordítás szerint: elődeink vétkéről – a ford. 
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kereszttel, hogy kifejezze a nemtetszését a bűneik miatt, hanem más célból. Pontosan ez volt 
az akarata Jób türelmének próbára tételével, valamint mikor kegyeskedett a mártírokat 
tiszteletre méltó háborúba hívni. Itt azonban a nép önként járul az isteni ítélőszék elé, s vezeti 
vissza az általuk eltűrt csapásokat a saját bűneikre, mint kiváltó okra. Ebből valószínűsíthető, 
hogy ezt a zsoltárt a babiloni fogság idején írták. Antiochus Epiphanes idején, amint azt 
láttuk, más imaformát használtak: „Mindez utolért minket, mégsem feledtünk el téged, és nem 
szegtük meg a te frigyedet. Nem pártolt el tőled a mi szívünk, sem lépésünk nem tért le a te 
ösvényedről” (Zsolt44:18-19). Nem szabad azt feltételeznünk, hogy a most idézett 
igeszakaszban a kegyesek Isten ellen zúgolódtak, hanem azért használják ezt a nyelvezetet, 
mert tudták: Istennek más volt a végcélja, mintsem csak a bűneik megbüntetése. Ezekkel a 
súlyos konfliktusokkal ugyanis magasztos elhívásuk díjára készítette fel őket. 

6. Ontsd ki haragodat a pogányokra, a kik nem ismernek téged. Ez az ima látszólag 
összeegyeztethetetlen a könyörületesség szabályaival, mert miközben a saját 
megpróbáltatásaink miatt izgulunk, s szabadulni vágyunk azoktól, arra is vágyakoznunk 
kellene, hogy mások is megszabaduljanak úgy, ahogyan mi. Látszólag tehát a kegyesek 
megvádolhatók azzal, hogy a hitetlenek pusztulását óhajtják ahelyett, hogy inkább az 
üdvösségükért aggódnának. Illik azonban megemlékeznünk arról, amit korábban mondtam, 
hogy az embert, aki ilyen imát a helyes módon mond el, a közösség jólétéért való 
buzgóságnak kell fűtenie. Így az őt személyesen sújtó gonoszságok miatt nem engedi, hogy 
testi érzelmei felkorbácsolódjanak, s azt sem, hogy elragadja a düh ellenségeivel szemben, 
hanem megfeledkezvén egyéni érdekeiről egyedül az egyház közös szabadulásával, valamint 
az ehhez tartozó dolgokkal törődik. Másodszor, könyörögnie kell Istennek, hogy adja meg 
neki a megfontoltság és a megítélés lelkét, hogy az imában ne a megfontolatlan buzgóság 
vezesse. Ezzel a témával máshol már bővebben foglalkoztunk. Emellett azt is meg kell 
jegyezni, hogy a kegyes zsidók itt nemcsak a saját konkrét javukat hagyják figyelmen kívül 
azért, hogy az egész egyház javával foglalkozhassanak, hanem főleg Krisztusra tekintenek, 
könyörögvén Neki, hogy adja halálra az ellenségeit, akiknek a megtérése reménytelen. Ezért 
nem elhamarkodottan törnek ki ebben az imában, hogy Isten semmisítse meg ezeket, vagy 
más ellenségeket, s nem is Isten ítéletét jelzik előre, hanem arra vágyva, hogy az elvetetteket 
érje utol az általuk kiérdemelt kárhoztatás, egyben türelemmel várakoznak is, amíg a mennyei 
Bíró elválasztja az elvetetteket a választottaktól. Ezt cselekedvén nem vetik el a 
könyörületesség által megkövetelt érzelmeket, mert noha vágynak arra, hogy mindenki 
üdvözüljön, mégis tudják, hogy Krisztus egyes ellenségeinek megújulása reménytelen, s a 
kárhozatuk teljesen biztos. 

A kérdés azonban még nincs teljesen megválaszolva, mert mikor a hetedik versben az 
ellenségeik kegyetlensége miatt emelik fel szavukat, látszólag bosszúért kiáltanak. Ám 
emlékezni kell arra, amit épp az imént jegyeztem meg, hogy senki sem imádkozhat ezen a 
módon, csak aki nyilvános jelleget öltött magára, s aki félretéve minden személyes 
megfontolást az egész egyház jólétét tette a magáévá, és mélyen érdeklődik iránta, vagy 
inkább, aki Krisztust, az egyház Fejét állítja a szemei elé. Végül pedig csak azok, akik a 
Szentlélek vezetésével Isten ítéletéhez emelték fel az elméjüket, így készen a megbocsátásra, 
nem ítélnek minden, nekik sérelmet okozó ellenséget válogatás nélkül halálra, hanem csak az 
elvetetteket. Ami pedig azokat illeti, akik elhamarkodottan követelik az isteni bosszúállást, 
még mielőtt a megtérés minden reménysége elveszett volna, őket Krisztus megfeddte a 
megfontolatlan és heves buzgalmukért ezekkel a szavakkal: „Nem tudjátok minémű lélek van 
ti bennetek” (Lk9:55). Emellett a hívők itt nem egyszerűen csak azok pusztulására vágynak, 
akik oly gonoszul üldözték az egyházat, hanem használván azt a bizalmasságot, amit Isten 
enged nekik a Vele folytatott beszélgetések során, azzal hozakodnak elő, hogy mennyire 
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következetlen lenne, ha Ő nem büntetné meg ezeket az üldözőket.1827 Mindezt így okolják 
meg: Uram, hogyan van az, hogy te oly súlyosan vered azokat, akik a Te nevedet hívják 
segítségül, a pogány nemzeteket pedig, akik megvetnek Téged, nem bántod? Röviden, azt 
akarják mondani, hogy Istennek bőséges alapja van máshol gyakorolni a haragját, mert nem 
ők voltak az egyetlen nép a világban, akik vétkeztek. S noha nem illik nekünk előírni 
Istennek, miképpen viselkedjék, hanem inkább türelemmel alá kell vetnünk magunkat ennek a 
rendelkezésnek: „Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán” (1Pt4:17), 
mégis megengedi az ő szentjeinek a könyörgés szabadságát, hogy végül ne legyen rosszabb 
dolguk, mint a hitetleneknek, és az Istent megvetőknek. Ez a két mondat, az a kik nem 
ismernek téged, és az a melyek nem hívják segítségül a te nevedet, ugyanabban az értelemben 
értendő. Ezekkel a különböző kifejezésformákkal arra céloz, hogy senki nem hívhatja 
segítségül Isten nevét azt megelőzően, hogy ismerné Őt, ahogyan az apostol is tanítja a Róma 
10:14-ben: „Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek 
pedig abban, a ki felől nem hallottak?” 

Addig nem mondhatjuk Neki: „Te vagy ami Istenünk”, amíg meg nem előz bennünket 
annak kimondásával, hogy „Én népem vagy te” (Hós2:23), mert akkor nyitja meg a szánkat, 
hogy ezen a módon szólítsuk meg, mikor Magához hív. Isten nevének segítségül hívása 
gyakran az imádság szinonimája, itt azonban nem korlátozódik kizárólag ennek gyakorlására. 
A szavak jelentése tehát az, hogy amíg nem az Isten ismerete vezet minket, addig 
lehetetlenség a számunkra az igaz vallást gyakorolni. Abban az időben a pogányok 
mindenfelé azzal dicsekedtek, hogy Istent szolgálják, de mivel nélkülözték az Ő Ígéjét, s 
maguknak fabrikáltak isteneket a saját romlott képzelgéseiknek megfelelően, így minden 
vallásos szolgálatuk megvetendő volt. Ahogyan napjainkban is: a bűn embere vak és elhitetett 
rajongóinak koholt vallásos hagyományait, akik nem rendelkeznek helyes istenismerettel, 
Akit pedig állítólag szolgálnak, de nem kérdezik meg Tőle, mit fogad el, Ő természetesen 
elveti, mert bálványokat állítanak az Ő helyébe. 

8. Ne emlékezzél meg rovásunkra a korábbi idők vétkéről. Az istenfélő zsidók itt 
megerősítik a kijelentést, amit korábban röviden és homályosan érintettek, nevezetesen hogy 
megérdemelték a rájuk kiszabott csapásokat. S azért mondják ezt az imát, mert a 
megpróbáltatásokból megkönnyebbüléshez csak az Istennel való kibékülésből juthattak. Ez a 
mindenféle megpróbáltatás legfőbb orvossága, mert amíg Isten haragszik ránk, addig még a 
bővelkedésünk is hatástalannak bizonyul az előrejutásunkhoz és a boldogságunkhoz. A 
korábbi idők vétke alatt egyesek az atyák által elkövetett bűnöket értették. Mások úgy vélik, 
hogy ezeket a bűnöket magukat a könyörgők követték el gyermek-, és ifjúkorukban. A 
kifejezésnek azonban véleményem szerint tágabb a jelentése, mert nemcsak egy-két vétek 
megvallását foglalja magában, s csak a legutóbb elkövetetteket, hanem ez annak elismerése, 
hogy atyáikkal egyetemben hosszú időn át rengeteg és régi véteknek voltak részesei. Ezzel 
elismerik a hosszasan folytatódó makacsságot, amiben megkeményedtek Istennel szemben. 
Ez az elismerés megfelel a feddéseknek, amikben a próféta részesítette őket, mert a szent 
történelem bizonyságot tesz arról, hogy a fogság büntetése fel volt függesztve mindaddig, 
amíg Isten a gyakorlatból be nem bizonyította, hogy a romlottságuk gyógyíthatatlan. S annak 
sem kell meglepnie minket, hogy azt látjuk: Isten gyermekei azért imádkoznak, hogy Isten ne 
tulajdonítsa nekik atyáik vétkeit, ha fontolóra vesszük, hogy a törvény az atyák bűneit a 
gyermekek keblére veti, és bosszút áll értük a harmadik és negyedik generációig (2Móz20:5). 
Az ellentét a siess elénk és a korábbi idők vétke kifejezések között figyelemre méltó. Ha Isten 
szigorúan elszámoltatta volna az izraelitákat minden bűnükért, amit három, vagy négyszáz 
évvel azelőtt követtek el, a szabadulásuk ideje sokat késett volna. A kegyesek tehát azért 
könyörögnek Neki, hogy felejtse el korábbi vétkeiket és siessen a segítségükre. Miután a bűn 

                                                
1827 “Mettans en avant l’absurdite qui en reviendroit, si Dieu ne punissoit les persecuteurs.” 



 776 

hatalmas akadálynak és a késlekedés okának bizonyult, láthatjuk, mennyire helyesen 
könyörögnek azért, hogy Isten könyörülete gyorsan siessen a segítségükre. 

9. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk! Ebben a versben megint megismétlik, 
hogy bármiféle megpróbáltatásokat is tűrtek el, az mind Isten haragjára vezethető vissza, s 
nincs vigasztalásuk mindaddig, amíg Ő ki nem békült velük. Mélyen megindulván azon, 
mennyi vétket követtek el, különböző kifejezéseket használnak a reménység megerősítéséhez, 
hogy elnyerik a bocsánatot. Először is, Istent kegyességre indítandó, szabadító Istenünknek 
szólítják Őt. Másodszor, bizonyságot tesznek, hogy semmi saját dolgot sem hoznak, amivel 
befolyásolnák, hogy kegyelmes legyen irántuk, hanem az egyetlen, amivel előhozakodnak, az 
Ő dicsősége. Ebből megtanuljuk, hogy a bűnösök nem elégtétellel, vagy a jócselekedetek 
érdemeivel békülnek ki Istennel, hanem az ingyenes és meg nem érdemelt megbocsátás által. 
Emlékezni kell az iménti megjegyzésemre, amit a hatodik zsoltárnál magyaráztam hosszabban 
– hogy mikor Isten vesszővel látogat meg minket, akkor ahelyett, hogy csak a külsődleges 
büntetésektől igyekeznénk megszabadulni, főleg azzal kell törődnünk, hogy Isten kibéküljön 
velünk. Nem szabad a bolond beteg emberek példáját követni, akik csak a betegségeik 
tüneteitől igyekeznek megszabadulni, de nem törődnek azzal, hogy a forrásától és okától is 
megszabaduljanak. A כפר chapper szót illetően,1828 amit az igemagyarázók a légy 
könyörületes, vagy megbékélő kifejezéssel fordítanak, már volt alkalmam máshol értekezni. 
Tulajdonképpen megtisztítást, vagy jóvátételt jelent, és az áldozatokra vonatkoztatják. 
Valahányszor tehát Isten kegyességét igyekszünk elnyerni, jusson eszünkbe Krisztus halála, 
mert „vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat” (Zsid9:22). 

 
10. Minek mondanák a pogányok: Hol az ő Istenök? Legyen nyilvánvaló a 

pogányokon szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. 
11. Jusson elődbe a fogoly sóhajtása, [vagy nyögése];1829 karod hatalmával tartsd 

meg a halálnak eme fiait;1830 
12. És fizess meg szomszédaink keblébe1831 hétszeresen a gyalázatért, a melylyel 

illettek téged, oh Uram! 
13. Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s 

nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet! 
 
10. Minek mondanák a pogányok: Hol az ő Istenök? Itt Isten népe, nyomatékosan 

hangoztatva az Ő nevét könyörgésként a kegyelem trónja előtt, azt más értelemben teszi, mind 
eddig. Isten az Ő neve kedvéért terjeszti ki ránk a könyörületét, mert miután Ő könyörületes, s 
miután befogta a szánkat, hogy egyedül Ő legyen igaznak tekinthető, szabadon megbocsátja a 
bűneinket. Itt azonban az istenfélők azért könyörögnek Neki, hogy ne engedje a szent nevét 
kitenni a gonoszok istenkáromlásainak és sértegetéseinek. Ebből megtanuljuk, hogy nem 
imádkozunk helyesen, amíg az üdvösségünkkel való törődés és az Isten dicsőségéért való 
buzgóság szétválaszthatatlanul össze nem forrnak az imádkozásunk közben. Az igevers 
második mondatából ugyanazt a kérdést lehet feltenni, amit épp most válaszoltunk meg.  

                                                
 a bűneinkre.” – dr. Adam (al chatoteinu על הטאתינו) chapper, megbékülni, vagy engesztelést nyerni כפר„ 1828
Clarke. 
1829 A Károli-fordítás szerint: a foglyok könyörgése – a ford. Horsley, aki úgy véli, hogy ezt a zsoltárt a Manassé 
uralkodása idején megtapasztalt nyomorúságok idején írták, azt feltételezi, hogy a „fogoly” Manassét jelenti. 
1830 “C’est, les condamnez a mort.” — Széljegyzet. “Azaz, a halálraítélteket.” „A halál fiai vagy a bűneik miatt 
halálraítéltek, vagy az elnyomóik által megsemmisítésre ítéltek. Mindkét értelemben az izraelitákra vonatozik. 
Ők voltak a halál fiai, azaz méltó a halálra az Isten ellen elkövetett bűneik miatt. Halálra, vagy végső pusztulásra 
ítéltettek a babiloni ellenségeik által.” – dr. Adam Clarke. 
1831 „Hétszeresen, azaz rendkívül nagy mértékben (v. ö. 1Móz4:15, 24, 1Sám2:5) a keblükbe. Utalás ez a laza 
ruházat összefogására, amit a keletiek viselnek, amibe az ajándék rejthető. V. ö. Zsolt35:13, Ézs65:6, Jer32:18, 
Lk6:38.” – Cresswell. 
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Noha Isten kijelenti, hogy bosszút fog állni ellenségeinken, nekünk nem szabad a bosszúra 
szomjaznunk, ha megsértettek. Emlékezzünk arra, hogy ez az imaforma nem válogatás nélkül 
minden embernek diktáltatott, hogy használhassák, valahányszor csak a saját szenvedélyeik 
felindítják erre őket, hanem hogy a Szentlélek vezetése és irányítása alatt az egész egyház 
ügyéért könyöröghessenek együttesen, a gonoszokkal szemben. Ha tehát ehhez hasonló imát 
akarunk mondani Istennek a helyes módon, akkor először is, az elménket a Szentlélek 
bölcsességének kell megvilágítania, másodszor pedig a buzgóságunknak, amit gyakran 
megrontanak a zavaros testi érzelmek, tisztának, és jól szabályozottnak kell lennie, s ezzel a 
tiszta és mértékletes buzgalommal könyöröghetünk törvényesen Istennek, hogy mutassa meg 
nyilvánvaló példákon keresztül, mennyire drága az Ő szemében a szolgáinak élete, akik 
véréért bosszút áll. A kegyeseket nem úgy kell érteni, hogy itt bármiféle arra irányuló 
kívánságukat fejezik ki, hogy jóllakhassanak az emberi vér kiontásának látványával,1832 
mintha mohón erre vágyakoznának. Ők csak arra vágynak, hogy Isten erősítse meg 
valamennyire a hitüket atyai szeretetének gyakorlásával, ami akkor mutatkozik meg, mikor 
megbosszulja a saját népének tett rosszat.1833 Továbbá azt is meg kell említeni, hogy az Isten 
szolgái megnevezést azoknak adja a zsoltáros, akik mindazonáltal jogos büntetést kaptak a 
bűneikért, jóllehet ugyanis Isten büntethet minket, de mégsem fog végleg elvetni, hanem épp 
ellenkezőleg: ezzel is arról tesz bizonyságot, hogy az üdvösségünk az Ő törődésének tárgya. 
Emellett tudjuk, hogy mikor Isten haragja kiterjed az egyház egész testületére, amiképpen a jó 
és a rossz keverednek abban, akkor az előbbiek az utóbbiakkal együttes büntetést szenvednek 
el, mint például Ezékiel, Jeremiás, Dániel, és mások is fogságba kerültek. Igaz, ők sem voltak 
teljességgel bűntelenek, de biztos, hogy ilyen súlyos megpróbáltatás nem miattuk zúdult a 
zsidókra. A személyeikben tehát inkább egy látványosság tárult az istentelenek szeme elé, 
hogy mélyebben meginduljanak. 

11. Jusson elődbe a fogoly sóhajtása. Kétségem sincs a felől, hogy Isten népe 
fogságban volt, mikor a Szentlélek ezt az imát diktálta, így a fogoly név általánosságban 
vonatkozott valamennyiükre, mert annyira be voltak zárva Asszíria és Babilon határai közé, 
hogy ha csak egy lépést is mertek volna tenni onnan, az halálbüntetést vont volna maga után. 
A halál fiainak vannak nevezve, ami alatt azt kell érteni, hogy a fogságuk vonatkozásában 
halálra kijelöltek, vagy ítéltek voltak. Ez a mondat azonban vonatkoztatható helyesen arra a 
csekély számú emberre, akik börtönbe voltak zárva a szorosabb fogva tartás végett. Ezzel a 
kifejezéssel a zsoltáros arra céloz, hogy azok a büszke lelkek, akik korábban kérkedtek Isten 
ellenében, most megtörtek, és hatékonyan megaláztattak. Isten kezének hatalmáért, azaz 
mondhatni Isten hatalmáért1834 könyörög, mert jeles és rendkívüli közbeavatkozás nélkül az Ő 
részéről semmiféle reménységet sem lehetett táplálni az egyház helyreállításával 
kapcsolatosan. 

12. És fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen. Eleget mondtunk már a 
bosszúállás témájáról, s itt az istenfélők még világosabban megmutatják, hogy nem annyira az 
őket ért személyes sérelmektől indultak fel, mint inkább a szent buzgalomtól, mikor látták, 
hogy Isten szent nevét káromolják, és mondhatni, darabokra szaggatják a gonoszok. Ha ez az 
érzelem uralkodik a szívünkben, az könnyen mérsékelheti a testi kormányozhatatlanságunkat, 
s ha ehhez hozzátesszük a Lélek bölcsességét, akkor imáink szigorú összhangban lesznek 
Isten jogos ítéletével. 

Az utolsó igeversben a kegyes zsidók kijelentik, hogy a szabadulásuk gyümölcse Isten 
neve dicséretének hirdetése lesz, s nekünk sem szabad más célból vágyakoznunk a 
megtartatásunkra, vagy a jólétünkre. Mikor Isten szabadon ruház ránk minden dolgot, azt nem 
más célból teszi, mint hogy az Ő jóságát megismerhessék és felmagasztalhassák. Nos, ezek a 
                                                
1832 “Car ce n’est pas que les fideles se veuillent yci souler a veoir espandre le sang humain.” 
1833 “Laquelle apparoist quand il fait la vengence des outrages qu’on a faits aux siens.” 
1834 “C’est a dire, de la puissance de Dieu.” 
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szenvedők most a szabadulásuk hálás elismerésébe kezdenek, s kijelentik, hogy ez nemcsak 
rövid ideig folytatódik majd, hanem az emlékezete átadatik az utódaiknak, majd korról korra 
szállván folytatólagosan egészen a világ végéig. A konkrét megnevezésük is méltó a 
figyelemre: a te néped és a te legelőd nyája. Miután Ábrahám leszármazottai lettek 
kiválasztva Isten nevének ünneplése végett, s azért, hogy a dicsérete zengjen a Sionon, mi 
más lenne a következménye e nép elpusztulásának, mint az, hogy Isten nevének emlékezete 
eltűnik? Ez az igeszakasz kétségtelenül megfelel Ézsaiás próféciájának: „A nép, a melyet 
magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!” (Ézs43:21) 
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80. zsoltár 
 
Ez egy szomorú zsoltár, melyben a kegyesek azért könyörögnek, hogy tetsszék 

Istennek kegyesen megtámogatni az Ő lesújtott egyházát. S hogy még gyorsabban nyújtson 
nekik megkönnyebbülést a nyomorult körülményeik közepette, ezeket összevetik az egyház 
kezdeti állapotának körülményeivel, amikor az isteni kegyesség látványosan megmutatkozott 
iránta. 

 
1. Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára. 
 
Ez a zsoltár nagyon hasonlít az előzőre, de véleményem szerint a tíz törzs nevében 

íródott, miután a királyságot elkezdték felemészteni a különféle csapások. Nem ok nélkül 
említi itt konkrétan Józsefet, Efraimot és Manassét. Egyes igemagyarázók ebből arra 
következtetnek, hogy utalás ez a választott törzsek táborának elhelyezkedésére és rendjére, 
ahogyan azt Mózes írja le a 4Móz2:8-21-ben, mert Efraim és Manassé egy oldalon 
masíroztak.1835 Furcsa lenne azonban csendben elmenni Júda törzse, valamint a szent város 
mellett, és József, Manassé, Efraim és Benjámin törzseivel hozakodni elő, hacsak a zsoltáros 
nem konkrétan Izrael királyságáról akart beszélni.1836 Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy a tíz 
törzs a Dávid házától történt elszakadásuktól kezdve megromlottak, és az istentisztelet is 
megromlott közöttük, arra azt válaszolom, hogy mindazonáltal Isten sok odaszánt tisztelője 
lakozott közöttük, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, és nem adták át magukat az eluralkodó 
babonáknak (1Kir19:18). Ennek megfelelően talál Ámós (Ám6:6) hibát a Júda törzsében 
fellelhető keményszívűségben, mivel „nem búsulnak a József romlásán”. Az is közismert, 
hogy ennek a megromlásnak az idején néhány próféta is küldetett hozzájuk, hogy a 
szabadulás reménységével serkentsék őket. Jóllehet a legnagyobb részben tehát hitehagyottak 

                                                
1835 Ez Hammond véleménye, aki feltételezi, hogy ez a zsoltár „Isten egyháza és népe bajainak elpanaszolása, 
valószínűleg a fogság idején, vagy annak egyfajta előre jelzése”. „Miért Efraimot, Benjámint és Manassét említi 
itt”, mondja, „de másokat nem, azt az izraeliták pusztai masírozásának rendjéből, a 4Móz2-ből kell 
megtanulnunk. Ott ugyanis, a szövetség ládája, Isten speciális jelenlétének és segítségének záloga után ez a 
három törzs következett: ’Azután induljon a gyülekezet sátora’, stb. 17. vers. ’Efraim táborának zászlója az ő 
seregeivel nyugot felé (azaz mindjárt mellette) legyen’, 18. vers, és ’az ő serege’, 19. vers. ’És ő mellette legyen 
Manasse törzse’, 20. vers, és ’az ő serege’, 21. vers. ’Azután legyen Benjámin törzse… és az ő serege’, 22-23. 
versek. Miután a fogságból való visszatérés iránti vágyakozás a témája ennek a zsoltárnak, párhuzamba állítható 
az egyiptomi szabadulással, a kérés, hogy Isten ’vezesse vissza őket, mozduljon, és jöjjön a megszabadításukra’ 
nagyon alkalmatos könyörgés, és az előbbi szabadítás stílusára emlékeztető módon van megfogalmazva.” 
Merrick annak feltételezésével ad számot arról, hogy Efraim, Benjámin és Manassé vannak konkrétan 
megemlítve, hogy a zsoltár írásának idején valami ellenség közeledett ezekhez az egymással határos törzsekhez, 
vagy közvetlenül Jeruzsálem felé masíroztak az ő területükön keresztül. „Ez az esemény”, jegyzi meg, „nagyon 
is jó alkalmat szolgáltathatott a zsoltárosnak imádkozni azért, hogy ezeknek a törzseknek a népe váljék főleg az 
isteni közbeavatkozás szemlélőjévé. Ha a zsoltár nem efféle alkalommal íródott, akkor a legésszerűbb az 
feltételezni, hogy Benjamin, Józsefnek az egyetlen, ugyanazon anyától származó testvére, valamint Efraim és 
Manassé, József fiai a második versben megfelelnek Józsefnek, aki az előző versben Izrael minden 
leszármazottját jelképezi.” 
1836 Az érv, amivel itt Kálvin előhozakodik annak a véleménynek az alátámasztásához, hogy ez a zsoltár arra a 
tíz törzsre vonatkozik, amelyek Izrael királyságát alkották Júda királyságától elkülönítetten, nyilvánvalóan nem 
meggyőző. Ő látszólag megfeledkezett arról, hogy Benjámin törzse, amit a zsoltáros konkrétan említ, nem Izrael 
királyságához tartozott, hanem Júda királyságának volt a része – ez a tény teljesen megsemmisíti az érvet, amivel 
bizonyítani igyekszik, hogy ez a zsoltár kizárólag, vagy főleg Izrael királyságára vonatkozik. Látszólag itt Isten 
egész ókori népéről van tehát szó. Azt is megjegyezhetjük, hogy az itt említett megpróbáltatások annyira 
kiterjedtek és egyetemesek, hogy nagyon valószínűvé teszi: a teljes népről van itt szó. Ezt a nézetet erősíti meg 
az Egyiptomból kihozott szőlőtő hasonlata is. A zsoltár témája lehet ugyanaz, mint a 79.-é: a nyomorúságos 
állapot, amelybe a választott nép Nabukodonozor hadserege által került. 
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voltak, Isten még sem szűnt meg a gondját viselni a közöttük még fennmaradt magnak. S 
ahogyan korábban csillapította az eljövendő csapásokat, már előre kegyelmet ígérve, most, az 
embereknek imaformát diktálva megerősíti és bátorítja őket a szabadulás reménységébe vetett 
hitben, amíg a tényleges tapasztalatból is meg nem győződnek arról, hogy nem csapták be 
őket hiábavaló ígéretekkel. Ebből meglátjuk, hogy milyen vonatkozásban különböznek 
egymástól ez, és az előző zsoltár. Ha bárki nem kielégítőnek véli az általam elmondottakat, 
szabadon elfogadhat más nézetet. De én azzal hitegetem magam, hogy bárki, aki alaposan 
megvizsgál minden körülményt, kész lesz elfogadni az én véleményemet. Nem időzök a 
sosannim és az éduth szavaknál, mert a 45. zsoltárban már említettem az igemagyarázók 
véleményét, s nem is annyira fontos dolog ez, hogy túl sok munkát kellene ebbe fektetni. 
Emellett azok, akik a legtanultabbak a régi dolgokban, sem hozakodnak elő mással, csak 
valószínű feltételezésekkel. 

 
2. Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a 

ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel! 
3. Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel1837 a te hatalmadat, és jőjj el, 

hogy szabadíts meg minket! 
4. Oh Isten, fordulj hozzánk ismét,1838 és világoltasd a te orczádat, hogy 

megszabaduljunk. 
 
2. Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg. A próféta Manassé és Efraim nevének 

említése előtt említi Józsefet, s mi másért beszélne itt inkább Józsefről, mint Júdáról: mert az 
volt a célja, hogy Izrael királyságától külön kezelje, melynek kormányzása József családjáé és 
utódaié volt? S miután Isten speciális prófétákat küldött hozzájuk, miután megvesszőzte őket, 
abban sincs semmi következetlenség, mikor itt egy imát is hozzátesz, hogy Isten gyűjtse össze 
Magához a maradékot. Sőt, hogy ne bízzanak a hamis istentiszteletükben, a próféta az a ki 
Kérubokon ülsz hivatkozva Istenre, a törvény tiszta tanításához hívja vissza őket. A kegyelem 
trónja Isten jelenlétének volt a záloga, ahol megígérte, hogy közel lesz a népéhez az imáik 
meghallgatása végett. Ezt az Isten által bevezetett formát törvénytelen volt az embereknek 
megváltoztatni a saját kényük-kedvük szerint. Az izraelitáknak tehát azt tanácsolja, hogy 
térjenek vissza eredeti állapotukhoz, ha Istent kegyesnek kívánják találni irántuk. Emellett az 
itt Istenre használt titulussal az Ő csodálatos, emberek iránti szeretete is kifejeződik, mert 
lealacsonyodott, és mondhatni megalázta Magát, hogy lejöhessen hozzájuk, s a Földön 
választott magának trónt és lakóhelyet, hogy közöttük lakozhasson. Tulajdonképpen nem 
mondhatjuk, hogy Isten ül, s azt sem szabad feltételezni, hogy lehetséges a Számára, Akit az 
egek egei sem fogadhatnak be, bezárva lenni egy adott helyre (1Kir8:27). De az emberek 
gyengeségéhez igazodva a zsoltáros úgy mutatja be Őt, mint Aki a két kerub között ül, hogy 
az istenfélők ne képzeljék Őt távol maguktól, s következésképpen ne zavarodjanak meg a 
kételytől és a félelemtől, mikor közelednek Hozzá. Egyidejűleg a korábban tett 
megjegyzésemre is emlékezni kell, miszerint az izraelitáknak itt a helyes imádkozás szabályát 
adja meg, hogy elfordulhassanak a maguknak Dánban és Bételben fabrikált és felállított isten 
tiszteletétől, s elvetvén minden babonát, engedjék magukat a hit igazi világosságától 
vezettetni és kövessék Isten Ígéjét. 

4. Oh Isten, fordulj hozzánk ismét. Ennek az imának a jelentése: állíts minket helyre a 
korábbi állapotunkba. Az előző versben azért könyörögtek, hogy Isten Efraim és Manassé 
előtt támassza fel a hatalmát, most arról panaszkodnak, hogy mindaddig kivetettek, amíg Isten 
                                                
1837 Az eredeti szó a „támaszd fel [serkentsd fel]” helyén az עוררה, orera, ami az עור ur, izgatott volt szóból 
származik. „Ez a szó”, mondja Dimock, „látszólag azt az elképzelést közvetíti, hogy Isten aludt a babiloni fogság 
idején. Lásd Ézs51:9.” 
1838 A Károli-fordítás szerint: Oh Isten, állíts helyre minket – a ford. 
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meg nem támogatja őket, és nem orvosolja nyomorult szétszórattatásukat. Egyesek a fordulj 
hozzánk ismét szavakat másképpen értelmezik, nevezetesen imaként azért, hogy Isten adja 
meg nekik a megújulás lelkét. Ez az értelmezés azonban túlontúl kifinomult, s jobb lesz az 
előző magyarázathoz ragaszkodni, s úgy tekinteni a kifejezést, mint ami azt jelenti, hogy a 
kegyesek az őket ért megpróbáltatás alatt Istenre bízzák magukat, mert az Ő feladata 
megeleveníteni a holtakat. Egyrészről elismerik, hogy minden nyomorúságuk arra az okra 
vezetendő vissza, hogy Isten, a bűneik miatt megharagudván, elrejtette az arcát előlük, 
másrészt kizárólag az isteni kegyességen át várják a teljes szabadulásukat. Valóban, mondják, 
a feltámadás lesz a számunkra, ha egyszer a Te arcod ránk ragyog. A nyelvezetükben benne 
foglaltatik, hogy ha Isten kiterjeszti rájuk a könyörületét és a kegyességét, akkor lesznek 
boldogok, és akkor fog minden dolguk virágozni. 

 
5. Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol1839 a te népednek könyörgésére? 
6. Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg 

őket. 
7. Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink 

csúfkodnak rajtunk. 
8. Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy 

megszabaduljunk! 
 
5. Seregeknek Ura, Istene. Miután Isten a Szentírásban önként megígérte, hogy 

népének imái nem maradnak meghallgatatlanul, s erről sokszor biztosított is minket, itt 
meglepetésre adhat okot, hogy az istenfélők arra hivatkoznak, hogy továbbra is haragos 
marad, noha ők Elébe járulnak. Arról panaszkodnak, hogy nemcsak nem hallgattatnak meg, 
de még haragszik is, mikor segítségül hívják a nevét: mintha céllal vetné el ezt a vallásos 
szolgálatot. Hol van, mondhatnák, az Ézs65:24-ben feljegyzett ígéret: „És mielőtt kiáltanának, 
én felelek”? Erre azt válaszolnám, hogy miután Isten a népének nyújtott segítséget késleltetve 
a türelmüket teszi próbára, a próféta a testi megítélésnek megfelelően szólva mutatja be Őt, 
mint süketet az imáikra. Nem azt jelenti ez, hogy helyes, ha az imádkozók megnyugszanak 
ebben a véleményben, mert ez leküzdhetetlen akadályt gördít elébük a kegyelem trónjához 
vezető útjukon. Ennek inkább serkentőleg kell hatnia, hogy ezzel szemben a hitbeli megítélést 
próbálják meg táplálni, ami által a mennybe jutván a láthatatlan üdvösséget szemlélhessék. 
Isten még azt is megengedi nekik, hogy még hatékonyabban tehermentesíthessék az elméiket, 
elmondván Neki a gondjaikat, bánatukat és félelmeiket, melyek szorongatják őket. Az Isten 
haragja füstjének megemlítésében látszólag hallgatólagos utalás rejlik a törvény alatt 
bemutatott áldozatoknál használt tömjénre. A tömjén füstje a levegő megtisztítását szolgálta, 
de az izraeliták arról panaszkodnak, hogy a mennyet annyira elhomályosította a másféle füst, 
hogy képtelenek voltak Istent meglátni. 

6. Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, stb. Ezekkel a kifejezésformákkal a 
bánatuk nagyságát, valamint a megpróbáltatásaik hosszas folytatódását festik le, mintha ezt 
mondták volna: Úgy elteltünk fájdalommal, hogy több már nem fér belénk.1840 A következő 
igeversben pedig hozzáteszik: Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között. Ezt 
kétféleképpen lehet magyarázni. Vagy azt jelenti, hogy a szomszédjaik civakodni kezdtek 
velük, vagy, miután legyőzték őket, civakodtak a zsákmányon, ami rendszerint be szokott 
következni efféle körülmények között, mert mindenki magához igyekszik azt ragadni. Az 
előbbi magyarázat azonban alkalmasabbnak tűnik. A nép azt panaszolja, hogy bár a 
szomszédságnak a kölcsönös jóakarat kötelékének kell lennie, mégis annyi ellenségük van, 
                                                
1839 Szó szerint: „meddig füstölsz még (a haragtól)”. Lásd Zsolt74:1. 
1840 „Nem is lehet látványosabb képe”, mondja Horne püspök, „a Sionnak a fogságban! Kenyerét könnybe 
mártogatja, pohara könnyel van csordultig tele, s egy pillanata sem mentes a bánattól és a siralomtól!” 
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ahány szomszédjuk. Ugyanezt jelentik a szavaik a második mondatban is: a mi ellenségeink 
csúfkodnak rajtunk, azaz mulatnak és gúnyolódnak a nyomorúságainkon. S hogy a megtérésre 
bátorítsák és serkenték magukat, mindezt Isten ítéletének tulajdonítják, Akinek a hatalmában 
áll az emberi szívek meghajlítása. Miután ma is valamennyien vádolhatók vagyunk 
ugyanazokkal a bűnökkel, nem meglepő, ha az állapotunk semmivel sem jobb, mint az övék 
volt. A Szentlélek azonban a prófétát arra ihletve, hogy ezt az imaformát írja le a népnek, akik 
majdnem kétségbeejtőnek érezték az állapotukat, minket is reménységgel és bátorsággal tölt 
el, hogy ne hagyjuk abba az imádkozás gyakorlását a vétkeink nagyságának tudatában sem. A 
hetedik igevers a harmadik megismétlése, s ez az ismétlés kétséget kizáróan eszközként 
szolgál a felülkerekedésre minden akadályon. Isten itt kétségtelenül nem a hiábavaló 
szóismétlést akarta összeállítani a népének, hanem bátorítani akarta őket, mikor 
meggörnyedtek a megpróbáltatásaik terhe alatt, hogy bármekkora is legyen a teher, bátran 
álljanak fel. A támogatásnak ezt az alapját gyakran elébük tárta, s harmadszor is megismétli a 
zsoltár záró igeversében. 

 
9. Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd. 
10. Megtisztítottad a földet előtte, meggyökreztetted,1841 és ellepé a földet. 
11. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten 

czédrusfái.1842 
12. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.1843 
13. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? 
14. Pusztítja azt a vaddisznó1844 az erdőből,1845 és legeli a mezei vad. 

                                                
1841 A Károli-fordítás szerint: Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett a – a ford. 
1842 A Septuaginta olvasata: Εκαλυψενορη η σκια αυτης και αι αναδενδραδες αυτης τας κεδρος Θεου, „Az 
árnyéka befedte a hegyeket és az ágai [befedték] Isten cédrusait”. A Septuaginta a כסה casah, befedte szót olvasta 
szemlátomást כסו cossu, be volt fedve helyett. Ezzel megegyeznek a szír és az arab változatok, valamint a 
Vulgata, s ezt az olvasatot fogadják el Hare, Houbigant, Lowth és Horsley is. „Nem túlzó képe a virágzó 
szőlőnek”, kérdi Lowth „azt mondani, hogy felkapaszkodott a legmagasabb cédrusok tetejére, körülfonta ágaikat 
és még a tetejüket is elborította?” „A kép”, mondja Merrick, „azt hiszem jól megengedhető egy jelképes szőlő 
leírásánál, amit úgy mutat be, mint ami a sarjait a tengerig, hajtásait a folyamig ereszti, különösen, ha azzal 
hasonlítjuk össze, amit Kaempfer mond egyes külföldi szőlőkről. ‘Maximum proventum vites tribuunt, quae 
nulla jutae cultura palmites per summa spargunt fastigia arborum.’ — Amoenitat. Exot. Fascic. 2, Relat. 9, § 2,  
390. oldal. A Barbárok kalózállamai szerzője (1750-ben jelent meg) arról tájékoztat minket, hogy egyes 
szőlőfajták Algír mellett még a nagyon magas fák tetejére is felkapaszkodnak, s másokra átterjedve lugasokat 
alkotnak (163. oldal). Beverley pedig a Virginia története című könyvben (2. kiadás 116. oldal) azt állítja, hogy 
látott szőlővel elborított magas fákat, melyeket majdnem teljesen elrejtettek a szőlőfürtök… A cédrusokat 
beborító szőlő a zsoltáros leírásában lehat, hogy nemcsak a kiterjedésének, hanem a szuverenitásának leírása 
végett is szerepel. (Ezzel egyezik, amit Musculus ír le erről az igehelyről: ‘Operti fuerunt montes umbra ejus, et 
ramis ejus cedri Dei: Ponit haec de potentia regni Israelitici,’ stb.), amint egy görög költő is pontosan emiatt 
nevezte a szőlőt a fák úrnőjének. (Nonnus, Dionysiac. L. 12, 278-279. oldal) 
1843 A tenger – a folyam – azaz a Földközi-tenger, ami a nyugati, valamint az Eufrátesz, mint keleti határa 
Palesztinának. Az isteni ígéret a választott nép területe határainak vonatkozásában így szól: „az Eufrátes 
folyóvizétől a nyugoti tengerig lesz a ti határotok” (5Móz11:24). Ez pedig Salamon korában teljesedett be 
(1Kir4:21, Zsolt72:8). Abban az időben léteztek zsidó telepek és táborok az Eufráteszhez közel. 
1844 A vaddisznó az erdőből. „Ez a szörnyű állat egyszerre heves és kegyetlen, és olyan gyors, hogy csak kevés 
barbár törzs képes lehagyni a futásban. Fő tartózkodási helyei Forbes szerint az erdők és a dzsungelek, mikor 
azonban a gabona már majdnem beérett, hatalmas pusztításokat végez a mezőkön és a cukorültetvényeken. S ez 
a heves és pusztító állat nem elégszik meg a gyümölcsök felfalásával, hanem éles és erős agyaraival 
szétszaggatja és összezúzza a fák ágait, vagy orrával kiássa a gyökereiket, majd beszennyezi az érintésével, vagy 
megtapossa a lábaival.” (Paxton’s Illustrations, 2. kötet, 66. oldal) Homérosz is panaszolja ennek az állatnak a 
pusztításait (Iliász 9.335), Mr. Ward pedig megjegyzi, hogy bivalyok és a vadkanok végeznek hasonló 
pusztításokat a hinduknál, aminek a megakadályozására éjjel-nappal őröket állítanak a megfelelő helyekre. 
(Ward’s Hindoos, 2, kötet, 327. oldal) 
1845 A Károli-fordításban nem szerepel az erdőből kifejezés – a ford. A Talmud szerint ebben az igeversben az 
erdőnek fordított szó középső betűje a héber zsoltárok könyvének középső betűje is egyben. 
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9. Égyiptomból szőlőt hozál ki. A szőlő jelképével Isten rendkívüli kegyelmét ünnepli, 

amit méltóztatott a népével szemben gyakorolni, miután megszabadította őket, s erőteljesen 
hozzájárult ahhoz, hogy a meghallgatás reménységével ihlesse őket. Közülünk ugyanis ki 
volna olyan vakmerő, hogy Isten jelenlétébe járulna, amíg előzőleg Ő Maga nem hív minket? 
Nos, Ő mind a jótéteményeivel, mind az Ígéjével hívogat minket. Most azért tárja elénk a 
nagylelkűségét, hogy bemutassa: Ő nem hagyja befejezetlenül a keze munkáját, amit 
elkezdett. Valóban igaz, hogy a jótéteményei, amelyeket ránk ruházott, az Ígéje nélkül csak 
gyenge befolyást gyakorolnának a szívünkre, mikor azonban a tapasztalatot hozzátesszük 
Ígéjének bizonyságához, az hatalmasan bátorít minket. S az itt említett megszabadítás 
elválaszthatatlanul összekapcsolódott Isten szövetségével. Ő lépett ugyanis arra a szövetségre 
négyszáz évvel korábban Ábrahámmal, melyben megígérte a magvának szabadulását. Ami itt 
elhangzik, az röviden azt jelenti: nem illendő Istennek eltűrnie, hogy az Általa saját kezűleg 
ültetett és művelt szőlőt most vadállatok pusztítsák el. Isten szövetsége nemcsak néhány évre, 
vagy rövid időre köttetett: mikor örökbe fogadta Ábrahám gyermekeit, örökre a védelmébe 
vette őket. A szőlő névvel arra a magasztos helyre utal, amivel ez a nép rendelkezett Isten 
megbecsülésében, Aki nemcsak a saját örökségének tartotta őket, de még különleges 
tiszteletben is részesítette, amiképpen a szőlő is kiemelkedik minden más haszonnövény-
birtok közül. Mikor azt mondja, hogy megtisztította a földet előtte, az a korábban kijelentettel 
megismétlése, miszerint kiűzte a pogányokat, hogy helyet készítsen a választott népnek. De 
talán utalás ez a folytonos kapálásra, amit a szőlő igényel azért, hogy tiszta maradhasson, és 
ne satnyuljon el. Ezt az utalást arra való tekintettel teszi, hogy kimutassa: Isten ellátta a jó 
földművelő feladatát a nép iránt, mert miután elültette őket, nem szűnt meg mindenféle 
eszközt felhasználni a táplálásuk és megőrzésük végett. Amit rögtön ezután tesz hozzá, 
miszerint meggyökereztette, azt nem a legelső elültetésére kell vonatkoztatni, hanem azokra a 
fáradozásokra, amit Isten tett a szaporítása végett,1846 ami a szőlőművelés kultúrájának része. 
Ebből következik, hogy hegyeket fogott el az árnyéka, mert az egész ország, noha hegyekkel 
tarkított, megtelt lakosokkal, mert olyan nagy mértékben növekedett meg annak a népnek a 
létszáma. Ennek a szőlőnek az ágait Isten cédrusaihoz, azaz a legszebb és legkiválóbb 
cédrusokhoz hasonlítja, s ezzel még szemléletesebben fejezi ki, hogy Ábrahám magvát Isten 
milyen rendkívüli módon áldotta meg. A tenger és az Eufrátesz, amint ez közismert, voltak a 
nekik örökségként ígért föld Isten által kijelölt határai. 

13. Miért rontottad el annak gyepűit? Ez a hasonlóság ráillesztése, mert semmi sem 
látszik következetlenebbnek, mint hogy Isten hagyja, hogy a szőlőt, amit a saját kezével 
ültetett, a vadállatok gyökerestül kiszaggassák. Igaz, gyakorta fenyegette és figyelmeztette a 
próféták által a népét azzal, hogy ezt fogja tenni, de ami rákényszerítette őt arra, hogy ilyen 
furcsa és félelmetes fajta büntetést szabjon ki rájuk, az nem más, mint hogy a hálátlanságukat 
még megvetendőbbé tegye. Egyidejűleg nem ok nélkül parancsolja az igaz hívőknek, hogy 
merítsenek bátorságot az Isten részéről megnyilvánuló eme megkülönböztetett 
nagylelkűségből, hogy még ennek a kiszaggatásnak a közepette is reménykedhessenek abban, 
hogy Isten, Aki soha nem hagyja el a keze munkáját, végül kegyesen kiterjeszti majd a 
gondoskodását rájuk (Zsolt138:8). A nép a saját gyógyíthatatlan makacssága következtében 
jutott pusztulásra, de Isten nem mulasztott el megtartani néhány hajtást, melyekkel később 
helyreállította a szőlőjét. A bocsánatért való könyörgésnek ez a formája valóban az egész nép 
használatára lett megalkotva, hogy megelőzzék a szörnyű pusztulást. Miután azonban csak 
nagyon kevesek próbálták lecsillapítani Isten haragját azzal, hogy megalázkodtak előtte, 
elegendő volt ennek a kevésnek megmenekülni a pusztulásból, hogy az új szőlő azután 
kihajthasson és virágozhasson. A gonoszságot, amit az egyháznak tettek, csak súlyosbítja a 

                                                
1846 “Mais du travail qu’il avoit prins a la provigner.” 
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szavakban rejlő ellentét, mikor a zsoltáros Istent egyrészt szőlőművesként mutatja be, illetve 
mikor másrészt a szőlő pusztítóiként nemcsak minden arra járót mutat be, de a vaddisznókat 
és más vadállatokat is. A כרסם kiresem szót, amit én a pusztítja igével fordítottam, egyesek a 
megtöltik a hasukat kifejezéssel fordítják.1847 Ez a jelentés nagyon jól illik ehhez az 
igeszakaszhoz, de a szó közönséges jelentése nem támogatja. 

 
15. Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és 

tekintsd meg e szőlőtőt! 
16. És a csemetét, a mit jobbod ültetett,1848 az ágat,1849 melyet felneveltél! 
17. Elégett a tűzben, levágatott;1850 arczod haragjától elvesznek. 
18. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit 

megerősítettél magadnak, 
19. Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet. 
20. Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy 

megszabaduljunk! 
 
15. Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza. Ezekkel a szavakkal azt akarja megtanítani, 

hogy nem kellene engednünk a kísértésnek, még ha Isten el is rejti az arcát egy ideig előlünk, 
sőt, az érzéki szemek és az értelem számára látszólag el is idegenedett tőlünk. Mert – feltéve, 
hogy magabiztos várakozással tekintünk a kegyelme megmutatkozására – meg fog békülni, és 
a kegyelmébe fogadja azokat, akiket látszólag elvetett. Különleges megtiszteltetés volt 
Ábrahám magva számára, hogy Isten szőlőjének számíthattak. Miközben azokban a kegyesek 
ezt a megfontolást érvéként hozzák fel Isten kegyének elnyeréséhez, ahelyett, hogy bármi 
saját követeléssel is fellépnének, csak azért könyörögnek Neki, hogy továbbra is a megszokott 
nagylelkűségével bánjon velük. Az egekből szavakat kétségtelenül azért használja a zsoltáros, 
hogy a kegyeseknek ne okozzon problémát a hitük kiterjesztése nagyobb távolságra, még ha 
Isten, Akitől eltávolodtak, mesze is volt tőlük, továbbá, ha nem látták a szabadulás kilátását a 
Földön, emeljék a szemeiket a mennyre. Ami a כנה cannah szót illeti a 16. vers elején,1851 én 
                                                
 jechar-semenna, megsemmisíti. A Targum szerint: agyarával szétszaggatja (jövő idejű piél). A ,יכרסמנה„ 1847
 Csak itt fordul elő a .קוסם kivág, levág, felemészt szóból, ami négybetűs, ugyanaz, mint a  kaldeus חרסם
Szentírásban, s mások szerint összetett szó a כרש has szóból, וכרש, megtölti a hasát belőle.” – Bythner. 
1848 Hammond a legvalószínűbbnek véli, hogy az על al, -ra, -re töltelékszó, vagy vonatkozhat a ראה reeh, nézd, 
vagy lásd meg szavakra az előző igevers végén: ראה על, reeh al, nézz rá. 
1849 A Károli-fordítás szerint: a sarjat – a ford. Az eredeti szó, amit Kálvin ágnak fordít a בן, ben, fiú. „Hol 
jelent”, kérdezi Horsley, „a בן ágat?” Így használja azonban az 1Móz49:22, ahol ezt olvassuk: „Termékeny fa 
József, termő ág”, בן, „a forrás mellett”. Egyes kéziratok, valamint a Septuaginta, a Vulgata, a szír és etióp 
változatok olvasata az ember fia, mint a 18. versben, s Kennicott és De Rossi tizennyolc kéziratának olvasata is  
 ben adam, ember fia. Sokan úgy vélték, hogy Krisztusról van itt szó. Aben Ezra és R. Obadiah értelmezik ,בן אדם
így az igeszakaszt. A kaldeus fordítás: „S a Messiás Királyra, Akit megerősítettél magadnak”. Hare, Green, 
Horsley és Morrison az igevers utolsó mondatát így értelmezik: és az ágat, amit megerősítettél magadnak”, és a 
18. vers utóbbi mondata előérzetének tekintik, ami rossz helyre került. 
1850 Horsley úgy véli, hogy a כסוחה kesuchah szó, amit Kálvin igének fordít: „levágatott”, valószínűleg a סוחה 
főnév, az összehasonlító כ caph előtaggal – „Megemésztetett a tűzben, mint a hulladék”, s Parkhurst Lexikonjára 
hivatkozik a כסח és a כחה gyökereket illetően. „Ezt az igeverset”, mondja, „a megelőző kettővel így kell fordítani: 
’Térj vissza, könyörgünk, Seregek Istene! Nézz le a mennyből és lásd, tekintsd meg e szőlőt, meg a csemetét, 
amit a saját jobb kezed ültetett. Tűz égette meg, mint a szemetet. A te arcod rosszallásától fognak elpusztulni.’ – 
fognak elpusztulni: a vadkan, és a mezei vad jelképével leírt fosztogatók a 14. versben”. „A püspök olvasata a 
17. verset illetően”, mondja dr. Morison, „nagyon kielégítő”. „Elpusztulnak. Ezt vagy úgy kell fordítanunk, 
ahogyan a fordítóink, és Ainsworth tették, s ebben az esetben a szavak a zsidó egyház szőlőjére vonatkoznak, 
vagy, ha jövő időben fordítjuk, ahogyan Horsley püspök, akkor a pogány üldözőire kell vonatkoztatnunk. Horne 
püspök mindkettőt említi, s az eredeti szöveg is megengedi mindkettőt.” – Williams. 
1851 „Biztos, hogy a כנה szót nem szőlőnek, hanem csemetének kell fordítani, a ו pedig még-nek fordítandó. Lásd 
Noldius, Sign. 38.” – Secker érsek. „Michaelis és Gesenius a כנן texit szóból származtatják, ה képzővel. Bochart 
úgy véli, hogy egyiptomi szó. A כנה, verto plantam ex sententia Bocharti (Phaleg. 1. kötet, 15. és 16. fejezetek, 
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készségesen egyetértek azzal az értelmezéssel, amit valaki adott neki, így fordítva: elkészített 
hely. Mivel azonban egyesek úgy vélik, hogy itt egy váltás történik a héberben ג gimel betűről 
 gannah-nak, szőlőnek, vagy szőlőskertnek kell olvasni, rábízom גנה caph betűre, ezért a szót כ
az olvasóra ennek megítélését. Biztos azonban, hogy ez a hasonlat hasonlít az előzőhöz, 
amellyel Istennek a népe támogatásában és gyarapodásában megmutatkozó páratlan 
nagylelkűségét jelölte meg. A szőlőágat, amit Isten keze ültetett el, a te jobbodnak férfiának is 
nevezi. 

17. Elégett a tűzben. Itt még világosabban kifejezi a nép megpróbáltatásait.1852 Azt 
mondja, hogy az Úr szőlője a vadállatokra hagyatott, hogy azok szabadon pusztíthassák. De 
még nagyobb csapás volt a számára elégni, gyökerestül kiszaggattatni, és végleg 
megsemmisülni. Az izraeliták hitszegő módon elszakadtak az igaz vallástól, de amint 
korábban megjegyeztük, még mindig az egyház részét képezték. Ennek megfelelően 
figyelmeztet minket ez a mélabús példa a hálátlanságunk miatti büntetés szigorúságára, 
különösen, ha az makacssággal is párosul, ami megakadályozza, hogy Isten figyelmeztetései 
és feddései, legyenek azok bármennyire élesek, bármilyen haszonnal járjanak a számunkra. S 
tanuljuk meg ugyanebből a példából, mikor az isteni harag lángol köröskörül, s mi magunk is 
annak emésztő lángjaiban vagyunk, Isten kebelére vetni minden fájdalmunkat, mert Ő 
csodálatos módon kiemeli az egyházát a pusztulás örvényéből. Ő határozottan kész lesz 
nemcsak állandóan kegyesen bánni velünk, de egyre jobban és jobban gazdagítani minket az 
áldásaival, ha a gonoszságunk ebben nem akadályozza Őt. S miután nem tud nem haragudni 
az általunk elkövetett megannyi sértésért, a példátlan könyörület bizonyítéka Nála, ha eloltja a 
tüzet, amit mi magunk lobbantottunk lángra, s ami széltében-hosszában elterjedt, s ezzel 
megmenti az egyház valamely részét, vagy maradékát, vagy helyesebben szólva még a 
hamuból is feltámaszt egy népet, mely az Ő nevét hívja segítségül. A zsoltáros megint 
megismétli: az egyház nem az ellenségeinek ereje, vagy fegyverei, hanem Isten ábrázatának 
feddése által pusztult el. Soha ne várjuk a büntetésünk semmiféle könnyítését, amíg nem 
vagyunk teljes mértékben meggyőződve arról, hogy Isten keze jogosan sújt minket. Eme 
izraeliták megtérésének jó jelzése volt, hogy amint az Ézs9:12-ben is megjegyzi a próféta, 
„annak kezére néztek, aki lesújtott rájuk”. 

18. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián. Itt a zsoltáros világos szavakkal ismétli 
meg az imát, amit a szőlő jelképével mondott el, s azért könyörög, hogy Isten a saját kezével 
védje meg a te jobbodnak férfiát, és az embernek fiát, a kit megerősítettél magadnak. 
Bizonytalan, hogy vajon csak a királyról beszél, vagy a népet is ideérti. Jóllehet Jeroboám volt 
felkenve királynak, mégsem jutott a királyi méltóság birtokába törvényes úton, és Isten soha 
nem fogadta el egyetlen utódját sem, hogy megfosztotta volna Dávid utódait az uralkodás 
jogától és hatalmától. Isten, amint azt láttuk a Zsolt78:67-ben, nem választotta Efraim törzsét. 
Épp ellenkezőleg, a királyi jogar az Ő megváltoztathatatlan rendeletével Júda házának adatott, 
amiképpen azt Jákób próféciája világosan tanítja (1Móz49:10). A testület aljas és gonosz 
feldarabolása volt tehát, mikor a nép többsége elszakadt Dávid házától, s Jeroboámhoz, mint 
királyukhoz csatlakoztak. S miután ez a helyzet, mondhatjuk, hogy itt Izrael királyáért szól az 
ima? Ennek a problémának a megoldásához jegyezzük meg, hogy jóllehet az a királyság kínos 
kezdetek után jött létre, s Isten, amint az a Hós13:11-ből kiderül, haragjában adott nekik 
királyt, később mégis eltűrte a fennmaradását, s Jeroboám felkenetése bizonyítja, hogy 
megerősítette azt, amit a nép zavargása és lázadása hozott létre meggondolatlan és gonosz 
módon.  Izrael nemzete tehát mondhatja, hogy a királyukat Isten adta és szilárdította meg az 
elszakadás orvoslásának céljából, s a királyi méltóság részesévé tette őt Dávid gyermekei 
                                                                                                                                                   
szerk. Leusd.) qui putat vocem esse Ægyptiacam. Nam, auctore Plutarcho in Iside, hederam Ægyptii χενοιριν, h. 
e. φυτον Οσιρδς, plantam Osiridis vocabant.’ Dathe. De Rossi is egyetért ezzel.” — Rogers’ Book of Psalms, 
stb. 2. kötet, 231. oldal 
1852 Ezékiel próféta ugyanezekkel a jelképekkel mutatja be országának nyomorult állapotát (Ezék19:10, 12-13). 
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mellett. Ez az elszakadás nagyon meggyengítette a nép állapotát, de a teljes vereség 
megakadályozása érdekében a tíz törzs elkülönítése külön királyságba Jeroboám uralkodása 
alatt mondhatni az Isten titkos tanácsvégzése által adott, ezt a királyságot tartó pillér volt. 

Nem vonakodom azonban a teljes egyházat beleérteni a Te jobbodnak férfia, az 
embernek fia kifejezésbe.1853 Az egyes szám nagyon alkalmas hasonlattá is teszi, miután az 
Isten akarata az volt, hogy a választott nép olyan legyen, mint egyetlen ember. Ezért helyez 
Pál is akkora hangsúlyt a Gal3:16-ban az egy magra, mert Ézsau, Ismáel és mások el lettek 
különítve és szét lettek szórva, mikor Isten megváltotta és összegyűjtötte Ábrahám magvát. 
Így az embernek fia kifejezés alatt azt a népet kell érteni, amelyet Isten Magának fogadott 
örökbe, hogy olyanok legyenek, mint egyetlen ember. Miután azonban ez az egység a főtől 
függ, készséggel elismerem, hogy a kifejezés valamely királyra vonatkozik, aki megóvta a 
nép nagyobbik részét a végső pusztulástól. A próféta itt, ismét az Isten kegyét keresve az 
érveit és a reménységét az Isten által korábban rájuk ruházott jótéteményekre alapozza. 
Mintha ezt mondta volna: „Uram, mivel Rád tartozik tökéletességre juttatni, amit megkezdtél, 
őrizd meg a királyt, akit te adtál nekünk!” A 19. versben a kegyesek, miután Isten 
meghallgatta őket, hálásan belekezdenek a jóságának elismerésébe, nemcsak a dicséret 
áldozatának megadásával, de az egész életükkel is. A neve imádata alatt itt „az ajkak tulkait” 
(Hós14:3) kell érteni. Mikor azonban azt mondja: hogy el ne térjünk tőled, azt az egész élet 
egységes és folytatólagos menetére kell vonatkoztatni. Ezt az igeverset azonban így is 
fordíthatjuk: Ó Uram! Továbbra is engedelmesek leszünk Irántad, még ha a körülményeink, 
amennyire képesek vagyunk felfogni, reménytelenek is: a csapásaink élessége soha nem lesz 
olyan hatással, hogy elszakadjunk Tőled. Mikor pedig helyreállít minket a Te kegyelmed és 
hatalmad, magasztaljuk majd a neved. Az utolsó versről pedig felesleges lenni bármi további 
megjegyzést tenni, mert harmadszor ismétlődik. 

                                                
1853 Muis, Walford és mások hasonlóképpen azt feltételezik, hogy a Te jobbodnak férfia, az embernek fia 
kifejezés Izrael népére vonatkozik. Walford így fordítja a 16. és 18. verseket: „A csemete, amit jobb kezed 
ültetett, az ág, amit magadnak erősítettél meg. Terjedjen ki a támogatásod a Te jobbodnak férfiára. Az embernek 
fiára, akit megerősítettél magadnak. S megjegyzi a 18. verssel kapcsolatosan: „A zsoltáros itt felhagy a jelképes 
ábrázolással, és szó szerint Izrael népéről beszél, akiket Isten kiválasztott és olyannyira kiváltságossá tett.” „A 
2Krón36:22-23-mal, az Ézs44:26-28-cal, valamint a Jer25:12-13-mal összevetve ezt az igeverset”, mondja 
Dimock, „vajon nem lehetséges, hogy Jeremiás, vagy bárki, aki ezt a zsoltárt írta, Círuszra utalt, aki a 
próféciákban Izrael helyreállítójaként bukkant fel név szerint mintegy száz évvel a születése előtt?” Mások úgy 
vélték, s ez is nagyon valószínű, hogy az itt használt frazeológia misztikus utalást tartalmaz a Messiásra. A 
kegyes izraeliták a nagy megpróbáltatások idején előre szoktak tekinteni sóvárgó vágyakozással az Ő napjaira, 
Aki majd uralkodni fog Jákób házán, s Aki királyságának nem lesz soha vége. Ezek a látványos kifejezések, a Te 
jobbodnak férfia, az embernek fia, a legteljesebb és a legtökéletesebb értelemben Krisztusra vonatkoznak. Ha az 
Isten jobbjának férfia az ember, akit ide kell érteni, akkor ki másra vonatkozhatna ez, mint Őrá? Hiszen „Melyik 
angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől” (Zsid1:3)? Még kevésbé valamelyik zsidó 
királynak. Ami pedig a másik, az embernek fia megnevezést illeti, ez egyike Krisztus leghatározottabb 
megnevezéseinek: hatvanhat esetben Ő Maga mondta, egyszer Dániel, egyszer István, a mártír, és kétszer János 
apostol a Jelenések könyvében. Ő az is Akit az Atya megerősített az egyházának üdvösségéért, s Aki majd 
elfordítja a gonoszságokat a választott néptől, és visszahelyezi őket az egyházba, úgyhogy attól kezdve „nem 
vonulnak vissza Istentől”. 
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81. zsoltár 
 
Ez a zsoltár két részből áll. Bárki is legyen a szerzője, arra buzdítja a népet, hogy 

emlékezzenek meg Isten irántuk abban megmutatkozó, példátlan kegyelméről, hogy kinyújtott 
kézzel szabadította meg, s papok birodalmává, a saját egyházává választotta őket, és ezzel 
jámbor módon legyenek ösztönözve a Szabadítójuk tiszteletére és a szent életvitelre.1854 Istent 
ezután úgy mutatja be, mint Aki feddi őket a hálátlanságukért, mivel továbbra is makacsul 
elutasították, hogy engedelmeskedjenek a törvény igájának, az Ő kedves és kegyelmes 
hívogatása ellenére. 

 
1. Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé.1855 
2. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének! 
3. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt. 
4. Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;1856 
5. Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése. 
6. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe 

fölé.1857 Nyelvet hallék ott, a mit nem tudtam. 
7. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek az üsttől.1858 

                                                
1854 Különféle vélemények léteznek e zsoltár megírása idejét és alkalmát illetően. Horsley püspök megjegyzi: 
„Természetesen régebbi, mint Dávid kora, mert József nevének, mint az egész nemzet nevének a használata a 6. 
versben megmutatja: azt megelőzően keletkezett, hogy Júda vált volna a fő törzzsé, akkor, mikor még az 
istentisztelet helye Efraim törzsénél volt, azaz József leszármazottainál.” „Ez azonban”, mondja Fry, „nem 
döntő, mert egy zsoltár, ami azoknak az időknek az eseményeire utal, használhatja ugyanazon 
megkülönböztetéseket.” Walford szerint „a legvalószínűbb, hogy a húsvét ünnepének ünneplése során 
énekelendő énekként íródott Jósafát, vagy Ezékiás uralkodása idején”. Az általánosan elfogadott vélemény 
azonban az, hogy ezt a zsoltárt először a kürtök ünnepére írták. Ezt az ünnepet Tisri hónap első napján 
ünnepelték, ami a zsidó év első napja volt, s ami a mi szeptemberünknek felel meg. Egyesek azt feltételezik, 
hogy ez az ünnep visszaemlékezés volt a világ teremtésére, amiről azt feltételezték, hogy az évnek ebben a 
szakában fejeződött be. A héber hónapok holdhónapok voltak, s minden hónap első napján vallási szolgálatot 
végeztek, kürtszóval kísérve (4Móz10:1). A kürtök ünnepén azonban további áldozatokat is bemutattak 
(3Móz23:23, 4Móz29:1). A kürtöket napkeltétől napnyugtáig fújták. A zsidó liturgia könyvéből kiderül, hogy ezt 
a zsoltárt még mindig énekelték azon az ünnepen. “Lehet”, jegyzi meg dr. Adam Clarke, “hogy énekelték a 
kürtök ünnepén Tisri hónap első napján, a sátorok ünnepén ugyanannak a hónapnak tizenötödik napján, a világ 
teremtésének ünnepén, az újhold ünnepén, s az izraeliták Egyiptomból történt szabadulásának ünnepén, mert 
látszólag mindezekre találunk benne utalást.” 
1855 „Végy egy zsoltárt. Ainsworth: Végy fel egy zsoltárt. Horsley püspök mondja: ’A (zsoltár) szónak ezen a 
helyen valamiféle zeneszerszámot kell jelentenie’. De minden tisztelettel Őlordsága iránt, tegyük fel, hogy ma 
egy pap azt mondja a kántorának: ’Csapj bele egy zsoltárba!’ Vajon a kántor úgy vélné, hogy zeneszerszámra 
gondol? Természetesen nem.” – Williams. 
1856 Hammond így fordítja az igeverset: „Fújjatok kürtöt a hónap első napján, újholdkor, az ünnepünk napján”. 
„A בחדש szót”, mondja, „itt a hónap kezdetének kell fordítani, így az azt követő בכסה szót tényleg lehet az új 
hónapban jelentéssel fordítani. Igaz, hogy a חדש új, egyformán jelenti a novilunium-ot, valamint a hónap első 
napját, de itt az új hónapot  konkrétan a כסה fejezi ki, a szószaporítás elkerülése végett. Ezért a חדש szót az új 
hónapnak, a hónap első napjának kell fordítani. A szír változat szögezi ezt le a legkifejezőbben: ’A hónap 
kezdetén, vagy első napján, és újholdkor’, amik mikor egy napra estek, az ünnep volt a zsidóknál, ahol a kürtöket 
is megszólaltatták.” 
1857 A Károli-fordítás szerint: Égyiptom földe ellen – a ford. 
1858 A Károli-fordítás szerint: a kosártól – a ford. Az üstnek fordított szó Kennicott szerint egy nagy edény volt, 
amiben a földet keverték és gyúrták össze téglának. A Septuaginta, a Vulgata, Symmachus, Jeromos, Street, 
Parkhurst, Ainsworth, Fry, Walford és mások az eredeti szót kosárnak fordítják, Parkhurst megjegyzi, hogy a 
kosarakat valószínűleg a téglák nyersanyagául szolgáló földnek, valamint maguknak a tégláknak a hordására is 
használták. 



 788 

8. A nyomorúságban kiáltottál1859 és én megszabadítottalak téged; 
meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a 
versengések vizénél. Szela. 

 
2. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Ezt a zsoltárt valószínűleg éneklésre 

szánták azokon az ünnepnapokon, mikor a zsidók az ünnepélyes gyűléseiket tartották. A 
bevezetőben bemutatja azt az istentiszteleti rendet, amit Isten parancsolt. Nekik nem süketen 
és némán kellett állniuk a sátorban, mert Isten szolgálata nem a tunyaságban, s nem is a hideg 
és üres ceremóniákban rejlik. Ehelyett az olyasféle gyakorlatok által, amilyenek itt vannak 
előírva, a hit egységét kellett táplálniuk maguk között, s nyíltan gyakorolniuk kellett a 
kegyességet, buzdítaniuk kellett magukat a folytonos továbbfejlődésre, meg kellett próbálniuk 
egy akarattal egyesülni Isten dicséretében, röviden, továbbra is szilárdan ki kellett tartaniuk 
abban a szent szövetségben, amely által Isten örökbe fogadta őket Önmagának. 

Miután ez volt az ünnepnapok célja a törvény alatt, ebből arra következtethetünk, 
hogy valahányszor az igaz hívők manapság összegyűlnek, ennek a célja a vallás gyakorlása 
kell, hogy legyen: emlékezetükbe idézni az Istentől kapott jótéteményeket, előrelépést tenni 
az Ő Ígéjének ismeretében, s ki kell mutatniuk a hit egységét. Az emberek csak gúnyt űznek 
Istenből, ha hiábavaló és haszontalan ceremóniákat mutatnak be Neki, amíg nem a hit tanítása 
jár elől és nem serkenti őket Isten nevének a segítségül hívására, továbbá amíg a 
jótéteményeiről való megemlékezés nem szolgáltat okot a dicséretére. Sőt inkább az Ő 
nevének megszentségtelenítése, ha az emberek kioltják az isteni igazság világosságát, s 
megelégszenek a pusztán csak külsődleges szolgálatok ellátásával. Ennek megfelelően 
parancsolja meg itt a kegyeseknek nemcsak azt, hogy gyűljenek össze a sátorban, hanem azt 
is tanítja, mi célból történik mindez. Ez pedig nem más, mint hogy újra megemlékezzenek 
Isten velük kötött ingyenes és kegyelmes szövetségéről a hitük és a kegyességük fejlesztése 
végett, hogy így ünnepelhessék a Tőle kapott jótéteményeket, s a szívük hálaadásra induljon. 
A dob, a hárfa és a citera vonatkozásában már korábban megjegyeztük, s később 
szükségesnek látjuk majd újra megismételni ugyanazt a megjegyzést, hogy a leviták a törvény 
alatt joggal használták a hangszeres zenét Isten tiszteletére. Az Ő akarata volt ugyanis a népe 
gyakoroltatása az efféle kezdetlegességekkel, amíg mondhatni kiskorúak és a gyermekekhez 
hasonlóak voltak Krisztus eljöveteléig. Mostanra azonban az evangélium tiszta fénye 
eloszlatta a törvény árnyékait, s megtanította nekünk, hogy Istent egyszerűbb formában kell 
szolgálnunk. Ezért bolond és téves dolog lenne azt utánozni, amit a próféta parancsolt meg a 
saját kortársainak. Ebből kiderül, hogy a pápisták majmokként viselkednek mindezt 
áttestálván önmagukra. Az újhold kifejezésben egy szinekdoché segítségével beleért minden 
nagy ünnepet. Az áldozatokat naponta kínálták, de azokat a napokat, mikor a kegyesek 
összejöttek a sátorban a törvény konkrét parancsának megfelelően, megkülönböztetetten az 
áldozás napjainak nevezték. 

5. Mert végzett dolog ez Izráelnél. S hogy még hathatósabbá tegye az előbbi buzdítást, 
itt azt tanítja, hogy ez a törvény, vagy rendelet abból a célból volt előírva Isten ókori népének, 
hogy megerősítsék az örök szövetséget. S miután a szövetségekben kölcsönös egyezség áll 
fenn a felek között, kijelenti, hogy végzett dolog ez Izráelnél, s Isten a szövetség 
megkötésével fenntartotta ezt Magának, mint jogot, mely Őt megillette. 

6. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében. A héber עדוה eduth szót egyesek az עדה 
adah szóból származtatják, aminek a jelentése ékesíteni, s József tisztességeként, vagy 
ékességeként fordítják. A szó azonban inkább az עוד ud, bizonyságot tenni kifejezésből 
származik, s az igeszakasz témája megköveteli, hogy bizonyságnak, vagy szövetségnek 
fordítsuk. Emellett mikor konkrétan Józsefről van szó, akkor utalás történik a választott nép 

                                                
1859 A Károli-fordítás szerint: segítségül hívtál – a ford. 
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első eredetére, amikor Jákób halála után a tizenkét törzs megkülönböztetésben részesültek. 
Miután a vezéri jog nem abban az időben szállt Júda törzsére, s miután Rúben elveszítette az 
elsőszülöttségi jogát, József utódai joggal birtokolták az elsőséget azoknak a jótéteményeknek 
az alapján, melynek átruházásában József eszköz volt, testvéreinek és egész nemzetének 
atyjává, és táplálójává válva. Sőt, a szövetség szentségét is dicséri, speciálisan hivatkozva arra 
a tényre, hogy abban az időben, mikor Isten szerződésben kötötte ki, hogy ez a tisztesség Őt 
illeti, akkor megvásárolta azt a népet magának. Mintha ez hangzott volna el: A feltétel, amely 
mellett a nép megszabadult, az volt, hogy a kijelölt napokon kötelesek összegyülekezni a 
kapott kegyelem emlékezetének megújítása végett. A mikor kijött szavak egyformán 
vonatkoznak Istenre és a népre.1860 Szokásos kifejezésforma úgy beszélni Istenről, mint Aki a 
népe előtt jár, ahogyan a pásztor a nyája előtt, vagy a tábornok a hadserege előtt. Mikor azt 
olvassuk, hogy Egyiptom földje FÖLÉ, akkor egyesek ezt utalásnak vélték Júdeára, miszerint 
akik kijöttek Egyiptomból, felmennek Júdeába. Én azonban egyszerűen úgy értelmezem a 
szavakat, hogy a nép Istennel, mint vezetővel szabadon és akadály nélkül keresztülmentek 
Egyiptom földjén, mert annak lakosai annyira elbátortalanodtak és megdöbbentek, hogy 
semmiféle akadályt sem merészeltek az útjukba gördíteni.1861 A próféta felnagyítja a 
szabadulásuk áldását, mikor az egész nép nevében beszélve kijelenti, hogy a mélységes 
barbarizmusból szabadultak: Nyelvet hallék ott, a mit nem tudtam.1862 Semmi sem 
kellemetlenebb, mint olyan nép között időzni, akivel képtelenek vagyunk kommunikálni a 
nyelv miatt, ami a társadalom fő köteléke. A nyelv mondhatni az elme képmása és tükre, 
azok, akik nem képesek a kölcsönös érintkezésre használni, nem kevésbé idegenek egymás 
számára, mint az erdei vadállatok. Mikor Ézsaiás próféta félelmetes büntetést szándékozik 
hirdetni, ezt mondja: „A gőgös népet nem látod, a homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó 
nyelve meg nem érthető” (Ézs33:19). Azaz, a nép elismeri, hogy a jótétemény, amit Istentől 
kaptak, még értékesebb, mert megszabadultak az egyiptomiaktól, akiknek a nyelvét nem 
ismerték.1863 

7. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát. Itt Isten elkezdi felsorolni azokat a 
jótéteményeket, melyeket az izraelitákra ruházott, valamint a sok módot, amikkel a 
lekötelezettjeivé tette őket. Minél megalázóbb volt a rabszolgaság, amiből megszabadultak, 
annál kívánatosabb és becsesebb volt a szabadságuk. Mikor tehát kijelenti: a terheik olyan 
nehezek voltak, hogy meggörnyedtek alattuk, s a téglagyártás munkájára, valamint más 
szolgai és fáradságos tevékenységekre voltak ítélve, eme első helyzetük összehasonlítása a 
későbbi állapotukkal még szemléletesebben kívánta bemutatni a szabadulásuk áldásának 
nagyságát. Alkalmazzuk most ezt saját magunkra, s emeljük elménket egy magasztosabb 
témához, aminek ez az előképe volt. Miután Isten nemcsak levette a vállunkról a téglák terhét, 
és kivonta kezeinket az égetőkemencékből, de megváltott a Sátán kegyetlen és nyomorúságos 
zsarnokságából is, és kivont minket a pokol mélységeiből, a kötelezettségek, melyekkel Neki 

                                                
1860 „A mikor kijött, stb. azaz: Mikor Isten kiment megölni az elsőszülötteket Egyiptom egész földjén, aminek 
alapján a húsvét elrendeltetett.” – Walford. 
1861 „A kijönni Egyiptom földje fölé (על) látszólag uralmat jelent fölötte, amit Isten gyakorolt, mikor kihozta az 
izraelitákat, s akkor ők mondhatni a felsőbbrendűség állapotában voltak az egyiptomiakkal szemben, s feltartott 
kézzel jöttek ki (2Móz14:8, 4Móz33:3). S nem sokkal ezután átadatott a törvény.” – Secker érsek. 
1862 A Septuaginta, a szír fordítás, a Vulgata és az összes többi változat a kaldeus kivételével harmadik 
személyben fordít: „Nyelvet hallott, amit nem értett”. Doederlein olvasata: „Hangot hallottam, amit nem 
értettem”, s megtartván az egyes szám első személyt, a szavakat a zsoltáros hirtelen felkiáltásának véli, aki 
megérezte az isteni sugallatot, és meghallotta az Isten által neki elmondott orákulumot, amit a 7. verstől a zsoltár 
végéig tartó rész foglal magában, Isten személyében elmondva. Hallotta a hangot, de nem értette, azaz nem fogta 
fel teljesen a célját és a jelentését. 
1863 „Az egyiptomi nyelvet Jákób gyermekei nem értették, mert József tolmáccsal beszélt a testvéreivel, mikor 
Egyiptom uralkodójaként jelent meg előttük, de még nem akarta megismertetni magát velük. Lásd 1Móz42:23.” 
– Street. 
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tartozunk, sokkal szigorúbbak, és szentebbek, mint azok, amelyeket az Ő ókori népével 
szemben támasztott. 

8. A nyomorúságban kiáltottál és én megszabadítottalak téged. Itt ugyanazt a témát 
folytatja. A kiáltásaik alatt a nyomorúságban én azokat az imákat értem, melyeket akkor 
mondtak Istennek. Néha megtörténik, hogy a szélsőséges nyomorúságba kerültek zavart 
kiáltásokkal siratják az őket ért csapásokat, miután azonban ebben a nyomorult népben még 
mindig maradt valamennyi kegyesség, s nem felejtették el az atyáiknak tett ígéretet, nekem 
kétségem sincs felőle, hogy Istenhez imádkoztak. Még a vallástalan emberek is, akik soha 
nem gondolkodnak Isten nevének a segítségül hívásáról, a természet titkos ösztönzésére 
felindulnak a Hozzá folyamodásra. Ez valószínűbbé teszi, hogy az ígéret mintegy 
iskolamestere volt az izraelitáknak, s rávette őket, hogy Istenre tekintsenek. Miután pedig 
senki nem hívja Őt segítségül, csak aki bízik Benne a segítséget illetően, ennek a kiáltásnak 
még inkább meg kellett volna győznie őket arról, hogy egyedül Neki tulajdonítsák a számukra 
felkínált szabadulást. 

A mennydörgés rejteke alatt egyesek véleményem szerint túl éleselméjű magyarázattal 
azt értik, hogy Isten a mennydörgéssel a nép nyögéseit nem hallhatóvá tette az egyiptomiak 
számára, hogy azt hallván az egyiptomiak nehogy még jobban felbőszüljenek. Az igeszakasz 
jelentése azonban mindössze annyi, hogy a nép titkos és csodálatos módon hallgattatott meg, 
miközben látványos jelek adattak, melyektől az izraeliták megnyugodhattak, hogy az isteni 
kéz támogatja őket. Igaz, nem látták Istent szemtől szembe, de a mennydörgés nyilvánvaló 
jele volt az Ő titkos jelenlétének közöttük.1864 S hogy még többre értékeljék ezt a jótéteményt, 
Isten szemrehányóan mondja nekik: méltatlanok voltak rá, miután Mériba vizeinél1865 
kimutatták, hogy gonosz és romlott hajlamúak, 2Móz17:7. Mintha ezt mondta volna: a ti 
gonoszságotok, mely abban az időben oly nyíltan megmutatkozott, ebből kiindulva annyira 
tagadhatatlan, hogy az irántatok való kegyességem egyáltalában nem az érdemeitek 
figyelembe vételének következménye. Ez a feddés ránk ugyanúgy igaz, mint az izraelitákra, 
mert Isten nemcsak meghallgatta a nyögéseinket, mikor a Sátán zsarnoksága alatt 
szomorkodtunk, de már a születésünk előtt kijelölte az Ő egyszülött Fiát a megváltásunk 
árául. Utána pedig, mikor még ellenségei voltunk, elhívott minket, hogy részesedjünk az Ő 
kegyelméből, s megvilágosította elméinket evangéliumával és Szentlelkével. Mi e közben 
továbbra is zúgolódtunk, sőt büszkén lázadoztunk is Ellene.  

 

                                                
1864 Lowth püspök „a mennydörgés rejteke” alatt az izraeliták beszélgetését érti a Sínai hegy alatt, melynek 
félelmetes mivoltát ez a pár szó jelzi (Lowth’s Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews, 2. kötet, 220. 
oldal). Walford olvasata: „Mennydörgéssel válaszoltam neked a rejtekhelyről”, s megjegyzi, hogy ez utalást 
tartalmaz az isteni megjelenésre a Sínai-hegynél, ahol jóllehet a jelenlévő Istenséget látták és hallották a jeleken, 
a villámlásokon és a mennydörgéseken keresztül, Ő Maga azonban rejtve maradt a szemük elől.” Az egyetlen 
ellenvetés, ami ennek, mint a Sínai-hegynél lezajlott találkozónak az értelmezésével szemben megfogalmazható, 
hogy a zúgolódás Méribánál (2Móz17) előbb történt, mint a találkozás a Sínai-hegynél (2Móz19). Itt viszont a 
mennydörgést említi először, a Méribánál történteket pedig az igevers végén. Ezt az ellenvetést azonban könnyű 
feloldani, mert a Szentírás költői kompozíciójában a tények elmesélése során nincs mindig megőrizve a szigorú 
sorrend. Így a Zsolt83:10-ben a midiániták felett aratott győzelem (Bír7) megelőzi Sisera említését (Bír4), pedig 
felette korábban arattak győzelmet. 
1865 Szó szerint: „a versengések vizei”. A מריבה meribah, a רוב rub, civakodni szóból származó főnév, mely vitát, 
veszekedést jelent. Ezért ideillően használja annak a helynek a neveként a sivatagban, ahol az izraeliták Mózessel 
veszekedtek. „A helyi körülírás”, jegyzi meg Mant püspök, „ahogyan a bibliafordításunkban használatos, sokkal 
költőibb, mint a fordítás a Közös imádságoskönyvben: ’a civódás vizei’.” „Mériba említése”, mondja Lowth, 
„újabb elképzelést vezet be, nevezetesen az izraeliták hálátlanságával és makacságával kapcsolatosat, akik 
szemlátomást megfeledkeztek mennyei Jótevőjük kegyeiről és engedékenységéről”. 
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9. Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened!1866 Oh Izráel, ha te 
meghallgatnál engem! 

10. Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj! 
11. Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd 

szét a te szájad és betöltöm azt. 
12. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett 

nékem. 
13. Ott hagytam azért őt szívöknek gondolataiban,1867 hogy járjanak a magok 

tanácsa szerint. 
 
9. Hallgass én népem. S hogy még hatékonyabban megérintse a nép szíveit, Istent itt a 

tanító jellemével ruházza fel, s úgy mutatja be, mint Aki meghitten szól a gyülekezetben. S 
teszi ezt azzal a céllal, hogy tanítsa őket: minden gyülekezet haszontalan és jelentéktelen, 
melyekben Istennek az embereket a hitre és a valódi kegyességre serkentő hangja nem 
hallatszik. De vizsgáljuk meg magukat a szavakat. Ez a bevezető azt akarta néhány szóban 
megtanítani, hogy az ünnepnapokat nem tartották meg tisztán és helyesen, amíg a nép nem 
hallgatott figyelmesen Isten hangjára. Annak érdekében, hogy kezeiket, lábaikat, szemeiket, 
és egész személyiségüket odaszánják az Ő szolgálatára, illett volna először is a füleiket 
megnyitni az Ő hangjára. Így tehát itt azt a leckét tanítja: csak azokat fogadja el a szolgáinak, 
akik hajlandók tanulókká válni. A bizonyságot teszek ellened kifejezés arra utal, hogy 
ünnepélyes módon szerződik, ezáltal nagyobb tekintélyt kölcsönöz a szavaknak. Az utána 
következő mondat, Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem véleményem szerint hirtelen 
kifejezés, hasonló azokhoz, melyeket gyakran hallhatunk a megrendítő beszélgetésekben: a 
kihagyás nagyobb súlyt kölcsönöz a szavaknak. Egyesek összekapcsolják a következő 
igeverssel ekképpen: Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen isten. 
Azonban inkább a sajnálkozás nyelvezetének kell tekinteni Isten részéről. Közvetve arra 
céloz, hogy nem bízik a makacs és lázadozó népében, s aligha képes megengedni magának a 
reményt, hogy engedelmeseknek és taníthatóknak bizonyulnak. 

10. Ne legyen te nálad idegen1868 isten. Itt a szövetség fő cikkelyét, s annak majdnem 
teljes summáját ismerteti, miszerint egyedül Istené a kiválóság. Egyesek talán az alábbi 
magyarázatot tartják jobbnak: Ó Izrael! Ha meghallgatnál engem: nincs semmi, amit 
szigorúbban megkövetelnék tőled, mint azt, hogy elégedj meg egyedül velem, és ne keress 
idegen isteneket. Ezt a véleményt egyáltalán nem helytelenítem. Isten ezzel a nyelvezettel 
kétségtelenül azt az igazságot erősíti meg, amit máshol oly gyakran az elménkbe vés a 
törvényben és a prófétáknál, hogy Ő féltékeny Isten, Aki nem enged mást is részesülni abból a 
tisztességből, ami egyedül Neki jár. Egyidejűleg azt is tanítja, hogy a valódi vallásos 
istentisztelet az engedelmességgel kezdődik. A sorrend, amit Mózes tart be, ettől eltérő, lásd 
2Móz20:2, 4 és 5Móz5:6, 8. Ezekben az igeszakaszokban Isten azzal a kijelentéssel kezdi, 
hogy Ő Izrael Istene, majd megtiltja nekik, hogy bármiféle új istent alkossanak maguknak. Itt 
azonban a tiltás az első, majd hozzákapcsolja az okát is: a népnek teljesen meg kellene 

                                                
1866 Street olvasata: „és én bizonyságot teszek veled”. „Az אעידה”, mondja, „hifil ragozású, mely gyakorta jelenti 
egy elkészítendő dolog elkészítését, vagy okozását. A ládát is a bizonyság ládájának ארון העדת (2Móz30:26), 
illetve a szövetség ládájának nevezik (Józs3:6, 2Móz25:21). Mózes megparancsolta, hogy az Isten által adott 
bizonyságot tegyék a ládába. Világos tehát, hogy a szövetség és a bizonyság ugyanaz.” „Hadd tegyek 
bizonyságot. Én minden egyes esetben szóbeli vezetést fogok adni, így semmikor sem kell majd más istenekhez 
folyamodnod, és egyetlen állítólagos istennek sem lesz arra hatalma, hogy neked ártson.” – Horsley. 
1867 A Károli-fordítás szerint: keménységében – a ford. “Ou, perversite, ou, durete.” — Széljegyzet. “Vagy, a 
romlottságában, vagy keménységében”. Hammond olvasata: „Átadtam őket szívük képzelgéseinek”. Horsley: 
„Ezért átadtam őket a szívük kormányzásának”. Fry: „S átadtam őket szívük kívánságának”. Walford: „Ezért 
átadtam őket szívük céljainak”. 
1868 „Pogány, vagy idegen isten.” – Hammond. 
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elégednie azzal az Istennel, Aki megvásárolta őket, hogy a népe legyenek. Talán azért is teszi 
ezt az első helyre, hogy előkészítse a szívük trónjának megszerzéséhez vezető utat. Először 
visszavonja a népet a babonaságoktól, mert ezeket szükségszerűen ki kell szaggatni, és el kell 
takarítani, mielőtt az igazi vallás gyökeret verhetne a szívünkben. 

11. Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a 
te szájad. Isten, megemlítvén a szabadulást, amit Ő munkált ki a népnek, kantárt vet azokra, 
akiket a védelme alá vont, mellyel a szolgálatában tarthatja őket. Most pedig arról biztosítja 
őket, hogy az eljövendő idők vonatkozásában bőséges áldásokat tartogat, melyekkel kielégíti 
és betölti a kívánságaikat. A három érv, amiket az izraeliták ösztönzésére használ, hogy csak 
Hozzá ragaszkodjanak, s amikkel megmutatja nekik, mennyire gonoszul és istentelenül 
cselekednének, ha elfordulnának Tőle, és idegen istenekhez folyamodnak, figyelemre méltók. 
Az első érv az, hogy Ő az Úr. Az Úr szóval megerősíti az állítását, mely szerint Ő a 
természeténél fogva Isten, s kijelenti, hogy nincs az ember hatalmában új istenek 
megalkotása. Mikor azt mondja: én, az Úr, az én névmás hangsúlyos. Az egyiptomiak 
kétségtelenül azt állították, hogy az ég és a föld Teremtőjét imádják, de az Izrael Istenével 
szembeni megvetésük világosan azt bizonyította, hogy ez hazugság. Valahányszor az emberek 
elszakadnak Tőle, a saját koholmányaik szerinti bálványokat ékesítik az Őt megilletőkkel, 
bármiféle ürügyeket is hangoztassanak, amikkel önmagukat próbálják igazolni. Miután 
kijelentette, hogy Ő az Úr, a hatásból és a tapasztalatból bizonyítja Istenségét azzal a világos 
és megcáfolhatatlan bizonyítékkal, hogy megszabadította a népét Egyiptomból, de főleg azzal, 
hogy abban az időben teljesítette be az atyáiknak tett ígéretét. Ez a második érve. A hatalmat, 
ami akkor mutatkozott meg, nem szabad önmagában, elkülönítve szemlélni, mert az attól a 
szövetségtől függött, amit sokkal korábban Ábrahámmal kötött. Azzal a szabadítással az 
igazmondását nem kevésbé bizonyította, mint a hatalmát, s ezzel követelte Magának az Őt 
megillető dicséretet. A harmadik érv, amit a népnek kínál az eljövendő idők vonatkozásában, 
hogy biztosítja őket róla: amennyiben kitartanak a hitben, Ő ugyanolyan lesz a gyermekekhez 
is, amilyennek az atyák tapasztalták meg Őt, mivel a jósága kimeríthetetlen: nyisd szét a te 
szájad és betöltöm azt. A nyisd szét kifejezéssel hallgatólagosan azokat a szűk nézeteket, és 
vágyakat feddi meg, melyek a nagylelkűségének gyakorlásában akadályozzák Őt. „Ha a nép 
ínségben van” – feltételezhetjük, hogy ezt mondja, – „azért csakis őket lehet hibáztatni, mert a 
képességeik nem elegendően nagyok azoknak az áldásoknak a befogadásához, melyekre 
szükségük van, vagy inkább, mert a hitetlenségükkel elvetik a rájuk spontán áradó áldásokat”. 
Nemcsak azt parancsolja, hogy nyissák szét a szájukat, de még jobban felnagyítja a kegyelmét 
is arra utalván, hogy bármekkorák is legyenek a kívánságaink, semmi sem fog hiányozni, ami 
szükséges a teljes megelégedettségünkhöz. Ebből következően az ok, amiért Isten áldásai 
takarékosan és karcsú módon áradnak ránk az, hogy a szánk túl szűk. Annak oka pedig, 
amiért egyesek üresek és éheznek az, hogy teljesen csukva tartják a szájukat. Az emberiség 
többsége akár a csömör, akár a büszkeség, akár a bolondság miatt elutasít minden, a 
mennyből nekik felkínált áldást. Mások, noha nem vetik el azt teljes mértékben, mégis csak 
nagy nehézségek árán fogadnak el belőle néhány cseppet, mert a hitük annyira karcsú, ahogy 
az meggátolja őket a bőséges adag elfogadásában. Az emberiség romlottságának nagyon 
látványos bizonyítéka, mikor nem vágyunk megismerni Istent, hogy magunkhoz ölelhessük, 
valamint az is, mikor egyformán nem hajlunk arra, hogy megelégedjünk Vele. Itt 
kétségtelenül azt követeli, hogy külső szolgálattal imádják, de nem tulajdonít értéket a puszta 
Istenség névnek, mert az Ő fensége nem két-három szótagban rejlik. Ő inkább arra tekint, 
amit ez a név jelent, s azt viseli a szívén, hogy a reménységünket ne vonjuk meg Tőle más 
objektumok felé irányítván azt, vagy az igazságosság, az üdvösség és minden áldás dicsérete 
ne kerüljön el Tőle máshoz. Az Úr névvel nevezve Magát az Istenséget kizárólag Magának 
követeli azon az alapon, hogy Ő rendelkezik az áldások ama teljességével, melyek 
megelégítenek és betöltenek bennünket. 
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12. De nem hallgatott népem az én szómra. Isten most azt panaszolja, hogy az 
izraeliták, akiket gyengéden próbált Magához édesgetni, megvetették az Ő baráti hívogatását. 
Sőt, noha hosszú időn át folyamatosan buzdította őket, ők mindig becsukták a füleiket a 
hangjára. Nem egynapos lázadást helytelenít: azt panaszolja, hogy a kezdetektől fogva mindig 
is ostoba és megkeményedett nép voltak, s folytatólagosan kitartottak ugyanabban a 
makacsságban. Vitán felül szörnyűséges dolog meggátolni Istent abban, hogy hozzánk férjen, 
és elutasítani a meghallgatását, mikor Ő kész szövetségre lépni velünk, majdnem egyenlő 
feltételeket szabva mindkét fél számára. S hogy ne adjon nekik alkalmat a vétkük 
kisebbítésére a tudatlanság kifogásával, hozzáteszi, hogy nyílt és szándékos megvetéssel 
utasították el: Izráel nem engedelmeskedett nékem. Ebből nyilvánvaló, hogy az elméiket 
megbabonázták e világ istenei. 

Ez az oka annak, ahogyan ki is jelenti a következő igeversben, amiért ott hagyta azért 
őt szívöknek keménységében, vagy ahogyan mások fordítják a szívük gondolataiban. A gyökér 
a שרר shorer, amiből a gondolatoknak fordított szó származik, s ami tulajdonképpen a 
köldököt jelenti. Ennek megfelelően az a fordítás nagyon jó, ami vagy az ember szívét 
bebugyoláló gondolatoknak, vagy a szívet uraló keménységnek fordítja a szót. Közismert 
azonban, hogy a zsoltárokban megszokott, mikor ugyanaz a dolog kétszer ismétlődik. Én azért 
részesítettem előnyben a gondolatok szót, mert utána rögtön ez következik: járjanak a magok 
tanácsa szerint. Emellett e szavakkal Isten arról tesz bizonyságot, hogy joggal büntette a 
népét, mikor megfosztotta őket a jó és egészséges tanítástól, s átadta őket a méltatlan 
gondolkodásra.1869 Ahogyan az Ígéjével kormányozva minket mondhatni kantárral fog vissza, 
s ezzel akadályoz meg az eltévelyedéstől a saját romlott képzeletünket követve, úgy elvéve a 
prófétákat a zsidóktól, szabadjára engedte konok és romlott tanácsuk kantárját, ami 
következtében aztán tekervényes utakra tévedtek. Az pedig biztosan a legfélelmetesebb 
büntetés-fajta, ami csak kiszabható ránk, valamint az állapotunk teljes reménytelenségének 
bizonyítéka, mikor Isten visszatartva a békességét, és szemet hunyva a romlottságunk felett 
nem alkalmaz semmiféle orvosságot, hogy megtérésre és a javulás útjára vezessen bennünket. 
Amíg feddésben részesít, s az ítélet félelmével riogatva az ítélőszéke elé idéz, addig 
egyidejűleg megtérésre is hív. Mikor azonban látja, hogy teljességgel elvesztegetett munka 
bármiféle további érvelés velünk, s az intéseinek nincs semmiféle foganatja, akkor visszatartja 
a békességét, és ezzel arra tanít, hogy az üdvösségünket nem tekinti többé a gondoskodása 
tárgyának. Semmitől sem kell tehát jobban félnünk, mint attól, mikor az emberek olyannyira 
megszabadulnak az isteni vezetéstől, hogy vakmerően követik a saját tanácsukat, s a Sátán 
arra vezeti őket, amerre csak neki tetszik. A szavakat azonban kiterjedtebb értelemben is 
felfoghatjuk azzal a jelentéssel, hogy Isten türelme elfogyott, s elhagyta a népét. Ők pedig a 
kétségbeejtő romlottságuk folytán elvágtak maguktól minden reménységet arra nézve, hogy 
valaha is jobbak lesznek, s korlátok nélkül tették, amit csak jónak láttak. Nagyon abszurd a 
következtetés, amit egyesek ebből az igeszakaszból vonnak le, miszerint Isten kegyelme 
mindenkinek egyformán megadatik, míg csak el nem vetik azt. Már abban a korban is Isten, 
miközben magára hagyta az egész maradék világot, sajátos és kizárólagos kiváltság által 
kegyeskedett Ábrahám utódait speciális viszonyba hozni Önmagával. Elismerem, mára ez a 
megkülönböztetés eltöröltetett, s az evangélium üzenete, amivel Isten kibékül az egész 
világgal, minden ember számára közös. Mégis látjuk, hogy Isten egyes helyeken jobban 
támaszt istenfélő tanítókat, mint másokon. S a külső elhívás még mindig nem lenne elégséges, 
ha Isten nem hívná hatékonyan magához az elhívottakat. Továbbá, miután ez az igeszakasz 
arra tanít minket, hogy nincs halálosabb betegség, mint az emberek ráhagyása a saját 
tanácsukra, az egyetlen dolog, ami számunkra marad, a testi bölcsesség diktátumainak 
megtagadása, s a Szentlélek vezetésének a követése. 

                                                
1869 Az itt szereplő kifejezés pontosan megfelel a Rm1:28-ban szereplőnek – a ford. 
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14. Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna! 
15. Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. 
16. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök. 
17. És én megelégíteném1870 őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek 

be téged! 
 
14. Oh, ha az én népem hallgatna reám. A tiszteletreméltó elnevezéssel, melyet Isten 

Izrael népének ad, még hatékonyabban leplezi le szégyenteljes és becstelen viselkedésüket. A 
gonoszságuk megkettőződött, amint az kiderül majd annak fontolóra vételéből, hogy noha 
Isten a saját népének nevezte őket, ők mégsem különböztek semmiben azoktól, akik a 
legidegenebbek volt az Ő számára. Ezért panaszolja Ézsaiás próféta is: „Az ökör ismeri 
gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!” 
(Ézs1:3). A לו lu héber kötőszót, amit én az ó ha kifejezéssel fordítottam, nem állapotot, 
hanem kívánságot kifejezőnek kell tekinteni. Ezért kétségem sincs a felől, hogy Isten, mint 
egy síró és jajveszékelő ember kiált itt fel: Ó, mennyire nyomorult ez a nép, mikor elvetik a 
legfőbb érdekeiket, amiről pedig oly alaposan gondoskodtam! Egy atya jellegét ölti Magára, s 
megjegyzi, miután minden lehetséges módon megpróbálta helyreállítani a gyermekeit, hogy 
állapotuk reménytelen. Olyasvalaki nyelvezetét használja, aki megszomorodottan sóhajtozik 
és nyög. Nem mintha Ő ki lenne téve emberi szenvedélyeknek, hanem másként nem képes 
kifejezni az irántunk érzett szeretet nagyságát.1871 A próféta ezt a szakaszt látszólag Mózes 
énekéből kölcsönözte (5Móz32:29), ahol a nép makacsságát majdnem ugyanezekkel a 
szavakkal siratta: „Vajha eszesek volnának, megértenék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a 
végök!” Hallgatólagosan meg akarja feddeni a zsidókat, és az elméjükbe akarja vésni azt az 
igazságot, hogy a saját romlottságuk volt az egyetlen ok, ami meggátolta őket a nagy 
külsődleges bővelkedés állapotának élvezetében. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy Isten 
feleslegesen és alaptalanul panaszolja ezt, hiszen a hatalmában állt a nép kemény nyakainak 
meghajlítása, ha pedig nem volt kedvére ennek megtétele, akkor sem volt oka, hogy egy 
mélyen megszomorodott emberhez hasonlítsa Magát, arra azt válaszolom, hogy nagyon 
helyesen használja ezt a beszédstílust miattunk, hogy a nyomorúságunk kiváltó okát sehol 
máshol ne keressük, csakis önmagunkban. Óvakodnunk kell itt a teljesen eltérő dolgok 
összekeverésétől, melyek oly nagyon különböznek egymástól, mint amilyen messze van a 
menny a földtől. Isten az Ígéje által jön el hozzánk, s miután mindenkit válogatás nélkül 
hívogat, ezért nem okoz csalódást senkinek. Mindenki, aki őszintén Hozzá jön, befogadtatik, s 
a tényleges tapasztalatból tudja meg, hogy az elhívása nem hiábavaló. Egyidejűleg azonban 
Isten titkos kiválasztó céljára kell visszavezetnünk azt a különbséget, hogy az Íge egyesek 
szívébe behatol, míg mások csak a hangját hallják. Ám még sincs következetlenség a 
mondhatni könnyes panaszában a mi ostobaságunkról, mikor nem engedelmeskedünk Neki. A 
külsődleges szavakkal hozzánk intézett meghívásban atyának mutatkozik, s miért ne lehetne 
Őt még mindig egy atya képében felfogni a panasz eme formájának használata mellett? Az 

                                                
1870 Az angol Bibliában (és Károlinál is – a ford.) az „És ő megelégítené” szavak szerepelnek. A Septuaginta, a 
Vulgata, a szír változat, Green, Walford és mások olvasata Kálvinéval egyezik meg: „És én megelégíteném”. „Ez 
a jobb változat”, mondja Walford, „mert a bibliaolvasó kalauz túl hirtelen személyváltást mutat”. 
1871 „Semmi sem lehet panaszosabb”, mondja dr. Adam Clarke erről az igeversről, „mint az eredeti: az érzelem és 
a hangzás meglepően egy. Nem vonakodom kimondani annak, aki érti a héber nyelvet, legyen bármennyire 
tanult is, hogy soha nem volt egyetlen költő sem, akár görög, akár latin, akinél a mély, a megfelelő szavakkal 
önmagát kifejezni képtelen fájdalom szebb példáját látnánk a sóhajok és felzokogás gyakori megszakításaival, 
fájdalmas kiáltással a végén: לו עמי שמע לי ׳שראל בדרכי יהלכו. Aki képes az ע ayin betű megfelelő torokhangú 
kiejtésére, s megadja a ו vav és י jod betűknek a teljes ázsiai hangzást, nem szorítván azokat halálra az 
összepréselt és méltatlan európai kiejtéssel, az azonnal meg lesz győződve ennek a megjegyzésnek a 
helyességéről”. 
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Ezék18:32-ben az igazság legszigorúbb tekintetbe vételével jelenti ki: „nem gyönyörködöm a 
meghaló halálában”, feltéve persze, hogy az igeszakasz értelmezése során őszintén és 
pártatlanul vesszük tekintetbe annak teljes kiterjedését. Isten nem gyönyörködik a bűnös 
halálában: hogyan is van ez? Úgy, hogy Ő azt szeretné, ha minden ember Hozzá térne. De 
nagyon is nyilvánvaló, hogy az emberek a saját szabad akaratukból nem képesek Istenhez 
fordulni, amíg Ő először át nem változtatja a kőszíveiket hússzívekké. Sőt, ez a megújítás, 
ahogyan azt Ágoston jogilag megjegyzi, még magát a teremtést is felülmúló munka. S mi 
gátolja meg Istent abban, hogy minden ember szívét engedelmességre hajtsa és formálja 
Önmagához? Itt meg kell őrizni a mértékletességet és a józanságot, s ahelyett, hogy az Ő 
felfoghatatlan rendeléseibe vélnénk magunkat képesnek behatolni, elégedjünk meg a 
kijelentéssel, amit az Ő akaratáról tett az Ő Ígéjében. A legjogosabb alapunk van annak 
kimondásához, hogy Ő azok üdvösségét akarja, akikhez ezeket a szavakat intézte: „Gyertek 
hozzám és térjetek meg” (lásd Ézs21:12). Az igevers második részében az van meghatározva, 
hogy mit jelent Istent meghallgatni. Azzal egyetérteni, amit Ő mond nem elegendő, mert a 
képmutatók is azonnal elismerik, hogy ami az Ő szájából származik, az igaz, s pontosan úgy 
tettetik, hogy odafigyelnek rá, ahogyan egy szamár odahajtja a füleit. De a mondat azt akarja 
nekünk megtanítani, hogy csak akkor mondhatjuk: meghallgatjuk Istent, ha alávetjük 
magunkat az Ő tekintélyének. 

15. Legott megaláznám ellenségeit. Itt arra tanítja az izraelitákat, hogy az őket ért 
összes csapás a saját bűneiknek tulajdonítandó. Ellenségeik ugyanis nem más erővel 
küzdöttek ellenük, csak azzal, amit felülről kaptak. Isten megígérte, hogy az Ő vezetése alatt a 
választott nép legyőzi minden ellenségét. Most pedig, hogy elvegyen minden alapot attól a 
vádtól, miszerint megszegte a szavát, kijelenti, hogy nem hagyott volna fel ezzel, ha a bűneik 
nem gátolták volna meg Őt ebben. Kétségtelen, hogy hallgatólagosan arra akarja őket 
emlékeztetni: a korábban elért győzelmeik nem a saját harci hősiességüknek, hanem Neki 
köszönhetők, Akinek a vezetése alá kerültek. Most azt mondja nekik, hogy nemcsak 
visszatartották Őt a bűneik az erejének a használatától a védelmükben, de a romlottságuk 
miatt még karddal a kezében fel is kellett lépnie ellenük, miközben az ellenségeiket 
háborítatlan békességben hagyta. 

16. Az Úrnak gyűlölői hazudnának néki.1872 Itt ugyanazt a gondolatot folytatja, mikor 
az izraelitákat arról tájékoztatja, hogy az ellenségeik alázatosan alávetnék magukat a 
tekintélyüknek, ha az istentelenségük nem bátorította volna fel őket arra, hogy szélsőségekbe 
bocsátkozzanak, mikor lerázták magukról Isten igáját, és fékezhetetlenül Ellene törtek. Ezeket 
az ellenségeket az Úr ellenségeinek nevezve az izraeliták ostobaságát kívánta megróni, amiért 
lerázták magukról az Istennel kötött szövetségük kötelékeit, s ezzel elválasztották magukat 
Tőle, meggátolván Őt abban, hogy ettől kezdve az Ő oldalukon bocsátkozzon a küzdelembe 
azokkal, akik mind Neki, mind nekik ellenségeik voltak. Ahogyan a földi fejedelmek, mikor 
csalódnak a szövetségeseik által ígért segítségben, az ő ellenségeikkel igyekeznek egyezséget 
kötni, s ezen a módon bosszút állni azokon, akik hamis esküben és szövetségszegésben 
vétkeztek, úgy jelenti ki Isten is, hogy megóvta ellenségeiket, mert áruló és gonosz módon 
becsapta őt Izrael népe. Mi másért engedné meg, hogy a nyílt ellenségei büntetlenek 
maradjanak, és miért szűnne meg egy időre gondoskodni a saját dicsőségéről, ha nem azért, 
mert a célja az, hogy szembeállítsa őket a saját lázadó és engedetlen népével, akiket ezen a 
módon kíván megfékezni? A כחש cachash szó jelentését, amit a hazudnának kifejezéssel 
fordítottunk, egy korábbi zsoltárban magyaráztuk meg.1873 Itt arra céloz, hogy a békességet az 
elvetettekkel nem kereshetjük, amíg Isten vissza nem fogja a dühüket láthatatlan láncokkal. 
Egy vasketrecbe zárt oroszlán továbbra is megtartja a természetét, de meg van gátolva abban, 
hogy szétmarcangolja és darabokra szaggassa azokat, akik akár csak egy-két méterre vannak 
                                                
1872 A Károli-fordítás szerint: hízelegnének néki – a ford. 
1873 Lásd Zsolt18:45. 
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tőle. S ez a helyzet a gonoszokkal is. Mohón vágyakozhatnak az elpusztításunkra, de 
képtelenek véghezvinni, amire a szívük felindítja őket. Sőt, Isten megalázza és lealacsonyítja 
a hevességüket és a gőgjüket, ezért a gyengédség és a kegyesség látszatát öltik magukra. Az 
egész igaszakasz jelentése az, hogy az izraeliták hibája volt, mikor az ellenségeik fölébük 
kerekedtek, s pimaszul diadalt ültek felettük, mert ha megmaradtak volna Isten alázatos és 
engedelmes gyermekeinek, akkor ezek az ellenségeik is megmaradtak volna nekik alávetve. 
Mikor azt mondja: és örökkévaló volna az ő idejök,1874 a kifejezést az ígéretekre kell 
vonatkoztatni a búzával és a mézzel egyetemben, amivel teljesen megelégíttetnének. Isten 
ünnepélyesen kijelentette, hogy mindvégig a védelmezőjük és az őrzőjük lenne. A változás 
tehát, ami hirtelen szakadt rájuk, feddésként van a szemük elé állítva, mivelhogy szándékosan 
vetették el az egykor boldog állapotukat. Ugyanez vonatkozik a föld termőképességére is. Mi 
mással adhatnánk számot arról, hogy éhínségtől szenvedtek a földön, amit Isten gabonában és 
mézben bővelkedőnek ígért, mint azzal, hogy Isten áldását a vétkeik tartották vissza? A java 
búza1875 alatt a tiszta búzát kell érteni, de vélhetjük a legjobb búzának is. Egyesek úgy vélik, 
hogy a sziklából folyó méz kifejezés hiányos, s arra utal, hogy inkább még a sziklából is méz 
folyna, semhogy Isten elmulasztaná kielégíteni a népét. Nyilvánvaló azonban a szent 
történelemből, hogy mézet mindenütt találtak a sziklák üregeiben,1876 amíg élvezték Isten 
áldását. Így a kifejezés jelentése egyszerűen csak az, hogy Isten kegyelme továbbra is 
szakadatlan és változatlan módon áradna rájuk, ha a nép romlottsága és gonoszsága nem 
szakította volna azt meg. 

                                                
1874 „Az idejük, stb. azaz a népem bővelkedésének ideje, folytatólagossága lenne örökkévaló.” – Warner. 
1875 Szokásos kifejezés a hébereknél valaminek a legjavát a חלב cheleb, „kövérje” megnevezéssel illetni. A szó 
ezzel a kombinációval használatos az 5Móz32:14-ben, s a Zsolt147:14-ben is. Lásd még 4Móz18:29 és 
Zsolt73:4. 
1876 Palesztina bővelkedett vadméhekben, melyek a sziklarésekben, és a fák odvaiban élve nagy bőségben 
szolgáltatták a mézet. Erre gyakori utalásokat találunk a Szentírásban. Az 5Móz32:13-ban Mózes Isten jóságáról 
szólván Izraelnek az énekben, amellyel hosszú és eseménydús pályafutását zárta, ezt mondja: „kősziklából is 
mézet szopatott vele”. A vadméz nagy bőségének egyik bizonyítékaként utalhatunk az 1Sám14:25-re, ahol ezt 
olvassuk: „És az egész föld népe eljuta az erdőbe, hol méz vala a föld szinén. Mikor pedig a nép beméne az 
erdőbe, jóllehet folyt a méz…” Ugyanezt bizonyítja az utalás arra a tényre, hogy Keresztelő János élelmének egy 
része a pusztában a vadméz volt, amit a legvalószínűbben sziklahasadékokban, vagy a fák odvaiban talált. A 
Szentírásban az országot gyakran „a tejjel és mézzel folyó föld” ismerős kifejezésével írják le, s a Jób20:17-ben 
olvassuk az alábbi erőteljes szavakat: „a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat”. Palesztina még mindig 
híres erről a természetes termékéről. Azt is megemlíthetjük, hogy a váltás a harmadik személyből az elsőbe 
ebben az igeversben rendkívül költői. 



 797 

82. zsoltár 
 
Mivel a királyok, s a hatalommal felruházottak a gőg által kiváltott vakság miatt 

általában a cselekvés határtalan szabadságát ragadják magukhoz, a zsoltáros arra figyelmezteti 
őket, hogy számot kell majd adniuk a Legfőbb Bíró ítélőszéke előtt, Aki feljebb való e világ 
legmagasztosabbjánál is. Miután emlékeztette őket a kötelességeikre és az állapotukra, 
észrevéve, hogy olyanoknak beszél, akik elutasítják az intést, Istenhez fordul, és kéri, hogy 
igazolja igazságos bírói jellemét.1877 

 
1. Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.1878 
2. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. 
3. Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok 

igazságot!1879 
4. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. 
 
1. Isten áll az Istennek gyülekezetében.1880 Kétségtelenül nagyon illetlen dolog azok 

számára, akiket Isten az emberiség kormányzásával bízott meg a köz javára, ha nem ismerik 
el a célt, amiért mások fölé lettek helyezve, még azok által az áldások által sem, melyek által 
ily magas pozícióba kerültek, hanem ahelyett, hogy ezt megtennék, megvetik az egyenlőség 
minden alapelvét, s uralkodnak, ahogyan a zabolátlan szeszélyeik diktálják. Annyira elvakítja 
őket a saját ragyogásuk és fenségük, hogy azt képzelik: az egész világ a számukra alkottatott. 
Emellett úgy vélik, fennkölt rangjuk csorbítását jelentené, ha mértékletes tanácsokkal 
lennének kormányozva. Jóllehet a saját ostobaságuk több mint elégséges ahhoz, hogy tovább 
űzze őket vakmerő pályafutásuk útján, mindazonáltal még hízelgőket is keresnek, hogy 
hízelegjenek, és tapsoljanak nekik a bűneikben. E büszkeség kijavítása végett kezdődik a 
zsoltár annak kijelentésével, hogy jóllehet emberek foglalnak el trónokat és bírói székeket, 
Isten azért továbbra is megtartja a legfőbb bíró hivatalát. Isten még a pogány és kicsapongó 
költőt is arra indította, hogy erről tegyen bizonyságot az alábbi sorokban: 

 
„Regum timendorum in proprios greges,  
Reges in ipsos imperium est Jovis, 
Clari giganteo triumpho, 
Cuncta supercilio moventis”. 
 

                                                
1877 Kimchi valószínűnek tartja, hogy ezt a zsoltárt Jósafát korában írták, s a 2Krón19:5-7-re utalván jelzi 
megírásának idejét és okát. Ott azt olvassuk, hogy Jósafát „rendele bírákat azon a földön, Júdának minden erős 
városaiba, városonként”, s eligazítván őket a kötelességeiket illetően majdnem ugyanazokat a szavakat használja, 
mint amit ennek a zsoltárnak az elején olvasunk. Dr. Morisonnak más a nézete. „Ez a zsoltár”, mondja, „minden 
valószínűég szerint Ezékiás korában íródott, s egyes gonosz magiszterekre utal (2Krón29:30), akik gyalázatosan 
megrontották az igazságszolgáltatást, vétkesek voltak a nagy elnyomásban, és sokat tettek az általános nemzeti 
romlottság állapotának kialakulásáért. Jósafát király kiigazított néhány nyilvános visszaélést, melyek 
belopakodtak a törvényszékekbe abban az időben (2Krón19:7), de Ezékiás uralkodását megelőzően a dolgok 
visszafordultak a korábbi boldogtalan állapotukba, ezért az általános nemzeti reformokat hangosan követelték. A 
zsoltár tartalmaz egy buzdítást Izrael bírái számára, valamint egy feddést a hanyagságuk és az elnyomásuk 
miatt”. 
1878 “Ou, il jugeras au milieu les dieux.” — Széljegyzet. “Vagy, ítélni fog az istenek között.” 
1879 “C’est, faites justice.” — Széljegyzet. “Azaz, adjatok nekik igazat.” 
1880 Horsley így fordítja az első verset: „Isten áll a gyülekezetben, Isten az istenek között ítéletet mond”, s erről 
az alábbi megjegyzést teszi: „Miféle gyülekezetben? Az ő szent angyalainak gyülekezetében. Úgy vélem, a 
zsoltáros költőileg elképzeli a mennyei bíróságot, amint összegyülekezik, hogy áttekintse a földi bírák 
tevékenységét, és Isten az angyalai között megállapítja a vétkességüket és kiszabja a büntetésüket”. 



 798 

„Törvényt szab önnön népinek a’ király, 
De a’ királynak Juppiter a’ kevély, 
Órjásokon nyertes, ha pillant, 
Földet, eget szeme megremegtet.” 
(Horatius: Ódák III/1. Virág Benedek fordítása, 1824) 
 
S hogy az e világ urai ne követeljenek maguknak többet, mint amennyi kijár nekik, a 

próféta itt Istennek állít trónt, ahonnan majd valamennyit megítéli, s elnyomja gőgjüket, ami 
nagyon is szükséges dolog. Valóban elismerhetik, hogy a királyi méltóságra Isten hatalma 
által emelkedtek fel, de a nagyságuk olyannyira elvakítja őket, hogy megvádolhatók azzal: 
hiábavaló képzelgéseikkel kizárják, és messze vetik Őt a gyülekezetükből, mert nem képesek 
alávetni magukat a józan észnek, és a törvényeknek. A próféta célja tehát az volt, hogy 
kigúnyolja azt az őrültséget, ami megbabonázza e világ fejedelmeit, s ami miatt nem hagynak 
helyet Istennek a gyülekezetükben. S hogy még hatékonyabban felülkerekedjen ezen az 
irracionális magabiztosságon, ami megmérgezi őket, a polgári rendet nevez Isten 
gyülekezetének, mert jóllehet az Isten dicsősége a világ minden részéből előragyog, mégis, 
mikor törvényes kormányzat virágzik az emberek között, akkor különösen feltűnően ragyog 
ki abból. Tényleg elismerem, hogy meglehetősen megszokott dolog a hébereknél minden ritka 
és kiváló dolgot az Isten titulussal ékesíteni. De itt az igeszakasz témájából kiderül, hogy az 
Isteni Lény e nevét azokra alkalmazza, akik a fejedelmek felmagasztalt helyzetébe kerültek, 
melyben lehetőség nyílik Isten fenségének különleges megmutatkozására, amiképpen 
Salamont is „Isten szövetségének” nevezi a házasságot a Péld2:17-ben abból a különleges 
szentségből kiindulva, ami ezt a kapcsolatot megkülönbözteti. 

Az igevers második mondatát nem számít, hogy azt az ítél az istenek között, vagy az 
ítéli az isteneket középen szavakkal fordítjuk. Az első szerkezet azonban a legkönnyebb és a 
legtermészetesebb. Eszerint bármennyire is magasztalják fel magukat e világ uralkodói, a 
legcsekélyebb mértékben sem képesek Isten tekintélyét csorbítani, megfosztván Őt a rájuk is 
kiterjedő hatalmától, és minden dolog kormányzásától, amit mindig is megtart a saját Maga 
elidegeníthetetlen előjogaként. Itt azonban, mint nem sokkal ez után is, az istenek nevet a 
bírákra kell vonatkoztatni, akikre Isten az Ő dicsőségének speciális jeleit véste fel. 
Angyalokra vonatkoztatni túlontúl erőltetett fantáziálás ahhoz, hogy komolyan fontolóra 
vegyük. 

2. Meddig ítéltek még hamisan? Sokan feltételezik, hogy itt Isten szólal meg, s ezeket 
a szavakat az ítélőszékében ülve mondja. Én azonban inkább magát a prófétát tartom 
beszélőnek, aki a feddés kiszolgáltatását előkészítendő szólal meg oly módon, mint az első 
igeversben. A királyok felemelhetik a fejeiket a felhők fölé, de ők is, az emberiség többi 
részéhez hasonlóan Isten kormányzása alatt állnak. S mivel ez a helyzet, hiábavaló számukra 
gőgösen arra törekedni, hogy mentességet nyerhessenek a józan ész követelményeitől. De 
mégis ezt teszik. Jóllehet a zsarnokok az emberek között a legalantasabbak, s megvetésre 
méltó hitszegéssel jutnak a magasztos pozíciójukba, mégis, ha Isten bármely szolgája bátran 
megnyitja a száját ellenük, azonnal megpróbálnak menedéket keresni Isten szent nevére 
hivatkozva, mintha nagyon rosszat tettek volna velük. Így miközben meggyőzik magukat, 
hogy előjoguk van kivételt képezni a törvény alól, aminek az emberiség többi része alá van 
vetve, megpróbálják megfosztani a köznépet az isteni igazságtól és annak szolgálóitól. 
Röviden, azt hiszik, hogy csak ott lehet szuverenitás, csak ott zabolátlan szabadosságot 
élveznek. De szögezzük le végre ezt az alapelvet: „Isten uralkodik az emberek között”, s 
akkor megnyílik az út az isteni igazság befogadásához. Ennek megfelelően, miután a próféta 
lefektette az alapjait az Ő tekintélyének, szabadon mennydörög a fejedelmek ellen, és feddi 
meg hatalmas vétküket, amiért engednek a szegényeket igazságtalanul elnyomóknak, s a 
megvesztegetésekkel a kormányzásukban az igazság minden alapelvét megrontják. Konkrétan 
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megnevezi a gonoszokat, mert a jó emberek soha nem fogják megpróbálni megrontani a 
bírákat. Sőt, bizonyosan létezik valamiféle ördögi őrültség, ami elvakítja a világi 
fejedelmeket, s ráveszi őket, hogy önként adózzanak nagyobb tisztelettel a gonoszoknak, mint 
az egyszerűeknek és az ártatlanoknak. Még ha feltételezzük is, hogy a gonoszok tétlenek 
maradnak, és nem próbálnak kegyet szerezni maguknak hízelgéssel, csalással, 
megvesztegetéssel, vagy más mesterkedésekkel, mégis, a hatalommal bírók legnagyobb része 
a rossz oldalra hajlik. S a próféta azért szidja őket, mert a gonosz emberek több kegyet 
találnak náluk, mint a jók és a lelkiismeretesek. 

3. Ítéljetek a szegénynek és árvának. Itt röviden arra tanít minket, hogy az igazságos és 
jól szabályozott kormányzást az fogja megkülönböztetni, hogy óvja a szegények és lesújtottak 
jogait. Egy szinekdoché segítségével az igazságos kormányzás egyik része szerepel annak 
egésze helyett, hisz kétségtelen, hogy az uralkodóknak válogatás nélkül minden emberrel 
szemben az igazság érvényesítésére kellene törekedni. A próféta azonban nagyon helyesen 
úgy mutatja be őket, mint akik a nyomorultak és elnyomottak védelmezőiként kijelölteket, 
mert mindkét csoportnak mások segítségére van szüksége, s mivel ezt csak ott kaphatják meg, 
ahol az uralkodók mentesek a kapzsiságtól, a becsvágytól és más bűnöktől. A cél tehát, amiért 
a bírák kardot hordanak, a gonoszok korlátozása, s azzal az erőszak eluralkodásának 
meggátolása az emberek között, akik nagyon hajlamosak arra, hogy zendülőkké és 
gyalázatosakká váljanak. Ahogyan növekszik az emberek ereje, úgy válnak egyre 
vakmerőbbekké a gyengék elnyomásában. Ezért van az, hogy a gazdag emberek ritkán 
fordulnak segítségért a magisztrátushoz, hacsak azok nem közülük kerülnek ki. Ezekből a 
megjegyzésekből nagyon nyilvánvaló, hogy miért ajánlja a zsoltáros itt főleg a szegény és 
szükségben levő emberek ügyét az uralkodók figyelmébe. Akik ugyanis ki vannak téve a 
gazdagok kegyetlensége és rosszakarata könnyű prédájának, azoknak nem kevésbé van 
szükségül a magisztrátus segítségére, mint a betegnek az orvoséra. Ha mélyen meggyökerezne 
a királyok és a többi bíró elméjében az az igazság, hogy a szegények védelmezőinek lettek 
kijelölve, s ennek a kötelességnek a speciális része szembeszállni a velük szemben elkövetett 
gonoszságokkal, valamint elnyomni minden igazságtalan erőszakot, akkor a tökéletes 
igazságosság eluralkodna az egész világon. Bárki, aki nem véli magához nem illőnek a 
szegény védelmét, az ahelyett, hogy engedné magát a részrehajlástól ide-oda hányattatni, csak 
arra fog ügyelni, ami helyes. Ebből az igeszakaszból továbbá azt is megtanulhatjuk, hogy 
jóllehet a magisztrátusokat nem lehet nyomatékosan kényszeríteni a segítségnyújtásra, 
vétkesek lesznek Isten előtt a hanyagságban, ha saját maguktól nem támogatják azokat, 
akiknek az ő beavatkozásukra van szükségük. Mikor nyíltan eluralkodik az igazságtalanság, s 
ennek következtében mindenhol hallhatóak a sóhajok és a panaszok, akkor hiába állítják, 
hogy nem képesek jóvátenni a rosszat, amíg nem nekik panaszkodnak. Az elnyomás 
önmagában is kellően hangos kiáltást eredményez, s ha egy bíró a magas őrtornyában ülve 
látszólag nem vesz róla tudomást, akkor itt világos figyelmeztetést kap: az efféle szemet 
hunyás nem marad büntetlenül. 

 
5. Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden 

fundamentoma inog. 
6. Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: 
7. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, ó fejedelmek, mint 

bárki a népből.1881 
8. Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden 

népek. 
 

                                                
1881 A Károli-fordítás szerint: és elhullotok, mint akármely főember – a ford. 
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5. Nem tudnak, nem értenek.1882 Miután emlékeztette a fejedelmeket a kötelességükre, 
a zsoltáros azt panaszolja, hogy intése az elfogultságuk következtében hatástalan maradt, s 
elvetették a tanítást. Sőt, noha az egész világ alapjaiban megremegett, ők mégis gondatlanul 
és zavartalanul hanyagolták el továbbra is a kötelességüket. Főleg az abban megmutatkozó 
őrültségüket bélyegzi meg és ítéli el, hogy egyáltalán nem indultak meg a sóhajoktól, mintha 
az emberiség érdekeinek védelme nem is rájuk lett volna bízva, jóllehet annak ők lettek a 
választott és kinevezett őrzőiként speciálisan kijelölve. Nemrég már mondtam, hogy főleg az 
fosztja meg őket az értelemtől, mikor elvakíttatván a saját csillogásuktól, s romlottan lerázva 
magukról minden igát semmiféle vallásos megfontolás sem képes őket a mértékletesség felé 
terelni. Minden szilárd tudásnak és bölcsességnek azzal kell kezdődnie, hogy megadjuk 
Istennek az Őt megillető tiszteletet, s engedjük, hogy az Ő Ígéje fogjon vissza és 
kormányozzon minket. Az igevers utolsó mondatát, a földnek minden fundamentoma inog,1883 
a fordítók majdnem valamennyien más értelemben veszik, mint amiben én fordítottam. Ők 
úgy magyarázzák a jelentését, hogy a világ zűrzavarai között az a legnagyobb, mikor a 
fejedelmek elhanyagolják a hivatali kötelességeik ellátását, mert az igazság betartása és 
eluralkodása alkotja azt az alapot, amin az emberi társadalom szövete nyugszik. Az 
igeszakasz jelentése tehát szerintük az, hogy a világot aláaknázta és hatalmába kerítette a 
fejedelmek igazságtalan zsarnokoskodása. Én egyáltalában nem akarom elvetni ezt a 
magyarázatot, de amint már megjegyeztem, hajlamosabb vagyok azt gondolni, hogy itt ama 
bírák szörnyűséges ostobaságának elítélésével van dolgunk, akik képesek közönyösek és 
érzéketlenek maradni, látván a polgári társadalom borzalmas zavarait még akkor is, ha a Föld 
is alapjaiban rendül meg. 

6. Én mondottam: Istenek vagytok ti. Isten szent jelleggel és titulussal ruházta fel a 
bírákat. Ezt a próféta elismeri, egyidejűleg azonban azt is megmutatja, hogy ez nem nyújt 
majd támogatást és védelmet a gonosz bíráknak. Ő nem a hivataluk méltóságáról beszélve 
mutatja be őket, hanem előre látván az érvelés stílusát, amit majd hajlamosak lesznek a 
magukévá tenni, így válaszol: „Ha a méltóságotokra hivatkoztok, mint benneteket védő érvre, 
ez a dicsekvés semmit sem fog nektek használni, sőt, becsapjátok magatokat a bolond 
magabiztosságotokkal. Isten ugyanis a helyetteseinek jelölvén benneteket nem fosztotta meg 
magát a saját szuverenitásától, mint legfőbb uralkodó. Emellett emlékeztet benneteket a saját 
gyarlóságotokra, hogy arra indítson: félelemmel és reszketéssel lássátok el a rátok bízott 
hivatalt.” Ezt a verset úgy is tekinthetjük, hogy Maga Isten szól az uralkodókhoz, s arra céloz, 
hogy nemcsak tekintéllyel ruházta fel őket, de a nevét is rájuk ruházta. Ez a magyarázat 
látszólag megegyezik Krisztus nyelvezetével a Jn10:34-ben, ahol isteneknek nevezettekként 
beszél azokról, akikhez Isten Ígéje elérkezett. Ezt az igeszakaszt azonban így is lehetséges 
fordítani: Elfogadom, hogy istenek vagytok, és a Felségesnek fiai.1884 Ez azonban lényegileg 
nem változtatja meg az igeszakasz jelentését. A zsoltáros célja egyszerűen annak tanítása, 
hogy a méltóság, amivel a bírák felruháztatnak, nem lehet mentség, vagy ürügy, ami miatt 
elkerülnénk a büntetést, amit a gonoszságuk folytán megérdemelnek. A világ kormányzása 
azzal a konkrét feltétellel bízatott rájuk, hogy egy napon nekik maguknak is meg kell jelenni 
és számot kell adni a mennyei ítélőszék előtt. A méltóság tehát, amivel felruháztattak, csupán 
időleges, s el fog múlni a világ ábrázatával együtt. Ennek megfelelően teszi hozzá a hetedik 
versben, hogy meghaltok, mint a közember. Mintha ezt mondta volna: fel vagytok 
                                                
1882 „A zsoltáros eddig az igazságszolgáltatás adminisztrátoraihoz szólt, s mintegy belefáradván a hiábavaló 
tiltakozásba, itt elfordul, és elítéli figyelmetlenségüket és romlottságukat. A személyváltás a természetes jele a 
komolyságnak, és eleven hatással jár.” – Mant. 
1883 „A földnek minden fundamentoma, stb. Inkább az országé, azaz az igazság és a jogosság, ami minden jó 
kormánynak az alapja, s az állam egyetlen biztonsága, amit most teljes mértékben megszegtek, vagy figyelmen 
kívül hagytak.” – Warner. 
1884 „Valamennyien a Felségesnek fiai vagytok. Ez egy héber népnyelvi kifejezés, mely a legmagasabb rangú, és 
legnagyobb hatalmú embereket jelenti. V. ö. Zsolt29:1 és 89:7.” – Cresswell. 
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fegyverezve hatalommal a világ kormányzásához, de ezen az alapon nem szűntetek meg 
embernek lenni, s továbbra is ki vagytok téve a halandóságnak. Az igevers utolsó mondatát 
egyesek így fordítják: elhullotok, mint bárki a népből,1885 de véleményem szerint helytelenül. 
Ők úgy vélik: a zsoltáros itt az erőszakos halállal fenyeget, ami majd az igazságtalan bírákra 
szakad, a pogány költő sorainak megfelelően: 

 
“Ad generum Cereris sine caede et sanguine pauci, 
Descendunt reges, et sicca morte tyranni.” 
 
„Kevés király és zsarnok jut le Plútóhoz, Ceres vejéhez erőszakos halál nélkül, 
Mielőtt befejeznék a halandó ember élethosszaként kiszabott szokásos időt”.1886 
 
Ez a fordítás erőltetett, és nem olyan, mint amit a szavak természetes módon 

sugallnak. Kétségem sincs felőle, hogy a fejedelmeket itt az emberiség alacsonyabb rendű, 
közönséges osztályához hasonlítja. A bárki a köznép egyik tagját jelenti. Elfeledkezvén arról, 
hogy ők is emberek, a földi nagyok kecsegtethetik magukat a halhatatlanság látszólagos 
reménységével, itt azonban a zsoltáros arra tanítja őket, hogy ugyanúgy kénytelenek lesznek 
szembesülni a halállal, mint a többi ember. Krisztus a farizeusok Neki címzett rágalmait 
visszautasítandó idézte ezt a szöveget: „Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: 
Istenek vagytok? Ha azokat isteneknek mondá, a kikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel 
nem bontható), arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: 
Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!” (Jn10:34-36) Ezekkel a 
szavakkal Krisztus nem a bírák rendjébe akarta sorolni Magát, hanem a kisebbtől a nagyobb 
felé érvelve mondja, hogy ha Isten nevét adják az Ő szolgáinak, akkor az sokkal inkább 
tartozik az Ő egyszülött Fiára, aki az Atya konkrét képmása, s Akiben az Atya fensége ragyog 
fel, az Akiben az Istenség teljessége lakozik. 

8. Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet. Az okot, amiért ez a zsoltár imával végződik, 
már említettük a bevezetőben. A próféta úgy találván, hogy feddései és intelmei hatástalanok 
maradtak, s a büszkeségtől felfuvalkodott főemberek megvetéssel kezeltek minden az 
egyenlőség alapelveivel kapcsolatos tanítást, most Istenhez fordul, és Őt hívja segítségül a 
pimaszságuk letöréséhez. Ezalatt azt érti, hogy a Szentlélek megadja nekünk a vigasztalódás 
alapját, valahányszor kegyetlenül bánnak velünk a zsarnokok. Lehet, hogy a Földön nem 
látunk hatalmat a kegyetlenkedéseik korlátozására, de illik felemelnünk a szemeinket a 
mennybe, s Nála keresnünk orvoslást, Aki hivatala a világ megítélése, s Aki nem hiába 
követeli Magának ezt a hivatalt. A mi kötelességünk tehát könyörögni Neki, hogy állítsa 
helyre a rendet, ami zűrzavarba keveredett. Rögtön utána ennek okát is hozzáteszi: mert néked 
jutnak örökségül minden népek. Ezt egyesek a Krisztus királyságára vonatkozó próféciaként 
értelmezik, Aki által Isten minden nemzetet alávetett Önmagának. Azonban kiterjedtebb 
értelemben kell vennünk, azzal a jelentéssel, hogy Isten jogosan követel engedelmességet 
minden nemzettől, s a zsarnokok vádolhatók azzal, hogy gonoszul és igazságtalanul fosztják 
Őt meg az uralkodás előjogától, mikor semmivé teszik az Ő tekintélyét, s összekevernek jót és 
                                                
1885 Ez az angol Biblia olvasata, amiről Secker érsek megjegyzi: „Szükségtelennek látszik azt mondani, hogy 
ezek a főemberek úgy hullanak el, mint a főemberek egyike.” Hare püspökkel együtt ő is úgy gondolja, hogy a 
tényleges olvasat nem השרים hassarim, főemberek, mint a mostani másolatainkban, hanem הרשים harsaim, a 
szegények. A Kálvin által adott fordítás azonban, aki a השרים az ó fejedelmek megszólító módban, s aki a כאחד 
cheachad, mint egyike a… szó után beszúrja a nép kifejezést, szükségtelenné teszi a szöveg bármiféle 
megváltoztatását. Gataker is megszólító módúnak feltételezi a השרים szót, s ezt elfogadják Horsley, Berlin és 
mások is. Dathe a השרים szót zsarnokok értelemben veszi, de nem támasztja alá semmivel, hogy ennek a szónak 
lehet ez is a jelentése. Le Clerc az igevers későbbi részében a mint egyike a… után beszúrja a sokaknak szót, s 
így alakítja az olvasatot: „elhullotok, ó főemberek, mint a sokak közül egy”. 
1886 Ez a fordítás szerepel a francia változatban. 
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gonoszt, helyeset és rosszat. Ezért kell könyörögnünk Neki, hogy orvosolja a zűrzavarokat a 
világban, s így állítsa helyre felette igazságos uralmát. 
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83. zsoltár 
 
A próféta isteni segítségért könyörög az egyház ellenségeivel szemben, s mintegy 

érvet ennek könnyebb megszerzése végett felsorolja a sok nemzetet, amelyek összefogtak 
azzal a konkrét céllal, hogy kipusztítsák Izrael nemzetét, s ezzel kioltsák Isten egyházának 
még a nevét is. S hogy önmagát és másokat még nagyobb buzgóságra serkentsen az imában 
megannyi példával mutatja be, hogy Isten milyen hatalmasan szokta megsegíteni a szolgáit. 

 
1. Ének; Aszáf zsoltára. 
2. Isten, ne maradj csendben magadban,1887 ne hallgass és ne nyugodjál, Isten! 
3. Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejöket emelik. 
4. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s rejtettjeid1888 ellen terveket szőnek. 
5. Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne 

emlegessék többé Izráel nevét! 
 
2. Isten, ne vesztegelj. Nagyon általános az egyetértés az igemagyarázók között arról, 

hogy ez a zsoltár Jósafát idején íródott, s ezt a véleményt én is készséggel elfogadom. Ez az 
istenfélő király közismerten félelmetes háborúkat vívott az ellenség sokszoros seregeivel. 
Noha az ammoniták és a moabiták voltak a legelső háború kezdeményezői, mégis 
felsorakoztattak erőket nemcsak Szíriából, de messzi országokból is, s az ily módon összeállt 
csapatok majdnem felülkerekedtek Júdeán a sokaságuk következtében. Az Isten népének 
megsemmisítésére szövetkező, itt felsorolt ellenségek hosszú listájából tehát kiderül: jogos a 
következtetés, mely a zsoltár megírásának idejét ehhez az alkalomhoz kapcsolja.1889 A szent 
történelem pedig arról tájékoztat minket, hogy az egyik lévita a prófécia Lelkének hatására 
biztosítja a királyt a győzelemről,1890  a léviták pedig énekelnek az Úr előtt. Ily nagy 
veszélyek között az egész nemzetnek a szent királlyal egyetemben a legmélységesebb 
kétségbeesésbe kellett kerülni, s ennek megfelelően látunk itt egy komolysággal és 
igyekezettel teljes imát. Ezek az érzelmek váltották ki a szóismétlést, amit mindjárt a zsoltár 
elején látunk: ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Ezzel a kegyesek arra céloznak, hogy 
ha Isten szándékában áll a megsegítésük, akkor jó ha siet, mert egyébként ennek lehetősége 
hamarosan elveszhet. Kétségtelenül a kötelességünk türelemmel várakozni, valahányszor csak 
Isten késlelteti a segítségét, de tekintettel a gyengeségünkre, megengedi, hogy könyörögjünk 
Neki: siessen. Amit én a ne maradj csendben magadban kifejezéssel fordítottam, az szó 
szerint ekképpen szerepel: ne tarts csendet magadnál, ezért egyesek a ne maradj békés a saját 
ügyedben szerkezettel fordítják – ez a magyarázat túlontúl kifinomult ahhoz, hogy 
konkrétabban is említsük. Ez a kifejezésforma ugyanaz, mint a ne tartsd magadban. Talán a 
kötőszó felesleges, mint sok más helyen is. 

3. Mert ímé, háborognak ellenségeid. Az előző igeversben szereplő ima 
megerősítésére szolgáló érvként kijelenti, hogy a kegyeseket egyformán elnyomja ellenségeik 
heves erőszakossága, valamint ravasz fortélyossága, ami emberi szempontból teljességgel 
reménytelenné tette, hogy megmeneküljenek a haláltól. Mikor azt mondja, hogy háborognak, 
és fejüket emelik, ez azt jelenti: a saját erejükre támaszkodva pimaszul és gőgösen 
viselkednek. Ellenségeik eme viselkedése Isten népének elméit nagyon lesújtja, s az egyetlen 
módja a megkönnyebbülésnek a számukra, ha Hozzá irányítják a nyögéseiket, mert az Ő 
                                                
1887 A Károli-fordítás szerint: ne vesztegelj – a ford. 
1888 A Károli-fordításban a védenczeid szó szerepel – a ford. 
1889 V. ö. a zsoltár 6. 7. és 8. verseit a 2Krón20:1, 10, 22-vel, valamint a 12. verset a 2Krón20:11-gyel. 
1890 Ennek a lévitának a neve Jaháziel, akit a Szentírás konkrétan prófétának és Aszáf leszármazottjának nevez. 
Az sem valószínűtlen, hogy Aszáf mellett ő ennek a zsoltárnak a társszerzője. 
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folytonos dolga elnyomni a gőgöseket. Mikor tehát a szentek az Ő segítségéért könyörögnek, 
megszokott dolog, hogy elé tárják ellenségeik romlottságát. Érdemes megjegyezni, hogy akik 
az egyházat zaklatják, azokat nevezi a zsoltáros Isten ellenségeinek. 

Nem csekély alapot szolgáltat a magabiztossághoz, hogy ellenségeink egyben Isten 
ellenségei is. Ez az Ő ingyenes és kegyelmes szövetségének egyik gyümölcse, mert 
megígérte, hogy ellensége lesz minden ellenségünknek – ennek az ígéretnek itt jó oka van, ha 
fontolóra vesszük, hogy a népe jóléte, akiket a védelmébe vett, nem támadható anélkül, hogy 
azzal egyidejűleg ne sértenék az Ő fenségét is. Emellett éljünk békében minden emberrel, már 
amennyire tőlünk telik, s próbáljunk meg becsületességet gyakorolni egész magatartásunkban, 
hogy mikor az emberek kezétől szenvedünk, az igazságtalanul történjen. Ellenségeink gőgje 
és heves támadásai párosulhatnak ravaszsággal. Mikor azonban ez a helyzet, az a feladatunk, 
hogy megadjuk Istennek a Neki kijáró tisztességet, megnyugodván abban, hogy Ő képes 
minket megsegíteni. A gőgösek megtörése ugyanis, akik tajtékoznak dühükben, valamint a 
ravaszok megfogása a saját ravaszságukban az a dolog, amit Ő szokott minden korban 
megtenni. S nehogy azt gondoljuk: ellenségeink tőreire és csapdáira vagyunk hagyva, a 
próféta alkalmasan állítja a szemünk elé a megfontolást, ami a legnagyobb vigasztalás és 
reménység keltésére van szánva, mikor Isten rejtettjeinek nevez bennünket. Ezt a kifejezést 
egyesek úgy értik, hogy az Isten által nekünk nyújtott segítség és védelem a szem és az elme 
számára láthatatlan, amiképpen máshol is mondja Isten népe életéről, hogy az el van rejtve 
(Kol3:3). Ez a magyarázat azonban túlságosan erőltetett, és egyáltalában nem illik sem az 
igeszakasz témájához, sem a szavak természetes szerkezetéhez. A szavak célja egyszerűen 
csak annak megtanítása, hogy mi el vagyunk rejtve Isten szárnyai alatt, mert jóllehet a külső 
megfigyelő nyitottnak lát minket, s kitettnek a gonoszok és a gőgösök akaratának, Isten rejtett 
hatalma azonban mégis véd minket.1891 Ennek megfelelően olvassuk a Zsolt27:5-ben: 
„Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának 
rejtekében”. Egyidejűleg azonban azt is meg kell jegyezni, hogy senki más nincs elrejtve Isten 
megtartása és védelme alatt, csak azok, akik megtagadván minden függőséget a saját 
erejüktől, félelemmel és reszketéssel bízzák Rá magukat. Azok, akik a saját erejük 
elégségességének hízelgő hiedelemének befolyása alatt állnak, bátran bocsátkoznak 
konfliktusba, de, mintha minden félelemtől mentesek lennének, féktelenekké válnak, végül 
elszenvedik az elégtelen forrásaikból eredő következményeket.1892 A saját biztonságunkról 
akkor gondoskodunk a legjobban, ha a Mindenható árnyékában keresünk menedéket, s 
gyengeségünk tudatában rábízzunk, mondhatni az Ő keblére vetjük az üdvösségünket. 

5. Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet. Az ellenséges erők 
gonoszságát csak fokozza a körülmény, hogy elhatározott céljuk volt az egyház végső 
megsemmisítése. Ez korlátozható az ammonitákra és a moabitákra, akik olyanok voltak, mint 
szikra a puskaporos hordóban. De a hagarénusok, a szírek, és a többi nemzet, akik az ő 
bujtogatásukra viseltettek nem kisebb gyűlölettel és haraggal Isten népe iránt, szintén fegyvert 
ragadtak a megsemmisítésükre, ezért ezt a kérkedő nyelvezetet joggal tekinthetjük a egész 
összegyűlt sereg nyelvezetének. Kölcsönös megállapodást kötvén ugyanis, egymással 
vetekedő türelmetlenséggel törtek előre és buzdították egymást Júda királyságának a 
megsemmisítésére. Az elsődleges hajtóerő ennek a kegyetlen gyűlöletnek a felszításában 
kétségtelenül a Sátán volt, aki a kezdetektől fogva mindvégig arra törekedett, hogy eltörölje 

                                                
1891 A rejtettjeidnek fordított héber szó elsődlegesen kincset jelent, így szerepel a Zsolt17:14-ben is. Ennek 
megfelelően fordítja itt Mudge, valamint French és Skinner „a Te drágaságaidnak”, azaz a te saját népednek, 
akiket eddig védtél és megtartottál tökéletes biztonságban, mintegy titkos és biztonságos helyen. A Septuaginta 
olvasata: κατα των αγιων σου, „a szentjeid ellen”. A szó időnként a szentélyt is jelenti, mint pl. az Ezék7:22-ben. 
Egyesek ezért úgy vélik, hogy a templomot és a benne rejlő kincseket jelenti. 
1892 “Ils sentiront a la fin a leur grande honte, qu’ils estoyent desnuer de toute vertu.” — “Végül rettentően 
megszégyenülve rájönnek, hogy semmi erejük sem volt.” 
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Isten egyházát, s aki ebből a célból soha nem szűnt meg a saját gyermekeit gaztettekre 
sarkallni. A veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet kifejezés azt jelenti: gyökerestől 
kiszaggatni, ezzel végüket vetni nemzetként, vagy országként. Ezt a jelentést még 
világosabban megerősíti a második mondat: hogy ne emlegessék többé Izráel nevét. Isten 
könyörületét nem csekély mértékben kell felszítania annak a körülménynek, hogy ezt a 
háborút nem azért vívták, hogy mikor legyőzik őket, az ellenségek hatalmának legyenek 
alávetve, hanem ellenségeik kegyetlenségének az ő teljes megsemmisítésük volt a célja. S mi 
másnak felelt volna ez meg, mint Isten rendelésének meghiúsítására irányuló kísérletnek, mert 
attól függ az egyház tartós fennmaradása. 

 
6. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened:1893 
7. Az Edomiták1894 és Ismáeliták1895 sátrai, a Moábiták1896 és Hagarénusok;1897 
8. Gebal,1898 Ammoniták1899 és Amálekiták,1900 a Filiszteusok Tyrus lakosaival 

együtt. 
9. Az asszir is szövetkezett velök, segítőjévé lettek a Lót fiainak. Szela. 
 
6. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel. Itt azokat a megsokszorozódott seregeket 

sorolja fel, akik egyesítették erőiket Isten egyháza ellen, annak legyőzésére. Miután oly sok 
nemzet alkotott egy nagy erejű konföderációt, ami egy, az erejével nem különösebben 
kiemelkedő királyság megsemmisítését tűzte ki célul, Isten csodálatos segítsége 
elkerülhetetlenül szükségessé vált annak a népnek a számára, mely ilyen szélsőségek 
közepette teljes mértékben képtelen volt megvédeni önmagát. A látszólag reménytelen 
körülmények között adott hangot a jó Asa király a valóban nemes szívről tanúskodó 
gondolatoknak: „Oh Uram, nincs különbség előtted a sok között és az erő nélkül való között, 
hogy megsegítsed! Segélj meg minket, oh mi Urunk Istenünk, mert benned bízunk, és a te 

                                                
1893 A héberben ברית יכרתו, berith yichrothu, „szövetséget vágtak”. Az ige a כרת carath, vágni, ami a ברית berith 
főnévvel azt jelenti: frigyet, vagy szövetséget kötni. A kifejezés eredete abból a szokásból származik, mely az 
ókorban volt elterjedt. Ünnepélyes szövetségkötéseknél feláldoztak egy állatot, s kétfelé vágva azt a szerződő 
felek átmentek a darabok között. A zsidók eme sokféle ellenségéről mondja tehát, hogy szövetséget vágtak, azaz 
áldozati állatot áldoztak, kettévágták, majd átmentek a darabok között, kölcsönösen elkötelezvén ezzel magukat, 
hogy véghezviszik ellenséges céljukat. 
1894 Edomiták, azaz Ézsau leszármazottai (1Móz25:30). Pásztornép voltak, akik állandóan használtak sátrakat. 
1895 Izmaeliták, azaz Izmaelnek, Ábrahám fiának a leszármazottai (1Móz25:12-18). Arábia egyik részében 
lakoztak. 
1896 Moabiták, azaz Moáb leszármazottai, aki Lót fia volt az egyik lányától (1Móz19:37). 
1897 A hagarénusok, vagy hágáriták Ábrahám leszármazottai voltak Keturahtól (akiről azt is feltételezik, hogy 
Hágár volt), s akit Sára halála után vett feleségül. Gileádtól keletre lakoztak az Eufrátesz szomszédságában. Saul 
idején a rubeniták vívtak ellenük háborút, akik miután majdnem teljesen megsemmisítették és kiűzték őket az 
országukból, a sátraikban laktak (1Krón5:10). Ők látszólag ismét összeszegték erőiket, de hogy azután hol 
laktak, azt nem ismerjük. „Ők valószínűleg ugyanazok”, mondja Cresswell, „mint a szaracénok”. 
1898 A Károli-fordítás szerint: A gebaliták – a ford. Gebal, ami egy hegyet jelöl, egyesek szerint a gebalitákat 
jelenti, akik a föníciai partok egy részét lakták Tírusz szomszédságában. Ők kánaáni őslakosok voltak, s Józsué 
úgy említi őket, mint akiknek a földje még elfoglalni való az ő halála után (Józs13:5). Komoly szolgálatot tettek 
Hirámnak, Tírusz királyának az építőanyagok előkészítésében Salamon temploma számára, amint azt az 
1Kir5:18-ban olvashatjuk, ahol a kőfaragók (kőmívesek) szó a héberben a הגבלים haggibelim, a gebaliták. Ezékiel 
szavaiból pedig úgy tűnik, hogy a kiválóságnak nem csekély fokára jutottak el: „Gebal vénei és bölcsei voltak 
benned, kik hasadékaidat javítgaták”. A bennszülöttek által Gibyle névvel emlegetett ókori város romjai a 
Földközi-tenger partján találhatók Tripoli és Sidon között, s ez a város volt a feltételezések szerint a gebaliták 
fővárosa. Ha ez igaz, akkor a romok arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a város ókori pompája ugyancsak 
magasztos volt. Mások azt feltételezik, hogy Gebal (a rómaiaknál Gebalene) az edomiták által lakott hegyes 
vidék volt, mely a Holt-tengertől Dél felé Selalig, vagy Petráig terjedt. Az arabok a Djebal névvel illetik. 
1899 Ammoniták, azaz Ammonnak, Lót másik fiának a leszármazottai (1Móz19:38). Az arábiai Petrában laktak. 
1900 Az amálekiták erős nép volt, akik szintén az arábiai Petrában, a Holt-tenger és a Vörös-tenger között, vagy 
Havila és Súr között laktak (1Sám15:7), Idumeától délre, s a Vörös-tenger északi partjától keletre. 
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nevedben jöttünk e sokaság ellen!” (2Krón14:11) Ugyanez a Lélek, Aki megihlette az 
istenfélő királyt e legyőzhetetlen bátorsággal, diktálta ezt a zsoltárt az egész egyház javára, 
hogy az vonakodás nélküli magabiztossággal bátorítván az Isten segítségére bízza magát. S 
manapság is azért állítja a szemünk elé ezeket a szavakat, hogy semmiféle veszély, vagy 
nehézség se gátoljon meg Isten segítségül hívásában. Ha az egész világ is esküszik össze 
ellenünk, akkor is, mondhatni, ércfalunk van Krisztus királyságának védelmére ezekben a 
szavakban: „Miért dühösködnek a pogányok”, stb. (Zsolt2:1) 

Nem csekély vigasztalást fog jelenteni a számunkra, ha ezt példaként szemléljük 
amelyben, mint egy tükörben láthatjuk, mi volt az egyház sorsa a kezdetektől fogva. Ez, ha a 
megfelelő módon reagálunk rá, megakadályozza majd, hogy manapság indokolatlanul 
elcsüggedjünk, mikor az egész világ bizonysága csatasorba áll ellenünk. Látjuk, miképpen 
lobbantotta lángra a pápa az egész világot ellenünk ördögi dühvel. Ezért van az, hogy 
bármerre is tekintünk, mindenütt a megsemmisítésünkre törő ellenséges hadseregeket látunk. 
Ha azonban egyszer eljutunk arra a szilárd meggyőződésre, hogy semmi furcsaság nem 
történik velünk, akkor az ókori egyház állapotának szemlélése megerősít minket abban, hogy 
továbbra is türelmet gyakoroljunk mindaddig, amíg Isten hirtelen ki nem mutatja az Ő erejét, 
ami minden teremtett segítség nélkül önmagában is tökéletesen elegendő a világ minden 
erőfeszítésének meghiúsítására. 

S hogy eltávolítson a kegyesek elméjéből minden kétséget arra nézve, hogy vajon 
készen áll-e a segítség a mennyből a számukra, a próféta konkrétan kijelenti, hogy az 
egyházat zaklatók azzal vádolhatók, hogy az azt védelmébe vevő Isten ellen háborúznak. Az 
alapelv, melynek alapján Isten kijelenti, hogy a segítőnk lesz, az alábbi szavakban található: 
„a ki titeket bánt, az ő szemefényét bántja” (Zak2:8). Ami pedig egy másik zsoltárban a 
pátriárkákról hangzik el, az minden igaz hívőre vonatkozik: „Meg ne illessétek az én 
felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!” (Zsolt105:15) A felkenetést, melynek során 
minket felkent mintegy, mondhatni, pajzsként használja, hogy minket megtartson a tökéletes 
biztonságban. Az itt felsorolt nemzetek nem vívtak ellene nyíltan háborút, mivel azonban 
mikor Isten látja, hogy a szolgáit igazságtalanul támadják, akkor közéjük és az ellenségeik 
közé lép a rájuk irányuló csapások elhárítása végett, a zsoltáros itt joggal nevezi őket az Isten 
ellen szövetkezőknek. Az eset hasonló napjaink pápistáinak esetéhez. Ha bárki megkérdezné 
őket, mikor a mi megsemmisítésünk konkrét céljával tanácskoznak, hogy vajon erősebbek 
Istennél?, ők azonnal azzal válaszolnának, hogy egyáltalában nem áll szándékukban a 
mennyet megtámadni az őskor óriásaihoz hasonlóan. Isten azonban kijelentette, hogy minden 
sértés, ami minket ér, támadás Ellene. Ezért mi, mintegy őrtoronyból távolról szemlélhetjük a 
hit szemeivel annak a pusztulásnak a közeledték, amit a Antikrisztus szolgái fognak szomorú 
és búskomor módon megtapasztalni. 

Az egy szívvel tanácskoztak kifejezést egyesek az elme szándékos és a legerőteljesebb 
és legkomolyabb használataként értik. Meglehetősen megszokott dolog azt mondani, hogy 
valamit szívből tesznek, ha ezt az elme komolyságával és buzgalmával teszik. Ez a kifejezés 
azonban inkább azokat a titkos, ravasz mesterkedéseket jelenti, melyekről korábban 
panaszkodott. Egyesek az edomiták sátrai alatt harci felszerelést értenek, s úgy vélik: a 
kifejezés azt jelenti, hogy az ellenségek jól felszerelten ékeztek, és sátrakat is hoztak 
magukkal a háború hosszadalmasságára tekintettel. Az utalás azonban inkább azoknak a 
népeknek a szokására utal, mert sátrakban laktak. Ez azonban inkább túlzó kifejezésformának 
tekintendő, mintha a zsoltáros azt mondta volna: olyan hevesen akarták belevetni magukat a 
küzdelembe, hogy még a sátraikat is felszedték onnan, ahol azokat korábban felállították. 

Én azonban nem akarok kíváncsian elemzésekbe fogni az itt megnevezett nemzeteket 
illetően, melyeknek nagyobbik része jól ismert a miatt a gyakoriság miatt mellyel a 
Szentírásban meg vannak említve. Mikor azt mondja, hogy az asszírok is Lót fiainak a 
segítségévé lettek, ez nyilvánvalóan Lót fiai gonoszságának további fokozását jelenti. 
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Természetellenes kegyetlenség volt a részükről idegen nemzeteket igénybe venni a saját 
rokonaik ellen. Mikor azonban ők az elsők, akik megfújják a trombitát, és mikor saját ötlettől 
vezérelve kérik az asszírok és más nemzetek segítségét, vajon ez a mélységes embertelenség 
nem szolgál rá a legerőteljesebb megvetésre? Josephus maga jegyzi fel, hogy az izraeliták úgy 
lépték át a határaikat, hogy azzal semmiféle kárt nem okoztak nekik, megkímélvén őket Isten 
kifejezett parancsára. Mikor a moabiták és az ammoniták tudták, hogy rokonaik, a zsidók 
megkímélték őket, mert egy vérből származtak, és közösek voltak az őseik, vajon nem kellett 
volna viszonozniuk ugyanezt a kedvességet, nem bocsátkozván semmiféle ellenséges 
tevékenységbe velük szemben? De, mondhatni, ez az egyház sorsa, hogy ne csak külső 
ellensége pusztítsák, hanem hogy még sokkal nagyobb sérelmeket szenvedjen el a hamis 
testvérektől. Napjainkban senki sem dühösködik ellenünk őrültebben, mint a hamis 
keresztyének. 

 
10. Úgy bánj velök, mint Midjánnal,1901 mint Siserával, mint Jábinnal a Kison1902 

patakjánál! 
11. A kik elvesztek vala Endornál, és a föld szemetjévé lőnek. 
12. Tedd őket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet,1903 Zebahot és 

Szalmunát,1904 minden felkentjökkel, 
13. A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait! 
 
10. Úgy bánj velök, mint Midjánnal. A kegyesek, miután elpanaszolták a nagyon 

fájdalmas elnyomatást, aminek ki voltak téve, most arra való tekintettel, hogy Isten hamarabb 
megsegítse őket, felidézik annak megannyi példáját, mikor könnyített népe helyzetén, akik a 
legkétségbeejtőbb körülmények közé kerültek. Ebből nyilvánvaló a következtetés, hogy Isten 
bölcsen késlelteti az elnyomás alatt álló szolgáinak nyújtott segítséget, hogy mikor már a 
legnagyobb szélsőségek közé jutnak, akkor jelenhessen meg csodálatos módon a 
megsegítésükkel. A próféta ebben az igeversben két történetet kapcsol össze. A szigorú 
pontosság megkövetelné, hogy egyetlen összetett mondatban mondja el: Úgy bánj velök, mint 
Midjánnal a Kison patakjánál! A mondat közepébe azonban beszúrja Jábin és Sisera 
levágását. Nem volt azonban túlontúl fontos éles különbséget tenni a két történet között. A 
saját céljára elegendőnek látta a saját és a többi kegyes zsidó emlékezetébe idézni a csodákat, 
melyeket Isten oly gyakran tett a múltban a népe megszabadítása során. A fő célja annak 
megmutatása volt, hogy Isten, aki oly sokszor késztette menekülésre az ellenségeit, s mentette 
ki szegény, reszkető juhait a farkasok állkapcsai közül, most sem volt híján a hasonló 
szabadítás megadása képességének. A csodálatos mód, ahogyan Gedeon kezével megsegítette 
a népét, jól ismert: a Bírák 6. és 7. fejezete írják le. Teljesen nevetséges dolognak tűnhetett 
Gedeon számára harcba bocsátkozni egy nagyon erős hadsereggel nem több, mint háromszáz 
főből álló csapattal, akik maguk is egész életükben mindvégig rabszolgák voltak, s akik, ha 
uraik csak rápillantottak, már rémüldözni kezdtek. Mégis az történt, hogy a midiániták 
egymás ellen fordították a fegyvereiket, és így pusztultak el. Istennek ugyanez a jósága 
mutatkozott meg Sisera és Jábin király elpusztulásában (Bír4:13). Bárák egy asszony, Debóra 
vezetése alatt mindkettőjüket megverte, mikor egy maroknyi katonával rettenhetetlenül 
harcba szállt a hatalmas seregükkel. Sisera pedig, a hadsereg vezére nem a harcmezőn halt 

                                                
1901 A midiániták a nevüket Midiánról, Ábrahámnak Keturahtól származó feleségétől született fiáról kapták 
(1Móz25:2). Az itt emlegetett történet a midiániták teljes veresége Gedeon és serege által, Bír7:21-23. 
1902 Kison egy patak, amely a Tábor hegyéről folyik a tengerbe. 
1903 Oreb és Zeéb a midiániták két vezére voltak, akiket Efraim emberei vágtak le a midianiták üldözése közben 
(Bír7:24-25). 
1904 Zebah és Szalmuna Midián királyai voltak, akiket Gedeon, miután legyőzte a hadseregüket, foglyul ejtett, és 
kivégzett (Bír8:10-21). 



 808 

meg bátran, hanem egy asszony keze által, miután rejtekhelyet keresett magának. S nehogy a 
kegyeseket legyűrje a félelem és kétségbe essenek, alkalmasan merítenek bátorságot ezekből 
a példákból, melyekkel Isten megmutatta: Benne egyedül elegendő erő lakozik a népének 
megvédéséhez, valahányszor csak az emberi segítségtől megfosztottan Hozzá menekülnek. A 
szabadítás eme bámulatos és szokatlan módjából jutottak arra a következtetésre, hogy Ő 
csodálatos munkása az egyház megőrzésének, hogy teljes bátorsággal meg legyenek arról 
győződve: egyetlen leheletében elegendő erőhöz jutnak minden ellenségük legyőzéséhez. S 
nemcsak ebben az igeszakaszban számol be a Szentírás a midiániták legyőzéséről pont ebből 
a célból. Ézsaiás is elmondja az egyház helyreállítása igazságának megerősítése végett: „Mert 
terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján” 
(Ézs9:4). Mikor kijelenti, hogy és a föld szemetjévé lőnek, az vagy azt jelenti, hogy a tetemeik 
a föld felszínén rothadtak el, vagy azt, hogy lábbal tapostak rajtuk, mint a szeméten. Az 
utóbbi értelmezés a legjobb, de az előzőt sem vetem el. Annak okát, amiért azt mondja: 
elvesztek vala Endornál, kissé nehéz megállapítani. Az Endor névvel a Józs17:11-ben 
találkozunk, és valószínűleg Jábin király hadseregét semmisítették ott meg.1905 Egyesek 
véleményét, mely szerint Endor itt köznévként használatos, s azt az elképzelést közvetíti, 
hogy a megsemmisülésük nyílt, szemmel látható dolog volt, én nem tudom elfogadni. 

13. A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait! Ezeket a pogány 
nemzeteket ismét a menny Királya elleni árulással vádolja, miután törvénytelen rablókként 
ragadták magukhoz az Ő örökségét. Biztosak lehetünk benne: szóban nem ismerték el, hogy 
ezt a bűncselekményt készülnek elkövetni, mivel azonban megvetették Istent, Akit – s ezt jól 
tudták – Izrael népe imádott, itt joggal vannak azzal megvádolva, hogy Istent próbálták 
megfosztani a saját örökségétől. S kétségtelenül szentségtörő módon ócsárolták az igaz Istent, 
Akinek szent fenségét a legnagyobb megvetéssel kezelték, miután elméiket a saját 
koholmányaik eltompították. Ám ha még fel is tesszük, hogy tartózkodtak a legvaskosabb 
istenkáromlásoktól, mégis, bármi módon zaklatták is a kegyeseket, az Istennel szembeni 
tiszteletlenségnek felelt meg, mert Ő vette őket a védelmébe. Az Isten hajlékai, ami itt 
Júdeára vonatkozik, nem csekély vigasztalást nyújtó kifejezésforma. Isten arra való tekintettel 
egyesített minket Önmagával, hogy örökkévaló lakozást vegyen közöttünk, vagy, hogy inkább 
nagy értékűvé tegye az egyházát, s oly drágának minősítse azt, mint a háztulajdonos a maga 
birtokát, amit a legnagyobb becsben tart, és ami a legtöbb bevételt hozza neki. 

 
14. Én Istenem! Tedd őket olyanokká, a milyen a porfelhő,1906 és a milyen a 

polyva a szél előtt; 
15. Olyanokká, mint a tűz, a mely meggyújtja az erdőt,1907 és mint a láng, a mely 

elégeti a hegyeket.1908 
                                                
1905 Endort nem említi Jábin hadserege tönkreverésének és Sisera megölésének történetében a Bírák 4-ben, de a 
Józs17:11-ből, amit Kálvin idéz, úgy tűnik, hogy annak a területnek volt a része, ami Manassénak jutott. Abban 
az igeversben találjuk Thaanak és Megiddó városait, melyeket Endorral szomszédosaknak említ. Debóra 
énekében pedig, a kánaáni királyokról, akik az itt említett alkalommal harcoltak az izraeliták ellen, azt olvassuk, 
hogy „Taanaknál, Megiddó vizénél” küzdöttek (Bír5:19). Ez megmagyarázhatja, miért mondja, hogy 
Endornál pusztultak el, ami közel esett ahhoz a helyhez, ahol Sisera hadseregét megsemmisítették. 
1906 „Globum” – Latin. „Une boule” – francia. A גלגל galeggal szót, amit ennek fordítanak, Lowth ekképpen 
értelmezi: „bármely könnyű dolog, ami megforgat a szél, pelyva, bogáncspihe, stb.” „A גלגל itt látszólag”, 
mondja Secker érsek, „főleg az Ézs17:13-mal összevetve nem valami guruló (kavargó) dolog, hanem valamilyen 
könnyű anyag, amit a szél megforgat és elfúj, pl. pelyva”. Abban az igeszakaszban, ahol ugyanez a héber szó 
szerepel az angol Biblia olvasata „guruló dolog” (Károlinál: pozdorja – a ford.), a széljegyzetben pedig a 
„bogáncspihe” szerepel. Ez az igevers szemléletesen mutatja be a szövetkező népek semmiségét a Mindenható 
előtt. Ő olyanná teheti őket, mint „a bogáncspihe, mint a gabona szalmája a szél előtt”. 
1907 Az utalás ebben az igeversben a tüzekre lehet véletlen, vagy szándékos. Ezek a tüzek gyakorta 
bekövetkeznek a forró és erdővel borított országokban, nagyon kiterjedtekké válnak, s minden felemésztve, 
hosszú időn át tombolnak. Sok keleti és afrikai utazó írja le ezeket a félelmetes és riasztó tüzeket személyes 
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16. Így kergesd őket a te szélvészeddel,1909 és forgószeleddel így rettentsd őket! 
17. Töltsd el orczájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet! 
18. Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak, 
19. Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten 

az egész földön.1910 
 
14. Én Istenem! Tedd őket olyanokká, a milyen a porfelhő. Miután az istentelenek, 

mikor felövezik és felkészítik magukat az egyház megsemmisítésére, rendszerint tűrhetetlen 
büszkeségben is égnek, Isten ihletett énekese azért könyörög, hogy szégyenítse meg őket, 
mert a gőgjüket lehetetlen letörni mindaddig, amíg nem fekszenek elterülve, legyőzötten és 
szégyenteljesen csalódva. Mikor kijelenti, hogy ennek eredményeképpen (17. vers) keresni 
fogják Isten nevét, azalatt nem azt kell érteni, hogy valódi bűnbánatra, vagy megtérésre 
jutnak. Elismerem, az első lépés az igazi bűnbánat felé vezető úton az, mikor az emberek a 
megpróbáltatások következtében szándékosan alázzák meg magukat. Itt azonban a zsoltáros 
nem gondol többre, mint kikényszerített és szolgai megalázkodásra, amilyen a fáraóé, 
Egyiptom királyáé is volt. Gyakorta megtörténik a gonoszokkal, hogy mikor a nehézségek 
fölébük kerekednek, rövid időre Istennek adnak dicsőséget. Ám hamarosan ismét elragadja 
őket a viharos őrültség, ami világosan leleplezi a képmutatásukat, és napvilágra hozza a 
szívükben lappangó büszkeséget és lázadást. A próféta azt szeretné, ha a gonoszok, akár 
akarják, akár nem, a csapások által kénytelenek lennének elismerni Istent, hogy a hevességük, 
ami a büntetlenségük miatt tör ki belőlük, legalábbis korlátok közé szorítva maradjon. Ez 
világosabban is kiderül a 18. versből, ahol konkrétan imádkozik azért, hogy örökre 
megsemmisüljenek. Ez viszont egyáltalában nem felelne meg ez előző kijelentésének, ha azt a 
megtérésre jutásukért mondott imának kellene tekinteni. S nem is szükségtelenül halmozza itt 
a zsoltáros a szavakat. Teszi ezt részben azért, mert az elvetettek, bár sokszor kapnak 
büntetést, mégis annyira javíthatatlanok, hogy minduntalan új erőre és bátorságra kapnak, 
részben pedig azért, mert semmiről sem nehezebb meggyőződni, mint azok, akik ekkora külső 
bővelkedést élveznek, hamarosan el fognak pusztulni. Az ok pedig, aminek ezt 
tulajdonítanunk kell, nem más, mint hogy nem kellőképpen mérjük fel Isten büntetésének 
félelmetes jellegét, ami az egyházat elnyomókra vár. 

19. Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova. Ez nem Isten üdvözítő ismerete, 
amiről itt szó van, hanem csak az Ő elismerése, amit az Ő ellenállhatatlan ereje szorít ki a 
gonoszokból. A zsoltáros nem egyszerűen csak azt mondja, hogy tudni fogják: létezik Isten, 
hanem itt speciális fajta ismeretről van szó. Arra céloz: a pogányok, akik korábban 
megvetették az igaz vallást, végül rájönnek, hogy Isten, aki a törvényben ismertette meg 
Önmagát, s Akit Júdeában imádtak, az egyedüli igaz Isten. Mégis emlékeznünk kell arra, 
hogy az itt említett ismeret múlékony jellegű, sem gyökere, sem eleven nedve nincs önmaga 
táplálására. A gonoszok ugyanis nem vetik magukat alá Istennek akarattal és szívesen, hanem 
a kényszer hatása alatt mutatnak hamis engedelmességet, vagy Általa korlátozottan nem 

                                                                                                                                                   
megfigyelések alapján. Ezek a leírások teljesebb elképzelését adják a zsoltáros szavai jelentésének, mint amit 
azok önmagukban kínálnának az európai elme számára. A nyelvezet kifejező képét adja a széleskörű és sebes 
pusztulásnak. 
1908 „Elégeti a hegyeket, azaz a hegyeken található fákat, növényeket, stb.” – Walford. 
1909 „Az így kergesd őket a te szélvészeddel nyilvánvaló utalás a pelyva szétfújására, s ami ezután következik, az 
pedig világosan a lángok elharapódzására vonatkozik.” – Henley megjegyzése Lowth Sacred Poetry of the 
Hebrews című művéből, 1. kötet, 277. oldal. 
1910 „A szavak szerkezete a zsoltár végén a legvalószínűbben így alakul: וידעו, és ismerni fogják, azaz ismeretes 
leszel כי אתה שמן יהוה Te, kinek neve Jehova, azaz hogy Te, akinek a neve Jehova, mit jelent. S hogy ez mit is 
jelent, azt magyarázza meg az igevers többé része: לבדן עליון, egymagad vagy felséges Isten az egész földön. Ez 
pedig valóban a Jehova név jelentése: a végtelen, örök, s az egyetlen legfőbb hatalom a világ felett.” – 
Hammond. 
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mernek nyílt erőszakossággal kitörni. Ez tehát Isten tapasztalati elismerése, ami nem hatol be 
a szívbe, hanem amit erővel és szükségszerűséggel sajtolnak ki belőlük. Az אתה atah, te 
névmás hangsúlyos, hallgatólagos ellentétet foglalván magában Izrael Istene és az összes 
hamis isten között, amelyek csak emberi koholmányok. Az ima megfelel az alábbiaknak: 
Uram add tudtukra, hogy a bálványok, amiket maguknak fabrikáltak, nem istenek, sőt 
valójában semmik. Isten megvetői valóban kitérhetnek a fény elől, s egy időben felhőkbe 
burkolózhatnak, vagy a sötétség mély és sűrű árnyaiba rejtőzhetnek, de Isten utánuk megy, és 
elővonja őket az Ő ismeretére, amire boldogan borítanák rá a feledés homályát. S miután a 
világ válogatás nélkül, istentelenül használja az Ő szent nevét a saját csip-csup 
koholmányaira, ezt a megszentségtelenítést helyesbíti a kinek neve Jehova hozzátételével.  Ez 
magában foglalja, hogy a létezés, vagy a valóban lenni szigorúan szólva egyedül Istenre 
vonatkozik, mert próbálhatják a hitetlenek darabokra tépni az Ő dicsőségét, Ő mégis tökéletes 
és változatlan marad. Az ellentétet, amit említettem, az olvasónak észben kell tartania. Soha 
nem létezett olyan barbár nemzet, amely ne imádott volna valamiféle istenséget, de minden 
ország saját isteneket alkotott magának. S jóllehet a moabiták és az edomiták elismerték, hogy 
Izrael Istenének van valamennyi hatalma, mégis azt képzelték, hogy ez a hatalom és tekintély 
nem terjed ki Júdea határain túlra. Szíria királya ezért nevezte Őt „a hegyek Istenének” 
(1Kir20:23). A próféta Isten dicsőségének nevetséges és abszurd megosztását, amit az 
emberek tesznek, egyetlen szóval cáfolja meg, s minden akkortájt eluralkodott babonát is 
felforgat, mikor Izrael Istenének tulajdonítja mind az Istenség lényegét, mind a nevét. Amíg 
ugyanis a pogányok bálványai teljesen meg nem semmisülnek, Ő nem kapja meg egyedül és 
osztatlanul a Jahve nevet. Ennek megfelelően teszi hozzá: egymagad vagy felséges Isten az 
egész földön, s ez a kijelentés méltó a legnagyobb figyelmünkre. A babonások rendszerint úgy 
vélik, elegendő meghagyni Istennek a nevét, azaz két-három szótagot, közben pedig 
szétforgácsolják a hatalmát, mintha a fensége csak egy üres titulusban rejlene. Emlékezzünk 
meg róla: Isten mindaddig nem kapja meg az Őt megillető tiszteletet az emberek között, amíg 
nem engedik, hogy öröklött szuverenitását birtokolhassa, s amíg a dicsőségét a Vele 
szembeállított, antagonisztikus követeléseket megfogalmazó objektumok homályosítják el. 
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84. zsoltár 
 
A zsoltáros arról panaszkodik, hogy semmi sem bizonyult a számára a nagyobb 

kétségbeesés forrásának, mint mikor nem mehetett a sátorba, s száműzték az Isten nevét 
segítségül hívó szentek gyülekezetéből. De azt is megmutatja, hogy semmi sem képes kiállni 
a kegyesek sóvárgó vágyakozását, akik felülkerekedvén minden akadályon, folytonosan 
keresni fogják Istent, és úgymond utat készítenek maguknak ott is, ahol egy sincs.1911 Végül 
kifejezi arra irányuló vágyát, hogy visszakerülhessen Isten sátorába, s ismét bizonyságot tesz 
róla: egy, a sátorban töltött napot többre értékel,1912 mint hosszú idő megélését a hitetlenek 
között. 

 
1. Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak1913 zsoltára.1914 
 
Ennek a zsoltárnak a bevezetője nem tartalmazza Dávid nevét, de mivel a témája rá 

vonatkozik, minden valószínűség szerint ő volt a szerzője. Egyesek úgy vélik, hogy Kóráh fiai 
komponálták az ő számára, de e vélemény alaptalanságának bebizonyítása végett elegendő 
csak arra az egy megfontolásra utalni, hogy Dávid a maga idejében olyan kiválóan meg volt 
áldva a prófétaság ajándékával, hogy nem volt szüksége a levitákra annak a szolgálatnak az 
ellátásához, amelyhez ő is nagyon megfelelt. Az egyetlen nehézség, amely felmerül, ha 
Dávidnak tulajdonítjuk, az, hogy a zsoltárban említés történik a Sion hegyéről, ahová a 
frigyláda nem került fel mindaddig, amíg a királyságban nem állt helyre a béke. Utána viszont 
Dávid soha nem volt elvágva annak lehetőségétől, hogy másokkal együtt ő is megjelenjen a 
frigyláda előtt, leszámítva egyetlen rövid időszakot, nevezetesen mikor menekülnie kellett a 
lázadás miatt, amit a fia Absolon szított ellene.1915 A zsoltár tartalma azonban azt jelzi, hogy a 
megírásának idején kénytelen volt hosszasan vándorolni különböző helyeken, száműzöttként. 
Ha úgy véljük, hogy Dávid a Saul idején elviselt üldöztetést írja le hosszú idővel azt 
követően, hogy megszabadult azoktól, akkor nem lepődünk meg, ha ezzel kapcsolatosan a 
Sion hegyét is megemlíti. A gittit szóról már beszéltem a nyolcadik zsoltárban. 

 
2. Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! 
3. Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem 

ujjongnak az élő Isten felé. 

                                                
1911 “Mais au contraire que par dessus tous empeschemens ils poursuyvront constamment a chercher Dieu, et par 
maniere de dire, se feront voye la ou il n’y en a point.” 
1912 “Il tesmoigne derechef qu’il estime plus de jouyer de ceste liberte d’assister avec les autres au tabernacle de 
Dieu, quand mesme il ne devroit vivre qu’un jour, etc.” — “Ismét bizonyságot tesz arról, hogy az Isten sátránál a 
másokkal együttes tevékenykedés szabadságának élvezete egyetlen napra számára többet ért, stb.” 
1913 Kóráh (Koré) fiai Kóráh ama leszármazottai voltak, akiket elnyelt a föld, mert Mózes és az Úr ellen lázadtak. 
Annak az eseménynek a leírásában azt is olvassuk, hogy „Kóré fiai pedig nem halának meg” (4Móz26:11). Nem 
csatlakoztak atyjukhoz ebben a zendülésben, ezért elkerülták a büntetést. S kiderül az 1Krón9:19-ből és 26:1-19-
ből, hogy ajtónállók lettek a sátorban, vagy a templomban. Megvolt a helyük a templom énekesei között is 
(2Krón2:19). A nevük szerepel a kilencedik zsoltár bevezetőjében is. 
1914 „Elfogadott dolog, hogy az itt szereplő héber toldalékot (lamed) a birtokos esetnek kell tekinteni. Mikor egy 
személyre vonatkozik, akkor úgy vesszük, hogy az illetőt, mint szerzőt jelöli, aki írta, vagy mint zenészt, akire 
rábízták, hogy zenésítse meg. Mikor azonban a kórustagok egy csoportjára vonatkozik, akkor kétségtelenül azt 
jelenti, hogy éneklésre szánták nekik.” – Williams. 
1915 “Or est-il, que depuis ce temps-la, il ne perdit jamais la liberte de pouvoir comparoistre devant l’Arche avec 
les autres, si non une fois et pour bien peu de temps, c’est ascavoir quand il s’enfuit pour la persecution que luy 
faisoit son fils.” 
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4. A veréb is talál házat, és a fecske1916 is fészket magának, a hová fiait 
helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem! 

5. Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela. 
 
2. Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! Dávid itt arról panaszkodik, 

hogy nem csatlakozhat szabadon Isten egyházához, hogy ott vallást tegyen a hitéről, 
fejleszthesse kegyességét, és részt vehessen az istentiszteleten. Egyesek az Isten hajlékai alatt 
a menny királyságát értik, mintha Dávid a földi vándorútjának folytatólagosságát siratná. Ők 
azonban nem veszik kellőképpen figyelembe a jelenlegi nyomorúságos körülményeinek a 
természetét – nevezetesen, hogy el volt választva a szentélytől. Tudta, hogy Isten nem ok 
nélkül jelölt ki szent gyülekezéseket, s az istenfélőknek szükségük van efféle segítségekre, 
amíg jövevények ebben a világban. Mélyen átérezte a saját gyengeségét is, s tudatában volt 
annak is, mennyire távol áll ő az angyalok tökéletességének elérésétől. Ezért jó alapja volt a 
panaszkodásra, amiért meg volt fosztva ezektől az eszközöktől, melyeknek hasznosságát 
minden igaz hívő jól ismeri. A figyelme kétségtelenül a tulajdonképpeni végcélra irányult, 
amihez a külső rítus elrendeltetett. Az ő jelleme ugyanis nagymértékben különbözött a 
képmutatókétól, akik miközben gyakorta látogatják nagy pompával az ünnepélyes gyűléseket, 
s látszólag nagy buzgósággal izzanak Isten szolgálatában, mégis, mindezzel nem több a 
céljuk, mint a kegyesség hivalkodó látszatával megszerezni a Vele szembeni kötelesség 
ellátásának érdemét. Dávid elméjétől nagyon távol állt ez az otromba elképzelés. A cél, amit a 
szeme előtt tartott, s amiért oly hevesen vágyakozott a szentélyhez való szabad hozzáférésre, 
az volt, hogy a szív őszinteségével, és lelki módon dicsérhesse Istent. A zsoltár nyitó szavai 
felkiáltást alkotnak, ami a heves vonzalom jele, s ezt a lelkiállapotot még jobban kifejezi a 
harmadik vers. Ebből megtanuljuk, hogy azok sajnálatos módon híján vannak az értelemnek, 
akik gondatlanul úgy elhanyagolják az Isten által elrendelt istentiszteletet, mintha képesek 
lennének a saját maguk erőfeszítésével, külső segítség nélkül a mennybe jutni. 

Mint mondtam, a harmadik versben a szokásosnál hevesebb vágyat említ. Az első ige, 
a כספ casaph, azt jelenti: hevesen vágyakozni, de ezzel meg nem elégedve Dávid hozzáteszi, 
hogy a lelke emésztődik az Úr tornácai után. Ez megfelel a sorvadozásnak, mikor egy 
szélsőséges mentális érzelem befolyása alatt bizonyos módon kikelünk önmagunkból. Csak a 
sátor tornácairól beszél, mivel nem volt pap, így nem mehetett beljebb a külső udvarnál. 
Amint azt közismert, csakis a papok léphettek be a belső szentélybe. Az igevers végén 
kijelenti, hogy a vágyakozása hatott a testére is, s megmutatkozott a száj artikulációjában, a 
szemek bágyadtságában és a kezek mozgásában. Annak oka, miért ennyire hevesen vágyott a 
sátorba menetelre, hogy élvezhesse az élő Istent. Nem mintha úgy fogta volna Őt fel, mint 

                                                
1916 Bochart feltételezi, hogy a דרור nem fecskét, hanem valamiféle vadgalambot jelöl, s megemlíti, hogy az etióp 
változat örvös galambnak, míg a Septuaginta, a Vulgata, a szír és más ókori változatok pedig vadgalambnak 
fordítják. Utóbbiak valószínűleg a תור tur szóval való hasonlóság miatt fordítják így, ami annak a madárnak a 
gyűjtőneve. Merrick a maga változatában először vadgalambnak fordította, majd utána az átfogóbb galamb 
névvel cserélte fel dr. Lowth javaslatára. „Nagyon jogosan fordítja ön vadgalambnak”, mondja a tanult főpap: 
„az én ellenvetésem lehet pusztán csak angol nyelvi. Az a madár, amit mi ezen a néven ismerünk, az összes 
között a legvisszavonultabb és a legfélénkebb, s aligha közelít meg valaha is bármiféle épületet, még kevésbé rak 
fészket a sűrűn látogatott helyeken. Vajon ez a megfontolás nem teszi alkalmatlan hasonlattá itt a zsoltáros célja 
szempontjából? A galambra, ami csak az általánosabb neve ugyanannak a madárnak, nem vonatkozik ugyanez 
az ellenvetés”. S a vadgalambbal kapcsolatos probléma feloldásához Merrick idéz egy szakaszt Sir H. Blunt 
Utazás Levantéba című könyvéből, ahol az utazó elmondja, hogy Törökországban a legtöbb madár annyira 
szelíd, mivel semmi erőszak nem éri őket, hogy a kabátját is rádobhatta a vadgalambokra. „A héber fordítók 
hiszik”, mondja az Illustrated Commentary upon the Bible, „hogy itt a fecskéről van szó, s követik a mi 
változatunkat. A szó szabadságot, szabadulást jelent, s vonatkozhat arra a szabad módra, ahogyan a fecske repül. 
Ezen a néven szerepel még a Péld26:2-ben, ahol a tsippor-hoz kapcsolódik, amit a mi változatunk madárnak, és 
nem verébnek fordít. Mindkét említett helyen a jelentés jobban illik a fecskéhez, mint a vadgalambhoz.” 
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Aki be van zárva egy olyan szűk helyre, mint a frigyláda sátra,1917 hanem meg volt győződve 
a lépések szükségességéről, melyek a mennybe vitték, s tudta, hogy a látható szentély szolgál 
létraként, mert az istenfélők elméi általa irányulnak a mennyei modellre. S bizonyára, ha 
fontolóra vesszük a testi tunyaságunkat, ami meggátol minket abban, hogy elménket 
felemeljük az isteni fenség szintjére, Isten hiába hívogatna minket, ha egyidejűleg nem 
ereszkedne le a Maga részéről a mi szintünkre, vagy legalábbis bizonyos eszközökön 
keresztül nem nyújtaná ki a kezét felénk, hogy úgymond Magához emeljen bennünket. 

4. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának. Egyesek ezt az igeverset 
egyetlen folytatólagos mondatként olvassák. Szerintük azt az elképzelést közvetíti, hogy a 
madarak az oltárokhoz közel raktak fészket.1918 Ebből még világosabban kiderül, mennyire 
kemény és lesújtó volt az állapota amiatt, hogy ezektől távol volt tartva. Ezt a véleményt 
látszik alátámasztani az a körülmény is, hogy az oltárokat jelentő héber szó elé közvetlenül az 
 eth kötőszó van beszúrva, ami rendszerint a tárgyesethez kötődik. Mivel azonban néha a את
felkiáltásokban is használatos, nekem kétségem sincs felőle, hogy a próféta itt a mondatát a 
közepén megszakítva felkiált: semmi sem kedvesebb a számára, mint Isten oltárának a 
szemlélése. Dávid tehát először is az állapota nyomorúságának fokozására a verebekhez és a 
fecskékhez hasonlítja magát, s ezzel megmutatja, milyen súlyos volt Ábrahám gyermekei 
számára kiűzetni a nekik megígért örökségből, miközben még a kismadarak is találtak 
maguknak helyet itt-ott a fészekrakáshoz. Dávid néha találhatott kényelmes menedékre, és 
lakozhatott valamekkora tisztelettől és máltóságtól övezve a pogányok között, de amíg meg 
volt fosztva a szentélybe való szabad bejárástól, úgy látta önmagát, mint akit bizonyos 
értelemben az egész világból kiűztek. Kétségtelen, hogy a helyes cél, amire törekednünk kell 
az életünk során, a részvétel az Isten szolgálatában. A mód, amelyen megköveteli, hogy 
szolgáljuk, lelki, de szükséges az is, hogy használjuk azokat a külső segédeszközöket is, 
melyeket Ő rendelt el bölcsen az engedelmességünk mellé. Emiatt tör ki Dávid a kiáltásban: a 
te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura! Egyesek a jelen körülményekre tekintettel mondhatják, 
                                                
1917 “Comme estort le pavillon de l’Arche.” 
1918 Ezzel az értelemmel szerepel az angol Bibliában, aminek a pontosságát illetően dr. Adam Clarke az alábbi 
ellenvetést teszi: „Nagyon valószínűtlen”, mondja, „hogy a verebeknek és a fecskéknek, vagy bármi más 
madaraknak engedték volna a fészekrakást és a fiókák felnevelését az oltár közelében, amit a legnagyobb 
tisztaságban tartották, s amin állandó tűz égett az áldozatok, az illatáldozatok, stb. számára”. Azt javasolja, hogy 
a negyedik vers szavait az elejétől a fiókáit helyezhesse, szavakig tegyük zárójelbe, s az igevers további részét 
pedig tekintsük a harmadik versben szereplő mondat befejező részének, esetleg olvassuk a zárójelet a negyedik 
vers befejező részeként: „A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, de 
nekem nincs sem helyem, sem nyugalmam az istentisztelethez”. S bár ésszerűen nem feltételezhető, hogy a 
madaraknak megengedték volna a fészkelést közvetlenül az oltárnál, melynél a papok folytonosan szolgálatokat 
végeztek, az nem lehetetlen, hogy felépíthették a fészkeiket az oltárhoz közel eső házaknál. „Az oltár”, mondja 
dr. Paxton, „itt szinekdoché, részként szerepel az egész helyett, és a sátort kell érteni alatta, melynek szarufái 
között a veréb és a fecske fészkelhettek, vagy talán inkább az épületekre vonatkozik, melyek körülvették a szent 
épületet, ahol a papok és a segítőik laktak”. – Paxton’s Illustrations of Scripture, 2. kötet, 31, 355. oldalak. Dr. 
Morison, miután idézi dr. Clarke kritikáját, megjegyzi: „Megvallom, nagyon szépnek látom a szokásos változat 
által adott jelentést. Noha a verebet és az örvös galambot úgy mutatja be, mint amik a szentély oltáránál találnak 
fészekrakó helyet maguknak, ebből nem következik, hogy az ihletett szerző többet akar mondani, mint hogy 
miközben őt száműzték Isten házából, ezek az ismert madarak közel ahhoz a szent helyhez leltek otthonra, 
amihez az ő legnagyobb öröme kapcsolódott. Parkhurst úgy véli, hogy itt egy hasonlatról van szó, s jóllehet a 
„mint”, vagy „úgy” szavak nem szerepelnek a héberben, ezeket bele kell érteni. S a héber Szentírásban nagyon 
sok példát találunk, amikor ezek a szavak nem szerepelnek, de bele kell értenünk ahhoz, hogy értelmes szöveget 
kapjunk. Ő így fordítja az igeverset: „(Mint) ahogyan a veréb házat, a galamb fészket talál magának, ahol 
elhelyezheti a fiókáit, (úgy találok majd én) a te oltáraidra, ó Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!” Az ő 
magyarázata szerint a zsoltáros itt a heves vágyakozását szemlélteti a szent sátor, és a nyilvános istentisztelet 
után a madarak természetes vonzódásával, s azzal a boldogsággal és örömmel, amellyel a fiókáikhoz térnek, 
miután egy ideig nem voltak velük. (Lásd Parkhurst Lexikonját a דרר szóról.) Walford is ugyanígy látja. Az ő 
változata: „Ahogyan a veréb házat, a galamb fészket talál magának, ahol elhelyezheti a fiókáit, úgy legyenek a te 
oltáraid az én lakóhelyem, ó Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!” 
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hogy volt a világban sok búvóhely, ahol biztonságban és nyugalomban élhetett volna, sőt, 
sokan voltak, akik szívesen a házukba fogadták volna őt vendégként, ezért nem volt oka ilyen 
nagyon aggodalmaskodni. Erre azt válaszolja, hogy inkább lemondana az egész világról, 
semhogy a szent sátorból való kizártságban folytassa, mert egyetlen helyet sem talált 
örvendetesnek Isten oltáraitól távol. Röviden, egyetlen lakóhely sem felelt meg neki a 
szentföld határain kívül. Erre azokkal a megnevezésekkel utal, melyekkel Istent illeti: 
Királyom és Istenem. Így beszélvén adja a tudtunkra, hogy élete kényelmetlen és 
megkeseredett volt, mert száműzték Isten országából. Mintha ezt mondta volna: „Kínáljon 
akár minden ember egymással versengve lakóhelyet és vendéglátást, mégis, mivel Te vagy a 
Királyom, mi örömet okoz nekem, ha ebben a világban élek, amíg ki vagyok zárva a szentföld 
területéről? S miután Te vagy Istenem, mi más célból élek, mint hogy Téged keresselek? 
Most pedig, hogy kivetettél, vajon ne vessek meg minden nekem felkínált búvó-, és 
nyugvóhelyet, legyen az bármennyire kellemes és örömteli is a testemnek?” 

5. Boldogok, a kik lakoznak a te házadban. Itt a zsoltáros konkrétabban is kifejezi a 
szentély helyes és törvényes használatát, s így különbözteti meg magát a képmutatóktól, akik 
serények a külső ceremóniák megtartásában, de nem rendelkeznek az igazi szívbéli 
kegyességgel. Dávid, épp ellenkezőleg, arról tesz bizonyságot, hogy Isten igazi imádói a 
dicséret ama áldozatát kínálják Neki, ami soha nem választható külön a hittől. Soha senki nem 
dicséri szívből az Istent, amíg az Ő kegyelmére támaszkodva nem lesz részese a lelki 
békességnek és örömnek. 

 
6. Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. 
7. Átmenvén a Siralom völgyén,1919 forrássá1920 teszik azt; az eső feltölti a 

víztározókat is.1921 
8. Erőről erőre jutnak,1922 míg megjelennek Isten előtt a Sionon. 
 
6. Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége. Dávid ismét arról tájékoztat minket, 

hogy a cél, amiért szabad hozzáférésre vágyott a szentélyhez, nem pusztán a saját szemeinek 
megelégítése volt az ott látható látvánnyal, hanem az előrelépés a hitben. Teljes szívvel 
Istenre támaszkodni a fejlődés nem közönséges szintjének elérésével egyenértékű, amit 

                                                
1919 “Ou, du meurier.” — Széljegyzet. “Vagy, az eperfa.” 
1920 “Fontem ponent.” — Latin. “La rendent semblable a une fontaine.” — Francia. 
1921 A Károli-fordítás szerint: bizony áldással borítja el korai eső – a ford. „A medencék, vagy víztározók, 
valamint a kutak megszokottak a keleti sivatagokban: utóbbiakat a források, míg az előbbieket az esők táplálják, 
ahogyan itt is olvassuk. Mindkettőből sok van Júdeában, s ezek Rauwolff szerint nagyobb számban vannak 
ezekben az országokban, mint a magashegyi források, azaz a folyóvizes kutak és patakok. Ezek közül néhányat a 
mellettük lakó népek használnak, néhányat az utazók, s különösen azok, akik vallásos ügyben utaznak, például a 
mekkai zarándokok. A zsoltáros az efféle gondoskodásra utal, amit az odaszánt izraeliták készítettek a 
Jeruzsálem felé vezető útjukon.” – Mant. Ezt az utolsó mondatot nagyon változatosan fordították. Az összes 
változatban eltérő értelemben magyarázták, mint Kálvin, és a vele megegyező angol változat. A Septuaginta 
olvasata: „A törvényadó áldást fog osztani.” Dr. Adam Clarke szerint: „Sőt, a tanítót is beborítják, vagy befedik 
az áldások”. „Isten”, mondja, „gondoskodik az őt követő tanítókról a saját szíve szerint, tudással táplálja őket, s 
miközben megöntöznek másokat, ők maguk is megnedvesednek”. Mudge olvasata: „Még a Moreh is 
tavacskákba öltözik”. Ő a 6-8. verseket ekképpen fordítja: „Milyen boldog az ember, akinek az ereje Benned 
van! akik szívükkel járják útjaikat. A Baca völgyét kúttá teszi, még a Moreh is tavacskákba öltözik. Erőről erőre 
jutnak, míg meg nem jelenik az Isten előtt a Sionon”. Ezekkel az igeversekkel kapcsolatosan jegyzi meg: „Én a 
hatodik vers utolsó részét a hetedik vers első szavával kapcsolom össze (ahogyan a Septuaginta vezeti, és 
ahogyan az értelem látszólag megkívánja), csekély változtatással עברו–ra. Az egyes szám-többes szám váltással, 
amint azt már sokszor megjegyeztem, nem kell törődni. ’Milyen boldog az ember, aki Általad megerősítve érzi 
magát; a Jeruzsálemben vivő utakat járja szíve teljes hajlandóságával! Úgy megy át a Baca völgyén teljes 
lélekkel, mintha az telve lenne kutakkal, s a Moreh-n, mintha tele volna üdítő tavacskákkal.’ (Feltételezem, hogy 
ez két sivatagos hely az úton.) ’Egyre erősödik, amint halad előre, s megjelenik Isten előtt a Sionon.’” 
1922 “Ou, de troupe en troupe.” — Széljegyzet. “Vagy, társaságról társaságra.” 
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egyetlen ember sem képes elérni, amíg a gőgje el nem terül a porban, s a szíve ténylegesen 
meg nem alázkodik. Isten keresésének ezt a módját javasolván önmagának, Dávidnak az volt 
a célja, hogy imával szerezze meg az erőt, melytől megfosztottnak érzi magát. Az igevers záró 
mondatát, a te ösvényeid vannak szívében,1923 egyesek így fordítják: azok boldogok, akik az 
Isten által kijelölt utat járják, mert semmi sem ártalmasabb az ember számára, mint a saját 
értelmében bízni. Nem helytelenül mondja a törvényről: „ez az út, ezen járjatok” (Ézs30:21). 
Valahányszor csak az emberek elfordulnak – bármely csekély mértékben is – az isteni 
törvénytől, eltévednek, s romlott hibákba keverednek bele.  Helyesebb azonban a mondatot az 
igeszakasz témájára korlátozni, s úgy értelmezni, hogy azok a boldogok, akiknek a 
legmagasztosabb becsvágya Istent tudni az életük Vezetőjének, s akik ezért Hozzá közel 
akarnak lenni. Isten, amint azt már korábban megjegyeztük, nem elégszik meg a pusztán 
külsődleges ceremóniákkal. Ő arra vágyik, hogy mindenki felett uralkodjon, és Magának 
alávetve tartson, akiket a sátrába hív. Bárki tehát, aki megtanulta, mekkora áldottság Istenben 
bízni, elméje minden vágyát és képességét beveti majd, hogy teljes sebességgel Istenhez 
siethessen. 

7. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt. A zsoltáros szavainak az a 
jelentése, hogy semmiféle akadály nem képes Isten megvilágosított és bátor imádóit 
eltántorítani attól, hogy lelkiismereti kérdést csináljanak a szentélyben történő várakozásból. 
Ezzel a beszédmóddal az előzőleg tett kijelentését erősíti meg, miszerint semmi sem 
kívánatosabb, mint naponta részt venni az Isten imádatában, a zsoltároshoz hasonlóan 
kimutatván: semmiféle nehézség sem képes kioltani a kegyesek heves vágyakozását, és 
meggátolni őket a jókedvű sietségtől a szent összegyülekezésekbe, még ha útjuk a száraz és 
puszta sivatagokon vezet is át. Miután a הבחא habbacha héber szó, amikor az utolsó betűje a ה 
he könnyeket jelent,mikor viszont az א alef, akkor eperfát, ezért a kifejezést egyesek a siralom 
völgyének, mások az eperfák völgyének olvassák.1924  A fordítók többsége az első változatot 

                                                
1923 „A héberben: az utak a szívében vannak, azaz a templomhoz vezető utak az ő örömének tárgyai. Az előző 
versben utalt a papok, stb. boldogságára, akik folytonosan az Úr szolgálatában vannak, itt pedig kifejezi a többi 
izraelita boldogságát, akik az istentiszteletet látogatták a templomban.” – Dr. Good’s new Version of the Book of 
Psalms, with Notes. 
1924 “Au reste, pource que le mot Hebrieu Habbacha, quand il est escrit par un He, en la fin, signifie Pleurs: et 
quand il ha un Aleph, en la fin, signifie un meurier, les uns lisent yci Vallee de pleurs, les autres Vallee du 
meurier. Or combien que la pluspart suyve la premiere lecture, l’opinion toutesfois des derniers n’est pas sans 
apparence.” A Septuaginta a בכא bacha szót itt a του κλαυμνος, Aquila a κλαυμαου, „a siralomé”, a Vulgata 
pedig a lachrymarum, „a könnyeké” kifejezéssel fordítja, a szót a בכה bacah igéből származónak tekintve, 
aminek a jelentése sírni, könnyet hullatni. „A בכא baca, eperfa helyett”, mondja dr. Adam Clarke, „hét 
kéziratban a בכה bacah, siránkozás szerepel. Hiszem, hogy a Baca ugyanaz, mint a Bókim a Bír2:1-5-ben, amit a 
sírás völgyének neveznek.” Mások szerint azonban a bacha eperfát jelent, amit a feltételezések szerint azért 
neveznek így, mert a gyümölcse könnyekre emlékeztető levet csepegtet. Az angol Bibliában, miközben a „Baca” 
megtartotta a tulajdonképpeni jelentését, a széljegyzetben a szó olvasata „eperfáké”, míg a בכאים bechaim, a בכא 
baca többes száma, ami megtalálható a 2Sám5:23-24-ben, és az 1Krón14:14-15-ben, az angol változatban is 
„eperfáknak”, míg a Septuagintában és a Vulgatában „körtefáknak” van fordítva. Harmer a vizsgált 
igeszakasszal kapcsolatos megjegyzéseiben az „eperfák” fordítást azon az alapon tartja rossznak, hogy az eperfa 
nem őshonos Júdeában. Ez a vélemény azon alapszik, amit Hasselquist jelentett ki, miszerint ez a fa aligha nő 
Júdeában, s Galileában is nagyon kevés van belőle, de bőségben megtalálható Szíriában és a Libanon hegyén. A 
bőséges mennyiségének az okát ezeken a helyeken abban látja, hogy lakosok selyemkészítéssel foglalkoznak, s 
megjegyzi: ha ez a fa őshonos lett volna Júdeában, akkor ott még mindig sok lenne belőle. Ő azt feltételezi, hogy 
a szomorúfűzről van itt szó. Harmer’s Observations, 3, kötet, 253-254. oldal. Erős ellenvetés azonban ezzel az 
elképzeléssel szemben az, hogy a fűzfa a nedves helyeket, vagy a patakpartot kedveli, nem pedig a sivár, vagy 
sivatagos helyet, amilyennek a szóban forgó völgy is tűnik. Parkhurst és Gesenius úgy vélik, hogy a בכא bacha 
valamiféle nagy bokrot (pl. Amyris Gileadensis) jelent, amit az arabok ma is a Baca névvel illetnek, s ami 
valószínűleg a csepegő és illatos mézgájáról kapta ezt a nevet. 
Az izraeliták szemlátomást ezen a völgyön szoktak keresztülmenni Jeruzsálembe menet, de az igemagyarázók 
nincsenek egy véleményen a pontos helyét illetően. Egyesek, mint pl. Dathe azt feltételezik, hogy erre a helyre 
utalnak a Sámuel és a Krónikák könyvéből vett fent említett igeszakaszok. A Fragments to Calmet-ben úgy 
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fogadja el, de a másik vélemény sem teljesen valószínűtlen. Kétségtelen azonban, hogy száraz 
és kopár sivatagokat kell itt értenünk, melyeket keresztülutazni sok nehézséget és 
szűkölködést jelentett különösen a vízhiány miatt, mert az ivás minden másnál fontosabb az 
utazók számára. Dávid ezt a kegyesek állhatatossága bizonyítékának szánta, akiket a vízhiány, 
ami gyakorta elbátortalanítja az utazókat útjuk folytatásától, nem gátol meg abban, hogy Isten 
keresésére siessenek, még ha útjuk homokos földön és völgyeken vezet is keresztül. Ezekben 
a szavakban egy feddést is intéz azok tunyaságának, akik nem vetik magukat alá semmiféle 
kényelmetlenségnek azért, hogy Isten szolgálatából húzhassanak hasznot. Belemerülnek a 
saját könnyebbségükbe és örömeikbe, s nem engedik, hogy ezeket bármi is megzavarja. Ők, 
amennyiben nem szükséges semmiféle erőkifejtést tenni, vagy áldozatot hozni, készséggel 
vallják magukat Isten szolgáinak, de a hajuk egy szálát sem adnák, vagy a legcsekélyebb 
áldozatot sem hoznák a prédikált evangélium hallgatásának szabadságáért, vagy a 
sákramentumok élvezetéért. Ez a lusta lélek, amint az nyilvánvaló a mindennapos 
megfigyelésből, tömegeket tart szorosan a saját fészkükhöz kötözve úgy, hogy nem képesek 
lemondani a legkevésbé sem a saját könnyebbségükről és kényelmükről. Sőt, még azokon a 
helyeken is, ahol a templomi harangok hangjára gyűltek össze nyilvános imádkozásra,1925 
hallgatni az üdvösség tanítását, vagy részesedni a szent sákramentumokból, látjuk, hogy 
egyesek átadják magukat a szunyókálásnak, mások csak a haszonról gondolkodnak, egyesek 
belegabalyodnak a világi dolgokba, mások pedig a maguk mulatságaiba. Nem meglepő tehát, 
hogy ha azok, akik nagyobb távolságra laknak, s nem élvezhetik ezeket a vallási 
szolgálatokat, valamint az üdvösség eme eszközeit anélkül, hogy bizonyos áldozatot ne 
hoznának érte a világi javaikból, otthon maradva heverésznek. De hogy ők ne élhessenek 
biztonságban és önelégülten a külső bővelkedés élvezetében, Dávid kijelenti, hogy akik 
igazán a szívükön viselik a vallást és őszintén szolgálják az Istent, azok Isten szentélye felé 
irányítják lépteiket, de nemcsak akkor, amikor az út könnyű és vidám, s árnyékban és 
gyönyörű tájakon át vezet, hanem akkor is, amikor rögös és kopár sivatagokon kell 
keresztülmenniük. S inkább készítenek maguknak víztárózókat fáradságos munkával, 
semhogy ne folytathassák útjukat a vidék szárazsága miatt. 

8. Erőről erőre jutnak. Ebben az igeversben ugyanazt a kijelentést ismétli. A Sion 
hegye a hely, ahol a törvény kijelölése alapján a szent összegyülekezéseket tartották, miután a 
frigyláda odakerült. Ezért mondja, hogy Isten népe nagy létszámban jön majd a Sionra, 
egymást buzdítva erre a jó cselekedetre.1926 A חיל chayil szó néha csapatot, vagy 
                                                                                                                                                   
vélik, hogy valahol a Libanon hegyei között terült el, s néhány patakocska futott keresztül rajta, és ez volt a 
legészakibb terület, ahonnan a lakosoknak Jeruzsálembe kellett utazniuk. De la Roque (Voyage de Syrie) 
kijelenti, hogy Baalbek provinciája, vagy inkább egész területe a hegyek felé arab nyelven Al-Bkaa, amit mi a 
Bekaa-völgynek nevezünk. Ezt egy folyó, és megannyi patak látja el vízzel. Ha azonban Kálvinnak az igeversre 
adott magyarázata helyes, akkor a szóban forgó völgy éppenhogy nem bővelkedett a vízben, hanem valamiféle 
száraz és sivár szurdok volt a hegyek között, amit nem öntöztek patakok, és nem öltözött zöldbe, s ahol s 
szomjas utazó ásni volt kénytelen, hogy vizet találjon, és víztározókat kellett kialakítani a földben az esővíz 
befogadására. Dathe így fordítja: „Áthaladva Baca száraz völgyén az is jól öntözöttnek tűnik a számukra. Az 
őszi eső frissíti fel őket.” „A Jeruzsálembe vezető út”, mondja, „kétségtelenül fájdalmasnak bizonyult ezeknek az 
utazóknak a számára. De miután vágyakoztak a szent városban tartandó ünnepségek után, ezek a helyek úgy 
tűntek a számukra, mintha források öntöznék valamennyit.” Celsius (Merrick Megjegyzéseiben idézve), miután 
megjegyzi, hogy a feltételezés, mely szerint ez egy bizonyos völgy volt, melyben a forrásokra ásással kellett 
rátalálni, s amely ugyancsak jól szemléltetné a témát, a kételyeit fejezi ki a helyességét illetően, s azzal folytatja, 
hogy a völgyek általában nincsenek híján a víznek. Ezért inkább azt képzelné: azért nevezték a siralom 
völgyének, mert bokrokkal és sziklákkal megtűzdelt völgy volt, melyen nem lehetett átkelni munkálkodás és 
könnyek nélkül, s az 5Móz21:4-re utal annak bizonyítására, hogy voltak ilyen völgyek Júdeában. 
1925 “Ou la cloche sonnera pour appeler les gens aux prieres publiques.” 
1926 „Horsley olvasata: ’faltól falig’; Merrické: ’állomástól állomásig’, másoké: ’erényről erényre’, a szó katonai 
értelmében. Mindegyik változatnak ugyanaz a jelentése: kitartanak minden nehézség, vagy ellenállás ellenére, a 
szívük Sion hegyének elérésére irányul.” – Williams. „Gejerusszal együtt úgy vélem, hogy a héber eredeti 
fordítható az erőről erőre (Rm1:17, megfelel a hitből hitbe szavaknak), vagy a dicsőségről dicsőségre 
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embercsoportot is jelent, de a legszokásosabb jelentése a hatalom, vagy az erő. Jobban 
összhangban lesz tehát a kifejezés közönséges jelentésével a szakaszt így fordítani: erőről 
erőre,1927 utalván arra, hogy a szentek folytonosan új erőre tesznek szert a Sion hegyére 
mentükben, s fáradtság, vagy kimerültség nélkül folytatják útjukat, mígnem elérik a kívánt 
helyet, s szemlélik Isten ábrázatát. Ha a csapat szót tartjuk jobbnak, akkor az igeszakasz 
jelentése az, hogy nem csak kevesen fognak menni, hanem nagy létszámban. A módról, 
ahogyan Isten megmutatta Magát az Ő népének a templomban, a régi időkben, máshol már 
beszéltünk, főleg a 27. zsoltár 4-5. verseinél. Ott nem Isten látható képét szemlélhették, 
hanem a szövetség ládája volt az Ő jelenlétének jelképe, s az igazi imádók tapasztalatból 
tudták, hogy azzal nagy segítséget kaptak a közeledéshez Őhozzá. 

 
9. Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg 

Jákóbnak Istene! Szela. 
10. Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját! 
11. Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék 

az én Istenem házában ajtónálló lenni,1928 hogysem lakni a gonosznak sátorában! 
12. Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja 

meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek. 
13. Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned. 
 
9. Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet. Dávid ahelyett, hogy 

a világi emberekhez hasonlóan járna el, akik ostobán és haszontalanul gyötrik és kínozzák 
magukat, belülről táplálván a vágyaikat, nagyon bölcsen Isten felé irányítja a kívánságait és az 
imáit. Ebből az is nyilvánvaló, hogy nem szokott tetszelgő kérkedésbe merülni, mint sok 
képmutató, akik kívülről a csodálatos buzgóság lázában égnek, ám Isten mindent látó szeme 
nem lát mást a szívükben, csak hidegséget. Először is általánosan könyörög azért, hogy Isten 
kegyeskedjen őt meghallgatni. Utána elébe megy a kísértésnek, mely képes nagyon gyorsan 
kialakulni abból, hogy most látszólag el van vágva az egyháztól, s meg van abban 
akadályozva, hogy a többi igaz hívővel társítsa és sorolja egy csoportba önmagát Isten 
védelme alatt. Ha nem volna az egyház tagja, nem mondhatnák általánosan, és mondhatni 
minden tagja nevében: Mi paizsunk! De ezt a kijelentést megtéve a nagy előjogot még jobban 
kifejező nyelvezetet használ, utalván a királyi felkenetésre, amivel Isten tisztelte meg őt 
Sámuel keze által (1Sám16:12). A lásd meg a te felkented orczáját szavak nagyon 
hangsúlyosak, bár sok fordító ridegen átugorja ezeket. Isten kegyessége elnyerésének 
reménységére buzdítja magát abból a megfontolásból kiindulva, hogy isteni parancsra felkent 
király. Tudván azonban, hogy az ő királysága csak valami látványosabb dolog árnyéka és 
előképe, kétség sem férhet hozzá, hogy ezeknek a szavaknak a kimondásával a cél, amire 
törekedett, az isteni kegy elnyerése volt a Közbenjáró segítségével, Akinek ő volt az előképe. 
Mintha ezt mondta volna: én személy szerint méltatlan vagyok arra, hogy helyreállíts engem, 
de a felkenetés, mellyel az egyetlen Megváltó előképévé tettél engem, bebiztosítja az áldást a 
számomra. Ez tehát arra tanít minket, hogy Isten kizárólag Krisztus közvetítésén keresztül 
békél meg velünk, Akinek a jelenléte szétszórja és eloszlatja a bűneink összes sötét felhőjét. 
                                                                                                                                                   
(2Kor3:18) kifejezéssel, s azt jelenti, hogy miközben a többi utazó egyre jobban elfárad az utazás során, az itt 
említett kegyesek mindegyike a nekik juttatott frisstők által az erő egyik fokáról a másikra jut, viresque acquiret 
eundo. Miután Jeruzsálemet az Újszövetség a menny előképeként mutatja be, én semmi irracionálist sem látok 
annak feltételezésében, hogy az ihletett szerző a Jeruzsálembe történő felmenetel leírásával egyben azt a lelki 
fejlődést is a szeme előtt tartotta, ami a magasságos városhoz, mindannyiunk anyjához vezet. Az előttünk álló 
szavak természetesen nagyon illenek az ebben az értelemben vett előrehaladásban tett lépésekre: erőről erőre, a 
keresztyén tökéletesség egyik állapotából a másikba.” – Merrick’s Annotations. 
1927 „Ailleurs.” Ez a kiegészítés nem szerepel a latin változatban. 
1928 A Károli-fordítás szerint: inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni – a ford. 
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11. Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt. Ellentétben az 
emberiség nagyobbik részével, akik úgy akarnak élni, hogy nem tudják, miért vágynak 
egyszerűen az életük meghosszabbítására, Dávid itt nemcsak arról tesz bizonyságot, hogy az 
egyetlen cél, amit maga elé tűzött az életben, Isten szolgálata, hanem emellett még arról is, 
hogy egy napot többre értékelt az Isten szolgálatában, mint hosszú idő eltöltését a világi 
emberek között, akiknek a társadalmából az igaz vallás száműzetett. Csakis a papok számára 
volt törvényes belépni a templom belső, és legbelsőbb részeibe, ezért Dávid konkrétan 
kijelenti, hogy ha kap egy helyet a bejáratnál, megelégszik alantas helyzetével. A héber ספ 
saph szó ugyanis ajtónállót, vagy ajtóküszöböt jelent.1929 Az értéket, amit a szentélynek 
tulajdonít, nagyon látványos fényben tünteti fel az a hasonlat, mely szerint inkább szeretne 
magának egy helyet a templom ajtajában, semmint a gonoszság sátrainak teljes birtokába 
jutni. E szavak világos jelentése az, hogy inkább vessék közönséges és semmi tiszteletnek 
nem örvendő helyre, ha Isten népe között lehet, semmint a legmagasabb rangra emelkedjen a 
hitetlenek között. A kegyesség valóban ritka példája! Sokan vannak, akik szeretnének helyet 
foglalni az egyházban, de a becsvágynak az elme feletti uralma következtében csak kevesen 
vannak, akik megelégednek egy hellyel a közönséges és átlagos osztályokban.  Majdnem 
mindenkit elvon a megkülönböztetett pozícióba emelkedés tomboló vágya, és el sem tudják 
képzelni a megkönnyebbülést, amíg a kiválóság valamely fokára nem jutottak. 

12. Mert nap és paizs az Úr Isten. A Nappal való összehasonlítás által közvetített 
elképzelés az, hogy amiképpen a Nap a fényével megeleveníti, táplálja és megörvendezteti a 
világot, úgy tölti el Isten jóságos arca örömmel az Ő népének szívét, vagy inkább hogy sem 
nem élnek, se nem lélegeznek, amíg nem ragyog rájuk. A pajzs kifejezéssel azt jelzi, hogy az 
üdvösségünk, amit egyébiránt megszámlálhatatlanul sok veszély fenyegetné, tökéletes 
biztonságban van az Ő védelmében. Isten kegyessége az életadásban messze nem volna 
elegendő az állapotunk szükségleteihez, ha egyidejűleg a sok veszély közepette nem vetné be 
a hatalmát is, mint pajzsot, a mi védelmünkre. A rögtön ez után következő mondat: kegyelmet 
és dicsőséget ád az Úr tekinthető úgy, hogy ezzel azt fejezi ki: akiket Isten a kegyelmével 
megkülönböztetett ebben a világban, azokat végül majd örök dicsőséggel koronázza meg az Ő 
mennyei királyságában. De ez a megkülönböztetés a kegyelem és a dicsőség között attól 
félek, túlontúl kifinomult. Ezért jobb lesz úgy magyarázni a mondat jelentését, hogy miután 
Isten egyszer a kegyeibe fogadta az istenfélőket, eljuttatja őket a nagy tisztességre, és soha 
nem szűnik meg őket az áldásaival gazdagítani.1930 Ezt erősíti meg a következő mondat: nem 
vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek. Ez nyilvánvalóan arra tanít minket, hogy Isten 
nagylelkűsége soha ki nem meríthető, hanem szüntelenül árad. Ezekből a szavakból 
megtanuljuk, hogy bármiféle kiválóság van is bennünk, az kizárólagosan Isten kegyelméből 
származik. Egyben azonban speciális jelzést is tartalmaznak, amivel Isten igazi imádói 
megkülönböztethetők a többiektől: az ő életüket a szigorú becsületesség alapelvei formálják 
és szabályozzák. 

A felkiáltás, amivel Dávid a zsoltárt zárja, Boldog ember az, a ki bízik benned, 
látszólag az ő száműzetésének idejére utal. Korábban leírta azok áldottságát, akik Isten 
sátoraiban lakoznak, most pedig elismeri, hogy jóllehet egy ideig meg volt fosztva ettől a 
kiváltságtól egyáltalában nem volt teljesen nyomorult, mivel a legjobb vigasztalásban volt 
része, ami abból fakad, hogy a távolból szemlélte Isten kegyelmét. Ez a példa nagyon is méltó 
a megkülönböztetett figyelmünkre. Amíg meg vagyunk fosztva Isten jótéteményeitől, 

                                                
1929 Így tehát a חיסתופ histopheph ige, ami ebből a főnévből származik, azt jelenti: a küszöbön ülni. 
1930 Ezt a magyarázatot fogadja el Walford, aki így olvassa: „Jehova kegyességet és tiszteletet ad”. „Az általános 
félremagyarázás e szavakról az”, jegyzi meg, „hogy Isten először kegyelmet ad a Földön, majd dicsőséget a 
mennyben. Ez azonban inkább a fül, semmint az értelem magyarázata. A szerző nyilvánvalóan a becsületesen 
járás jelenlegi boldog következményeiről beszél, amint azt rögtön utána mondja is. Kálvin megítélése egyezik 
ezzel a kijelentéssel.” 
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szükségszerűen nyögnünk és a szívünkben szomorkodnunk kell. De nehogy a 
nyomorúságaink érzése elborítson bennünket, bele kell vésnünk az elménkbe, hogy még a 
megpróbáltatásaink közepette is maradjunk boldogok, ha a hitet és a türelmet gyakorolhatjuk. 
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85. zsoltár 
 
Miután Isten új nehézségekkel és csapásokkal próbálta meg a népét a babiloni 

fogságból történt visszatérésük után, ők először is megemlítik a szabadulásukat, mint érvet, 
amiért nem hagyhatja abba a kegyelmének munkáját. Azután elpanaszolják a 
megpróbáltatásaik hosszas folytatódását. Harmadjára pedig a reménységtől és a 
magabiztosságtól ihletetten diadalt ülnek a neki megígért áldottságban, mert a visszatérésük a 
saját országukba összekapcsolódott Krisztus királyságával, amiből előre látták minden jó 
dolog nagy bőségét.1931 

 
1. Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára. 
2. Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből 

való foglyokat. 
3. Elengedted népednek álnokságát,1932 elfedezted minden bűnüket. Szela. 
4. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. 
5. Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való 

bosszankodásodat! 
 
2. Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Azok, akik jövő időben fordítják a szavakat, 

véleményem szerint lerontják azok jelentését. Ezt a zsoltárt valószínűleg azért írhatták, hogy a 
nép énekelje Antiochus kegyetlen zsarnoksága idején, s a múltbéli szabadulásból kiindulván 
felbátorodva várják az isteni jóindulat friss és folytatólagos jeleit. Isten, bizonyságot tévén 
ezáltal, hogy a bűneik, legyenek bármennyire nagy számúak és fokozottak, mégsem voltak 
képesek kitörölni az Ő elméjéből a szövetségének emlékezetét úgy, hogy engesztelhetetlenné 
vált volna Ábrahám gyermekei iránt, valamint süketté az imáikra.1933 Ha korábban nem 
tapasztalták volna meg az isteni jóság figyelemre méltó jeleit, úgy biztosan összeroskadtak 
volna a jelenlegi megpróbáltatásaik terhe alatt, különösen mikor azok ily hosszan 
folytatódtak. A fogságból történt szabadulásuk okát annak az bőséges szeretetnek 
tulajdonították, amellyel Isten felkarolta az Önmaga számára kiválasztott földet. Ebből 
következik, hogy a kegyessége szüntelenül áradt, s a kegyeseket az a meggyőződés ihlette az 
imádkozásra, hogy tudatában lévén a saját választásának, könyörületesnek mutatkozott a saját 
földjével szemben. Máshol már volt alkalmunk megjegyezni, hogy semmi sem bátorít minket 
jobban a kegyelem trónja elé járulásra, mint a megemlékezés Isten korábbi jótéteményeiről. A 
hitünk rögvest összeroskadna a nehézségektől, s a szomorúság is elfojtaná a szívünket, ha 

                                                
1931 Általános az egyetértés, hogy ennek a zsoltárnak a témája a zsidók hazatérése a babiloni fogságból. Ennek 
ünneplése közben a zsoltáros egy prófétai impulzustól indíttatván előre jelzi a Krisztus eljövetelével kapcsolatos 
sokkal nagyobb szabadulást.” – Dimock. 
 .nasata avon, ’Elhordoztad, vagy elvetted az álnokságot. Utalás a bűnbak ceremóniájára.” – dr ,נשאת עון„ 1932
Adam Clarke. „Szállóige a zsidó doktorok között”, mondja Hammond, „hogy a fogság az engesztelés egyik 
módja, s az abból való visszatérés biztos jele volt annak, hogy a bűn, amiért az kiszabatott, megbocsáttatott, vagy 
eltöröltetett. Ez, mondja Abarbanel a 3Móz16-tal kapcsolatosan, Azázelben, vagyis a bűnbakban 
körvonalazódott, ami, miközben a másikat levágták, bűnáldozat volt, amint az kiderül a 3Móz16:5-ből: ’Izráel 
fiainak gyülekezetétől pedig vegyen át két kecskebakot bűnért való áldozatul’. Majd megvallván a bűneiket 
felettük (3Móz5:21: ’tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izráel fiainak 
minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az 
arravaló emberrel a pusztába’). Ez pedig azt mutatja meg, hogy el kellett vinniük a bűneiket magukkal a fogság 
földjére, a pusztába, arra a földre, amely bármilyen is volt, az isteni gondviselés jelölte azt ki a deportálásukra. 
Most miután visszatértek onnan, a bűneik, amiért a büntetést kapták, feltételezetten hátra maradtak, s többé már 
nem illetheti őket vád ezek miatt, azaz ha a korábbi bűneikről már nem történik megemlékezés.” 
1933 “Ne faire qu’il ne fust enclin et pitie envers les enfans d’Abraham pour exaucer leurs prieres.” 
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nem tanulnánk meg hinni a múltbéli tapasztalatokból kiindulva, hogy Ő hajlandó 
könyörületesen meghallgatni szolgáinak imáit, s mindig nyújt nekik támogatást, mikor a 
körülmények ezt megkövetelik, miután minden korban megmarad ugyanaz az ok a jóságának 
folytatódására. A próféta tehát örömmel vonatkoztatja korának hívőire a jótéteményeket, 
melyeket a régi napokban adott meg Isten az atyáiknak, mert mind ők, mind atyáik ugyanarra 
az örökségre hívattak el. 

3. Elengedted népednek álnokságát. Nagyon természetes volt a hívők számára 
megriadni, s összezavarodni a bűneik miatt, ezért a próféta elvesz minden alapot a minden 
elborító félelemtől, megmutatván nekik, hogy Isten a népének megszabadításában 
kétségbevonhatatlan bizonyítékát adta az ingyenes megbocsátásnak. Korábban ezt a 
szabadulást kizárólagosan Isten jótetszésére és ingyenes kegyelmére vezette vissza, de miután 
ez kimunkáltatott, a nép bűnei elválasztották őket Istenüktől, és elidegenítették Őt tőlük, 
szükségesé vált, hogy a megbocsátás orvossága jöjjön a segítségükre. Azt mondván, hogy a 
nép álnokságai el lettek engedve, nem a megújult és a bűneiktől megtisztult kegyesekre utal, 
más szóval nem arra a munkára, mely által Isten, megszentelve őket a megújulás Lelkével, 
ténylegesen elvezi a bűneiket. Amit mondani akar, azt rögvest ezután magyarázza meg. Az 
igeszakasz jelentése röviden ez: Isten úgy békélt meg a zsidókkal, hogy nem tulajdonította 
nekik a bűneiket. Mikor azt olvassuk Istenről, hogy elfedezte a bűnöket, annak jelentése az, 
hogy eltemette azokat, s többé már nem kerülnek ítéletre, ahogyan már bővebben is 
elmagyaráztuk ezt a 32. zsoltár elején. Mikor tehát megbüntette a népe bűneit a fogsággal – 
miután az volt az Ő akarata, hogy ismét visszakerüljenek a szülőhazájukba – felszámolta 
ennek nagy akadályát a bűneik eltörlésével, mert a szabadulás a büntetésből a bűnök 
megbocsátásának függvénye. Ezzel egy érvet nyerünk a szofisták ostoba képzelgésének 
megcáfolásához, amit nagy titokként tárnak elénk, miszerint Isten fenntartja a büntetést, bár 
megbocsátja a vétket. Isten viszont az Ígéjének minden részében azt jelenti be, hogy a célja a 
megbocsátással az, hogy megbékélvén egyúttal a büntetést is enyhíthesse. Ennek további 
megerősítésével találkozunk a következő igeversben, ahol arról kapunk tájékoztatást, hogy 
Isten könyörületes hajlandósággal viseltetett a népe iránt, hogy visszavonhassa a kezét a 
büntetésüktől. Miféle valamelyes mértékben is elfogadható válasz adható erre a szofistáknak, 
akik azt állítják, hogy Isten nem volna igazságos, ha a vétek megbocsátása után nem hajtaná 
végre a büntetést az Ő igazságosságának szigorú követelményei szerint? A bűn 
megbocsátásának következménye az, amikor Isten az Ő áldásával arról tesz bizonyságot, hogy 
többé már nem haragszik. 

5. Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene. Az istenfélők itt gyakorlatiasan 
vonatkoztatják magukra a pillanatnyi körülményeiknek megfelelően azt, amit korábban 
hosszasan taglaltak Isten atyai kedvességéről a népe iránt, akiket megváltott. S Hozzá, Aki 
által a korábbi állapotuk helyreállítását várják, intézik a megszólítást: szabadításunk Istene, 
hogy még a legkétségbeejtőbb körülmények közepette is bátorítsák magukat az Isten hatalma 
által történő szabadításra.  Jóllehet az érzékek és az értelem szemei számára nincs látható 
alapja az állapotunkat illető kedvező reménykedésnek, illik hinnünk abban, hogy a 
szabadulásunk biztonságban van az Ő kezében, s amikor csak tetszik Neki, képes könnyedén 
és azonnal eszközöket találni a szabadulásunk kivitelezéséhez. Miután Isten haragja minden 
megpróbáltatásunk oka és eredete, a kegyesek itt azért könyörögnek Neki, hogy fordítsa azt 
el. Ez a sorrend megérdemli a figyelmünket, mert olyan elpuhultak és nyúlszívűek vagyunk a 
megpróbáltatások elhordozásában, hogy amint Isten csak a kisujjával is sújt ránk, rögtön 
elkezdünk neki nyögve és panaszos kiáltásokkal könyörögni, hogy kíméljen meg minket. Azt 
azonban elfelejtjük kérni, aminek pedig főleg le kellene kötni a gondolatainkat, hogy 
szabadítson meg minket a vétkektől és az ítélettől, s azért felejtjük ezt el megtenni, mert 
vonakodunk a saját szívünkbe pillantani, és önmagunkat megvizsgálni. 
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6. Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é 
haragod? 

7. Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? 
8. Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi 

nékünk! 
9. Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az ő 

népének és kegyeltjeinek, és1934 vissza ne térjenek a bolondságra. 
 
6. Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Itt az istenfélők a megpróbáltatásaik hosszas 

folytatódását siratják, s egy érvet származtatnak az imában Isten természetéből, amiképpen 
meg van írva a törvényben: „Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a 
haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát 
hamisságot, vétket és bűnt” (2Móz34:6-7). Ezt az igazságot a Zsolt30:6-ban is olvashattuk: 
„Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, 
reggelre öröm”. Illik tehát nekünk, mikor imádkozni kezdünk, eltöprengeni az isteni 
ígéreteken, hogy alkalmas kifejezésekhez jussunk. Első ránézésre úgy tűnhet, hogy ezek az 
odaszánt zsidók hibát találnak Istenben, mintha Ő nagyon más fényben mutatná be nekik a 
jellemét, mint ahogyan szokta. A cél azonban, ami a szemük előtt lebegett, kétségtelenül az 
volt, hogy a kísértésekkel szemben vívott határozott küzdelmükben Isten természetének 
szemléléséből merítsenek reményt a szabadulásra úgy, mintha fix alapelv lenne, hogy Ő nem 
haragudhat örökké. Egyébként megfigyelhetjük, hogy az imádkozásuk eme módjából 
nyilvánvaló: a megpróbáltatások akkora súlya nehezedett rájuk, hogy már majdnem 
képtelenek voltak továbbra is elviselni azt. Tanuljuk meg tehát, hogy jóllehet Isten nem 
feltétlenül adja meg azonnal a visszatérő kegyének világos jeleit, nekünk mégis ki kell 
tartanunk a komoly imádkozásban. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy akkor Isten hiába ígérte 
meg, hogy a haragja nem lesz tartós, arra azt válaszolom: ha alkalmas nézeteket alakítunk ki a 
bűneinkről, akkor a haragja bizonyosan mindig rövid ideig tartónak fog tűnni. Ha pedig 
emlékezetünkbe idézzük kegyelmének örök menetét, akkor egyenesen azt valljuk majd, hogy 
a haragja csak egy pillanatig tartó. Mivel a romlott természetünk mindig visszaesik 
természetes hajlamainak fékezhetetlen kielégítésébe, a rengeteg helyesbítés elkerülhetetlenül 
szükséges ennek teljes megváltoztatásához. A kegyesek még mindig a témánál maradva azt 
kérdezik a 7. versben, hogy vajon Isten nem eleveníti-e őket meg. Teljesen meg lévén 
győződve annak az alapelvnek az igazságáról, hogy a büntetések, melyekkel Isten a 
gyermekeit sújtja, csak ideig-óráig tartók, azzal buzdítják magukat a magabiztos várakozásra, 
hogy jóllehet joggal haragszik és fordítja el az arcát tőlük, mégis, mikor a könyörületéért 
könyörögnek, kiengesztelődik, és megelevenítvén a holtat, a siralmukat újra vígságra fordítja. 
A megelevenít szóval arról panaszkodnak, hogy majdnem a halottakra hasonlítanak, akiket 
elkábítottak, és földre terítettek a megpróbáltatások. S mikor megígérik maguknak az okot az 
örömre, arra utalnak, hogy addig viszont majdnem teljesen kimeríti őket a fájdalom. 

8. Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet. Ezekben a szavakban ugyanaz az 
ellentét húzódik meg, mint az előző mondatban. Azért könyörögvén, hogy kegyelem rájuk is 
kiterjedjen, s a szabadulás adassék meg nekik, megvallják: e két áldás mindegyikétől meg 
lettek fosztva. A régi szentek eme állapotára tekintettel tanuljuk meg: ha annyira lesújtanak a 
megpróbáltatások, hogy a szélsőségességig, és a kétségbeesés határára jutunk, akkor is Istenre 
bízzuk magunkat. A kegyelmet helyesen említik először, majd ehhez teszik hozzá a 
szabadulást, ami a kegyelem munkája, vagy gyümölcse. Nem lehet ugyanis más okot 
tulajdonítani annak, hogy Isten a mi Szabadítókként lép fel, mint hogy Ő könyörületes. Ebből 

                                                
1934 A Károli-fordításban a hogy kötőszó szerepel – a ford. 



 823 

következik, hogy mindazok, akik a saját érdemeikkel hozakodnak elő Előtte indokként a 
kegyességének elnyeréséhez, éppen hogy elrekesztik a szabadulás útját. 

9. Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! A próféta a saját példájával buzdítja itt az 
egyház egész testületét a csendes és nyugodt tűrésre. Ahogyan az erős érzelmek hatására 
bizonyos fokú hevességben tört ki, most úgy zabolázza meg, mondhatni, önmagát. Minden 
vágyakozásunkban, legyenek azok bármennyire is odaszántak és szentek, óvakodnunk kell 
attól, hogy azok a szélsőségességig fajuljanak. Mikor az ember elnézi a maga erőtlenségét, 
akkor könnyedén túllépheti a mértékletesség korlátait az indokolatlan heveskedés 
következtében. Emiatt parancsol csendet a próféta mind önmagának, mind másoknak, hogy 
türelemmel várakozzanak az Isten szerinti alkalmas időre. Ezekkel a szavakkal megmutatja, 
hogy elméje összeszedett volt, s mondhatni továbbra is csendben maradt, mert meg volt róla 
győződve: Isten gondját viseli az Ő egyházának. Ha úgy gondolná, hogy a szerencse 
uralkodik a világ felett, és az emberiséget a vak impulzusok hajtják körbe-körbe, akkor nem 
mutatná be Istent úgy, mint aki a kormányzás funkcióját tartja fenn. Szólni ebben az 
igeversben annyi, mint parancsolni, vagy kijelölni. Mintha ezt mondta volna: biztos lévén 
abban, hogy a mostani nyomorúságainkra Isten kezében van az orvosság, csendbe maradok, 
míg el nem érkezik az egyház megszabadításának alkalmas ideje. S amiképpen a szeszélyeink 
szilajsága zúgolódik és lázadást szít Isten ellen, úgy egyfajta csendesség a türelem, amellyel a 
kegyesek az Ő tekintélye alatt tartják magukat. Az igevers második mondatában a zsoltáros 
arra a következtetésre jut, hogy az egyház állapota bővelkedőbb lesz: Kétségnélkül békességet 
szól az ő népének és kegyeltjeinek. Miután Isten mindenek fölötti módon uralkodik az 
emberek dolgain, nem is tehet mást, mint gondoskodik az Ő egyházának jólétéről, ami az Ő 
speciális szeretetének tárgya. A békesség szót, amint azt máshol megmutattuk a héberek a 
bővelkedés megjelölésére használják, s ennek megfelelően itt az van kifejezve, hogy az 
egyház az isteni áldás következtében fog bővelkedni. A szól szóval pedig még arra is utal, 
hogy Isten nem fog csalódást okozni az ígéreteinek vonatkozásában. A zsoltáros beszélhetett 
volna világosabban is az isteni gondviselésről, például efféle kifejezésekkel: „Megnézem, mit 
fog tenni Isten”, de miután az egyházra áradó jótétemények az Isten ígéreteiből származnak, ő 
inkább Isten száját említi meg, mintsem a kezét, s egyidejűleg azt is megmutatja, hogy a 
türelem a csendes hitbéli meghallástól függ. Mikor azok, akikhez Isten békességet szól, 
nemcsak mint az Ő népe, de még mint a kegyeltjei is vannak leírva, az jel, mellyel Isten valódi 
népe meg van különböztetve azoktól, akik csak viselik az Isten népe megnevezést. Miután a 
képmutatók arrogáns módon követelik maguknak az egyház minden előjogát, szükséges 
visszautasítani a dicsekedésüket, és kimutatni annak alaptalanságát azért, hogy tudtukra 
adjuk: jogosan zárattak ki Isten ígéreteiből. 

És vissza ne térjenek a bolondságra. Az és-nek fordított kötőszót rendszerint így 
magyarázták: hogy vissza ne térjenek a bolondságra, mintha ezt a mondatot az isteni jóság 
gyümölcsének kifejezése végett tette volna hozzá a zsoltáros. Miután Isten, kegyelmesen 
bánva a népével, Magához vonzza őket, hogy továbbra is engedelmesek legyenek Vele 
szemben, a próféta, ahogyan ezek a fordítók állítják, azt állítja: nem fognak visszatérni a 
bolondságra, mert az isteni jóság zablaként fogja őket korlátozni ebben. Ez a magyarázat 
elfogadható, de jobb lesz a mondatot az egész igeszakaszban összesűrített témára 
vonatkoztatni – röviden úgy tekinteni, hogy azt jelenti: miután Isten kellőképpen megbüntette 
az egyházát, végül könyörületesnek mutatkozik majd iránta, hogy a szentek a büntetésből 
tanulván nagyobb éberséget gyakoroljanak önmaguk felett a jövőben. S megmutatja az okot, 
amiért Isten felfüggeszti és visszatartja a kegyelmének közlését. Amiképpen az orvos is, noha 
a páciense már valamiféle megkönnyebbülést érez, továbbra is kezeli az illetőt, még teljesen 
lábadozni nem kezd, a betegségének oka meg nem szűnik, és vissza nem nyeri az erejét – ha 
ugyanis megengedne neki bármiféle, általa választott étrendet, az rendkívül káros lenne a 
számára, – úgy Isten is, látván, hogy egy nap alatt még nem gyógyultunk ki a vétkeinkből, és 
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nem nyertük vissza a lelki egészségünket, tovább folytatja a megbüntetésünket, ami nélkül a 
gyors visszaesés veszélyébe kerülnénk. A próféta ennek megfelelően, a bánatot enyhítendő, 
amit a megpróbáltatások hosszas folytatódása kivált a kegyesekből, alkalmazza azt az 
orvosságot és vigasztalást, hogy Isten szándékosan folytatja a korrekcióit hosszabban, mint 
azt ők szeretnék, hogy komolyan megtérésre jussanak, és jobban ügyeljenek magukra a 
jövőben. 

 
10. Bizonyára1935 közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség 

lakozzék a mi földünkön. 
11. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják 

egymást. 
12. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. 
13. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. 
14. Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján. 
 
9. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz. Itt a zsoltáros az előző versben 

tett kijelentést erősíti meg. Mind önmagát, mind Isten többi szolgáját a reménységre buzdítja, 
hogy jóllehet Isten a külső szemlélő számára távol volt a népétől, az Ő szabadítása azonban 
mégis közel volt, mert bizonyos, hogy Isten titokban ügyel azokra, akiket látszólag 
elhanyagol. Ha valaki jobbnak látja az אך ach kötőszót ellentétes értelemben fordítani: MÉG 
az Ő szabadítása, stb. – abban az értelemben, ami a héberben gyakran használatos – a mondat 
még teljesebb lesz. A próféta épp az imént mondta, hogy Isten továbbra is bünteti a népét, ha 
észreveszi, hogy túlontúl hajlamosak ismét bűnbe esni. Itt pedig, nehogy az őket sújtó keze 
visszavonásának lassúsága túlságosan soknak bizonyuljon a türelmük számára, azzal a 
megjegyzéssel korlátozza a fenti kijelentést, hogy még mikor az isteni segítség látszólag 
nagyon lassan is jön el, akkor is kéznél van. A dicsőséget, amit az igevers második felében 
előre lát, hogy majd lakozik a földjén, kétségtelenül a szem elé táruló romos környezettel 
állítja szembe, mely Isten félelmetes haragjának volt a jele, s ami kiszolgáltatta a földet a 
szégyennek és a gyalázatnak.1936 Ezzel a nyelvezettel tehát önmagát és más igazi hívőket 
biztat a megtérésre, emlékezetükbe idézve, hogy a fájdalmas elnyomás, ami sértegetéssel és 
gúnyolódással társult, s aminek ki voltak téve ellenségeik zsarnoksága folytán, teljes 
mértékben annak volt tulajdonítható, hogy a bűneikkel elűzték maguktól Isten szabadítását. 

11. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak. Itt az igék múlt időben szerepelnek, de az 
igeszakasz témájából nyilvánvaló, hogy jövő időben kell azokat fordítani. Én nagyon szívesen 
támogatom sokak véleményét, mely szerint itt egy Krisztus királyságára vonatkozó próféciát 
látunk.  Kétségtelen, hogy a kegyesek Hozzá emelték fel a szemeiket, mikor a hitüknek 
bátorításra és támogatásra volt szüksége az egyház helyreállításának vonatkozásában, s 
különösen a Babilonból történt visszatérést követően. Emellett a próféta azt is meg akarja 
mutatni, mennyire nagylelkűen bánik Isten az Ő egyházával, miután kibékült vele. Az ebből a 
kibékülésből származó gyümölcsöket úgy mutatja be, hogy először irgalmasság és hűség 
összetalálkoznak, majd másodszor az igazság és békesség csókolgatják egymást. Ezekből a 
szavakból Ágoston egy gyönyörű kijelentést származtat, ami telve van a legédesebb 
vigasztalással. E szerint Isten kegyelme az eredete és a forrása minden ígéretének, amelyből 
származik az evangélium által nekünk kínált igazság, míg az igazságosság békességet szül, 

                                                
1935 “Ou, si est ce que.” — Széljegyzet. “Vagy: Még.” 
1936 Walford, aki úgy véli, hogy ennek a zsoltárnak a megírása az Isten népének a babiloni fogságból történt 
visszajövetele utáni időszakra tehető, így magyarázza ezt a záró, 10. verset: „A dicsőség, amiről itt szó van az, 
amit korábban élveztek, mikor minden oldalról a bőség vette őket körül, s mikor az isteni jelenlét jeleinek 
különleges kegyében részesültek. Ezek megmutatkoztak az elrendelt istentiszteletek megtartásánál a szentélyben, 
mikor a frigyláda, a templom, stb. még a hajdani szépségükben és csillogásukban ragyogtak.” 
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amit hit által veszünk át, mikor Isten ingyenesen megigazít minket. Őszerinte az igazság azért 
tekint le az égből, mert Isten bőkezű ajándéka, amit a cselekedetek érdemeivel nem lehet 
megszerezni, s a mennyből jön, mert nem található meg az emberek között, akik a 
természetüknél fogva teljességgel híján vannak annak. A hűség sarjad a földből szavakat is 
úgy magyarázza, hogy Isten a legelvitathatatlanabb bizonyítékát adja a hűségének az 
ígéreteinek beteljesítésével. Mivel azonban nekünk inkább a szilárd igazságot kell keresnünk, 
semmint az éleselméjűségünket gyakorolnunk a kifinomult magyarázatok megalkotásában, 
elégedjünk meg az igeszakasz természetes jelentésével, ami nem más, mint hogy a kegyelem, 
a hűség, a békesség és az igazságosság fogják alkotni Krisztus királyságának nagy és 
nemesítő jellemzőjét. A próféta nem az emberek dicséretét hirdeti, hanem azt a kegyelmet 
dicséri, amiben annakelőtte reménykedett, s amit egyedül csak Istentől kért. Ezzel tanít 
minket arra, hogy kétségtelen igazságként fogjuk fel: mindezek az áldások Istentől áradnak 
ránk. Egy szinekdoché segítségével, melyben a rész szerepel az egész helyett, ebben a négy 
szóban írja le az igazi boldogság minden egyes összetevőjét. Mikor a kegyetlenség 
büntetlenül tombol, mikor kioltják a hűséget, mikor elnyomják és lábbal tiporják az igazságot, 
s mikor minden dolog zűrzavarba sodródik, nem volna jobb, ha vége lenne a világnak, 
semhogy a dolgok efféle állapota folytatódjon? Ebből következik, hogy semmi sem képes 
hatékonyabban hozzájárulni a boldog élet elősegítéséhez, mint az, amikor ez a négy erény 
virágzik és uralkodik. Krisztus uralkodását a Szentírás más részeiben is hasonló 
dicshimnuszok írják le. Ha azonban bárki jobbnak látná az irgalmasságot és a hűséget Istenre 
vonatkoztatni, én nem szándékozom vitába szállni az illetővel.1937 A hűség sarjadása a 
földből és az igazság alátekintése a mennyből kétség nélkül magában foglalja, hogy a hűség 
és az igazság egyetemesen elterjed mind fenn, mind lenn, s betöltik a mennyet és a földet. 
Nem azt jelenti ez, hogy ezek külön-külön mást jelentenek, hanem általánosságban az van itt 
kijelentve, hogy nem lesz olyan sarka a földnek, ahol ne uralkodnának. 

13. Az Úr is megadja a jót. Egyesek ezt az igeverset allegorikusan veszik, s a lelki 
áldások növekedését értik alatta. Ez azonban nem egyeztethető össze a גם gam, is kötőszóval, 
amivel a próféta véleményem szerint annak az áldásnak a teljességét igyekezett kifejezni, 
amelyről beszélt. Ezért említi meg a föld gyümölcsét, mint Isten felülmúlhatatlan 
nagylelkűségének további bizonyítékát. Az egyház fő boldogságát az említett négy áldásban 
szemléli, de a gondoskodást, amit a testünk követel meg, nem szabad a figyelmünkre nem 
máltónak tekinteni, már persze ha az illő korlátok között foglalkozunk vele. Ha ennek azt 
vetik ellenébe, hogy ez a két dolog – Krisztus lelki királysága és a föld termékenysége – itt 
helytelenül keverednek, akkor válaszképpen könnyen megjegyezhető: ebben semmi össze 

                                                
1937 Az irgalmasságot és a hűséget az igemagyarázók nagyon általánosan vonatkoztatják Istenre, s az igeszakaszt 
úgy értik, mint az isteni attribútumok harmóniájának ünneplését az ember üdvözítésében. A leírás nagyon szép 
és fenséges. „Milyen bámulatos”, mondja Lowth püspök a jelen igevers magyarázatában, „hogy ez az isteni 
attribútumok zsoltáros általi megszemélyesítésének ünneplése. Mennyire igaznak, elegánsnak és ragyogónak 
tűnik, ha csak a szó szerinti értelmében vonatkoztatjuk a zsidó nép Babilonból történt szabadulására! Ha azonban 
a nemesebb, szentebb, titokzatosabb értelmére tekintünk, ami nem épp homályosan húzódik meg a látszólagos 
képek mögött, akkor természetesen szokatlanul nemes és emelkedett, titokzatos és fenséges”. – (Lowth’s 
Lectures on Hebrew Poetry, 284. oldal) Dr. Adam Clarke olyan fordulatot ad a szövegnek, ami még jobban 
fokozza a hatását. „Egyszerűbb lenne”, mondja, „az eredeti Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és 
békesség csókolgatják egymást szöveget másképp fordítani. Ez egy figyelemre méltó igeszakasz, és sokat 
beszéltek már róla, de van benne egy olyan szépség, amit szerintem nem vettek észre. Irgalmasság és hűség van 
az egyik oldalon, igazság és békesség a másikon. A hűség megköveteli az igazságot, az irgalmasság megkívánja 
a békességet. Ezek összetalálkoznak az úton, az egyik vizsgálni készül a bűnt, a másik az engesztelésért 
könyörög. Miután találkoztak, a különbségeik bizonyos megfontolások vonatkozásában (amiket itt konkrétan 
nem említ) eligazíttatnak, kölcsönös követeléseik belesimulnak egyetlen közös érdekbe, mely mellett a békesség 
és az igazság azonnal összeölelkeznek. Így az igazság megadatik a hűségnek, a békesség pedig az 
irgalmasságnak. De hol találkoztak ezek? Jézus Krisztusban. S mikor békültek ezek meg? Mikor életét adta a 
Golgota keresztjén.” 
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nem egyeztethető sincs, ha fontolóra vesszük, hogy Isten, miközben lelki áldásokat ruház az 
Ő népére, mellettük a testi élethez tartozó külső jótéteményekkel is megízlelteti velük atyai 
szeretetét. Ez Pál bizonyságtételéből is világosan kiderül: „a kegyesség mindenre hasznos, 
meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete” (1Tim4:8). De vegyük észre, hogy a 
kegyeseknek általánosságban csak korlátozott mennyiségben adatik kényelem ebben a 
mulandó életben, nehogy elszundikáljanak a földi csábítások következtében. Ezért mondtam 
tehát, hogy amíg a földön vannak, csak ízlelhetik Isten atyai szeretetének jóságát, de nem 
telnek el túláradó bőségben a földi javakkal. Amellett azt is megtanuljuk ebből az igeversből, 
hogy a föld gyümölcstermő képessége és ereje a testünk fenntartása végett nem egyszer, s 
mindenkorra adatott meg neki, – ahogyan a pogányok képzelik, hogy Isten az első teremtés 
során minden elemet a megfelelő helyre illesztett, most pedig tétlenül heverészik a mennyben 
– hanem a föld évről évre tétetik gyümölcsözővé Isten titkos befolyására, aki ezzel az Ő 
jóságát akarja kimutatni nekünk. 

14. Igazság jár előtte. Az igazság szót egyesek igazságos személyként értik, de ez nem 
természetes. Ebben a fényben nézve az igeszakasz valóban azt a hasznos és fontos igazságot 
tartalmazza, hogy az igaz ember Isten előtt fog járni, s a céljává teszi, hogy az erkölcsi 
becsületesség alapelvei szabályozzák minden cselekedetét. Nem szükséges azonban ilyen 
hevesen erőszakot tenni az igazság szón, hanem jobb elfogadni azt a helyesebb és egyszerűbb 
nézetet, hogy az igazság Isten előtt jár majd és minden utat elfoglal. A próféta látszólag ismét 
arra hívja fel az istenfélők figyelmét, hogy mik az áldottság fő elemei, mert jóllehet Isten 
megadhatja a szolgáinak a testük fenntartásához szükséges ellátás nagy bőségét, mégsem illik, 
hogy főleg erre fájjon a foguk. S az igazság az, hogy közöttünk és az alacsonyabb rendű 
állatok között az a különbség, hogy a jóllakatásunk és a hasunk megtömése helyett az állati 
étvágyunkat kielégítendő, inkább magasztosabb és fontosabb célokra irányítja a figyelmünket. 
Mikor a zsoltáros azt mondja, hogy igazság jár előtte, annak az a jelentése, hogy az igazság 
eluralkodása és akadálytalan előrehaladása, ami egyenértékű az és követi őt az ő lépéseinek 
útján szavak jelentésével, Isten rendeletének tulajdonítandó. Ézsaiás ezzel szemben pont arról 
panaszkodik, hogy az igazság nemhogy előtte járna, de nem jelenhet meg nyilvánosan, és 
általános elutasítással találkozik: „És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel 
elesett a hűség az utczán, és az egyenesség nem juthat be.” (Ézs59:14) 
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86. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban a hit táplálására és megerősítésére irányuló imák és szent 

elmélkedések keverednek a dicséretekkel és a hálaadásokkal. Miután a testi megítélés 
számára nehéz volt Dávidnak elmenekülnie az őt körülvevő megpróbáltatások elől, Isten 
végtelen jóságát és hatalmát állítja szembe a végkövetkeztetéseivel. S nem is egyszerűen csak 
szabadulást kér az ellenségeitől, hanem azért is imádkozik, hogy az istenfélelem legyen 
beültetve, és szilárdan gyökerezzen meg a szívében. 

 
1. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám Uram füledet,1938 hallgass meg engem, mert 

nyomorult és szegény vagyok én!1939 
2. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te 

szolgádat, a ki bízik benned. 
3. Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!1940 
4. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram1941 

lelkemet. 
5. Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik 

hozzád kiáltanak. 
6. Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én 

könyörgésemnek szavát! 
7. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. 
 
1. Hajtsd hozzám Uram füledet! Sem a zsoltár bevezetője, sem a tartalma nem teszi 

lehetővé annak biztos megállapítását, miféle veszélyekről panaszkodik itt Dávid, de a zsoltár 
minden valószínűség szerint életének arra a korszakára utal, amikor Saul üldözte. Leírja a 
gondolatmenetét, ami akkor foglalta el az elméjét, jóllehet valószínűleg nem írta le 
mindaddig, amíg helyre nem állt a külső békessége és nyugalma, s az ideje is jobban engedte. 
Nem ok nélkül sorolja fel Isten előtt az elszenvedett sanyarúságait, könyörgésképpen az isteni 
kegyességért, mert semmi sem illik jobban Isten természetéhez, mint a lesújtottak támogatása. 
S minél keményebben van valaki elnyomva, és minél jobban híján van az emberi segítségnek, 
annál jobban hajlik Isten a kegyelmes megsegítésére. Tehát nehogy elborítsa a kétségbeesés 
az elménket a legnagyobb megpróbáltatások közepette, merítsünk támogatást abból a 
megfontolásból, hogy a Szentlélek diktálta ezt az imát a szegényeknek, és a nyomorultaknak. 

2. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én. Itt a zsoltáros két további érvvel 
hozakodik elő, mellyel Istent igyekszik megnyerni a támogatására – a saját kegyességével a 
felebarátai iránt, valamint az Istenbe vetett bizalmával. Az első mondatban látszólag a 
személyes érdemekre utal némiképp, de mégis világosan megmutatja, hogy semmi sem állt 
távolabb a szándékától, mint arra célozgatni, hogy a saját érdemeivel kötelezte le Istent arra, 
hogy megtartsa őt. Az irgalmasságának, vagy kegyességének konkrét említése azonban még 
                                                
1938 „Ezékiás a nyomorúság idején (2Kir19:16) kezdi az imáját ezekkel a szavakkal, s emiatt válhatott szokássá a 
zsidóknál, hogy efféle alkalmakkor ezt a zsoltárt használják.” – Warner. 
1939 Az angol változatban: „mert én szent vagyok”. Cresswell inkább így fordítaná: „mert könyörületes és kegyes 
vagyok”. „Ez”, mondja, „a héber szó jelentése, amit Jeromos és a Septuaginta szentnek fordított. A zsoltáros öt 
különböző alapon könyörög Isten kegyességéért, nevezetesen (1) a nyomorúsága miatt, (1. vers) a saját 
könyörületessége és jósága miatt, (2. vers), a Belé vetett bizalma miatt (2. vers), az imádságossága miatt (3-4. 
versek), Isten jósága miatt (5. vers).” – Cresswell. 
1940 “Ou, tout le jour.” — Széljegyzet. “Vagy, egész nap.” 
1941 Itt és ennek a zsoltárnak minden igeversében, ahol az אדני Adonáj szó szerepel, sok kézirat a יהוה Jehova szót 
szerepelteti. Korábban már megjegyeztük, hogy a zsidók a közölhetetlen Jehova név iránti tiszteletükből אדני-t 
mondtak ott, ahol a יהוה-t olvastak. Nem lehetetlen tehát, hogy a יהוה a valódi olvasat mindenütt. 
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szégyenletesebb fényt vet ellenségeinek gonoszságára, akik oly gyalázatosan és embertelenül 
bántak vele, aki ellen semmiféle megalapozott vádat sem tudtak felhozni, s aki minden tőle 
telhetőt megtett, hogy a kedvükben járjon.1942 Mivel Isten kijelentette akkor Önmagáról, hogy 
mind a jó ügyek, mind azok védelmezője, akik a becsületességet követik, Dávid nem 
alaptalanul tesz arról bizonyságot, hogy megpróbálta gyakorolni a kedvességet és a 
gyengédséget. Teszi ezt azért, hogy ebből is kiderüljön: ellenségei aljas módon viszonozták 
mindezt, mikor indokolatlanul bántak kegyetlenül a könyörületes emberrel. Miután azonban 
nem volna elégséges, ha életünket csak a kedvesség és a becsületesség jellemezné, egy 
további minősítést is hozzátesz – az Istenbe vetett bizalmat, ami minden igaz vallásnak az 
anyja. Tudjuk, egyesek a becsületesség oly mértékével vannak megáldva, amiért az emberek 
tökéletes igazként dicsérik őket, amiképpen Arisztides dicsekedett azzal, hogy soha senkinek 
nem adott okot a szomorkodásra. Mivel azonban ezeket az embereket erényeik minden 
kiválósága ellenére vagy eltöltötte a becsvágy, vagy a gőgösségük lobbant fel, aminek 
következtében inkább önmagukban, semmint Istenben bíztak, nem meglepő, ha látjuk őket, 
amint elszenvedik a hiábavalóságuk büntetését. A világi történelmet olvasva hajlamosak 
vagyunk csodálkozni azon, hogy miképpen szolgáltathatta ki Isten az őszintét, a megfontoltat, 
a mértékletest a gonosz sokaság felbőszült szeszélyeinek. Nincs azonban okunk ezen 
csodálkozni, ha arra gondolunk, hogy ezek az emberek a saját erejükre és erényeikre 
támaszkodva az istentelenség teljes dölyfösségével vetették meg Isten kegyelmét. Bálványt 
alkotván a saját erényeikből még Rá tekinteni is utáltak. Jóllehet tehát birtokolhatjuk a 
jóváhagyó lelkiismeret bizonyságát, s jóllehet Isten lehet a legjobb tanúja ártatlanságunknak, 
mégis, ha a segítségére vágyunk, szükséges a reménységeinket és az aggodalmainkat Őrá 
bízni. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy ezen a módon a kapu bezárul a bűnösök előtt, arra azt 
mondom, hogy mikor Isten a feddhetetleneket és a magatartásukban becsületeseket hívja 
Magához, az nem jelenti azt, hogy ettől kezdve mindenkit eltaszít, akik a bűneik miatt 
büntetést kaptak. Nekik is adatik ugyanis lehetőség, ha kihasználják, az imára és a vétkeik 
elismerésére.1943 Ha azonban azok, akiket soha nem sértettünk meg, igazságtalanul támadnak 
minket, akkor van alapunk a kettős bizakodásra Isten előtt. 

3. Könyörülj én rajtam Uram. A zsoltáros ismét Isten kegyelmére bízza magát. A חנן 
chanan szó, amit én a könyörülj szóval fordítottam, lényegében ugyanazt jelenti, mint az 
örömet okozni, vagy megörvendeztetni. Mintha ezt mondta volna: nem hozakodok elő a saját 
érdemeimmel, hanem alázatosan imádkozom egyedül a te kegyelmed alapján. Mikor azt 
mondja, hogy naponta kiált, ez a reménységének és a meggyőződésének a bizonyítéka, amiről 
nem sokkal ezelőtt szóltunk. A kiált szó, amint azt már gyakorta volt alkalmam megjegyezni, 
a lélek hevességét és komolyságát jelzi. A szentek valóban nem mindig hangos szóval 
imádkoznak, de titkos sóhajaik és nyögéseik visszhangzanak felfelé, s a szívükből 
kiemelkedve még a mennybe is behatolnak. Az ihletett könyörgő nemcsak kiáltóként mutatja 
be magát, de kitartóként is a kiáltásban, s ezzel arra tanít: nem csüggedt el az első, vagy 
második alkalommal, hanem fáradhatatlan komolysággal folytatta az imádkozást. A 
következő igeversben konkrétabban is kifejezi a célt, amiért kérte Isten könyörületét: hogy 
elmúljék a szomorúsága. A második mondatban azt jelenti ki, hogy nem volt képmutatás a 
kiáltásában, mert Istenhez emelte a lelkét, ami a helyes imádkozás fő jellemzője. 

5. Mert te Uram jó vagy és kegyelmes.1944 Itt az egész megelőző tanítás megerősítését 
látjuk, amit Isten természetéből származtatott. Semmi haszna nem volna a lesújtottak számára, 
ha hozzá folyamodnának, és a menny felé irányítanák kéréseiket és imáikat, de nem lennének 

                                                
1942 “Veu que luy qui estoit homme innocent, voire qui s’estoit efforce de tout son pouvoir a leur faire plaisir.” 
1943 “Quia illis ad manum est deprecatio.” — Latin. “Car ils ont en main la priere et recognoissance de leur 
faute.” 
1944 Az „és kegyelmes” helyén szereplő szó a וסלח vesallach, amit Bythner „és megbocsátó”-nak fordít. Ez a סלח 
salach, megbocsátott, megengedett kifejezésből származik 
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meggyőződve arról, hogy Ő hűséges megjutalmazója mindazoknak, akik Őt segítségül hívják. 
Dávid itt azt hangsúlyozza ki, hogy Isten nagylelkű, és hajlik a könyörületre, s az Ő kegyelme 
oly hatalmas, ami lehetetlenné teszi, hogy bárkit is elutasítson, aki az Ő segítségéért 
könyörög. Kegyelmesnek nevezi Istent, vagyis a bűnbocsánat attribútumát tulajdonítja neki, 
ami a jóságának körülírása. Nem volna elég Istennek csak általánosságban jónak lenni, ha 
egyúttal nem terjesztené ki a megbocsátó könyörületét is a bűnösökre, mert ez a סלח salach 
szó jelentése. Továbbá, jóllehet Dávid Isten kegyelmének bőségességét magasztalja, rögtön 
utána úgy mutatja be ezt a bőségességet, mint ami azokra a kegyesekre korlátozódik, akik Őt 
hívják segítségül. Ezzel pedig arra tanít minket, hogy azok, akik nem veszik számításba az 
Istent, s makacsul harapdálják a zablát, joggal pusztulnak el a saját megpróbáltatásaikban. 
Ugyanakkor használja a mindazok kifejezést is annak jelzésére, hogy minden ember, a 
legnagyobbtól a legkisebbig bátran rábízhatja magát Isten jóságára és kegyelmére. 

6. Figyelmezzél Uram az én imádságomra. Korábbi kéréseinek buzgó ismétléséből 
ebben és a következő igeversben nyilvánvaló, hogy a bánat nem közönséges foka sújtotta le és 
a szélsőséges aggodalom kavarta fel. Ebből a példából megtanuljuk, hogy azok, akik egyszer 
belekezdenek az imába, de azonnal felhagynak a gyakorlásával, ha Isten nem adja meg nekik 
késedelem nélkül, amire vágynak, a saját szívük hidegségét és állhatatlanságát árulják el. S 
nem szabad feleslegesnek tartani ugyanannak a kérésnek a megismétlését sem, mert a szentek 
ezáltal vetik lépésről lépésre a gondjaikat az Úr kebelére, s ez a „tolakodás” édes illatú áldozat 
a számára. Mikor a zsoltáros azt mondja: Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, akkor 
konkrétan önmagára vonatkoztatja az éppen most kijelentett igazságot, miszerint Isten 
könyörületes és kegyelmes mindazokhoz, akik Őt segítségül hívják. 

 
8. Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te 

munkáidhoz! 
9. Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és 

dicsőítik a te nevedet. 
10. Mert nagy vagy te és egyedül csak te, ó Isten, mívelsz csodadolgokat!1945 
11. Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és 

egyesítsd a szívemet, hogy féljem nevedet.1946 
 
8. Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között. Itt a zsoltárost tekinthetjük vagy 

úgy, hogy hálaadásban tör ki azért, mert megkapta, amire vágyott, vagy úgy, hogy bátorságot 
és erőt gyűjt az imádkozás folytatásához. Az utóbbi vélemény elfogadására hajlok a 
leginkább, de talán jobb lenne mindkét szóban forgó nézetet beleérteni. Egyesek az אלהים 
Elohim szót angyalokként értelmezik: Nincsen Uram hozzád hasonló az angyalok között – 
mintha Dávid a Legfenségesebb Istenhez hasonlítaná őket, de ez látszólag nem egyezik túl jól 
az igeszakasszal. Ő nem alázza meg az angyalokat alsóbbrendű istenekként bemutatva őket, 
hogy helyet adhasson Isten hatalmának, hanem megvetéssel és lenézéssel szemlél minden 
hamis istent, akikben a pogány világ úgy képzelte, talál némi segítséget,1947 s teszi ezt azért, 
mert a cselekedeteikből nem volt képes annak bizonyítékára lelni, hogy istenek. Ha 
különböző mértékben megosztaná a cselekvés erejét közöttük és az igaz Isten között, 
                                                
1945 A Károli-fordítás szerint: Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül! – a ford. 
1946 A Károli-fordítás szerint: és teljes szívvel féljem nevedet – a ford. 
1947 „Az istenek között, azaz a pogányok istenei között, mint például Baál, Baál-Berith, Belzebub, Dágon, Kámós, 
Milkom, Nisrók, s különösen, ahogyan R. Kimchi vélekedik, az égitestek, a nap és a csillagok. Egyes 
igemagyarázók azt feltételezik, hogy ez lehet az angyalok között, vagy a fejedelmek között. Jó okunk van 
azonban kételkedni Parkhursttal együtt, hogy az Alaim szó jelenthet-e valaha is pozitíven fejedelmeket, bírákat, 
vagy magisztereket. A Buxtorf által annak bemutatására idézett igevers pedig (Bír13.22), hogy néha angyalt 
jelent, csak azt bizonyítja, hogy Manoah azt akarta mondani: látta Istent az Ő angyalának személyében. V. ö. 
Zsolt89:8, 96:5.” – Cresswell. 
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kevesebbet tulajdonítva az előbbieknek és többet az utóbbinak, akkor nem tulajdonítaná 
Istennek azt, ami természetes és kizárólagos módon az Övé. Ezzel tehát korlátozás nélkül azt 
jelenti ki, hogy az Istenség semmiféle jellemzője nem látható meg sem bennük, sem az 
elvégzett munkáikban. Azzal, hogy felszólít a munkák fontolóra vételére világosan 
megmutatja, hogy azok, akik elmés spekulációkba bocsátkoznak Isten okkult, vagy titkos 
lényegét illetően, s átsiklanak az Ő fenségének páratlan nyomai felett, melyek a munkáiban 
ragyognak fel nagy fényességgel, nem tesznek mást, csak céltalanul elfecsérlik az idejüket. 
Miután az isteni természet végtelenül felette áll értelmünk felfogóképességének, Dávid 
bölcsen korlátozza a figyelmét az Isten munkáinak bizonyságára, s kijelenti, hogy az istenek, 
akik nem mutatnak fel erőt, hamisak, és utánzatok. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy nincs 
összehasonlítás Isten és az emberek ostoba koholmányai között, a válasz nyilvánvaló: ezt a 
nyelvezetet hozzáigazítja az emberek többségének tudatlanságához. Az arcátlanság, amivel a 
babonások a saját agyuk hamis csinálmányait a menny fülé magasztalják, közismert, s Dávid 
nagyon jogosan gúnyolja ki az őrültségüket, amiért isteneket koholnak maguknak, melyek 
valójában nem istenek. 

9. Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál.1948 Ha bárki az itt elmondottakat inkább 
Dávid pillanatnyi állapotára korlátozná, azzal a nézettel szemben sem látszik szükségesnek 
nagyobb ellenvetést tenni. Ő valóban gyakorta magasztalja az isteni jóságot, amit maga is 
megtapasztalt, hasonlóan magasztos énekkel. Ugyanakkor alkalmasan kiterjeszthető Isten 
egyetemes hatalmára. De akár az egyedül őrá ruházott kegyelemről beszél, akár 
általánosságban értekezik Isten munkáiról, észben kell tartanunk a máshol már 
megjegyzetteket, miszerint valahányszor csak a valódi kegyesség elterjedését ünnepli a 
pogányok között, akkor mindig Krisztus királyságára is néz, amit megelőzően Isten csak 
kezdeti, vagy felsejlő megmutatkozását adta az Ő dicsőségének, ami végül szétáradt az egész 
világon az evangélium prédikálásával. Dávid tudott a pogányok jövőbeli elhívatásáról. Mivel 
azonban ez a tanítás a zsidó fülek számára nem volt ismerős, az a nép ellenszenvesnek érezte 
volna a bejelentést, miszerint a pogányok is válogatás nélkül jönnek majd Istent imádni 
Ábrahám gyermekeivel együtt, s miután minden megkülönböztetés eltöröltetik, ők is velük 
együtt részesei lesznek a mennyei igazságnak. A bejelentés enyhítése végett mondja, hogy a 
pogányokat is Isten alkotta, hogy ne tekintsék furcsának, ha ők is megvilágosíttatván a végén 
majd elismerik Őt, Aki teremtette és formálta őket. 

10. Mert nagy vagy te és egyedül csak te, ó Isten, mívelsz csodadolgokat! Ebben az 
igeversben megint megismétli az okot, amely majd minden nemzetet Isten tiszteletére 
készteti, s ez nem más, mint a dicsőségének felfedezése a munkáinak nagyságából. Isten 
dicsőségének szemlélése az Ő munkáiban az igazi útja a valódi istenfélelem megszerzésének. 
A testet a büszkesége mindig a mennybe repítené, miután azonban az értelmünk csődöt mond 
az ennyire kiterjedt vizsgálódás során, a leghasznosabb út a számunkra a gyengécske 
képességeink csekély mértékének megfelelően az, ha Istent az Ő munkáiban keressük, melyek 
mindig Róla tesznek tanúbizonyságot. Tanuljuk meg hát felrázni az értelmünket az isteni 
munkák szemlélésére, s hagyjuk az öntelteket, hadd járják a maguk tekervényes útjait, mely 
végül elkerülhetetlenül abba a mélységbe vezeti őket, ahonnan aztán képtelenek lesznek 
kihúzni magukat. S hogy a szíveinket ennek a mértékletességének a gyakorlására hajtsa, 
Dávid fenségesen magasztalja Isten munkáit, csodadolgoknak nevezvén azokat, jóllehet a 
vakok, valamint azok számára, akiknek ezek nem tetszenek, semmiféle vonzerejük sincsen. 
Emellett gondosan ügyelnünk kell arra az igazságra is, hogy az Istenség dicsősége 
kizárólagosan az egy Istent illeti, mert egyetlen más lényt sem lehet találni, akinek a 
bölcsessége, vagy hatalma, vagy igazságossága, vagy istenségének bármely más jellemzője 
így kiragyogna a csodálatos munkáiból. Ebből következően a pápisták vádolhatók azzal, hogy 
                                                
1948 „Ezt az igeverset nagy valószínűséggel a pogányok elhívása próféciájának tekintik a Messiás alatt. Lásd 
Rm15:9.” – Warner. 
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a tőlük telhető legnagyobb mértékben teszik jelentéktelenné az igaz Istenség rangját, mikor 
megfosztván Őt az attribútumaitól, majdhogynem semmi mást nem hagynak meg a számára, 
mint a puszta nevet. 

11. Mutasd meg nékem a te útadat. Dávid most magasabbra emelkedik, azért 
imádkozván, hogy a szilárd értelem lelke kormányozza, s így élhessen szent életet, valamint 
hogy megerősödhessen az igyekezetében az állhatatosság lelke által. Hallgatólagosan 
szembeállítja Isten útjait mindazokkal a tanácsokkal, melyeket a testi értelemtől 
származtathatott. Odaszánván önmagát Istennek, és könyörögvén, hogy Ő legyen a vezetője, 
megvallja: az egyetlen lehetséges mód, ahogyan szent és becsületes életet élhet, ha Isten 
előttünk jár, míg mi követjük Őt. Ennek megfelelően azok, akik bármely csekély mértékben is 
elhajolnak a törvénytől, a saját bölcsességük gőgös önteltségén keresztül, letérnek a helyes 
útról. Ezt teljesebben is megerősíti a járhassak a te igazságodban szavak hozzátételével 
közvetlenül ezután. Mindenki hiábavalósággal és hazugsággal vádol, akik nem tartják be az 
igazságnak ezt a szabályát. Emellett miközben azért imádkozik, hogy az Isten útját tanulhassa, 
az nem jelenti azt, hogy korábban teljesen tudatlan volt az isteni igazságot illetően, hanem 
nagyon is tudatában lévén a sok sötétségnek – a tudatlanság megannyi felhőjének, amik még 
mindig körülvették – nagyobb fejlődésre vágyik. Figyeljük meg azt is, hogy nem csak a külső 
tanításról beszél, hanem miután a törvény a kezében volt, a Szentlélek belső világosságáért 
imádkozik, nehogy csak a betű tanulásának haszontalan feladatában munkálkodjék, 
amiképpen ezért máshol is könyörög: „Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te 
törvényednek csodálatos voltát.” (Zsolt119:18) Ha egy próféta, aki ennyire megkülönböztetett 
és ennyire meg van áldva a Szentlélek kegyelmével, ennyire őszintén és szívesen bevallja a 
saját tudatlanságát, mekkora vajon a mi ostobaságunk, ha nem érezzük a saját 
hiányosságunkat, s nem serkenünk nagyobb szorgalomra az önfejlesztésben, ismervén a 
szerény eredményeinket! S bizonyos, hogy minél nagyobb előremenetelt tanúsít egy ember az 
igaz vallás ismeretében, annál jobban felismeri majd, hogy milyen messze áll a 
követelményektől. Másodszor, azt is szükséges hozzáadni, hogy az olvasás, vagy a hallás nem 
elégséges, amíg Isten nem ültet belénk belső világosságot is az Ő Lelke által. 

A zsoltáros emellett azt is kéri, hogy a szíve formáltasson az Isten iránti 
engedelmességre, s szilárduljon meg abban, mert ahogyan az értelmünknek szüksége van 
világosságra, úgy van szüksége az akaratunknak a becsületességre. Az eredeti szavakat, 
melyeket az egyesítsd a szívemet kifejezéssel fordítottam, egyesek az örvendeztesd meg 
kifejezéssel fordítják, mintha az ige a חדה chadah, megörvendeztetni gyökérből származna,1949 
pedig inkább a יחד yachad, egyesíteni gyökérből származik, ami nagyon illik a vizsgált 
igeszakaszhoz.1950 Ez a szó egy hallgatólagos ellentétet rejt magában a között a 
megingathatatlan szándék között, amellyel az ember szíve ragaszkodik Istenhez a Szentlélek 
vezetése alatt, valamint a között a nyugtalanság között, mely zaklatja, és ide-oda taszigálja, 
amíg a saját érzelmei közepette habozik, s amire nem figyeltek oda kellőképpen. Feltétlenül 
szükséges tehát, hogy a kegyesek, miután megtanulták, mi a helyes, szilárdan és teljes szívből 
magukhoz kell azt ölelniük, hogy a szív ne óhajtozzon féktelenül a szentségtelen vágyak után. 
Az egyesít szóban tehát egy nagyon szép hasonlattal van dolgunk, mely azt az elképzelést 
közvetíti, hogy az ember szíve tele van viharokkal, összetörik és mondhatni darabokra hullik, 
amíg Isten nem vonja Magához, és nem tartja egyben a szilárd és kitartó engedelmesség 
állapotában. Ebből az is kiderül, hogy mire képes a szabad akarat önmagában. Két erő 
tulajdoníttatik neki, de Dávid itt megvallja, hogy mindkettőnek híján van, szembeállítván a 

                                                
1949 A Septuaginta olvasata „örvendezzen a szívem”, amivel a szír változat is megegyezik, s ezt azt értelmet 
fogadja el néhány kritikus, például Muis, dr. Durell és mások. 
1950 Law püspök olvasata: „Tedd a szívem eggyé, hogy félhesse a neved”, azaz, mondja, „Hadd féljelek téged a 
lelkem egyetlen uralkodó hajlamával”. – idézet: Warner’s Psalter with Notes. 
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Szentlélek világosságát a saját elméje vakságával, s kijelentvén, hogy a szív becsületessége 
teljes mértékben Isten ajándéka. 

 
12. Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet 

örökké! 
13. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes 

pokolból.1951 
14. Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, a 

kik meg sem gondolnak téged. 
15. De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy 

kegyelmű és igazságú! 
16. Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és 

szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát! 
17. Adj jelt nékem javamra, hogy lássák1952 az én gyűlölőim és szégyenüljenek 

meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem. 
 
12. Dicsérlek téged Uram, Istenem. Dávid, mikor Istent minden vonatkozásban 

nagylelkű Atyának ismeri meg, elkötelezi magát arra, hogy a hálával áldozik majd neki. Az 
előző igeversben kifejezte abbéli vágyát, hogy a szíve egyesüljön Istennel azért, hogy félhesse 
Őt, most pedig kijelenti, hogy határozott szándéka nemcsak szájjal, vagy nyelvvel hirdetni, 
vagy ünnepelni az Ő dicséretét, hanem a szív őszinte vonzalmával is, sőt, még szilárd 
kitartással folytatni is akarja ezt a gyakorlatot. 

A 13. versben elmondja ennek okát is: az ő megszabadításával Isten páratlan és 
figyelemre méltó bizonyítékát adta a könyörületének. S hogy még erőteljesebb fénybe állítsa 
ezt a jótéteményt, a mélységes pokol kifejezéssel írja le azokat a veszélyeket, melyekből 
megszabadult. Mintha azt mondta volna: nemcsak egy halál nehezedett rám, hanem a sír 
legnagyobb mélységeibe vettettem, így a körülményeim miatt Istennek kellett csodálatos 
módon kinyújtani a kezét utánam. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által a halálnak még 
nagyobb mélységeiből menekültünk meg, s miután ez a helyzet, a hálátlanságunk még 
megbocsáthatatlanabb lesz, ha közülünk nem mindenki ünnepli teljes erejéből ezt a 
szabadulást. Ha Dávid így felmagasztalta Isten nevét pusztán az életének rövid idejű 
meghosszabbítása okából, miféle dicséretet érdemel az a páratlan megváltás, amely által 
kikerültünk a pokol mélységeiből és felemeltettünk a mennybe? A pápisták ebben az 
igeversben érvet keresnek a purgatóriumról alkotott tanításuk alátámasztásához, mintha 
létezne felső pokol is az alsó (a mélységes) mellett,1953 de ez az érv túlontúl megrothadt 
ahhoz, hogy cáfolnunk kellene. 

14. Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem. A זדים zedim, kevélyek helyett egyesek a זרים 
zarim, idegenek szót olvassák, s a Szentírás kétségtelenül gyakran alkalmazza ezt a szót a 
barbár kegyetlenség leírására, így ugyanazt jelenti, mintha azt mondta volna: kegyetlenek. 
Miután a héber זדים zedim, kevélyek és a זרים zarim, idegenek szavak között egyetlen betű a 
különbség, mert az egyikben a ד daleth, a másikban a ר resh betű áll, a két betű 
hasonlóságából nyilvánvaló, hogy az előbbit könnyen felválthatta az utóbbi. Emellett a 
kevélyek szavak jobban illik az igeszakasz témájához, mert a zsoltáros rögtön ez után 

                                                
1951 A pokol helyén szereplő eredeti szó itt a שאול Seol, amiről Mr. Peters megjegyzi, hogy ha a Seol itt csak a 
halálból és a sírból való szabadulást jelenti, akkor a mélységes szó teljességgel szükségtelen. A mélységes pokol 
azonban lehet a jelképes kifejezése a legnagyobb kétségbeesésnek. 
1952 Street olvasata: „… hogy azok, akik gyűlölnek engem, féljenek. A יראו szót”, jegyzi meg, „ha pontozás 
nélkül olvassuk, lehet többes szám harmadik személyű alakja a ירא, félni igének, de az összes változat szerzői 
látszólag a ראה, látni szóból származtatták. Én לטובך-t olvasok a לטובה helyett.” 
1953 “Comme si c’estoit un enfer plus haut, et qu’il y en eust un autre plus bas.” 
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ugyanebben az értelemben alkalmazza az erős (kegyetlen) díszítő jelzőt azokra, akik vak 
szenvedéllyel és hevességgel törtek rá, hogy elpusztítsák, s tudjuk, hogy ahol a kevélység 
uralkodik, ott nem látható mértékletesség. Itt jelképek nélkül fejezi ki azt, amit az imént 
mondott a mélységes pokolról. Mintegy bárányként a farkasok között gyorsan elenyészett 
volna, ha Isten nem szabadította volna meg mondhatni a halál állkapcsai közül. Úgy mutatván 
be ellenségeit, mint akik nem törődnek Istennel, a kegyetlenségül szélsőséges mivoltát 
igyekszik ezzel bemutatni. A vágyaink hevessége, amíg az istenfélelem és az Ő ítéletének 
érzése nem mérsékel minket, oly hatalmas lesz, hogy mindent megteszünk, legyen 
bármennyire kegyetlen. Ezekre a megpróbáltatásokra keres orvosságot az isteni kegyelemben 
a következő igeversben. 

15. De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra. Eme isteni 
attribútumok ünneplésére történő azonnali áttéréssel arra utal, hogy elegendő erőnk és 
védelmünk van az ellenség vakmerősége és dühe ellen az isteni jóságban, könyörületben és 
hűségben. Talán úgy érezvén, hogy a gonoszok ostor voltak Isten kezében, állítja maga elé az 
isteni jóságot és könyörületet, hogy enyhítse az őt szorongató félelmek szélsőségességét, 
hiszen az a valódi és egyetlen forrása a vigasztalásnak, hogy Isten jóllehet büntet minket, de 
nem feledkezik el a könyörületétől. Ez a mondat, amint az közismert, a 2Móz34:6-ból 
származik, ahol Isten természetének figyelemre méltó leírásával találkozunk. Először is az 
irgalmát említi, utána pedig azt, hogy kész megbocsátani, amit a nyomorúságaink feletti 
könyörületével mutatja meg. Harmadszor hosszútűrőnek írja le, mert nem haragszik minden 
egyes sértés után, hanem megbocsát nekünk a szerető kedvessége nagysága szerint. Röviden, 
kegyelemben és igazságban bővelkedőnek mondja, ami alatt én azt értem, hogy folytonosan 
gyakorolja a nagylelkűségét és mindig igaz. S valóban nem kevésbé méltó a dicséretre a 
szigorúsága alapján sem, mind a kegyelme alapján, mivel azonban egyedül a szándékos 
makacsságunk teszi őt szigorúvá, mondhatni rákényszerítvén arra, hogy megbüntessen 
minket, a Szentírás természeténél fogva kegyelmesnek és megbocsátásra késznek bemutatván 
Őt arra tanít miket, hogy ha bármikor zord és szigorú is, az mondhatni eseti dolog Nála. Igaz, 
köznyelven szólok, ami szigorúan véve nem helyes. De mégis, ezek a kifejezések, melyekkel 
az isteni jellemet írja le, tulajdonképpen azt jelentik, hogy Isten a természeténél fogva 
kegyelmes és kész megbocsátani, s látszólag szemet is huny a bűneink felett, késleltetvén a 
büntetés kiszabását, hacsak nem kényszeríti Őt erre a csökönyös gonoszságunk. S hogy Isten 
igazságát miért kapcsolja össze a könyörületével, arról máshol már volt szó. S miután néha 
még a legnagylelkűbbek is vágynak az ígéreteik visszavonására, megbánván túl nagy 
könnyelműségüket, így mi is, akik ésszerűtlenül szoktuk megítélni Istent önmagunkból 
kiindulva, nem mindig bízunk az ígéreteiben. Isten tehát kijelenti, hogy Ő nem olyan, mint az 
emberek, mivel Őrá ugyanúgy jellemző mindannak bőséges megadása, amit megígért, mint 
az, hogy nagylelkűen tesz ígéreteket. 

16. Tekints reám és könyörülj rajtam! Itt a zsoltáros konkrétabban vonatkoztatja 
önmagára azt, amit az isteni könyörületről és jóságról mondott. Miután Isten könyörületes, 
biztosítja önmagát róla, hogy a jóléte az isteni gondoskodás tárgyát fogja képezni. A második 
ige a mondatban, a חנן, chanan, amit a könyörülj rajtam kifejezéssel fordítottam, azt jelenti: 
add meg, örvendeztess meg, s azt az elképzelést igyekszik közvetíteni, hogy a támogatás, amit 
Isten nyújt az Ő népének, az Ő bőkezű jóságából fakad.1954 Végül, a zsoltáros arra a 
következetésre jut, hogy az egyetlen mód, amivel megmaradhat, az isteni segítség, melyet 
imádsággal igyekszik megszerezni. Ezzel pedig megvallja, hogy teljességgel híján van a saját 
erőnek. Magára vonatkoztatva a szolgád és szolgálóleányod fia kifejezéseket nem a saját 
szolgálataival dicsekedik, hanem ürügyként említi elődeinek hosszú sorát és Isten 
kegyelmének folytonos áradását, hogy nagyobb kegyet nyerjen az isteni kézből. Előhozakodik 

                                                
1954 “Et est pour monstrer que le secours que Dieu donne aux siens,procede de sa bonte gratuite.” 
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azzal, hogy az anyja méhétől fogva Isten háznépéből való szolgálója volt, mondhatni az ő 
házában született szolgák közül az egyik.1955 Erről már szóltunk máshol. Az utolsó igevers 
további megerősítését tartalmazza annak a kijelentésnek, hogy bizonyos értelemben Isten 
megfeledkezett róla. S nem vágyott volna arra, hogy az isteni kegy ugyanazon jele adassék 
meg neki, ha nem hajtották volna minden oldaltról a kétségbeesésbe, és az isteni kegy nem 
rejtetett volna el egy időre előle a türelmének próbára tétele végett. Nem közönséges 
állhatatosság bizonyítéka volt az, hogy továbbra is küzdött a kísértés ellen, mégpedig oly 
sikeresen, hogy nem szűnt meg látni a világosságot a sötétségben. Azt kéri, hogy ellenségei 
szégyenüljenek meg, mert az egyszerűségét mocskolódással és gúnyolódással támadták, 
mintha bolondul cselekedett volna, mikor Istenben bízott. A nyomorúságos és kétségbeejtő 
állapot, amibe az egyház került a babiloni fogságot követően alkalmas lehet az istenfélők 
elméinek elcsüggesztésére, s ennek megfelelően ígér itt az egyháznak a Szentlélek 
helyreállítást csodálatos és bámulatos módon, hogy semmi sem legyen kívánatosabb, mint a 
tagjai közé számláltatni. 

                                                
1955 “Que des le ventre de sa mere il est serviteur domestique de Dieu, et comme nay d’un sien serviteur en la 
maison.” 
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87. zsoltár 
 
Az állandó megfigyelésből nyilvánvaló, hogy amíg e világ gyermekei bővelkednek, 

kellően meg vannak elégedve a maguk állapotával, és hatalmasan magasztalják azt, közben 
gőgös megvetéssel tekintenek az egyházra. Ám még az elszenvedett csapások sem gyűrik le 
őket annyira, hogy megtagadnák az őket megmérgező ostoba elbizakodottságot. Azonközben 
vakmerően megvetnek minden vallást és az Isten tiszteletét, mert megelégedvén a 
gyönyörökkel, a gazdagsággal és a tisztelet ragyogásával, boldognak képzelik magukat 
Nélküle is. S gyakran megtörténik, hogy az Úr teletömi őket mindenféle jó dologgal, melynek 
az a célja, hogy végül kiszabja rájuk a megérdemelt büntetést a hálátlanságukért, mikor eljön 
a megfelelő idő. Az egyházat viszont különféle és fájdalmas megpróbáltatásokkal terheli, 
vagy legalábbis olyan alantas és megvetett állapotban tartja, amiért nyomorultnak tekinti 
magát, vagy legalábbis ki van téve mások megvetésének. S hogy a kegyeseket meg ne 
tévessze a dolgok eme árnyék-megjelenése, fontos felhívni a figyelmüket másik dologra, hogy 
kövessék a Zsolt33:12-ben kijelentett igazságot: „Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a 
nép, a melyet örökségül választott magának”. 

Amit ebből a zsoltárból megtanulunk, azt így lehet összefoglalni: Isten egyháza 
messze felette áll minden evilági királynak és politikusnak, mivelhogy Ő vigyáz rá, védi 
minden érdekét, és kormányozza. Ezért először is, a heves zavargások és félelmetes viharok 
közepette, melyek gyakran megrázzák a világot, továbbra is biztonságban érezheti magát. 
Másodszor, s mindenekelőtt, miután ugyanannak az Istennek a védelme őrzi, így végül, az 
elnyújtott háború fáradságai és küzdelmei után magasztos elhívása győztes babérjaival lesz 
megkoronázva. Igazság szerint Isten páratlan jótéteménye, s egyidejűleg jeles csoda is, hogy a 
világ királyságainak nagy és változatos forradalmai közben korról korra növeli, s megőrzi a 
megsemmisüléstől. Így az egész világban semmi tartós nincsen, csak az egyház. Miután 
azonban gyakran megtörténik, hogy miközben a gonoszok dúskálnak a vagyonban, s világi 
birtokokkal és tekintéllyel vannak elhalmozva, a nyomorult egyház ide-oda hányódik 
megannyi veszély közepette, vagy inkább annyira elborítják a heves áradások, hogy teljes 
mértékben hajótöröttnek tűnik, a boldogságát elsősorban abban kell látnunk, hogy örök hely 
van a számára fenntartva a mennyben. 

Nem csekély mértékben járul hozzá a zsoltár tartalmának világos megértéséhez, ha 
odafigyelünk a megírásának idejére. Jóllehet a nép visszatért a babiloni fogságból, s jóllehet 
Isten egyháza ismét összegyűjtetett, s a hosszú szétszórattatás után egy testben egyesült, s 
noha a templom újjáépült, az oltárt felállították és Isten szolgálata helyreállt, a nép nagy 
tömegeiből mégis csak kevesen maradtak, s ez az egyház helyzetét nagyon alantassá és 
lenézetté tette. S a maradék létszámát naponta csökkentették az ellenségek, a templom 
pompája nagyon elmaradt a korábbitól - ha mindezeket a tényezőket fontolóra vették, akkor a 
kegyeseknek aligha maradt bármiféle alapjuk a kedvező reménységre a jövőt illetően. 
Természetesen lehetetlennek látszott, hogy valaha is visszakerülnek korábbi állapotukba, 
ahonnan kibuktak. Volt tehát ok úgy vélni, hogy az istenfélők elméje egyrészt az átélt 
vereségük emlékezetétől, másrészt a jelen nyomorúságaik miatt elcsüggednek, és végül 
kétségbeesésbe merülnek. S nehogy összeroskadjanak a súlyos megpróbáltatások alatt, az Úr 
nemcsak azt ígéri meg ebben a zsoltárban, hogy visszakapják, amit elvesztettek, hanem 
buzdítja is őket annak a páratlan dicsőségnek a reménységére, amivel az egyház majd még 
felruháztatik Aggeus próféciájának megfelelően: „Nagyobb lészen e második háznak 
dicsősége az elsőnél” (Agg2:9). 

Végül, annyi maradt vissza, hogy megtanuljuk ezt a zsoltárt a saját körülményeinkhez 
illeszteni, és törekedjünk azoknak a leckéknek a levezetésére, melyeket közvetíteni igyekszik. 
A benne foglalt vigasztalásnak olyan befolyást kellett gyakorolni az akkori kor kegyeseire, 
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ami miatt nemcsak állva maradtak a megpróbáltatásokban, de még a sírból is visszahozhatta 
őket, és felemelte a mennybe. Napjainkban, amikor tudjuk, hogy mindaz, a Lélek előre 
megmondott, beteljesedett, több, mint hálátlanok vagyunk, ha az atyák tapasztalata a Lélek 
szavaihoz hozzátéve nem erősíti meg hatékonyan a hitünket. Lehetetlenség a témához 
viszonyítottan elégséges nyelvezettel kifejezni azt a dicsőséget, amellyel Krisztus felékesítette 
az egyházát az eljövetelekor. Akkor az igaz vallás, amely korábban be volt zárva Júdea szűk 
határai közé, elterjedt az egész világon. Akkor Istent, Akit addig csak egy család ismert, 
elkezdték segítségül hívni az összes nemzet minden nyelvén. Akkor a világ, mely addig 
nyomorult módon darabokra volt szaggatva a babonaság megszámlálhatatlanul sok szektája 
által, összegyűjtetett a hit szent egységébe. Akkor minden ember, akik egymással versengtek, 
csapatokban társultak a zsidók társadalmához, akiket pedig korábban megvetettek. Akkor a 
Föld királyai és nemzetei önként vették magukra Krisztus igáját. A farkasok és az oroszlánok 
bárányokká lettek. A Szentlélek ajándékai kitölttettek a kegyesekre – ajándékok, melyek 
messze felülmúlták a világ minden dicsőségét, gazdagságát és pompáját, és drága 
ékességeit.1956 Az egyház teste szintén összegyűjtetett az egymástól nagyon távol eső 
országokból, s csodálatos módon növekedett és őriztetett meg. Az evangélium bámulatosan 
rövid idő alatt széltében-hosszában elterjedt, s ugyancsak rendkívüli volt a gyümölcsének 
gazdag aratása, ami a prédikálását kísérte. Jóllehet tehát az egyház megújulását ez a prófécia 
soha nem ünnepelte, annak a kornak a bőséges és páratlan állapota, amit nevezhetünk 
aranykornak, világosan megmutatta, hogy az egyház valóban Isten mennyei királysága volt. 
Szükséges volt azonban még abban a korban is, hogy a kegyesek a kiválóságát a testi 
érzékelésnél, vagy gondolkodásnál valami magasztosabbal is felbecsüljék. Abban az időben, 
mikor virágzott, nem a bíbor, az arany és a drágakövek voltak azok, melyek a ragyogást 
kölcsönözték neki, hanem a mártírok vére. Gazdag volt a Lélek kegyelmében, de szegény és 
nélkülöző a földi javakat illetően. Szép és dicsőséges volt a szentségben Isten és az Ő 
angyalai előtt, de mégis megvetett volt a világ szemében. Kívülről nagyon sok ellensége volt, 
akik hevesen és kegyetlenül üldözték, vagy közvetve gyakorolták ellene a legrosszabbat, amit 
a ravaszság csak sugallni tud, belül pedig riadalmak és árulások jellemezték. Röviden, a 
valóban tiszteletre méltó, de mégiscsak lelki rangja mondhatni rejtve maradt Krisztus 
keresztje alatt. A jelen zsoltárban foglalt vigasztalás tehát nagyon időszerű volt már abban az 
időben is, mert arra biztatta a kegyeseket, hogy várjanak az egyház tökéletesebb állapotára. 
Velünk azonban más a helyzet. Már régen megtörtént,1957 hogy atyáink hibája folytán az 
egyház helyreállított szépsége beszennyeződött és eltorzult a gonoszok lába alatt. S 
napjainkban az egyház a bűneink súlyával terhelten nyomorult sivárságban nyög az ördög és a 
világ gúnyolódása közepette, a zsarnokok kegyetlenkedése és az ellenséges gonosz rágalmai 
kíséretében. Ezért a jelen világ gyermekei, akik könnyen akarnak élni, nem vágynak 
kevesebbre, mint hogy Isten népe közé számláltassanak. Ebből csak még világosabban 
megláthatjuk, mekkora előnyünk származhat ebből a zsoltárból, valamint hogy mennyire 
szükséges elmélkednünk felette. A bevezető nem annyira a zsoltár szerzőire, mint inkább az 
énekmesterekre vonatkozik, akiknek átadatott éneklésre. Lehetséges azonban, hogy a Kóráh 
családjából származó valamelyik lévita szerezte. 

 
1. Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő 

fundamentomát. 
2. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. 
3. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela. 
 

                                                
1956 “Lesquels surmontoyent de beaucoup toute la gloire, toutes les richesses et magnificences et les precieux 
ornemens du monde.” 
1957 “Il est advenu desja de pieca.” 
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1. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát. Azok, akik úgy vélik, hogy itt 
Jeruzsálemről van szó, mintha azt mondta volna: legyen megalapítva a szent hegyeken, 
véleményem szerint tévednek, mert a vonatkozó névmás hímnemű. Tudom, hogy egyes tanult 
emberek ezt a véleményt védik, feltételezvén, hogy a nép szavakkal ki kell egészíteni a 
mondatot, bár Júdea fővárosa az, amiről itt szó van. De szükségtelen bármit mondanom 
bizonyításképpen arról, ami mindenki számára világos, hogy ez a magyarázat erőltetett. Egyes 
zsidó igemagyarázók a legvalószínűbbnek azt tartották, hogy ez a nyitó mondat magára a 
zsoltárra vonatkozik, s ennek megfelelően magyarázzák úgy, hogy a fundamentom jelképesen 
a zsoltár témájára, vagy tárgyára vonatkozik, mivel a szent városról, Jeruzsálemről beszél, 
ami hegyeken terült el. Csodálkozom azonban, hogy miképpen tévedtek egy ennyire 
nyilvánvaló dologban. Nagyon megszokott dolog volt a héberek között a névmást az előtag 
nélkül szerepeltetni,1958 ezért ezt a beszédmódot nem tekinthetjük nyersnek, vagy furcsának. 
Nem sokkal ezután Isten nevét említi, s tudjuk, hogy Ő mindenütt Jeruzsálem alapítójaként 
szerepel. 

Egyesek a hegyek alatt a Mórija és a Sion hegyét értik,1959 melyek egy kettéhasad hegy 
két csúcsa voltak, de ez is túlontúl erőltetett. Miután az ország hegyes volt, nekünk inkább 
úgy kell értelmeznünk a prófétát, hogy az egymással szomszédos hegyeket érti, melyek 
hegyláncot alkottak Jeruzsálem körül. Máshol ugyanis látjuk, hogy Jeruzsálemet hegyek 
övezték (Zsolt125:2). Az igeszakasz valódi és természetes jelentése tehát az, hogy Isten a 
szent hegyeket választotta arra, hogy közöttük alapítsa meg és építse fel a szent várost. Nem 
sokkal később, ugyanennek a témának a folytatásaképpen ezeket a szavakat olvassuk: „ő, a 
Felséges, erősíti azt”. Ő valóban alapított más városokat is, de nem olvassuk róla bármely más 
város vonatkozásában, hogy „Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem” 
(Zsolt132:14). S arra a különbségre mindig emlékeznünk kell, hogy miközben más városok is 
Isten vezetésével és hatalmával lettek megalapítva és felépítve pusztán csak a polgári 
kormányzat kedvéért, Jeruzsálem volt az Ő sajátos szentélye, és királyi trónja. Ézsaiás is 
hasonló kifejezést használ: „az Úr veté meg a Sion alapját, és abban bíznak népe szegényei” 
(Ézs14:32) Emellett jóllehet Júdea egész országa Istennek szenteltetett, mégis azt 
mondhatjuk, hogy minden más várost elvetve ezt választotta Magának, hogy ebben 
uralkodjék. Itt nem a földi politikáról, hanem a lelki kormányzásról van szó, mert a tiszta 
vallás, a tiszta Istentisztelet és a kegyesség tanítása abban az időben sehol másutt nem voltak 
megtalálhatók, mint Jeruzsálemben. 

2. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. Itt azt 
tanuljuk meg, hogy a szent város egész kiválósága azon a szabad választáson alapult, mellyel 
Isten kiválasztotta. Ezzel egyezik az, amit a Zsolt78:60, 67-ben olvasunk, miszerint Isten 
elvetette Silót, Efraim törzsét, és József sátorát, hogy a Sionon lakozhasson, amit szeretett. A 
próféta tehát arra az egyetlen okra mutat rá, amiért Isten mindennél jobban kedvelte ezt a 
helyet: s okként nem magának a helynek az érdemességét jelöli meg, hanem Isten bőséges 
szeretetét. Ha pedig választ követelnek arra, miért lett Jeruzsálem ennyire megkülönböztetve, 
legyen ez a rövid válasz elegendő: Mert így tetszett az Istennek. Ehhez az isteni szeretetre kell 
visszakövetkeztetnünk, mint forrásra, de ennek a választásnak a vége az volt, hogy legyen 
valamilyen fix hely, ahol megmaradhat az igaz vallás és a hit egysége Krisztus eljöveteléig, s 
ahonnan azután majd kiáradhat a Föld minden területére. Ez megmagyarázza, miért ünnepli a 
próféta Jeruzsálemet a magasztos megkülönböztetettségéért, hogy Isten volt az építőmestere, 

                                                
1958 Ennek példáit lásd 2Sám1:19, 25, Zsolt114:2, Én1:2, Ézs23:1, 26:1, 3, 30:4, 41:2, 55, Jer33:2, JSir3:1, 
Náh1:8. 
1959 Warner, aki ezt a véleményt fogadja el, megjegyzi: „Jóllehet a Jeruzsálemet körülvevő hegyek (Zsolt125:2) 
valamennyien szentek voltak, a szent városhoz való közelségük miatt, mégis, a Sion és a Mórija hegyei 
(Zsolt48:3) különösen azok voltak, mert rajtuk állt a sátor, s azon épült fel Dávid palotája és Salamon 
temploma.” 
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alapítója és védelmezője. Azután az isteni kegyességnek és örökbefogadásnak tulajdonít 
minden kiválóságot, melyekkel más városokkal szemben rendelkezett. Siont említvén 
Jeruzsálem helyett, s kapukat a város egész kerülete helyett kettős szinekdochét használ. 

3. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szó szerint: Azok, amiket 
benned beszélnek, dicsőséges dolgok. A próféta, vagy inkább Isten Lelkének célját kell szem 
előtt tartanunk, Aki a próféta szájával beszél. Kiindulva az egész nép alantas és megvetett 
állapotából, az őket minden oldalról szorongató megannyi és félelmetes ellenségből, a 
viszonylag kisszámú emberből, akiknek volt elég bátorságuk ahhoz, hogy felülkerekedjenek 
az útjukba eső akadályokon, a napi rendszerességgel előforduló új, és előre nem látott 
változásokból, s annak veszélyéből, hogy a dolgok állapota fokozatosan egyre jobban és 
jobban megromlik, s végül majd kétségbeejtővé válik, nehéz volt reménykedni a szent város 
újjáépülésében. S hogy ez a kétségbeesés nehogy legyőzze az istenfélők szívét, s elcsüggessze 
őket, azt a támogató és vigasztaló megfontolást állítja eléjük, hogy az Úr másképpen beszélt 
az egyház jövőbeli állapotáról. A figyelmüket kétségtelenül elvonta a dolgok pillanatnyi 
állapotától, s azokra az ígéretekre irányította, melyek annak a csodálatos dicsőségnek a 
reménységével töltötték el őket, amelynek majd az egyházat kell ékesítenie. S tehát jóllehet 
semmi, az érzéki szemeknek és értelemnek látható nem örvendeztette meg a szívüket, a 
próféta mégis arra buzdította őket az Ígével, hogy álljanak mondhatni őrtoronyban, 
türelemmel várván annak beteljesedését, amit Isten megígért. Ezen a módon figyelmeztette 
őket először is arra, hogy az ókori próféciákra fordítsák a figyelmüket, s különösen azokat 
tartsák emlékezetükben, melyek a 40. fejezettől (Ézs40) a könyv végéig olvashatók, 
másodszor pedig hogy hallgassanak Isten szolgáira, akik abban az időben Jézus Krisztus 
királyságát prédikálták. Ebből következik, hogy helyes ítéletet nem lehet alkotni az egyház 
boldogságából, csak mikor Isten Ígéjének mércéje szerint ítéljük meg azt. 

 
4. Előszámlálom Ráhábot1960 és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus 

Kússal1961 együtt: ez ott született.1962 
5. És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, 

erősíti azt. 
6. Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela. 
 
4. Előszámlálom Ráhábot és Bábelt. A Ráháb név a Szentírás sok részében 

Egyiptomot jelenti, s ez az értelme nagyon illik e jelen igeszakaszhoz, melynek célja az 
egyház fenséges terjedelmének a leírása, amely akkor még csak a reménység dolga volt. Azért 
mondja tehát, hogy akik korábban halálos ellenségek, vagy legalábbis teljesen idegenek 
voltak, azok nemcsak ismerős jó barátokká lesznek, hanem egy testbe is lesznek beoltva, hogy 
jeruzsálemi polgároknak számláltathassanak. Az első mondatban tehát ezt mondja: 
Beszámítom Egyiptomot és Babilont a házam népe közé. A másodikban hozzáteszi, hogy a 
filiszteusok, a tírusziak és az etiópok, akik eddig annyira ellenséges viszonyban álltak Isten 
népével, most olyan szívélyes harmóniába kerülnek velük, mintha zsidóknak születtek volna. 
Micsoda dicsőséges megkülönböztetése ez az egyháznak, hogy még azok is, akik megvetéssel 
néztek rá, azok is eljönnek csatlakozni hozzá mindenfelől, s akik pedig teljességgel kivágva és 
elpusztítva kívánták látni, a legnagyobb tisztességnek fogják tartani, ha helyük lesz a 
tagjainak sorában, és közéjük számláltatnak! Mindegyikük önként tagadja majd meg a maga 

                                                
1960 Károlinál: Égyiptomot – a ford. Ráháb Egyiptom költői neve (Ézs30:7, 51:9, Zsolt87:4, 89:11) A 
büszkeséget, vagy hevességet jelenti, s látszólag a zsidók nevezték így el Egyiptomot a kegyetlen zsarnokság 
emlékére, amivel az egyiptomiak nyomták el őket a rabszolgaságuk idején. 
1961 „Etiópia, Kús földje, ami Arábiában volt.” – Williams. 
1962 „Ezek a nemzetek, melyeket a zsidók a legjobban ismertek, tulajdonképpen az egész pogány világot 
jelképezik, s az egész Föld eljutását kívánják szemléltetni a keresztyénség hitére.” – Tucker. 
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országát, amivel korábban oly büszkén dicsekedtek. Bárhol is születtek, Palesztinában, 
Etiópiában, vagy Tíruszban, a szent város polgárainak fogják magukat vallani. 

A héber doktorok úgy magyarázzák ezt az igeszakaszt, hogy minden nemzetben 
nagyon kevesen fognak vagy a mentális képességeikkel, vagy erkölcsi kiválóságukkal 
kiemelkedni, de Izraelben nagyon sokan lesznek ilyenek. Aligha lehet majd találni, mondják, 
a tírusziak, az egyiptomiak, vagy az etiópok, és más nemzetek között olyan ember, aki 
mindkét dologban méltó a dicséretre, így ha mégis lesz közöttük ilyen, arra ujjal lehet majd 
mutogatni a ritkasága folytán. Sionban azonban mindez, mindaz születik,1963 azaz a zsidók 
között nagy számban lesznek ilyenek. A keresztyén doktorok majdnem egyhangúlag 
Krisztusra vonatkoztatják ezt, s úgy vélik, hogy itt annak az okát adja  meg a zsoltáros, amiért 
az eddigi idegenek, sőt egymás halálos ellenségei most Jeruzsálem polgárai közé 
számláltatnak: mert ott születik majd Krisztus,1964 Akinek a hivatala összegyűjteni az örökélet 
hitének és reménységének egységében azokat az embereket, akik úgy szét voltak szórva, mint 
egy széttépett test tagjai. Az első ezek közül a magyarázatok közül teljességgel erőltetett, 
ezzel semmiféle cáfolatra sincs szükség. Emellett az is nagyon nyilvánvaló, hogy a zsidók a 
bolond becsvágytól hajtva mondhatni szándékosan csűrik-csavarják ezt az igeszakaszt. A 
keresztyén doktorok magyarázata első ránézésre hihető az éleselméjűsége folytán, de 
nélkülözi a szilárd alapokat. Ezek a szavak világosan arra utalnak, hogy bármiféle nemzethez 
is tartozzanak az emberek, szándékosan fogják megtagadni a saját országukat, hogy 
felvétessenek a választott nemzet soraiba. Mikor azt olvassuk, hogy ott születtek, az nem azt 
jelenti, hogy ennek az országnak az őslakosai, és a születésüktől fogva benne laknak, hanem 
hogy annak polgárai. Amit azután tesz hozzá, miszerint és ő, a Felséges erősíti azt, 
ugyanolyan helyesen fordítható így is: Ő rendezi azt, mert Isten különleges munkája az ő 
egyházának kormányzása az Ő Ígéje által. 

5. És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született. A 4. versben azt 
olvassuk, hogy az új tagok Isten egyházába a világ minden részéből gyűjtetnek, s itt ugyanazt 
a témát folytatja. Azonban más jelképet használ: nevezetesen azt, hogy a születésüknél fogva 
idegenek ugyanúgy számláltatnak majd a szent nép közé, mintha Ábrahám leszármazottai 
lennének. Az előző versben kijelentetett, hogy a kaldeusok és az egyiptomiak adatnak Isten 
háza népéhez, valamint az etiópok, a filiszteusok és a tírusziak számláltatnak a gyermekei 
közé. Most megerősítésképpen hozzáteszi: az új szaporulat létszáma oly hatalmas lesz, hogy 
az egy ideig elhagyatott, majd csak félig megtelt város csordultig telik. Ézsaiás próféta 
bővebben írja le azt, ami itt csak pár szóban van megígérve: „Ujjongj te meddő, ki nem 
szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél 
való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait 
terjeszszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind 
jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat 
megnépesítnek.” (Ézs54:1-3) Majd megint: „Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: 
mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak 
el” (Ézs60:4). S a 44. fejezet 5. versében majdnem hasonló, vagy legalábbis arra nagyon 
hasonlító nyelvezettel találkozunk, mint az előttünk levő igeszakaszban: „Ez azt mondja: én 
az Úré vagyok, amaz Jákób nevét emlegeti, és a másik önkezével írja: az Úré vagyok, és 
hízelegve Izráel nevét említi”. S a született szót sem helytelenül használja annak a ténynek a 
kifejezésére, hogy az egyiptomiak, a kaldeusok, és mások Isten nyáját fogják alkotni. Noha 
nem Sion volt a természetes születésük helye, örökbefogadás által mégis beolttattak a szent 
nép testébe. Sőt, a kifejezés, mint mód, mellyel mi magunk kerülünk be az egyház testébe, a 
                                                
1963 „De Sionról ezt mondják: Ő és Ő ott született, azaz nem egy, hanem sok említésre méltó ember.” – Geddes. 
1964 Horsley, aki ezt a nézetet vallja, így fordítja: „És mindenki azt mondja a Sionról: ez ott született”, 
megjegyezvén: „Unusquisque, mindenki. Mindenki megvallja az izraeliták dicsőségére, hogy a Megváltó 
zsidónak született.” Dimock ezzel nem ért egyet, megjegyezvén, hogy Krisztus nem jeruzsálemi születésű. 
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második születés, nagyon helyénvaló. A feltétel, mellyel Krisztus eljegyzi a kegyeseket 
Magának az, hogy felejtsék el a saját népüket és atyjuk házát (Zsolt45:11), majd új 
teremtményekké válva, romolhatatlan magból újjászületve kezdjenek mind Isten, mind az 
egyház gyermekeivé lenni (Gal4:19). S kétségtelenül az egyház szolgálata, mégpedig egyedül 
az övé, ami által újjászületünk a mennyei életre. Egyébként emlékeznünk kell a különbségre, 
amit az apostol említ a földi Jeruzsálem – mely maga is rabszolganőként rabszolga-
gyermekeket szül, – és a mennyei Jeruzsálem között, mely az evangélium segítségével a 
szabadságra szüli gyermekeit. 

Az igevers második részében a zsoltáros Sion stabilitását és tartósságát fejezi ki. 
Gyakran megtörténik, hogy amilyen gyorsan emelkednek fel a városok a megkülönböztetett 
tiszteletre, oly rövid ideig tart a virágzásuk is. S nehogy bárki azt gondolhassa, hogy az 
egyháznak is ilyen pusztulásra ítélt és átmeneti a jellege, kijelenti: és ő, a Felséges, erősíti azt. 
Mintha azt mondta volna: Nem meglepő mikor látjuk, hogy más városoknak időről időre 
viszontagságos a sorsa, mert a világi forrongások sodrában vannak, s nincsenek örök 
védelmezőik. De pontosan ellenkező a helyzet a mennyei Jeruzsálemmel, ami Isten hatalmára 
alapítván még akkor is fennmarad, ha ég és föld romba dőlnek. 

6. Az Úr beírván, feljegyzi a népet. Ez azt jelenti, hogy Sion akkora hírnévre fog szert 
tenni, ami majd a legnagyobb buzgóságra serkent minden embert, hogy a polgárainak sorába 
kerülhessen, és azok rangjára emelkedhessen. Nagyon tiszteletreméltó állapot az, amiről itt 
szó van, mert az Úr népszámlálást tart azok között, akiket kegyelmesen a legnagyobb 
tisztességre emel, s úgy jegyzi fel őket, mint Sionhoz, nem pedig Babilonhoz, vagy bármely 
más városokhoz tartozókat. A köznép egy tagja Sionból ugyanis nagyobb tisztességnek fog 
örvendeni, mint a legmagasabb rangúak bárhol máshol. Egyidejűleg azt is megtanuljuk: az ok, 
amire vissza kell vezetni ezeknek az idegeneknek a hirtelen felemelkedését erre a nagy 
tisztességre nem más, mint Isten kegye. Azok, akik a Sátán és a bűn rabszolgái, biztosan nem 
lesznek képesek semmiféle saját erőfeszítéssel megszerezni a jeruzsálemi polgárjogot. Az Úr 
saját munkája kiosztani a népeknek az őket megillető, egymástól megkülönböztető rangokat, 
amiképpen jónak látja, hiszen a természeténél fogva minden ember egy szinten van. Ezt az 
igeszakaszt a hatékony elhívásra kell vonatkoztatnunk. Igaz, hogy Isten beírta a nevét az Élet 
Könyvébe még a világ teremtése előtt, azonban csak akkor veszi fel őket a szentjeinek 
katalógusába, miután az örökbefogadás lelkével újjászülve őket, a saját jelét teszi rájuk. 

 
7. És az énekesek is, mint zenészek:1965 minden forrásaim te benned vannak.1966 
 
Ennek az igeversnek a jelentése homályos, részben a tömörsége, részben az egyik 

szavának kétértelműsége miatt. A források szót minden kétséget kizáróan jelképesen kell 
érteni, de az igemagyarázók véleménye eltérő a jelkép jelentését illetően. Egyesek a 
reménységet, mások a vonzalmat, megint mások a gondolatokat értik alatta. Ha a tájszólás 

                                                
1965 A Károli-fordítás szerint: És tánczolva énekelik – a ford. 
1966 Cresswell az alábbi módon kapcsolja össze ennek az igeversnek a második mondatát az elsővel: „Az 
énekesek, és a síppal zenélők együtt éneklik: ’Minden forrásaim te benned vannak’, azaz a felfrissülésem, a 
reménységem és az üdvösségem minden forrása benned van, Sion!” Majd hozzáteszi: „Az Ézs12:3-ban szereplő 
üdvösség kútfője helyén (Károlinál: a szabadítás kútfője – a ford.) ugyanaz a héber szó szerepel, mint amit a 
zsoltárokban az angol változatok forrásoknak és kútfőknek fordítanak”. Walford ugyanezen a módon kapcsolja 
össze a két mondatot: „Zeneszerszámokkal éneklik: ’Minden forrásaim te benned vannak’.” „Azok, akiket itt 
énekelni látunk”, mondja, „s akiket hangszerekkel kísérnek, ugyanazok, mint a 6. versben említettek. Úgy 
jelennek itt meg, mint akik a dicséret és a hálaadás öröménekében egyesülnek, s énekük refrénje a ’Minden 
forrásaim te benned vannak’. A források, vagy kútfők állandó jelképei azoknak az áldásoknak, amelyek a 
felfrissülést és a boldogságot eredményezik. Ezeket az újjászületett megtérteket úgy mutatja be tehát, mint az 
egyetemes egyházhoz csatlakozókat, akik annak az Istennek kínálnak hálaéneket, Aki minden jó áradásának 
túlcsorduló, a népet felfrissítő és megáldó forrása”. 
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megengedné, én szívesen csatlakoznék azok véleményéhez, akik melódiáknak, vagy 
énekeknek fordítják. Mivel azonban ezt tekinthetjük a héber kifejezés által nem 
támogatottnak, én inkább arra hajlok, hogy elfogadjam a legkézenfekvőbb véleményt, mely 
szerint a nézés a helyes fordítás, mert a szó gyökere a szemet jelenti. Mintha a zsoltáros azt 
mondta volna: én mindig komolyan nézek majd, rád szegezett szemekkel. 

Vizsgáljuk most meg, mit jelent a másik mondat: És az énekesek is, mint zenészek. 
Igaz, hogy ez egy hiányos kifejezésforma, de az értelme, amiről általános az egyetértés, ez: 
akkora lesz az öröm alapja, hogy Isten dicsérete állandóan hallatszani fog a Sionon mind az 
élő hang energiájával, mind a hangszerekkel. Ez tehát annak megerősítése, amit korábban 
mondott Sion dicsőséges helyreállításáról, mert az öröm, és a dicséretek sokoldalú harmóniája 
és melódiája nagyságának segítségével festi le az ott uralkodó boldogságot. Egyidejűleg az 
összes ajándék nagy célját is leírja, melyeket Isten oly bőkezűen adott az Ő egyházának: a 
kegyeseknek a dicséretekkel és énekekkel kell bizonyságot tenni arról, hogy emlékeznek a 
jótéteményeire, és hálás szívvel fogadják azokat.1967 A héber חללים cholelim szót, amit 
zenészeknek fordítottunk, egyesek a hangszerek hangjára táncolóknak fordítanak.1968 Mivel 
azonban ez nem túl fontos dolog, elegendő úgy tekinteni a jelentését, hogy Isten dicséretének 
folytatólagos koncertje lesz majd az egyházban, ahol felfedi kegyelmének kincseit, s a 
kegyesek válaszképpen és folytonosan énekelnek majd. Emellett a próféta azért mutatja be az 
Ő páratlan, az egyháza iránti szeretetét, valamint páratlan, az egyházával szemben gyakorolt 
gondoskodását és buzgóságát, hogy ezzel a példával bátorítson és buzdítson minden istenfélőt 
ugyanannak a buzgóságnak a fenntartására és kimutatására annak megfelelően, amit egy 
másik zsoltárban olvasunk: „Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem felejtkezzék el rólam az én 
jobbkezem! Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem 
Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének!” (Zsolt137:5-6) Minden vonzalmunk tehát 
akkor irányul az egyházra, mikor elfordítván az azokat elvonó bizonytalan és hiábavaló 
céloktól, s közönyösen viseltetvén a világ gyönyörei, gazdagsága, és talmi pompája iránt, 
elegendőnek találjuk Krisztus királyságának lelki dicsőségével lefoglalni és csakis azzal 
kielégíteni azokat. 

                                                
1967 “Afin que les fideles en chantant Pseaumes et Cantiques monstrent la souvenance qu’ils ont des benefices 
receus, et luy en facent recognoissance.” 
1968 „Az énekesek is, mint a zenészek, vagy táncolók ott lesznek, azaz az öröm és dicséret egész kórusa. Dr. 
Chandler így fordítja: ’Úgy fognak énekelni, mint akik a táncot vezetik’, azaz örömmel és örvendezéssel”. – 
Williams. Symmachus és Aquila így fordítják a szöveget: …Και αδοντες ως χωροι πασαι πηγαι εν σοι, „S úgy 
fognak énekelni, mint a tánc vezetői: ’Minden forrásaim te benned vannak’.” 
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88. zsoltár 
 
Ez a zsoltár nagyon keserves siralmakat tartalmaz, melyeket az ihletett szerző nagyon 

komoly megpróbáltatások közepette, majdnem a kétségbeesés határán tár elénk. Egyidejűleg 
azonban, miközben a bánattal küzd, kijelenti hitének legyőzhetetlen állhatatosságát is, ami 
abban mutatkozik meg, hogy még akkor is Istent hívja segítségül, mikor a halál sötét 
mélységébe került.1969 

 
1. Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. Az éneklőmesternek a Mahalathra, 

megaláztatásul.1970 Az Ezrahita Hémán tanítása. 
 
Hémán, akinek a neve a bevezetőben szerepel, valószínűleg ugyanaz, akit a szent 

történelem is említ az 1Kir4:31-ben, ahol Salamon bölcsességét dicséri az Íge, 
összehasonlítván azt Ethánnal, Hémánnal, Kálkóllal és Dardával.1971 Nem meglepő tehát, 
hogy egy, a bölcsesség lelke által ennyire megkülönböztetett ember volt ennek a zsoltárnak a 
szerzője. Egyesek az מהלת-על  al-machalath szót a gyengeségre kifejezéssel fordítják,1972 de a 
szó közönséges használatának megfelelően valószínű, hogy vagy valami hangszert, vagy egy 
ének kezdetét jelöli.1973  A többi szóról már eleget szóltam máshol. S fontos észben tartanunk, 
hogy a zsoltáros egy ember személyében itt egyszerre a ritka szenvedés és a páratlan türelem 
példáját tárja elénk. Isten, ennyire súlyos próbára téve Hémánt, akit ily kiváló ajándékokkal 
ruházott fel példaképpen mások számára, ezt nemcsak az Ő szolgájának kedvéért tette. Az 
volt a célja, hogy közös tananyagot adjon az egész népének. Hémán a célját követve 
mondhatni magasztos helyzetbe kerülvén az egész egyháznak tesz bizonyságot a 
gyengeségéről, valamint hitéről és állhatatosságáról. Nagy hatással van ránk, ha Isten ennyire 
                                                
1969 Eltérő vélemények léteznek e zsoltár megírásának okát illetően. Dr. Kennicott úgy fogja fel, mint annak a 
személynek az imádságát, akit külön házba zártak a leprája miatt, s aki látszólag annak a betegségnek az utolsó 
stádiumában van. A mózesi korban ezt a betegséget Isten közvetlen csapásának tekintették. Kimchi úgy véli, 
hogy a zsoltár a zsidó nép nevében íródott a fogság idején egy láncra vert szerencsétlen rabszolga nyelvezetével. 
Patrick püspök azt feltételezi, hogy Hémán, a szerzője ugyanebben az időszakban valami sötét börtönbe vettetett 
(lásd 5-6. versek), vagy más nyomorúságos bánásmódban volt része, mintha pincebörtönben lett volna, s ott 
siratja a saját nyomorúságát. 
1970 A Károli-fordítás szerint: Az éneklőmesternek a Mahalath-lehannóthra. – a ford. 
1971 Az ott említett Hémánt egyesek Júda egyik fia, Zerákh fiának, akit a menye, Támár szült neki, s akiről a 
1Krón2:6-ban van szó. Ha ez a két igevers ugyanarra a személyre vonatkozik, akkor miután Júda unokáit az 
1Kir4:31 Máhol fiainak nevezi, ebből következik, hogy Máhol Zerákh másik neve, illetve a felesége neve volt. 
Ha ez a Hémán volt a zsoltár szerzője, s ha Ethán, a testvére írta a következő zsoltárt, akkor miután legalább 170 
évvel Mózes előtt éltek, akkor ezek a költemények a legrégebb óta fennmaradt költői művek, és a legkorábbi 
részei az isteni kijelentésnek. Ez azonban korántsem biztos. Hémán, Júda unokája lehetett a szerzője a 88. 
zsoltárnak, de a 89. zsoltárt nem írhatta a testvére, Ethán, mert olyan dolgokról beszél, melyek jóval utána 
történtek, legalábbis Dáviddal egy időben, aki konkrétan meg is említi azokat. Kálvin nyilvánvalóan úgy tekinti, 
hogy ez a Hémán Dávid, vagy Salamon korában élt. Létezett egy ugyanilyen nevű személy, akit Dávid a szent 
énekesek között az egyik vezetőnek tett meg, lásd 1Krón25:1. Ő azonban lévita volt, míg ezt a Hémánt 
ezhrahitának mondja, ami azt jelenti, hogy Zerákhnak, Júda fiának a leszármazottja. Ha tehát Dávid korának fő 
zenészéről van szó, akkor egyes másolók tévesek alkalmazták rá az ezrahita kifejezést. Ha azonban a zsoltárt a 
babiloni fogság idején írták, amiképpen ezt sokan feltételezik, akkor valaki másnak kellett írnia. 
1972 Street így fordítja a bevezetőt: „Oktató zsoltár a betegségben, a megpróbáltatáson át az Ezrahita Hámántól”. 
S megjegyzi: „A מחלה, betegség szerepel a 2Móz23:25-ben is. A מהלת szó a birtokos alakja.” Majd hozzáteszi: 
„Az így fordított bevezető összhangban van a zsoltár tartalmával.” 
1973 Egyesek a מהלת לענו Mahalath-lehannóth szavakat, melyeket Kálvin a Mahalathra, megaláztatásul 
kifejezéssel fordít, egy szónak véve egy hangszer nevének feltételezik. „Részemről”, mondja dr. Morison, „arra 
az elképzelésre hajlok, hogy ezek valamilyen panaszos hangú hangszert jelölnek, s ezzel a véleménnyel Kimchi 
és más zsidó írók tökéletesen egyetértenek. Azt állítják, hogy ez valamiféle fúvós, a fuvolára nagyon hasonlító 
hangszer, melyet a bánat érzelmeinek kifejezéséhez, nagy fájdalom és siralom esetén használtak.” 
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megkülönböztetett, a Szentlélek kegyelme által ennyire felékesített szolgájára tekintünk, s 
látjuk: mikor a megpróbáltatások ily súlyos terhe szakadt rá, akkor fájdalmasan panaszkodik, 
hogy semmiben sem különbözik a holtaktól. Nagy hatással van ránk, mondom, ezt a látványt 
szemlélni, hogy a saját nyomorúságaink, legyenek bármely fájdalmasak, kétségbeesésbe ne 
taszítsanak minket, vagy ha néha el is csüggedünk a gyengeség, aggódás, bánat, fájdalom, 
vagy félelem következtében, nehogy elveszítsük a reménységet, különösen mikor látjuk, hogy 
a szent próféta is kiemelkedik ebből a mélységes sötétségből a reménység vidám 
világosságára. Inkább elégedjünk meg azzal, hogy Isten Lelke Hémán szájával adott itt 
nekünk egy imaformát, hogy buzdítson vele minden, mondhatni a kétségbeesés szélén állót: 
jöjjenek Őhozzá. 

 
2. Uram, szabadításomnak Istene! Nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok: 
3. Jusson elődbe imádságom, hajtsad füled az én kiáltozásomra! 
4. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal, és életem a Seolig jutott. 
5. Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz; olyan vagyok, mint az erejevesztett 

ember. 
6. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, a kik koporsóban 

feküsznek, a kikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. 
  
2. Uram, szabadításomnak Istene! Hadd kérjek meg mindenkit különösen annak 

megfigyelésére, amit épp az imént jelentettem ki, hogy jóllehet a próféta egyszerűen és túlzás 
nélkül idézi fel azt az agóniát, amit a bánatának nagysága folytán szenvedett el. A célja 
azonban egyidejűleg mégis az volt, hogy a lesújtottaknak egy imaformát adjon, nehogy 
elcsüggedjenek a rájuk zúduló csapások miatt, legyenek azok bármennyire is komolyak. 
Halljuk majd őt, amint heves panaszkodásban tör ki a megpróbáltatásainak fájdalmassága 
miatt, de időről időre ezzel a rövid bevezetővel erősíti meg magát, nehogy elragadja 
érzelmeinek forrósága, és az a vád érhesse: Isten ellen panaszkodik és zúgolódik ahelyett, 
hogy alázatosan bocsánatért könyörögne Neki. A szabadításomnak Istene névvel illetvén Őt 
mondhatni zablát vet önmagára, féken tartja bánatának szélsőségességét, becsapja az ajtót a 
kétségbeesés előtt, s megerősíti és felkészíti magát a kereszt hordozására. Mikor a 
kiáltozásáról és a tolakodásáról beszél, azzal a lelke buzgóságát jelzi, amivel imádkozott. 
Valóban lehet, hogy nem kiáltozott hangosan, de a kiáltás szót nagyon alkalmasan használja 
imája buzgóságának jelzésére. Ugyanarra gondol, mikor azt mondja, hogy éjjel-nappal 
kiáltozott. S még az előtted vagyok szavak sem feleslegesek. Általánosan mindenki 
panaszkodik, mikor a bánat nyomása alá kerül, de távol állnak attól, hogy Isten előtt öntsék ki 
a szívüket. Ehelyett az emberiség nagyobbik része azért keresi a visszavonulás lehetőségét, 
hogy zúgolódhassanak Ellene, és igazságtalan szigorúsággal vádolhassák Őt. Mások pedig 
összevissza kiabálnak a levegőbe. Ebből megértjük, hogy ritka erény, ha Istent állítjuk 
magunk elé, hogy imáinkat Hozzá intézhessük. 

4. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. Ezek a szavak tartalmazzák a mentséget, 
amit a próféta a bánata szélsőségessége okaként említ. Ezek azt sugallják, hogy a folytonos 
kiáltozása nem a lélek lágyságának, vagy elpuhultságának volt a következménye, hanem az 
állapota megfelelő megfontolásából eredt, hogy az őt lesújtó nyomorúságok belső 
felhalmozódása váltotta ki belőle joggal ezeket a panaszokat. S nem is csak egyféle 
megpróbáltatásról beszél, hanem megannyiról, melyek úgy felszaporodtak, hogy az egész 
szívét úgy eltöltötték szomorúsággal, hogy nem is maradt semmi másnak helye abban. Ezután 
konkrétan kijelenti, hogy élete már nem volt messze a sírtól. Ezt az elképzelést folytatja, s 
fejezi ki jelentőségteljesebb kifejezésekkel a következő igeversben, ahol arról panaszkodik, 
hogy mondhatni halott volt. S noha még mindig az élők között lélegzett, mégis a sok halál, 
melyek minden oldalról fenyegették, számára megannyi sírként jelentek meg, melyek 
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azonnali elnyeléssel fenyegették. S látszólag azért használja a גבר gabar, felülkerekedett, vagy 
erős volt jelentésű szóból1974 származó גבר geber szót az egyszerűen csak embert jelentő szót 
megelőzően, hogy még hangsúlyosabban megmutassa: a megpróbáltatásai oly hatalmasok és 
lesújtóak voltak, melyek még a legerősebb embert is a földre terítenék. 

6. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, a kik koporsóban feküsznek. A 
próféta valami, a szokásos halálnál kétségbeejtőbbet és fájdalmasabbat igyekezett kifejezni. 
Először azt mondja, hogy a holtak között van a helye, mert alkalmatlannak nyilváníttatott 
minden tevékenységre, melyek az emberi élet részeit alkotják, s mondhatni kivágattatott a 
világból. Ágoston kifinomult magyarázata, miszerint itt Krisztus van leírva, s azért olvassuk, 
hogy a holtak között van a helye, mert legyőzte a halált azzal a speciális kiváltsággal, hogy az 
ne uralkodhasson felette, nem áll kapcsolatban az igeszakasz jelentésével.1975 A próféta 
szavait inkább úgy kell érteni, hogy befejezvén a jelen életének útját, az elméje megszabadult 
minden világi gondtól, s érzelmei megfosztották őt minden érzéstől.1976 Ezután a megöltekhez 
hasonlítja magát, s úgy siratja az állapotát, mint rosszabbat, mintha a csapásoktól 
elgyengülvén lépésről lépésre kerülne egyre közelebb a halálhoz. Minket ugyanis természetes 
módon serkent az erőszakos halál kilátásának borzalma. 

Amit hozzátesz, miszerint Isten elfelejtette és elszakasztatott az Ő kezétől, vagy 
felügyelete alól, az látszólag nyers és helytelen, mert bizonyos, hogy a holtak nem kevésbé 
állnak Isten felügyelete alatt, mint az élők. Még a gonosz Bálám is, aki a világosságot 
sötétséggé akarta változtatni, kénytelen volt így kiáltani: „Haljon meg az én lelkem az igazak 
halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé!” (4Móz23:10) Azt állítani tehát, hogy 
Isten többé nem törődik az emberrel a holta után látszólag egy pogány ember nyelvezete. Erre 
azonban ezt lehet válaszolni: A próféta az emberek többsége vélekedésének megfelelően 
beszél, ahogyan a Szentírás is hasonlóképpen járt el, mikor Isten gondviseléséről szólván 
hozzáigazítja a stílusát a világ állapotához, amiképpen az a szemünk elé tárul, mivel a 
gondolataink csak lassan emelkednek fel a jövőbeli és láthatatlan világhoz. Én azonban 
inkább azt hiszem, hogy a megpróbáltatások alatt álló ember elméjében felmerülő 
gondolatoknak ad hangot, nem pedig az emberiség tudatlan és tanulatlan részének véleményét 
tartja szem előtt. S nem csoda, ha az Isten lelkével felruházott ember is mondhatni annyira 
elkábult és eltompult, mikor a bánat fölébe kerekedett, hogy megengedte, hogy a száját 
meggondolatlan szavak hagyják el. S jóllehet az abba az igazságba vetett hit, hogy Isten mind 
az élőkre, mind a holtakra kiterjeszti a gondoskodását, mélyen benne gyökerezik minden igaz 
szolgájának a szívében, a bánat néha mégis annyira befelhősíti elméiket, hogy egy időre 
kizárja belőle az Ő gondviselésének minden emlékezetét. Figyelmesen megvizsgálva Jób 
panaszait észrevehetjük, hogy amikor az istenfélők a bánattal vannak elfoglalva, nem azonnal 
jutnak el Isten titkos gondviselésének a fontolgatására, ami korábban a gondos elmélkedésük 
tárgyát képezte, s melynek igazsága bele van vésve a szívükbe. Jóllehet tehát a próféta meg 
                                                
1974 A גבר geber tehát olyan embert jelent, aki „férfierejének teljében van, tehát se nem fiú, se nem öregember, de 
az Íge alkalmazza Bálámra is, annak idősebb korában, 4Móz24:4.” – Bythner. 
1975 „’A holtak között van a helye’, inter mortuous liber kifejezést”, mondja dr. Adam Clarke, „az egyházatyák a 
mi Urunk önkéntes halálára vonatkoztatták. Mindenki másnak meg kellett halnia, egyedül Ő adta át önkéntesen 
az életét és vette azt fel újra (Jn10:18). Belépett a sírba, és kijött abból, mikor Neki tetszett. A halottak a sírhoz 
kötöttek, Ő azonban szabad volt, s a többiekhez hasonlóan nem kellett továbbra is abban az állapotban 
maradnia.” 
1976 Erről az igeversről azt feltételezik, hogy a leprásokra utal a törvény alatt, akik nagyon emlékeztettek az itt 
lefestett képre. A חפש chophash szóból származó חפשי chophsi „szabad”, mondja Hammond, „(ellentétben a 
rabszolgasággal), azaz felszabadított, szabadon engedett. A szó használatát általánosabban is megfigyelhetjük a 
2Krón26:21-ben, ahol Uzziásról azt olvassuk, hogy miután leprás lett ’egy elkülönített házban élt, בית החפשית, 
mert az Úr házából kivettetett vala’. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy a leprásokhoz hasonlóan ő is 
kivettetett a templomból, s – mondja a kaldeus változat – valamely Jeruzsálemen kívüli helyen élt, בר מן ירושלים, 
amit így ’ a kivettetés házának’ neveznek. S ezekkel összehasonlítva a koporsóikba fekvő holtakat mondja 
szabadoknak, azaz menteseknek minden földi gondjuktól és érintkezéstől”. 
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volt arról győződve, hogy a holtak is Isten védelme alatt állnak, fájdalmának első kitörésében 
mégsem annyira bölcsen szólt, mint kellett volna, mert a hit fénye mondhatni kialudt benne, 
jóllehet, amint majd látni fogjuk, nemsokára újra felragyogott. Nagyon hasznos lesz 
észrevenni ezt, mert így valahányszor csak meggyengít bennünket a kísértés, mindazonáltal 
megtart az elcsüggedéstől, vagy a kétségbe eséstől. 

 
7. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. 
8. A te haragod reám nehezedett, és minden haboddal nyomtál engem. Szela. 
9. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, útálattá tettél előttök engem; 

berekesztettem és ki nem jöhetek. 
10. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt; kiáltalak téged Uram minden 

napon, hozzád terjengetem kezeimet. 
 
7. Mély sírba vetettél be engem. A zsoltáros most konkrétabban is elfogadja, hogy 

bármiféle megpróbáltatás is érte, az mind az isteni kézből származott. S valóban egyetlen 
ember sem fogja magát őszintén Istenre bízni a megkönnyebbülést keresve a nélkül az 
előzetes meggyőződés nélkül, hogy az isteni kéz sújtja őt, és semmi sem történik 
véletlenségből. Figyeljük meg: miközben a próféta egyre közelebb kerül Istenhez, annál 
keserűbbé válik a bánata, mert semmi sem félelmetesebb a szentek számára, mint Isten ítélete. 
Egyesek a 8. vers első mondatát így fordítják: A te haragod ért utol engem: a héber סמך 
samach szót néha ebben az értelemben kell venni. De az igeszakasz témájából kiindulva itt, és 
más helyeken szükségszerűen a körülvesz, vagy ránehezedik értelemben kell fordítani, mert 
mikor a szóban forgó téma egy ember, aki mély sírba került, gyengécske lenne úgy beszélni 
Isten haragjáról, mint ami éppen hogy csak utoléri. Az általam elfogadott fordítás különösen 
alkalmas a szöveg egész folyásához. Ez úgy tekint a prófétára, mint aki azt jelenti ki, hogy 
Isten haragjának egész terhét hordozta, látván, hogy a habok nyomták. Emellett miután ez a 
félelmetes áradás nem gátolta őt meg abban, hogy szívét és imáit Istenhez emelje, a 
példájából megtanulhatjuk hitünk és imáink horgonyát közvetlenül a mennybe kivetni a 
minket esetlegesen fenyegető hajótörés minden veszedelme mellett. 

9. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. Minden emberi segítség híjával volt, s ezt is 
Isten haragjának tulajdonítja, Akinek a hatalmában áll az emberek szívét emberségre hajlítani, 
vagy megkeményítve azt kegyetlenné tenni őket. Ez a dolog nagyon is méltó a figyelmünkre, 
mert amíg nem tartjuk észben, hogy valahányszor csak híján vagyunk az emberi segítségnek, 
az azért van, mert Isten visszavonta a kezét tőlünk, addig vég és mérték nélkül izgulunk. 
Valóban joggal panaszolhatjuk az emberek hálátlanságát, vagy kegyetlenségét, valahányszor 
csak megfosztanak minket a velünk szemben fennálló kötelezettségeik alapján támasztott 
jogos igényektől, de mindennek mégsem lesz semmi haszna, amíg nem vagyunk arról 
meggyőződve, hogy a velünk elégedetlen Isten veszi el a segítség eszközeit, melyeket 
egyébiránt nekünk rendelt. S pontosan ugyanolyan könnyű a Számára minden ember szívét 
arra hajlítani, hogy segítséget nyújtsanak nekünk, valahányszor csak tetszik Neki. A próféta a 
nyomorult állapotának további és még fájdalmasabb elemeként említi, hogy a barátai 
megutálták.1977 Végül annak megjegyzésével fejezi be, hogy nem látott menekülő utat a 
megpróbáltatásaiból: berekesztettem és ki nem jöhetek.1978 
                                                
1977 „Ez az igevers”, jegyzi meg dr. Adam Clarke, „a feltételezések szerint egy leprás állapotát fejezi ki, aki a 
betegségének fertőző jellege miatt elkülönített házban él, ahonnan nem jöhet ki, hogy a többiek közé 
vegyülhessen.” „Hémán úgy érti”, mondja Walford, „hogy vagy a betegségének jellege volt olyan, amiért az 
emberek nem tűrték meg maguk közelében, vagy az elméje állapota volt olyan zilált, hogy fárasztóvá és 
elviselhetetlenné vált a személye, vagy talán mindkettő dolog fennállt”. 
1978 Cresswell szerint ennek a mondatnak a jelentése a következő: „A zsoltáros a saját házába zárta magát félve a 
volt barátaival való találkozástól, s mintha idegen lett volna, a gúnyolódásaiktól”. Walford pedig így 
magyarázza: „Vagy az érzelmi állapota volt olyan, ami a társadalomtól való teljes elvonulásra indította, vagy 
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10. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. S nehogy azt feltételezzék róla, hogy 
acélszívű volt, megint megismétli: a megpróbáltatásai oly súlyosak és fájdalmasak voltak, 
hogy a bánatának megannyi jelét hozták létre még az arcán és a szemeiben is – nyilvánvaló 
jele ez annak a nyomorult állapotnak, amibe került. Mindazonáltal bizonyságot tesz arról, 
hogy nem vonult vissza Istentől, mint teszik ezt oly sokan, akik titokban zúgolódnak a 
szívükben, s úgymond a zablát rágva semmi sem áll tőlük távolabb, mint hogy Isten kebelére 
tegyék le a terheiket, s ezzel szerezzenek Tőle vigasztalást. A kezeinek kinyújtásáról szólva a 
jelet említi a jelzett dolog helyett. Máshol már volt alkalmam beszélni ennek a ceremóniának 
a jelentéséről, melyet minden korban általánosan alkalmaztak. 

 
11. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajjon az árnyak,1979 hogy 

dicsérjenek téged? Szela. 
12. Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén?1980 
13. Megtudhatják-é a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység 

földén? 
14. De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én 

imádságom:1981 
 
11. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Ezekkel a szavakkal a próféta arra céloz, hogy 

ha Isten nem siet a segítségére, akkor lehet, hogy túl késő lesz, mert más alig választja őt el 
valami a haláltól. Ezért kritikusan fontos volt, hogy Isten kegyeskedjen megsegíteni, mert ha a 
mostani alkalmat nem használja ki, több már nem lesz. Megkérdezi, Isten még meddig akar 
késlekedni – ha addig, amíg a halál közbe nem lép, akkor majd vajon csodát tesz a halott 
feltámasztásával? Nem a feltámadásról beszél az utolsó napon, ami minden más csodát felül 
fog múlni, s mintha azt megkérdőjelezné. Mégsem menthető fel azonban a szélsőségességbe 
csúszás vádja alól, mert nem ránk tartozik annak előírása, hogy Isten mikor segítsen meg 
bennünket. A hatalmát vonjuk kétségbe, ha nem hisszük, hogy Számára ugyanolyan könnyű 
feltámasztani a halottat, mint a megfelelő időben útját állni a minket fenyegető szélsőséges 
veszélynek, hogy az ne sújthasson le ránk. Bármekkora is volt a szentek állhatatossága, ahhoz 
mindig keveredett valamennyi testi gyengeség, ami szükségessé tette Isten számára, hogy 
atyai irgalmasságának gyakorlása közben eltűrje a bűnt, ami még az erényeiket is bizonyos 
fokig beszennyezte. Mikor a zsoltáros megkérdezi: Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, 
azalatt nem azt érti, hogy a holtak meg vannak fosztva az öntudattól, hanem a korábban tett 
kijelentését folytatja, miszerint alkalmasabb megsegíteni az embereket még mikor kiáltanak, 
mint feltámasztani őket a sírokból, mikor már meghaltak. Abból kiindulva érvel, ami 
rendszerint történik: nem megszokott dolog Istentől a holtak kihozatala a sírból azért, hogy 
bizonyságai és hirdetői legyenek az Ő jóságának. Isten kegyelméhez kapcsolja az igazságát, 
vagy hűségét, mert mikor Isten megszabadítja a szolgáit, azzal az ígéreteihez való hűségének 

                                                                                                                                                   
annyira körülvette őt a reménytelen nyomorúság, hogy egy pincébe zárt nyomorultnak tekintette magát, ahonnan 
nem menekülhetett”. Horsley olvasata: „El vagyok zárva, és nem jöhetek ki”. S megjegyzi: az elzárni a 
tulajdonképpeni jelentése a כלא szónak, s hozzáteszi, hogy „mikor elzártságot jelent, akkor mindig magányos 
elzártságot kell érteni alatta”. 
1979 A héber szó a holtak helyén az igevers első mondatában a מתים methim, itt pedig a רפאים rephaim. Ez utóbbi 
„héber szó”, mondja Parkhurst, „’az elbomlott’, vagy ’a porrá lett’ holttesteket jelenti. Nem ismerek (teszi hozzá) 
olyan angol szót, ami ezt kifejezné: a maradványok, vagy hamvak közelíti meg talán a legjobban szerintem. 
Néhányszor szerepel a מתים methim ’a holtak’ után, mint erőteljesebb jelentésű szó.” (Lásd a Parkhurst’s 
Lexicon-t a רפא szóról.) „Mortui, qui vivere desierunt, manes, proprie flaccidi.” – Simonis. Dr. Adam Clarke 
szerint a רפאים rephaim jelenti „a holtak lelkeit, vagy az eltávozott lelkeket”. A kaldeus változat szerint: „a 
porban megrothadtak tetemei”. 
1980 “C’est, la mort.” — Széljegyzet. “Azaz, a halál [helyén].” 
1981 Vagy: megelőz téged, a szokásos reggeli imaidő előtt jön. Lásd Mk1:35. 
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bizonyságát is adja. Másrészről viszont semmi más nem indítja Őt az ígéretek megtételére, 
mint a saját jósága. Mikor a próféta kijelenti, hogy sem az isteni hűség, sem az isteni jóság 
nem ismeretesek a feledékenység földén, egyes tévelygők ostobán elcsűrik-csavarják a 
kijelentést ama vaskos tévedésnek az alátámasztására, miszerint az emberek megsemmisülnek 
a halálban. A zsoltáros csak arról a megszokott módról beszél, ahogyan Isten segítséget 
szokott nyújtani, Aki úgy alakította ki ezt a világot, hogy az mintegy színpadként bemutassa 
az emberiség iránti jóságát. 

14. De én hozzád rimánkodom, Uram. Lehetett a próféta nyelvezetében bizonyos fokú 
türelmetlenség, ami, elismertem, nem tekinthető teljes mértékben indokoltnak, de mégis a 
ritka hit és kegyesség jele volt az a kitartás, amit az imádkozás soha nem csökkenő 
buzgóságában tanúsított. Ezt érti alatta, mikor azt mondja: és jó reggel elédbe jut az én 
imádságom. Ezzel nem azt akarja sugallni nekünk, hogy lassan és hűvösen halogatta az 
imádkozást, amíg a szorongató szükség rá nem kényszerítette. Egyidejűleg szerényen jelzi 
ezekkel a szavakkal azt is, hogy emésztődése a hosszan folytatódó nyomorúságban nem a 
saját lustaságának volt köszönhető, mintha nem is kereste volna Istent. Ez a példa különösen 
méltó a figyelmünkre, hogy ne csüggedjünk el, ha imáink egy ideig hatástalanok, még ha a 
szívünkből fakadnak is, hanem szorgalmasan tartsunk ki az imádkozásban. 

 
15. Miért vetsz el hát Uram engem, és rejted el orczádat én tőlem? 
16. Nyomorult vagyok és kész vagyok meghalni1982 ifjúságomtól kezdve; viselem a 

te rettentéseidet, roskadozom. 
17. Általmentek rajtam a te búsulásaid; a te szorongatásaid elemésztettek engem. 
18. Körülvettek engem, mint a vizek egész napon; együttesen körülöveztek 

engem. 
19. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont; ismerőseim a - setétség.1983 
 
15. Miért vetsz el hát Uram engem? Ezek a panaszok első ránézésre olyan 

elmeállapotot jeleznek, amiben a bánat minden vigasztalás nélkül uralkodik, de tartalmaznak 
egy hallgatólagos imádságot is. A zsoltáros nem száll büszkén vitába Istennel, hanem 
siralmasan vár a megpróbáltatásainak valamiféle orvosságára. Ez a fajta panaszkodás 
megérdemli, hogy azok közé a kimondhatatlan fohászkodások közé soroljuk, melyekről Pál a 
Rm8:26-ban beszél. Ha ugyanis a próféta Isten által elvetettnek és megutáltnak tartotta volna 
magát, akkor nem tartott volna ki az imádkozásban. Itt azonban a testi megítélést mutatja be, 
ami ellen serényen és nagy lélekkel küzdött, hogy a végeredményből ne az derüljön ki: hiába 
imádkozott. Jóllehet tehát igaz, hogy ez a zsoltár nem hálaadással, hanem siralmas panasszal 
ér véget, mintha már nem maradt volna helye a könyörületnek, mégis annál inkább hasznos az 
imádkozás kötelességében való megtartásunkra. A próféta nagyokat sóhajtva kétségtelenül 
nem szűnt meg reménykedni a szabadulásban, aminek a testi szemeivel semmi jelét sem látta. 
Nem azt cselekedte, hogy a zsoltár elején a szabadulása Istenének nevezte az Urat, majd utána 
búcsút mondott a Tőle jövő támogatás minden reménységének. 

Az ok, amiért azt mondja, hogy kész meghalni ifjúságától kezdve (16. vers)1984 
bizonytalan, hacsak nem tartjuk valószínűnek azt az elképzelést, mely szerint többféle módon 
is komolyan megpróbáltatott, ezért élete mondhatni egy hajszálon múlott a különféle 
                                                
1982 A Károli-fordítás szerint: Nyomorult és holteleven vagyok – a ford. 
1983 “C’est, se cachent.” – Széljegyzet. “Azaz, elrejtik magukat.” Walford olvasata: „A halál sötétsége a társam”, 
s az alábbi megjegyzés fűzi hozzá: „A halál sötétsége szerintem szó szerint azt jelenti: ’Az én ismerősöm, vagy 
aki ismer engem, a megszemélyesített sötétség.’ – orcus, Abaddon.” 
1984 Az eredeti szó a „kész meghalni” helyén a גוע goveang. Ez szó szerint azt jelenti: fáradozom, vagy levegő 
után kapkodok, fájdalommal és nehézséggel veszek levegőt, mint egy nagy nehézségben és nyomorúságban levő 
személy. Az ige néha azt is jelenti: lejárni, de ez nem annyira szó szerint utal a halálra, a mellé társuló légzési 
nehézségek helyett. (Lásd a Parkhurst’s Lexicon-t a גוע szóról.) 
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rettentések és félelmek közepette. Ebből arra is következtetünk, hogy az Isten búsulásai és 
szorongatásai, melyekről a 17. versben beszél, nem éppen rövid ideig tartottak. A 18. versben 
megemlíti azt is, hogy ezek naponta vették körül. Mivel semmi sem félelmetesebb, mint 
annak megértése, hogy Isten haragszik ránk, nem helytelenül hasonlítja a nyomorúságát egy 
áradáshoz. Ebből fakadt a kételkedése is,1985 mert az isteni harag érzékelésének 
szükségszerűen fájdalmas nyugtalanságot kellett keltenie az elméjében. De megkérdezhető: 
miképpen egyeztethető össze ez az ingadozás a hittel? Igaz, hogy mikor a szívben zavar és 
kétség van, vagy inkább mikor ide-oda hányódik, a hit elnyelődni látszik. A tapasztalat 
azonban arra tanít minket, hogy a hit, miközben ezek között az izgalmak között hánykolódik, 
időről időre újra felemelkedik, nehogy elbukjon. Ha pedig bármikor is a fulladás határára jut, 
mégis menedékre lel és fennmarad, bármilyen hevesekké is váljanak a viharok, azzal a 
megfontolással óvja meg magát azoktól, hogy Isten továbbra is hűséges, és soha nem csapja 
be, vagy hagyja el a saját gyermekeit. 

                                                
1985 A héber szó a „kételkedés” helyén az אפונה aphunah. Ez azt jelenti: „ide-oda forgolódni”, mint mikor valaki 
nagy nyomorúságban van, maga sem tudván, merre is forduljon. (Lásd a Parkhurst’s Lexicon-t a פוה szóról.) 
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89. zsoltár 
 
A próféta, aki ezt a zsoltárt írta, bárki is volt, a kegyelem trónjához közeledve, és a 

lesújtott egyházért könyörögve azzal a szövetséggel hozakodik elő bátorításképpen mind a 
maga, mind a többi istenfélő számára a jó reménység táplálása végett, melyet Isten Dáviddal 
kötött. Azután általánosságban utal az isteni hatalomra, mely az egész világ kormányzásában 
figyelhető meg. Ezután felidézi a megváltást, melyben Isten örök bizonyságát adta a választott 
népe iránti atyai szeretetének. Innen ismét visszatér a Dáviddal kötött szövetségre, melyben 
Isten megígérte, hogy örökre kegyes marad azzal a néppel szemben a királyuk kedvéért. 
Végül egy panaszt kapcsol az elmondottakhoz, miszerint Isten mintha elfelejtkezett volna a 
szövetségéről, kiszolgáltatta az egyházat az ellensége kénye-kedvének, s a különös csapás és 
fájdalmas pusztítás közepette visszatartott minden támogatást és vigasztalást. 

 
1. Az Ezrahita Ethán tanítása. 
 
Bizonytalan, ki is volt ez az Ethán, akinek ez a zsoltár tulajdoníttatik. Ha úgy 

tekintjük, hogy Salamon négy kiválóságának egyike, akiket Salamon a kiemelkedő 
bölcsességük folytán említ (1Kir4:31),1986 akkor a költemény tárgya, vagy témája nem illik az 
ő korához, hacsak nem feltételezzük, hogy túlélte Salamont, s azt a szomorú és keserves 
szakadást siratja, mely a jövőbeli romlás kezdetének és előjátéknak bizonyult. Igaz, hogy ezt 
követően a két királyságra oszlott nép továbbra is biztonságban élt, de miután a szakadás 
tönkretette az Isten által kialakított egységet, miféle alapja maradhatott ezután a 
reménységnek? Emellett az egész nép bővelkedése és jóléte attól függött, hogy egy vezetőjük 
legyen, amitől a tíz törzs bűnös módon elszakadt. Micsoda szörnyű jelenet volt azt látni, hogy 
a királyság, amely páratlan elevenséggel virágozhatott volna akár a világ végéig, eltorzult, és 
nyomorultul szétszakadt egyetlen ember életének végén! Ki ne gondolta volna, hogy a szent 
jóslatok megtévesztők és hiábavalók voltak, hisz az igazságuk látszólag nagyon rövid idő alatt 
odalett? Ha tehát az itt említett Ethánt kell a zsoltár szerzőjének tekintenünk, akkor a 
zsoltárban foglalt panaszokat arra az időszakra kell vonatkoztatni, mikor nemcsak Dávid 
trónja gyengült meg, hanem mikor a nép nagy tömegei szakadtak el Istentől, s még a testvérek 
is egymás romlásán munkálkodtak a kölcsönös belviszályokon keresztül. Számomra 
természetesen ez tűnik a legvalószínűbbnek ebben a kétes esetben. Egyesek úgy vélik, hogy a 
szerző a prófétaság lelkével szól, s a népet később sújtó megpróbáltatásokat jövendöli meg, de 
ezt a véleményt könnyedén meg lehet cáfolni magával a szövegkörnyezettel, ahol az ihletett 
dalnok konkrétan siratja az első boldogtalan változást, ami a királyságban végbement 
Jeroboám összeesküvésének következtében. 

 
2. Az Úrnak kegyelmességeit1987 hadd énekeljem örökké! Nemzetségről 

nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal! 
3. Mert azt mondom: Örökké felépül1988 a te kegyelmességed, és megerősíted a te 

hűséges voltodat az egekben,1989 mondván: 

                                                
1986 Az ebben az igeszakaszban ünnepelt Ethán egyesek szerint ugyanaz, akit az 1Krón2:6 említ Júda 
unokájaként. De az, hogy ezt a zsoltárt ő nem írhatta, nyilvánvaló, mert a benne foglalt egyes hivatkozások olyan 
eseményekre vonatkoznak, melyek Dávid után történtek. Így hívták Dávid egyik énekmesterét is (1Krón25:2), ő 
azonban lévita volt, ez az Ethán azonban ezrahita. Nichols lehetségesnek tartja, hogy a szerző Hémánhoz 
hasonlóan Zerákh családjának tagja, s a fogság idején írta ezt a zsoltárt, valószínűleg Jehojakim idején, akiknek a 
nyomorúságait itt látszólag a reményvesztettség lelkületével írja le, függetlenül a Dávidnak tett ígéretektől. 
1987 A Károli-fordítás szerint: Az Úrnak kegyelmességét – a ford. 
1988 A Károli-fordítás szerint: felépül – a ford. 
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4. Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én 
szolgámnak: 

5. Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre 
megépítem a te királyi székedet. Szela.  

 
2. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Észben kell tartanunk, amint az 

imént megjegyeztem, hogy a zsoltáros Isten dicséreteivel, és az isteni szövetségre való 
emlékeztetéssel kezdi, hogy bátorítsa a kegyeseket: erősítsék meg hitüket a kísértés félelmetes 
támadásaival szemben. Amikor belefogunk az imádkozás kötelességébe, valamiféle 
kétségbeejtő gondolatunk támad mindjárt a legelején, erővel és határozottan keresztül kell 
törnünk azon, nehogy a szívünk elcsüggedjen, és végül összeomoljon. A próféta célja tehát az, 
hogy megerősítse az istenfélők elméit mindjárt a legelején azzal a szilárd és tartós 
támogatással, hogy az isteni ígéretekre támaszkodva, melyek kívülről nézve majdnem csődöt 
mondtak, s visszavervén a hitüket súlyosan megrázó kísértés támadásait meggyőződéssel 
remélhessék a királyság helyreállítását és imádkozhassanak továbbra is ezért az áldásért. A 
romlás kezdetének szomorú látványából ugyanis,1990 amit Ethán szemlélt, a testi értelem 
szavaira hallgatván gondolhatta volna azt is, hogy őt és Isten népét becsapták. Ő azonban 
kifejezi abbéli elhatározottságát, hogy Isten kegyelmét fogja ünnepelni, ami abban az időben 
el volt rejtve a szemei elől. S miután nem volt könnyű a számára Isten könyörületes 
jellemének észrevétele és elismerése, aminek komolyságáról tényleges tapasztalatai voltak, 
azért használ többes számot: az Úrnak kegyelmességei, hogy az isteni kegyelem bőségére és 
változatosságára utalva győzhesse le a kísértést. 

3. Mert azt mondom: Örökké felépül a te kegyelmességed. Megadja az okot, amiért ki 
fog tartani az Isten dicséreteinek éneklésében a megpróbáltatások közepette. Ez pedig nem 
más, mint hogy nem esik kétségbe Isten nyájasságának megmutatkozása okából, jóllehet 
jelenleg komoly csapások alatt voltak valamennyien. Soha senki nem nyitja meg  a száját 
szabadon Isten dicséretére, amíg nincs teljes mértékben meggyőződve arról, hogy Isten, még 
mikor haragszik is a népére, akkor sem teszi soha félre az irántuk érzett atyai szeretetét. Az 
azt mondom szavak arra utalnak, hogy az ihletett szerző által előadott igazság mélyen bele 
volt gyökerezve a szívébe.1991 Mintha ezt mondta volna: mindaz, ami eddig történt, soha nem 
járt azzal, hogy kitörülte volna a szívemből a kétségtelen reménységet Isten jövőbeli 
jóindulatát illetően, s állhatatosan mindig ugyanezt az érzést fogom táplálni. Meg kell 
jegyezni, hogy nem fájdalmas és vesződséges konfliktus nélkül sikerült magához ölelnie az 
Isten jóságába vetett hitet, mely akkor teljességgel eltűnt a látóköréből – ezt különösen meg 
kell jegyeznünk annak érdekében, hogy mikor Isten bármikor visszavonja tőlünk a 
szeretetének minden jelét, mindazonáltal tanuljuk meg a szívünkben felépíteni a kegyelem 
ama örök épületét, amiről itt szó van. E hasonlat alatt azt érti, hogy az isteni kegyelem 
kiterjed, vagy folytatódik, míg el nem éri a végét, vagy a betetőződését. Az igevers második 
mondatát valamivel ki kell egészíteni. Ennek értelme röviden az, hogy az isteni kegyelem 
nem kevésbé stabil, mint az egek megszabott útja, mely örök, és mentes minden változástól. 
Az egek szó alatt én nemcsak a látható eget értem, hanem azokat az egeket is, melyek a világ 
                                                                                                                                                   
1989 Ainsworth ezt az utolsó mondatot egyszerre szó szerint és elegáns módon fordítja: „Az egek, melyekben 
megerősíted a te hűségedet”. Dr. Kennicott a Megjegyzések az Ószövetség egyes részeihez című munkájában itt a 
38-38. versekre utal, „ahol”, mondja, „úgy látszik, hogy a Nap, a Hold és a szivárvány Istennek a Dáviddal 
kötött szövetsége megerősítésének jelei voltak”. „Ennek az igeszakasznak a jelentése”, mondja Warner 
„szemlátomást az, hogy az égitestek állandósága, a nappalok és éjszakák, valamint az évszakok szabályszerű 
ismétlődése Isten saját változhatatlanságának voltak a jelei”. 
1990 “Ex tristi ruinae spectaculo.” — Latin. “Voyant ce commoncement pitoyable d’une ruine.” 
1991 „Az אמרתי, azt mondtam szó a Zsoltárok könyvében két dolog kifejezésére használatos: vagy fix célból, vagy 
a beszélő határozott véleményének kifejezésére. A zsoltáros tehát ezt az egész harmadik verset a maga nevében 
mondja, és a következő versig nem szerepelteti Istent beszélőként.” – Horsley. 
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szerkezete felett állnak, mert Isten igazsága az Ő királyságának mennyei dicsőségében a világ 
minden eleme felett áll. 

4. Szövetséget kötöttem az én választottammal.1992 S hogy még hatékonyabban 
megerősítse önmagát és minden istenfélőt az isteni ígéretekbe vetett hitben, Magát Istent 
mutatja be beszélőként és a tekintélyével megerősítőként mindazt, ami az előző versben 
hangzott el. Miután a hitnek az isteni ígéreten kellene alapulnia, ez a beszédmód mellyel 
Istent mutatja be fellépőként és a saját hangjával Magához hívogatóként erőteljesebb, mintha 
a próféta egyszerűen csak kimondta volna a tényt. S mikor Isten ezen a módon hívogat, akkor 
nem vagyunk vádolhatók elhamarkodottsággal, ha ismerősként Hozzá jövünk. Ahogyan épp 
ellenkezőleg, az Ő szava nélkül nincs semmi alapunk azt feltételezni, hogy kegyelmes lesz 
hozzánk, vagy abban reménykedni a saját fantáziánk sugallatára, amit nem ígért meg. Sőt, az 
ígéret igazságát még visszavonhatatlanabbá teszi, mikor Isten kijelenti, hogy Ő kötött 
szövetséget Dáviddal, az Ő szolgájával, amit ünnepélyes esküvel meg is erősített. Az ókorban 
megszokott dolog volt érctáblákra vésni a ligákat és a szövetségeket, s az itt szereplő 
hasonlatot ettől kölcsönzi. Isten két megkülönböztető jelzőt mond Dávidra, a választottjának 
és a szolgájának nevezve őt. Azok, akik az első jelzőt Ábrahámra vonatkoztatják, nem 
figyelnek oda kellően a Zsoltárok könyvének stílusára, melyben meglehetősen megszokott, ha 
egy dolog kétszer ismétlődik. Dávidot azért nevezi Isten választottjának¸ mert Isten a saját 
jótetszéséből – és nem más okból – őt részesítette előnyben, de nemcsak Saul utódaival és 
megannyi különlegesen tekintélyes emberrel, hanem még a saját testvéreivel szemben is. Ha 
tehát a szövetség eredetének okát keressük, akkor szükségszerűen az isteni kiválasztáshoz kell 
visszatérnünk. 

A szolga megnevezést, ami rögtön ezután következik, nem úgy kell érteni, mintha 
Dávid a szolgálataival bármit is kiérdemelt volna Isten kezéből. A királyi méltóság 
vonatkozásában kapta az Isten szolgája megnevezést, amiben nem erőszakosan törtetett, 
hanem Isten akaratából került, s a törvényes elhívásának megfelelően vállalta azt fel.  Mikor 
azonban azt vesszük fontolóra, hogy mit tartalmaz a szövetség összefoglaló jelleggel, akkor 
arra a következtetésre jutunk, hogy a próféta nem helytelenül vonatkoztatta azt a saját maga, 
és az egész nép hasznára, hanem az egyház egész testületére tekintett, mely minden korban 
fenn fog állni. A Mindörökké megerősítem a te trónodat mondat részben Salamonra, és Dávid 
utódaira értendő. A próféta azonban jól tudta, hogy az állandóság, vagy a mindörökké valóság 
szigorú és tulajdonképpeni értelemben csak Krisztusban igazolható. Egyvalakit királlyá téve 
Isten biztosan nemcsak egy házra volt tekintettel, miközben megfeledkezett volna arról a 
népről, akikkel korábban kötött szövetséget Ábrahám személyében, hanem azért adott 
szuverén hatalmat Dávidnak és a gyermekeinek, hogy mindenki más javára uralkodhassanak, 
amíg a trónt ténylegesen meg nem erősíti Krisztus eljövetele. 

 
6. És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat1993 is a 

szentek gyülekezetében. 
7. Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az 

istenek fiai1994 között? 
                                                
1992 „V. ö. 2Sám7:11, stb. A 4-5. versekben Istent mutatja be beszélőként egy olyan témáról, amit a 35. versben 
folytat. A kettő közötti verseket tehát tekinthetjük zárójeleseknek.” – Cresswell. 
1993 „… és a te igazságodat” – Le Clerc úgy véli, hogy ide be kell szúrni az emberek szót az alábbi módon: és az 
emberek a te igazságodat. Ebben az esetben kapja meg a szentek gyülekezete a tényleges jelentését – a kegyesek 
csoportja a Földön – így tehát a zsoltáros mind az angyalok, mind az emberek dicsérik Istent”. – Cresswell. 
1994 „Szó szerint: aki Alim (vagy fejedelmek, mint a Zsolt29:1-ben) fiai között, azaz Suicer szerint a föld 
hatalmasai, fejedelmei. Az Ale egyes számban Istent jelenti az 5Móz32:17-ben, a Jób3:4, 23-ban (és máshol is 
abban a könyvben), a Dán11:38-ban és a Hab3:3-ban. Kétséges azonban, hogy mikor az Alim többes számban 
szerepel, jelenti-e valaha is az igaz Istent úgy, mint az Aleim. Ugyanakkor az Aleim fiait a fejedelmek fiaira 
(1Móz6:2) és az angyalok fiaira (Jób 1:6) értjük (Károlinál mindkét esetben az Istennek fiai kifejezés szerepel – 
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8. Igen rettenetes1995 Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a kik 
körülte vannak. 

9. Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te 
hűséges voltod körülvesz téged. 

 
6. És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram. A próféta, miután beszélt Isten 

szövetségéről, pontosan ahogyan a hitnek is az Ígével kell kezdődnie, most rátér Isten 
cselekedeteinek általános dicséretére. Meg kell azonban jegyezni, hogy mikor Isten 
csodadolgairól beszél, akkor sincs más célja vele, mint a szövetség szentségének 
felmagasztalása és felnagyítása. Azt kiáltja: ez az Isten az, Aki joggal követeli, hogy 
szolgálják és féljék, Akiben hinni kell, s akinek a hatalmára a leghatározottabb magabiztosság 
alapozható. A csodadolgok szót az első mondatban ezért én Istennek az egyháza 
megőrzésében és fenntartásában megmutatkozó hatalmára korlátoznám. Az egek valóban a 
legkiválóbb bizonyságai és hirdetői Isten csodálatos hatalmának, de ha odafigyelünk az 
igeszakasz témájára, abból még világosabban kiderül, hogy az itt elhangzó dicshimnuszok 
mind-mind az általam említett végcélra vonatkoznak. Egyes igemagyarázók az egek szót 
okosan az angyalokra vonatkoztatják, akik az egyház üdvösségének általánosan örülnek, és 
azt általánosan üdvözlik. Ezt a magyarázatot erősíti meg az utolsó mondat, melyben azt 
olvassuk, hogy Isten hűséges voltát (igazságát) fogják ünnepelni a szentek gyülekezetében. 
Kétség sem férhet hozzá, hogy ugyanazt a témát folytatja, s a hűséges mivolt (igazság) 
kifejezéssel azokat a látványos szabadulásokat akarja megjelölni, melyekkel Isten a 
szolgálóinak tett ígéretei iránti hűségét mutatta ki. 

7. Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz? A próféta most tovább szemléleti, 
amit Isten csodadolgairól mondott, s hangsúlyosan kiáltja: Mert a felhőkben kicsoda 
hasonlatos az Úrhoz? Az ok, amiért a felhőkről beszél, az, hogy nem meglepő: a Földön 
semmi sincs, ami egyáltalában megközelíthetné Isten dicsőségét. Jóllehet az ember 
felülemelkedik minden élő teremtményen, mégis látjuk, mennyire megvetésre méltó és 
nyomorult az állapota, vagy inkább mennyire el van telve szégyennel és gyalázattal. Ebből 
következik, hogy az ég alatt semmi sem olyan kiváló, hogy versenghetne Isten dicsőségével. 
Mikor azonban a mennybe emelkedünk, azonnal eltelünk bámulattal, látván a sok istent, 
melyek eltüntetik az igaz Istent. Az igevers utolsó mondata, ki olyan, mint az Úr, az istenek 
fiai között, az első mondat magyarázata. Egyesek véleményét, miszerint a felhők, vagy az egek 
a Napra, a Holdra, és a csillagokra vonatkoztatandók, maga a szövegkörnyezet cáfolja meg. 
Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy még az egekben is csak Isten rendelkezik olyan 
felsőbbrendűséggel, melyhez semmi sem hasonlítható, és amellyel semmi sem egyenlő. Az 
istenek fiaira történő hivatkozás itt az angyalokra vonatkozik, mert ők egyrészt nem földi 
eredetűek, másrészt nincs romlandó testük, hanem isteni dicsőséggel ékesített égi lelkek. Nem 
azt jelenti ez, hogy az isteni lényeg részét képezik, amiképpen néhány fanatikus álmodozik, 
hanem mivel Isten bennünk mutatja ki a hatalmát, ezért kapják ezt a megnevezést, hogy 
különbséget lehessen tenni a mi és az ő természetük között. Egyszóval, jóllehet hatalmasabb 
fenség ragyog fel az angyalokban, mint bármely más teremtményben, aminek szemlélése 
bámulattal tölt el minket, Istent még csak meg sem közelítik úgy, hogy elhomályosítanák és 
gyengítenék az ő dicsőségét, vagy osztoznának Vele a világegyetem feletti szuverenitásban. 
Ez a dolog méltó a megkülönböztetett figyelmünkre, mert jóllehet Isten mindenütt kijelenti az 

                                                                                                                                                   
a ford.). Ebben az értelemben vették egyes igemagyarázók az Alim fiait mind itt, mint a Zsolt29:1-ben, s ezzel 
egyetért ennek az igehelynek a kaldeus magyarázata is. A Hab1:11-ben az Ale a kaldeusok hamis isteneit jelenti, 
s Parkhurst úgy véli, hogy az Alim fiai azokat a királyokat jelenti, akik a materiális istenségeket imádták, például 
a Napot.” – Cresswell. 
1995 Ainsworth olvasata: „Isten félelmetesen rettentő”. Az eredeti szó a נערץ naarats, ami az ערץ arats, megtört, 
szétvert, megrettentett szóból származik. „A mindent áttörő Isten díszítő jelzője”, mondja Bythner. 
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Ő Ígéjében, hogy az egyedül angyalok az Ő szolgái, akik mindig készen állnak a parancsainak 
végrehajtására, a világ, mégsem elégszik meg az egyetlen Istennel, hanem 
megszámlálhatatlanul sok istenséget fabrikál magának. 

Ugyanezt jelenti a következő igevers is, melyben azt olvassuk, hogy Isten igen 
rettenetes a szentek gyülekezetében. Ezekkel a szavakkal bírálja azt az ördögi babonát, aminek 
majdnem minden ember ki van téve, mikor mértéktelenül és ok nélkül magasztalják fel az 
angyalokat. Ha azonban az angyalok maguk is remegnek és félnek az isteni Fenség előtt, 
miért ne kellene őket alattvalóknak tekinteni, megtartván őket a saját rangjukon, hogy egyedül 
és kizárólag Isten rendelkezhessen a szuverenitással? Emellett, mikor Isten körül valóknak 
mondja őket a zsoltáros, az azt jelenti, hogy az Ő királyi trónját veszik körül mintegy 
testőrökként, mindig készen állván a parancsolatainak végrehajtására. Az ez után következő 
igeversben ugyanezt ismétli meg még egyszer. Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? S 
teszi ezt azért, hogy az isteni Fenség félelme megtanítson minket óvakodni a Neki kijáró 
tisztelet megrablásától. De nehogy túlontúl féljünk, s emiatt ne is közeledjünk Hozzá, némi 
édességet is kever ebben a kijelentésbe, mikor kijelenti, hogy a te hűséges voltod körülvesz 
téged. Ezzel azt kell megértenünk, hogy Isten mindig állhatatos az ígéreteiben, s történjen 
bármi változás, Ő változatlanul hűséges marad mind elől, mind hátul, mind jobbkézre, mind 
balkézre.1996 

 
10. Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te 

csendesíted le azokat. 
11. Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet;1997 erős karoddal 

elszélesztetted ellenségeidet. 
12. Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad. 
13. Az északot1998 és a délt1999 te teremtetted, a Thábor és a Hermon2000 a te 

nevednek örvendeznek. 

                                                
1996 Hammond így magyarázza a szavakat: És a te igazságod körülvesz téged, ez pedig egy látványos és szép 
elképzelést közvetít. „A (költői) kifejezés eleganciája”, mondja, „látszólag az angyalok stílusától származtatandó 
a 8. versből, ahol úgy vannak leírva, mint Istent körülállók. Ez azt jelenti, hogy amint az angyalok várnak 
Istenre, és végrehajtják az Ő akaratát, pontosan úgy – az ő erejüket sokkalta meghaladóan – veszi körül Istent a 
hűsége, a gondoskodása, mely mindig készen áll arra, hogy pontosan végrehajtsa, amit csak megígért.” – 
Hammond. 
1997 Horsley így fordítja a mondatot: „Te rontottad meg Ráhábot, hogy sebesülten elterülve zihál”, s az alábbi 
megjegyzést fűzi hozzá: „A חלל szó [sebesülten elterülve zihálni], amiképpen itt, és  a Zsolt88:5-ben használatos, 
nem egy holttestet jelent, hanem egy haldoklót, aki sebesülten hever a csatamezőn. Olyasvalakit, aki oly 
súlyosan megsebesült, hogy elzuhant, s képtelen felemelkedni és védekezni, vagy az ellenséget háborgatni. 
Pontosan megfelel ez a τραυματιας görög szónak, amivel a Septuaginta fordítja. Az angolban nincs rá megfelelő 
szavunk.” Dr. Adam Clarke olvasata: „Te, mintegy hős, megtörted Egyiptomot”, majd megjegyzi: „Dr. 
Kennicott kellőképpen bebizonyította, hogy a חלל szó, amit mi sebesültnek, levágottnak, stb. fordítunk, katonát, 
harcost, hőst jelent, s bizonyos, hogy ez az értelmezés jobban illik a többinél hozzá megannyi igehelyen”. 
1998 „Az északot jelentő héber szó az ’eldugni, elrejteni’ gyökérből származik. Az ’észak’ valószínűleg azért 
kapta ezt a nevet, mert a mi északi féltekénken a nap keletről délre, majd délről nyugatra látszik mozogni, s 
mikor a delelőre ér, egész évben dél felé látszik. Ezért egy épület, fa, vagy hegy északi oldala rendszerint 
’eldugott’, vagy ’elrejtett’ a közvetlen napsugaraktól, azaz, mint mondani szoktuk, árnyékos. (Lásd Parkhurst a 
 szóról). Simonis szintén ezt jelöli meg a megnevezés okaként. Más magyarázók véleménye szerint Észak צפן
mindig hófödte, megint mások szerint sötétség borította. A sötétségre ezért használja Homérosz állandóan a 
ζοφος szót, mert az ókoriak úgy vélték, hogy Észak mindig ködbe és sűrű sötétségbe burkolódzik.” – Mant. 
1999 Az eredeti ימין yamin, Észak szónak a szó szerinti jelentése „jobbkéz”. Miután a héberek, mikor imádkoztak, 
Kelet felé fordultak, ezért nevezték Keletet פנים, arcnak, Nyugatot pedig אחור, a rejtett résznek. A Dél tehát 
szükségszerűen jobbkézre esett tőlük ilyenkor, s ezért kapta a ימין yamin nevet. 
2000 A Tábor egy hegy Júdeában, és a Hermon (Zsolt133:3) ugyanaz Szíriában, előbbi a Jordántól nyugatra, míg 
az utóbbi attól keletre. Ezért tekinthetjük ezeket a Keletet és Nyugatot jelző szavaknak. Ennek megfelelően a 
kaldeus fordítás az alábbi: „Te teremtette az északi sivatagot, s a Dél lakosait, a Tábor nyugaton, a Hermon 
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14. A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos. 
15. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te 

orczád előtt. 
 
10. Te uralkodol a tengernek kevélységén. Már említettem, hogy amit a próféta eddig 

mondott általánosságban Isten hatalmáról, az az izraelitáknak az Egyiptomból történt 
megszabadulásának csodájára kell vonatkoztatni, amit most konkrét kifejezésekkel is ünnepel. 
Egyesek magyarázatok szerint azért mondja Istent a viharos hullámos lecsillapítójának, mert 
Ő nem engedi meg, hogy azok kitörjenek és elárasszák az egész világot. Én azonban 
összekapcsoltan olvasnám a 10-11. verseket, s úgy vélem, a próféta a Vörös-tengerről beszél, 
amit Isten kettéválasztott, hogy utat készítsen rajta keresztül a választott törzseknek. A 
zsoltáros rögtön ezután hozzáteszi: Egyiptom földje leveretett, mint egy megsebesített ember. 
Ezekkel a szavakkal magasztalja Istennek az egyház szabadításában megmutatkozó 
kegyelmét. Kétségtelenül Isten atyai szeretetére akarta emlékeztetni mind önmagát, mint 
másokat, hogy ezzel önmagát és másokat is arra bátorítson: nagyobb szabadsággal és 
fürgeséggel forduljanak Hozzá támogatásért. S annak kijelentésével, hogy erős karoddal 
elszélesztetted ellenségeidet arra a következtetésre jut az egyház múltbeli tapasztalatából: 
Isten mindig is ekképpen fog eljárni, valahányszor az Ő végtelen bölcsességében ezt látja 
szükségesnek. 

12. Tieid az egek, a föld is a tied. Harmadszor is megismétli, hogy ugyanaz az Isten, 
Aki a Szabadítója volt a választott népnek, uralkodik az egész világ felett. Abból a tényből 
kiindulva, hogy Isten teremtett minden dolgot arra a következtetésre jut, hogy Ő uralkodik 
minden felett, ami égen-földön történik, és Ő felügyeli mindazt. Abszurd lenne azt 
feltételezni, hogy az egykor Isten által teremtett egek most a véletlen által keringenek, s hogy 
a dolgoknak a Földön zűrzavarossá kell válniuk az ember akaratától, vagy véletlenségből. 
Vegyük fontolóra, hogy Istenre tartozik mindannak fenntartása és kormányzása, amit 
teremtett, hacsak a pogányokhoz hasonlóan nem feltételezzük, hogy Ő örömét leli a keze 
munkáinak szemlélésében, az ég és a föld csodálatos színpadának látványában de úgy, hogy 
többé már nem törődik azokkal. Északról és Délről, valamint a Tábor és a Hermon hegyéről 
szólva a próféta hozzáigazítja a nyelvezetét a köznép csiszolatlan felfogóképességéhez: 
mintha azt mondta volna, hogy a világ szövetének egyetlen része sincs, amely ne becsülné és 
tisztelné a Teremtőjét. Én ezt összekapcsolom a következő igeverssel is, amelyben kijelenti, 
hogy Isten karja hatalommal teljes, a keze erős, jobbja pedig méltóságos. Egyesek az igevers 
két utolsó mondatát egy imaformaként értelmezik: erősítsd meg a kezed, magasztald fel a 
jobbod, de ez látszólag messze áll a próféta szavainak jelentésétől, mert ő egyszerűen csak a 
kegyesek bátorításának szándékával ünnepli Isten felfoghatatlan hatalmát. 

15. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja. Ezek a dicshimnuszok 
hatékonyabban szolgálják az istenfélők reménységének megerősítését, mintha csak egyedül 
Isten hatalmát tárná a szemünk elé. Valahányszor csak Istent említi, nekünk illik főleg azokra 
az attribútumaira összpontosítani az elméinket, melyek különösen alkalmasak a hitünk 
megszilárdítására, nehogy hiábavaló módon ravasz spekulációkba bocsátkozzunk, melyekkel 
a bolond emberek – noha előmozdíthatják a saját mentális felfrissülésüket – mégsem tesznek 
egy lépést sem előre annak helyes megértése felé, hogy milyen is Isten valójában. A próféta 
tehát a királyok jelvényeire és pompájára utalva jelenti ki, hogy igazság és jogosság annak a 
trónnak a pillérei, amelyen Isten ül szembetűnő, szuverén módon, s a kegyelem és a hűség 
mondhatni annak két kísérője. Mintha ezt mondta volna: A díszek, melyekkel Isten fel van 
ékesítve a bíborpalást, a diadém, vagy a jogar helyett az, hogy Ő a világ igazságos és pártatlan 
bírája, könyörületes atya, és népe hűséges védelmezője.” A földi királyok, miután 
                                                                                                                                                   
keleten a te neved dicséretét éneklik”. „Ezek a hegyek”, mondja Warner, „jelentős távolságra voltak egymástól. 
Ez azt jelzi, hogy a Föld legtávolabbi pontjai is egyformán áldottak lesznek, s lesz okuk az örvendezésre”. 
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önmagukban semmivel sem rendelkeznek, ami tekintélyt szerezne, és méltóságot adna 
nekik,2001 kénytelenek máshonnan kölcsönözni azt, ami mindezt megadja nekik. Isten 
azonban, miután Önmagában mindenre elégséges, és nincs szüksége külső segítségre, a saját 
képmásánk ragyogását mutatja be nekünk az Ő jogosságosságában, könyörületességében és 
igazságában. 

 
16. Boldog nép az, a mely megérti az örömteli hangot!2002 a te orczádnak 

világosságánál jár ez, oh Uram! 
17. A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban 

felmagasztaltatnak. 
18. Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi 

szarvunkat is. 
19. Mert az Úr2003 a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk. 
 
16. Boldog nép az, a mely megérti az örömteli hangot. Itt az egyházzal kapcsolatos 

ugyanazon gondolatsort folytatja, s nemcsak azért, mert a hitetlenek vakok Isten munkáinak 
megfontolására, hanem azért is, mert a próféta nem akar más, mint jó reménységgel ihletni a 
kegyeseket, hogy azok magabiztosan támaszkodjanak Istenre és semmiféle megpróbáltatás el 
ne csüggessze őket attól, hogy Őt hívják bátran segítségül. Kijelenti: azok a boldogok, 
akiknek megadatott, hogy az Úrban örvendezzenek, mert jóllehet minden embert az Ő 
nagylelkűsége táplál és tart fenn, atyai jóságát messze nem mindenki úgy tapasztalja meg, ami 
lehetővé tenné a számukra az örvendezést a boldog állapotuknak abból a magabiztos 
meggyőződésből kiindulva, hogy Ő kegyes hozzájuk. Különleges előjogként ruházza rá tehát 
a választottaira az Ő jósága megízlelésének lehetőségét, hogy azzal a boldogságra és az 
örvendezésre serkentse őket. S valóban nincs nyomorultabb állapot a hitetlenekénél, mikor 
brutális érzéketlenségükkel lábbal tiporják az isteni jótéteményeket, melyeket egyébként 
mohón falnak. Minél jobban tömi ugyanis őket Isten, annál bolondabb dolog a hálátlanságuk. 
Az igaz boldogság az isteni jóság megfigyelésében rejlik, ami megtöltvén a szívünket 
örömmel, a dicséretre és a hálaadásra indíthat minket. A próféta ezután a hatásból bizonyítja, 
hogy akik boldogan és örömmel elismerik Istent Atyjuknak, azok az áldottak, mert nemcsak a 
a jótéteményeit élvezik, de bízván a kegyességében, életük egész folyamát mentális 
békeségben és nyugalomban töltik. Ez a jelentése az Isten arcának világosságában járnak 
szavaknak. Ez megbízás az Ő gondviselésében abból a biztos meggyőződésből kiindulva, 
hogy ő speciálisan gondoskodik a jólétünkről, s hatékonyan őrködik annak bebiztosításán. Az 
örvendezni az Ő nevében és a felmagasztaltatni az Ő igazságában ugyanezt a célt szolgálják. 
Az ebben foglalt elképzelés az, hogy hívők Istenben bőséges, sőt több mint bőséges alapot 
találnak az örvendezéshez és a dicsekedéshez. Az egész nap kifejezés szemlátomást szilárd és 
rendíthetetlen kitartást jelent. Így tehát van ebben egy közvetett feddés azok bolond gőgje 
ellen, akik csak a széltől felfuvalkodván és csak a saját erejükre támaszkodván emelik 
magasra a szarvaikat. Ezeken a bizonytalan alapokon állva végül el kell bukniuk. Ebből 
következik, hogy nincs valódi nemesszívűség, sem erő, ami megállhatna, csak ami egyedül 
Isten kegyelmére támaszkodik. Pál is nemesen dicsekszik: „Ha az Isten velünk, kicsoda 
ellenünk?” (Rm8:31), és mind a jelen, mind a jövő megpróbáltatásaival szembeszáll. 
                                                
2001 “Pource qu’ils n’ont rien au dedans qui leur acquiere authorite et donne majeste.” 
2002 A Károli-fordítás szerint: a kürt szavát – a ford. „Ó az örömteli hangot ismerő nép áldottsága, akik az ünnep 
reggelén hallhatják a kürt szavát, mely szabadulást hirdet a foglyoknak, s minden elvesztett jószáguk 
visszaadását!” – Dr. Adam Clarke. „De ne felejtsük el”, mondja dr. Morrison, „hogy az ünnepi kürt előképe volt 
a békesség és az üdvösség hirdetésének Jézus Krisztusban. Mily boldogok tehát, akik mikor az evangélium 
kürtjét fújják az üdvösség hírnökei, megismerik annak örömteli hangját”. 
2003 „A héber ליהוה szót ebben az igeversben mindkét helyen az Úr, vagy az Úrtól kifejezéssel kell fordítani: ’Az 
Úr a mi pajzsunk’, ’az Úrtól’, vagy Tőle, azaz az Ő kijelölése által ’van a mi Királyunk’.” – Hammond. 
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18. Mert az ő erejöknek ékessége te vagy. Ugyanazt a kijelentést erősíti meg, mikor 
kijelenti, hogy Isten soha nem hagyja hű szolgáit híjával az erőnek. Az erejük ékességére 
hivatkozva, amit Neki tulajdonít, azt érti: mindig is úgy támogatja őket az Ő jelenléte, hogy 
jogos alapjuk van a dicsekedéshez Őbenne. Vagy, ami ugyanazt jelenti: az Ő ereje mindig 
dicsőségesen mutatkozik meg a megsegítésükben és a támogatásukban. Egyidejűleg azonban 
arra a kötelességükre is emlékezteti őket, hogy minden dicsőséget Istennek adjanak a 
megtartatásukért a biztonságban. Ha ez igaz a jelenvaló életre, mennyivel igazabb a lélek lelki 
életére! Továbbá, hogy még jobban felmagasztalja Isten nagylelkűségének ezt a példáját, 
egyidejűleg azt is tanítja, hogy teljes mértékben az Ő jótetszésén múlik, semmi más oka 
nincsen.2004 Ebből következik, hogy teljes mértékben az Ő elkötelezettjei és adósai azok, 
akiket egyedül az Ő bőkezű nagylelkűségétől indíttatván továbbra is megsegít. 

19. Mert az Úr a mi paizsunk. Miután a nép fő védelme a királyuk személyében rejlett, 
itt konkrétan kimutatja, hogy a kegyesek jólétének fenntartása a király által Isten ajándéka. De 
meg kell jegyezni, hogy a próféta elméje nem irányult annyira erre a mulandó és átmeneti 
királyságra, hogy figyelmen kívül hagyta volna a végcélt, amint azt mindjárt meglátjuk. 
Tudta, hogy csakis Krisztus kedvéért árasztotta a kegyeit az egyházra, s onnan az egész népre. 
S először is, mikor a királyt jelképesen pajzsnak nevezi, – ez a kifejezés gyakran előfordul a 
Szentírásban, – akkor azt vallja meg, hogy mikor a népet az ő keze és munkája védi, az mégis 
Isten gondviselésének köszönhető, s így az emberi közreműködésnél magasabbrendű forrásra 
kell visszavezetni azt. Ugyanezt a dolgot ismétli meg a második mondatban, melyben 
kijelenti, hogy a királyt Isten adta a népnek, hogy kormányozza őket, így tehát a királytól 
származó védelem is Isten ajándéka. Sőt, emlékeznünk kell arra is, hogy ami a királyságáról 
hangzott el, ami előképe volt egy magasztosabb valaminek, az tulajdonképpen Krisztus 
személyére vonatkozik, Akit az Atya a mi jólétünk védelmezőjeként adott nekünk, hogy az Ő 
ereje tartson fenn és óvjon minket. 

 
20. Akkor látásban szóltál a te kegyelteidnek,2005 és mondád: Segítséget adtam a 

vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat; 
21. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt, 
22. A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. 
23. Nem nyomhatja őt el az ellenség,2006 és a gonosz ember sem nyomorgatja meg 

őt; 
24. Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. 
 
20. Akkor látásban szóltál a te kegyelteidnek. A zsoltáros most hosszabban is kijelenti, 

miért mondta, hogy a király, aki a választott nép fölé került a közjó érdekében, a mennyekből 
adatott nekik. Nevezetesen azért, mert nem az emberek szavazatai alapján választották, s nem 
is a maga kezével ragadta magához a legfőbb hatalmat, és nem romlott mesterkedéssel jutott a 
királyságra, hanem Isten választotta őt a közjó fenntartásának eszközéül, s Isten védelme és 
irányítása alatt látta el a hivatalát. A próféta célja, amint azt hamarosan még világosabban 
látjuk majd ennek az Isten által kijelölt királynak a megkülönböztetése az összes többi 
királytól. Amit Pál tanít a Rm13:1-ben, miszerint „nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől”, 
az természetesen igaz, de mégis hatalmas volt a különbség Dávid és az összes többi földi 
király között, akik világi eszközökkel szerezték meg a szuverén hatalmat. Isten adta a jogart 
szolgájának, Dávidnak közvetlenül, mondhatni a saját kezével, és ültette a saját tekintélyének 

                                                
2004 “Sans qu’il y en ait aucune autre cause.” 
2005 A héber Bibliában (és Károlinál is – a ford.) az itt szereplő szó egyes számban olvasható, de az ókori 
változatokban, és dr. Kennicott gyűjteményének hatvanhárom, valamint De Rossi hetvenegy kéziratában többes 
számú. 
2006 “L’ennemi n’aura puissance sur luy.” — “Az ellenségnek nem lesz hatalma fölötte.” 
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királyi trónjára. Az אז, az kötőszó ami tulajdonképpen azt jelenti, akkor, tehát, bírhat a hosszú 
ideje, vagy a régi időkben jelentéssel is. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy jóllehet 
egyesek született királyok, atyáikat követve az örökösödési jogon, mások választással 
kerülnek a királyi méltóságra, megint mások erőszakkal és a fegyverek erejével szerzik azt 
meg maguknak, ennek a királyságnak azonban Isten volt az alapítója, s a saját hangjával 
választotta ki Dávidot a trónra. Továbbá, noha kijelentette a célját Sámuelnek, itt mégis 
többes számot használ a zsoltáros, arra utalván, hogy ugyanaz a jóslat másokhoz is eljutott. 
Így természetesen biztosak lehetünk abban, más prófétáknak is megadatott, hogy azok 
képesek legyenek egyhangúlag bizonyságot tenni róla: Dávid isteni rendelésre lett király. S 
valóban, miután akkortájt éltek megkülönböztetett és híres próféták, nem nagyon valószínű, 
hogy egy ilyen fontosságú dolog rejtve maradt előttük. Azonban egyedül Sámuel van 
konkrétan megnevezve, mert ő volt az isteni jóslat közzétevője és a királyi felkenetés 
kiszolgáltatója. Miután Isten azokban a napokban vagy álmokkal, vagy látásokkal szólt a 
prófétáinak, ezért ez utóbbi kijelentésmódot említi. 

Ezután következik az isteni jóslat lényege, vagy tartalma. Eszerint Isten megsegítette 
az erőset, vagy hatalmast, akit választott a királyság legfőbb vezetőjének és kormányzójának. 
Dávidot nem azért nevezi erősnek, mert természetes módon és önmagában is kiemelkedett az 
erejével (hiszen tudjuk, hogy alacsony termetű volt, s a bátyjai között is lenézett olyannyira, 
hogy még Sámuel is átsiklott felette), hanem mert Isten, miután kiválasztotta őt, felruházta új 
erővel, s más, a király számára megfelelő megkülönböztetett jellemzőkkel. Mint a 
párhuzamos esetben, mikor Krisztus választotta ki az apostolait. Akkor nemcsak a titulussal 
tisztelte meg őket,hanem egyidejűleg rájuk ruházta mindazokat az ajándékokat, melyek 
szükségesek voltak a hivataluk ellátásához. S manapság is ugyanazt a kegyelmet ülteti bele a 
szolgálóiba az Ő Lelke által. Dávid ereje tehát, amit itt említ, a kiválasztásának 
következménye volt, mert Isten, királlyá téve őt, egyidejűleg ellátta a nép megőrzéséhez 
szükséges erővel is. 

Ez még világosabban kiderül a következő mondatból, ahol ezt a legyőzhetetlen erőt 
követi vissza a forrásáig: felmagasztaltam a népből választottat. Minden szó hangsúlyos. 
Mikor Isten kijelenti, hogy felmagasztalta őt, azzal utal arra az alacsony és közönséges 
állapotra, melyben korábban Dávid élt ismeretlenül és a homályban, mielőtt Isten kinyújtotta 
volna felé a kezét. Ugyanezt jelenti a soron következő kifejezés is: a népből választott. Ez azt 
jelenti, hogy abban az időben ismeretlen volt, a legalacsonyabb társadalmi osztályhoz 
tartozott, nem mutatott semmiféle kiválóságot. Még atyja gyermekei között is a legutolsónak 
számított, s egy kunyhóban élve látta el a pásztor feladatát.2007 A választott szóval Isten ismét 
felhívja a figyelmünket az Ő szabad akaratára, mintha megtiltaná, hogy Dávid 
felmagasztalásának bármi más okát is keressük az Ő jótetszésén kívül. 

21. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat. A próféta ugyanazt az állítást erősíti meg, 
miszerint nem volt Dávidban semmi királyi, aki mindent Isten kegyelmének köszönhet, Aki a 
kegyelmével vezette őt. Ez a megtaláltam szó jelentése, mintha Isten ezt mondta volna: Mikor 
vettem őt, hogy felmagasztaljam, ez teljeséggel az én bőkezű jóságomból történt. A szolga 
megnevezés tehát nem valamiféle érdemeket jelent, hanem az isteni elhívásra vonatkozik. Az 
igevers második mondata Isten szabad kiválasztásának további megerősítése: szent olajommal 
kentem fel őt. Ez a felkenetés – mely nem Dávid saját ügyességének gyümölcse volt, hanem 
amit minden várakozás ellenére szerzett meg – volt az oka a királyi rangra emelkedésének. 
Isten tehát, miután Önmagától, és az Ő puszta jótetszéséből jelezte előre, hogy Sámuel 
kezével fogja felkenni Dávidot, joggal jelenti ki, hogy megtalálta őt. Utána hozzáteszi, hogy ő 
lesz ennek a királyságnak az őre és védelmezője, melyet Isten alapított. Isten ugyanis nem 

                                                
2007 “Quum ultimus esset in rustico tugurio, et inter pecuarios.” — Latin. “Veu qu’il estoit le plus petit en la 
maison de son pere, et qu’en ce mesnage de village il estoit de ceux qui gardoyent les bestes.” 
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szokta félbehagyni a már megkezdett dolgait, hanem épp ellenkezőleg: a folytonos 
továbbfejlesztés folyamatában bevégzi azokat. 

23. Nem nyomhatja őt el az ellenség.2008 Itt konkrét kifejezésekkel azt jelenti ki, hogy 
jóllehet Dávid nem lesz ellenségek nélkül, Isten hatalma mindig készen áll majd fenntartatni 
és megvédeni őt, nehogy elnyomja az igazságtalan erőszak. Ennek megfelelően mondja ki, 
hogy Dávid nem fizet majd sarcot ellenségeinek, mint az, akit a csatában legyőztek, s 
kénytelen elfogadni bármilyen békefeltételeket, legyenek azok bármennyire is sértőek rá 
nézve. Mikor az ellenségeit gonosz embereknek nevezi, ezzel hallgatólagosan arra utal: ez a 
kormányzat annyira mentes lesz zsarnokságtól és a zsarolástól, így bárki, aki megpróbálja 
legyőzni, az rossz és gonosz dologba keveredik. Az igeszakasz azt jelenti: Dávidot és utódait 
olyan biztosan és erősen megszilárdítja az isteni védelem, amely miatt ellenségei számára 
nem lesz lehetséges, hogy tetszésük szerint bánjanak vele. Ami azt a tényt illeti, hogy Isten 
eltűrte a királyság súlyos bántalmazását, s Dávid utódainak hatalmas adókat kellett fizetni 
idegen és pogány királyoknak, ez nem ellentétes ezzel az ígérettel. Jóllehet ugyanis a 
királyság hatalma lecsökkent, a gyökerei mégis megmaradtak Krisztus eljöveteléig, Akinek a 
kezében a királyság végül erősen megszilárdult. Miután mind a király, mind a nép gonoszul 
elvetették Istennek ezt a páratlan áldását, a királyság az ő hibájukból gyakorta megrendült, 
megbénult, majd végül összeomlott. Isten azonban mégis, e királyság állandóságával 
kapcsolatos jóslatának megerősítése végett egyáltalán nem szűnt meg táplálni és fenntartani 
némi reménységet, küzdvén a hálátlanságukkal. Emellett mikor Dávid gyűlölőiről és 
szorongatóiról beszél, azzal arra céloz, hogy a trónja nem lesz mentes a kellemetlenségektől 
és a bajoktól, mivelhogy mindig lesznek valakik, akik ellenségeskedni fognak vele szemben, 
míg Isten fel nem lép ellenük. 

 
25. És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik 

fel az ő szarva. 
26. És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre.2009 
27. Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája! 
28. Én meg elsőszülöttemmé2010 teszem őt és felebbvalóvá a föld királyainál. 
29. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos 

marad ő vele. 
30. És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek 

napjait. 
 
25. És vele lesz az én hűségem és kegyelmem. Isten megmutatja, hogy továbbra is 

szüntelenül azt a kegyelmet fogja majd gyakorolni, amivel legelőször viseltetett Dávid iránt. 
Mintha azt mondta volna: annak bizonyítására, hogy hűséges a szavához, mindig kegyelmes 
és nagylelkű marad. Látjuk tehát, hogy Isten nemcsak a kezdetben látta el Dávidot a 

                                                
2008 „Úgy tűnik, ez utalás egy kegyetlen és igazságtalan hitelezőre, aki nemcsak a jogos követeléseit veszi vissza, 
hanem még plusz követeléseket is támaszt olyan uzsorakamattal, ami nem volt megengedett.” – Williams. 
2009 Ez azt jelenti, hogy Dávid hatalma kiterjed majd a Földközi-tengertől az Eufrátesz folyóig. Gejerus és Le 
Clerc Ezt az igeszakaszt a szkíta követek által Alexandernek mondott beszéddel szemléltették (Q. Curtius 50, 7) 
”Si Dii habitum corporis tui aviditati animi parem esse voluissent, orbis te non caperet; altera manu orientem, 
altera occidentem contingeres.” „Ha az istenek olyan testet adtak volna neked, mely illenék a telhetetlen 
elmédhez, az egész világ sem lenne képes kielégíteni. Egyik kezedet a Kelet, a másikkal a Nyugat legtávolabbi 
pontjáig nyújtanád.” 
2010 „Elsőszülöttemmé teszem, azaz ahogyan a legidősebb fiú a legmagasabb rangú a családban, s a legtöbbet 
kapja az atyjától, úgy Dávid is első lesz a királyok rendjében, akik mikor törvényes uralkodók, tekinthetők Isten, 
az ő közös Atyjuk fiainak. V. ö. 1Móz27:1, stb. 2Móz4:22, 5Móz21:17, Zsolt2:7, Kol1:15. Az Ézs14:30-ban a 
szegények elsőszülöttei annak az osztálynak a szélsőségeseit jelenti, akik a szegények között is a 
legszegényebbek voltak.” – Cresswell. 
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jóságának bizonyítékaival, hanem mindig ugyanazon a könyörületes módon bánt vele. Ez 
vonatkozik Krisztus egész egyházára is: az isteni jóság megmutatkozott üdvösségünk egész 
menetében, s nemcsak akkor, mikor először léptünk abba, ahogyan a sorbonnisták 
köntörfalazói és szofistái ostobán állítják.2011 Dávid szarva itt, mint megannyi más helyen is 
az ő dicsőségét, méltóságát és hatalmát jelenti. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy Isten 
kegyelme által Dávid királysága mindig virágozni és bővelkedni fog. 

26. És rávetem az ő kezét a tengerre. Itt a királyság nagy kiterjedésére céloz. Miután 
az emberek a gonoszságukkal mondhatni útját állták Isten áldásainak, az örökségük kisebb 
volt, mint amit az ígéret sugallt. Most azonban Isten kijelenti, hogy Dávid uralkodása alatt 
ismét megnövekszik, így a nép az egész országot birtokba veszi a tengertől az Eufráteszig. 
Ebből arra következtetünk, hogy amit Isten megígért Mózes által, az csak Dávid személyében 
teljesedett be, illetve mondhatni az ő korától kezdve.2012 A folyók alatt érthetjük vagy 
kizárólagosan az Eufráteszt, mely sok ágra szakad, vagy más szomszédos folyókat is Szíria 
partjainál. 

27. Ő így szólít engem: Atyám vagy te. Ebben a versben azt jelentetik ki, hogy ennek a 
királynak a fő kiválósága abban rejlik, hogy Isten Fiának számíttatik. Ez valóban olyan 
megtisztelő jelző, mely minden királyra vonatkozik, akiket Isten annak rendel, amint ezt az 
egyik előző zsoltárban láttuk: „Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti 
mindnyájan” (Zsolt82:6), de az előttünk álló igeszakaszban valami különlegeset fejez ki az 
Isten által választott szent királyról, s azt akarja mondani: más értelemben lesz Isten Fia. A 
következő versből rögvest meglátjuk, miképpen került magasabb rangra a földi királyoknál, 
jóllehet azok talán nagyobb országok felett is uralkodhattak. Így tehát ezen a világon egyetlen 
egy király sajátos előjoga volt Isten Fiának neveztetni. Ha másképpen lett volna, akkor az 
apostol nemcsak következetlenül, de abszurd módon is gondolkodott volna, mikor ezt a 
szöveget idézte annak bizonyítására, hogy Krisztus magasabb rendű az angyaloknál: „Én 
leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam” (Zsid1:5). Az angyalok, és az örökbefogadás Lelke 
által újjászületett királyok neveztetnek Isten fiainak, de Dávid, mikor Isten megígéri, hogy 
fiává fogadja egyedi kiváltsággal, mindenki más fölé emelkedik, akikre ez a megnevezés 
vonatkozik. Ez még világosabban kiderül a következő igeversből, ahol Isten elsőszülöttjének 
neveztetik, mivel magasztosabb a földi királyoknál, s ez a megtiszteltetés felülmúlja mind az 
emberek, mind az angyalok méltóságát. Ha ennek azt vetik ellene, hogy Dávid halandóként 
nem lehetett egyenlő az angyalokkal, a nyilvánvaló válasz rá az, hogy önmagában véve joggal 
nem volt a velük egyező rangra emelhető, de ezt mégis meg lehetett tenni vele azért, mert egy 
ideig ő képviselte Krisztus személyét. 

29. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet. Látjuk, milyen gyakran ismétli Isten, 
hogy Ő állította fel Dávid királyságát azzal a kimondott céllal, hogy örökre fenn is tartsa. A 
kegyelmét állítván az első helyre, majd hozzátéve a szövetségét rámutat a szövetség okára, 
egyetlen szóban utalván arra, hogy egyrészt ingyenes, s az Ő kegyelme nemcsak a szövetség 
alapját képezi, hanem annak is az oka, amiért sértetlenül fennmarad. Az igeszakasz jelentése 
tehát az: Isten mindig könyörületes lesz Dáviddal azért, hogy a szövetsége soha ne szűnjön 
meg. Ebből következik, hogy a sértetlensége kizárólag Isten jótetszésén múlik. A következő 
igeversben Isten ennek az igazságnak a hatását fejezi ki, kijelentvén, hogy Dávid utódai 
mindörökké a királyi trónón fognak ülni. Semmi sincs hosszantartó az ég alatt, így az egek 
napjai kifejezés az örökkévaló fennmaradást jelenti. Ebből következik, hogy ez a prófécia 
nem teljesedik be mindaddig, amíg nem jövünk Krisztushoz, mert a szó szigorú és 
tulajdonképpeni értelmében véve ez az örökkévaló tartósság csak Őbenne található meg. 

 

                                                
2011 “Sicuti nugantur Sophistae.” — Latin. “Comme gazouillent ces brouillons et Sophistes de Sorbonistes.” 
2012 “C’est a dire, de son temps.” 
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31. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim 
szerint; 

32. Ha az én rendeléseimet megtörik,2013 és meg nem tartják az én 
parancsolatimat: 

33. Akkor vesszővel2014 látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő 
álnokságukat; 

34. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem 
hazudom. 

35. Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem 
változtatom. 

36. Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é2015 
Dávidot? 

37. Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a 
nap. 

38. Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság.2016 
Szela. 

 
31. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet. A próféta még tovább lép, kijelentvén, 

hogy jóllehet Dávid utódai bűnbe fognak esni, Isten mégis azt ígérte, hogy könyörületes lesz 
irántuk, s nem bünteti meg a vétkeiket azok teljes súlyosságának megfelelően. Sőt, hogy még 
nagyobb hatékonyságot kölcsönözzön az ígéretnek, mindig Istent mutatja be beszélőként, 
mintha a szövetsége pontos szavainak és konkrét cikkelyeinek megfelelő kérést tárna Elé.2017 
Nagyon szükséges volt ezt hozzátenni, mert mi olyan könnyen csúszunk félre a gonoszságba, 
s oly büszkék vagyunk a folytatólagos bukásainkra, hogy ha Isten az Ő végtelen 
könyörületéből nem bocsátana meg nekünk, nem volna a szövetségének egyetlen cikkelye 
sem, amely szilárdan fennmaradna. Isten tehát látta: nem is lehet másként, mint hogy Dávid 
utódai gyakorta megszegjék a szövetséget a maguk hibájából, gondoskodott orvosságról 
ezekre az esetekre az Ő megbocsátó kegyelmében. 

Továbbá, miután hasznos az emberek számára, ha alávetik magukat az isteni 
helyesbítésnek, nem azt ígéri, hogy büntetlenül továbbengedi őket, ami a bűneikben 
bátorítaná mindegyiküket, hanem azt, hogy a büntetések során atyai mértékletességet fog 
tanúsítani, és nem hajtja végre a bosszút rajtuk oly teljes mértékben, amilyenre a bűneikkel 
rászolgáltak. Azt is meg kell figyelni, hogy nemcsak a kisebb vétségekre ígér bocsánatot, 
hanem a nagy és szörnyűséges bűnökre is. Nem ok nélkül használja az alábbi 
kifejezésformákat: elhagyják törvényemet, megszegik a rendeléseimet, nem járnak a 
végzéseim szerint, és nem tartják meg a parancsolataimat. S nem ok nélkül használja a vétkek, 
vagy hitszegés és az álnokság szavakat. Látjuk tehát, hogy Isten türelme elnézése, mellyel 
megbékül Dávid utódaival, még a legborzalmasabb, és legszörnyűségesebb bűnökre is 
kiterjed. 

                                                
2013 A „megtörik” szó eredetije a יחללו yechallelu a חלל chalal szóból, melynek jelentése átfúrni, átdöfni. „Mikor 
a szent dolgokról van szó, azt jelenti, megszentségteleníteni, erőszakot tenni rajta, eladni prostitúcióra, azaz, 
mondhatni, átdöfni a szent dolgokat.” – Bythner. 
2014 “In virga.” — Latin. “Avec ma verge.” 
2015 „Héberül: hazudhatnék-e: a legünnepélyesebb tagadó kifejezés ebben a nyelvben.” – Williams. 
2016 „Az egész, a ’Segítséget adtam’ szavakkal kezdődő igeszakasz a 20. verstől a 38. versig tekinthető a 
magyarázó körülírásának mindannak, amit Isten mondott Dávidnak (2Sám7:8, stb.) Náthán próféta száján 
keresztül. Az itt idézet ígéretekről a történelemből tudjuk, hogy csak Jézus Krisztusban teljesedtek be. A 
zsoltáros tehát a soron következő versekben a népére zúduló csapásokat szemlélve a panasz nyelvezetével szólal 
meg.” – Cresswell. 
2017 “Acsi ex conceptis pacti verbis cum eo ageret.” — Latin. “Comme s’il luy presentoit requeste suyvant les 
propres mots et articles expres de son alliance.” 
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Ez az igeszakasz arra tanít minket, hogy mikor Isten embereket fogad be a családjába, 
azzal ők nem teszik félre mindenestől a testet annak romlottságával egyetemben, amint azt 
egyes álmodozó rajongók vallják, akik szerint amint beoltatunk Krisztus testébe, azonnal meg 
kell semmisülnie bennünk minden romlásnak. Adná Isten, hogy képesek lennénk hirtelen 
megváltoztatni a természetünket és azt az angyali tökéletességet mutatni, amit megkövetel! 
Miután azonban teljesen világos, hogy távol állunk ennek elérésétől, míg magunkkal cipeljük 
a test eme sátrát, mondjunk istenhozzádot ennek az ördögi koholmánynak és bízzuk rá 
magunkat a megbocsátás szentélyére, mely minden időben nyitva áll előttünk. Isten 
kétségtelenül az egyház háznépéről beszél, de mégis, elegendő világossággal van kijelentve a 
bűneik elengedésével kapcsolatos ígéretben, hogy vétkezni fognak, és bűnös módon 
elszakadnak majd Tőle. 

Az itt elmondottakat Izrael ókori népére korlátozni nemcsak abszurd, de egyben 
szentségtörő magyarázat. Először is eldöntött dolognak tekintem, ami felett már gyakran volt 
alkalmunk elmélkedni, hogy ez a királyság csak előképként, vagy árnyékként állíttatott fel, 
mellyel Isten bemutathatta a Közbenjárót az egyháznak. Ez pedig nemcsak Krisztus és az 
apostolok bizonyságtételeiből bizonyítható, hanem világosan és kétséget kizáróan levonható 
magából az önmagában fontolóra vett dologból is. Ha félretesszük Krisztust, hol találjuk meg 
a királyi trón ama örök fennállását, melyről itt szó van? Dávid unokája pedig megfoszttatott a 
királyság nagyobb részétől úgy, hogy a tizenkét törzsből alig tudott másfelet megtartani. Ezek 
után pedig mennyi veszteséget szenvedett el ez az összezsugorodott királyság, s mennyi 
csapás érte, míg végül a királyt és az egész népet fogságba nem vitték a legnagyobb 
szégyenben és gyalázatban? S könyörgöm, mondják meg, hol volt a trón fennköltsége, mikor 
a királyt – miután a fiait a szeme láttára ölték meg – magát is bűnözőként kezelték 
(2Kir25:7)? A zsidóknak később valóban megengedték, hogy a saját országukban lakjanak, de 
ez a királyság tisztessége és megnevezése nélkül. Ennek megfelelően jelenti ki Ezékiel 
háromszor is (Ez21:27), hogy a korona porba hull, „míg el nem jő az, a kié az uralkodás”. A 
nyilvánvaló végkövetkeztetés tehát az, hogy az örökkévalóság erre a királyságra 
vonatkoztatva egyedül Krisztusban igazolható. S valóban, miféle hozzáférésük lehetett az 
ókori zsidóknak Istenhez, vagy miféle hozzáférésünk lehet nekünk Hozzá ma, ha a 
Közbenjáró nem lépne közénk és Őközé, hogy kegyet találhassunk a szemében? 

Most már csak annyi maradt, hogy magunkra vonatkoztassuk ennek a királyságnak a 
jellemzőit, melyről beszéltünk. Miután örökkévalósága elvezet minket az áldott halhatatlanság 
reménységéhez, legyőzhetetlen ereje pedig nyugalommal tölti el az elméinket, s meggátolja a 
hitünk elbukását, a Sátán összes ellenünk irányuló próbálkozása, valamint a halál minket 
körülvevő számos formája ellenére, az itt megígért bocsánat Krisztus lelki királyságára 
vonatkozik. Ugyanúgy az is megérthető ebből az igeszakaszból, hogy az egyház üdvössége 
kizárólag Isten kegyelmétől, valamint ígéreteinek igazságától függ. Ha ennek azt vetik 
ellenébe, hogy akik Isten Lelke által születnek újjá, azok soha nem buknak el az Íge bennük 
lakozó, romolhatatlan magva következtében, elismerem, hogy az egy fontos igazság. Itt 
azonban nem a teljes hitehagyásról van szó – nem olyasmiről, ami magában foglalná a 
kegyesség teljes kialvását az ezzel vádolható illetőben. Néha azonban megtörténik, hogy a 
kegyesek lerázzák Isten Ígéjét, s oly módon követnek el bűnt, mintha az istenfélelem látszólag 
kihunyt volna bennük. Miután ez volt a helyzet, szükségessé vált, hogy Isten még a 
szörnyűséges bűnökre is bocsánatot ígérjen, nehogy minden egyes bukás során elborítsa őket 
a kétségbeesés. Kívülről nézve tehát Dávid látszólag teljességgel megfosztatott Isten Lelkétől, 
Akihez imádkozik, hogy visszanyerhesse. Annak oka, amiért Isten még az utálatos és halálos 
bűnökre is meghagyja a megbocsátás reménységét az, hogy bűneink borzalmassága ne 
gátoljon meg minket, illetve ne akadályozzon a Vele való kibékülés keresésében. Ez arra indít 
minket, hogy elítéljük az atyák minden túlzó szigorúságát, akik haboztak elfogadni a 
másodszor, vagy harmadszor elbukottak megtérését. Valóban a kellő gondossággal kell 
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eljárni, nehogy a túlzott engedékenység folytán szabadjára engedjük az embereket a bűn 
elkövetésében, de nem kisebb a veszélye a túlzott mértékű szigorúságnak sem. Meg kell 
jegyezni, hogy mikor Isten kijelenti: könyörületes lesz a törvényét megszegő és a 
parancsolatait megsértő bűnösökhöz, akkor céllal használja ezeket az utálatos kifejezéseket, 
hogy felszítsa bennünk a bűn iránti megvetést és gyűlöletet, s ne engedje, hogy elkövessük 
azokat. De abban az értelemben is fel kell fognunk az igeszakaszt, hogy jóllehet a kegyesek 
nem minden egyes esetben cselekednek Isten kegyelméhez méltó módon, s ezzel rászolgálnak 
az elvettetésre, Ő mégis könyörületes lesz hozzájuk, mert a bűnbocsánatot egy lényegi 
cikkelyként ígéri meg ebben a szövetségben. S valóban, miután Isten az Ő törvényében 
olyasmit követel tőlünk, ami meghaladja az erőnket, minden, amit ígér, a számunkra 
haszontalan lenne, mert soha nem lennénk képesek annak eleget tenni. Ezért mondja Pál a 
Rm4:14-ben: „Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és 
haszontalanná az ígéret”. Erre vonatkoznak Jeremiás szavai is: „Ímé, eljőnek a napok, azt 
mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama 
szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, 
hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én 
férjök maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az 
Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő 
szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki 
az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők 
mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert 
megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.” (Jer31:31-34) 

Továbbá, miután Isten nem azért fogad el minket gyermekeiként, hogy ezzel a 
bűnelkövetés szabadságára bátorítson, egyidejűleg itt a büntetést is megemlíti, mellyel 
megmutatja, hogy utálja gyermekei bűneit, s arra figyelmeztetvén őket, amire rászolgáltak a 
megsértésével, a megtérésre hívogatja és buzdítja őket. Ez az atyai büntetés tehát, ami 
orvosságként funkcionál, megtartja az egyensúlyt az indokolatlan elnézés és a szélsőséges 
szigorúság között, mert az előbbi buzdítás a bűnre, az utóbbi pedig a pusztulásba taszítja az 
embereket. Itt az ihletett szerző a 2Sám7:14-ben feljegyzett próféciára utal, melyben Isten 
kijelenti, hogy a saját népének büntetésekor emberi módon fog eljárni: „mikor gonoszul 
cselekszik, megfenyítem őt emberi veszszővel és emberek fiainak büntetésével”. Isten itt vagy 
azért beszél a népének emberi módon történő megbüntetéséről, mert egy atya haragja, amivel 
a gyermekeit fenyíti, a szeretetéből fakad – látja ugyanis, hogy egyébként nem lenne képes a 
javukra cselekedni, – vagy ez egy ellentétet foglal magában Isten és az emberek között, arra 
utalván, hogy a büntetés során mértékletes és gyengéd lesz. Ha ugyanis teljes erejével sújtana 
le, az azonnal megsemmisítene minket, sőt, ezt egy ujjmozdulatával is megtehetné. Mindkét 
igeszakasz témája tehát kétségtelenül az, hogy valahányszor Isten az igaz hívők bűneit 
bünteti, azt üdvös mértékletességgel teszi, ezért a mi kötelességünk, hogy valamennyi ránk 
kiszabott büntetését megannyi orvosságnak tekintsük. Ebben a dologban a pápisták egy 
minden képzeletet felülmúló baklövést követtek el. Nem értvén meg a büntetés valódi 
végcélját és gyümölcsét, azt képzelték, hogy Isten itt úgy jár el, mintha bosszút állna a 
bűnösökön. Ebből származnak az elégtételeik, amikből viszont a búcsúik és bűnbocsánataik, 
melyekkel megpróbálták megváltani magukat Isten kezéből és bosszúállásától.2018 Isten 
azonban semmi más sem tartott a szeme előtt, csak a gyermekei bűneinek helyesbítését azért, 
hogy miután alaposan megtisztította őket, ismét visszaállíthassa a kegyeibe és a barátságába, 
ahogyan Pál is mondja az 1Kor11:32-ben, ahol azt olvassuk, hogy „mikor ítéltetünk, az Úrtól 
taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk”. Ezért, nehogy összeroskadjanak a 
büntetés súlya alatt, visszafogja a kezét, s komoly engedményeket tesz a vétkeiket illetően. 

                                                
2018 “Par lesqnels moyens ils ont pensé se racheter pour eschapper la main et vengence de Dieu.” 
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Így teljesedik be a kegyelmét nem vonja meg a néptől ígéret még akkor sem, mikor haragszik. 
Miközben ugyanis az ő javukra és üdvösségükre helyesbíti őket, nem szűnik meg egyiket sem 
szeretni. Észre kell azonban venni, hogy van itt egy váltás az egyes és a többes szám között. 
Miután azt mondta, Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, stb. végül hozzáteszi: De az én 
kegyelmemet nem vonom meg tőle. Inkább azt kellett volna mondani: tőlük a tőle helyett, 
mivel a fiak is többes számú. De nagyon valószínű, hogy ezzel a kifejezésformával arra akar 
minket tanítani, hogy Istennel egyedül Krisztusban békülünk meg, s ha könyörületet várunk, 
azt abból az egyetlen forrásból kell keresnünk. Ami az igevers végén következik, és az én 
hűséges voltomban nem hazudom, az hangsúlyosabb, mintha azt mondta volna: hogy Isten 
igaz lesz ahhoz, amit mondott. Lehetséges, hogy Isten ígérete nem lép hatályba, Ő azonban 
mégis hűséges marad. Például, a törvény igaz és szent, de mégis, miféle előnyünk származik a 
törvényben megígért üdvösségből, mikor soha emberi lény nem tudja azt általa megszerezni? 
Isten tehát ebben az igeszakaszban tovább vezet minket, megígérvén, hogy a szövetsége 
nemcsak azért lesz szilárd és hathatós, mert Ő a maga részéről hűséges marad, hanem mert 
meg is óvja a népét az elbukástól a saját hibájukból. 

35. Nem töröm meg az én szövetségemet. Miután Isten kegyelmének igazi ismeretét 
csak az Ő Ígéjéből lehet megszerezni, azt parancsolja nekünk, hogy figyelemmel tekintsünk 
az Ő szövetségére. Minél kiválóbb és felbecsülhetetlenebb áldás a „soha nem leszünk elvetve, 
ha egyszer örökbe fogadott”, annál nehezebben hisszük el annak igazságát. S tudjuk, időről 
időre milyen sok gondolat bukkan fel az elménkben, melyek kísértenek a megkérdőjelezésére. 
Nehogy tehát a kegyesek mértéktelenül felzaklassák magukat a saját elméjükben vitatkozván 
arról, hogy akkor most Isten a kegyeibe fogadta-e őket, vagy sem, azt a parancsot kapják, 
hogy tekintsenek a szövetségre, s öleljék magukhoz a benne felkínált üdvösséget. Isten itt a 
saját hűségét dicséri előttünk, hogy elégségesnek tartsuk az ígéretét, s ne keressük sehol 
máshol az üdvbizonyosságot. Korábban azt mondta: ha Dávid fiai megtörik a rendeléseimet, 
most pedig erre a megtörésre utalva mondja: nem töröm meg az én szövetségemet. Ezzel arra 
utal, hogy noha a népe cselekedhet nem teljességgel az elhívásának megfelelően, amint pedig 
kellene, Ő mégsem engedi, hogy a szövetsége megtörjön, és érvénytelenné váljon az ő 
hibájukból, mert azonnal és hatékonyan veszi majd ennek elejét a bűneik kegyes eltörlésével. 
Még mindig az előző állítást szemlélteti, mely szerint az én hűséges voltomban nem hazudom. 
Ezzel nemcsak azt ígéri meg, hogy a Maga részéről hűséges lesz, hanem hogy mindaz 
megvalósul, amit megígért, dacára minden akadálynak, amit az emberek állítanak az útjába, 
mert küzdeni fog a bűneik ellen, hogy azokból kiindulva a jóságának gyümölcsei ne legyenek 
meggátolva a hozzájuk történő eljutásban. Mikor a zsidók a hálátlanságuk és az árulásuk 
következtében elszakadtak Tőle, a szövetség azzal nem vált érvénytelenné, mert az Ő 
természetének tökéletes állandóságán alapult. S még napjainkban is, mikor a mi bűneink 
érnek az égig, Isten jósága azoknak is a fölébe kerekedik, mert még a mennyeknél is sokkalta 
magasabb. 

36. Megesküdtem egyszer az én szentségemre. Isten itt esküvel erősíti meg, amiről 
korábban kijelentette: megígérte Dávidnak. Ebből kiderül, hogy nem csekély fontosságú 
dologról van szó: bizonyos, hogy Isten nem említené a saját szent nevét egy lényegtelen dolog 
vonatkozásában. A rendkívüli szeretetreméltóság jele, mikor látja, hogy hajlamosak vagyunk 
a bizalmatlanságra, ha ennyire könyörületesen biztosítja az orvosságot. Annál kevésbé van 
tehát mentségünk, ha nem karoljuk fel igaz és rendíthetetlen hittel az Ő ígéretét, amit oly 
hatalmasan erősít meg, mert az üdvösségünk iránti mély elkötelezettséggel még meg is 
esküszik, hogy teljes hittel viseltethessünk az Ő szava iránt. Ha nem tartjuk az egyszerű 
ígéretet elégségesnek, akkor mintegy zálogként teszi hozzá az esküjét. Az egyszer 
határozószó2019 azt jelenti, hogy az eskü visszavonhatatlan, s ezért a legcsekélyebb okunk 

                                                
2019 „Egyszer. Hangsúlyos. Nem kell megismételni, és nem is marad el.” – Walford. 
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sincs bármiféle következetlenség miatt aggódni. Megerősíti, hogy a szentségére esküdött, 
mert nem talált Önmagánál nagyobbat, amire megesküdhetett volna. Rá esküdvén megtesszük 
Őt a bíránknak, s Urunkként fogadjuk el, amint a természeténél fogva Urunk is. Nemcsak 
azért hangsúlyosabb kifejezésforma a számára, ha azt mondja, hogy a szentségemre, mert ez 
felnagyítja és magasztalja az Ő dicsőségét, hanem mert sokkalta alkalmasabb a hit 
megszilárdítására. Ezzel hívja vissza ugyanis a kegyeseket a földi lakhelyéhez, amit Magának 
választott, nehogy azt gondolják, hogy Őt messziről kell keresni. A szentség alatt ugyanis, 
kétségem sincs felőle, a szentélyt érti. Mégis Önmagára, és nem másra esküszik, mert a 
templom megnevezésével, amit trónusának jelölt ki, nem távolodik el Önmagától, hanem 
pusztán csak a mi faragatlan értelmünkhöz igazítván a nyelvezetét az Ő szentségére esküszik, 
ami látható módon van jelen a Földön. Az eskü hiányos formáját illetően az előző zsoltárban 
láttuk, hogy az esküvésnek ez a módja teljesen szokásos volt a hébereknél. Ez tehát arra 
figyelmezteti őket, hogy Isten nevét ne használják illő megfontolás nélkül, nehogy 
elhamarkodottan és tiszteletlenül használva az isteni bosszúállást vonják a fejükre. A kifejezés 
félbeszakadt és hiányos formája mondhatni egy őket visszafogó zabla, mely lehetőséget ad 
nekik az elmélkedésre. Nem szokatlan dolog az Istentől, hogy az emberek általános 
szokásaitól kölcsönöz valamit. 

37. Az ő magva örökké megmarad. Most következik az ígéret arról, hogy az uralkodás 
joga mindig megmarad Dávid utódainak. Ez a két dolog – a leszármazottai és a trónja – 
összekapcsolódnak, s ezekkel a szavakkal a királyság örökkévalóságát ígéri meg, így az soha 
nem kerülhet át idegenekhez, akik mások leszármazottai. A Napot és a Holdat hozza fel 
tanúknak, mert jóllehet ezek romlásnak kitett teremtmények, mégis több stabilitással 
rendelkeznek, mint a föld, vagy a levegő, melyeknek elemei, mint látjuk, állandó változásnak 
vannak kitéve. Miután ez az egész alsó világ ki van téve a szüntelen mozgásnak és 
változásnak, a Napban és a Holdban a dolgok stabilabb állapotát tárja elénk, nehogy Dávid 
királyságát a természet szokásos rendje alapján becsüljük fel. Mivel tehát az ő királyi trónja 
megrendült Roboám idején, mint azt már korábban megjegyeztük, majd később összetört és 
elbukott, ebből következően ezt a próféciát nem lehet Dávidra korlátozni. Mert jóllehet végül 
e királyság külső fenségének vége szakadt a helyreállítás minden reménysége nélkül, a Nap 
nem szűnt meg nappal, illetve a Hold éjjel világítani. Ennek megfelelően, amíg nem jövünk 
Krisztushoz, Isten látszólag hűtlen az ígéreteihez. A vesszőszálban azonban, ami Jesse 
gyökeréből sarjadt ki, ezek a szavak a legteljesebb értelemben beteljesedtek.2020 

 
39. De te mégis elvetetted és megútáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre. 
40. Felbontottad2021 a te szolgáddal kötött szövetséget, földre tiportad az ő 

koronáját. 
41. Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit. 
42. Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt. 

                                                
2020 Nagyon világos és fontos megjegyzést kell tennünk annak a látszólagos változásnak a leírásával 
kapcsolatban, ami Isten viselkedésében állt be Dávid családjával és leszármazottaival szemben. A rendkívüli 
ígéretek, amiket annak a fejedelemnek adott, természetesen nem teljesedtek be a leszármazottainak, Júda 
királyainak sorsában. S mi sem leszünk képesek felfedezni, hogy miben áll ezeknek az ígéreteknek az igazsága, 
ha nem vonatkoztatjuk azokat a Messiásra, arra a lelki királyra, Aki ’a Dávid magvából született test szerint’. Ha 
ebben az értelemben vesszük a Dávidnak tett ígéreteket, melyek megígérték a királysága örökkévalóságát, azzal 
lelepleződik a titok, és minden nehézség teljességgel megoldódik: ’az Ő kegyelmét nem vonta meg tőle, és az Ő 
hűséges voltában nem hazudott’. Dávidnak még akkor is van királyi leszármazottja, mikor utódainak 
genealógiája már elveszett a Földön. Olyan utód, Aki mindörökké fennmarad, s a Akinek a trónja megmarad a 
dicsőségben, s nemcsak addig, amíg a Nap és a Hold fennmaradnak, hanem még akkor is ragyogni fog, mikor 
ezek az égitestek már kialszanak, és az új és új föld tesznek bizonyságot Isten Fiának soha el nem múló 
dicsőségéről.” – Walford. 
2021 “Ou, as quitte l’alliance de ton serviteur.” – “Vagy, elhagytad a szolgád szövetségét. ” 
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43. Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden 
ellenségét. 

44. Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban. 
45. Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted. 
46. Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela. 
 
39. De te mégis elvetetted és megútáltad őt. Itt a próféta arról panaszkodik, hogy a 

királyság megromlott állapotának következtében a prófécia látszólag nem tudott beteljesülni. 
Nem Istent vádolja hamissággal, hanem azért beszél így, hogy szabadon vethesse Isten 
kebelére a gondjait és a panaszait, Aki megengedi, hogy ilyen családiasan viselkedjünk Vele. 
Kétségtelenül illik az isteni akaratnak megfelelően formálnunk a vágyainkat, de arról nem 
mondhatjuk, hogy túllépné az illő határokat, aki alázatosan panaszolja, hogy megfoszttatott az 
isteni kegyesség jeleitől, feltéve, ha nem esik kétségbe, vagy nem zúgolódik lázadozó módon 
Isten ellen. Később majd látjuk, hogy a próféta, mikor áldja Istent a zsoltár végén, a nyugodt 
behódolás bizonyítékát adja, mellyel helyesbíti, vagy minősíti a panaszait. Bárki is volt tehát 
az a rabbi, aki azt vallotta, hogy törvénytelen előadni ezt a zsoltárt, őt a bolond és istentelen 
duzzogás vezette, mikor elítélte azt, amit Isten eltűr a gyermekeitől. Istennel szemben a 
panaszkodás szabadságával a prófétának nem volt más célja, mint még hatékonyabban 
ellenállni a bizalmatlanságnak és a türelmetlenségnek, Isten jelenlétében rakván le a terheit. 
Továbbá, az elvetetted és megútáltad őt szavak, ha a görög, vagy a latin nyelv szabályai 
szerint kritizáljuk, csiszolatlanoknak fognak tűnni, mert a leghangsúlyosabb szó az első, és 
utána következik a kevésbé hangsúlyos. Miután azonban a héberek nem tartják az általunk 
tartott sorrendiséget ebben a vonatkozásban, az itt szereplő sorrend teljességgel megfelel a 
héber népnyelvnek. A harmadik ige tartalmazza az okot, amiért Isten így megváltozott, s azt 
tanítja, hogy a királyt azért vetette el, mert megharagudott rá. Egyesek úgy vélik: itt azt a 
gúnyolódást beszéli el, amibe a választott nép ellenségei merültek bele. Ezt a véleményt azért 
fogadják el, hogy elkerüljék a problémát, mely akkor keletkezik, ha ezt a komoly panaszt az 
egyház mondja, s ami botránykőnek bizonyult a fent említett rabbi számára is, amiért az egész 
zsoltárt elítélte. Meg kell azonban jegyezni, hogy a próféta az emberek általános érzései, és 
megfigyelései szerint beszél, de egyidejűleg teljesen meg van arról győződve az elméjében, 
hogy az Isten által egyszer kiválasztott királyt Ő nem fogja elvetni. 

Ugyanebben az értelemben kell vennünk azt is, ami következik (40. vers) a szövetség 
érvénytelenítésével kapcsolatosan – Felbontottad a te szolgáddal kötött szövetséget. A próféta 
nem Istent vádolja komolytalansággal és állhatatlansággal: csak azt panaszolja, hogy azok a 
figyelemre méltó ígéretek, melyekről beszélt, látszólag szertefoszlottak, és semmivé váltak. 
Valahányszor a kegyesek felteszik a kérdést: „Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen?” 
„Serkenj fel! Miért alszol Uram?!” (Zsolt13:2, 44:23, 79:5), őket bizonyosan nem szabad úgy 
tekinteni, mint akik feledékenységet, vagy alvást tulajdonítanak Istennek. Ők csak azokat a 
kísértéseket teszik le elé, amiket a test és vér sugallnak, s ezzel igyekeznek Őt ösztönözni, 
hogy gyorsan segítse meg őket abban a gyengeségben, ami lesújtja őket. Nem csoda tehát, ha 
a prófétát ilyen félelmetes sivárság közepette befolyásolta az a gyengeség, ami az emberi 
természetre olyannyira jellemző ilyen körülmények között, s ez vette rá őt annak 
kijelentésére, hogy amit Isten megígért, az nagyon távol állt a látható beteljesedéstől. Nem 
volt ő olyan acélszívű ember, aki mikor látta, hogy minden az isteni ígérettel ellentétesen 
történik, ne indult volna meg ettől a szánalmas és zűrzavaros látványtól. Szabadon belépvén 
azonban Isten jelenlétébe orvosságot keres, nehogy elnyelje őt a bánat, ami bekövetkezne, ha 
titkos sopánkodásba kezdene, és elhanyagolná a megkönnyebbülésnek ezt az eszközét. Amit 
pedig az igevers végén tesz hozzá: földre tiportad az ő koronáját, az látszólag nem Roboám 
idejére vonatkozik, hacsak talán nem a királyság elnéptelenedése jelenti a korona földre 
tiprását. A rögtön ez után következő kijelentéseket, valamilyen nagyon csapásra kell 
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vonatkoztatnunk. Ha ezt elfogadjuk, akkor a zsoltár szerzője nem lehetett az a bizonyos 
Ethán, aki egyike volt a szent történelemben említett négy bölcs embernek (2Kir4:31). Ebben 
a kétséges esetben én ráhagyom mindenkire, hogy azt a változatot fogadja el, amelyiket a 
legjobbnak látja. 

41. Lerontottad az ő kőfalait mind. A próféta, noha könnyen találhatott volna más okot 
az erődítmények ledöntésére és lerombolására, mégis, a rajongás és a megszentelt érzések 
hatására Istent ismeri el ennek a megpróbáltatásnak a szerzőjeként. Teljesen meg van arról 
győződve, hogy az emberek nem lettek volna képesek tetszésük szerint megsemmisíteni azt a 
királyságot, amit Isten állított fel, ha nem lobbant volna lángra az isteni harag. Miután 
jelképesen beszélt, arról panaszkodik, hogy a királyság prédájává vált minden arra járónak, s 
egy mezőre, vagy kertre emlékeztetett, melynek ledöntötték a falait, s ezzel tették ki a 
pusztításnak. A csapás fokozásaképpen – pedig az önmagában is elég fájdalmas volt – 
előhozakodik egy további méltatlansággal: a király gyalázattá lett a szomszédai előtt. A világi 
és a profán emberek, ehhez kétség sem férhet, kapván a kívánságuk szerinti alkalmon, 
gúnyolták őt, ezt mondván: Ez Isten választott királya, az angyaloknál is kiválóbb király, 
akinek a trónja állítólag mindaddig fennáll, amíg a Nap és a Hold fenn lesznek az égen? 
Miután ezek a sértegetések Magára Istenre szálltak vissza, a próféta joggal panaszolja a 
gyalázatos gúnyolódást, amiben Isten felkentjét részesítették, akinek a méltóságát és a királyi 
mivoltát a mennyei felkenetés erősítette és szilárdította meg. 

43. Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját. Itt azt jelenti ki, hogy Isten a király 
ellenségeiknek oldalára állt, mert jól tudta, hogy ezek az ellenségek csak akkor győzhettek, ha 
Isten is ezt akarta, mert Ő egyeseket bátorsággal tölt el, másokat nyúlszívűvé tesz. Röviden, a 
választott népre zúduló csapások számával arányos volt a bizonyítékok száma arról, hogy 
Isten elhagyta őket. Amíg ugyanis a kegyeiben maradtak, az egész világ minden 
mesterkedésével egyetemben képtelen volt megingatni annak a királyságnak a stabilitását. Ha 
azt mondta volna, hogy a király ellenségei megszerezték a győzelmet, az a kijelentés is 
teljesen igaz lett volna, de nem lett volna annyira alkalmas az isteni hatalom 
felmagasztalására, mivel azt is gondolhatnánk, hogy az Istennel szembeszálló emberek a 
maguk erejéből erőszakolták ki a maguk útját és érték el a céljukat még azokkal szemben is, 
akik Isten védelmét élvezték. Ennek megfelelően okoskodik magában úgy a próféta, hogy 
amíg az Isten haragja fel nem lobbant, az Általa felállított királyságot nem lehetett ennyire 
nyomorúságos állapotba hozni. 

46. Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted. Egyesek ennek a mondatnak a jelentését 
úgy magyarázták, hogy Isten meggyengítette a királyt, ezért elhervadt, vagy elfonnyadt még 
ifjúságának kivirágzását megelőzően, s már a férfikort megelőzően kimerült öregemberré 
lett.2022 Ezt a magyarázatot nem kell valószínűtlennek tekinteni, de akkor is meg kell jegyezni 
a próféta szavainak világos megértése végett, hogy ő nem kizárólagosan egyetlen személyről 
beszél, hanem a királyság állapotát hasonlítja egy ember életéhez. A panasza tehát ennek felel 
meg: Isten megolvasztotta, s végül romlásba vitte a királyságot, még mielőtt az elérte volna a 
teljes felnőttség állapotát. Sorsa hasonlít egy fiatal emberéhez, aki még növekedett az erőben 
és az elevenségben, de időnek előtte ragadta el az erőszakos halál. Ez a hasonlat nagyon 
ideillő, mert a királyság, amennyiben összevetjük az akkori állapotát az isteni ígérettel, még 
alig indult virágzásnak, mikor a fejlődésének megkezdődése után hirtelen fájdalmas romlás 
jött rá, s a frissessége és a szépsége eltorzult, majd végül elenyészett. Sőt, amit már korábban 
is mondtunk, azt most is észben kell tartani: mikor a próféta arról panaszkodik, hogy a dolgok 
állapota nem felel meg az ígéretnek, vagy nem olyan, amilyet a választott nép az ígéret 
alapján várt, akkor ezen az alapon nem Istent vádolja hazugsággal, hanem ezzel a látszólagos 
                                                
2022 Egyes zsidó igemagyarázók vallják ezt a nézetet, s Joákint feltételezik (2Kir24:8). Kennicott az „ifjúságának 
napjait megrövidítetted” kifejezésből arra következtet, hogy ez a zsoltár Akházra vonatkozik, aki 36 évesen halt 
meg. 
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eltéréssel más okból hozakodik elő. Önmagát bátorítja az isteni ígéretek fontolóra vételével, 
hogy nagyobb magabiztossággal és bátorsággal lépjen a kegyelem trónja elé. Miközben ezt a 
problémát vázolja Istennek, teljes mértékben meg volt arról győződve, hogy Neki 
lehetetlenség nem bizonyulni hűségesnek a saját szavához. Miután az emberek többsége 
elnyelik a bánatukat és magukban tartják, mert lemondanak az imádkozásból származó 
minden előnyről, az igaz hívők minél őszintébben és meghittebben fordulnak Istenhez az 
ígéreteinek vonatkozásában, annál bátrabban harcolnak ez ellen a bizalmatlanság ellen, s 
bátorítják magukat a kedvező végkimenetellel. 

 
47. Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, és ég a te haragod, mint a 

tűz? 
48. Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet!2023 Mily semmire teremtetted te 

mind az embernek fiait!2024 
49. Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált s megszabadítsa magát a 

Seolnak kezéből?2025 Szela. 
 
47. Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen? Miután kiöntötte a panaszait 

az egyház szomorú és vészterhes állapotáról, a zsoltáros most imádkozni kezd. Ebből 
következik, hogy a siralom nyelve, melynek mindezidáig hangot adott, – jóllehet a testi 
érzelmekből fakadóan – mégis összekapcsolódott a hittel. A hitetlenek is elkezdhetnek 
imádkozni néha a megpróbáltatások aggodalmában, mégis, bármit is kérjenek, az tettető 
ajkakról származik. A próféta azonban, összekapcsolván az imát a panaszaival arról tesz 
bizonyságot, hogy soha nem vesztette el az isteni ígéretekbe vetett bizalmát. A meddig… 
szüntelen kifejezésformát illetően már szóltunk a Zsolt79:5-nél, ahol megmutattuk, hogy ez a 
megpróbáltatások hosszas és folytatólagos sorozatát jelöli. Emellett annak megkérdezésével, 
hogy Isten meddig rejtegeti Magát, hallgatólagosan arra céloz, hogy minden rendben lesz a 
választott néppel, amint Isten kegyeskedik jóságos ábrázattal rájuk tekinteni. Az igevers 
második mondatában ismét megemlíti annak okát, amiért Isten nem méltóztatott atyai 
kegyességgel tekinteni rájuk: mert megharagudott. A nyilvánvaló végkövetkeztetés ebből az, 
hogy minden általunk elhordozott megpróbáltatás a bűneink következménye, mert ezek a 
sértett Istentől jövő csapások. 

48. Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Miután megvallotta, hogy az egyházat 
ért súlyos és nyomorúságos csapások a bűneikre, mint kiváltó okra vezetendők vissza, a 
próféta, hogy még hatékonyabban szánalomra indítsa Istent, elé tárja az emberi élet 
rövidségét, amelynek során, ha nem ízleljük meg az isteni jóságot, akkor úgy tűnik, hogy 

                                                
2023 „’Emlékezzél, milyen korú, vagy életű vagyok’. Vagy ’milyen élettartamú’, vagy ’milyen mulandó’, חלר, 
(betű-áthelyezéssel a חרל, megszűnt szóból). Ez azt jelenti, hogy az ideje gyorsan elszáll. Vagy a rövid életünket, 
vagy ezét a világét, ’mert elmúlik e világnak ábrázatja’ (1Kor7:31)” – Bythner. 
2024 Ainsworth olvasata: „Ó, emlékezzél meg arról, milyen mulandó vagyok, milyen hiábavaló állapotra 
teremtetted Ádám fiait”. 
2025 Ez a hivatkozás a halál egyetemességére és az elkerülésének lehetetlenségére kész válaszra talál Ádám 
minden egyes gyermeke keblében, bármennyire magasztos, vagy alantos legyes is a sorsa. S mikor a halál 
elragadta áldozatát, a világ minden gazdagsága, hatalma, és ügyessége sem képes lerombolni a sír uralmát. Gray 
bámulatos sorai a sokat magasztalt Elégiájában nagyon jó megjegyzéseket fűznek ehhez az igevershez: 

„A címer büszkesége, a pompa ereje 
S minden szépség, minden gazdagság mely valaha adatott, 
Egyformán azt az elkerülhetetlen órát várják: 
A dicsőség ösvényei a sírba vezetnek. 
Vajon a cifra urna, vagy az élénk mellszobor 
Képes visszahívni az elszálló leheletet a palotájába? 
Képes-e a megbecsülés hangja provokálni a csendes port, 
Vagy a hízelgés a halál süket, hideg fülét?” 
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feleslegesen teremttettünk. S hogy még világosabban megértsük az igeszakaszt, jobban 
tesszük, ha az igevers utolsó tagjának vizsgálatával kezdjük: Mily semmire teremtetted te 
mind az embernek fiait! A kegyesek ezt a kérdést feltéve abból a fix alapelvből indulnak ki, 
hogy Isten azért teremtette és helyezte a világba az embereket, hogy Atyjuknak mutatkozzon. 
S valóban, miután a jósága még a baromra és mindenféle alacsonyrendű állatra is kiterjed,2026 
egy pillanatig sem feltételezhetjük, hogy mi, akik magasabb rangot kaptunk a létezés skáláján 
az oktalan teremtményeknél, teljes mértékben meg lennénk attól fosztva. Az ellentétes 
feltételezéssel jobb lenne nekünk, ha meg sem születtünk volna, mintsem az állandó bánatban 
sorvadozzunk. Emellett az életünk rövidségével is előhozakodik. Ez ugyanis tényleg oly 
rövid, hogy ha Isten nem ízlelteti meg velünk időben a jótéteményeit, akkor a lehetőség 
elvész, mert életünk gyorsan tovatűnik. Az igevers célja ezek után nagyon világos: a cél, 
amire az emberek teremttettek, nem volt más, mint hogy élvezzék Isten nagylelkűségét ebben 
a világban, s ebből származik a következtetés, mely szerint hiába születtek, ha Ő nem mutatja 
magát Atyjuknak. Másodszor, mivel ennek az életnek rövid az időtartama, a próféta azt állítja: 
ha Isten nem siet megáldani őket, a lehetőség végleg szertefoszlik, ha az életük véget ér. 

Itt azonban mondható, hogy először is, a szentek túlontúl sokat tulajdonítanak 
maguknak, mikor Istennek előírják, mikor munkálkodjék, másodszor, jóllehet Ő folytonos 
megpróbáltatásokkal sújt minket, míg ezt a földi vándorutat járjuk, mégsincs jogunk arra 
következtetni ebből, hogy feleslegesen teremtettettünk, mert egy jobb élet van fenntartva a 
számunkra a mennyben arra a reménységre, melyre örökben lettünk fogadva. Nem meglepő 
gondolat tehát, hogy most az életünk el van rejtve előlünk a földön. Erre azt válaszolom, hogy 
Isten engedélyével veszik maguknak a szentek ezt a szabadságot, mikor imáikban siettetik Őt, 
s ebben semmi kivetnivaló sincs, amennyiben egyidejűleg megmaradnak a mértékletesség 
korlátai között, s visszafogván érzelmeik zabolátlanságát, teljes mértékben alávetik magukat 
az Ő akaratának. A második dolgot illetően elismerem, hogy teljesen igaz, hogy az életünket 
folytonosan megpróbáltatások között kell élnünk, mégis bőséges vigasztalásunk van, ami 
segít elhordozni a bajainkat, amennyiben a mennyhez emeljük a elméinket. De még mindig 
meg kell említeni, hogy a nagy gyengeségünkre tekintettel bizonyos: ezt egyetlen ember sem 
teszi meg soha, amíg először meg nem ízlelte az isteni jóságot még ebben az életben. 
Másodszor, Isten népének panaszait nem szabad tökéletes szabály alapján megítélni, mert 
azok nem az elme stabilizálódott és zavartalan állapotából származnak, hanem mindig van 
bennük valamennyi, az elméinkben munkálkodó érzelmek zabolátlanságából, vagy 
hevességéből fakadó szélsőség is. Azonnal elismerem, hogy az ember, aki Isten szeretetét a 
dolgok ama állapotából kiindulva ítéli meg, amiképpen azok most léteznek, olyan mércével 
mér, amely hamis következtetésre vezet, „mert a kit szeret az Úr, megdorgálja” (Zsid12:6). 
Miután azonban Isten soha nem olyan szigorú a saját népéhez, hogy ne adná meg nekik az Ő 
kegyelmének tényleges bizonyítékát, ezért mindig igaznak bizonyul, hogy az élet haszontalan 
az emberek számára, amennyiben nem érzik, miközben élnek, hogy Ő az Atyjuk. 

Ami az igevers második mondatát illeti, máshol már említettük, hogy az imáink nem 
egyformán hangzanak el, hanem időnként elárulják a túlzott bánatot. Nem kell tehát 
csodálkozni a kegyeseken, hogy mikor a mértéktelen bánat, vagy félelem foglalja el a 
gondolataikat és tartja azokat szorosan, akkor efféle figyelmetlenség veszi őket fokozatosan 
birtokába, s egy időre elfeledteti velük, hogy elméiket az eljövendő életen való elmélkedéssel 
foglalják el. Sokan tartják nagyon megmagyarázhatatlannak, ha Isten gyermekei a 
gondolkodás megkezdésének első pillanatában nem hatolnak be a mennybe, mintha nem 
gátolnának gyakran vastag ködök minket, mikor figyelmesen beletekintünk. Mert egy dolog a 
hit elevenségének elveszítése, s más a teljes kialvása. S kétségtelen, hogy bárki tapasztalta 
meg Isten ítéleteit, és a kísértés konfliktusait, az elismeri, hogy nem törődik annyira a lelki 

                                                
2026 “Sur les asnes et chevaux, et autres bestes brutes.” — “A szamaraknál, lovaknál és más oktalan állatoknál.” 
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élettel, amennyire kellene. S noha a Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait 
szavaknak valódi alapjuk van, mégis, kissé a téves túlzás íze járja át őket. Ebből kitűnik, hogy 
még a legjobban megfogalmazott imáinkban is mindig szükségünk van megbocsátásra. 
Mindig kicsúszik a szánkból olyan nyelvezet, vagy kijelentés, mely szélsőségességgel 
vádolható, ezért szükséges, hogy Isten elnézze, vagy eltűrje a gyengeségünket. 

49. Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált? Ez az igevers annak 
megerősítését tartalmazza, ami már kijelentetett az emberi élet rövidségéről. Az igeszakasz 
jelentése az, hogy ha Isten nem siet az emberek Atyjaként megmutatkozni, a lehetőség arra, 
hogy megtapasztalják az Ő kegyelmét, el fog múlni. Az eredeti גבר geber szó, amit embernek 
fordítottunk, a גבר gabar erős volt, vagy felülkerekedett igéből származik, s a szent író azért 
használja ezt a szót, hogy még erőteljesebben fejezze ki az igazságot: egyetlen ember sem 
rendelkezik a halál birodalma elkerülésének kiváltságával. 

 
50. Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te 

hűséges voltodra! 
51. Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek 

gyalázatját hordozom keblemben, 
52. A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te 

felkentednek lábnyomait.2027 
53. Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen. 
 
50. Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? A próféta önmagát buzdítja Isten 

korábbi jótéteményeinek felidézésével, mintha így gondolkodott volna: Isten soha nem lehet 
más, mint Önmaga, ezért a jóság, amit a korábbi időkben mutatott az atyáknak, nem érhet 
véget. Ez az összehasonlítás valóban elcsüggeszthetné a kegyeseket, mikor rájönnek, hogy 
Isten nem olyan kedvesen bánik velük, mint ahogyan az atyákkal bánt, ha egyidejűleg más 
megfontolás nem jelenne meg az elméjükben – az a megfontolás, hogy Ő soha nem változik, 
és soha nem fárad bele a nagylelkűségébe. Ami az igevers második mondatát illeti, egyes 
igemagyarázók összekapcsolják az elsővel, beszúrván egy kötőszót: Hol van a te előbbi 
kegyelmességed, Uram, amire megesküdtél? Ebbe én belemegyek, mert az igeszakasz értelme 
így is majdnem ugyanaz, noha kötőszó itt nem szerepel. Isten nyilvánvaló és 
megkérdőjelezhetetlen bizonyítékát adta az egykor Sámuelnek adott jóslatnak,2028 ezért a 
kegyesek elé tárják mind az ígéretét, mind a megtapasztalt boldog gyümölcseit. Azt mondják: 
a te hűséges voltodra, hogy nagyobb magabiztossággal alkalmazhassák magukra Isten 
nagylelkűségének minden jelét, melyeket korábban az atyákra ruházott. Nekik ugyanis 
ugyanaz volt az alapjuk az isteni jóság megtapasztalásának várásához, mint az atyáiknak. Ez 
pedig nem más, mint hogy Isten, Aki változhatatlanul ugyanaz, megesküdött, hogy 
könyörületes lesz Dávid utódaihoz minden korban. 

51. Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! Most megint arra 
hivatkoznak, hogy az istentelenek gúnyolják őket – ez a megfontolás nem csekély hatással 
volt Isten könyörületre indításában. Fájdalmasabb és terhesebb volt ugyanis a kísértés, mikor 
a gonoszok azért gúnyolták a türelmünket, hogy miután elhitették velünk: Isten nem maradt 
hű az ígéreteihez, a kétségbeesésbe taszíthassanak bennünket. Ilyenkor Ő annál 
készségesebben siet a segítségünkre, nehogy a gyengécske elméink engedjenek a kísértésnek. 
A próféta nem egyszerűen csak arra gondol, hogy az ellenségeink gúnyolódása tűrhetetlen a 
számára, hanem hogy Istennek kell visszaszorítania az istenfélők hitét és türelmét gúnyoló 
pimaszságukat azért, hogy a Benne bízók ne szégyenüljenek meg. Még jobban fokozza 
ugyanazt a kijelentést a második mondatban, elmondván nekünk, hogy mindenféle gyalázattal 
                                                
2027 A Károli-fordításban: lépéseit – a ford. 
2028 “De la revelation faite a Samuel.” 
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illette a sok nép, vagy a nagy népek, mert a רבים rabbim héber szó egyformán jelent nagyot és 
sokat. 

Emellett nem ok nélkül vált többes számról egyes számra az után, hogy 
általánosságban beszélt Isten szolgáiról. Azért teszi ezt, hogy minden egyes istenfélőt még 
komolyabban serkentsen az imádkozás kötelezettségére. A keblemben kifejezés nagyon 
hangsúlyos. Mintha csak azt mondta volna: a gonoszok nem távolról szórják a pocskondiázó 
szavaikat, hanem úgymond egyenesen ráokádják azokat Isten gyermekeire, akiknek ezért a 
keblükbe kellett azokat befogadni, s tűrni ezt az aljas bánásmódot. S mi is oly romlott korban 
élünk, hogy ugyanezt a tanítást kell önmagunkra is vonatkoztatnunk, mert a Föld tele van 
Isten profán és gőgös megvetőivel, akik nem szűnnek meg a mi kárunkra gúnyolódni. S 
miután a Sátán jó mesterük ennek a fajta retorikának a megtanításában, az egyház bajai 
mindig ellátják őket nyersanyaggal ennek gyakorlásához. Egyesek a kebel szót a szív titkos 
vonzalmaira vonatkoztatják, de ez a magyarázat túlontúl kifinomultnak tűnik. 

52. A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram. A zsoltáros most nem azt mondja ki, 
hogy a gonoszok a sértő nyelvezetükkel a szenteket kínozzák, hanem hogy Magát Istent 
szidalmazzák. S azért teszi ezt a kijelentést, mert sokkal erőteljesebb könyörgés a kegyesség 
elnyerése végett Istenhez, ha azt kéri: vegye kezébe a saját ügyét, hisz minden gúnyolódás, 
amivel a hitünk egyszerűségét pocskondiázzák, Őrá zúdul vissza, mintha azért kérné ezt, mert 
az egyházhoz tartozó személyében őt érte a sérelem. Amiképpen Ézsaiás is kijelenti: „Kit 
káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz? Izráel Szentje 
ellen!” (Ézs37:23). Rabsaké, a bűnös rabló azt hitte, hogy csak a nyomorult zsidókat gúnyolta, 
akiket ostromolt, s akik, vélte, hamarosan megadják magukat neki, de Isten mondhatni úgy 
vette, mintha Ő Maga lenne a gonoszok gúnyolódásának tárgya. Ezen az alapon nevezi a 
próféta ezeket az ellenségeket Isten ellenségeinek, nevezetesen mert az egyházat halálos 
ellenségességgel üldözve Isten fenségét támadták meg, Akinek a védelme alatt állt az egyház. 

A második mondatban a Felkent, vagy Krisztus lábnyomai alatt Krisztus eljövetelét 
érti, amiképpen meg van írva az Ézs52:7-ben: „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak 
lábai, a ki békességet hirdet”. Az עקב akeb héber szó néha a sarkat jelenti, de itt, mint sok más 
igeversben is, a talpat. Mások lépésnek, vagy nyomnak fordítják, de ez pontosan ugyanazt 
jelenti. Kétségtelen, hogy a lábnyom egy szinekdochéval a lábat jelenti, a láb pedig egy 
fogalomcserével Krisztus eljövetelét. A gonoszok, látván, hogy a zsidók a megváltás 
reménységéhez ragaszkodnak, és türelemmel tűrnek minden megpróbáltatást, mert Szabadító 
lett nekik megígérve, megvetően gúnyolták a türelmüket, mintha a próféta bizonyságtétele 
Krisztus eljöveteléről csak mese lett volna.2029 S most is, noha egykor Ő megmutattatott a 
világnak, mégis, mintha a menny dicsőségébe történt befogadása következtében messze került 
volna tőlünk, és elfelejtette volna az egyházát, ezek a mocskos kutyák úgy gúnyoldónak a 
reménységünkön, mintha az csupán képzelgés volna. 

53. Áldott legyen az Úr mindörökké! Meglep, hogy egyes igemagyarázók miért 
képzelik azt, hogy ezt a verset valamelyik írnok tette hozzá a könyvhöz annak másolása 
közben. Azt állítják ugyanis, hogy nem illik a szövegkörnyezethez: mintha a dicséret és a 
hálaadás nyelvezete nem lenne ugyanolyan alkalmas a zsoltár végén, mint az elején. Ezért 
kétségem sincs afelől, hogy a próféta, miután szabadon megsiratta az egyház bajait, most a 
bánata keserűségének enyhítése végett céltudatosan szólal meg a dicséret nyelvén. Ami az 

                                                
2029 Vagy, mintha a Megváltónk lassú léptű, meg-megálló, vagy béna lett volna, s így az egyháza soha meg nem 
láthatná az Ő lépéseit. Ezzel egyezik a kaldeus magyarázat: „A Messiásod, vagy felkented lába nyomainak 
lassúsága”. Kimchi így fordítja: „a Messiás késlekedése”. „Ez a beszéd”, mondja, „azoktól származik, akik azt 
mondják, hogy soha nem fog eljönni”. Hasonló beszédmódot láttunk az evangélium ellenségeinek részéről is, 
amiképpen Kálvin is megemlíti, akik gúnyosan kérdezték az apostolokat, s még mindig azt kérdezik: „Hol van 
az ő eljövetelének ígérete?” (2Pt3:4) 
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Ámen és ámen szavakat illeti, azok a könyv megkülönböztetése végett használatosak.2030 De 
bárki írta is ezt a zsoltárt, kétség sem férhet ahhoz, hogy az örvendezésnek ezekkel a szavaival 
a szerző célja az volt, hogy a bánata nagyságát enyhítse az őt érő súlyos megpróbáltatások 
közepette, s ezzel a szabadulás elevenebb reménységét táplálhassa. 

                                                
2030 “Pour faire la fin de ce livre troisieme.” — “Bezárásképpen ehhez a harmadik könyvhöz.” A Zsoltárok 
könyvét, mint azt korábban megemlítettük, a zsidók öt könyvre osztották fel. Itt van a harmadik könyv vége. 
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90. zsoltár 
 
Miután Mózes mind az emberi élet rövidségéről és nyomorúságáról, mind az Izrael 

népére kiszabott büntetésekről kíván értekezni annak érdekében, hogy némi vigasztalással 
szolgáljon a kegyesek által esetlegesen az általános törvény működésének – aminek az egész 
emberiség ki van téve – megfigyelése miatt érzett szomorúság és félelem enyhítéséhez, s 
különösen a saját megpróbáltatásaikat fontolóra véve azzal nyitja a zsoltárt, hogy beszél a 
különleges kegyelemről, amit Isten a választott törzseinek kegyeskedett megadni. Ezután 
röviden felidézi, milyen nyomorult is az emberek állapota, ha engedik, hogy a szívük 
megnyugodjon ebben a világban, különösen mikor Isten vétkes bűnösökként idézi őket az 
ítélőszéke elé. S miután elpanaszolta, hogy még Ábrahám gyermekei is akkora szigorúságot 
tapasztaltak meg egy ideig, hogy majdnem felemésztette őket a fájdalom, Isten ingyenes, őket 
örökbe fogadó kegyelmében bízva azért imádkozik, hogy könyörületes és kegyes módon 
bánjon velük, amint azt a múltban is tette, s mindvégig kegyelmesen viszonyuljon hozzájuk. 

 
Mózesnek, az Isten emberének imádsága. 
 
Bizonytalan, hogy ezt a zsoltárt vajon Mózes írta-e, vagy valamelyik másik próféta 

öntötte dalba a nép használatára egy Mózes által írott formulából, vagy imádságból kiindulva, 
s így adódott át korról korra. Nagyon valószínű azonban, hogy nincs teljesen alaptalanul 
Mózesnek tulajdonítva a bevezetőben, s miután zsoltárokat már az ő korában is használtak, 
nekem nincs kétségem afelől, hogy ő a szerzője.2031 Egyesek azt vallják, hogy az ok, amiért a 
neve a bevezetőben szerepel az, hogy az utódai énekelték. Én azonban nem látom be, miért 
kellene efféle alaptalan feltételezésekhez folyamodnunk. A Mózesnek rögtön a neve után 
adott Isten embere díszítő jelző világosan megcáfolja őket.2032 Ezt a megtisztelő megjelölést 
konkrétan őrá mondja, hogy a tanításának nagyobb legyen a tekintélye. Ha szabad 
feltételeznünk, akkor valószínű, hogy mikor közeledett a halálának napja, azért alkotta meg 
ezt a zsoltárt, mert csillapítani kívánta a hosszas bánatot, ami majdnem felemésztette a népet, 
s vigasztalni akarta a szíveiket ama csapások felhalmozódása közepette, melyek sújtották 
őket. Isten csodálatos jósága jóllehet világosan felragyogott az Egyiptomból történt 
szabadításukban, aminek, eltemetve a korábban tűrt nyomorúságaikat, örömmel kellett volna 
eltöltenie őket. Mégis tudjuk, hogy nem sokkal később a hálátlanságuk kioltotta, így nem több 
mint negyven éves időtartam alatt felemésztette őket a folytonos bágyadtság a pusztában. 
Nagyon időszerű dolog volt tehát Mózes számára Istenhez imádkozni azért, hogy bánjon 
könyörületesen és gyengéden a népével, azoknak az éveknek megfelelően, melyek verte őket. 

 
1. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk 

nemzedékről nemzedékre! 
2. Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ2033 formáltaték, öröktől fogva 

mindörökké te vagy Isten. 
 

                                                
2031 Minden ókori változat Mózesnek tulajdonítja ezt a zsoltárt, és általánosan egyetértenek abban, hogy ő írta. S 
R. Selomo és más zsidó igemagyarázók a soron következő kilenc zsoltárt is neki tulajdonítják. Ehhez látszólag 
semmi más alapjuk sincsen, mint a kritikájuk saját abszurd kánonja, mellyel minden névtelen zsoltárt annak a 
szerzőnek tulajdonítanak, akinek a neve utoljára szerepelt a megelőző bevezetőben. Így például világos, hogy a 
99. zsoltárt, amiben Sámuel van megemlítve, nem írhatta Mózes. 
2032 Az Isten embere általános megnevezése volt a zsidó prófétáknak, v. ö. Bír13:6, 1Sám2:27, 9:6. 
2033 „A föld és a világ. A második ezek között a szavak között tulajdonképpen a lakható világot jelenti, a Földnek 
azt a részét, ami termékenysége folytán képes eltartani a rajta lakókat.” – Walford. 
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1. Uram, te voltál nékünk hajlékunk. Különleges kiváltsággal elválasztva Ábrahám 
magvát az emberiség többi részétől, a zsoltáros az örökbefogadás kegyelmét magasztalja, 
mellyel Isten a gyermekeiként karolta fel őket. A cél, amit ezzel a bevezetővel tartott a szeme 
előtt az, hogy Isten újítsa meg azt a kegyelmet, amit régen a szent pátriárkákkal szemben 
tanúsított, s nyújtsa azt a leszármazottaiknak is. Egyes igemagyarázók úgy vélik, hogy a szent 
sátorra utal, mert abban Isten fensége ugyanolyan látványos volt, mintha a nép között lakozott 
volna. Ez azonban számomra egyáltalán nem tűnik helyénvalónak. Ő inkább az egész 
időszakot szemléli, melynek során az atyák átmenetileg a Kánaán földjén tartózkodtak. 
Miután a sátor még nem állt fenn negyven éve, az itt említett hosszú időszak – hajlékunk 
nemzedékről nemzedékre – egyáltalában nem vonatkozhat rá. Nem azt akarja tehát számba 
venni, hogy Isten milyennek mutatkozott az izraelitáknak attól kezdve, hogy megszabadította 
őket Egyiptomból, hanem hogy az atyák milyennek tapasztalták meg Őt, a kezdetektől 
fogva.2034 Most azt jelenti ki, hogy amiképpen vándorok és kóborlók voltak mindig, úgy volt 
számukra az Isten lakóhely helyett. Kétségtelen, hogy az emberek állapota nem stabil a 
Földön, tudjuk azonban, hogy Ábrahám és utódai mindenki másnál inkább voltak jövevények 
és mondhatni száműzöttek. Miután tehát addig vándoroltak a Kánaán földjén, amíg 
Egyiptomba nem vitettek, ahol csak megtűrtekként éltek napról napra, lakóhelyet kellett 
keresniük Isten árnyékában. E nélkül ugyanis aligha számláltathattak volna e világ lakosai 
közé, hiszen mindenütt csak idegenek voltak, akik később nagyon tekervényes utakat jártak. 
Az Úrnak a vándorlásuk során a fenntartásukban kimutatott kegyelmét, valamint a saját kezű 
védelmét, amit akkor adott meg nekik, mikor barbár és kegyetlen nemzetek között 
tartózkodtak és ezek sértő bánásmódban részesítették őket – ezt a kegyelmet magasztalja 
Mózes nagyon szembeszökő kifejezésekkel, mikor Istent tartózkodási, vagy lakóhelyként 
mutatja be ezeknek a szegény menekülőknek, akik állandóan az egyik helyről a másikra 
vándoroltak a szállásaikat keresve. Ezt a kegyelmet az időtartam hosszúságából kiindulva 
magasztalja, ameddig megadatott, mert Isten nem szűnt meg több mint négyszáz éven át 
fenntartani és óvni őket, melynek során mindvégig az Ő védelmének szárnyai alatt lakoztak. 

2. Minekelőtte hegyek lettek. Mózes néhány nagy és rejtett titokkal kíván 
előhozakodni, de látszólag mégis gyengén, gyermekes módban beszél. Ki ne tudná ugyanis, 
hogy Isten létezett a világ teremtése előtt is? Abban biztosak vagyunk, hogy ezt az igazságot 
minden ember elismeri, de aligha találunk száz közül egyet, aki meg van róla győződve, hogy 
Isten változatlanul ugyanaz marad. Itt a teremtett lényekkel állítja szembe Istent, akik, mint 
tudjuk, ki vannak téve az állandó változásnak, így semmi stabil dolog sincsen az ég alatt. 
Miután sajátos módon semmi sem viszonytagságosabb, mint az emberi élet, ezért, nehogy az 
emberek a saját hullámzó állapotukból kiindulva ítéljék meg Isten természetét, Őt itt a 
megszilárdult és zavartalan nyugalom állapotába helyezi. Az örökkévalóság tehát, amiről itt 
Mózes beszél, nemcsak az Ő lényegére, de a gondviselésére is vonatkozik, amivel a világot 
kormányozza. S jóllehet kiteszi a világot megannyi változásnak, Ő mégis változatlan marad, s 
nemcsak Önmaga vonatkozásában, hanem a kegyesekében is, akik a tapasztalatból ismerik 
meg, hogy ingadozás helyett Ő szilárd a hatalmában, igazságában, és jóságában, amilyen a 
kezdetektől fogva is volt. Istennek ezt az örök és változhatatlan rendíthetetlenségét nem 
lehetett volna észrevenni a világ teremtését megelőzően, mivel akkor még nem léteztek 
szemek, melyek a tanúi lehettek volna. De kikövetkeztethető a posteriori módon, mert 
miközben minden dolgok ki van téve a forrongásnak és a szüntelen viszonytagságoknak, az Ő 
természete továbbra is mindig ugyanaz marad. Lehet itt egy ellentét Közötte, és a pogányok 

                                                
2034 „’Az otthonunk’, vagy ’a lakóhelyünk’. Ez a kép látszólag konkrétan az izraeliták vándor állapotára 
vonatkozik, még mielőtt letelepedtek volna az ígéret földjén. ’Idegenek és vándorok voltunk mindezidáig, 
minden egymást követő generációban Ábrahám napjaitól kezdődően. Először átmenetileg tartózkodtunk 
Kánaánban, majd rabszolgák voltunk Egyiptomban, most vándorok ebben a kietlen pusztaságban: mindazonáltal 
az otthon kényelmét és letelepedést találunk a Te csodálatos védelmedben.” – Horsley. 
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összes hamis istene között, akik fokról-fokra lopakodtak be a világba oly hatalmas számban 
az emberek tévelygésének és ostobaságának köszönhetően. Én azonban már megmutattam a 
célt, amit Mózes tartott szem előtt, ami nem más, mint hogy tévedünk, amennyiben Istent a 
saját értelmünkhöz mérjük, mert a Föld, sőt egyenesen a menny fölé kell emelkednünk, 
valahányszor csak gondolunk Rá. 

 
3. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek 

fiai! 
4. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint 

egy őrjárási idő éjjel. 
5. Elragadod őket mintegy vízözön által;2035 olyanokká lesznek, mint az álom; 

mint a fű, a mely reggel sarjad; 
6. Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad. 
7. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt 

megromlunk! 
8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa 

elé. 
 
3. Te visszatéríted a halandót a porba. Mózes először is azt említi meg, mennyire 

törékeny és mulandó az ember élete, és siratja annak nyomorúságait. Ezt nem azért teszi, hogy 
Istennel civakodjon, hanem érvként hozakodik elő vele, hogy még jobban könyörületre indítsa 
Őt. Amiképpen máshol is olvashatjuk, hogy megbocsát a halandóknak, mikor fontolóra veszi, 
miből vannak, s megemlékezik a por és fű mivoltukról (Zsolt103:14), úgy hasonlítja itt az 
életutunkat egy körhöz, mert Isten, a Földre helyezve minket, egy szűk kört kerít körénk, s 
mikor eljutottunk az utolsó pontra, egy pillanat alatt elragad minket Magához. Mások más 
magyarázatot adnak, nevezetesen hogy Isten a halálba vezeti az embereket, majd helyreállítja 
őket a feltámadáskor. Ez azonban kifinomultan erőltetett, és nem illeszkedik a 
szövegkörnyezethez. Itt életünk egyszerű meghatározását látjuk, ami nem más, mint 
mondhatni egy rövid forrongás, melynek során gyorsan megfutjuk a körünket, aminek az 
utolsó pontja a földi pályafutásunk befejeződése. Az emberi életnek ez a meghatározása 
tisztább fényben láttatja velünk azt a kegyelmes módon, amivel Isten a szolgáival bánik, 
mikor a saját népévé fogadja őket, hogy végül az örök örökségbe gyűjthesse mindannyiukat. 
Nem hiába teszi hozzá mintegy ellentétképpen (4. vers), hogy ezer esztendő Isten szemében 
olyan, mint a tegnap. Jóllehet tapasztalatból vagyunk meggyőződve arról, hogy az emberek, 
mikor megfutották köreiket, eltávoznak ebből a világból, ennek a törékenységnek az ismerete 
mégis mély hatást gyakorol azért a szívünkre, mert nem emeljük a szemeinket a jelenvaló 
világ fölé. Honnan máshonnan származna az emberek nagy ostobasága, akik szilárdan 
kötődvén a létezés jelen állapotához, úgy járnak el az élet dolgaiban, mintha kétezer évig 
kellene élniük, mint onnan, hogy nem emelik a képzeletüket a látható dolgok fölé? Minden 
ember, mikor másokhoz hasonlítja magát, azzal hízeleg magának, hogy sokáig fog élni. 
Röviden, az emberek annyira ostobák, hogy harminc évről, vagy még rövidebb időtartamról is 
úgy gondolkodnak, mint az örökkévalóságról, s nem mindaddig hat rájuk az életük rövidsége, 
amíg a gondolataikat a jelenvaló világ tartja fogva. Ez az oka annak, amiért Mózes Isten 
örökkévalóságára keltegeti az elméinket, mert annak fontolóra vétele nélkül nem vesszük 
észre, milyen gyorsan tűnik tova az életünk. Annak elképzelése, hogy hosszú életünk lesz, 
hasonlít a mély álomra, ami valamennyiünket megdermeszt, míg a mennyei életen való 
elmélkedés el nem nyeli az ostoba fantáziálást a földi tartózkodásunk hosszasságáról. 

                                                
2035 A Károli-fordításban az a mintegy vízözön által szavak nem szerepelnek – a ford. 
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Miután az embere ennyire vakok, Mózes Istent bíróként állítja eléjük. Mintha ezt 
mondta volna: Ó Uram! Ha az emberek kellőképpen reagálnának arra az örökkévalóságra, 
ahonnan Te szemléled a világ eme változó köreit, akkor nem tartanák oly sokra a jelenvaló 
életet. Ahelyett azonban, hogy megfontolnák, mi a tényleges tartósság, inkább 
szántszándékkal fordítják el a szemüket a mennytől. Ez megmagyarázza, miért olyan 
bolondok, s miért tekintenek úgy egyetlen napra, mintha az száz évig tartana. A szónoki 
megszólítás Isten felé Mózes részéről hangsúlyos. Azt sugallja: látván, mennyire gondatlanok 
vagyunk, elfogyott a türelme, s most Istenhez fordul, mert haszontalan munka volt a részéről a 
süketekhez beszélni, akik nem voltak képesek megtanulni a halandó mivoltukat, még a 
tapasztalat által folytonosan eléjük tárt bizonyítékokon keresztül sem. Ezt a szöveget idézi 
kissé más értelemben Péter apostol (2Pt3:8), miközben nem forgatja azt ki, mert ügyesen és 
jogosan használja fel Mózes bizonyságtételét annak a témának a szemléltetésére, amiről ott 
beszél. Mózes célja az, hogy felemelje az emberek elméit a mennyhez, elvonván azokat a 
saját vaskos elképzeléseiktől. S mi Péter célja? Sokan közülük, mivel Krisztus nem igyekszik 
a visszajövetelével az emberek kívánságainak megfelelően, elvetik a feltámadás reménységét, 
belefáradva a hosszú várakozásba, ő egy nagyon alkalmas orvossággal gyógyítja ezt az 
oktalan türelmetlenséget. Észleli, hogy az embereknek az isteni ígéretekbe vetett hite 
halványul és fogy, mert úgy vélik, Krisztus túl soká késlekedik a visszajövetellel. Mi másból 
fakad ez, mint abból, hogy a földön fetrengenek? Péter ezért használja Mózes eme szavait 
ennek a véteknek az orvoslására. Miután az élvezetekbe történő belemerülés a hitetlenek 
részéről arra vezethető vissza, hogy a szívükben túlontúl a földi dolgokhoz kötődnek, s nem 
ízlelik meg a mennyei örökkévalóság örömeit, így a türelmetlenség is ugyanabból a forrásból 
fakad. Minek köszönhetően viseltetünk oly nagy aggodalommal a jelenvaló élet iránt, hogy 
semmi sem elégít ki minket és folytonosan zaklatjuk magunkat, mint annak, hogy ostoba 
módon úgy képzeljük: örökre ebbe a világban maradunk? S mi másnak tulajdonítsuk azt a 
szélsőséges ingerlékenységet és türelmetlenséget, ami miatt a szívünk csődöt mond Krisztus 
eljövetelére várva, mint annak, hogy a földön csúszunk-mászunk? Tanuljunk hát meg nem a 
testi értelem szerint ítélni, hanem Isten ítéletére hagyatkozni, s emeljük fel elméinket hit által 
egészen az Ő mennyei trónjáig, ahonnan kijelenti, hogy a földi élet semmiség. S Mózes sem 
csak egyszerűen az ezer évet állítja szembe egy nappal, hanem a tegnappal, ami már elmúlt, 
mert bármi, ami a szemünk előtt van, még fogva tartja az elménket, de kevésbé befolyásol 
minket a múlt felidézése. Az őrjárást illetően az ókoriak, amint ez közismert, négy őrjárásra 
osztották fel az éjszakákat, melyek mindegyike három órán át tartott.2036 S hogy még 
erőteljesebben kifejezze, milyen jelentéktelennek Isten szemében a számunkra hosszúnak 
tűnő időszak, hozzáteszi a hasonlatot, mely szerint ezer év semmiben sem különbözik három 
éjszakai órától, melyben az emberek azt is alig tudják, hogy ébren vannak-e, vagy alszanak. 

5. Elragadod őket mintegy vízözön által. Mózes megerősíti, amit korábban mondott, 
hogy az emberek, amíg átmenetileg ebben a világban tartózkodnak, egy mondhatni 
forradalmat visznek véghez, mely csak egy pillanatig tart. Én nem korlátozom az elragadni 
mintegy özönvíz által kifejezést a fájdalmasabb csapásokra, hanem úgy vélem, hogy a halált 
egyszerűen általánosságban hasonlítja egy özönvízhez, mert miután benne voltunk egy kevés 
ideig a világban, azonnal a sírba zuhanunk, és föld borít el minket. Azaz, a halált, ami 
mindenkit utolér, nevezi özönvíznek. Miközben az élet leheletét leheljük, az Úr úgy borít el 
minket a halállal, ahogyan az óceán borítja el azokat, akik hajótörés során veszítik el az 
életüket. Ezért a halál alkalmas módon nevezhető láthatatlan özönvíznek. S Mózes kijelenti: 

                                                
2036 „Kelet-Indiában”, mondja Sir John Chardin, „az éjszaka részeit mind hangszerekkel, mid őrjáratokkal 
tudatják, akik kiáltásokkal és kis dobokkal adnak tájékoztatást arról, hogy az éjszaka negyede elmúlt. Miután 
ezek a kiáltások felébresztették az adott negyedet végigalvókat, számukra azok csak egy-egy pillanatnak tűntek.” 
– Harmer’s Observations, 1. kötet 333. oldal. Ha ezt a zsoltárt Mózes írta, akkor megállapítható, hogy az ő 
korában is voltak éjjeli őrségek. 
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egyértelműen meglátszik, hogy azok, akik azzal kecsegtetik magukat, hogy csodálatos 
életerejük van a földi útjukon, csak olyanok, mint az alvók. A fű hasonlata, amit hozzátesz, 
ezt jelenti: Az emberek úgy jönnek elő reggel, mint ahogyan a fű kisarjad: kizöldülnek, majd 
elmennek rövid idő múlva: mikor levágatnak, elszáradnak és megromlanak. Az igék a 6. 
versben egyes számban szerepelnek, ezért jobb a fűre vonatkoztatni azokat. De ugyanúgy 
vonatkoztathatók minden egyes emberre is. A szöveg értelmén keveset változtat, hogy a füvet 
vagy a minden egyes embert tesszük meg az igék alanyának. Én nem kívánok sok munkát 
fektetni ebbe a dologba. Ezen a tanításon folytonosan elmélkedni kell, mert jóllehet 
mindannyian valljuk, hogy semmi sem mulandóbb, mint az életünk, mégis, mindegyikünket 
hamar elragadja a saját képzelete által a földi mondhatni halhatatlanságról alkotott kép. Bárki, 
aki észben tartja a halandó mivoltát, ahelyett, hogy a figyelmét és az érzelmeit mértéktelenül 
lekötné a földi dolgokkal, akkor gyorsan közeledhet a saját határához. Ha nem szabunk 
korlátokat a gondjainknak, akkor folytonos nógatásra van szükségünk az előrehaladáshoz, 
nehogy ezer életről álmodjunk egy helyett, ami mint árnyék, gyorsan szertefoszlik. 

7. Bizony megemésztetünk a te haragod által. Mózes előre megfontoltan említi Isten 
haragját, mert szükséges, hogy az embereket megérintse ennek érzése, s így jó komolysággal 
vegyék fontolóra azt, aminek az elismerésére a tapasztalat kényszeríti őket, tudniillik, hogy 
milyen gyorsan befejezik majd a pályafutásukat és távoznak el. Volt azonban még egy oka, 
amiért összekapcsolta az emberi élet rövidségét Isten haragjával. Miközben az emberek a 
természetüknél fogva olyannyira mulandók, s mondhatni árnyékszerűek, az izraelitákat Isten 
haragos keze sújtotta. Az Ő haragja pedig kevésbé elviselhető a mi törékeny, gyorsan elmúló 
természetünk számára, mintha fel lennénk ruházva az erő valamekkora fokával. 

8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat. Annak megmutatása végett, hogy ezzel a 
panasszal egyáltalában nem áll szándékában Isten ellen zúgolódni, kijelenti: az isteni harag, 
bármilyen borzalmas legyen, igazságos volt, mert a nép váltotta azt ki a bűneivel. Azok, 
ugyanis, akik mikor az isteni kéz sújtja őket, nem jutnak el az őszinte megalázkodásra, egyre 
jobban és jobban megkeményednek. Az igazi mód, amivel egyrészt hasznot húzunk a 
büntetésből, másrészt felülkerekedünk a büszkeségünkön nem más, mint annak megérzése, 
hogy Ő Igazságos bíró. Mózes, miután röviden ecsetelte, hogy az emberek a természetüknél 
fogva úgy foszlanak szerte, mint a füst, ennek megfelelően következtet arra, hogy nem kell 
azon csodálkozni, ha Isten elcsüggeszti és felemészti azokat, akiket a haragjával üldöz. A 
kifejezésmódot, mellyel úgy írja le Istent, mint a haragja jeleit kimutatót, szintén érdemes 
megfigyelni: a szeme elé állítja a mi álnokságainkat. Ebből következik, hogy bármiféle 
szünetet is tapasztalunk meg a büntetésekben, azt igazság szerint Isten elnézésének kell 
tulajdonítanunk, Aki eltemeti a bűneinket, hogy megkímélhessen minket. Az עלומים alumim 
szót, amit a titkos bűneinknek fordítottunk, egyesek a fiatalságunknak fordítják,2037 mintha 
Mózes azt mondta volna, hogy az Úr a fiatalságunk idején elkövetett vétségeinkre emlékezik. 
Ez azonban túlságosan erőltetett, s nem egyeztethető össze az igeszakasz mondanivalójával, 
mert megsemmisítené az ellentétet a titkos bűnök és Isten arcának világossága között. Ezzel 
utal arra Mózes, hogy az emberek a sötétségbe rejtőznek, és megannyi becsapással kerítik 
körbe magukat, míg Isten rájuk nem ragyog az Ő ítéletének világosságával, amivel eltérítvén 
őket ama kibúvóiktól, melyekkel megpróbálnak elmenekülni Előle, s a szemük elé tárván a 
képmutatással rejtegetett bűneiket, félelemmel és rettentéssel vezeti el őket a tényleges 
megalázkodásra Őelőtte. 

 

                                                
2037 Secker érsek vélekedik úgy, hogy ez a szó értelme, és a Jób20:11-re hivatkozik. 
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9. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a 
mi esztendeinket, mint a beszédet.2038 

10. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha erősek [vagyunk], 
nyolczvan esztendő, mégis, a pompája nyomorúság és fáradság,2039 a mely2040 gyorsan 
tovatünik, mintha repülnénk. 

 
9. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Ezt tekinthetjük az 

előző mondat – miszerint az ember egészen élete hirtelen véget ér, ha Isten megharagszik – 
általános megerősítésének. Véleményem szerint azonban Mózes inkább azt erősíti meg, amit 
Isten haragjának keménységéről, valamint a vizsgálatának szigorúságáról mondott minden 
egyes esetben, amikor a bűnt bünteti. Kijelenti, hogy a félelem, amit Isten hozott a népre, nem 
csak rövid ideig tartott, hanem folytatólagosan kiterjedt egészen a halálukig. Azt panaszolja, 
hogy a zsidókat majdnem elmosta a folytonos nyomorúság, mert Isten haragja nem szűnt meg, 
és nem is csillapodott. Nem meglepő tehát, ha azt mondja: éveik meseszerűen szálltak tova, 
mikor Isten haragja volt oly szüntelenül rajtuk. 

10. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő. 
Megint visszatér az általános tanításhoz az emberek állapotának ingatagságáról, még ha Isten 
nem is mutatja ki nyíltan a haragját a megrettentésük végett. „Mi”, kérdezi, „az élet 
hosszúsága? Valóban, ha minden évünket beleszámoljuk, végül hatvan-hetven évet kapunk, 
vagy az erősebbek és elevenebbek esetében talán nyolcvanat.” Mózes az éveink napjai 
kifejezést használja a hangsúly kedvéért. Mikor ugyanis az időt rövidke szakaszokra osztjuk, 
azok száma megtéveszt minket, s azzal kecsegtetjük magunkat, hogy az élet hosszú. E 
hiábavaló képzelgések visszaszorítása érdekében engedi meg az embereknek sok ezer nap2041 
összeszámolását, ami években csak néhány. Egyidejűleg azonban kijelenti, hogy ez a nagy 
halmaz hamarosan semmivé válik. Terjesszék ki az emberek az életük tartamát tetszésük 
szerint annak számolgatásával, hogy minden évben 365 nap van, végül mégis bizonyosan úgy 
találják majd, hogy a hetven év kevés. Mikor hosszasan számolgatták a napokat, ez az összeg 
az, ami majd végül kijön belőle. Aki elérte a nyolcvan évet, az gyorsan halad a sír felé. Mózes 
maga tovább élt (5Móz34:7),2042 s talán mások is az ő korában, de a zsoltáros itt az általános 

                                                
2038 “Ou, une parolle.” — Széljegyzet. “Vagy, egy szót.” Dr Adam Clarke olvasata: “Megemésztjük a mi 
esztendeinket, mint egy nyögést” és megjegyzi: “Haldokló, panaszos, siránkozó életet élünk, s végül egy nyögés 
a vége! Milyen bámulatosan kifejező!” 
2039 A Károli-fordítás szerint: A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, 
és nagyobb részök nyomorúság és fáradság – a ford. 
2040 “Pource que nostre vie.” — Széljegyzet. “Mert a mi életünk.” 
2041 A latin változatban “multa annorum millia”, “sok ezek év”. Ez azonban nyilvánvaló hiba, amit a francia 
változat kijavít: “beaucoup de milliers de jours”. 
2042 Mózes, amint megismerjük a Kálvin által hivatkozott igeszakaszból, „száz és húsz esztendős volt, mikor 
meghalt; nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje”. Nyolcvan éves 
volt, mikor Isten megtette a választott nép vezetőjének, s Áron is nyolcvanhárom éves volt már, mielőtt főpap 
lett (2Móz7:7). Ezek, és néhány más, hasonló eset sokakat arra indítottak, hogy azt gondolják: a nyolcvan éves 
kort abban az időben nem tekintették a megvénhedés korának, s ezért ennek a zsoltárnak, amely hetven, vagy 
nyolcvan évben szabja meg az emberi átlagéletkort, Mózes koránál később kellett keletkeznie. Ez azonban nem 
jó érv az ellen, hogy Mózes írta. Kálvin szerint a hetven, vagy nyolcvan év volt abban az időben az emberi élet 
legvégső határa, s Mózes, valamint mások hosszú élete kivétlek voltak a szabály alól. Ha ezt meg kell 
kérdőjelezni, akkor megjegyezhető, hogy ez a zsoltár az élet nehézségeit és rövidségét nem minden emberre 
vonatkozó abszolút módon tárgyalja. Csak az izraelitákat, s konkrétan azokat illetően, akik a Kánaán földjére 
kiküldött kémek jelentése miatti zúgolódás, és más bűnök következtében kiprovokálták Isten esküjét arról, hogy 
mindazok, akik teljes létszám szerint közéjük tartoznak a húsz évestől felfelé Káleb és Józsué kivételével, a 
negyven éves pusztai vándorlás során fognak elpusztulni (4Móz14:27-29). Közülük tehát kevesen érhették meg, 
vagy léphették túl a nyolcvan éves életkort. Egyesek úgy vélték, hogy abban az időben az emberi élet az egész 
Földön az itt említett hosszra, mint átlagos mértékre korlátozódott. „A rendelet, ami az emberi életet 
általánosságban hetven, vagy nyolcvan évben szabta meg”, mondja dr. J. M. Good, „büntetésképpen adatott az 
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tendenciáról beszél. S azok még akkor is idős embereknek, s bizonyos fokig 
megvénhedetteknek számítottak, akik elérték a nyolcvan évet. Ezért joggal jelenti ki, hogy 
csak az erősek érik meg ezt a kort. A pompát az erő vagy a kiválóság értelemben használja, 
mert azzal az emberek fennen dicsekednek. Az igeszakasz értelme az, hogy az emberek még 
mielőtt lehanyatlanak és megöregednek, már az ifjúságuk virágjában is sok problémával 
szembesülnek, s nem kerülhetik el a gondokat, a fáradságot, a fájdalmakat, a félelmeket, a 
bánatot, a kényelmetlenséget és az izgalmakat, amiknek a halandó élet ki van téve. Emellett 
ezt a létezésünk egész menetére kell vonatkoztatni a jelen állapotban. S bizonyos, hogy aki 
fontolóra veszi, milyen az életünk állapota a csecsemőkortól kezdve a sírba szállásunkig, 
annak minden részében nehézségeket és felfordulást fog találni. A héber עמל amal és און aven 
szavak, melyek össze vannak kapcsolva, passzív értelemben szerepelnek kényelmetlenségek 
és megpróbáltatások értelemben. Ez azt sugallja, hogy az ember élete tele van vesződséggel, 
és meg van terhelve sok-sok szenvedéssel, s ez még akkor is igaz, mikor az emberek a 
pompájuk csúcsán járnak. Az ok, amit hozzátesz, a mely gyorsan tovatűnik, látszólag alig illik 
az igeszakasz mondanivalójához, hisz a boldogság lehet rövid, ám attól még nem szűnik meg 
boldogságnak lenni. Mózes azonban arra utal, hogy az emberek ostobán dicsekednek a maguk 
kiválóságában, mivel akár akarják, akár nem, kénytelenek az eljövendő időkre tekinteni. S 
amint megnyitják a szemeiket, látják, hogy a halál félelmetes gyorsasággal ragadja meg és 
viszi tova őket, s a kiválóságuk minden pillanatban csak fogyatkozik. 

 
11. Ki tudhatja a te haragodnak erejét? És amilyen a te félelmed, olyan a te 

haragod.2043 
12. Taníts minket úgy2044 számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 
13. Térj vissza Uram! meddig késel? és békélj meg a te szolgáiddal.2045 
 
11. Ki tudhatja a te haragodnak erejét? Mózes ismét az izraeliták sajátos 

megpróbáltatásairól beszél. Ebből kiindulva panaszkodott korábban az emberek általános 
törékenységéről és nyomorúságairól is. Joggal kiáltja, hogy Isten haragjának ereje 
felmérhetetlenül hatalmas. Amíg Isten visszatartja a kezét, az emberek vidáman ugrándoznak, 
mint a szökött rabszolgák, akik többé nem félnek gazdájuk pillantásától. S lázadó természetük 
sem kényszeríthető engedelmességre semmi más módon, csak úgy, ha az Isten ítéletétől való 
félelem sújtja őket. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy amíg Isten elrejtőzik, s mondhatni 
takargatja a nemtetszését, az embereket a gőg izzítja, s fáradhatatlan féktelenséggel rohannak 
a bűnbe. Mikor azonban kénytelenek megérezni, milyen félelmetes az Ő haragja, elfelejtik a 
méltóságukat, és semmivé lesznek. Ami ez után következik, amilyen a te félelmed, olyan a te 
haragod, azt rendszerint úgy magyarázzák, hogy minél jobban eltölti az embert az Isten iránti 
tisztelet, rendszerint annál szigorúbb és komolyabb bánásmódban részesül, mert „az ítélet 
Isten házán kezdődik” (1Pt4:17). Miközben teletömi az elvetetteket a jelenvaló élet jó 
dolgaival, folytonosa nehézségekkel koptatja a választottait, röviden, „akit szeret, 
megdorgál”, (Zsid12:6). Igaz és hasznos tanítás tehát az, hogy keményebben bánik az Őt 
szolgálókkal, mint az elvetettekkel. Mózes azonban, úgy vélem, itt másra gondolt, 
                                                                                                                                                   
izraeliták egész népének a pusztaságban. S úgy tűnik, hogy az élettartam később nem hosszabbíttatott meg. 
Sámuel körülbelül hetvenévesen halt meg, Dávid hetvenegy, Salamon pedig hatvanéves korában. A 
világtörténelem is azt mutatja, hogy az élet megrövidülése a többi országban is ehhez hasonló arányban 
következett be.” 
2043 A Károli-fordítás szerint: a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat – a ford. 
2044 „Kétértelműség van a כן szóban, mert vagy azt jelenti, így, vagy azt, hogy helyesen. Ezért a magyarázat is 
kettős: vagy ’úgy számlálni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére’, azaz ’bölcs szívhez 
jussunk’, vagy ’taníts minket helyesen számlálni a napjainkat’, stb. A Septuaginta más, eltorzított magyarázatot 
ad erre.” – Bythner. 
2045 A Károli-fordítás szerint: könyörülj a te szolgáidon – a ford. 
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nevezetesen arra, hogy Isten szent, félelemmel vegyes tisztelete az, ami igazán és mélyen 
megérezteti velünk az Ő haragját. Látjuk, hogy az elvetettek, még ha súlyos büntetést kapnak 
is, csak bosszankodnak, vagy Isten ellen ágaskodnak, vagy felbőszülnek, vagy elképednek, s 
mondhatni minden megpróbáltatással csak egyre keményebbé válnak, s nagyon távol állnak 
attól, hogy legyőzessenek. S noha tele annak bajokkal, s hangosan kiabálnak, az isteni harag 
mégsem hatol be olyan mélyre a szívükbe, hogy véget vetne gőgjüknek és hevességüknek. 
Egyedül az istenfélők elméjét sebesíti meg Isten haragja: nem a villámaira várnak, amiknek az 
elvetettek odanyújtják kemény vasnyakukat, hanem már abban a pillanatban remegni 
kezdenek, mikor Isten csak a kisujját megmozdítja. Én ezt tartom a próféta szavai valódi 
jelentésének. Ő azt mondta, hogy az emberi elme nem képes kellőképpen felfogni az isteni 
harag félelmetességét. S látjuk, hogy Isten jóllehet megrázza az eget és a földet, sokan mégis, 
a régi gigászokhoz hasonlóan gúnyolódva fogadják ez, s olyan kegyetlenül gőgösekké válnak, 
hogy még akkor is megveti Istent, mikor a villámait szórja. Miután azonban a zsoltáros olyan 
tanítással foglalkozik, mely tulajdonképpen csak az igaz hívőkre vonatkozik, kijelenti, hogy 
erőteljes érzékenységgel viseltetnek Isten haragja iránt, s ez felindítja őket arra, hogy 
csendesen alávessék magukat az Ő tekintélyének. S jóllehet a gonoszok számára a saját 
lelkiismeretük a kínzójuk, ami nem engedi, hogy élvezzék a nyugalmat. Ez a titkos félelem 
mégis igen távol áll attól, hogy megtanulják belőle megalázni magukat, sőt, felindítja őket 
arra, hogy növekvő makacssággal lármázzanak Isten ellenében. Röviden, egyedül csak az 
istenfélők érzékenyek Isten haragjára, s legyőzetvén általa elismerik, hogy ők semmik, s 
valódi alázattal szánják magukat teljes mértékben oda Neki. Ez a bölcsesség az, amire az 
elvetettek soha el nem juthatnak, mert nem képesek félretenni az őket lángra lobbantó 
büszkeséget. Nem érinti meg őket Isten haragjának megérzése, mert nem tekintenek Rá 
félelemmel vegyes tisztelettel. 

12. Taníts minket úgy számlálni napjainkat. Egyesek a napjaink számának fordítják, 
aminek ugyanaz az értelme. Miután Mózes észrevette, hogy amit eddig tanított, azt az 
emberek nem fogták fel mindaddig, amíg Isten rájuk nem ragyogott az Ő Lelkével, most 
imádkozásra adja a fejét. Először valóban abszurdnak tűnhet azért imádkozni, hogy tudhassuk 
éveink számát. Miért, hiszen még a legerősebbek is alig érik meg a nyolcvan évet, mi 
nehézség van hát ilyen csekély szám megállapításában? A gyermekek már akkor megtanulnak 
számolni, mikor gügyögni kezdenek, s nincs szükségünk számtantanárra ahhoz, hogy az 
ujjaink segítségével százig elszámoljunk. Annál alávalóbb és szégyenteljesebb az abban 
megnyilvánuló ostobaságunk, hogy soha nem tekintünk életünk rövidségére. Még a 
számtanban legképzettebb – aki világosan és pontosan ért és felmér milliószor milliós 
nagyságrendeket – sem képes összeszámolni életének nyolcvan évét. Szörnyűséges dolog, 
hogy az emberek képesek megmérni mindenféle távolságot önmagukon kívül. Tudják, hány 
méterre van a Hold a Föld középpontjától, mekkora a távolság az egyes bolygók között, 
röviden, képesek megmérni minden méretet égen és földön, de nem képesek megszámolni 
hetven évet a saját esetükben. Nyilvánvaló tehát, hogy Mózesnek jó oka volt Istenhez 
könyörögni annak ellátásához, amit az emberek között igen-ige ritka bölcsesség követel meg. 
Az igevers utolsó mondata is méltó a megkülönböztetett figyelemre. Ezzel arra tanít minket, 
hogy akkor adjuk igazán a szívünket a bölcsességre, ha megértjük az emberi élet rövidségét. 
Mi lehet az őrültség nagyobb bizonyítéka, mint összevissza kóborolni minden cél nélkül? 
Egyedül az igazi hívők, akik ismerik a különbséget e mulandó állapot és az áldott 
örökkévalóság között, amire teremttettek, képesek ismerni azt, aminek az élet céljának kell 
lennie. Egyetlen ember sem képes nyugodt elmével irányítani az életét, csak az, aki ismervén 
annak végét, azaz magát a halált, az ember evilági jelenléte nagy céljának megfontolására 
indul fel, hogy törekedhessen a mennyei elhívás jutalmára. 

13. Térj vissza Uram! meddig késel? Miután szólt a panasz nyelvezetén, Mózes egy 
imát tesz hozzá, hogy Isten, Aki hosszú ideje súlyosan bünteti a népét, végül mégis váljon 
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hajlamossá gyengéden bánni velük. Jóllehet Isten naponta ízleltetett meg sokféle módon 
valamennyit a szeretetéből, a száműzetésük az ígéret földjéről mégis nagyon fájdalmas csapás 
volt. Ez ugyanis arra figyelmeztette őket, hogy nem voltak méltók arra az áldott örökségre, 
amit Ő a gyermekeinek jelölt ki. Nem voltak képesek ne emlékezni gyakorta a félelmetes 
esküről, mellyel ellenük mennydörgött: „Nem látják meg azt a földet, a mely felől 
megesküdtem az ő atyáiknak; senki nem látja azt azok közöl, a kik gyaláztak engem…  A ti 
holttesteitek azért a pusztában hullanak el” (4Móz14:23, 32).2046 Mózes kétségtelenül 
összekombinálja az Egyiptomban elszenvedett fájdalmas rabszolgaságot a pusztai 
vándorlásukkal, ezért joggal panaszolja a hosszas sorvadozásukat a meddig késel szavakkal. 
Miután Istenről akkor mondjuk, hogy hátat fordított nekünk, vagy eltávozott tőlünk, mikor 
megvonja tőlünk a kegyessége jeleit, a visszatérése alatt a kegyelmének megnyilvánulását kell 
értenünk. A נחם nacham szó, amit a békélj meg kifejezéssel fordítottunk, azt jelenti, 
megsajnálni, ezért helyesen így is magyarázható: sajnáld meg a szolgáidat. A Szentírás nem 
ritka és jól ismert frazeológiája szerint Istenről akkor mondja, hogy megsajnál, mikor elveszi 
az emberek bánatát, és új alapokat adván nekik az örömre, látszólag megváltozik. Azok 
azonban látszólag közelebb kerülnek a zsoltáros szavainak valódi értelméhez, akik a nyújts 
vigasztalást a te szolgáidnak kifejezéssel fordítják. Isten ugyanis gyengéden dédelgetve 
minket nem kevesebb örömét leli bennünk, mint egy atya a saját gyermekeiben. Így pedig 
nem más, mint megbékélt, vagy a jóindulatú – amiképpen fordítottuk – teszi a jelentést még 
nyilvánvalóbbá. 

 
14. Jó reggel2047 elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és 

vígadjunk minden mi időnkben. 
15. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz 

képest, a melyekben gonoszt láttunk. 
16. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. 
17. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek szépsége2048 mi rajtunk, és irányítsd a 

mi kezünknek munkáját, és irányítsd a mi kezünknek munkáját!2049 
 
16. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Miután Isten, mikor elfelejti az 

egyházát, mondhatni a sajátjától teljesen eltérő jellemet ölt, Mózes nagyon helyesen a 
védelemnek azt az áldását kéri, ami Isten Ábrahám gyermekeinek ígért. 

Isten tulajdonképpeni műve. Jóllehet tehát Isten műve megmutatkozott minden egyes 
példában, amikor megbüntette népének hitszegését, hálátlanságát, makacsságát, szilaj vágyait 
és istentelen kívánságait, Mózes Isten hatalmának bizonyítékai között kiváltképpen mégis azt 
a gondoskodást becsüli a legtöbbre, mellyel népének jólétét tartotta fenn, s ami által leginkább 
meg akarta Magát ismertetni. Ez az oka annak, amiért Pál a Rm9:23-ban a „dicsőséges” jelzőt 
használja az isteni jóságra.2050 Valóban, Isten a világ megítélésével is fenntartja a dicsőségét, 
de semmi sem természetesebb Neki, mint nagylelkűnek mutatkozni, s ezen az alapon 
mondjuk, hogy az Ő dicsősége főleg a jótéteményeiben ragyog fel. A jelen igeszakaszt 
illetően Isten csak elkezdte megszabadítani a népét, mert a Kánaán földjének birtokba vétele 
még előttük állt. Ennek megfelelően, ha nem jutottak volna tovább a pusztaságnál, a 
szabadulásuk csillogása elhalványult volna. Mózes emellett az isteni ígéretek alapjáén becsüli 

                                                
2046 A közöttük meglevő hatalmas halandóság állandóan emlékeztette őket erre az esküre. Dimock kiszámította, 
hogy a pusztában az egy év alatt meghaltak száma a húszéves és attól idősebb korosztályokban 15,000 körül járt. 
2047 „Korán, a csapások sötét éjszakája után.” – Ainsworth. 
2048 Károlinál: jó kedve – a ford. 
2049 A Károli-fordítás szerint: és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját 
tedd állandóvá – a ford. 
2050 Károlinál: gazdagságra – a ford. 
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fel Isten művét, s eközben kihangsúlyozza, hogy az tökéletlen és befejezetlen lenne, ha az Ő 
kegyelme nem tartana ki mindvégig. Ezt még világosabban fejezi ki az igevers második 
mondatában, ahol nemcsak a saját korának jólétéért imádkozik, hanem a még meg sem 
született generáció jólétéért is. Ájtatossága tehát megfelel a szövetség formájának: „És 
megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között 
annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te 
utánad.” (1Móz17:7) Ebből a példából azt tanuljuk meg, imáinkban a gondoskodásunkat az 
utánunk jövőkre is ki kell terjeszteni. Miután Isten megígérte, hogy az egyház fennmarad a 
világ végezetéig – ezt a témát az előző zsoltárban vizsgáltuk – ennek speciális módon kell 
rávezetnie minket arra, hogy miközben az egyház jólétéért imádkozunk Neki, ebbe 
belefoglaljuk a még meg sem született utódainkat. Emellett a dicsőség és a szépség szavakat 
különösen meg kell figyelnünk: ezekből tanuljuk meg, hogy Isten irántunk mutatott szeretete 
páratlan. Jóllehet abból, hogy eláraszt minket az ajándékaival, Neki semmi haszna nem 
származik, a jellemének fényessége és szépsége mégis megmutatkozik, ha nagylelkűen bánik 
velünk. Mintha elhomályosulna a szépsége, ha megszűnik nekünk jót tenni. A rögtön ez után 
következő mondatban, és irányítsd a mi kezünknek munkáját, Mózes arra céloz, hogy semmit 
sem vállalhatunk fel, vagy próbálhatunk meg a siker kilátásával, amíg nem Isten válik a 
vezetőnkké és a tanácsadónkká, s nem vezet minket a Lelkével. Ebből következik, hogy az 
ok, amiért a világi emberek vállalkozásai és erőfeszítései katasztrofális kimenetelűek nem 
más, mint hogy nem követvén Istent, minden rendet felforgatnak és mindent a zűrzavarba 
taszítanak. S az עלינו alenu, rajtunk szó sem felesleges, mert jóllehet Isten végül mindent jóra 
fordít, amit a Sátán és az elvetettek elterveznek és gyakorolnak ellene, vagy a népe ellen, 
mégis, az egyház, amelyben Isten zavartalan hatalommal uralkodik, ebben a vonatkozásban 
speciális előjogokkal bír. A számunkra felfoghatatlan gondviselésével az Ő munkája az 
elvetettek vonatkozásában külsődleges, de a hívő népét belülről, a Szentlelke által 
kormányozza. Ezért helyesen mondja Mózes, hogy irányítja, vagy állandóvá teszi a kezük 
munkáját. Az ismétlés pedig azt mutatja meg, hogy Isten kegyelmében szükséges a folytonos 
kitartás. Nem elegendő, ha csak utunk feléig jutunk el. Neki lehetővé kell tenni a számunkra, 
hogy végigjárjuk az egész utat. Egyesek a megerősíti, vagy a megszilárdítja szavakkal 
fordítják a mondatot. Ezt az értelmezést is el lehet fogadni, én azonban a szövegkörnyezethez 
jobban illeszkedő fordítást követtem, s úgy fogom fel az ima értelmét, hogy Isten adjon 
kedvező végkimenetelt mindenhez, amibe a népe belefog. 
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91. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban azt tanuljuk meg, hogy Isten felügyeli a nép biztonságát, és soha 

nem hagyja el őket a veszély órájában. Arra kapnak buzdítást, hogy az Ő védelmében bízva 
biztonsággal haladjanak keresztül minden veszélyen. Az itt belénk vésett igazságnak hatalmas 
a haszna, mert sokan beszélnek sokat Isten gondviseléséről, s vallják, hogy Ő speciálisan 
gondoskodik a gyermekeiről, kevesen vannak azonban, akik ténylegesen Őrá akarják bízni a 
biztonságukat.2051 

 
1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik 

az. 
2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! 
3. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. 
4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő 

igazsága.2052 
 
1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik. Egyes héber igemagyarázók úgy olvassák 

ezeket a kezdeti verseket, mint egyetlen összefüggő mondatot egészen addig, ahol azt 
olvassuk, hogy ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből. Az egész szakasz ebben az 
esetben így szól: „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, s az Ő árnyékában nyugszik, neki 
mondom azt Jehováról, hogy Ő a reménysége és védelme, s Isten az, Akiben biztonsággal 
megnyugodhat, mert megszabadítja őt a csapdából”, stb. Ez nyilvánvalóan erőltetett szerkezet 
ezekkel a versekkel, s az ok, ami egyeseket ennek elfogadására késztetett, gyenge és 
elégtelen. Ők úgy vélik, hogy az első vers ugyanazt a dolgot ismétli kétszer, ezért nem 
közvetít valódi jelentést. Ez azonban nagy tévedés, mert a zsoltáros ihletett szerzője, bárki is 
volt, két egészen különböző elképzelést jelent ki. Az egyik: aki az Isten védelmébe rejtőzik, 
stabil és biztonságos helyzetbe kerül, ahol ellenséges fegyver nem éri utol. De olvasható az 
igevers első fele így is: Aki biztonságának Isten az őrzője, az Isten árnyékában fog rejtőzni. A 
második mondat így is megtartja a maga hangsúlyos jelentését, mert Isten erejét állítja szembe 
azzal a gyenge védelemmel, amit ember tud nyújtani. Az Isten rejtekében lakozókat abban az 
értelemben mondja a zsoltáros az Ő árnyékában nyugvóknak, hogy megtapasztalják, milyen 
messzire elér az Ő védelme. Az emberek általában rengeteg rejtekhelyet keresnek, s hol az 
egyikhez, hol a másikhoz folyamodnak annak megfelelően, hogyan az őket elborítással 
                                                
2051 Ez a zsoltár elismerten az egyik legszebb a gyűjteményben. „Ha képes lenne a latin, vagy bármely modern 
nyelv”, mondja Simon de Muis, „teljes mértékben kifejezni a szépségét és az eleganciáját, valamint a szavait és a 
mondatait, akkor nem lenne nehéz meggyőzni az olvasót, hogy sem a görögben, sem a latinban nem találunk 
ehhez a héber ódához hasonlót”. Egyesek feltételezik, hogy ezt is Mózes írta ugyanabból az alkalomból, mint az 
előzőt. Mások azonban úgy vélik, hogy Dávid írta az alatt a járvány alatt, ami az ő bűnének büntetéseképpen 
sújtotta a népet, mikor megszámláltatta őket (2Sám24). Dávidnak tulajdonítják a Septuaginta, a Vulgata, a 
kaldeus, szír, arab és etióp változatok is. A témája nem segít nekünk annak meghatározásában, hogy ki volt az 
ihletett szerző, vagy, hogy milyen alkalomból íródott. „Nincs okunk azonban”, mondja Walford, „sajnálkoznunk 
azon, hogy nem ismerjük ezeket a részleteket, mert a zsoltár annyira világos és érthető, hogy abban semmit nem 
lehet eltéveszteni, vagy félreérteni. A célja az Isten ismeretéből fakadó biztonság és boldogság szemléltetése, s a 
szilárd rátámaszkodás gyakoroltatása az Ő ígéreteire és kegyelmére. A mondatai nagyon erőteljesek és szépek, s 
valóban halottnak kell lenni a léleknek a lelki és mennyei öröm minden érzésére, ha nem indul meg az 
igazságán, vagy nem próbál meg akkor hitet és bizalmat szerezni belőle, ami egyedül is produktívvá teszi az 
elme ama békességét és nyugalmát, amit ránk akar ruházni. A tanult Michaelis azon a véleményen van, hogy ezt 
a zsoltárt két, egymásnak felelgető kórusnak, vagy énekes-csoportnak kellett előadni, s Maga Isten van úgy 
bemutatva a 14. versben, mint Aki szintén részt vesz ebben az előadásban.” A zsidók azt feltételezik, hogy a 
Messiásra vonatkozik. Lásd Mt4:6, Lk4:10-11. 
2052 A Károli-fordítás szerint: az ő hűsége – a ford. 
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fenyegető megpróbáltatások is változnak. Itt viszont azt tanuljuk meg, hogy az egyetlen 
biztonságos és bevehetetlen erőd, melyre rábízhatjuk magunkat, az Isten védelme. A zsoltáros 
szembeállítja azok biztonságát, akik Istenben bíznak, minden más magabiztosság 
hiábavalóságával, melyekkel el szoktuk ámítani önmagunkat. 

A második versben ugyanazt az igazságot ismétli meg, amit már az elménkbe vésett, 
egyidejűleg azt is megmutatván, hogy hívőként a saját személyes érzéseiből és tapasztalatából 
kiindulva szól. Ez nagyon szükséges dolog annál, aki tanító szeretne lenni, mert nem 
adhatunk át valódi tudást, amíg nemcsak szájjal tesszük azt, hanem olyasvalamiként, amit 
Isten jelentett ki a szívünkben.2053 A zsoltáros ennek megfelelően adja annak bizonyítékát, 
hogy amit az előző versben tanított, az összhangban áll a saját belső tapasztalatával. Egyesek 
így olvassák: Szólok az Úrról, és a héber ל lamed előtag fordítható így, de a másik fordítás, 
amit én is adtam, az energikusabb jelentést közvetíti. A hívő többet is tesz, mintsem csak 
egyszerűen eldönti, hogy Istent teszi meg az erődjének: közel húzódik az isteni ígéretekbe 
vetett bizalommal és meghitten szól Istenhez. Ez a magabiztosság az imádkozásban további 
bizonyítékát adja annak, milyen biztonságosan lakozhat Isten népe az Ő árnyékában. A 
dicsekvés eme szent fajtája alkotja a hit legmagasztosabb győzelmét, mikor félelem nélkül 
bízzuk magunkat Istenre a legnagyobb próbáinkban, s teljesen meg vagyunk arról győződve, 
hogy Ő megválaszolja imáinkat, sőt, Benne elégséges és bőséges segítségre lelünk. A 
harmadik igeversben a zsoltáros kifejezi a bizalmát, hogy a bizalom, amelyről beszélt, nem 
lesz hiábavaló és csalóka, hanem Isten minden időben a népe Szabadítójának fog bizonyulni. 
Nyilvánvalóan úgy kell tekinteni, hogy önmagához szól, s ezen a módon bátorítja a saját 
szívét az Úrba vetett reménységre. Egyesek úgy vélik, hogy a madarász tőre alatt, melyről itt 
a veszedelmes dögvésszel kapcsolatosan van szó, a rejtett károkozást kell érteni a nyílt 
erőszaktól megkülönböztetetten, s a zsoltáros azt jelenti ki, hogy Isten védelme elégséges lesz 
a számára, akár nyíltan és erőszakosan támadja őt a Sátán, akár titkos és ravasz módszerekkel. 
Én nem vetem el ezt a magyarázatot, mert jóllehet egyesek úgy vélik, hogy a szavakat az 
egyszerűbb jelentésváltozatukban kell vennünk, a zsoltáros minden valószínűség szerint 
ezekkel a kifejezésekkel mindenféle gonoszságot meg akart jelölni, s arra akart minket 
tanítani, hogy Isten mindegyiktől meg akar szabadítani, és képes is erre. 

4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Ez a jelkép, mely a 
Szentírás más részeiben is szerepel, gyönyörűen kifejezi azt a páratlanul gyengéd 
gondoskodást, amivel Isten a biztonságunkra vigyáz. Mikor Isten fenségét vesszük fontolóra, 
semmi sincs, ami bármiféle hasonlóságot sugallna Közötte, és a tyúk, vagy bármely más 
madár között, melyek a szárnyaik alá veszik a fiókáikat, hogy táplálják és védjék őket. De 
alkalmazkodván a tökéletlenségünkhöz, nem vonakodik leereszkedni a mondhatni Hozzá 
tartozó mennyei dicsőségből, s arra biztatni minket, hogy közeledjünk Hozzá ilyen szerény 
kinézettel. Miután ilyen kegyes módon ereszkedik le a gyengeségünkhöz, biztos, hogy semmi 
sem akadályoz minket abban, hogy a legnagyobb szabadsággal Hozzá menjünk. Isten 
igazsága alatt, ami a zsoltáros szavai szerint pajzsa és páncélja lesz, Isten hűségét kell 
értenünk, mert soha nem hagyja el a népét a szükség idején. Mégsem kételkedhetünk benne, 
hogy az isteni ígéreteket tartotta a szeme előtt, mert csak ezekre nézve merészelheti bárki 
magát Isten védelmére bízni. Ahogy az Íge nélkül nem juthatunk el annak az isteni 
könyörületnek az örömére, amiről a zsoltáros már beszélt, most ő maga lép elő 
bizonyságtevőként ennek érdekében. Korábban az erőd hasonlatával azt tanította, hogy 
Istenben bízva biztonságot fogunk élvezni, most Istent egy pajzshoz hasonlítva arra utal, hogy 
Ő közénk és ellenségeink közé fog majd állni, hogy megőrizzen minket az ő támadásaiktól. 

 
                                                
2053 “Car ceste est la vraye cognoissance, laquelle nous pouvons bailler aux autres de main en main, quand nous 
mettons en avant ce que Dieu nous a revele, non point des levres taut seulement: mais aussi du profond du 
coeur.” 
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 5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; 
6. A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól,2054 a mely délben 

pusztít.2055 
7. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít. 
8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! 
 
5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől. A zsoltáros továbbra is nagy súlyt helyez arra az 

igazságra, melyre épp most utaltam, mely szerint ha fenntartás nélküli bizalommal bízunk 
Isten védelmében, akkor biztonságban leszünk a Sátán minden kísértésével és támadásával 
szemben. Fontos megemlékezni arról, hogy akikre Isten kiterjesztette a gondviselését azok a 
legabszolútabb biztonság állapotában vannak. Még akik a legkiterjedtebb tapasztalatokat is 
szerezték is, azok sem találnak semmit nehezebbnek, mint a bizakodást isteni szabadításban. 
Különösen mikor utolér minket ama rengeteg forma valamelyike, melyekben a veszély és a 
halál leselkedik ránk ebben a világban, kételyek furakodnak be a szívünkbe, s teret adnak a 
félelemnek és a nyugtalanságnak. Volt tehát oka annak, amiért a zsoltáros a különféle 
gonoszságok felsorolásába kezdett, arra biztatván az Úr népét, hogy ne csak egy 
szabadulásmódot keressen, s ne csüggedjen a különböző és halmozott megpróbáltatások 
között. Megemlíti az éjszakai ijesztést, mert az emberek természetszerűleg félénkek a 
sötétségben, vagy, mert az éjszakában különféle veszélyek leselkednek ránk, s a félelmeink 
ezekben az időszakokban hajlamosak felnagyítani bármilyen hangot, vagy háborgást. A nyilat 
más fegyvernél inkább mondja nappalinak azzal a nyilvánvaló okkal, hogy nagyobb 
távolságról lövik ki és oly gyorsan repül, hogy csak nehezen tudunk kitérni előle. A 
következő versben jóllehet más szavakkal, de ugyanazt az igazságot jelenti ki, miszerint nincs 
olyan megpróbáltatás, amit a Mindenható pajzsa ne tudna eltéríteni és visszaverni. 

7. Elesnek mellőled ezeren.2056 Annak megmutatásával folytatja, hogy noha látszólag 
minden ember állapota egyforma, a hívőnek megvan az a speciális kiváltsága, hogy mentes a 
küszöbön álló közvetlen veszélyektől. Ennek ugyan ellene vethető, hogy ő is csak ember volt, 
s ebbéli minőségében másokkal együtt ki volt téve a halálnak annak ezer különböző 
formájában. Ennek a tévedésnek a kijavítása végett a zsoltáros nem vonakodik azt kijelenteni, 
hogy mikor az egyetemes romlás uralkodik körös-körül, az Úr gyermekei megkülönböztetett 
gondoskodásban részesülnek, a megőriztetnek az általános pusztulás közepette. Olyan lecke 
ez, melyre mindannyiunknak szüksége van: jóllehet természetes módon ki vagyunk téve a 
mindenfelé elterjedt általános gonoszságoknak, mégis speciális kiváltságban van részünk, ami 
megszilárdítja a biztonságunkat a veszélyek közepette. A következő igeversben többet is 
mond annál, mint hogy a hívő személyesen fogja megtapasztalni a zsoltáros által hangoztatott 
igazságot, ténylegesen megérezvén és látván a saját szemeivel, hogy Isten gondoskodik a 
védelméről. Egy új érvet is felhoz ennek az igazságnak az alátámasztására, ami nem más, 
mint hogy Isten a világ igazságos bírájaként nem tehet mást, mint megbünteti a gonoszokat a 
                                                
2054 Az eredeti szót, amit Kálvin „dögvésznek” fordít, a szír változat „fúvó szélnek” fordítja. Fry változata szerint 
„széllökés”. „A számum, vagy a sivatagi forró szél”, jegyzi meg, „egy olyan tünemény azokon a területeken, 
amely aligha kerülhette el az isteni költő figyelmét, mikor az emberi élet veszélyforrásait sorolta”. Ez a szél, 
mely forró, és hatásában égető, még végzetesebb, mikor napközben fúj. 
2055 „Az 5. és 6. verseket Jos Scaliger a 9. episztolában így magyarázza: Nem félsz majd מפהר, az éjszakai 
ijesztéstől, מהץ, sem a nappal repülő nyíltól, מדבר, sem az este járó döghaláltól, מקטב, sem a nappali pusztítástól. 
E négy alatt szemléli mindazokat a veszélyeket, melyeknek az ember ki van téve. S miután a héberek a nap 
huszonnégy óráját négy részre, nevezetesen estére, éjszakára, reggelre és nappalra osztják, a veszély óráit is 
ennek megfelelően felosztva értelmezi: egyszóval, ’az ember, aki Istent tette meg a maga menedékévé’, mindig 
biztonságban van, nappal és éjjel, minden órában, minden veszéllyel szemben.” – Bythner. 
2056 Ennek a megőrzésnek a jeles példájaként említi meg Horne püspök Marseilles püspökének jól ismert és 
példaértékű viselkedését, a aki a várost 1720-ban sújtó pestisjárvány idején, mikor még a természet is 
megfertőződött, és minden vidámság elhalt, jóllehet folyamatosan látogatta a megfertőződött és haldokló ezreket, 
mégis teljesen elkerülte a fertőzést. 
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bűneikért, s kiterjeszti a védelmét a gyermekeire. Sok sötét összetevője van a dolgoknak 
ebben a világban, de a zsoltáros arra céloz: az összes uralkodó zűrzavar között, arra 
következtethetünk abból, amit Isten ítéleteiből meglátunk, hogy Ő nem okoz csalódást az Ő 
hívő népe várakozásainak. A zsoltárost azonban úgy kell tekintenünk, mint aki azokhoz szól, 
akiknek van szemük a látásra, akik rendelkeznek a hit igazi világosságának kiváltságával, s 
akik figyelmesen fontolóra veszik az isteni ítéleteket, s türelmesen és csendesen várnak a 
megfelelő idő eljövetelére. A legtöbb ember ugyanis meghökken és megzavarodik ebben a 
dologban, mikor elhamarkodott következtetéseket vonnak le, és a testi ítélkezés meggátolja 
őket abban, hogy meglássák Isten gondviselését. Illik megelégednünk azzal, hogy Isten 
ítéleteit némileg tökéletlen mértékben szemléljük, míg itt a Földön vagyunk, s engedjük, hogy 
ezek teljesebb feltárását a teljes kijelentés napjára tartogassa. 

 
9. Mert te Uram, vagy az én oltalmam; a Felségest választottad a te 

menedékeddé:2057 
10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; 
11. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden 

útadban. 
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. 
 
9. Mert te Uram, vagy az én oltalmam. Alaposan elidőzik Isten gondviselésének 

dicséreténél, mert tudja, hogy az emberek természetüknél fogva mennyire lassan folyamodnak 
Istenhez a helyes módon, s mily nagyon kell őket egyrészt serkenteni erre a kötelességükre. 
Másrészt eltéríteni őket azoktól a hamis és világi menedékektől, melyekben bíznak. A 
zsoltárban mindvégig gyakori a személyváltás: így például itt az első versben Istenhez szól, 
majd utána önmagához. Istent az ő oltalmának nevezi – ezen a módon, a saját példájával 
ajánlja másoknak, hogy forduljanak Istenhez, mind a segítségükhöz. Ezután pedig önmagához 
szól, hogy még jobban meggyőződjön belső érzelmeinek őszinteségéről. A hitünk 
ellenőrzésének igazi módja az, ha a belső gondolatainkhoz fordulunk, s mikor senki sem lát, 
átkutatjuk a saját lelkünket. Ha nem elégszünk meg egyedül Istennel, s az emberek felé 
fordulunk, akkor majdnem lehetetlen megakadályozni, hogy a büszkeség be ne lopakodjon a 
hit helyére. A zsoltáros arról beszél, hogy Istent a házának, vagy menedékének tekinti, mert Ő 
véd meg minket mindenféle gonoszságtól, mint a Zsolt90:1-ben. Ezt az igeverset tekinthetjük 
ahhoz kapcsolódónak, ami ezután következik, s annak indítéka, vagy oka kijelentésének, amit 
itt kijelent, mert ezt teszi hozzá: Nem illet téged a veszedelem. S mi más módon lehetne 
eltéríteni a közelgő gonoszságokat, mint úgy, hogy meggyőződéssel Isten védelmére 
támaszkodunk? Igaz, különféle bajok ugyanúgy támadják a hívőket is, mint másokat, de a 
zsoltáros úgy érti: Isten áll a hívő és minden támadás hevessége között, hogy megóvja őt a 
legyőzetéstől. Az isteni védelmet a hívő egész háznépére kiterjedőnek mutatja be, s tudjuk, 
hogy Isten szeretettel tekint azok gyermekeire, akiket atyai jóindulatába fogadott. Vagy talán 
egyszerűbb értelemben is felfoghatjuk a kifejezést, ebben az esetben csak annyit jelent, hogy 
akik Isten választják menedékül, azok biztonságban fognak lakozni a házaikban. 

                                                
2057 A Károli-fordítás szerint: Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te 
menedékeddé – a ford. Kálvin olvasata eltér az angol változattól. Eszerint a te az első mondatban a zsoltárosra 
vonatkozik, miközben szerinte Istenre kell érteni azt. Hammond hasonlóképpen fordítja: „Mert te, ó Uram, vagy 
az én reménységem; te tetted meg a Felségest segítségeddé, vagy menedékeddé”. Az összes ókori változat az 
első mondatot Isten által mondottként értelmezik. A Septuagintában συ Κυριε η ελπις μου, „te Uram, vagy a 
reménységem”. Hasonló a kaldeus és a szír változat, valamint a Vulgata olvasata is. Az igevers utolsó tagját 
azonban, „a Felségest választottad a te menedékeddé”, általánosan a zsoltárosra vonatkoztatják, s úgy 
tekintik, mint a monológ részét, melynek a lelke adott hangot, mikor egyedül volt. 
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11. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled. A zsoltáros ezt azzal a konkrét céllal 
teszi hozzá, hogy megelőzzön minden, a gyengeségünkből fakadó félelmet. Így nem tudunk 
nem megdöbbenni Isten jóságos leereszkedésén, melynek során nemcsak a bátortalanságunkat 
bocsátja meg, hanem még az eszközöket is javasolja, melyekkel az a legkönnyebben 
küszöbölhető ki. S mivel erődként és pajzsként mutatkozik meg a számunkra, felkínálván az 
Ő oltalmának árnyékát, s kiterjesztvén a szárnyait a védelmünkre, vajon nem teljesen biztos, 
hogy a legrosszabb hálátlansággal vagyunk vádolhatók, ha nem elégszünk meg az ennyire 
bőséges és kielégítő ígéretekkel? Ha reszketünk az Ő fenséges mivoltára gondolva, akkor úgy 
jelenik meg előttünk, mint a tyúk szerény alakja: ha megrettenünk ellenségeink erejétől, s a 
minket ostromló veszélyek sokaságától, akkor legyőzhetetlen hatalmára emlékeztet minket, 
ami elsöpör minden szembenálló erőt. Mikor pedig már mindezeket végigpróbálta a 
bátorításunk végett, s mégis úgy találja, hogy habozunk és vonakodunk hozzá közeledni, vagy 
rábízni magunkat az Ő egyedüli és kizárólagos védelmére, ezután felkínálja az angyalokat, 
mint a biztonságunk védelmezőit. Elnéző kegyelmének, s gyengeségünk iránti könyörületének 
további szemléltetéseképpen úgy mutatja be azokat, akik készen állnak a védelmünkre, mint 
nagyszámú sereget. Nem egyetlen magányos angyalt jelöl ki minden szenthez, hanem egész 
mennyei hadseregeket rendel ki, hogy őrködjenek minden egyes hívő felett. Az egyéni hívő 
az, akihez a zsoltáros szól, amint a Zsolt34:6-ban is olvashatjuk: „Az Úr angyala tábort jár az 
őt félők körül és kiszabadítja őket”. Ebből megtanulhatjuk, hogy nincs igazságtartalma annak 
az állításnak, mely szerint minden szentnek megvan a maga őrangyala, s nem csekély 
következményekkel jár annak fontolóra vétele, hogy amilyen sokan vannak az ellenségeink, 
olyan sokan vannak a barátaink is, akikre a mi védelmünk van bízva. Már az is valami lenne 
kétségtelenül, ha tudnánk, hogy akár csak egy angyal vigyáz ránk ezzel a megbízással, de 
nagy súlyt ad az ígéretnek, mikor megtudjuk, hogy nagy létszámú seregekre bízatott a 
biztonságunk. Amiképpen Elizeus is megvethette hasonló megfontolásokkal az ellene 
felsorakozott ellenség hatalmas hadseregét (2Kir6:16). S nem is összeegyeztethetetlen ez a 
Szentírás szakaszaival, melyek látszólag arról beszélnek, hogy mindenkihez egy-egy konkrét 
angyal lett kirendelve. Nyilvánvaló, hogy Isten különféleképpen használja angyalait, néha egy 
angyalt állítván egy egész nemzet fölé, máskor pedig több angyalt kirendelve egyvalaki mellé. 
Nincs arra szükség, hogy pedáns és aprólékos módon vizsgáljuk a pontos módszereket, 
ahogyan az angyalok szolgálják a biztonságunkat: elegendő, ha az apostol tekintélyéből azt 
tudjuk, hogy ők a mellénk kirendelt szolgálók, s meg kell elégednünk azzal, hogy mindig 
készen állnak a megbízásuk végrehajtására. Máshol olvasunk arról, hogy mindig készek 
engedelmeskedni és Isten parancsait végrehajtani, s ennek meg kell erősítenie a hitünket, mert 
az Ő erőfeszítéseiket Isten használja fel a mi védelmünkre. 

A zsoltáros a most vizsgált igeszakaszban általánosan beszél az egyház tagjairól. A 
Gonosz azonban mégsem forgatta ki a szavakat, mikor a pusztai kísértés során konkrétan 
Krisztusra vonatkoztatta azokat. Igaz, hogy állandóan igyekszik kiforgatni és megrontani 
Isten Ígéjét, de ami az általános alapelveket illeti, képes tetszetős csillogást borítani a 
dolgokra, s kellően éles elméjű teológus is egyben. Fontolóra kell vennünk, hogy mikor az 
emberiség egész családja kiűzetett az isteni kegyből, akkor semmi közös dolgunk nem maradt 
az angyalokkal, s ők sem közölhettek velünk semmit. Krisztus volt az, és csakis Ő, Aki 
eltörölve a válaszfalat, kibékítette az angyalokat velünk. Ez volt az Ő tulajdonképpeni 
hivatala, amint az apostol megjegyzi (Ef1:10), hogy egybeszerkesszen mindent, melyek 
mennyen és földön szétszórattak. Ezt mutatta be a szent pátriárkának, Jákóbnak a létra 
jelképével (1Móz28:12), s utalván arra, hogy az angyalokkal együtt egy közös testbe 
szerkeszttetünk, Krisztus ezt mondta: „Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az 
Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára” (Jn1:51). 

A zsoltáros többes számban teszi hozzá a minden utadban kifejezést, s ezzel 
konkrétabban azt közvetíti felénk, hogy bármerre is járunk, az angyalok kiterjesztik ránk a 
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felügyeletüket. Életünk menete alá van vetve megannyi kacskaringónak és változásnak, s ki 
tudna beszámolni minden viharról, melyek miatt hajlamosak vagyunk ide-oda hányattatni? 
Szükséges volt tehát tudni, hogy az angyalok felügyelik minden konkrét cselekedetünket és 
célunkat, s így biztosak lehetünk menlevelükben, bárhová is kapunk meghívást. Ez a 
kifejezés, a minden utadban, a megfelelő józanságot és mértékletességet hivatott nekünk 
megparancsolni, s figyelmeztet rá, hogy ne kísértsük Istent semmiféle elhamarkodott lépéssel, 
majd azt a tanácsot adja, hogy maradjunk meg a tulajdonképpeni elhívásunk korlátai között. 
Mert ha vakmerően olyasmikre adjuk magunkat, és olyasmiket próbálunk elérni, amiknek a 
felvállalását Isten ígérete nem parancsolja nekünk, arra törekedve, ami hiábavaló és ellentétes 
Isten akaratával, akkor nem várhatjuk, hogy az angyalok szolgálnak majd nekünk és segítenek 
a vakmerőségünkben. A Sátán ravaszul elhagyta ezt a mondatot, mikor Krisztust kísértette, 
hogy elhamarkodottan vesse alá Magát a templom tetejéről. 

12. Kézen hordoznak téged. Még magasztosabb elképzelését adja az angyalok 
felügyeletéről, arról tájékoztatván, hogy nemcsak arra ügyelnek, hogy semmi gonoszság ne 
szakadjon ránk, és készenlétben állnak a támogatás kiterjesztésére, de a kezükkel óvják a 
lépéseinket, nehogy megbotoljunk utunkon. Ha valóban csak a külső kinézet alapján kellene 
ítélnünk, akkor Isten gyermekei messze állnának attól, hogy ilyen támogatást kapjanak a 
pályafutásuk során. Gyakran munkálkodnak a megerőltetéstől zihálva, időnként tántorognak 
és elbuknak, s csak nagy nehézségek árán képesen továbbhaladni útjukon. Mivel azonban 
mindezen nehézségek közepette csakis Isten páratlan segítségével őriztetnek meg minden 
pillanatban az elbukástól és a megsemmisítéstől, nem kell csodálkoznunk, ha a zsoltáros ilyen 
magasztos kifejezésekkel beszél arról a segítségről, amit az angyalok szolgálatán keresztül 
kapunk. Emellett soha nem lennénk képesek átjutni azokon a komoly akadályokon, amikkel a 
Sátán akadályozza imáinkat, ha Isten nem tartana fenn minket az itt leírt módon. Egyesítse 
bárki a két említett megfontolást – egyrészről a mi végtelen gyengeségünket, másrészről az 
utunkba kerülő göröngyösséget, a nehézségeket és a töviseket, az ostobaságot, ami 
mindemellett jellemzi a szívünket, s a Gonosz ravaszságát, amivel csapdákat állít az 
elpusztításunkra – s az illető meglátja, hogy a zsoltáros nyelvezete nem túlzó, mert egyetlen 
lépést sem lennénk képesek tenni, ha az angyalok nem hordoznának minket a kezükön a 
természet szokásos menetét meghaladó módon. Az, hogy mégis gyakran megbotlunk, a saját 
hibánknak köszönhető, mert eltávolodunk attól, Aki a Főnk és a vezetőnk. S noha Isten ezen a 
módon engedi a megbotlásunkat és elbukásunkat azért, hogy meggyőzzön, mennyire gyengék 
vagyunk önmagunkban, mégis, miután nem engedi, hogy összeroskadjunk, vagy teljes 
vereséget szenvedjünk, így tulajdonképpen még akkor is kinyújtja a kezét, és hordoz minket. 

 
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a 

sárkányt. 
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert 

ismeri az én nevemet! 
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: 

megmentem és megdicsőítem őt. 
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. 
 
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz. Ugyanazt az igazságot fejezi itt ki más szavakkal. 

Beszélt már az akadályokról, melyeket a Sátán vet az utunkba a kő jelképével. Most azokról a 
félelmetes nehézségekről beszél, melyeknek ki vagyunk téve ebben a világban az áspiskígyó, 
az oroszlán és a sárkány jelképeivel. Amíg itt vagyunk, valóban mondható, hogy vadállatok 
között járunk, amik pusztulással fenyegetnek minket. S ebben az esetben mi maradna 
belőlünk, ha Isten nem ígérné meg, hogy győztessé tesz minket a sok gonoszság felett, melyek 
mindenfelé leselkednek ránk? Bárki, aki komolyan fontolóra veszi a kísértéseket, amiknek ki 
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van téve, nem fog csodálkozni azon, ha a zsoltáros, avégett, hogy kitörölje az Úr népének 
elméiből a félelmet, a túlzó nyelvezet használata mellett döntött, s valójában nem is mondja 
ezt túlzó nyelvezetnek, hanem a helyzetük valódi és pontos leírásának. Sokat dicsekedünk a 
bátorságunkkal mindaddig, amíg távol maradunk a veszély helyszínétől, de amint annak 
színpadára lépünk, a legkisebb dolgok esetén is oroszlánokat, sárkányokat és a félelmetes 
veszélyek seregét képzeljük magunk elé. A zsoltáros hozzáigazítja a nyelvezetét a mi testi 
felfogásunk tökéletlenségéhez. A héber לחש  shachal szó, amit a Septuaginta áspiskígyónak 
fordít,2058 oroszlánt jelent, s az efféle ismétlés a mondat második részében megszokott dolog a 
héberben. Nincs tehát semmi ok arra, hogy aprólékos megkülönböztetést keressünk, mely ezt 
a négyféle állatot lenne hivatott meghatározni. Az oroszlán és az oroszlánkölyök alatt 
nyilvánvalóan a nyíltabb veszélyeket kell értenünk, míg a kígyó és a sárkány alatt a titkos 
méregkeveréseket, amikor az ellenség alattomosan és váratlanul támad, mint a kígyó a 
rejtekhelyéről.2059 

14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Meggátolhatja a szóban forgó 
témának a zsoltáros általi ismétlése és felnagyítása miatt kialakuló csömör, vagy belefáradás 
minden érzését, ha megemlékezünk arról, amit már megjegyeztem, hogy őt erre a 
gyengeségünk kellő megfontolása indította, mert mi soha nem vagyunk kellően hajlamosak a 
veszély közeledtével a megfelelő módon támaszkodni Isten gondviselésére. Ezt szem előtt 
tartva mutatja be most Magát Istent, mint beszélőt, Aki a saját hangján erősíti meg a már 
elhangzottakat. S itt figyelemre méltó, hogy miközben Isten a mennyből jelenti ki: 
biztonságban leszünk a védelmének szárnyai alatt, nem beszél semmiről, ami szükséges lenne 
az Ő népének részéről a reménység, vagy a bizalom kivételével. A héber חשק chashak szó 
ugyanis, ami vágyakozást, vagy szeretetet, vagy amiképpen ki szoktuk fejezni, az örömünk 
meglelését jelzi bármiféle dologban, itt azt jelenti: édes bizalommal nyugszunk meg Istenben 
és örvendezünk a kegyeinek. Ő a szavát adja, hogy kiterjeszti ránk a gondoskodását, 
amennyiben őszintén keressük Őt. A nyelvezet azt sugallja, hogy minket folytonosan a halál 
és a megsemmisülés vesznek körül ebben a világban, amíg ki nem nyújtja a kezét a 
megőrzésünk érdekében. Néha még a hitetleneket is megsegíti, de csak az Ő hívő népének 
kegyeskedik megadni a segítséget oly módon, hogy a kifejezés tényleges értelmében, és 
mindvégig a Megváltójukként lép fel. Az, hogy ismerik Isten nevét a bizalmuk és várakozásuk 
vonatkozásában hangzik el, s nagyon helyesen, mert mi másért tekingetnek szanaszét az 
                                                
2058 ασπιδα. A legrégebbi változatok ebben a vonatkozásban megegyeznek a Septuagintával: a Vulgata, Szent 
Jeromos, Apollinaris, a szír, az arab és az etióp változatok a לחש  shachal szót nem oroszlánnak, hanem 
áspiskígyónak fordítják, bár nem értenek egyet abban, hogy az áspiskígyó melyik fajtájáról van szó. Ezen a 
véleményen van a tanult Bochart is (Hierozoicon, 3. kötet, 3. fejezet) aki valószínűsíti, hogy a versben 
mindvégig kígyófajtákról van szó, s más igemagyarázók is ezt a nézetet vallják. Ő úgy véli, hogy az oroszlánnak 
fordított לחש  shachal a fekete kígyó, vagy hoemorhous, míg az oroszlánkölyöknek fordított כפיר a cenchris, amint 
Nicander (Theriaca, 5, 463) a λεων αιολος, a foltos oroszlán névvel illet, mert pettyes, s harc előtt felvágja a 
farkát, majd mar és vérrel tömi magát tele. Bochart az oly különböző természetű állatok 
összeegyeztethetetlensége miatt ellenzi az oroszlán és az oroszlánkölyök értelmezést, s az oroszlán és a kígyó 
összekapcsolását. Emellett megjegyzi, hogy az oroszlánon járás nem látszik a legjobb kifejezésnek, mert az 
emberek nem járnak úgy az oroszlánon taposva, mint ahogyan a kígyón. Az oroszlán és az oroszlánkölyök, 
azonban, a későbbi fordítók fordításai, megfelelnek egymásnak és megőrzik a héber költészetre jellemző 
párhuzamosságot, ezért a Bochart által felhozott indokok nem látszanak elégségesnek. Az oroszán és a kígyó 
félelmetes állatok, ha küzdeni kell velük, s a Sátán, az ellenségek egyike, akit „Krisztus lábai alá kell vetni” az 
Újszövetség mind oroszlánhoz, mind sárkányhoz hasonlítja (1Pt5:8, Jel12:9). „Hadd tegyük hozzá”, mondja 
Merrick, „hogy a héber szöveg semmit sem mond az oroszlánon járásról, hanem a תדרך szót tartalmazza, ami 
szorosan véve azt jelenti calcabis, meg fogod taposni. Ami pedig a nemzeteken taposást és az ellenségek 
lábzsámollyá tételét illeti, az a legyőzésüket és a felettük aratott diadalt jelenti. Ugyanebben az értelemben 
magyarázhatjuk az oroszlánon és kígyón járást is.” 
2059 Cresswell úgy véli, hogy ennek az igeversnek a nyelvezete közmondásszerű. „Az ember életének menete”, 
mondja, „a Szentírásban egy utazáshoz van hasonlítva, s az ebben az igeversben leírt veszélyek megszokottak 
voltak a gyalogos vándor számára a zsoltáros korában és országában”. 
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emberek a veszély órájában, ha nem azért, mert tudatlanok Isten hatalmát illetően? Ezekről 
valóban nem mondhatjuk, hogy egyáltalán ismerik Istent, hanem csak becsapják magukat 
valaminek a homályos elképzelésével, ami nem Isten, hanem csak egy halott bálvány, amivel 
helyettesítették Őt a képzeletükben. Miután a valódi istenismeret nemzi a Belé vetett 
bizalmat, s vezet miket arra, hogy az Ő nevét hívjuk segítségül, s miután senki sem keresi Őt 
őszintén, csak akik megértették az ígéreteket és megadják az Ő nevének kijáró tiszteletet, a 
zsoltáros nagyon helyesen és igazsággal mutatja be ezt a tudást úgy, mint a bizalom forrását, 
vagy kútját. S hogy tantétel, amit tanít, szükséges, azt abból látjuk, milyen érzéketlen és 
tévelygő módon beszélnek a pápisták a hitről. Miközben az Istenhez való feltétel nélküli 
ragaszkodást hangoztatják, eltemetik az Ígét, mely megnyithatná az egyetlen, Őhozzá vezető 
utat. A felmagasztalom, vagy felemelem kifejezés nem jelent többet, mint megtartást a 
biztonság állapotában. Ennek a hasonlatnak azonban Ez a magyarázata: Isten úgy őrzi meg 
rendkívüli módon az Ő népét, hogy mondhatni holmi magas és bevehetetlen erődbe emeli fel 
őket. 

15. Segítségül hív engem. Itt világosabban megmutatja, mit jelent bízni Istenben, 
vagyis a szeretetünket és örömünket Belé helyezni. Az a vonzalom és vágyakozás ugyanis, 
amit a hit hoz létre, arra indít minket, hogy segítségül hívjuk az Ő nevét. Ez újabb bizonyíték 
annak az igazságnak az alátámasztására, amit már volt alkalmam futólag említeni, miszerint 
az imádság helyesen Isten Ígéjén alapul. Ebben a dologban nem szabad a saját elménk, vagy 
akaratunk sugallatait követni, hanem Istent kell keresnünk, mivel először Ő hívogatott minket, 
hogy közeledjünk Hozzá. A szövegkörnyezet is megtaníthat minket arra, hogy a hit nem 
tétlen, vagy működésmentes, és az egyik próbája azoknak, akik az isteni segítséget keresik, 
az, hogy vajon helyesen folyamodnak-e Istenhez. S azt a pótlólagos leckét is megtanítja 
nekünk, hogy a hívők soha nem lesznek mentesek a bajoktól és a háborgatásoktól. Isten nem a 
könnyedség és a luxus életét ígéri nekik, hanem szabadulást a megpróbáltatásaikból. A 
zsoltáros megemlíti a felmagasztaltatásukat, ezzel célozván arra, hogy az Isten által megadott 
szabadítás, melyről ebben a zsoltárban is szó van, nem holmi mulandó jellegű, hanem végül 
eljuttatja majd őket a tökéletes boldogság állapotába. Már ebben a világban is sok 
tisztességben részesíti őket, és láthatóan megdicsőül bennük, de az útjuk végéig nem ad nekik 
alapot a diadalmenetre. Furcsának tűnhet, hogy az ígérettel kapcsolatos utolsó igeversben 
megemlíti a napok hosszát (a hosszú életet), hisz az Úr népének oly sok tagja szólíttatik el 
korán ebből a világból. De hadd ismételjem meg a máshol tett megjegyzést, miszerint a jelen 
elpusztuló világgal kapcsolatos isteni ígéreteket nem szabad úgy tekinteni, hogy azok 
egyetemes és abszolút értelemben lesznek betartva, vagy teljesülnek be mindenki számára 
egyetlen lerögzített és egyforma szabály szerint.2060 A gazdagságra és az egyéb világi 
kényelemre úgy kell tekinteni, mint ami megadja az isteni kegyesség, vagy jóság bizonyos 
fokú megtapasztalásának lehetőségét, de ebből nem következik, hogy a szegények az isteni 
nemtetszés tárgyai. A testi épség és a jó egészség Isten áldásai, de nem szabad ezen az alapon 
azt képzelnünk, hogy Ő elítéli a gyengét és az erőtlent. A hosszú élet is ezek közé a 
jótétemények közé sorolandó, s Isten minden gyermekére rá is ruházná, ha nem szolgálná a 
javukat, hogy korán kikerüljenek ebből a világból.2061 Őket jobban megelégíti a rövid élet, 
mint a gonoszokat az, ha életük évezredekre terjedne is ki. A hosszú élettel való megelégedés 
kifejezése nem vonatkoztatható a gonoszokra, mert bármilyen hosszú életet is élnek, a 
vágyaikból fakadó szomjúság soha nem csillapodik. Csak az élet az, és semmi más, aminek 
ennyire tobzódnak. Azt sem mondhatjuk, hogy egy pillanatra is élvezték volna azt az isteni 

                                                
2060 “Dei benedictiones quae ad hanc caducam vitam spectant, non esse perpetuas, neque aequali tenore fluere.” 
— Latin. “Ne sont pas perpetuelles, et ne descoulent pas d’un fil continuel.” 
2061 „Hosszú élettel. Ez volt a jó embereknek gyakran megígért áldás a mózesi korban, bár nem érthetjük 
egyetemesen megadottnak, mert Isten mind abban, mind az azt követő bármely időszakban fenntartotta magának 
’az időket és az időszakokat’ a saját bölcsességének megfelelően.” – Walford. 
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kegyet és jóindulatot, mert egyedül ez képes valódi megelégedettséget adni. A zsoltáros tehát 
helyesen jelenti ki az Isten népéhez tartozó kiváltságnak, hogy megelégszenek az élettel. A 
rövid kijelölt időszakot elegendőnek tartják, bőségesen elegendőnek. Emellett a magas kort 
soha nem szabad összehasonlítani az örökkévalósággal. Isten üdvössége messze túlterjed a 
földi létezés szűk korlátain, s nekünk főleg erre kell tekintenünk, akár élünk, akár halunk. 
Ezzel a nézettel adja hozzá a zsoltáros, miután felsorolta Isten összes többi jótéteményét, hogy 
miután egész életükben atyai jósággal gondoskodott róluk, végül megmutatja nekik a 
szabadítását. 
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92. zsoltár 
 
Ez a zsoltár egy buzdítást tartalmaz Isten dicséretére, s megmutatja, mennyire bőséges 

alapunk van ehhez Isten munkáiból kiindulva, különösen népének védelmében és a gonoszok 
megsemmisítésében megmutatkozó igazságosságához ragaszkodván. A zsoltár ezekkel az 
igazságokkal buzdít az igazságosság gyakorlására, s őriz meg minket az elcsüggedéstől 
Krisztus keresztje alatt, elénk tárva a boldog végkimenetelt, ami majd az összes 
megpróbáltatásunk után következik. Másrészről, nehogy utat engedjünk a romlottságnak, 
kijelenti, hogy a bűnösök, bármennyire is bővelkedjenek egy ideig, gyorsan meg fognak 
semmisülni. 

 
1. Zsoltár, ének szombat napra. 
2. Jó dolog hálát adni az Úrnak,2062 és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges! 
3. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 
4. Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. 
5. Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek 

műveiben örvendezem. 
 
2. Jó dolog hálát adni az Úrnak. Nincs okunk kételkedni abban, hogy a zsidóknál 

szokás volt ennek a zsoltárnak az éneklése szombaton, amiképpen a bevezetőben is olvassuk. 
Más igeversekből pedig az is kiderül, hogy erre a célra más zsoltárokat is felhasználtak. 
Miután a szavakat a héberben olvashatjuk a hálaadás az Úrnak jó dolog szó szerinti 
értelemben is, egyes igemagyarázók az igéhez kapcsolódó ל lamed betű miatt úgy értették a 
zsoltáros szavait, hogy jó dolog egy bizonyos napot elkülöníteni az Úr dicséreteinek 
éneklésére – hogy ez hasznos elrendezés volt, melynek alapján egy napot arra jelöltek ki, 
hogy az Úr népe az Ő munkáit ünnepelje. Jól ismert azonban, hogy ez a betű, mikor 
előtagként szerepel, egyszerűen csak főnévi igenév jele, s én ezért adtam neki a nyilvánvalóan 
egyszerű jelentést. Az ok, amiért a zsoltáros a szombatra szánta ezt a zsoltárt, világos. Azt a 
napot nem abban az értelemben kell megszentelnünk, hogy átadjuk magunkat a tétlenségnek, 
mintha az elfogadható istentisztelet lenne, hanem abban az értelemben, hogy elválasztjuk 
magunkat minden más tevékenységtől, és elmélkedünk az isteni cselekedeteken. Miután 
elméink ingatagok, hajlamosak vagyunk elvándorolni Istentől, mikor különféle dolgok vonják 
el a figyelmünket.2063 Meg kell szabadulnunk minden gondunktól, ha komolyan az Isten 
dicséretére akarjuk adni a fejünket. A zsoltáros tehát arra tanít, hogy a szombat helyes 
megtartása nem a tétlenségben rejlik, amiképpen azt egyesek abszurd módon képzelik, hanem 
az Isten nevének ünneplésében. Ezt alátámasztó érvként hozza fel e szolgálat hasznos 
mivoltát, mert semmi sem bátorítóbb, mint tudni, hogy a munkálkodásunk nem hiábavaló, s 
amibe kezdünk, azt Isten helyesli. A következő igeversben utal az alapokra, amikkel 
rendelkezünk az Isten dicséretéhez, nehogy azt képzeljük, hogy Isten ok nélkül szólít minket 
ebbe a szolgálatba, vagy egyszerűen a nagyságának és hatalmának megfontolása, hanem a 
megemlékezés végett jóságáról és hűségéről, melyeknek fel kell lobbantani szíveinket erre a 
tevékenységre, már ha rendelkezünk róluk bármiféle tényleges érzéssel és tapasztalattal. A 
zsoltáros ezek említésével nemcsak annak megfontolására szólít fel, hogy Isten méltó a 
dicséretre, hanem arra is, hogy mi magunk hálátlansággal és romlottsággal vagyunk 
vádolhatók, ha ezt elutasítjuk. Mi vagyunk a tulajdonképpeni tárgyai az Ő hűsségének és 
jóságának, és megbocsáthatatlan közönyösséget jelentene, ha nem váltanák ki a szívből jövő 

                                                
2062 A Károli-fordítás szerint: dicsérni az Urat – a ford. 
2063 “Car selon que nos pensees sont volages, si elles sont distraittes ca et la, elles s’alienent facilement de Dieu.” 
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dicséreteinket. Furcsa megkülönböztetésnek tűnik, amit a zsoltáros alkalmaz, mikor Isten 
jóságát reggel a hűségét pedig éjjel hirdeti. Az Ő jósága ugyanis állandó, nincsen 
időszakokhoz kötve, akkor hát miért kellene a nap csak egy szűk szakaszát szánni ennek 
dicséretére? S ugyanez mondható az itt szereplő másik isteni tökéletességről, mert az Ő 
hűsége nem csak éjjelente mutatkozik meg. De nem is ez a zsoltáros szavainak értelme.  Ő 
úgy érti: kora hajnaltól kezdve Isten dicséretét, s azt késő éjszakáig kell folytatva nem több, 
mint amit a jósága és hűsége megérdemel.2064 Ha a jóságát kezdjük ünnepelni, akkor ezután a 
hűségével kell folytatnunk. Mindkettő méltó a folytonos dicséreteinkre, mert kölcsönös és 
elválaszthatatlan kapcsolatban állnak egymással. A zsoltáros szavait tehát nem szabad úgy 
értenünk, hogy ő azt szeretné, ha ezeket különválasztanánk, hiszen ezek egymás szoros 
szövetségesei. Ő csak azt sugallja, hogy soha nem leszünk híjával az okoknak Isten 
dicséretéhez, amíg a tunyaság erőt nem vesz rajtunk. Ha pedig helyesen látjuk el a hálaadás 
hivatalát, abban szorgalmasaknak kell lennünk, mivel az ő jósága és hűsége szüntelenek. A 
negyedik versben közvetlenebbül szól a levitákhoz, akik az énekesi hivatalra lettek kijelölve, 
s felszólítja őket: használják a hangszereiket – nem mintha ez önmagában szükséges lett 
volna, mindössze csak hasznos volt elementáris segítségként Isten népe számára ezekben az 
ókori időkben.2065 Nem úgy kell ezt felfognunk, hogy Isten szerette a hárfát, mert hozzánk 
hasonlóan érzett örömöt a hangok melódiájában, hanem hogy a zsidók, akik még nem voltak 
érettek, kényszerültek rá efféle eszközök használatára. Ezek arra a célra szolgáltak, hogy 
serkentsék az istentisztelet résztvevőit, és aktívabbá tegyék őket Isten szívbéli dicséretében. 
Emlékeznünk kell arra, hogy az istentiszteletet soha nem értették úgy, mint ezekben a 
külsődleges szolgálatokban foglalt valamit, melyek csak az Isten lelki tisztelete ismeretében 
még gyenge és kezdetleges népet voltak hivatottak szolgálni. Ebben a vonatkozásban 
különbséget kell tenni az Ő ószövetségi és újszövetségi népe között. Most azonban, hogy 
Krisztus már megjelent és az egyház felnőttkorba ért, csak az evangélium eltemetését 
jelentené, ha újra bevezetnénk a letűnt korok árnyait. Ebből kiderül, hogy a pápisták, amint 
majd máshol is lesz alkalmam megemlíteni, a hangszeres zene használatával nem annyira 
utánozzák Isten ókori népének gyakorlatát, mint inkább érzéketlen és abszurd módon 
majmolják azt, ostoba örömüket lelvén az ószövetségi dicséretben, mely jelképes volt, és az 
evangélium megjelenésével véget ért.2066 

5. Mert megvidámítottál engem Uram. A zsoltáros megismétli az igazságot, miszerint 
a szombat nem a tétlenség napjának volt előírva, hanem olyan időszakként, melyben minden 
energiánkat az Isten munkáin való elmélkedésre kell irányítanunk. Egyidejűleg arra is utal, 
                                                
2064 “Que si nous commencons au matin de louer Dieu, il faut continuer ses louanges jusques a la derniere partie 
de la nuit; pource que sa bonte et fidelite meritent cela.” 
2065 “Mais pource que c’estoit un rudiment fort utile au peuple ancien.” 
2066 Jóllehet Kálvin a keresztyén korszak géniuszával összeegyeztethetetlennek tartotta a hangszerek használatát 
a nyilvános istentiszteleteken, Isten dicséretének ünneplését az emberi hang melódiájával nagyon ünnepélyes és 
hasznos intézménynek vélte. Tudta, hogy a zsoltáréneklést az apostolok is szentesítették, s a zenének erőteljes 
hatása van az elme serkentésében a rajongás hevére. S övé az érdem, amiért Luther tanácsára megtette a 
református egyházakban az istentisztelet egyik fő részének a nemzeti nyelvre lefordított, világos és könnyű 
melódiákhoz igazított zsoltárok éneklését, amiket így minden ember képes megtanulni, s amihez mindenki 
csatlakozhat. Dávid zsoltárainak Clement Marot által Párizsban kiadott francia nyelvű megjelenését követően 
azonnal bemutatta azt a genfi gyülekezetnek, világos és népszerű zenéhez illesztve. Hamarosan általánosan 
használni kezdték a Francia Református Egyház megannyi gyülekezetében. Végül aztán Marot zsoltárait a Genfi 
Katekizmus függelékévé tették, s a kálvinista istentiszteletek és hitvallások jellemző jelévé, vagy jelvényévé 
vált. Marot fordítását, aminek nem volt célja a nyilvános istentiszteleten semmiféle újítás, s amit mesterének, I. 
Ferencnek, valamint Franciaország hölgyeinek ajánlott, először a Sorbonon hagyták jóvá, mint olyasmit, amiben 
semmi ellentétes sincs a szilárd tanítással. Kálvin azonban jobban ismerte a könyv jellegét a Sorbonne 
doktorainál, s a befolyásával elérte a bevezetését a Francia Protestáns Egyházban. S rendkívüli népszerűségének 
köszönhetően oly sokban járult hozzá a reformáció ügyének előmozdításához abban az országban, hogy a 
legszigorúbb büntetésekkel tiltották. A római katolikus egyház nyelvezetében pedig a zsoltáréneklés és az 
eretnekség egymás szinonimáivá váltak.” – Warton’s History of English Poetry, 3. kötet, 164-165. oldal. 
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hogy azok a leginkább minősítettek Isten dicséretének ünneplésére, akik elismerik és érzik 
atyai jóságát, s akaró és örömteli elmével képesek felvállalni az Ő szolgálatát. A nyelvezete 
azt sugallja, hogy Isten jósága és hűsége, amit már megemlített, megmutatkoznak az Ő 
munkáiban, ha azokat kellőképpen megvizsgáljuk. Ami örömöt okoz a szívünknek, az nem 
más, mint Isten, mint Atya bemutatkozása, valamint az Ő mély és figyelmes buzgósága a mi 
jólétünk iránt. Másrészről viszont a brutális közönyösségünk oka az, hogy képtelenek 
vagyunk megízlelni a kívánt végcélt Isten munkáiban.2067 Miután a világegyetem mindenütt 
hirdeti, hogy Isten hűséges és jó, nekünk szorgalmasan meg kell figyelnünk ennek jeleit, s 
szent örömmel kell felindulnunk az Ő dicséretének ünneplésére. 

 
6. Mely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid! 
7. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt: 
8. Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság 

cselekedők, mindörökké elveszszenek ők; 
9. Te pedig Uram, magasságos vagy örökké! 
 
6. Mely nagyok Uram a te műveid! A zsoltáros, miután általánosságban beszélt Isten 

munkáiról, most azzal folytatja, hogy konkrétabban szól az Ő méltányosságáról a világ 
kormányzásában. Noha Isten elhalaszthatja a gonoszok megbüntetését, mégis megmutatja, 
hogy a maga idejében, eltűrvén a bűneiket, nem nézte azokat el, vagy nem mulasztotta el azok 
észrevételét, s jóllehet a kereszttel gyakoroltatja a gyermekeit, a végkimenetellel azt 
bizonyítja, hogy nem volt közönyös a jólétük iránt. Az oka, amiért ezt a konkrét dolgot említi, 
látszólag az, hogy oly sok sötétségbe borítják az isteni gondviselést az emberi dolgokban 
eluralkodott egyenlőtlenség és zűrzavar.2068 Látjuk, amint a gonoszokat diadalmaskodnak, és 
a saját jó szerencséjüket tapsolják, mintha nem is lenne mennyei Bíró, s alkalmat vévén a 
mennyei hosszútűrésen, további szélsőségekbe bocsátkoznak azzal a benyomással, hogy 
megmenekültek az Ő kezétől. A kísértést pedig csak fokozza a szív ama ostobasága és 
vaksága, ami ahhoz az elképzeléshez vezet minket, hogy Isten nem gyakorol felügyeletet a 
világ felett, hanem tétlenül üldögél a mennyben. Az is ismeretes, milyen hamar 
összeroskadunk a testi bajok alatt. A zsoltáros tehát szándékosan választja ezt ki, mint esetet, 
melyben meg tudja mutatni a figyelmes gondoskodást, amiben Isten részesíti az emberiséget. 
Felkiáltó módban kezdi, mert olyan az a félelmetes betegség és zűrzavar, ami megzavarja 
értelmünket, hogy nem vagyunk képesek felfogni Isten munkálkodásának mikéntjét még 
akkor sem, mikor az a legnyilvánvalóbb. Észre kell vennünk, hogy az ihletett író itt nem 
Istennek a menny és a föld teremtése során megmutatkozó munkájáról beszél, sem pedig a 
világ gondviselő kormányzásáról általánosságban, hanem csak az ítéleteiről, melyeket az 
emberek között hajt végre. Isten munkáit nagyoknak nevezi, gondolatait pedig 
mélységeseknek, mert Ő nagyon más módon korlátozza a világot, mint ahogyan azt mi 
felfogni vagyunk képesek. Ha a dolgokat nekünk kellene kormányozni, teljességgel 
felforgatnánk az Isten által betartott rendet. Mivel azonban nem ez a helyzet, romlott módon 
helytelenítjük, ha Isten nem siet gyorsan az igazak segítségére, és a gonoszok megbüntetésére. 
A legnagyobb mértékben összeegyeztethetetlennek tartjuk Isten tökéletességeivel, hogy tűrje 
a gonoszokat, mikor kikelnek Ellene, mikor mértéktelenül törtetnek a gonoszság 
legvakmerőbb tetteit véghezvinni, s mikor kényük-kedvük szerint üldözik a jót és az ártatlant. 
Az, mondom, a mi szemünkben tűrhetetlennek látszik, hogy Isten kiteszi a népét a gonoszok 
igazságtalanságának és erőszakjának, miközben nem fogja vissza a mindenfelé eluralkodó 
                                                
2067 “Comme aussi la cause de nostre paresse brutale est, que nous avons perdu tout goust quand il est question 
dee savourer la fin des oeuvres de Dieu.” 
2068 “Pource que la confusion difforme laquelle se voit en la vie des hommes, obscurcit grandement l’ordre de la 
providence de Dieu.” 
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hamisságot, csalást, fosztogatást, vérontást, és a mindenféle gaztettet. Miért engedi, hogy az Ő 
igazsága elhomályosuljon, s szent nevét lábbal tiporják? Ez a nagysága az isteni 
tevékenységnek, a mélysége az Isten tanácsvégzésének, melynek bámulatában tör ki a 
zsoltáros. Kétségtelenül igaz, hogy felmérhetetlen annak a hatalomnak és bölcsességnek a 
mélysége, amit Isten a világegyetem szövetében mutatott meg, de amit zsoltáros itt konkrétan 
a szeme előtt tart, az azt a hajlamot hivatott visszafogni, ami az Isten elleni zúgolódásra 
ösztökél minket, mikor Ő nem követi a mi terveinket a gondviselő igazgatása során.  Mikor 
ebben bármi nem egyezik meg az emberek általános elképzeléseivel, akkor tisztelettel kell 
szemlélnünk azt, és meg kell arról emlékeznünk, hogy Isten a mi türelmük jobb próbára tétele 
végett mélységes és titokzatos ítéleteit messze a mi fogalmaink fölé emelte. 

7. A balgatag ember nem tudja. Ezt nagyon helyesen teszi hozzá, hogy a tudtunkra 
adja: a hiba bennünk van, amiért nem úgy dicsérjük az isteni ítéleteket, ahogyan kellene. 
Jóllehet ugyanis a zsoltáros mélységeseknek és titokzatosaknak mondotta ezeket, itt arról 
tájékoztat, hogy minden nehézség nélkül felismerhetők lennének, ha nem lenne a 
balgatagságunk és közönyösségünk. A balgatag alatt általánosságban érti a hitetleneket, 
hallgatólagosan összehasonlítva őket a hívőkkel, akiket az Íge és a Lélek megvilágosítottak. A 
tudatlanság és a vakság, amire utal, mindenki felett kivétel nélkül eluralkodtak, akinek az 
értelmét az isteni kegyelem nem világosította meg. Imádkoznunk kell Istenhez, hogy tisztítsa 
meg a látásunkat, s tegyen minket képessé a munkái feletti elmélkedésre. Röviden, a zsoltáros 
abból a megvetésből kiindulva bizonyítja Isten végére mehetetlen bölcsességét, amiben a 
büszke emberek részesítik azt, őket balgasággal és őrültséggel vádolva, amiért ezt teszik. 
Emellett igyekszik felrázni minket a nagyon is általánosan elterjedt érzéketlenségből az Isten 
titokzatos munkáinak illő és komoly fontolóra vételére. 

8. Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű. Szembeszökő és ideillő jelképpel 
mutat rá és leplezi le annak az elképzelésnek az ostobaságát, hogy a gonoszok legyőzhetik 
Istent, amikor Ő talán nem azonnal zabolázza meg őket. Tesz egy engedmény is annyiban, 
hogy elismeri: felnőnek és virágoznak, de rögtön utána hozzáteszi korlátozásképpen, hogy 
úgy virágoznak, mint a fű, csak egy pillanatig, s a bővelkedésük rövid és tovatűnő. Ezen a 
módon távolítja el azt, ami majdnem egyetemes botránykő és alap volt a támadáshoz, mert 
nevetséges lenne azoknak az embereknek a boldogságát irigyelni, akik gyors pusztulásra 
vannak ítélve, s akiről mondható, hogy ma virágzanak, de holnap levágatnak és kiszáradnak 
(Zsolt129:6). Kiderül, mikor górcső alá vesszük a most említett zsoltárt, hogy a gonoszokat a 
háztetőn növekvő fűhöz hasonlítja, mely híján van a mély termőföldnek, s a tápanyagok 
hiánya miatt magától is kipusztul. Az előttünk levő igeszakaszban a zsoltáros megelégszik 
egyszerűen annak a jelképnek a használatával, hogy a gonoszok bővelkedése gyorsabb 
romlást von maga után, mint a fű, mikor teljesen felnövekedett és megérett a kaszára. 
Ellentétet állít a fennmaradásuk rövidsége és a rájuk váró örök pusztulás között is. Nem azt 
mondjuk ugyanis: levágatnak, hogy utána újból virágozhassanak, ahogyan a kiszáradt 
növények nyerik vissza élénkségüket, hanem az örök halálra vannak kárhoztatva.2069 Mikor 
azt mondja Istenről, hogy magasságos vagy örökké, egyesek ezalatt azt értik: Isten úgy tartja 
fenn a világ kormányzásának hatalmát és hivatalát, hogy biztosak lehetünk benne: semmi sem 
történik véletlenül, amíg egy ilyen igazságos kormányzó és bíró intézi a világ ügyeit. 
Különféle más jelentéseket is javasoltak. Számomra azonban úgy tűnik,a zsoltáros Isten 
trónjának a stabilitását hasonlítja e világ hullámzó és változó jellegéhez, emlékeztetvén 
minket arra, hogy nem szabad Őt az alapján megítélnünk, amit ebben a világban látunk, ahol 
semmi sem szilárd és tartós természetű. Isten zavartalanul tekint alá a mennyei magasságból 
mindezekre a változásokra a földi színpadon, melyek sem befolyással nincsenek Rá, sem 
semmiféle kapcsolatban nem állnak Vele. S ezzel a zsoltáros nem pusztán azért hozakodik 
                                                
2069 “Comme s’il disoit qu’ils ne sont point retranchez, afin que sur le prim-temps ils rejettent derechef, ainsi que 
les herbes mortes reprenent nouvelle vigueur, mais qu’ils sont condamnez a perdition eternelle.” 
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elő, hogy egyszerűen csak megtanítson minket Istent megkülönböztetni a teremtményeitől, s 
megadni a fenségének kijáró tisztességet. Ő arra kíván megtanítani, hogy Isten csodálatos és 
titokzatos gondviselését szemlélve emeljük elképzeléseinket önmagunk és e világ fölé, mert 
az csak sötét és zavaros nézet, amit a földi elméink képesek kialakítani. A zsoltáros abból a 
célból említi Isten fenségét, hogy rávezessen bennünket a világban nem látható isteni ítéletek 
helyes felfedezésére, s arra kíván emlékeztetni, hogy Ő nem a mi elképzeléseinknek, hanem a 
saját örökkévaló lényének megfelelően munkálkodik. Mi rövid életű teremtmények gyakorta 
akadályoztatunk az erőfeszítéseinkben, sok közbejövő nehézség zavar és akadályoz minket, s 
túl nagy örömmel ragadván meg az első kínálkozó alkalmat, elhamarkodottan szoktunk előre 
haladni. Itt azonban azt tanuljuk meg, hogy emeljük fel szemeinket ahhoz az örök és 
változatlan trónhoz, amin Isten ül, s bölcsességében késlelteti az ítéleteinek végrehajtását. A 
szavak ennek megfelelően többet közvetítenek, mint Isten dicsőséges lényének egyszerű 
dicséretét. Ezek a hitünket hivatottak segíteni, s azt mondják nekünk, hogy jóllehet az ő népe 
nyöghet sok izgató aggodalom alatt, Maga Isten, a biztonságuk őre uralkodik a magasban és 
védi őket örök hatalmával. 

 
10. Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság 

cselekedők!2070 
11. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét;2071 elárasztatom 

friss2072 olajjal.2073 
12. És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó 

gonosztevőkön mulat majd a fülem. 
 
10. Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek. Az előző versben elhangzottakból kiderül: a 

zsoltáros lehetetlennek tartja, hogy Isten ne győzze le ellenségeit. Ez, amint már 
megjegyeztem, világosan megmutatja, hogy célja a hitünk megszilárdítása volt azokkal az 
erőteljes kísértésekkel szemben, melyeknek ki vagyunk téve, konkrétabban pedig el kívánta 
hárítani azokat a támadásokat, melyek sokak elméjét megzavarták, s félrevezették őket- itt a 
gonoszok bővelkedésére, s az ennek következtében fellépő bizonyos fokú zavarodottságra 
gondolunk Isten ítéleteit illetően. Miután a hitünk soha nem kerül élesebb és terhesebb próba 

                                                
2070 Hammond olvasata „elválasztottak”, s feltételezi, hogy ez lehet törvényszéki kifejezés, mely az emberek 
közötti ama különbségtételt jelzi a juhok és a kecskék között tétetik majd az utolsó napon. Mt25:32: „És elébe 
gyűjtetnek mind a népek”, mint bíró elé, „és αφοριει αυτους απ αλληλων elválasztja őket egymástól, miként a 
pásztor αφοριζει elválasztja a juhokat a kecskéktől”. Ezt a magyarázatot támasztja alá a kaldeus változat, mely 
így fordít: „Az eljövendő világban a hamisság cselekvői elválasztatnak az igazak gyülekezetétől”. Ha elfogadjuk 
ezt az értelmezést, az igeszakasz megfelel az első zsoltár ötödik versének: „Azért nem állhatnak meg a gonoszok 
az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében”. A Septuaginta azonban az eredeti יתפרדו yitparedu szót a 
διασκορπισθησονται, „szétszórattatik” kifejezéssel fordítja, és a szír változat is hasonló ehhez. Ez pedig jelölheti 
a csatában legyőzött és menekülésre kényszerített ellenségek szétszórattatását. 
2071 A szarvat egész Keleten az erő és a hatalom jelképeként viselik. Ez díszíti minden hercegi személy fejét a 
keleti mitológiában. Az istenség dicsőségét jelképező nagy szarvakat ültetnek a bálványaik fejére, vagy adnak a 
kezeikbe. A szarvat tehát a Szentírás gyakran a hatalom és a tekintély jeleként használja, s mikor a zsoltáros 
kijelenti, hogy Isten fel fogja emelni az ő szarvát, azzal az ellenségei felett aratandó győzelembe vetett 
bizonyosságát fejezi ki. Ami az „egyszarvú” kifejezéssel említett állatot illeti, itt a magyarázatok rendkívüli 
változatosságával szembesülünk. A legvalószínűbb vélemény Bocharté, aki különböző arab és más keleti 
szerzőktől származó megannyi idézettel támasztja alá, hogy a Szentírásban szereplő ראם reem egyfajta hófehér 
vadkecske, melynek hosszú és éles szarvai vannak, s amely arról nevezetes, hogy nagyon magasan hordja a fejét. 
2072 A Károli-fordítás szerint: csillogó – a ford. 
2073 „Az ige a héberben sokkal többet fejez ki, mintsem csak felszíni megkenetést, azaz az ember személye egész 
lényegének átjárását az olajjal. Lásd Parkhurst Lexikonját a  בל, friss olaj, vagy inkább megelevenítő olaj 
kifejezésről.” – Horsley. A friss helyén szereplő eredeti szó zöldet jelent. De amint Hammond megjegyzi, „nem 
szabad azt képzelnünk, hogy a zsoltáros zöld színű olajról beszél. Ez alatt drága, illatos olajat kell értenünk, 
amilyenekkel a bővelkedés idején a fejedelmeket kenték fel.” – Hammond’s Observations, 3. kötet, 257. oldal. 
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elé, mint ebben a dologban, a zsoltáros hirdeti az igazságot, amit nagy kifejezőerővel tesz 
közzé, mind a felkiáltást, mind az ismétlést használván. Először is olyan biztosnak mondja 
Isten ellenségeinek a megsemmisítését, mintha az már be is következett volna, s a saját 
szemével láthatta volna meg. Utána megismétli a kijelentését, s mindebből megláthatjuk 
mennyi hasznot húzott abból, hogy a hit szemeivel nézett e világon túlra, Isten mennyei 
trónjára. Ha valaha is megtántorodunk a hitünkben a gonoszok bővelkedése miatt, meg kell 
tanulnunk a zsoltáros példájából Istenre emelni a tekintetünket a mennybe, s elménkben 
rögtön megjelenik a meggyőződés arról, hogy ellenségeink nem fognak sokáig 
diadalmaskodni. A zsoltáros elmondja nekünk, hogy kik azok, akik Isten ellenségei. Isten 
senkit sem gyűlöl ok nélkül, sőt, miután az emberek az Ő kezének munkái, atyai szeretettel 
öleli őket Magához. Mivel azonban semmi sem ellentétesebb az Ő természetével, mint a bűn, 
engesztelhetetlen háborút hirdet a gonoszokkal szemben. Nem csekély mértékben járul hozzá 
Isten népének vigasztalásához a tudat, hogy miért semmisülnek meg a gonoszok: a lényük 
szükségszerűen Isten gyűlöletének tárgya, így nem mulaszthatja el jobban megbüntetni őket, 
mint amennyire Önmagát képes megtagadni.2074 

A zsoltáros nem sokkal ez után megmutatja: azt szeretné, ha ez lenne az alapja a 
vigasztalásnak és a reménységnek minden gondban, szomorúságban, aggodalomban és 
zaklatásban. Az olaj jelképével beszél az isteni áldások élvezetéről, s a zöld, vagy friss olaj 
alatt olyat ért, ami még nem romlott meg, vagy nem vált alkalmatlanná a használatra a kora 
miatt. Érdemes megjegyezni, hogy a saját maga vigasztalására teszi magáévá és gazdagítja 
Isten ama kegyelmét, mely az Úr népe minden tagjának válogatás nélkül megadatik, s ezzel 
arra tanít minket, hogy a pusztán csak általános tantétel hideg és nem kielégítő dolog, s 
valamennyiünknek személyesen kell azt gazdagítani konkrétan önmagunk számára azzal a 
meggyőződésünkkel, hogy Isten gyermekei közé tartozunk. Egyszóval, a zsoltáros Isten 
védelmét ígéri meg magának, bármiféle üldöztetést is szenvedjen el az ellenségeitől, legyen 
az titkos, vagy nyíltabb és erőszakos, s ezzel bátorítja magát a kitartásra szívós lelkülettel a 
világi küzdelmekben. Ebből megítélhetjük, mennyire abszurd a rabbik véleménye, akik úgy 
képzelték, hogy Ádám volt ennek a zsoltárnak a szerzője2075 – mintha hihető lenne, hogy az 
utódai rögvest fellázadtak ellene. 

 
13. Az igaz virágzik, mint a pálmafa,2076 növekedik, mint a czédrus a 

Libánonon.2077 
                                                
2074 “Qu’il faut necessairement qu’ils soyent hays de Dieu, lequel ne se peut renoncer soy mesme.” 
2075 Ezek a rabbik azt mondják, hogy Ádám rögtön a teremtés után alkotta meg a zsoltárt, még az első szombatot 
megelőzően. A kaldeus változatban ez a bevezető szerepel a zsoltárhoz: „Himnusz, vagy ének, amit az első 
ember mondott a szombatnapról”. Ha azonban ez Ádám alkotása lenne, akkor ennek kellene ennek a 
zsoltárgyűjteménynek az elején állania. Emellett akkor még nem léteztek hangszerek, melyekkel énekelni kellett 
volna (lásd 3. vers), mert Jubál volt minden lantnak és sípnak az atyja. Sőt, amint Kálvin megjegyzi, Ádámnak 
sok ellenségének és ellene lázadó gonoszoknak kellett volna létezniük, akikre a 8, 10, 12. versek utalnak. Joggal 
tekinthetjük tehát a zsidó hagyományt, mely Ádámnak tulajdonítja ezt a zsoltárt meseszerűnek, aminek nincs 
más alapja, mint néhány rabbijuk koholmánya és fantáziája. 
2076 A pálma az egyik legnemesebb és legszebb fa. Látványosabb a többinél egyenes és felfelé ívelő növekedése 
miatt, és a héber neve ezért תמר tamar. Gyakorta ér el több, mint 30 méteres magasságot, s érett korában a levelei 
gyakran több, mint 15-20 centiméteresek és ennek megfelelő szélességgel rendelkeznek. Harminc éves korára éri 
el a legnagyobb elevenségét, és hetven évig meg is marad abban, évente 3-400 fürtnyi datolyát teremve. A tetejét 
120 centiméter hosszú, spirálisan szétágazó levelek koronázzák, melyek soha nem esnek le, hanem mindig 
ugyanúgy zöldellnek. S mondják, hogy mikor a fürtök terhelik, annak ellenállva képes felemelkedni, és az 
ellentétes oldalra hajolni a súly kiegyenlítése végett. Ezt a fát tehát, melyet annyira megkülönböztet az 
egyenessége, a magas volta, a termékenysége, a hosszú élettartama és az ellenálló ereje, nagy eleganciával 
használja a zsoltáros a lelki szépségnek, az emelkedettségnek, a gyümölcsöző mivoltnak, az állandóságnak, a 
türelemnek és az igazak győzelmének kifejezésére. 
2077 A libanoni cédrusok a szent írók egyik kedvenc jelképe. Bámulatos méreteket öltenek, hatalmas 
magasságokig nőnek, s rendkívül szétterjedő ágaik kellemes árnyékot kínálnak. Több mint ezer évig virágzanak, 
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14. Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak. 
15. Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek; 
16. Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen 

hamisság benne! 
 
13. Az igaz virágzik, mint a pálmafa. Most rátér egy újabb általános igazság 

megfontolására, miszerint Isten gyakoroltathatja a népét megannyi próbában, kiteheti őket sok 
nehézségnek, meglátogathatja őket nyomorúsággal, de végül majd megmutatja, hogy nem 
feledkezett meg róluk. Nem kell meglepődnünk azon, ha ily konkrétan és gondosan 
ragaszkodik ehhez a dologhoz, mivel semmi sem nehezebb, mint Isten szentjeinek azt a 
várakozást táplálni, hogy felemeltetnek és megszabadulnak, mikor már majdnem a halál 
állapotába kerültek, és nem látszik, miképpen maradhatnának életben. Egyesek úgy vélik: a 
cédrust az illata kellemessége, a pálmát pedig a gyümölcse édessége miatt említi, ez azonban 
túlontúl kifinomult jelentés tulajdonítása ezeknek a szavaknak. A jelentésük látszólag 
egyszerűen csak az, hogy jóllehet az igazak egy ideig tűnhetnek elszáradottaknak, vagy 
kivágottaknak, ismét felnövekednek majd, megújult elevenséggel, s Isten egyházában majd 
ugyanúgy virágzanak, ahogyan a legmagasabb fák a Libanonon. Az itt használt kifejezés – 
plánták ők az Úrnak házában – megadja élénk növekedésük okát. Azt sem jelenti ez, hogy 
pusztán csak helyük van ott (ami a képmutatókról is elmondható), hanem erősen 
megszilárdultak és mélyen belegyökereztek oda, azaz mondhatni Istennel egyesültek. A 
zsoltáros azért beszél az Úr tornácairól, mert a papokon kívül senki sem mehetett be a 
szenthelyre: a nép a tornácokban imádta az Urat. Az egyházba beplántáltak alatt azokat érti, 
akik valóságos és őszinte kötődéssel egyesültek Istennel, s arra céloz, hogy bővelkedésük nem 
lehet változó és hullámzó jellegű, mert nem a világból származó valamin alapszik. Abban sem 
kételkedhetünk, hogy aminek gyökere és alapja van a szentélyben, annak továbbra is 
virágzania, s lelki és örök életben kell részesülnie. Ebben az értelemben beszél a 
gyümölcsözésükről és kövérségükről még idős korukban is, amikor a természetes életerő és 
nedvek már kiapadnak. A szavak jelentése megfelel annak, hogy ők mentesek az emberek 
közönséges sorsától, s olyan életük van, ami ki van emelve a természet általános törvénye 
alól.2078 Ezért említi Jákób, mikor az egyházban végbemenendő nagy megújulásról beszél, 
hogy abban a boldog időszakban a százéves olyan lesz, mint a gyermek. Ez alatt pedig azt 
érti, hogy noha az idős kor már a halál felé vezet, s aki már száz évet élt, az a küszöbén áll, 
mégis, Krisztus királyságában még csak a gyermekkorát élőnek fog minősülni, aki épp csak 
megkezdte az életet, mikor újabb évszázadba lép. Ezt csak úgy értelmezhetjük, hogy a halál 
után új létezésünk lesz a mennyben. 

16. Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr. Ebből az igeversből nyilvánvaló, hogy a 
zsoltáros nagy célja az elmének a világ dolgaiban látszólag eluralkodott rendetlenség miatti 
nyugtalansága csillapítása, valamint abbéli várakozásunk táplálása (miközben minden tűnhet 
súlyosnak és embert próbálónak a sorsunkban, míg a gonoszok gazdagságban és hatalomban 
virágzanak, s bővelkednek a ragban és a kiválóságban), hogy Isten végül világosságot és 
rendet teremt a zűrzavarból. S konkrétan mondja: hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr. A 
romlottságunk hatására ugyanis hajlamosak vagyunk arra a következtetésre jutni, mikor a 
dolgok nem úgy mennek a világban, amiképpen mi szeretnénk, hogy Isten nemcsak 
                                                                                                                                                   
s ha kivágják a fájuk annyira tartós, hogy kiérdemelte a romolhatatlan hírnevet. Menyire látványos hát a kép: „az 
igazak növekednek majd, mint a cédrus a Libanonon”, mint az a hatalmas, magas, árnyas és romolhatatlan fa, 
mely generációról generációra virágzik, s még akkor is eleven, mikor ezer év szállt el felette. 
2078 „Még a vén korban is gyümölcsöznek. Így beplántálva és öntözve nemcsak megtermik az igazság 
gyümölcseit, hanem folytatják is ezt még idős korukban is minden más fával ellentétben, melyek mikor 
megöregszenek, megszűnnek gyümölcsöt teremni. Nem így van ez az igazakkal: a kegyelem gyakorta a 
legnagyobb életerő, mikor a természet már megromlik. Ezt tanúsítják Ábrahám, Jób, Zakariás és Erzsébet, 
valamint a jó öreg Simeon, akik úgy mentek a sírba, mint teljesen beérett gabonakeresztek.” – dr. Gill. 
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figyelmetlenséggel, de igazságtalansággal is vádolható a népének elhanyagolása, és a bűn 
elkövetésének tűrése miatt. Mikor Isten kimutatja az igazságosságát a bosszú végrehajtásával 
a gonoszok felett, akkor majd rögvest kiderül, hogy bármiféle bővelkedés, amit élveztek, csak 
a rájuk váró sokkal rosszabb megsemmisülés előfutára volt. A zsoltáros a kősziklájának 
nevezvén Őt másodszor is megmutatja, hogy azok közé számította magát, akikben Isten majd 
megmutatja az Ő igazságosságát, kiterjesztvén rájuk a védelmét. 
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93. zsoltár 
 
Ez a zsoltár Isten végtelen dicsőségének ünneplésével kezdődik. Utána meg van benne 

írva: az Ő hűsége olyan, hogy soha nem csapja be a saját népét, akik magukhoz ölelvén az 
ígéreteit nyugodt elmével várják az üdvösségüket a világ viharai és háborgásai közepette. 

 
1. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel;2079 felöltözött az Úr: hatalmat övezett 

magára;2080 megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. 
2. Állandó2081 a te királyi széked eleitől kezdve; öröktől fogva vagy te! 
 
1. Uralkodik az Úr. Itt látjuk, amire nemrég utaltam, hogy Isten hatalmában alapot 

szolgáltat nekünk a magabiztosságra. Az ugyanis az oka annak a félelemnek és reszketésnek, 
amit oly gyakran érzünk, hogy nem ruházzuk fel Istent az Őt megillető hatalommal úgy, 
amint kellene, s így gonoszul megfosztjuk Őt a tekintélyétől. Igaz, ezt nem merjük nyíltan 
megtenni, de ha jól meg lennénk győződve legyőzhetetlen hatalmáról, akkor az számunkra 
legyőzhetetlen támogatást jelentene a kísértés minden támadásával szemben. Mindenki 
elismeri a próféta itt olvasható szavait: uralkodik az Úr, de mily kevesen vannak, akik a világ 
ellenséges erői ellen fordítják ezt a pajzsot, ahogyan kell is tenniük, hogy semmitől se 
féljenek, legyen az bármilyen borzalmas? Abban rejlik tehát Isten dicsősége, hogy a saját 
akaratának megfelelően kormányozza az emberiséget. Nem azért mondja, hogy fenséget és 
erőt öltött Magára, hogy azt képzeljük: van Benne bármi, ami máshonnan származik, hanem 
a hatással és a tagadhatatlan megtapasztalással akarja bizonyítani az emberiség 
kormányzásában megmutatkozó bölcsességét és igazságosságát. A zsoltáros abból a tényből 
kiindulva bizonyítja be, hogy Isten nem hanyagolja el, vagy hagyja sorsára a világot, hogy Ő 
teremtette azt. A világ egyszerű megvizsgálásának önmagában is elégségesnek kell lenni az 
isteni gondviselés bebizonyítására. Az egek naponta keringenek, s bármilyen hatalmas is a 
szövetük, és bármennyire felfoghatatlan is a forgásuk sebessége, abban nem tapasztalunk meg 
semmiféle fennakadást: nincs semmi zavar a mozgásuk harmóniájában. A Nap, noha 
változtatja az útját a napi keringése során, évről-évre visszatér ugyanarra a pontra. A bolygók 
minden vándorlásukban megtartják a maguk helyzetét. Miképpen lóghatna a Föld a levegőben 

                                                
2079 Horsley így fordítja: „Jehova király, Jehova pompásan van felöltözve”. A második sorral kapcsolatosan 
pedig az alábbi megjegyzést teszi: „Az eredeti szerkezete kétséges, noha az értelme világos. A szöveget az alábbi 
két módon lehet fordítani: הוהי  (Jehova) לבש (felöltötte) גאות לבש (a fenséges ruhát), vagy גאות לבש (a felséges 
ruha) יהוה לבש (Jehova ruhája)”. 
2080 Lowth püspök feltételezi, hogy itt utalás történik a papok ruházatának drága és fenséges díszeire. „Ilyen 
volt”, mondja, „a papi díszruha eleganciája, fenségessége, főleg a főpapé. Ezeket, amint Mózes mondja 
(2Móz28:2), a dicsőség és az ékesség kifejezéséhez igazították, hogy azok számára semmi se tűnjön 
tiszteletreméltóbbnak és fenségesebbnek, akik a viselőjének szentségéről is meg voltak győződve. Ezekre tehát 
gyakori utalásokat találunk a héber költészetben, mikor a rendkívüli szépséget, vagy bájt akarják leírni, illetve a 
legfelsőbb Felség tökéletes formáját kívánják felvázolni. Az elegáns Ézsaiás (Ézs61:10) fogalmazza meg a 
legszebb elképzelést erről, mikor a maga sajátos módján (azaz a legfennköltebben) írja le az egyház dicsőséges 
helyreállítása utáni örömét és dicsőségét. Az utalást folytatva feldíszíti az üdvösség ruháival, és ráadja az igazság 
palástját. Ezután az egyházat egy, a lakodalomra felöltöztetett menyasszonyhoz hasonlítja, mely hasonlathoz 
bámulatos méltóság adatik az Ikohen szóval, s ezt a hasonlatot a papok ruháitól kölcsönzi, ezért egyetlen modern 
nyelv sem képes kifejezni annak erőteljességét. Valóban semmiféle, a héber írók által használt képes beszéd sem 
volt ehhez foghatóan alkalmas Isten végtelen fenségének a szemléltetésére (már amennyire az emberi 
képességek fel tudják fogni, vagy le tudják festeni azt). Az Urat tehát méltóságba és hatalomba öltözöttként 
(Zsolt93:1), hatalommal felövezettként (Zsolt65:7) mutatja be a zsoltáros, melyek pontosan azok a kifejezések, 
melyeket a papok ruháinak és díszeinek leírására alkalmaztak.”  – Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews, 
1. kötet, 174-175. oldal. 
2081 “Ou, prepare.” — Széljegyzet. “Vagy, elkészített.” 
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felfüggesztve, ha nem Isten keze tartaná meg? Miféle eszközökkel maradhat maga 
mozdulatlan, miközben az egek felette állandó és gyors mozgásban vannak, ha nem az isteni 
Alkotó rögzítené és szilárdítaná meg? Ennek megfelelően szerepel az אף aph hangsúlyos 
kötőszó – megerősítette a Földet is. 

2. Állandó a te királyi széked. Egyesek elkészítettnek olvassák, s ez is jól illik a 
szövegkörnyezethez, amennyiben a két mondatot egynek tekintjük ekképpen: Ó Uram, 
ahogyan Te Magad öröktől fogva való vagy, úgy a Te trónod is akkortól fogva állíttatott fel, 
vagy készíttetett el. Az értelmezés, melyet egyesek kölcsönöztek a szavaknak, miszerint azok 
csak Isten örökkévalóságának egyszerű kijelentését alkotják, szegényes, és a zsoltáros 
nyilvánvalóan azt igyekszik kimondani, hogy Isten örökkévaló a lényét tekintve, így mindig is 
fel volt ruházva hatalommal és fenséggel. A trón kifejezés egy szinekdoché segítségével az 
igazságosságot és a kormányzás hivatalát, vagy hatalmát jelképezi. Szokásos dolog volt 
ugyanis az emberektől kölcsönzött eme képeket Istenre is alkalmazni a gyengeségünkhöz 
igazodva.2082 Ezzel a dicsérettel a zsoltáros hatékonyan szertefoszlat minden felvetődő 
abszurd elképzelést, melyek tagadni, vagy lekicsinyelni igyekeznek Isten hatalmát, s kijelenti, 
hogy Isten hamarabb megszűnne létezni, mint a trónján ülni a világ kormányzásában. 

 
3. A folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak; 
4. A tenger hullámai2083 félelmetesek a nagy vizek morajlása miatt, az Úr 

félelmetes a magasságban.2084 
5. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a szentség a te házad ékessége ó Uram,2085 a 

napok hosszáig!2086 
 
3. A folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak. Különbözőképpen értelmezték ezt az 

igeverset. Egyesek úgy vélik, hogy utalás ez azokra a heves támadásokra, melyeket az egyház 
ellen indítottak az ellenségei, valamint Isten jóságára, amiért ezeket visszafogta.2087 Mások 
azon a véleményen vannak, hogy a szavakat nem jelképesen, hanem szó szerint kell érteni 
                                                
2082 “Selon que ces similitudes-ci prinses des hommes ont de coustume d’estre appropriees a Dieu, pour le regard 
et la portee de nostre infirmite.” 
2083 Az itt hullámoknak fordított héber משברי mishberey szó olyan „hullámokat” jelent, melyek a partot, vagy 
egymást „ostromolják”, így „megtörnek” – „bukóhullámok”. Ennek megfelelő Mant fordítása: „Erősek a 
magasra csapó bukóhullámok”. Horsley hasonlóképpen fordítja a harmadik és negyedik igeverseket: 
„3. Az áradat, ó Uram! Az áradat felemelte a hangját. Az áradat felemelte a hullámait a nagy vizek morajával. 
4. Felségesek a tenger bukóhullámai, felséges az Úr a magasságban!” 
Ami a „nagy vizek moraját” illeti, megjegyzi: „Ez a negyedik igevers első része, de a harmadikhoz kapcsolandó. 
S itt vajon nem az özönvizet említi, a rendezetlen káosz folyamait azok vad, szabálytalan háborgásában, mielőtt 
a Teremtő formába öntötte és rendet teremtett benne? Vagy inkább, bár ne legyünk misztikusak, a lázadó nép 
forrongásait.” 
2084 A Károli-fordítás szerint: A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a 
magasságban – a ford. 
2085 A Károli-fordítás szerint: a te házadat illeti Uram szentség – a ford. 
2086 “Domui tuae decus, sanctitas Jehovah in longitudinum dierum.” – Latin. A francia változat ettől némiképp 
eltér. – “A ta maison est donc magnificence: la sainctete du Seigneur est pour un long temps.”, “A te házadat 
dicsőség illeti ott: az Úr szentsége hosszú időre való.” Az előbbi változatban a szentség Isten házának valódi 
dicsősége és ékeként jelenik meg, az utóbbiban pedig mint Isten attribútuma szerepel. 
2087 Dr. Morrison, miután Mudge véleményét hangoztatta, aki úgy véli, hogy ezt a zsoltárt valamilyen heves 
áradás alkalmával írták, ami általános zűrzavarral fenyegette a világot, hozzáteszi: „Valószínűbb talán, hogy a 
szóban forgó áradások teljességgel jelképesek, és a keleti frazeológiában azokat az erős ellenségeket jelenti, akik 
Dávid békeségét és az ókori egyházat oly sokszor megzavarták. Ám jóllehet a folyóvizek hullámokat hánytak, és 
megsemmisítéssel fenyegették azokat, akiket elértek. Mégis az Úr, mondhatni a legnagyobb hullámaikon 
lovagolva, a leghevesebb viharaik közepette mutatkozott meg. A trónja nem rendült meg és az Ő országa a 
helyén maradt.” E nézet támogatása végett utal a Szentírás más verseire, például Ézs8:7-8, 17:12-13, Jób46:7-8, 
ahol Isten egyházának összeszövetkezett ellenségeit a hatalmas óceán viharos hullámaihoz hasonlítja, melyek 
egymás után zúdulnak csillapítatlan hevességgel a viharvert hajókra. 
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ekképpen: Jóllehet a nagy vizek morajlása félelmetes, a tenger hullámai pedig még 
félelmetesebbek, Isten még ezeknél is félelmetesebb. Nem kívánnék bármely hasonlathoz 
túlontúl ragaszkodni azt illetően, hogy mit is akar kifejezni. Kétségem sincs afelől, hogy a 
zsoltáros Isten hatalmát mutatja be, egyetlen rövid szemléltető példával hozakodván elő a sok 
lehetséges közül.2088 Arra céloz, hogy nem kell messzebbre mennünk Isten hatalmának 
látványos példájáért a vizek áradásánál és az óceán dühöngésénél – olyan példa ez, mely jól 
éreztetheti velünk az Ő rendkívüli fenségét, mint a Zsolt29:3-ban is, ahol Isten hatalmas 
hangját mennydörgésnek mondja. Isten úgy mutatja ki hatalmát az áradások morajlásában, és 
a tenger heves hullámaiban, ami vélhetően kiváltja tiszteletteljes bámulatunkat. Ha azt kell 
gondolnunk, hogy itt egy hasonlatot akar a zsoltáros tenni, akkor az igevers utóbbi mondatát 
hozzátettnek kell tekintenünk az alábbi jelentéssel: a dolgok miatti összes említett semmiség, 
ha Magának Istennek a mennyei fenségével hasonlítjuk azokat össze. Származtathatunk még 
egy jelentést a szavakból: jóllehet az egész világ látszólag megrázkódhat a heves viharokban, 
ez nem Isten kormányzásának hibája folytán következik be, mivel az összes vihart képes 
ellenőrizni félelmetes hatalmával. 

5. A te bizonyságaid2089 igen bizonyosak. Mostanáig a zsoltáros Istennek a világ 
teremtésében és gondviselő kormányzásában megmutatkozó kiválósága mellett időzött. Most 
a választott nép iránti megkülönböztetett jóságáról beszél megismertetvén velük az 
üdvösséget hozó tanítást. Isten törvénye abszolút szavahihetőségének és igaz mivoltának a 
dicséretével kezdi. Mivel ez olyan kincs, ami nem terjed ki minden népre válogatás nélkül, 
rögtön hozzáteszi, hogy Isten házát örökké tartó dicsőség fogja ékesíteni. Az isteni jóság a 
világ minden részében megmutatkozik, a zsoltáros azonban joggal tekinti az összes többinél 
felbecsülhetetlenebb áldásnak, hogy Isten az Ő egyházában helyezte letétbe az örökélet 
szövetségét, s főleg abból ragyogtatja fel az Ő dicsőségét. Egyesek a héber נאוה naävah szót 
kívánatosnak fordítják,2090 mintha a zsoltáros azt mondta volna, hogy a templom díszítése 
drága volt, a nyelvtani szerkezet azonban ezt nem engedi meg. A napok hossza alatt folytonos 
egymásutániságot ért,2091 s látjuk, hogy Ézsaiás erre utal látványos kifejezésekkel, hogy az 
isteni igazság hűségesen megőriztessen a korok egymásutániságán keresztül. „Beszédeim, a 
melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának 
szájából” (Ézs59:21). 

                                                
2088 “Non dubito quin Propheta quasi per hypotyposin Dei potentiam hic nobis exprimat.” — Latin. “Comme par 
une demonstration.” A hypotyposis pontosan egy kép első durva vázlatát jelenti. 
2089 „Isten bizonyságai, mikor általánosságban vesszük azokat, azok az igazságok, melyeket bizonyított, vagy 
kijelentett, s amelyek nemcsak erkölcsi tantételeket, de kegyelmes és változhatatlan ígéreteket is magukban 
foglalnak. Ennek összesített eredménye az, hogy nyomatékosan az emberek elméibe vési: akik Isten 
kegyelmében bíznak, azoknak nem szabad kisebb mértékben tisztelni és bámulni az Ő szentségét sem a Vele 
való mindennemű érintkezésük során.” – Walford. 
2090 “Quidam, נאוה pro desiderabili accipiunt: acsi dixisset propheta, Templi decus esse pretiosum,” stb. — Latin. 
A francia változat ezt pontosan követi. De a mondat nem kielégítő, s úgy tűnik, valami hiba, vagy kihagyás van 
az eredeti szövegben. Ha a vonatkozó héber szót kívánatosnak fordítjuk, úgy amikor a קדש szóhoz kapcsolódik, a 
mondat így fog szólni: a szentség kívánatos, vagy illendő a házadhoz, nem pedig a te házad ékessége kívánatos, 
vagy drága. 
2091 „A szentség illeti a te házadat örökké, לארך ימים le-orec yamim, a napok hosszáig, az időben mindvégig, amíg 
a Nap és a Hold már nem lesznek.” – dr. Adam Clarke. 



 902 

94. zsoltár 
 
A zsoltáros isteni segítségért könyörög a gonosz és erőszakos emberekkel szemben, 

akik kegyetlen és zsarnoki módon üldözték a becsületest. Nyilvánvaló, hogy a belső 
ellenségekre utal, akiknek igazságtalan uralma ugyanolyan kellemetlen és elnyomó volt az Úr 
népe számára, mint az összes sérelem, amit a pogány nemzetektől szenvedtek el kívülről. 

 
1. Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene,2092 ragyogj fel!2093 
2. Emelkedjél fel te, földnek birája, fizess meg a kevélyeknek! 
3. A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? 
4. Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság 

cselekedői. 
5. A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. 
6. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják. 
 
1. Tudjuk, hogy a zsidók sok olyan szomszéddal voltak körülvéve, akik nem nagyon 

rajongtak irántuk, így állandóan ki voltak téve a kegyetlen ellenségek támadásainak és 
elnyomásának. Miután ez a belső üldöztetés még kellemetlenebb volt, mint a gonoszok 
burjánzó és korlátlan erőszakossága, nem kell csodálkoznunk rajta, hogy a zsoltáros buzgón 
könyörög Istennek: szabadítsa meg ettől. Az általa használt kifejezés, amivel kéri Istent, hogy 
ragyogjon fel és emelkedjen fel, a köznyelvben azt jelenti: Isten ténylegesen mutassa ki 
valamiképpen az Ő bírói, vagy bosszúálló karakterét. Ebben az esetben láthatjuk ugyanis Őt 
oly módon, amint felállítja a törvényszékét a bűn miatti büntetés kiszabása, valamint a 
hatalmának bemutatása végett a világ rendjének és kormányzásának megőrzése érdekében. A 
frazeológia csak ránk vonatkozóan használatos, mert hajlamosak vagyunk elfeledettnek érezni 
magunkat, míg Isten ki nem nyújtja a kezét valami látható és nyílt módon a megsegítésünkre. 
Mikor kétszer a bosszúállás Istenének, majd a Föld bírájának nevezi Őt, ezeket a 
kifejezéseket a jelen helyzetére vonatkozókként használja, emlékeztetvén Őt ezen a módon a 
hivatalára, ezt mondván: Ó Uram! Tiéd a bosszúállás a bűnösökön, nézd csak, miképpen 
húznak hasznot abból, hogy a vétkeik büntetlenül maradnak, s vakmerően diadalt ülnek a 
gonoszságukban! Nem mintha Istent emlékeztetni kellene erre a kötelességére, mert Ő soha 
nem válik közönyössé, s még mikor látszólag késlelteti is az ítéleteit, akkor is csak 
hozzáigazítja a számára legmegfelelőbbnek tartott időhöz. Az Ő népe azonban ezt így éli meg, 
és ebből vesz alkalmat arra, hogy felbátorodjon, és jobban felbuzduljon az imádkozásban.2094 
Ugyanez mondható a zsoltáros által használt ismétlésről is. Mikor a gonoszok féktelen 
szélsőségekbe merülnek, emlékeznünk kell arra, hogy Isten soha nem szűnik a Föld bírájának 
lenni, Aki bosszút áll a vétkekért. S ha bármikor úgy tűnik a testi érzékelésünk számára, hogy 

                                                
2092 Ez a szó szerinti fordítása az eredeti héber szónak, és Secker érsek úgy véli: sokkal tüzesebb, mint az angol 
változat (abban az Akire a bosszúállás tartozik kifejezés szerepel – a ford.). A bosszúállás szó, mikor Istenre 
vonatkoztatják, nem jelent többet, mint az Ő büntető igazságosságát. Lehet, hogy nem ez a legjobb szó a héber 
kifejezés visszaadására, mely az Istenség eme attribútumát hivatott kifejezni, mert félreérthető, mintha 
bosszúálló lélek állna mögötte, hiszen ez a jelentése az emberekre vonatkoztatva. „Ez a büntető igazságosság”, 
mondja dr. Adam Clarke, „az, amit gyakran, de talán helytelenül nevezünk bosszúállásnak. A bosszúállás 
ugyanis a mi esetünkben felindulást jelent a haragos szeszélyektől a bosszúálló lélek kielégítésére, mely úgy 
képzeli, hogy valami valóságos sérelem érte. Itt viszont pusztán csak arra az igazságosságra vonatkozik, mely 
kiszabja mindenkinek azt, ami megilleti”. 
2093 A Károli-fordítás szerint: jelenj meg – a ford. Mant fordítása: „Bukkanj elő minden ragyogásoddal 
fényesen”. 
2094 “Mais les fideles s’arrestent a mediter ainsi en eux-mesmes la nature d’iceluy, afin de s’accourager, 
meilleure esperance, et soliciter a prier avec plus grande ardeur et vehemence.” 
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visszavonult és elrejtőzött, vonakodás nélkül kezdjünk bele abba az imába, amit a Szentlélek 
itt tanít nekünk, hogy Ő felragyogjon. 

3. A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? A zsoltáros 
ebben az igeversben igazolja azt a heves tolakodást, amit az imádkozásban tanúsított. 
Azonnali segítségre volt szüksége, mikor a gonoszok már ilyen fokú vakmerőséggel 
cselekedtek. Ügyünk szüksége minket is joggal felbátoríthat a kéréseinkben, melyeknek annál 
inkább is azonnali meghallgatásra van szükségük, hiszen ésszerűek. A zsoltáros pedig itt azt 
erősítgeti, hogy a panaszai nem voltak ok nélküliek, s nem is holmi csip-csup okok, hanem a 
legkirívóbb sérelmek váltották ki azokat. Figyeljük meg az időtartam hosszát, mint súlyosbító 
körülményt, ameddig ez az üldöztetés tartott. A gonoszok megkeményedtek Isten sokáig tartó 
hosszútűrése során, s ennek következtében szégyentelenekké, és lélekben makacsokká váltak, 
azt képzelvén, hogy Ő kegyes szemekkel tekint a gonoszságukra. A meddig még kifejezés 
kétszer ismétlődik, s ez utal a megengedett tisztátalanság fokára, ami nem olyan volt, mintha 
most kezdték volna a pályafutásukat, hanem mivel Isten hosszú ideig tűrte őket, gyalázatosan 
lealjasultak. A régi időkben így zsarnokoskodtak a gonoszok az egyház felett, Isten pedig nem 
avatkozott közbe, hogy orvosolja a helyzetet. Ezért nem kell csodálkoznunk azon, ha ma is 
hosszas üldöztetéseknek teszi ki az egyházat, s nem szabad arra a következtetésre jutnunk, 
hogy végleg megfeledkezett róla, ha nem kezdi azonnal orvosolni a fennálló gonoszságokat. 
Az örvendeznek kifejezés jelöli a vakmerő és gőgös öröm ama teljességét, amit a gonoszok 
éreznek, mikor a folytonos bővelkedés megmérgezi őket, s úgy képzelik, hogy korlátozások 
nélkül merülhetnek mindenféle szélsőségbe. 

4. Piszkolódnak, keményen szólnak. Még világosabb kifejezésekkel mutatja meg, hogy 
az üldöztetésekben tanúsított hevességük akkora volt, hogy még a dicsekedni sem átallottak a 
vétkeikben. A נבע nabang héber szó többet is jelent, mint csak szólni. Szó szerint azt jelenti: 
kirobbanni, kitörni, így jelképesen is jelzi a vakmerő, vagy elhamarkodott szavakat. Látjuk, 
miképpen serkenti a gőg és az elbizakodottság a gonoszokat arra, hogy lealjasodva és 
becstelenül dicsekednek hiú módon a hatalmukkal, vérontással, erőszakkal, és szörnyűséges 
kegyetlenséggel fenyegetőzve. Az efféle haragkitörésekre utal a zsoltáros, mikor az emberek 
minden szégyenérzetüket és mértékletességüket elveszítik, s azzal a gonoszsággal 
dicsekednek, amit tetszésük szerint elkövethetnek. Ezt érti az alatt, hogy piszkolódnak, olyan 
dolgokat beszélnek, melyekben semmi félelem, vagy józan megfontoltság sincs, csak a 
legzabolátlanabb szabadosság. Miután az Úr népének korábban súlyos próbát kellett kiállni, 
mikor látta az egyházat kitéve ennek a vad zsarnokságnak és igazságtalanságnak, nem szabad 
furcsának tekintenünk, ha az egyházat még mindig a nyomorultul rossz kormányzás, vagy 
pozitív elnyomás alatt látjuk, hanem imádkoznunk kell Istenhez segítségért, Aki noha eltűri 
egy ideig a gonoszságot, végül eljön a gyermekeinek megszabadítására. 

5. A te népedet Uram tapossák. Beszélvén a szavaikról, vagy nyelvezetükről, mint 
elbizakodottról és szégyentelenről, most az egyházat keményen üldöző cselekedeteikkel 
folytatja. Még azt is nehéz elviselni, ha a pogány fejedelmek alattvalói vannak kitéve 
igazságtalan üldöztetésnek, mennyivel tűrhetetlenebb hát, ha Isten saját népét, az Ő saját 
örökségét tiporják a zsarnokság lábai. Az előttünk levő imádság, amint azt már említettem, az, 
amelyik azzal a szándékkal adatott, hogy tegyük a magunkévá, mikor minket, vagy másokat 
gonosz emberek, s különösen mikor belső ellenségek üldöznek. A biztonságunk nemcsak 
azért drága az Úr számára, mert emberekként az Ő kezének alkotásai vagyunk, hanem mert a 
saját öröksége is, és ennek arra kell vezetnie minket valahányszor csak jogtalanság ér minket, 
hogy még nagyobb magabiztossággal bízzuk magunkat az Úrra. Továbbá azt is hozzáteszi, 
hogy a gonoszok nem kímélik az özvegyet, az árvát és a jövevényt sem. Isten miközben 
általánosságban megparancsolta nekünk, hogy műveljük az egyenlőséget és az igazságosságot 
a kölcsönös kapcsolatainkban, az árvát, az özvegyet és a jövevényt a különös 
gondoskodásunkra bízta, miután ők jobban ki vannak téve a sérelmeknek, ezért jobban 
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megilleti őket az emberséges bánásmód és a könyörület. Az ilyenekkel durván bánni a 
kegyetlenség nem közönséges mértékét és az isteni tekintély nem közönséges megvetését 
jelenti, s nemcsak nyílt támadása a közjog ellen, de annak a speciális védelemnek is az 
áthágása, amiben Isten kegyeskedett őket részesíteni.2095 Azok különösen kiváltják Isten 
haragját, akik effélékkel vádolhatók. Ami például különösen a kisgyermekeket illeti, az ő 
tehetetlenségük és zsenge koruk még a kutyák és a vadállatok támadásaival szemben is 
megvédi őket. De mit kell gondolnunk ama emberek szörnyűséges embertelenségéről, akik 
őket teszik meg a támadásaik célpontjaivá? Itt a dolgok félelmetes állapotának felsorolását 
látjuk, ami akkor volt jellemző Isten egyházában. Ott volt a törvény, ott voltak az isteni 
rendeletek, mégis látjuk azonban, hogy a mindenféle gonoszság szörnyű mértékben 
eluralkodott. Óvakodjunk hát, nehogy a romlottság ugyanebbe az állapotába kerüljünk, s ha 
mi magunk azt látjuk, amint az emberek üldözik a jövevényt, hatalmukba kerítik az özvegyet 
és kirabolják az árvát, akkor a zsoltárost utánozva, aki azt szeretné, ha könnyítenénk a 
nyomorúságainkon, imádkozzunk Istenhez, hogy vegye a kezébe a védelmüket. 

 
7. És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene! 
8. Eszméljetek ti bolondok2096 a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek 

eszetekre? 
9. A ki a fület plántálta,2097 avagy nem hall-é? És a ki a szemet formálta, avagy 

nem lát-é? 
10. A ki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? Ő, a ki az embert 

tudományra tanítja:2098 
 
7. És ezt mondják: Nem látja az Úr. Mikor a zsoltáros azt mondja a gonoszokról, hogy 

Istent vaksággal és tudatlansággal vádolják, akkor nem úgy kell gondolnunk rájuk, mintha 
pontosan ezeket a képzelgéseket dédelgetnék a szívükben, hanem hogy megvetik az ítéleteit, 
amennyiben nem vesz tudomást az emberek dolgairól. Ha bele volna vésve az az igazság az 
emberek szívébe, hogy nem tűnhetnek el Isten szeme elől, az fékként és korlátozásként 
működne a viselkedésüket illetően. Mikor akkora vakmerőséggel járnak el a gonoszságukban, 
hogy erőszakos kezet vetnek a teremtmény-társaikra, fosztogatják és elpusztítják őket, az 
megmutatja, hogy az állati biztonság állapotába kerültek, ahol tulajdonképpen elrejtve érzik 
magukat a Mindenható szemei elől. Ez a biztonságérzet azt legalábbis kellőképpen bizonyítja, 
hogy úgy cselekszenek, mintha soha nem számítanának arra, hogy egyszer majd számot kell 
adniuk a viselkedésükről.2099 Ha esetleg nem is vétkesek abban a vaskos istenkáromlásban, 
hogy szószátyár módon kijelentik: Isten nem tudja, mi folyik a világban, ami alig több a 
semminél a világegyetemben, a zsoltáros mégis nagyon helyesen vádolja őket azzal, hogy 
tagadják Isten gondviselő kormányzását, s valójában megfosztják Őt a bíró és kormányzó 
hatalmától és hivatalától. Ha ugyanis valóban meg lennének győződve az Ő mindenre 

                                                
2095 “Non seulement le droict commun est viole, mais aussi le privilege que Dieu a voulu ordonner pour les 
maintenir en sauvete et seurete.” 
 .brutális szóból.” – Bythner ,בער  boharim, ti brutálisak, a ,בערים„ 2096
2097 „A héber szó a plántálást különböző értelmekben jelenti, s itt nagy helyességgel vonatkozik a fül csodálatos 
szerkezetére, valamint annak beültetésére a fejbe és az összekapcsolásukra.” – Mant. 
2098 Erről és az előző igeversről mondja Grotius: „Rendkívül kiváló módja ez az érvelésnek, mert bármiféle 
tökéletesség is van a teremtett lényekben, az mind Istentől származik, ezért Benne is meg kell lennie a 
legkiválóbb módon”. Helyesen jegyzi meg dr. Adam Clarke, hogy „a zsoltáros nem azt mondja: Aki a fület 
plántálta, ne volna füle? És aki a szemet formálta, ne volna szeme?, hanem azt hogy ne hallana?, ne látna? S 
miért? Azért, hogy elkerülje az Isten humanizálásának hibáját, amikor tagokat, vagy testi részeket tulajdonítanak 
a végtelen Léleknek.” 
2099 “Et certes une asseurance tant lourde monstre qu’ils pechent tout ainsi comme s’ils ne devoyent jamais estre 
appelez , rendre raison de leur vie.” 
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kiterjedő gondviseléséről úgy, amint kellene, akkor tiszteletteljes félelmet érezve tisztelnék Őt 
– amint arra már máshol nagyobb részletességgel is kitértem. A zsoltáros a romlottság legalsó, 
és legzüllöttebb állapotát igyekszik kifejezni, melyben a bűnös elvet minden istenfélelmet, és 
hanyatt-homlok veti magát bele minden szélsőségbe. Az efféle őrült viselkedés még azok 
között a pogányok között is megbocsáthatatlan lenne, akik soha nem hallottak az isteni 
kijelentésről, de különösen szörnyűséges volt azoknál az embereknél, akik a gyermekkoruktól 
fogva az Íge ismeretében nőttek fel, mikor Istent ennyire gúnyolták és megvetették. 

8. Eszméljetek ti bolondok a nép között! Miután förtelmes istentelenség volt tagadni, 
hogy Isten a világ Bírája, a zsoltáros keményen megfeddte az ostobaságukat, amiért azt hitték, 
kikerülhetik az Ő kormányzását, sőt még mesterkedtek is, hogy elkerüljék a tekintetét. Még 
megbocsáthatatlanabbá tette az ostobaságukat az a tény, hogy Ábrahám leszármazottai voltak, 
akikről Mózes ezt mondta: „Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel lennének az 
ő istenei, mint amennyire az Úr, a te Istened ma közel jött hozzád? Mert ez a te értelmed és 
bölcsességed, hogy az Úr legyen a te törvényadód” (v. ö. 5Móz4:7).2100 De talán a 
főemberekhez szól, akik magasabb rangúak voltak a társadalomban, s őket nevezi 
bolondoknak a nép között, azaz nem jobbaknak az otrombák csordájánál. A gőgös 
embereknek, akik hajlamosak elvakulni a saját fontosságuk érzetétől, le kell törniük, és meg 
kell látniuk, hogy Isten szemében ők sem jobbak másoknál. A köznéppel egy szintre teszi 
őket, hogy megalázza önelégültségüket. De feltételezhetjük azt is, hogy ironikus és gúnyos 
utalással említi dicsért nagyságukat, hogy másoktól elsősorban a kiemelkedő ostobaságukkal 
különböztek – hozzátéve egyidejűleg azt is, mint további súlyosbító tényezőt, hogy makacsul 
ragaszkodtak hozzá, mert ezt sugallja a Mikor lesztek bölcsek? kérdés. Tekinthetjük az isteni 
gondviselés szükségtelen kijelentésének az Aki a fület plántálta, avagy nem hall-e? kérdést, 
mert senki sem annyira züllött, hogy nyíltan tagadná: Istennek van tudomása az 
eseményekről. Azonban amint már korábban megjegyeztem, a botrányos vakmerőség és 
magabiztosság, amit a legtöbb ember mutat az Ő akaratával szembeszállva, elegendő 
bizonyítéka annak, hogy kilökték Istent a képzelgéseikből, s csak egy halott bálványt ültettek 
a helyére. Mivel ha valóban hinnének abban, hogy Ő tudatában van a cselekedeteiknek, akkor 
legalábbis ugyanannyi tiszteletet mutatnának Iránta is, mint a teremtménytársaik iránt, 
akiknek a jelenlétében bizonyos mértékig visszafogottak, s a félelem és a tisztelet miatt 
felhagynak a vétkezéssel. E bolondságukból őket felrázandó, a zsoltáros magából a természet 
rendjéből kiindulva érvel, arra utalva, hogy ha az emberek is látnak és hallanak Istentől, a 
Teremtőjüktől kapott képességek folytán, akkor lehetetlen, hogy Maga Isten, Aki a szemet és 
a fület alkotta, ne rendelkezne a legtökéletesebb érzékszervekkel. 

10. A ki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? A nagyobbtól érvel a kisebb 
felé, miszerint ha Isten nem kímélt egész népeket, hanem büntetéssel látogatja meg a 
vétkeket, akkor nem képzelhették, hogy eltűrné, hogy egy maroknyi ember büntetlenül 
megússza. A szándékolt összehasonlítás azonban lehet a pogányok és a zsidók közötti. Ha 
Isten ennyire súlyosan büntette meg a pogány nemzeteket, akik soha nem hallották az Ő 
Ígéjét, a zsidók várhatták, hogy nekik, akik az Ő házában tanultak, még élesebb fenyítést fog 
kiszabni, s főleg abban a nemzetben érvényesíti majd főleg az igazságát, amelyiket 
kiválasztott arra, hogy uralkodjon felettük. Mégis, az előbbi értelmezés tűnik előnyösebbnek a 
számomra. Eszerint ostobaság bármennyi ember részéről is azt képzelni, hogy büntetlenül 
megússzák, mikor látják, hogy Isten összesített büntetésben részesíti a kollektív tömegeket. 
Egyesek úgy vélik, hogy ez kiterjedt utalás Istennek a Szentírásban feljegyzett ítéleteinek 
jeles és emlékezetes példáira, mint például Szodoma megsemmisítése mennyei tűz által 
(1Móz19), valamint az egész emberiségé az özönvíz által (1Móz7). Azonban az egyszerűbb 
                                                
2100 A latin változat így szól: “Quis populus tam nobilis, qui deos sibi appropinquantes hubeat, sicuti hodie Deus 
tuus ad te descendit? Haec enim vestra est intelligentia coram cunctis Gentibus, et sapientia, Deum habere 
legislatorem.” 
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jelentés a jobb, miszerint az őrültség csúcsa az egyénekben, ha azt képzelik, hogy képesek 
megmenekülni, mikor az egész nemzet pusztul el. Mikor hozzáteszi, hogy Isten tanítja az 
embereket tudományra,2101 a zsoltáros egy futó pillantást vet azok fennhéjázó 
magabiztosságára, akik megvetik Istent, s az éleselméjűségükkel és a tisztánlátásukkal 
kérkednek. Amiképpen Ézsaiás is jajt mond Isten ama ravasz ellenségeire, akik mélyre ásnak, 
hogy elrejtőzhessenek az Ő szeme elől (Ézs29:15). Ez a betegség még manapság is 
meglehetősen elterjedt a világban. Ismerjük azokat a mentségeket, melyek leple alatt mind az 
udvaroncok, mint a jogászok alkalmat kerítenek Isten szégyentelen gúnyolására.2102 Mintha a 
zsoltáros ezt mondta volna: Azt hiszed, hogy kitérhetsz Isten elől azzal a magabiztossággal, 
amit az okos értelmedben táplálsz, sőt még a Mindenható tudását is vitatni akarod, mikor 
pedig igazság szerint minden, a világban jelen levő tudás nem más, mint csepp az Ő 
kimeríthetetlen teljességéből. 

 
11. Az Úr tudja az embernek gondolatjait,2103 hogy azok hiábavalók.2104 
12. Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te 

törvényedre; 
13. Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a 

hitetlennek! 
 
11. Az Úr tudja az embernek gondolatjait. Ismét azoknak az embereknek az 

ostobaságával foglalkozik, akik megpróbálják sötétbe burkolni magukat, és elrejtőzni Isten 
szeme elől. S hogy ne kecsegtethessék magukat hiábavaló ürügyekkel, emlékezteti őket: a 
megtévesztés ködjei rögtön szertefoszlanak, mikor majd meg kell állniuk Isten jelenlétében. 
Semmi sem segíthet nekik, amíg Isten hiábavalóságnak bélyegzi a legravaszabb tanácsaikat. 
A zsoltáros célja a mindenki Bírája elé idézésükkel az, hogy alaposan kutassák át és próbálják 
meg a szívüket. A nagy magabiztosságuk fő oka ugyanis abban rejlik, hogy nem ismerik fel 
Istent, eltemetnek minden különbségtételt a jó és a rossz között, s megkeményítik magukat 
minden érzéssel szemben olyannyira, amennyire csak lehetséges. Megpróbálhatják 
megnyugtatni az elméiket az itt említett eszközökkel, a zsoltáros azonban azt mondja nekik, 
hogy Isten nevetségessé tesz minden efféle játszadozást. Az igazság lehet világos, és jól 
                                                
2101 Az angol változat hozzáteszi az Ő ne tudná? szavakat. „Ezt azonban nem igazolja sem az eredeti, sem 
valamely változat. S tulajdonképpen nem is szükséges, mert a szavak vagy egyszerű állítást fogalmaznak meg, 
’Ő, a ki az embert tudományra tanítja’, vagy ezt a mondatott a 11. verssel összekapcsoltan kell olvasni, ’Az Úr, 
Aki az embert tudományra tanítja, tudja, hogy az emberek gondolatai hiábavalók’. Miután Ő tanítja az embert 
tudományra, vajon ne ismerné az emberi szív minden okoskodását és elgondolását?” – dr. Adam Clarke. 
2102 “Mais nous voyons avec quelles couvertures tant les courtisans que les gens de justice obscurcissent leurs 
entendemens afin que sans aucune vergongne ils osent bien se moquer de Dieu.” 
2103 Horsley olvasata: „elgondolásait”, és megkérdi: Vajon szent Pál a אדם helyett nem עדם-t, vagy inkább עדום-t 
olvasna? V. ö. 1Kor3:20. 
2104 „Az eredeti a הבל szó, ami először is azt jelenti szertefoszlani, vagy semmivé válni, mint  a Jer2:5-ben ’ההבל 

hiábavalóság után jártak, és ויהבלו hiábavalókká lettek’. S ha ebben az értelemben vesszük, akkor 
szertefoszló, tovatűnő, hamarosan semmivé váló dolgot kell jelentenie, és ezért fordítja a szír változat párának. 
Van azonban a הבל szónak másik jelentése is: jelképesen azt jelenti, ’stultescere’, ’megbolondulni’. Így például a 
Zsolt62:11-ben a legjobb így fordítani a héberből: ’Ne bízzatok az elnyomásban és a fosztogatásban, תהבלו-אל  ne 
váljatok hiábavalókká’, azaz bolondokká annak jelzése végett, hogy akik ebben bíznak, törvénytelen eszközökre 
támaszkodnak a meggazdagodásuk végett, ezért teljesen biztosan megtévednek majd, mert ez ebben a dologban 
legtökéletesebb bolondság. S ha a bolondság kifejezés az, amivel a Szentírás a leggyakrabban illeti az ateistákat, 
akkor a legjobban illik ide is, ahol az ateista elmélkedését írja le (=. Vers), aki meg van arról győződve, hogy 
Isten nem látja őt. Ez a gondolata, miután ateista és hamis, ugyanolyan bolond bizonyos értelemben, mint 
amennyire bolondság a tudatlanság, ezért a legpökhendibb is (ami a gyakorlati és a legnagyobb bolondság). Ez 
soha nem fogja megvédeni a pimaszság gonosz cselekedeteit, hanem épp ellenkezőleg, kiteszi azokat mindenféle 
romlásnak a világban. S ebben a stílusban olvassuk a 8. versben foglaltakat is: ’Eszméljetek ti bolondok, és ti 
balgatagok, mikor tértek eszetekre?’ – így ez itt a szó megfelelő jelentése.” – Hammond. 
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ismert, de a zsoltáros kijelenti a tényt, amit sokan észre sem vesznek, s amire jól tesszük, ha 
emlékezünk: a gonoszok, mikor megpróbálnak elrejtőzni a ravasz menedékekben, Istent nem 
képesek megtéveszteni, tehát szükségszerűen önmagukat csapják be. Egyesek így olvassák: 
hogy ők (mármint az emberek) hiábavalók, de ez erőltetett fordítás, s a kifejezésforma olyan, 
amit mind a görögben, mind a héberben fordíthatunk ekképpen: Isten tudja, hogy az emberek 
gondolatai hiábavalóságok. 

12. Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram. A zsoltáros most áttér a fegyelmezés 
nyelvéről a vigasztaláséra, önmagát és az Úr népének más tagjait vigasztalván azzal az 
igazsággal, mely szerint Isten jóllehet próbálhatja őket egy ideig, mégis szemmel tartja a 
valódi érdekeiket és a biztonságukat. Az élet egyetlen időszakában sem szükségtelen erre az 
igazságra emlékeznünk nekünk, akik folytonos háborúzásra kaptunk elhívást. Isten engedhet 
nekünk könnyű időszakokat a gyengeségünk figyelembe vételével, de mindig is kitesz minket 
különféle megpróbáltatásoknak. A vakmerő szélsőségeket, ameddig a gonoszok elmennek, 
már említettük. Ha nem lenne nyugtató szempont, hogy ők alkotják Isten áldott népét, akiket 
Isten a kereszttel gyakoroltat, az állapotuk valóban nyomorúságos lenne. Fontolóra kell 
vennünk, hogy az Ő népének nevezve bennünket elválaszt a világ többi részétől azért, hogy 
részt vegyünk az igazság és az igazságosság kölcsönös művelésének áldott nyugalmában. Az 
egyházat gyakran kegyetlenül elnyomják a zsarnokok a törvény színezete alatt – pontosan 
erről panaszkodik a zsoltáros ebben a zsoltárban. Nyilvánvaló ugyanis, hogy belső 
ellenségekről beszél, akik a nemzet bíráinak állították magukat. Efféle körülmények között a 
testi ítélet arra a következtetésre jutna, hogy ha Isten valóban törődne a jólétünkkel, akkor 
soha nem tűrné, hogy ezek a személyek ilyen gaztetteket kövessenek el. Ennek meggátolása 
végett akarja a zsoltáros, hogy ne bízzunk a saját elképzeléseinkben, s érezzük a felülről jövő 
bölcsesség szükségességét. Szerintem az igeszakasz azt jelenti, hogy csakis az Úr iskolájában 
tanulhatjuk meg fenntartani az elme összeszedettségét, valamint a türelmes várakozás és 
bizakodás magatartását az ínség nyomása alatt. A zsoltáros kijelenti, hogy az a bölcsesség, 
amely mindvégig ellát minket belső békességgel és bátorsággal a hosszas megpróbáltatások 
során, egyikünk számára sem természetes, hanem annak Istentől kell származnia.2105 Ennek 
megfelelően, kiáltja, azok az igazán áldottak, akiket Isten az Ő Ígéjén át hozzászoktatott a 
kereszt eltűréséhez, s a saját Lelke titkos támogatásával és vigasztalásával akadályozta meg az 
elmerülésüket a nyomorúságokban. 

Az igevers kezdő szavai, a Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, kétségtelenül a 
büntetésekre és a kereszt megtapasztalására utalnak, de vonatkoznak a belső megvilágosítás 
ajándékára is. Ezután a zsoltáros hozzáteszi: ezt a bölcsességet, amit Isten belsőleg ültet 
belénk, egyidejűleg a Szentírás is bemutatja és megismerteti.2106 Ezen a módon tiszteli meg az 
írott Íge használatát, ahogyan Pál is mondja, hogy minden dolog „a mi tanulságunkra irattak 
meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen” 
(Rm15:4). Ez megmutatja, honnan kell származtatnunk a türelmünket – Isten jóslataiból, 
melyek ellátnak minket a reménység anyagával a szomorúságaink enyhítése végett. Röviden, 
a zsoltáros szavainak summája az alábbi: A hívőket először is a türelem gyakorlására kell 
buzdítani, hogy el ne csüggedjenek a kereszt alatt, hanem engedelmesen várják Istentől a 
szabadulást. Ezután meg kell őket tanítani arra, miképpen lehet megszerezni az Ő kegyelmét, 
mert természetünknél fogva hajlamosak vagyunk a kétségbeesésre, s minden reménységünk 
gyorsan csődöt mondana, ha nem taníttatnánk felülről arra, hogy minden megpróbáltatásunk 
vége majd az üdvösségünk lesz. Itt a zsoltáros arról az igazságról tesz bizonyságot, hogy Isten 
Ígéje ellát minket bőséges alapokkal a vigasztalódáshoz, és senkinek, aki ezt helyesen veszi 
                                                
2105 “Les hommes ne sont point si sages, qu’au milieu des afflictions continuelles ils taschent d’un courage 
paisible de parvenir jusques au but; mais qui ceste sagesse-la leur est donnee de Dieu.” 
2106 “Mais le Prophete adjouste incontinent, que ceste sagesse laquelle Dieu nous inspire au dedans, nous est 
quant-et-quant proposee et manifestee en la Loy.” 
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igénybe, nem kell soha boldogtalannak vélni, vagy átadni magát a reménytelenségnek és a 
kétségbeesésnek. Az egyik jel, amivel Isten megkülönbözteti az igazi tanítványt a hamistól az, 
hogy az előbbi készen áll és felkészült a kereszt hordozására, s csendesen vár az isteni 
szabadításra anélkül, hogy utat engedne az idegességnek, és türelmetlenségnek. A valódi 
türelme nem abban rejlik, hogy makacs ellenállást tanúsítunk a gonoszságokkal szemben, de 
nem is abban a hajthatatlan nyakasságban, amit a sztoikusok erénynek tekintettek, hanem az 
Isten iránti örömteli engedelmességben, ami az Ő kegyelmébe vetett bizalmon alapszik. Ezen 
az alapon jó okkal szögezi le a zsoltáros alapvető, az Úr népe minden egyes tagja számára 
megtanulandó igazságként azt, hogy ezeknek az ideig-óráig tartó üldöztetéseknek, melyeknek 
ki vannak téve, a vége az lesz, hogy eljutnak az áldott nyugalomba, miután az ellenségeik 
megtették a tőlük telhető legrosszabbat. Megelégedhetett volna annak kimondásával, hogy 
azok a valóban áldottak, akik Isten Ígéjéből megtanulták türelemmel hordozni a keresztet, ám 
hogy készségesebben hajlandóak legyenek jókedvűen egyetérteni az isteni rendelkezésekkel, 
hozzáteszi a vigasztalás ama kijelentését, ami a lelkük szomorúságait hivatott enyhíteni. Sőt, 
tegyük fel, hogy az embernek könnyek, vagy sóhajok nélkül kell elviselnie a 
megpróbáltatásait. Ám ha mégis mogorva reménytelenséggel harapdálja a zablát, efféle 
elvekkel: „Halandó teremtmények vagyunk”, „Hiábavalóság ellenállni a szükségességnek, és 
küzdeni a sors ellen”, „A szerencse vak”, az inkább makacsság, mintsem türelem, amiben az 
Istennel szembeni ellenállás búvik meg a megpróbáltatások eme megvetésében a lelkierő 
színezete alatt. Az egyetlen megfontolás, ami engedékeny meghódolásra készteti az elménket 
ez: Isten, mikor üldöztetésnek tesz ki minket, akkor ezt azzal a végcéllal teszi, hogy 
eljuttasson a nyugalom élvezetéhez. Valahol csak tehát az Isten népe számára elkészített 
nyugalommal, és a bajaik hevességében és zűrzavarában biztosított felüdüléssel kapcsolatos 
eme meggyőződés uralkodik, nehogy elpusztuljanak az őket körülvevő világgal együtt, az 
elegendőnek, sőt több mint elegendőnek fog bizonyulni a megpróbáltatások bármely 
pillanatnyi keserűségének enyhítésére. 

A veszedelmes napok, vagy veszedelem napja alatt a zsoltáros tehát értheti az 
istentelenekre váró örök pusztulást, akiket Isten fenntartott egy bizonyos ideig. De a szavai 
magyarázhatók azzal a jelentéssel is, hogy áldott az az ember, aki megtanult összeszedettnek 
és nyugodtnak maradni a próbákban. Az említett nyugalom tehát az a fajta belső nyugalom, 
amit a hívő élvez még a megpróbáltatások viharaiban is, s az igeszakasz jelentése ez: az 
igazán boldog ember az, aki Isten Ígéje által megtanulta békességgel és higgadtsággal kiállni 
a kívülről jövő gonoszságok támadásait. Mivel azonban hozzáteszi: míg2107 megásták a 
vermet a hitetlennek, így annak érdekében, hogy a mondat két részében foglaltak ellentétjét 
hozzuk ki, szükségesnek látszik azt feltételezni, hogy a zsoltáros inkább dicséri azok 
bölcsességét, akik úgy vélik, Isten azzal a céllal sújtja le őket, hogy megmentse a pusztulástól,  
s végül a boldog végkimenetel lesz az osztályrészük. Szükséges volt megfogalmazni a 
vigasztalásnak ezt a második alapját, mert a szívünket mindenképpen a leghevesebb fájdalom 
járja át, mikor látjuk a gonoszokat diadalmaskodni bármiféle isteni korlátozás nélkül. A 

                                                
2107 Az angol változatban: „míg megássák majd a vermet”, amiről Hammond, aki ugyanúgy fordítja az 
igeszakaszt, mint Kálvin, az alábbiakat mondja: „A עד, míg fordítása ezen a helyen nagyon megzavarhatja az 
igeszakasz értelmét. Azt hihetnénk, hogy a nyugalom מימי רע a gonosz napoktól, azaz az üldöztetéstől (lásd 
Ef5:16), amit Isten a jó embereknek ad meg, addig tart, míg megássák a vermet az istenteleneknek, azaz amíg a 
bűneik mértéke betelik, s a pusztulás készen nem áll majd a számukra. Azonban pont az ellentettje az igaz. 
Eszerint vagy a gonoszok pusztulása az első, és ennek természetes következménye (az általuk elnyomott) jók 
csendje és nyugalma, vagy mindkettő egyszerre következik be ’a szorongattatás azoknak, akik titeket 
szorongatnak, néktek pedig, akik szorongattattok, nyugalom’ (2Thessz1:6-7). S nyilvánvalóan ez az igeszakasz 
jelentése, s így is értelmezhető, ha az אד szót a mikor még kifejezéssel fordítjuk (mint máshol is, Jón4:2: אד היותי, 
’mikor még az én hazámban valék’, Jób1:16: אד זה מדבר, ’még szól vala’), mert akkor nagyon alkalmatos jelentést 
ad: ’Nyugalmat adsz neki – még mikor a vermet ássák’.” Horsley így fordítja a verset: „Hogy nyugalmat adj neki 
a megpróbáltatások napjaiban, mikor még ássák a vermet az istentelennek”. 
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zsoltáros elébe megy a kísértésnek azzal, hogy megfelelően emlékeztet rá: a gonoszok úgy 
maradnak a földön, mint az ágyra kiterített holttest, ami addig van ott, míg a sírját megássák. 
Itt arra figyelmezteti a hívőket, hogy ha meg akarják őrizni az állhatatosságukat, fel kell 
építeniük a maguk őrhelyeit, amint Habakkuk mondja (Hab2:1), s messziről kell nézniük Isten 
ítéletet. Látják majd, amint a világi emberek tobzódnak a világi örömökben, de ha nem 
néznek ennél tovább, akkor utat engednek majd a türelmetlenségnek. Azonban mérsékli majd 
a bánatukat, ha csak arról megemlékeznek, hogy azok a házak, melyek arra szolgálnak, hogy 
éljenek bennük, a holtaknak csak addig biztosítottak, amíg a sírjaikat megássák, továbbá noha 
még a Földön maradnak, már a pusztulásra vannak szánva.2108 

 
14. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét! 
15. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívűek. 
 
14. Bizony nem veti el az Úr az ő népét. A korábban kijelentett igazságot erősíti meg 

még világosabb kifejezésekkel, tagadván azt, hogy Isten elvethetné a népét, akiket bizonyos 
módon örökségének választott. Mikor megpróbáltatások érnek minket, ezt kell tekintetbe 
vennünk, mint a menedék szentélyét, hogy mi Isten népe vagyunk, akiket ingyenesen 
befogadott a családjába, ezért szükségszerűen a legbensőségesebb és leggyöngédebb módon 
kell gondoskodnia a biztonságunkról, megígérvén, hogy ugyanolyan gondosan ügyel az 
egyházára, mintha az a saját öröksége lenne. Így megint azt tanítja nekünk, hogy a türelmünk 
gyorsan elenyészik, és csődöt mond, ha a testi sugallatok zűrzavarát nem csillapítjuk a 
lelkünkre ragyogó isteni kegyesség tudatával. 

15. Mert igazságra fordul vissza az ítélet. A megpróbáltatások sötét időszakában nem 
könnyű felismerni azt a titkos szeretete, melyet Isten még ekkor is táplál a gyermekei iránt, s a 
zsoltáros újabb alapot is ad a vigasztaláshoz: Isten végül majd véget vet a zűrzavarnak, ami 
bizonytalansággal tölti el őket, s visszaállítja a dolgok rendjét. A zsoltáros által használt 
kifejezésforma némileg homályos, s e egyeseket arra vezetett, hogy az igevers első részét úgy 
olvassák, mintha két különálló mondatot tartalmazna: az igazság végül visszatér, majd 
visszatér az ítélet. Ez azonban a tartalom erőteljes kifacsarása. Nekem kétségem sincs afelől, 
hogy a zsoltáros azt akarta mondani: az ítélet majd az igazsághoz igazodik, illetve annak 
megfelelő lesz. S az ítélet alatt itt, mint sok más helyen is, a kormányzatot, vagy a 
közállapotokat érti. A világban uralkodó zűrzavar látszólag az irányítás valamely hibáját, 
vagy igazságtalanságát jelzi, s ezért mutatja fel nekünk, hogy a dolgok vége jó lesz. Többet is 
mond annál, mint hogy az embereknek, akik átadták magukat a vakmerő elnyomásnak, a 
végén majd jogszerű elbánásban lesz részük. A szavainak van mélyebb jelentése is: Isten, 
mikor közbelép a népe állapotának helyreállítása végett, nyíltan a napfényre hozza az Ő 
igazságát, amit addig elrejtett. Ezalatt nem azt kell értenünk, hogy valamikor is a 
legcsekélyebb mértékben eltér a gondviselésében a legszigorúbb becsületességtől, csak nem 
áll fenn mindig az a harmónia és elrendezés, ami az Ő igazságos mivoltát az ember számára is 
láthatóvá tenné, s ennek az egyenlőtlenségnek a helyesbítését nevezi a kormányzás 
igazságának.2109 Ahogyan a napfény is el van rejtve az éjszaka, vagy egy felhős időszak során, 
úgy mikor a gonoszok üldözik az igazat, s meg van nekik engedve, hogy korlátok nélkül 
vessék magukat az igazságtalanságba, az isteni igazságosságot elhomályosítják azok a felhők, 
melyek ily módon kerülnek közénk és az isteni gondviselés közé, s az ítélet bizonyos módon 
elválaszttatik az igazságtól. Mikor azonban a dolgok visszaállnak a helyes állapotukba, az 

                                                
2108 “Que les maisons qui sont destinees aux vivans, pour un peu de temps sont bien concedees aux morts 
cependant qu’on leur fait leur fosse; et qu’en ceste facon ceux qui neantmoins sont destinez a perdition, 
demeurent en vie,” stb. 
2109 “Mais pource qu’au regard des hommes ou ne voit pas tousjours une telle moderation ou temperature que sa 
justice soit apparente; laquelle est nommee Gouvernement juste, apres que l’inequalite est corrigee.” 
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igazság és az irányítás látszólag tökéletes harmóniába kerülnek az eluralkodó 
egyenlőségben.2110 A hitnek kétségtelenül lehetővé kell tennie, hogy meglássuk Isten 
igazságát még mikor a dolgok a legsötétebbek és a legrendetlenebbek is, az igeszakasz 
azonban arról beszél, ami nyilvánvaló az érzéki és tényleges megfigyelés számára, s kijelenti, 
hogy Isten igazsága úgy fog ragyogni, mit az ég, mikor nyugodt és derült. 

És utána mennek mind az igazszívűek. Egyesek az azután, azaz az igazságosság után 
kifejezéssel olvassák, de miután az igazságosság alatt itt az egyenlő és harmonikus igazgatást 
kell értenünk, ami akkor uralkodik, mikor Isten bosszút áll a gonoszokon, és megszabadítja a 
népét, így ez az olvasat aligha alkalmas ide. Inkább látszólag Magát Istent kell érteni, így a 
vonatkozó névmás előtag nélküli. A héberben, mikor Istent említi, a vonatkozó névmás 
gyakorta szerepel a név helyett. A szavak tehát azt jelentik: mikor Isten helyreállítja a rendet a 
világban, az ő népe majd felbátorodik arra, hogy nagyobb jókedvvel kövesse Őt. Még mikor 
arra kapnak is elhívást, hogy a keresztet hordozzák, s a bajaikban és megpróbáltatásaikban 
Utána sóhajtoznak, akkor is szorosabban köti őket az Ő szolgálatához, ha látják ezen a módon 
kinyújtva a kezét, s érezhetően is megtapasztalják a szabadítását. 

 
16. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém2111 a 

hamisság cselekedők ellen? 
17. Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a 

csendességben.2112 
18. Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, 

megtámogatott engem.2113 
19. Mikor megsokasodtak bennem az én gondolataim:2114 a te vígasztalásaid 

megvidámították az én lelkemet.2115 
 
16. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? A zsoltáros itt élénk és grafikus 

módon mutat rá, mennyire híján volt minden emberi segítségnek. Mintha a veszély 
pillanatában kiáltana így: Kicsoda áll mellém? Ki száll szembe az ellenségeimmel? S rögvest 
ezután válaszol is: ha az Úr nem lett volna a segítségére, elvesztette volna a biztonságát. 
Kijelentvén, hogy mikor már az egész világ elhagyta, ily módon menekült meg csodálatosan a 
haláltól, s ezzel annál inkább dicséri Isten jóindulatát és kegyelmét. Mikor emberek segítenek 
rajtunk, ők csak eszközök, melyekkel Isten kegyelme munkálkodik. Mi azonban hajlamosak 
vagyunk fel nem ismerni Isten kezét, mikor látunk bármiféle alárendelt közreműködést a 
szabadításban. Beszél életéről a csendességben (17. vers), mert a holtak a sírban érzelmek és 
erők nélkül fekszenek. A zsoltáros tehát elismeri, hogy nem volt eszköz, amivel az élete 
megmenthető lett volna, ha Isten nem avatkozott volna közbe késedelem nélkül. 

18. Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott. Amit ebben az igeversben mond, 
az megerősíti az előző kijelentést. S hogy még inkább dicsérje Isten jóságát és hatalmát, 
                                                
2110 “On voit un tresbon accord entre la domination et justice en une equalite bien moderee.” 
2111 Horsley olvasata: „Ki áll az én oldalamra?” Az eredeti szavak a יתיצב לי-מי . „Az יתיצב igét”, mondja ez a 
hittudós, „én katonai kifejezésnek tekintem. Szó szerint azt jelenti: ’valakinek a helyét elfoglalni a csatában’.” 
2112 „A héber szó a דומה. Sepulchrum, Pagn. Silentium. Mont. A Septuaginta a τω αδη, Jeromos az in inferno 
kifejezést használja.” – Reeves’ Collation of the Hebrew and Greek text of the Psalms. 
 ,yisadeni, megtámasztott engem. Ezt a hasonlatot bármiféle eldőlő, de megtámogatott, megtámasztott ,יסעדני„ 2113
vagy aládúcolt dologtól kölcsönzi. Milyen gyakran előzi meg ily módon Isten kegyelme a gyenge hívők, és a 
hűtlenek romlását!” – dr. Adam Clarke. 
2114 A Károli-fordításban az aggódásaim szó szerepel – a ford. A Septuagintában és a Vulgatában „a 
szomorúságaim sokasága”. 
2115 Horsley az egész igeverset így olvassa: „A bensőmben levő aggodalmak sokasága közepette a Te 
vigasztalásod megvidámították a lelkemet.” S megjegyzi: „Az eredeti ישעשעו szó azt jelenti: ’örömében ugrálni, 
vagy táncolni’, de az angol nyelv nem viseli el ennek a képnek a vonatkoztatását a lélekre, jóllehet mi is 
mondjuk, hogy ’a szíve ugrált örömében’.” 
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kijelenti: nem közönséges veszélyből menekült meg, hanem bizonyos szempontból magából a 
halálból. A szavak jelentése ez: a halál olyan mereven bámult az arcába, hogy felhagyott 
minden reménységgel önmagát illetően. Amiképpen Pál is beszél róla, hogy megvolt benne a 
halál üzenete, mikor a helyzete kétségbeejtő volt, és feladta az élet reménységét (1Kor1:9). A 
zsoltáros megszabadulásának ténye azt követően, hogy biztosra vette a halált, még 
látványosabbá tette az isteni közbeavatkozást. Ha úgy értelmezzük, hogy csak az evilági 
halálról beszél a lábam eliszamodott szavakban, akkor semmi megmagyarázhatatlan nincs a 
kétségbeesésének körülményeiben,2116 miután Isten gyakran meghosszabbítja az Ő népének 
életét a világban, mikor már elveszítették minden reménységüket, s felkészültek a távozásra. 
Lehetséges azonban, hogy a zsoltáros úgy érti: ez az érzékek nyelvezete volt, s ez azért 
valószínűbb, mert már láttuk, hogy soha nem szűnt meg Istenhez imádkozni – ez pedig annak 
bizonyítéka, hogy még mindig volt némi reménysége. A következő igevers további 
bizonyítékot szolgáltat, mert ott elmondja, hogy a megpróbáltatásaihoz mindig keveredett 
némi vigasztalás. A gondolatok alatt az aggasztó és zavaró gondokat érti, melyek elborították 
volna, ha nem kapott volna felülről vigasztalást. Ebből az igeversből megtanuljuk azt az 
igazságot, hogy Isten beavatkozik a népe oldalán a megpróbáltatásaik és nyomorúságaik 
nagyságának megfelelően, pontosan a szükséges pillanatban, könnyítvén rajtuk a 
szorultságaikban, amiképpen az más helyeken is meg van írva. Mikor nagyobbakká lesznek a 
minket érő csapások, reménykednünk kell abban, hogy az isteni kegyelem annál 
erőteljesebben megmutatkozik majd a vigasztalásunkban a csapások közepette (Zsolt4:2, 
118:5). De ha a test gyengesége miatt felkavarnak és kínoznak is az aggasztó gondok, meg 
kell elégednünk azzal az orvossággal, amiről a zsoltáros itt oly magasztos kifejezésekkel 
beszél. A hívők tudatában vannak az elme két, nagyon különböző állapotának. Egyrészről 
különböző félelmek és aggodalmak sújtják és nyomorgatják őket, másrészről ott van a felülről 
kapott titkos örömük, melyet a szükségeiknek megfelelően kapnak, s ez megóvja őket attól, 
hogy a rájuk zúduló csapások bármiféle bonyolódása, vagy ereje elnyelje őket. 

 
20. Van-é köze te hozzád a hamisság trónjának,2117 a mely nyomorúságot szerez 

törvény színe alatt?2118 
21. Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak 

vérét. 
22. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak 

kősziklája; 
23. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el 

őket; elveszti őket az Úr, a mi Istenünk. 
 
20. Van-é köze te hozzád a hamisság székének? Újabb érvet származtat a 

magabiztossághoz Isten természetéből kiindulva, mert lehetetlen, hogy a gonoszoknak 
kedvezzen, vagy megszentelje a gonosz mesterkedéseiket. Ha Isten az ellenségük, miképpen 
kerülhetik el a pusztulást? A szavak nagyobb erővel bírnak, ha kérdés formájában veti oda 
azokat, hogy megmutassa, mennyire ellentétes minden bűnnel az isteni természet. A trón 
kifejezést azért használja, mert akik ellen a szóban forgó vádat megfogalmazta, azok nem 
közönséges rablók, vagy gyilkosok voltak, akiket általánosan aljasoknak tartottak, hanem 
                                                
2116 “Si nous entendons le glissement du pied, seulement de la mort corporelle, il ne sera point absurde de dire 
que le Prophere ait este en ce desespoir.” 
2117 Károlinál: székének – a ford. 
2118 Dr. Kennicott olvasata: „sub specie legis”, s ebben Horsley is követi őt: „elnyomást formál a törvény színe 
alatt” Fry az egész verset ekképpen fordítja: „Vajon a hamisság törvényszéke összhangban van veled? Ami 
rosszat rendel el ellenem a törvény által?” „Törvényes formákba”, jegyzi meg, „gyakran öntötték az eljárásaikat 
Isten népének üldözői, s mind a polgári, mind a vallási hatóságok szent rendeleteit kiforgatták, s az elnyomás 
eszközeivé tették”. 
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zsarnokok, akik a törvény színe alatt Isten népét üldözték. Ezek, noha elfoglalták az Istennek 
szentelt trónt, beszennyezték és mocskolták azt a bűneikkel, ezért semmi közük sem volt 
ahhoz. Az igeszakasz jelentése jobban kiviláglik az igevers következő mondatából, ahol 
Istentől teljesen elidegenedett személyeknek mondja azokat, akik nyomorúságot szereznek a 
törvény színe alatt, vagy miután a héber חק chok szó jelentése ez, a törvény rendelete vagy az 
írott jogszabály színe alatt. A zsoltáros azokra a züllött bírákra utal, akik a hivatal szigorú 
szabályai követésének színe alatt a legrosszabb fajtájú gaztetteket követik el. Az efféle aljas 
jellemű bírák, mint az közismert, nem más okkal koholják a különféle mentségeket, mint 
hogy megtartván a becsületesség tetszetős látszatát, védjék a gyalázatos elnyomásukat. A 
zsoltáros szavainak jelentése tehát világos: bármennyire is tiszteletreméltó legyen a trón, már 
ami a nevet illeti, Isten szemében elveszíti minden méltóságát és becsületét, mikor a gonosz 
emberek élnek azzal vissza, mert a hamisság soha nem nyerheti el az Ő jóváhagyását. 

21. Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen. Miután a héber גדד gadad, vagy גוד gud 
szó2119 azt jelenti: összeszedni az erőket, vagy emberek csapatát, a zsoltáros nyilvánvalóan 
arra utal, hogy vezető, befolyásos emberekkel, akik nemcsak magánemberekként léptek fel. A 
kifejezés arra is utal, hogy nem egy, vagy két személy üldözte őt, és másokat az Úr népéből, 
hanem egy nagyobb csapat. Mélabúsnak és botrányosnak kellett lennie a dolgok állapotának, 
mikor a gonoszok így uralkodtak a törvényes gyűléseken, s akik a bírói kart alkották, nem 
voltak jobbak egy rablóbandánál. A dolog kétszeresen is bosszantóvá vált, mikor az elnyomás 
ártatlan áldozatait nemcsak sérelmek érték, de még meg is bélyegezték a jellemüket. S mi más 
lenne illetlenebb látvány, mint mikor a törvényszéki eljárás egész menete csak utálatos 
összeesküvés a jó és ártatlan emberek ellen?2120 Az itt feljegyzett példának fel kell készítenie 
bennünket a mondhatni vészhelyzetre, ha napjainkban is bekövetkezik, hogy a gonoszok Isten 
gondviselésében felállíthatják az ítélkezés trónját, és a törvény színe alatt pusztítást 
bocsáthatnak a törvény színe alatt. Bármennyire is tűrhetetlennek látszik első ránézésre, hogy 
minden bűnben ártatlan emberek kegyetlen üldöztetést szenvedjenek a bírák kezétől, és 
szégyen borítsa el őket, mégis látjuk, hogy Isten gyakorta próbálta más esetekben az elnyomás 
eme kettős típusával a gyermekeit. Ezért meg kell tanulnunk nemcsak engedelmesen tűrni az 
igazságtalan erőszakot, de a jellemünkre nézve a legsértőbb és leginkább meg nem érdemelt 
vádakat is.2121 

22. De kőváram lőn én nékem az Úr. A zsoltáros kijelenti, hogy bármekkorák is voltak 
a szélsőségek, amik őt érték, mégis elegendő segítségre lelt egyedül Isten védelmében. Ezzel 
újabb dicséretet mond a hatalmáról, amely akkora, hogy egyedül, minden segítség nélkül 
meghiúsítja a legerőteljesebb törekvéseket – elejét veszi nagyszámú ellenségei minden 
erejének és dühének. Többet is tesz, mint csak kimondja: Isten volt a kővára, ahol 
biztonságban elrejtőzhetett, s aminek a csúcsáról dacolhatott minden támadással. Gratulálván 
magának az isteni védelem okából, majd az ellenségei megsemmisülését jelenti be, mert Isten 
speciális előjogának kell tekinteni, hogy a gonoszságokat, amiket az ellenségei koholnak az Ő 
népe ellen, visszafordítsa a fejükre. Az erőfeszítéseik puszta leverése és meghiúsítása nem 
mutatná be megfelelően az isteni igazságosságot, de Isten ítélete sokkal csodálatosabban 
megmutatkozik, mikor a maguk ásta verembe zuhannak bele, mikor minden ravasz, az 
ártatlan elpusztítására kidolgozott tervük azzal ér véget, hogy a saját ravaszságuk által ők 
semmisülnek meg, s mikor már minden tőlük telhetőt elkövettek, a saját kardjuk által esnek 
el. Nehezen hisszük el, hogy ez lesz a végkifejlet, s ezért mondja kétszer egymás után, az ő 

                                                
 összegyűjt egy csapatot. A Targum szerint: ’felhalmozza a gonoszságokat’, a ,(ya-ghod-du) ,יגודו„ 2119
Septuaginta szerint: ’vadásznak rá’. A גדד, csapatokat lerohan, sereggel megszáll kifejezésből.” – Bythner. 
2120 “Deinde quid minus consentaneum, quam ut tota forensis ratio nihil aliud sit quam scelesta conspiratio ad 
insontes damnandos?” – Latin. 
2121 “Toutesfois pour autant que Dieu a jadis exerce ses serviteurs en l’une et l’autre sorte de tentation, apprenons 
non seulement de porter patiemment une violence injuste, mais aussi les calomnies indignes,” stb. 
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gonoszságukkal veszti el őket; elveszti őket az Úr. Azt is megemlíthetjük, hogy a zsoltáros a 
mi Istenünk kifejezés használatával a bátorítás alapját adja az istenfélőknek, emlékeztetvén 
őket a korábban mondottakra, miszerint Isten nem feledkezik meg a saját örökségéről, sem a 
saját népéről, akiket Őbelé vetett hitre juttatott. 
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95. zsoltár 
 
Bárki is volt e zsoltár ihletett szerzője,2122 arra buzdítván a zsidókat, hogy ünnepélyes 

gyűlésen dicsérjék az Istent, két okot is megnevez, amiért Istent dicsérni kell. Az első, mert 
hatalmával fenntartja a világot, amit teremtett, a másik, mert ingyenes kegyelmével befogadta 
az egyházat a Vele való kegyes viszonyba. Miután sokan veszik Isten dicséretét képmutató 
módon a szájukra, egyidejűleg arra is buzdítja az embereket, hogy legyenek őszinték, 
komolyak és odaszántak a szolgálatban, s életük menetével mutassák meg, hogy nem hiába 
lettek kiválasztva. S hogy még hatékonyabban óvja őket a képmutatástól, megemlíti, hogy 
atyáik a kezdetektől fogva makacs lelkületűek, s Isten iránti hálátlansággal vádolhatók voltak. 
Majd megemlíti a félelmetes büntetést, ami sújtotta őket, s ami eltérítheti a gyermekeiket 
attól, hogy kövessék az ő lázadásuk lábnyomait. 

 
1. Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk 

kősziklájának!2123 
2. Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel. 
3. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. 
4. A kinek kezében vannak a földnek mélységei,2124 és a hegyeknek magasságai is 

az övéi. 
5. A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. 
 
1. Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak. Ezt a zsoltárt szombatnapra írták, amikor is 

tudjuk, hogy a vallási gyülekezetek istentiszteletre jöttek össze. Nem az istenfélők közül 
egyeseket buzdít arra, hogy magánemberként ünnepeljék Isten dicséretét, hanem azt 
parancsolja, hogy nyilvános összejöveteleken tegyék ezt meg. Ezzel megmutatja, hogy a 
külsődleges istentisztelet főleg a dicséret áldozatából állt, nem a halott ceremóniákból. A 
lelkükre köti, hogy siessenek, amivel a készségességüket bizonyíthatják ebben a szolgálatban. 
A קדם kadam héber szó a második igeversben ugyanis, amit én a menjünk elébe kifejezéssel 
fordítottam, azt jelenti: sietni. Felszólítja őket, hogy igyekezzenek Isten jelenlétébe, s az efféle 
intésre szükség volt, ha fontolóra vesszük, hogy a természetünknél fogva mennyire 
nehézkesek vagyunk, mikor Isten a hálaadás gyakorlására szólít fel minket. Az e 
tevékenységben tanúsított tunyaság közvetett megfeddését a zsoltáros szükségesnek tartotta 
Isten ókori népe esetében, s nekünk is tudatában kell lennünk annak, hogy a saját esetünkben 
is ugyanarra a serkentésre van szükség, mivel a szívünk ugyanazzal a hálátlansággal van 
eltelve. Mikor arra szólítja fel őket, hogy jöjjenek Isten színe elé, akkor olyan nyelvezetet 
használ, mely alkalmas az istentiszteleten résztvevők buzgóságának serkentésére, mert semmi 
sem kellemesebb, mint Isten jelenlétében kínálni olyan áldozatot, amelyről Ő Maga mondja, 

                                                
2122 Ennek a zsoltárnak nincs bevezetője, de a Septuaginta, a Vulgata, az etióp, az arab és a szír változat, 
valamint Pál apostol a Zsid4:7-ben Dávidnak tulajdonítja. Ezért kétség sem férhet hozzá, hogy Izrael kedves 
énekesének az egyik kompozíciója. 
2123 Horsley a második mondatot ekképpen olvassa: „Keltsünk hangosan zúgó melódiát a mi szabadításunk 
kőszilájának”, amivel kapcsolatosan megjegyzi: „A הריע ige azt jelenti: bármiféle hangos hangot kelteni, vagy 
emberi hanggal, vagy zeneszerszámmal. A zsoltárokban ez általában a hangok és hangszerek kevert zajára utal a 
templomi szolgálatban. A szónak ez a tág értelme az angolban nem adható vissza mással csak körülírással. Mant 
püspök ebből a megjegyzésből kiindulva megkísérelt ehhez illeszkedve megadni néhány hangszert, amit 
általánosan használtak a templomi dicséretben: „Jöjjetek, énekeljük az Úr dicséretét! Neki énekelje a zúgó kórus, 
harsonával, hárfával és zengő cimbalommal: Ő a kőszikla, melyre a reménységünket helyezzük!” 
2124 „A föld mélységei”, ellentétben „a hegyek magasságaival” világosan a földgolyó ama legmélyebb és 
legrejtettebb zugait jelenti, melyeket csak és kizárólag Isten szeme képes látni. Horsley olvasata: „Az Úr, Akinek 
kezében vannak a Föld legmélyebb zugai, s Akié a hegyek elérhetetlen csúcsai.” 
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hogy el fogja fogadni. Valójában tehát azt mondja: Isten jelen volt tanúsítani ezt, nehogy azt 
gondolják, hogy a szolgálatuk hiábavaló. Máshol már megmutattam, miféle értelemben volt 
jelen Isten a szentélyben. 

3. Mert nagy Isten az Úr. Ezekkel a szavakkal emlékeztet minket a zsoltáros arra, hogy 
milyen sok okunk van Istent dicsérni, s milyen távol állunk attól, hogy azokat a hazug 
dicshimnuszokat használjuk, melyekkel a szónokok a földi fejedelmeknek szoktak hízelegni. 
Először felmagasztalja Isten nagyságát, hallgatólagos ellentétet állítva fel közötte és azok 
között a hamis istenek között, akiket a emberek koholtak maguknak. Tudjuk, hogy a világban 
mindig is megvolt az istenek serege, amiképpen Pál mondja: „Mert ha vannak is úgynevezett 
istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr” (1Kor8:5). Meg kell 
figyelnünk az ellentétet Izrael Istene és az összes többi között, akiket az ember alkotott a 
zabolátlan képzelgése során. Ha bárki azt veti ellenébe, hogy „egy bálvány sincs a világon” 
(1Kor8:4), arra elegendő azt válaszolni, hogy a zsoltáros célja az emberek hiábavaló 
téveszmének leleplezése, akik a saját ostoba elgondolásaikkal formáltak isteneket. Elismerem, 
hogy ezzel a kifejezéssel az angyalokra is gondolhatott, mikor kijelenti, hogy Isten akkora 
kiválósággal rendelkezik, ami sokkal magasabbra emeli Őt minden menyei dicsőségnél, 
minden isteninek tekinthető dolognál, és minden hamis földi istennél.2125 Az angyalok 
valóban nem istenek, de a név lehetővé teszi, hogy helytelenül rájuk vonatkoztassuk azon az 
alapon, hogy közel vannak Istenhez, sőt mi több, azon az alapon is, hogy azok szerint az 
emberek szerint istenek is, akik szertelenül és babonásan felmagasztalják őket. Ha a mennyei 
angyaloknak maguknak is hódolniuk kell Isten fensége előtt, akkor a sértés csúcsa lenne őket 
olyan istenekhez hasonlítani, akik csak agyszülemények. Isten nagyságának bizonyítása 
végett parancsolja a zsoltáros, hogy nézzük meg, miképpen alkotta Ő a világot, amit Isten 
keze munkájának és a hatalmának alávetettnek jelent ki. Ez az egyik általános alapja Isten 
dicséretének, hogy Ő világosan kimutatta a dicsőségét a világ teremtésében, s azt akarja, hogy 
naponta ismerjük el: Ő kormányozza azt. Mikor a zsoltáros azt mondja: kezében vannak a 
földnek mélységei, az azt jelenti, hogy az Ő gondviselése irányítja és alá van vetve a 
hatalmának. Egyesek így olvassák: a földnek határai, de az itt szereplő szó mélységeket 
jelent, ami szembe van állítva a hegyek magasságával. A héber szó tulajdonképpen keresést 
fejez ki. 

 
6. Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le;2126 essünk térdre az Úr előtt, a mi 

alkotónk előtt! 
7. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőinek népe2127 és az ő kezének juhai 

vagyunk; ma, ha meghalljátok az ő szavát.2128 
 
6. Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le. Most, hogy a zsoltáros azért a nemzetek 

közötti elsőségért buzdítja hálaadásra Isten népét, amit ingyenes kegyességének gyakorlásával 
ruházott rájuk, a nyelvezete hevesebbé válik. Isten bőséges okot szolgáltat nekünk a 
dicséretre, mikor felruház minket lelki megkülönböztető képességgel, s egyáltalán nem a mi 
érdemeinkre alapozva emel minket elsőségre az emberiség többi részéhez viszonyítva. Három 
egymást követő kifejezéssel fejezi ki az Ábrahám gyermekire háruló egyetlen kötelességet, 
ami nem más, mint önmaguk teljes odaszánása Istennek. Az Isten imádata, amiről a zsoltáros 
itt beszél, bizonyosan oly fontosságú dolog, ami az egész erőnk bevetését megköveteli. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy hosszasabban is elidőzik egy ponton, mégpedig Isten atyai 

                                                
2125 “Deum ita excellere, ut longe emineat supra omnem coelestem gloriam et quicquid divinum est, non minus 
quam supra omne terrenum figmentum.” – Latin. 
2126 „Azaz, a térdein és tenyerein támaszkodó imádó a homlokával érinti a földet, lásd 2Krón7:3.” – Fry. 
2127 A Károli-fordítás szerint: az ő legelőjének népei – a ford. 
2128 A Károli-fordítás szerint: vajha ma hallanátok az ő szavát – a ford. 
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kegyességén, ami Ábrahám utódainak kizárólagos örökbefogadásában mutatkozott meg az 
örök élet reménységére. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak a belső hálaadásról 
beszél, hanem a kegyesség külső gyakorlásának szükségességéről is. A három használt szó 
arra utalnak, hogy Isten népének a kötelességük ellátása során nyilvánosan kell áldozatot 
bemutatni Istennek a letérdelés és az imádat más jeleivel egyetemben. Az Úr előtt kifejezést 
úgy kell értenünk, ahogyan az előbb utaltam rá: a népnek a szövetség ládája előtt kell 
leborulnia, mert az utalás az istentisztelet módjára vonatkozik a törvény korában. Ezt a 
megjegyzést azonban egy fenntartással kell tennünk, miszerint az imádóknak a mennyre 
kellett tekinteniük, és lelki módon kellett az Urat imádniuk.2129 

7. Mert ő a mi Istenünk. Miközben igaz, hogy minden ember Isten dicséretére 
teremtetett, további okai vannak annak, hogy azt mondja, az egyház főleg erre a célra 
formáltatott (Ézs61:3). A zsoltáros joggal követelhette ezt a szolgálatot konkrétabban az Ő 
választott népétől. Ez az oka annak, amiért Ábrahám gyermekeinek elméibe vési azt a 
felbecsülhetetlen előjogot, amit Isten ruházott rájuk, mikor a védelmébe vette őket. Mikor 
azonban azt mondja ki, hogy Ő az egyház Pásztora, az alatt többet is ért annál, hogy megadja 
nekik a közös táplálást, támogatást és kormányzást, amit egyébként az egész emberiségre 
kiterjeszt. Azért nevezi Őt így, mert elkülöníti az egyházat a világtól, s különleges és atyai 
bánásmódban részesíti őket. Ennek megfelelően beszélt itt az Ő népéről, mint az Ő 
legelőjének népéről, akikre különleges gonddal vigyáz, és elárasztja őket mindenféle áldással. 
Az igeszakasz gördülékenyebb lett volna, ha a zsoltáros a legelőinek nyájai, és az Ő kezének 
népe névvel illeti őket,2130 vagy egyszerűen csak annyit tesz hozzá, hogy az Ő nyája,2131 így a 
jelkép következetesebb és világosabb lett volna. A zsoltáros célja azonban nem annyira a 
kifejezés eleganciája, mint inkább az volt, hogy éreztesse a néppel azt a felbecsülhetetlen 
kegyet, amit az örökbefogadás folytán nyertek el, s melynek következtében kapták az elhívást, 
hogy éljenek Isten hűséges felügyelete alatt, a mindenféle áldás élvezetében. Nem azért 
nevezi őket a keze juhainak, mert az Ő keze alkotásai, hanem inkább azért, mert az Ő keze 
vezeti őket, vagy francia kifejezéssel: le Troupeau de sa conduite.2132 A jelentés, amit egyesek 
kölcsönöztek a kifejezésnek, mintha azt sugallaná, hogy Maga Isten akarta táplálni a népét 
bérelt pásztorok alkalmazása nélkül, talán bajosan származtatható a szavak eredeti 
jelentéséből. Abban azonban nem lehet kételkedni, hogy a zsoltáros azt a nagyon kegyelmes 
és családias vezetésmódot igyekszik kifejezni, amit abban az időben csak ez az egyetlen nép 
élvezett. Nem mintha Isten nem lett volna meg emberi közreműködés nélkül, rábízván a 
népről való gondoskodást a papokra, a prófétákra, a bírákra, majd később a királyokra. Ez 
alatt nem ért többet, mint hogy ellátván a népe Pásztorának hivatalát, más felügyeletet 
gyakorolt felettük ahhoz az általános gondviseléshez viszonyítva, amit az egész világra 
kiterjeszt. 

                                                
2129 “Il faut neantmoins tousjours adjoustor ceste exception, que les fideles eslevans les yeux au ciel, adorent 
Dieu spirituellement.” 
2130 Hammond, miután hasonló megjegyzést tesz, hozzáfűzi: „Ésszerűbb azonban a magyarázatot a רעה szó [amit 
Kálvin legelőnek fordít] másik jelentéseiből kiindulva megadni, melyek a táplálás, és az irányítás, s egyformán 
vonatkoztatható emberekre és állatokra. Ebből csak hasonlóság alapján a מרעה, ami legelőt jelent, ahol az állatok 
táplálkoznak, jelentenie kell az uradalmat, vagy királyságot, vagy bármiféle πολιτεια-t is, mellyel az embereket 
vezetik. Ami pedig a másik részt illeti, a keze juhai alkalma, bár jelképes kifejezés lesz: a pásztor, aki legelteti, 
uralja és vezeti a juhokat, teszi ezt a kezével, mely a vesszőt és a pásztorbotot tartja, Zsolt23:4. A zsidó arab 
olvasat: ’a legeltetésének népe, vagy nyája, és a vezetésének juhai’.” 
2131 A szövegben ez áll: „Si tantum nomen Legis posuisset” Ez nyilvánvaló nyomtatási hiba a Gregis helyett. A 
francia változat szerint: „Le Troupeau”. 
2132 A felügyelete, vagy vezetése alatt álló nyáj. 
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Ma, ha meghalljátok az ő szavát.2133 A héber magyarázók szerint ez egy, az előző 
mondattal kapcsolatban álló feltételes mondat, mely magyarázat szerint a zsoltárost úgy kell 
tekintenünk, mint aki arra figyelmezteti a népet: csak addig őrizhetik meg a kiváltságukat és 
megkülönböztetettségüket, amíg engedelmeskednek Istennek.2134 A görög változat 
összekapcsolja az utána következő igeverssel: ma, ha halljátok az Ő hangját, ne 
keményítsétek meg a ti szíveteket, s ez jó magyarázat ebben az összefüggésben. Ha a héber 
igemagyarázók megosztását vesszük figyelembe, akkor a zsoltáros látszólag azt mondja, hogy 
Ábrahám leszármazottai voltak Isten kezének nyája, mert közöttük tette le az Ő törvényét, ami 
mondhatni az Ő pásztorbotja volt, s ezzel mutatta ki, hogy Ő a pásztoruk. A ha-nak fordított 
héber אם kötőszó ebben az esetben inkább leíró lenne, semmint feltételes, és fordíthatnánk 
mikor-nak.2135 Ezzel hatalmas különbségnek jelenti ki a zsidók és a környező nemzetek között 
azt, hogy Isten a hangját az előbbiekhez irányította, amint többször is meg van írva, hogy ezt 
nem tette meg másokkal (Zsolt147:20, 5Móz4:6-7). Mózes ezt a más népekhez viszonyított 
felsőbbrendűség alapjának jelentette ki: „melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna 
az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr?”. Az ihletett szerzők, amint ez közismert, gyakorta 
kölcsönöztek Mózestől, s a zsoltáros a ma kifejezéssel utal rá, milyen hangsúlyosan voltak a 
zsidók Isten népe az Ő szavát hallgatván, mert ennek bizonyítéka nem volt messze tőlük, ott 
volt a szemük előtt. Megparancsolja nekik, hogy ismerjék el Istent a pásztoruknak, mivelhogy 
hallják a hangját. Ez pedig a különleges kegyelmének példája volt, mikor ilyen leereszkedő és 
atyai módon szólította meg őket. Egyesek a határozószót a buzdítások egyikének tekintik, és 
így olvassák az igeszakaszt: Szeretném, ha meghallanák a hangomat, ez azonban erőszaktétel 
a szavakon. Az igeszakasz gördülékeny az általunk adott a másik jelentéssel. Mivel a 
zsidóknak folytonos lehetőségük nyílt Isten hallgatására, mert pásztorukként nemcsak 
egyetlen, vagy csak évenkénti bizonyítékát adta annak, hogy gondoskodik róluk, hanem 
folytonosan példázta azt, így kétség sem férhetett hozzá, hogy a zsidókat választotta a 
nyájának. 

 
8. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján 

a pusztában:2136 
9. A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták 

az én cselekedetemet. 
10. Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen,2137 és mondám: Tévelygő 

szívű nép ők,2138 és nem tudják ők az én útamat! 
                                                
2133 Az ókori zsidó szerzők gyakorta vonatkoztatják ezeket a szavakat a Messiásra, s ebből kiindulva állították, 
hogy ha az egész Izrael megtérne, még aznap eljönne a Messiás, mert meg van írva: „ma, ha meghalljátok az ő 
szavát”. 
2134 Hammond megjegyzi, hogy az itt a ha szóval fordított אם kötőszó más helyeken óhajtó módú jelentéssel bír, 
mint például a 2Móz32:32-ben: „De most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, 
a melyet írtál”, így tehát itt is fordítható ekképpen: „Vajha meghallanátok ma az ő szavát”. Ez a fordítás vélhető 
szükségesnek ahhoz, hogy teljessé tegye az igeszakasz értelmét ebben az igeversben, ami egyébként tekinthető a 
8. versben foglaltaktól függőnek (bár nem annyira alkalmasan), és a nélkül nem is teljesnek”. Majd így folytatja: 
„Vélekedhetünk azonban úgy is, hogy a אם kötőszó ha értelmű fordításával talán teljesebb az igevers ekképpen: 
’Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!  Mert ő a mi Istenünk, mi 
pedig az ő legelőinek népe, és az ő kezének juhai vagyunk, ha ma meghalljátok az ő szavát’, azaz gyorsan – ha 
gyorsan engedelmeskedtek Neki. Ily módon, feltételes ígéretnek állítva be a szavakat kényszeríti ki a feltétel 
teljesítését a részünkről. A feltétel, aminek a teljesítésére buzdít (6. vers), nem más, mint megadni Istennek a 
tiszteletet és alázatosan engedelmeskedni Neki, s az ehhez kötődő ígéret az, hogy Ő lesz az Istenük, ők pedig a 
legelőjének népe, azaz Isten ugyanúgy a gondjukat viseli majd, mint a pásztor a nyájának, megőrizvén őket 
minden ellenségüktől, a midianitáktól, a filiszteusoktól, a kánaánitáktól, stb.” 
2135 “Non erit proprie conditionalis, sed expositiva; vel pro temporis adverbio sumetur.” — Latin. “Ne sera pas 
proprement conditionnelle, mais expositive; ou bien elle sera prinse pour Quand.” 
2136 Azaz, Midián pusztájában, ahová a vörös-tengeri átkelést követően jutottak. A Hóreb felé vezető útjukon a 
negyedik állomásuk volt Refidim, ahol az itt említett bűnös viselkedéssel voltak vádolhatók. 
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11. Ezért2139 megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam 
helyére.2140 

 
8. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál. A zsoltáros, miután 

felmagasztalta és dicsérte Istennek, a Pásztoruknak a jóságát, alkalmat vesz arra, hogy miután 
nyakasak és engedetlenek voltak, emlékeztesse őket a kötelességükre: az Ő nyájaként 
rugalmas és szelíd engedelmességgel kell adózniuk. S hogy még jobban belevésse elméikbe, 
szemükre veti atyáik makacsságát. A מריבה Meribáh kifejezés használható köznévként, a vita, 
vagy civakodás megjelölésére, de miután a zsoltáros nyilvánvalóan a 2Móz17:2-7-ben 
feljegyzett történetre utal,2141 én jobbnak láttam itt a hely megnevezésének tekinteni – 
ahogyan a מסה Maszszáh is.2142 A második mondatban azonban, ahol a megkísértés történt, 
vélhetjük elégségesnek a hely leírását a puszta szóval, s ha bárki a kísértés napján a 
pusztában olvasatot alkalmazza (a Maszszáh helyett), az ellen semmi kifogás nem merülhet 
                                                                                                                                                   
2137 Pál, ezt az igeszakaszt idézve a Zsid3:9-ben összekapcsolja a negyven évig szavakat az előző vers befejező 
részével: „A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven 
esztendeig”, miközben a héber szövegben – amiképpen Kálvin is fordítja – ezek a 10. vers elejét alkotják. Ez 
azonban a masszoréta rendszer punktálásától függ, amit az apostol nem követett. Csekély jelentősége van annak, 
hogy a negyven évig szavakat a 9. vers végéhez, vagy a 10. vers elejéhez kapcsoljuk, mert az igeszakasz lényegi 
jelentése egy és ugyanaz marad. Ha az izraeliták negyven éven át kísértették az Urat, Ő küzdött velük ebben az 
időszakban, s ha ilyen hosszan küzdött velük annak oka az volt, hogy kísértették Őt. Az apostol megmutatja, 
hogy e két olvasat közül bármelyik alkalmazható, mikor annak a fejezetnek a 17. versében, ahelyett, hogy úgy 
beszélne arról a 40 éves időszakról, mint amelynek során az izraeliták kísértették az Urat, úgy beszél, mint arról 
az időszakról, melynek során az a lázadó nép haragította Őt. „Kikre haragudott vala pedig meg negyven 
esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában?” 
ם תעי לבבע 2138 , am toe lebab, „tévelygő szívű nép”. A תעי toe a תעה taah, elcsavargott, elhajlott szóból 
származik. A Septuagintában, amit Pál is követ a Zsid3:10-ben, az αει πλανωνται szerepel, amiből Reeves arra 
következtet, hogy az עם תעי, populus erratium, „a nép, mely téved”, helyett olvashatták az עלם תעי, „mindig 
tévelyegnek” kifejezést. A tévelygő szívű kifejezés hangsúlyos, jelzi azt a hatalmas jelentőséget, amit Isten a szív 
állapotának tulajdonít. Moses Stuart a jelen igeszakaszra vonatkozó kommentárjában, amiképpen az a Zsid3:10-
ben szerepel, a szívet szószaporításnak tartja, így szerinte a kifejezés egyszerűen csak azt jelenti: mindig 
tévelyegnek, azaz folytonosan letérnek a helyes útról. A kifejezés azonban másik jelentést hivatott közvetíteni, 
nevezetesen azt, hogy Isten, mikor megítéli az emberek jellemét és viselkedését, különös figyelmet fordít a szív 
állapotára. A szív az, amit főleg megkövetel az engedelmességünkben, s ez az, amire elsősorban tekint az 
emberek engedetlenségében. Mikor becsületes az általános alkata, céljai és elvei tekintetében, akkor Isten sok 
kudarcot és gyengeséget elvisel. Mikor viszont nem őszinte, Isten nem tulajdonít semmi értéket sem a külső 
megvallásoknak, vagy cselekedeteknek, bármilyen jók is legyenek azok önmagukban. Mi magunk is hasonló 
alapelv szerint járunk el, s ebben igazunk is van. Ha az ember rájön, hogy joggal feltételezi, hogy akikkel szoros 
kapcsolatban áll, azok szíve iránta hamis és csalafinta, akkor megszűnik tisztelni és szeretni őket, bármit is 
valljanak amazok a barátságról. A görög költő sorai, bár nem egyeztethetők össze a keresztyén jóindulat 
érzéseivel és szelídségével, melyek ebben az esetben az illető gyűlölete helyett sajnálatot és bánatot keltenek, 
mégis megmutatják, hogy az emberek egyetemesen, a természetüknél fogva veszik figyelembe a szív állapotát 
mások velük kapcsolatos megvallásainak és viselkedésének a megítélése során. Εχθοσ γαρ μοι χεινος ομως 
αιδαο πυλησιν ος χ ετερον μεν χευθει ενι φρεσιν, αλλο δε βαζει, Gyűlölöm őt, mint a pokol kapuit, aki 
becsületességet színlel irántam, de más dolgokat forgat az elméjében. 
2139 A Károli-fordítás szerint: A kiknek megesküdtem - a ford. 
2140 Az eskü, amit itt Isten említ a 4Móz14:20, 23-ban olvasható. 
2141 A zsidó történetnek erre a figyelemre méltó szakaszára más helyeken, más célokból is utal. Néha feddi az 
izraelitákat a bűneik miatt, mint az 5Móz9:22-ben: „És Thaberában, Massában, és Kibrot-Taavában is haragra 
indítátok az Urat”. Néha arra figyelmezteti őket, hogy hasonló bűnökbe ne essenek, mint pl. az 5Móz6:16-ban: 
„Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, miképen megkísértettétek Maszszában!”. Máskor pedig a Leviták 
hűségének példájaként hozza fel, akik ragaszkodtak Istenhez a próba eme körülményei között, 5Móz33:8: 
„Léviről pedig monda: A te Thummimod és Urimod a te kegyes férfiadé, a kit megkísértél Masszában, a kivel 
perbe szálltál Mériba vizeinél”. 
2142 Az angol változatban: „a felingerlésben – a kísértés napján”. A legkiválóbb bibliatudósok azonban Kálvinnal 
értenek egyet, aki úgy véli, jobb megtartani, mintsem lefordítani a Meribáh és Maszszáh neveket. Az így 
elnevezett helyek azért kapták a nevüket, mert itt ingerelték fel és kísértették meg az izraeliták Istent, s a 
tulajdonneveik megtartása nagyobb hatékonyságot és elevenséget kölcsönöz a hasonlatnak. Lásd Zsolt81:8 is. 
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fel. Egyesek úgy vélik, hogy a Maszszáh és a Meribáh két különböző hely volt, de én nem 
látom alapját ennek az elgondolásnak, emellett az ennyire csekély fontosságú dologban nem 
szükséges túlontúl finomkodnunk, vagy kíváncsiskodnunk. A zsoltáros különböző 
kifejezésekkel nagyítja fel a szívnek a nép által mutatott keménységét, s hogy nagyobb hatást 
váltson ki, Istent mutatja be beszélőként.2143 A szív keménysége alatt kétségtelenül az Isten 
Ígéje iránt mutatott bármely megvetést érti, jóllehet annak sok fajtája lehet. Látjuk, hogy 
mikor az Ígét hirdetik, azt egyesek hűvös és megvető módon fogadják, mások finnyásan 
félrelökik, miután átvették. Megint mások gőgösen elutasítják, s vannak, akik nyíltan kiontják 
rá a dühüket megvetéssel és istenkáromlással.2144 A zsoltáros az általa használt egyetlen 
kifejezéssel említi mindezeket a kötelességszegőket: a gondatlant, a finnyást, az Íge megvetőit 
és azokat, akiket az Ígével való szembeszegülésre az őrültségük és a szenvedélyük sarkall. 
Mielőtt a szív lágynak és alkalmazkodónak lenne ítélhető Isten Ígéjének hallgatásához, 
szükséges, hogy tisztelettel, és hajlamosan az engedelmességre fogadjuk az Ígét. Ha nem hoz 
magával tekintélyt és súlyt, akkor megmutatjuk, hogy nem tiszteljük Istent jobban, mint a 
hozzánk hasonló másik embert. S ebben rejlik a szívünk keménysége, bármi is legyen annak 
oka, akár az egyszerű gondatlanság, akár a büszkeség, akár a lázadás. Szándékosan választotta 
ki az itt használt gyűlöletes kifejezést, hogy a tudtunkra adja, micsoda förtelmes dolog Isten 
Ígéjének megvetése, mint ahogyan a törvényben a házasságtörés szót használják a paráznaság 
és mindennemű tisztátalanság, valamint a gyilkosság szót mindenféle erőszak, sérelem, 
gyűlölet és ellenségeskedés megjelölésére. Ennek megfelelően azt az embert mondja 
keménynek és kőszívűnek, aki hanyagul kezeli Isten Ígéjét, és nem engedelmeskedik annak, 
még ha nem is veti azt meg nyíltan. Nevetséges a pápisták erőfeszítése, melyet erre az 
igeszakaszra alapoztak az akarat szabadságáról szóló kedvenc tanításuk alátámasztására. Meg 
kell jegyeznünk, hogy először is minden ember szíve a természeténél fogva kemény és kő, 
mert a Szentírás nem úgy beszél erről, mint csak egyeseket érintő betegségről, hanem úgy, 
mint az emberiséget általánosan jellemző valamiről (Ezék36:26). Ez egy velünk született 
romlottság, de mégis önkéntes. Mi ugyanis nem ugyanabban az értelemben vagyunk 
érzéketlenebbek, mint a kövek,2145 s az ember, aki nem tűri, hogy Isten Ígéje igazgassa, a már 
korábban is kemény szívét még keményebbé teszi, s meg van győződve a maga értelmét és 
makacs érzéseit illetően. Emiatt ebből semmi módon sem következik, hogy a szív lágysága – 
a szív hajlékonysága minden irányban – a mi parancsunkra áll elő.2146 Az ember akarata a 
természetes romláson keresztül teljes mértékben a rosszra hajlik, vagy helyesebben szólva 
homlokegyenest törtet annak elkövetésére. S mégis, minden ember, akik nem 
engedelmeskednek Istennek, önmagukat keményítik meg, mert a rossz cselekvésének 
szégyene egyedül és kizárólag csak rá hárul. 

9. A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem. A zsoltáros, amint 
már említettem, arra célozgat, hogy a zsidóknak a kezdettől fogva romlott, és majdnem 
                                                
2143 Mant és Walford azt feltételezik, hogy a 7. vers második részében mutatja be a zsoltáros Istent beszélőként, 
ahol ezt olvassuk: „ma, ha meghalljátok az ő szavát”. „Egy majdnem észrevehetetlen átmenettel”, jegyzi meg az 
első bibliatudós, „történik itt a személyváltás: az Úr válik beszélővé, s az ennek megfelelő témaváltással az óda, 
ami az evangélium áldásai feletti örvendezésre buzdítással kezdődött, egy ünnepélyes, szenvedélyes és 
lenyűgöző intéssel fejeződik be az engedetlenség veszélyéről. Ez mélyen belevési az elmébe a figyelmeztetést 
azzal a megszakítással, ami nagyon alkalmas a figyelem felkeltésére és a kívánt hatás elérésére”. Dimock arra a 
következtetésre jut, hogy miután Isten van bemutatva beszélőként a 7. vers második részében, Mudge-dzsal 
hasonlóan nekünk is בקולי-t kell olvasni a בקלו helyett, illetve, ahogyan 37 kéziratban és még két további helyen 
szerepel, בקולו –t: „Ó bárcsak meghallanátok a hangomat ma, hogy meg ne keményítsétek a szíveiteket”, stb. 
2144 “Ab aliis frigide audiri, et contemptim; ab aliis fastidiose respui; ab aliis superbe rejici; ab aliis etiam furiose 
non sine probro et blasphemia proscindi.” — Latin. 
2145 “Combien qu’une telle perversite nous soit naturelle, toutesfois pource qu’elle est volontaire, et que nous ne 
sommes pas insensibles comme les pierres.” 
2146 “Il ne s’ensuit pas neantmoins qu’il soit en nostre puissance d’amollir nostre coeur, ou de le flechir en l’une 
et l’autre part.” 
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taníthatatlan volt a lelkük. S két oka volt annak, amiért nagyon hasznos volt emlékeztetni a 
gyermekeket az atyák vétkeire. Tudjuk, mennyire hajlamosak az emberek követni az elődeik 
példáit: a szokás szentesítést szül, ami régi, az tiszteletreméltóvá válik. S olyan az otthoni 
példa megvakító hatása, hogy bármit is követtek el ősatyáink, azt felülvizsgálat nélkül tartják 
erénynek. Erre látunk példát a pápaságban annak a vakmerőségnek az esetében, amivel az 
atyák tekintélyével szembeszegülnek Isten Ígéjének. A zsidók mindenki másnál 
hajlamosabbak voltak megtévedni ebben a dologban, mert megszokták, hogy mindig az 
atyáikkal dicsekedjenek. A zsoltáros ennek megfelelően igyekszik elvonni őket az atyáktól, 
megemlítvén azt a szörnyűséges hálátlanságot, amivel vádolhatók. A másik ok, amire már 
utaltam is, hogy meg akarta nekik mutatni: mennyire szükséges volt őket erre a dologra 
figyelmeztetni. Ha az atyáik nem mutattak volna lázadó lelkületet, akkor visszavághattak 
volna az alábbi kérdéssel: milyen alapon figyelmezteti őket a szív keménységére, mikor a 
nemzetükre egészen addig a taníthatóság és a kezelhetőség voltak a jellemzők? Ám tény, 
hogy ennek az ellenkezője állt fenn: az atyáik a kezdettől fogva romlottak és makacsok 
voltak, így a zsoltárosnak jó oka volt ennek a konkrét bűnnek a helyesbítésére. A következő 
szavakat pedig két módon is lehet értelmezni. Miután az Isten kísértése nem más, mint a 
beteges és indokolatlan vágyakozás az Ő hatalmának bizonyítékára,2147 értelmezhetjük az 
igeverset egyben: megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az 
én cselekedetemet. Isten nagyon jogosan panaszolja, hogy újabb bizonyítékokat követeltek, 
mikor az Ő hatalmáról már bőségesen meggyőződhettek a tagadhatatlan bizonyítékokkal. Van 
azonban egy másik lehetséges jelentése is a próbára tettek kifejezésnek, melynek megfelelően 
az igeszakasz jelentése az alábbiak szerint alakul: Atyáitok megkísértettek engem azzal, hogy 
megkérdezték, hol volt az Isten mindazon jótétemények ellenére, amit velük tettem, s próbára 
tettek engem, azaz tényleges tapasztalatokat szereztek arról, milyen vagyok, mert én nem 
szűntem meg nyílt bizonyítékait adni a jelenlétemnek, így tehát látták a munkámat.2148 
Bármelyik jelentést fogadjuk is el, a zsoltáros célja nyilvánvalóan annak bemutatása, 
mennyire megbocsáthatatlan a zsidók részéről, hogy úgy vágytak Isten hatalmának 
kifürkészésére, mintha az el lett volna rejtve, s mintha nem tanulhattak volna a 
legelvitathatatlanabb bizonyítékaiból.2149 Ha elfogadjuk, hogy nem volt részük az előbb 
említett bemutatásában, akkor is kimutatták volna azzal az illetlen lelkületüket, mikor Istentől 
választ követeltek, miért nem látta el őket hússal és itallal. Azonban kételkedni a jelenlétében 
azután, hogy kinyújtott kézzel hozta ki őket Egyiptomból, s a legmeggyőzőbb tanúságokkal 
bizonyította a közelségét – nos, ezután kételkedni a jelenlétében ugyanúgy, mintha soha nem 
jelent volna meg, az oly fokú romlott feledékenységet jelentett, ami csak fokozta a bűnűket. 
Egészében véve én úgy vélem, hogy az igeszakasz jelentése az alábbi: atyáitok megkísértettek 
engem, bár bőséges bizonyítékokat kaptak – világos és tagadhatatlan bizonyítékokon át 
láthatták, hogy Ő az Istenük – sőt, még a munkáim is világosan eléjük tárultak. Ez a lecke 
ugyanúgy vonatkozik ránk is, mert minél bővebb bizonyítékait kapjuk az Úr hatalmának és 
szívjóságának, annál nagyobb lesz a mi bűnünk is, ha a velük kapcsolatos további 
bizonyítékokhoz ragaszkodunk. Milyen sokan követelik ma is a csodákat, mások pedig 
zúgolódnak Isten ellen, mert nem teljesíti a kívánságaikat! Egyesek megkérdezhetik, miért 
veti fel a zsoltáros a konkrét esetet Meribáhnál, mikor oly sok más példával is 
előhozakodhatott volna? A zsidók soha nem hagytak fel Isten bosszantásával a vörös-tengeri 

                                                
2147 „Mikor a Szentírás az Istent kísértő emberekről beszél, az azt jelenti, hogy olyasmit tesznek, ami az isteni 
türelmet, megbocsátást, jóságot, stb. teszi próbára, azaz mondhatni megnehezíti ezek szigorú figyelembevételét.” 
– Stuart a Zsid3:8-ról. 
2148 “D’autant qu’ils ont desire que la vertu de Dieu, laquelle leur estoit declaree par tant d’experiences, leur fust 
manifestee, comme s’ils ne l’eussent jamais cognue.” 
2149 “D’autant qu’ils ont desire que la vertu de Dieu, laquelle leur estoit declaree par tant d’experiences, leur fust 
manifestee, comme s’ils ne l’eussent jamais cognue.” 
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átkelés pillanatától kezdődően, s csak ezt az egyetlen vádat felhozván ellenük, a hallgatása a 
többi dologról igazolni látszhat a viselkedésüket. A szinekdoché azonban megszokott a 
Szentírásban s teljesen természetes azt feltételezni, hogy egyetlen esetet választ ki a sok 
közül. Ugyanakkor azonban lehet még egy oka ennek a korlátozásnak, nevezetesen az, hogy 
Mózestől világosan meglátható: a nép hálátlansága és lázadása ez alkalommal érte el a 
csúcspontját, mikor a vízért zúgolódtak. Tisztában vagyok vele, hogy a fordítók véleménye 
ebben a dologban eltérő. A tény azonban ez. Ekkor koronázták meg a már korábban tanúsított 
istentelenségüket. S addig nem is adták a makacsságuk gyógyíthatatlanságának bizonyítékát, 
amíg fel nem zúdultak ekképpen a korábbi gonoszságuk betetőzéseként.2150 

10. Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen.2151 A zsoltáros a romlott 
makacsságuk fokozásaként hozakodik elő azzal, hogy Isten oly sokáig bosszankodott rajtuk, 
de hiába. Néha megtörténik, hogy a romlottság hevesen megmutatkozik, majd ez 
lecsillapodik, de Isten azt panaszolja, hogy állandó alapja volt a bosszankodásra a népe miatt, 
a negyven év alatt mindvégig. S ez pedig bizonyítja ennek a népnek a gyógyíthatatlan 
önfejűségét. A nemzetség szó ugyanebben a tekintetben használatos. A דור dor szó kort jelent, 
vagy az emberi élet kijelölt hosszát, s itt annak a kornak az embereire vonatkozik, mintha a 
zsoltáros azt mondta volna, hogy az Isten által megszabadított izraeliták egész életükben 
javíthatatlanok voltak. Az אקוט akut igét, amit én a bosszankodtam jelentéssel fordítottam, 
egyesek a megvetettem szóval fordítják, s a Septuaginta olvasata a προσωχθισα,2152 
bosszankodtam, vagy feldühödtem, de a héber magyarázók megtartják az eredeti jelentését, 
miszerint Isten folytonosan civakodott velük. Ez a szélsőséges makacsságuk figyelemre méltó 
bizonyítéka volt, s Isten ebben az igeversben mintegy formális ítéletet mondott kik rájuk arra 
utalván, hogy miután oly sok módon mutatták ki az istentelenségüket, kétség sem férhet az 
elvakultságukhoz. A tévelygő szívű kifejezéssel nem a viselkedésüket akarja enyhébb színben 
feltüntetni, hanem elpecsételni azt ostobasággal és őrültséggel, mintha azt mondta volna, hogy 
inkább vadakkal volt dolga, semmint érzékekkel és értelemmel megáldott emberekkel. S 
hozzákapcsolja az okot is: nem figyelnek Isten megannyi, a szemük elé kerülő munkájára, s 
mindenekelőtt az Ő Ígéjére. A héber דרך derech kifejezés ugyanis, amit útnak fordítottam, 
magában foglalja az Ő törvényét és ismételt intéseit, valamint az előttük tett csodáit is. 
Megdöbbentő elvakultságról tett tanúbizonyságot az a tény, hogy mikor Isten leereszkedett és 
ennyire bensőséges módon lakozva közöttük, s ilyen látványos módokon mutatkozott meg 
előttük mind szóban, mind tettben, akkor ők becsukták a szemeiket és minden felett 
átsiklottak. Ez az oka annak, amiért a zsoltáros, tekintetbe véve, hogy az oly sok kapott 
világosság mellett is tévelyegtek, úgy beszél az ostobaságukról, mint ami őrültségnek felel 
meg. 

11. Ezért megesküdtem haragomban. Nem ellenzem, ha valaki az אשר asher kötőszót a 
tulajdonképpeni értelmében véve így olvassa a mondatot: A kiknek megesküdtem 
haragomban. A görög változat a hasonlóság jelének tekinti, és ekképpen fordítja: Ahogyan 
megesküdtem. Én azonban úgy vélem, tekinthető következtetést kifejezőnek. Nem mintha 
végül meg lettek volna fosztva a megígért örökségtől, mikor kísértették az Istent, hanem a 
zsoltáros Isten nevében beszél arról a makacsságról, amit mutattak, s ebből vesz alkalmat 
annak a következtetésnek a levonására, hogy jó oka volt annak, amiért esküvel lett nekik 
megtiltva a belépés az ígéret földjére. Ahogyan gyarapították a provokációikat, úgy vált egyre 

                                                
2150 “Solus ille strepitus, quasi omnium actionum catastrophe, palam ostenderit insanabilem esse eorum 
pervicaciam.” — Latin. 
2151 „Annak a kornak az emberein, azaz ahogyan ma mondjuk, az akkor élő generáción.” – Stuart a Zsid3:10-ről. 
2152 „προσωχθισα, felháborodtam, megsértődtem. A szó hellenista. A görögök az οχθεω és az οχθιζω szavakat 
használják. Az etimológia alapján a προς, ellene, vele szemben, és az οχθη, part, tópart szavakból tevődik össze. 
Elsősorban a partnak ütköző, vagy ahogyan mi mondjuk, a zátonyra futó hajókra használták. Ez megfelel a héber 
 .stb. kifejezésnek.” – Stuart a Zsid3:10-ről ,מאס קוט קו
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világosabbá a javíthatatlanságuk, s joggal lettek elvágva Isten nyugalmától.2153 A jelentés 
világosabbá válik, ha a régmúltra vonatkozóan olvassuk – egykor megesküdtem, mert Isten, 
előre látván a helytelen viselkedésüket, már akkor kizárta őket a megígért örökségből, mielőtt 
még bosszankodott volna rajtuk. Máshol már utaltam a magyarázatra, amit az eskü 
szövegének hiányos formájára kell adni.2154 A Kánaán földjét nevezi Isten nyugalma helyének 
az ígéretre utalván. Ábrahám és a leszármazottai vándorok voltak mindaddig, amíg az idő be 
nem telt, és birtokba nem vehették azt. Egyiptom csak átmeneti menedékük volt, mondhatni a 
száműzetés helye. Készítvén a földet a zsidók számára, hogy a Kánaán jog szerinti örököseivé 
legyenek, Isten nagyon jogosan nevezheti azt az Ő nyugalma helyének. A szót azonban aktív 
értelemben kell vennünk. Nagy jótétemény volt ugyanis Istentől, hogy a zsidók ott, mint a 
szülőföldjükön lakhattak nyugodt körülmények között. Itt megállhatunk egy pillanatra hogy 
összevessük a most vizsgált igeszakaszt azzal, amit az apostol mond a Zsidókhoz írott levél 
harmadik és negyedik fejezetében. Annak, hogy az apostol a görög változatot követi, nem 
szükséges meglepnie minket. S úgy sem kell tekintenünk rá, mint aki bevallottan ezzel az 
igeszakasszal foglalkozik. Csak a ma határozószóhoz, és a nyugalom kifejezéshez 
ragaszkodik. S először is kijelenti, hogy a ma kifejezést nem szabad arra a korszakra 
vonatkoztatni, amikor a törvény adatott, hanem tulajdonképpen az evangéliumra vonatkozik, 
amikor is Isten nyíltabban kezdett el beszélni. A tanítás teljesebb és tökéletesebb 
kinyilatkoztatása megkövetelte a nagyobb odafigyelést. Isten nem szűnt meg beszélni: 
kijelentette a Fiát, s naponta hívogat minket Őhozzá. S kétségtelenül ránk háruló kötelesség, 
hogy ilyen lehetőségek mellett engedelmeskedjünk a szavának. Az apostol ezután a 
nyugalomból kiindulva érvel olyan fokig, amiről nem feltételezhetjük, hogy magának a 
zsoltárosnak a szavai megindokolnak.2155 Először abból indul ki, hogy miután az itt bejelentett 
büntetésen egy benne foglalt ígéret is rejlett, ezért lennie kell valamiféle jobb megígért 
nyugalomnak Isten népe számára, mint amilyen a Kánaán földje. Mikor ugyanis a zsidók 
bementek arra a földre, Isten felmutatta az Ő népének egy másik nyugalom távlati képét is, 
amit az apostol úgy határoz meg, hogy az önmagunk megtagadásában rejlik, mikor 
megnyugszunk a magunk cselekedeteitől, s közben Isten munkálkodik bennünk. Ebből vesz 
alkalmat a törvény alatti régi szombat, vagy nyugalom – ami előkép volt – összehasonlítására 
a lelki élettel.2156 Mikor azt olvassuk, hogy megesküdött haragjában, az arra utal: bizonyos 
módon felszabadult a büntetés kiszabására, mert a provokáció nem szokásos, vagy csekély 
jelentőségű volt, hanem a szörnyű makacsságuk lobbantotta fel az Ő haragját, s kényszerítette 
ki Belőle ezt az esküt. 

                                                
2153 “Satis superque innotuit, quia corrigi nullo modo poterant, non temere fuisse abdicatos a requie Dei.” –  
Latin. 
2154 Lásd a Zsolt27:13 és a 89:36 magyarázatát. „A héberek az אם szót az eskü utóbbi mondatában használták, 
mely így alakul: Isten bánjon velem így, (אם) HA én ezt teszem, stb. Lásd a teljes formulát az 1Sám3:17-ben, 
2Sám3:35-ben és a 2Kir6:31-ben. Az eskü első részét néha elhagyták, s akkor az אם erőteljes tagadást fejezett ki. 
Lásd 2Sám11:11, 1Sám14:45. Így a Zsolt95:11-ben is az אם יבאון erőteljes tagadást tartalmaz, amit a Septuaginta, 
majd azután Pál is az ει εισελευσονται, nem mennek be kifejezéssel fordít.” – Stuart a Zsid3:11-ről. „A 
kifejezés”, mondja dr. Owen, „befejezetlen, s Isten esküjére vonatkozik, amivel Magának esküdött meg. Mintha 
ezt mondta volna: ’Ne éljek én, vagy ne legyek Isten, ha bemennek’, ami a legnagyobb és legmagasztosabb 
kinyilatkoztatása annak, hogy nem fognak bemenni. S az ígéret elrejtése nem a beszédben megszakadást okozó 
παθος folyománya, mint azt egyesek feltételezik, hanem a szóban forgó személy iránti tisztelet jele. A kifejezés 
tökéletesen és abszolút tagadó. Lásd Mk8:12, Mt16:4, 1Sám14:44, 1Kir20:10.” – Commentary on Zsid3:11. 
2155 “Subtilius disputat quam ferant Prophetae verba.” – Latin. 
2156 “Vetus et legale Sabbathum quod umbratile tantum erat, cum spirituali vitae novitate.” – Latin. 
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96. zsoltár 
 
Ez a zsoltár buzdítást tartalmaz Isten dicséretére, mely nemcsak a zsidóknak, de 

minden nemzetnek szól. Ebből arra kell következtetnünk, hogy Krisztus királyságára 
vonatkozik. Isten nevét sehol másutt nem lehetett segítségül hívni a világon, csak Júdeában, 
amíg ki nem jelentetett, s a pogány nemzetek abban az időben szükségszerűen meg voltak 
fosztva ennek mindennemű gyakorlásától.2157 Mégis nyilvánvaló, hogy a Szentlélek a törvény 
alatt élő szenteket serkenti az isteni dicséretek ünneplésére, míg el nem jön az idő, mikor 
Krisztus az evangélium terjedésével be nem tölti az egész Földet a dicsőségével. 

 
1. Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld! 
2. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő 

szabadítását. 
3. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő 

csodadolgait; 
 
1. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Ez a kezdet megmutatja, hogy amint már 

említettem, a zsoltáros az egész világot buzdítja, nemcsak az izraelitákat a dicséret 
gyakorlására. S ez nem tehető meg mindaddig, amíg az evangélium el nem terjed 
egyetemesen, mint az Isten ismerete közvetítésének eszköze. Ezért Pál kijelentése 
szükségszerűen igaz: „Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek?” 
(Rm10:14) Ugyanez az apostol bizonyítja a pogányok elhívását, a bizonyságában hozzátéve: 
„Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek” (Rm15:11), 
amiből következik, hogy a hitbéli közösség összekötődik a dicséret közös ünneplésével. 
Emellett a zsoltáros új éneket követel meg,2158 nem holmi szokásosat, amit korábban írtak. 
Neki tehát az isteni jóság valamiféle szokatlan és rendkívüli megnyilvánulására kellett utalnia. 
Mikor például Ézsaiás beszél az egyház helyreállításáról, mely csodálatos és lenyűgöző volt, 
ő is ezt mondja: „Énekeljetek az Úrnak új éneket” (Ézs42:10). A zsoltáros ennek megfelelően 
utal rá, hogy eljött az idő, mikor Isten soha nem várt módon fogja felállítani a királyságát a 
világban. A mondanivalójának előadása közben még világosabban jelzi, hogy minden nemzet 
osztozik majd Isten jóindulatában. Felszólítja őket, hogy tegyék közhírré mindenütt az Ő 
szabadítását, s azt kérve, hogy naponta ünnepeljék, azt jelzi: ez nem holmi mulandó, vagy 
tovatűnő jellegű dolog lesz, hanem örökké tart majd. 

3. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét. További kifejezésekkel dicséri a szóban 
forgó szabadulást. Az Ő dicsősége és az Ő csodadolgai kifejezések annak kimondásával 
egyenértékűek, hogy ez a szabadítás dicsőséges és bámulatos. Ezekkel a titulusokkal a 

                                                
2157 “Mutae erant ac surdae.” – Latin. 
2158 Ehhez nagyon hasonló zsoltárral találkozunk az 1Krón16-ban, amit Dávid adott Aszáfnak, hogy énekeljék a 
frigyláda átszállításának alkalmából Obed-Edom házából a Sion hegyére. Az óda azonban, amiképpen az 
1Krón16-ban szerepel, sokkal hosszabb, mert a 8. verstől a 36. versig tart, s ez a zsoltár csak annak része a 23. 
verstől kezdve a 33. verssel bezárólag. Feltételezték, hogy ezt a zsoltárt a fent említettből emelték ki, s néhány 
lényegtelen változtatással a második templom felavatásának ünnepéhez igazították. Ezt a véleményt támasztja 
alá a zsoltárnak a Septuagintában, a Vulgatában, az etióp és a az arab változatokban megtalálható ajánlása, mely 
így szól: „Dávid éneke, mikor felépült a ház a fogság után”. Következésképpen ez szigorúan szólva nem új ének. 
De nevezhető újnak azért, mert új célra alakították át, mert a zsidóknak adott új kegyelmet lett hivatott 
ünnepelni, valamint az elme elvezetésére irányult a Messiás eljövetelének dicsőséges korához és az Ő 
országának megalapításához, ami valószínűsíthetően általánosabb várakozás tárgyát képezte a választott nép 
között a templom újjáépítésének idején, mint mikor a frigyláda a Sion hegyére vitetett Obed-Edom házából. 
Megjegyezhető, hogy az első vers nincs benne az eredeti költeményben, amint az a Krónikák könyvében 
olvasható, s látszólag amiatt az új alkalom miatt adták hozzá, amiért ezt a zsoltárt módosították. 
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zsoltáros a korábban megadott szabadulásoktól különbözteti meg, mert valóban csak úgy 
vélekedhetünk, hogy mikor Isten az egész világ Megváltójaként jelent meg, akkor 
kegyelmének és kegyességének olyan bemutatását adta, amit azelőtt soha nem kegyeskedett 
megadni. Ezt a szabadítást, mint mondottam, a pogány nemzetek nem ünnepelhették 
mindaddig, amíg maguk is nem részesültek belőle. A szavak arra tanítanak minket: soha nem 
mondhatjuk, hogy helyesen látjuk a Krisztus által kimunkált megváltást, amíg elméink nem 
jutottak el valami páratlanul csodálatos dolog felfedezésére abban. 

 
4. Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.2159 
5. Mert a nemzeteknek minden istene hiábavalóság,2160 az Úr pedig egeket 

alkotott. 
6. Erő és tisztesség van előtte; hatalom és dicsőség az ő szent helyén.2161 
 
4. Mert nagy az Úr és igen dicséretes. Konkrétan leírja azt az Istent, Akit szeretné, ha 

az emberek ünnepelnének, mert a pogány nemzetek hajlamosak voltak a tévelygésre ebben a 
dologban. S hogy az egész világ megtagadja a babonaságait, és egyesüljenek az igaz 
vallásban, rámutat arra az egyetlen Istenre, Aki méltó az egyetemes dicséretre. Ez rendkívül 
fontos dolog. Amíg a embereket nem fogja vissza az Iránta érzett tisztelet, addig minél jobban 
próbálják dicsérni Őt, annál tiszteletlenebbek Vele szemben. Meg kell őriznünk ezt a 
sorrendet, amennyiben nem akarjuk megszentségteleníteni Isten nevét, és nem szeretnénk, ha 
a hitetlenek közé sorolnának minket, akik a saját maguk által koholt istenekkel hozakodnak 
elő. Az istenek szó alatt, amint már említettem (Zsolt95:3), érthetünk akár angyalokat, akár 
bálványokat. Én még mindig azon a véleményem vagyok, hogy a kifejezés magában foglal 
minden istenséget, vagy ami csak annak számítható. Miután Isten úgymond az egész világra 
szétküldi a sugarait az angyalai által, ők visszatükrözik az Ő isteni mivoltának néhány 
szikráját.2162 Emellett az emberek, bálványokat fabrikálván olyan isteneket alkotnak 
maguknak, melyek nem is léteznek. A zsoltáros igyekszik meggyőzni őket, mennyire vaskos 
tévelygés az őket meg nem illető tiszteletet tulajdonítani az angyaloknak, vagy a 
bálványoknak, s ezzel elvenni az egyetlen igaz Isten dicsőségéből. A pogány nemzeteket azon 
az alapon győzi meg a nyilvánvaló vakságukról, hogy isteneik hiábavalóságok és 
semmiségek, mert ez a héber אלילים elilim szó jelentése, amit itt megvetéssel alkalmaz a 
bálványokra.2163 A zsoltáros nagy célja annak megmutatása, hogy miután az Istenség 
valójában és igazából senki másban nem található meg, csakis a világ egyedüli Alkotójában, 
azok a vallások hiábavalók és megvetendők, melyek megrontják az Ő tiszta imádatát. 
Egyesek így megkérdezhetik: vajon az angyalokat is semmiknek és hiábavalóságoknak kell 
tekinteni, mivel sokan megtévedtek, mikor isteneknek gondolták azokat? Erre azt válaszolom, 
hogy megsértjük az angyalokat, amennyiben azt a tiszteletet adjuk meg nekik, ami egyedül 
                                                
2159 Az istenek helyén álló eredeti szó az אלהים Elohim. Dr. Adam Clarke, aki kételkedik abban, hogy ezt a szót 
vonatkoztatták-e valaha is a hamis istenekre, vagy bálványokra, így olvassa az igeszakaszt: „Jehova nagy és igen 
dicséretes, Elohim rettenetes minden isten felett”. 
2160 A Károli-fordítás szerint: Mert a nemzeteknek minden istene hiábavalóság – a ford. “Ou, idoles.” - 
Széljegyzet. “Vagy, bálvány.” 
2161 A Károli-fordítás szerint: Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén – a ford. 
2162 “Quia Deus per angelos irradiat totum mundum, in illis refulgent Deitatis scintillae.” – Latin. “Pource que 
Dieu jette comme ses rayons sur tout le monde par les anges, des estincelles de Divinite reluisent en iceux.” 
2163 Az אליל, elil, azt jelenti semmi dolog, mintha a לא, nem szóban a ל megkettőzése rendkívüli semmiséget 
jelentene. Azaz, a hamis látomást, vagy próféciát, amelyre semmiképpen sem szabad támaszkodni, nevezi אליל, 
elil-nek, „hiábavalóságnak” (Jer14:14). A pásztort pedig, aki elhagyja a nyáját, s ahelyett, hogy ügyelne rájuk, 
gyógyítgatná őket, inkább felfalja és szétszaggatja azokat, a Zak11:15-16 nevezi האליל haelil-nek, értéktelennek 
(Károlinál: bolond pásztornak – a ford.). Ebben az értelemben használja a szót a pogányok hamis isteneire. 
Ahelyett, hogy אלהים elohim, istenek lennének, ezek אלילים elilim, hiábavalóságok. Ennek megfelelően beszél Pál 
az 1Kor8:4-ben úgy a bálványról, mint ami „nincs a világban”. 
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Istent illeti, s noha ezen az alapon nem szabad azt tartanunk, hogy ők önmagukban 
semmiségek, mégis, bármiféle képzeletbeli dicsőséget is tulajdonítottak nekik, annak kell 
semmivé lennie.2164 A zsoltáros azonban azoknak a pogányoknak a vaskos káprázatát tartotta 
a szeme előtt, akik istentelen módon fabrikálnak maguknak isteneket. 

Mielőtt azonban megcáfolná abszurd képzelgéseiket, nagyon helyesen megjegyzi: 
nagy az Úr és igen dicséretes – célozván arra, hogy az Ő, mint a végtelen Egyetlen dicsősége 
messze felülmúl bármilyen dicsőséget, amelyet a bálványaiknak álmodoztak megadni. Meg 
kell említenünk azt a magabiztosságot, amivel a zsoltáros megerősíti az igaz Isten dicsőségét 
az emberek egyetemes véleményével szemben. Isten népe abban az időben azt a felszólítást 
kapta, hogy tartsa fenn a lényegtelennek, vagy szokásosnak éppen nem nevezhető 
szembenállást a világot akkortájt elözönlő babonaságok seregével és elképesztő tömegével. 
Az igaz Isten mondhatni be volt zárva Júdea egyik sötétebb sarkába. Jupiter volt a mindenfelé 
elfogadott – akit egész Ázsiában, Európában és Afrikában imádtak. Minden országnak 
megvoltak a maga saját istenei, ám ezek máshol sem voltak ismeretlenek, így egyedül az igaz 
Isten volt megfosztva a Neki kijáró dicsőségtől. Az egész világ összeesküdött, hogy higgyen a 
hazugságban. A zsoltáros azonban, tudatában lévén annak, hogy az emberek hiábavaló 
képzelgései semmit sem képesek elvenni az egy Isten dicsőségéből,2165 közönnyel tekint le az 
emberek véleményére és egyetemes elismerésére. A következtetés világos: nekünk nem 
szabad szükségszerűen igaz vallásnak tekinteni azt, ami a tömegek egyetértésével találkozik. 
A zsoltáros által formált ítélet ugyanis szükségszerűen azonnal elbukna, amennyiben a vallás 
olyan dolog lenne, amit az emberek egyetértésének kellene meghatároznia, az Isten imádata 
pedig az ő szeszélyeiktől függő dolog volna. Értsenek tehát bár egyet sokan a tévelygésben, a 
Szentlélek után mi is ahhoz ragaszkodunk, hogy semmit sem képesek elvenni Isten 
dicsőségéből, mert az ember önmagában hiábavalóság, és semmi tőle származóban sem 
szabad bízni.2166 Miután kinyilatkoztatta Isten nagyságát, a világnak az Ő tökéletességeit 
tükröző teremtésére utalva bizonyítja azt.2167 Istennek szükségszerűen Önmagától fogva és 
Önmagában elégségesként kell léteznie, ez pedig megmutatja minden olyan isten 
hiábavalóságát, melyek nem alkották a világot. A zsoltáros az egeket említi – a részt az egész 
helyett – mint ahol Isten hatalma elsődlegesen megmutatkozik, mikor a szépségüket és az 
ékességüket szemléljük. 

6. Erő és tisztesség van előtte. A héber הוד hod szót én erőnek fordítottam, s úgy 
vélem, hogy azok a fordítók, akik dicsőségnek fordítják, nem vették kellően fontolóra a 
szöveget. Nyilvánvaló, hogy az igevers következő tagja ismétlés, s ebben a hatalom és 
dicsőség az ő szent helyén szavakat olvassuk. A zsoltáros úgy érti: mi nem mondhatjuk, hogy 
ismerjük Istent, amíg nem fedeztük fel, hogy Benne páratlan dicsőség és fenség rejlik. Először 
a hatalmát és az erejét említi meg, mint amiben a dicsősége rejlik. Ezért mivel Isten 
láthatatlan, a népe gondolatait a szentély felé irányítja, amiről már láttuk, hogy ez az Ő 
jelenlétének jelképe. Elménk gyengesége akkora, hogy csak nehézségek árán emelkedünk fel 
az Ő dicsőségének szemléléséhez a mennyekben. A zsoltáros arra emlékeztet minket, hogy 
nincs okunk az Ő dicsőségét homályosnak mondani, mert ott voltak az Ő jelenlétének jelképei 
a templomban, az áldozatok és a szövetség ládája. Próbáljuk hát meg Isten említésekor 

                                                
2164 “Sed quicquid imaginarium illis affingitur, nihilum esse.” – Latin. 
2165 “Quia eorum vanitas nihil derogat unis Dei gloriae.” – Latin. 
2166 “Car tout ainsi qu’ils sont vanite aussi tout ce qui procede d’eux est vain et plein de deception.” 
2167 „Isten felsőbbrendűségének érvét minden más lénnyel szemben a világ Általa történt teremtéséből 
származtatja, s nagyon magasztosan fejeződik ki a következő sorokban, melyeket állítólag Jusztinosz írt 
Pitagorasznak: Ει τις ερει Θεος ειμι παρεξ ενος ουτος οφειλει Κοσμον ισον τουτω στησας ειπειν ενος ουτος, „A 
szívünk egy Istent vall meg, bárki is törekszik mögötte osztozni a mi hódolatunkban. A világot, amilyen 
elragadóan szép, először Ő tervezte, s mikor kész volt a szerkezete, így szólt: ’Az enyém’.” – Merrick’s 
Annotations. 
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felfogni az Ő dicsőségét, mely Előtte ragyog: ellenkező esetben ugyanis, ha nem vesszük 
észre az Ő hatalmát, akkor jobb egy halott, mintsem egy élő Isten, akit imádunk.2168 

 
7. Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és 

erőt!2169 
8. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot2170 és jőjjetek be az ő 

tornáczaiba! 
9. Hajoljatok meg az Úr előtt a szentély ékességében;2171 rettegjen előtte az egész 

föld! 
 
7. Adjatok az Úrnak, stb. Miután Istent a Sionon várta a dicséret (Zsolt65:2), s az a 

hely volt kijelölve az Őt imádatához, továbbá egyedül Ábrahám leszármazottai lettek 
felruházva a papság kiváltságával, nem kételkedhetünk abban, hogy a zsoltáros itt arra a nagy 
változásra utal, ami az egyházban Krisztus eljövetele után következett be. Ellentétet kíván 
állítani, vagy megkülönböztetést kíván tenni Isten ókori népe, valamint a pogány törzsek 
között, akik később ugyanabban a közösségbe lettek befogadva. Az Ő dicsőségét és erejét 
kijelenteni ugyanaz, mint az Ő erejének dicsőségét kijelenteni. S annak megmutatása végett, 
hogy az emberek semmi saját dologgal nem dicsekedhetnek, s Isten ünneplése elutasításával 
az Őt megillető tisztelettől fosztják meg Őt istentelen módon, hozzáteszi: Adjátok az Úrnak 
neve dicsőségét. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy Isten semmit sem kölcsönöz kívülről, hanem 
Önmagában rendelkezik mindennel, ami méltó a dicséretre. Megannyi szóban szólítja fel a 
pogány nemzeteket arra, hogy adják meg Istennek ugyanazt a tiszteletet, amit a zsidók. Nem 
azt jelenti ez, hogy annak a külső rítusnak megfelelően kell tisztelnünk Istent, ami a törvény 
alatt volt előírva, hanem azt, hogy a vallásnak egyetlen szabálya és formája lesz majd, amihez 
minden nemzetnek igazodni kell. De amíg a közbenső fal le nem rontatott, a pogányok nem 
léphettek be Isten gyermekeivel együtt a szentély udvarába. Itt tehát a pogányok elhívásának 
világos jóslatát olvashatjuk, akiknek a tisztátalanságát el kellett törölni, mielőtt bevihetők 
lettek volna a szent gyülekezetbe. A mincha, vagy felajánlás egyfajta áldozat volt, itt azonban 
az egész istentiszteletet jelenti, mert a közönségesebben gyakorolt isteni szolgálat részét 
képezte. Ebből és más igeszakaszokból látjuk, hogy az ihletett szerző a belső istentiszteletet 
írja le azokkal a jelképekkel, melyek megszokottak voltak abban a korban, amelyben éltek. 
Istennek nem kell ételáldozatokat bemutatni Krisztus eljövetelét követően, de a zsoltáros által 
használt szavak arra utalnak, hogy a templom egykor bezárt kapui most megnyíltak a 
pogányok előtt is. Az apostol a zsidóknak írt levelében (Zsid13:15) elmondja nekünk, hogy 

                                                
2168 “Car ceux qui separent de luy sa puissance, imaginent plustost une essence morte, qu’une Divinite vive.” 
2169 A Károli-fordítás szerint: dicsőséget és tisztességet – a ford. Az erő helyén álló eredeti szó az עז oz, ami az 
 azaz, erős volt szóból származik. „Ugyanez a szó”, mondja Hammond, „jelenti azt, amit a görögök az עזז
εξουσια, hatalom, uralom, birodalom szóval írnak le. Valószínűleg az erő, vagy bátorság elképzelésével 
használható a 6. versben, ahol a szépséget és az erőt egyaránt a szentélyben levőknek mondja. A szépséget az 
isteni jelenlét dicsőségének vonatkozásában az angyalok által, akik ott vannak, az erőt annak a segítségnek a 
vonatkozásában, amit Isten nyújt ott mindazoknak, akik imában keresik Őt. A másik fogalom azonban jobban 
illik erre a helyre, ahol a szó a dicsőséggel kapcsolódik össze, és Istenre vonatkozik. Így szerepel az 1Pt5:11-ben, 
ami látszólag innen ered: αυτω η δοξα και το κρατος, ’Övé a dicsőség és a hatalom’. Ezért Isten παντοκρατωρ 
nevét a legjobb nem ’mindenhatónak’, vagy ’minden erőt birtoklónak’ fordítani, hanem ’Akié az עז, vagy a 
κρατος, az uralom, vagy a birodalom mindenki felett’.” 
2170 Horsley olvasata: „hozzatok áldozatot”. „A mincha, mondja nem húsból, hanem kenyérből és lisztből állt”. 
2171 A Károli-fordítás szerint: az Úr előtt szent ékességben – a ford. A קדש-בהדרת  szavakat, melyeket Kálvin „a 
szentély ékességében” kifejezéssel fordít, az angol Biblia „a szentség ékességében” kifejezéssel fordítja. A 
Septuaginta olvasata αυλα αγια ατου, „az Ő szentségének udvarában”, amiből valószínűsítik, hogy az eredeti 
szöveg קוו-בחצר  volt. Lásd a szót az előző igevers végén. A Zsolt29:2-ben ugyanez a mondta található meg. 
Kálvin, valamint Jeromos változata, mely pontosan ugyanaz: in decore scantuarii, mind a héber, mind a 
Septuaginta olvasatából merítenek. 
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mik azok az áldozatok, melyekkel manapság kell Istent tisztelni. Ebből meglátszik a pápisták 
abszurditása, akik az ehhez hasonló igeszakaszokat használják fel a miséik és más 
bárgyúságaik alátámasztására. Nagyon alaposan megtanulhatjuk azonban ezekből a 
szavakból, hogy nem szabad üres kézzel jönnünk Isten jelenlétébe, mert meg van nekünk 
parancsolva, hogy hozzuk magunkat, és mindazt, amink csak van az Ő okos tiszteletére 
(Rm12:1, 1Pt2:5). 

9. Hajoljatok meg az Úr előtt. A zsoltáros ugyanazt a gondolatmenetet folytatja. 
Megkövetelvén a népétől a felajánlásokat, Istent nem szabad úgy tekinteni, mint Akinek 
szüksége volt a teremtmények szolgálataira, hanem ezzel lehetőséget biztosított a számukra a 
hitük megvallására. Itt tehát a valódi okát említi meg az áldozatok elrendelésének: ezekkel a 
nép leborulhatott Előtte, és elismerhették, hogy ők maguk, és mindenük, amijük csak van, 
Tőle származik. A zsoltáros megemlíti a templom szépségét, s ezzel arra a tényre utal, hogy a 
pogányokat új tisztességre kell emelni, egy testbe fogadván őket Isten választott népével.2172 
A zsoltár megírásának idején általánosságban aligha tekintették elképzelhetőnek, hogy a 
pogány nemzeteket Ábrahám szent magvának társaságában valaha is beengedjék a 
templomba. Ennek arra kell indítania minket, hogy még fennköltebben gondolkodjunk a 
pogány mivoltunkban történt elhívásunkról, mely akkor oly hihetetlen és kivitelezhetetlen 
dolognak tűnt. Meggyőződhetünk arról, hogy egyedül és kizárólag Isten volt képes kinyitni 
előttünk az üdvösség ajtaját. A templom szépsége kifejezéssel a templom tiszteletteljes 
látványát igyekszik felvázolni, hogy ahhoz az emberek alázatos félelemmel közeledjenek 
ahelyett, hogy megfontolatlanul törtetnének Isten jelenlétébe. Az igevers következő mondatát 
is ebből a célból teszi hozzá: rettegjen előtte az egész föld. Ezzel arra utal, hogy könyörögve 
le kell borulnunk Előtte, mikor meglátjuk félelmetes fenségét. Természetesen nem eltéríteni 
akarja az imádókat attól, hogy Istenhez közeledjenek. A legnagyobb örömüknek és 
boldogságuknak kell tartaniuk, hogy a színe elé járulhatnak. Azonban azt akarja, hogy 
alázkodjunk meg a helyes és komoly istentisztelethez. Ehhez hozzátehetem, hogy a szentély 
szépsége, vagy dicsősége nem az ezüstben és az aranyban, vagy az anyag drágaságában rejlik, 
amiből építették, s nem is a faragott kövekben, sem semmi más efféle csillogásban és 
díszítésben, hanem annak a mennyi mintának a bemutatásában, ami Mózesnek mutattatott 
meg a hegyen (2Móz25:9). 

 
10. Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg 

ne induljon; ő ítéli meg a népeket2173 igazsággal. 
11. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne 

való! 
12. Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája 

is,2174 
13. Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. 

Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.2175 

                                                
2172 “Pour monstrer que les Gentils devoyent estre receus a un honneur nouveau, qu’ils feront un mesme corps 
avec le peuple eleu.” 
2173 „A népeket. A héber szó többes számban szerepel, és minden ókori változat így is fordítja. Nem egy 
nemzetet, hanem a Föld összes nemzetét fogja az Úr megítélni.” – Street. 
2174 Az itt az örvend szóval fordított héber רננו rannennu szó „vagy a táncos lábának”, mondja Mant, „vagy az 
énekes ajkainak vibráló mozgását fejezi ki. Ezért jelenti az ide-oda ingadozást a fákhoz hasonlóan”. A szó eme 
jelentésének alátámasztása végett utal Horsley püspöknek a Zsolt98:8-hoz fűzött megjegyzésére, valamint 
Parkhurst Lexikonjának a רנן szóval kapcsolatos szócikkére. Ennek megfelelően így fordítja az igeverset: 
„Örvendjetek ti mezők, s gyümölcsök, melyeket a mezők szórnak szét, ingadozzatok magasan, ti erdők, 
imádatban ingassátok koronáitokat”. Ez pedig, mint megjegyzi, emlékeztet Ádám és Éva reggeli énekére: „s 
ingassátok csúcsaitokat ti fenyőfák, minden növénnyel együtt hajladozzatok az imádat jelenként”. Elveszett 
Paradicsom, V. 
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10. Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik. A nyelvezete ismét arra utal, hogy 

Isten csak ott tisztelhető, ahol Ő uralkodik és ül a fő helyen. A pogányok mindaddig nem 
folytathatták Isten tiszteletét, amíg az Ő trónja Júdeának egy kicsiny sarkában volt felállítva, s 
nem ismerték el a kormányzását. Ennek megfelelően beszél a zsoltáros a királyságának 
kiterjedéséről az egész világra annak érdekében, hogy Magához gyűjtse egybe mindazokat, 
akik korábban megosztottak voltak, és szétszórattak. A mondjátok a népek között kifejezés azt 
jelenti, hogy Isten az Ígéjével és a tanításával fogja kiterjeszteni országának határait. Amit a 
föld megerősítéséről mond, az különösen méltó a figyelmünkre. Ami a természet rendjét illeti, 
arról tudjuk, hogy Isten által megerősített és megszilárdított dolog a kezdetektől fogva: 
Ugyanaz a Nap, Hold és csillagok világítanak az égen, s a gonoszok és a hitetlenek ugyanúgy 
fenntarthatják magukat az élelemmel, és lélegezhetik be az éltető levegőt, mint az igazak. 
Mégis emlékeznünk kell arra, hogy amíg az istentelenség uralkodik az emberek elméiben, 
addig a világot mondhatni sötétségbe merülve, zűrzavaros állapotba taszítottnak, szörnyű 
rendetlenség, és igazságtalan uralkodás alatt állónak kell tekinteni, mert Isten nélkül nincs 
stabilitás. A világot nagyon helyesen mondja Isten által megerősítettnek, mert nem remeghet 
meg, ha az emberek visszakerülnek az Istennek való alávetettség állapotába. Ebből az 
igeszakaszból az alábbi igazságot tanuljuk meg: még ha minden egyes teremtmény el is látja a 
maga hivatalát, addig nem mondhatjuk, hogy rend uralkodik a világban, amíg Isten fel nem 
állítja a trónját és el nem kezd uralkodni az emberek között. Milyen még annál is szörnyűbb 
rendetlenséget lehetne elképzelni, mint ami akkor áll fenn, mikor Magát a Teremtőt nem 
ismerik el? A gonosz és hitetlen emberek megelégedhetnek a maguk állapotával, ám az 
szükségszerűen a legkevésbé biztonságos, legingatagabb állapot, s miután meg vannak 
fosztva mindenféle alaptól az Istenben, mondhatjuk, hogy életük egy hajszálon függ.2176 
Idézzük fel, amit már tanultunk: Isten a szent város közepette van, ezért az nem rendül meg 
(Zsolt46:5-6). Nagyon valószínű, hogy ez közvetett utalás a dolgok tökéletlen és befejezetlen 
állapotára a törvény alatt, s talán a zsoltáros ellentétbe akarta állítani a dolgok tökéletes 
Krisztus alatt fennálló állapotát azok előzményeivel a korábbi időszakban. Ezután azt jósolja, 
hogy a létrejövő királyságot az igazságosság fogja megkülönböztetni a már látottak szerint: 
„igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája” (Zsolt45:6). A megítélni a héberben 
mindenféle kormányzást is magában foglal. Ha Istennek az emberekre vonatkozó 
kormányzási módszere az életük formálása és szabályozása igazságban, abból 
kikövetkeztethetjük, hogy bármilyen könnyedén is megelégszenek magukkal az emberek, 
minden szükségszerűen rossz velük, amíg nem válnak Krisztus alattvalóivá. S ez az 
igazságosság, amiről a zsoltáros beszél, nem pusztán a külső cselekedetekre vonatkozik. Ez 
magában foglalja az új szívet, a Lélek általi újjászületéstől kezdődően, amivel újra 
formáltatunk Isten hasonlatosságára. 

11. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld. A zsoltáros magukat az értelem nélküli 
dolgokat, a fákat, a Földet, a tengert és az egeket szólítja fel a csatlakozásra az általános 
örömhöz abból a célból, hogy lefesse Isten abban megmutatkozó jóságát, hogy kegyeskedik 
minden embert a kormányzása alá venni. Nem szabad az egek alatt az angyalokat, a föld alatt 

                                                                                                                                                   
2175 Ezt a zsoltárt csodálták a kiválóságáért és fennköltségéért. Az utolsó három igeverset különösen gyakran 
idézték az érzelmek és a nyelvezet nemességének felülmúlhatatlan példájaként. „Semmi sem múlhatja felül 
ebben a vonatkozásban”, mondja Lowth püspök „azt az egyetemes jellegű nemes örvendezést a 96. zsoltárban, 
amit oly gyakran dicsértek, ahol az egész élő és élettelen teremtés az Alkotójuk dicséretében egyesül. A költészet 
látszólag itt éri el az ujjongás és örvendezés legmagasabb tónusát, s mulatozik, ha lehet így fogalmazni, az öröm 
minden szélsőségében”. – Lectures on Sacred Poetry, 1. kötet 378. oldal 
2176 “Semper tamen fluctuari necesse est, et vitam eoram pendere de filo, quia in Deo fundatus non est eorum 
status.” – Latin. 
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pedig az embereket érteni,2177 mert még a néma halakat is örömujjongásra szólítja fel. A 
nyelvezetét tehát túlzónak kell tekinteni, mellyel az Istenben vetett hitre jutás kívánatosságát 
és áldott mivoltát igyekszik kifejezni. Egyidejűleg azt is megemlíti nekünk, hogy Isten nem 
megfélemlítéssel, vagy mint zsarnok uralkodik, hanem a hatalmát kedvesen gyakorolja, 
örömöt terjesztvén szét az alattvalói között. A gonoszok reszketnek, mikor az Ő országa 
kihirdettetik, de annak felállítása csak közvetett oka a félelmüknek.2178 Azt is megemlíthetjük, 
hogy az itt használt túlzó nyelvezet nincs híján egy jobban szó szerint vett biztos alapnak. 
Miután a teremtés minden eleme velünk együtt nyög és sóhajtozik Pál szerint (Rm8:22), 
okkal örvendezhetnek a dolgok a leghőbb vágyaik szerint helyreállításának. A szavak 
megtanítanak minket arra, milyen elvakult az öröm, amibe zabolátlanul vetik bele magukat az 
Isten nélkül élő emberek. A zsoltár záró szavaiból megtanuljuk, mennyire lehetetlen a 
legcsekélyebb mértékben is örömöt átélni mindaddig, amíg nem láttuk Isten arcát. 

Örvendjetek az Úrnak orczája előtt, mert eljön. S ha maga a tenger és a föld is 
nyögnek mindaddig, amíg az Úr távol van, nem kérdezhetnénk meg, hogy mi lesz velünk, 
akik tulajdonképpen Isten félelmetes átka alá vannak vetve? A zsoltáros, hogy eltöröljön 
minden kételyt a látszólag elképzelhetetlen eseménnyel kapcsolatosan, megismétli az állítását, 
és kijelenti, hogy miben rejlik az az egyenesség, amelyről korábban beszélt, mikor hozzáteszi, 
hogy Isten fogja kormányozni a világot igazsággal és hűséggel. Ez megmutatja nekünk, hogy 
csak Isten igazságosságában és hűségében törölhető el és oszlatható szét az emberek 
gonoszsága és képmutatása. 

                                                
2177 “Neque enim metonymice de angelis vel hominibus loquitur.” — Latin. “Il ne faut pas penser que ce soit yci 
la figure nommee Metonymie, et que par les Cieux il entende les Anges, par la Terre les hommes.” 
2178 “C’est une chose accidentale.” 
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97. zsoltár 
 
A leírás Isten országáról, amit ebben a zsoltárban olvashatunk, nem vonatkozik annak 

állapotára a törvény korában. Ennek megfelelően következtethetünk arra, hogy ez egy 
prófécia Krisztus ama királyságáról, ami az evangélium kihirdetésekor állíttatott fel. A 
zsoltáros, miközben az embereket bámulatra késztető nagyságát és dicsőségét hangoztatva 
dicséri, kedves képét festi le előttünk, arról tájékoztatván minket, hogy a bűnös emberiség 
megváltása végett alapíttatott. 

 
1. Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a nagy szigetek.2179 
2. Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének 

lakóhelye.2180 
3. Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit. 
4. Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld. 
5. A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt. 
 
1. Az Úr uralkodik. Az, hogy a zsoltáros az embereket örvendezésre hívogatja, annak 

bizonyítéka, hogy Isten uralkodása elválaszthatatlanul összekapcsolódik az emberiség 
üdvösségével és legnagyobb boldogságával. S miután az öröm, amiről beszél, az egész világ, 
és a tengeren túli vallások számára közös, nyilvánvaló, hogy Isten Júdea szűk határai közé 
korlátozódó országának jelentős növekedéséről beszél. Előhozakodván az isteni dicsőség 
különböző részleteivel a következő négy igeversben, megpróbál tiszteletteljes félelmet kelteni 
minden emberben Iránta. Ezzel bemutatja nekünk az Istenhez kapcsolódó félelmetes fenséget, 
Aki képes lerombolni és megalázni a hiábavaló magabiztosságot és a testi gőgöt. A felhős ég 
jobban megfélemlít minket, mint a tiszta, amiképpen a sötétség is sajátos hatást gyakorol az 
érzékekre. A zsoltáros kétségtelenül arra használja fel ezt a képet, hogy Isten nagyobb 
tiszteletével gyakoroljon hatást a világra. Mások tovább csiszolják a szavakat, s úgy vélik, 
hogy a felhők Istent veszik körül az emberi elhamarkodottság és önteltség megfékezésére, 
valamint annak a szélsőséges kíváncsiságnak a kordában tartására, ami az illendőnél jobban 
kutatná az Istenség titkait. A szavak eme magyarázata egy nagyon hasznos leckét közvetít, én 

                                                
2179 “Ou, que beaucoup d’isles.” — Széljegyzet. “Vagy, a temérdek szigetek.” (Károlinál is – a ford.) Horsley és 
néhány más bibliatudós ellenzi, hogy az eredeti איים iyim szót szigeteknek fordítsuk. Az ő olvasata: 
„Örvendezzenek az emberek különböző letelepülései”. Ezzel kapcsolatosan megjegyzi: „Nem tudom 
pontosabban visszaadni az eredeti héber איים jelentését, mint ezzel a nyakatekert kifejezéssel. Az angol nyelvben 
nincs olyan szó, mely hasonló értelmet közvetítene, s a ’szigetek’ szónak aligha van hozzá bármi köze.” Fry 
megjegyzése az alábbi: „A héber ’a tömérdek szigeteknek’, ’az emberek különböző letelepüléseinek’, ’a kiterjedt 
partoknak’ fordított kifejezés látszólag különleges módon a világ nyugati részeit írja le, melyeket a tíruszi hajók 
által látogatott távoli partokként ismertek. Az egész Európa beletartozhat ebbe a megjelölésbe Afrika, sőt Ázsia 
egyes tengerpartjaival egyetemben. Afelől sem lehet semmi kétség, hogy az egykor lakatlan, de mostanra 
gyarmatosított, és az anyaországtól kivált minden későbbi tengerentúli felfedezést is ez a kifejezés jelöl. Az így 
leírt egyes nemzeteket szólítja fel konkrétan arra, hogy örvendezzenek a Megváltó megjelenésének”. 
2180 Károlinál: erőssége – a ford. Az itt „lakóhelynek” fordított מכון mechon szó a כון kun szóból származik, 
melynek jelentése: elkészített, felszerelt, megerősített. „Ezt”, mondja Hammond, „helyre, ülőhelyre, de főleg 
valaminek az alapjára mondják, amire majd helyeznek valamit. A Septuagintában ezért szerepel a μεχωςωθ (a 
héber מכונות) talpak gyanánt 1Kir7:27. A kaldeus változat itt megtartja az eredeti מכון szót, de a Septuaginta a 
felszerelni igéből alkotott fogalom alapján a κατορθωσις szót használja: ’magának a trónjának a felállítása’.  A 
szír változat magyarázó körülírással: ’egyenlőséggel és ítélettel erősíttetik meg az ő trónja”. Valamennyi változat 
egyetért az alap, vagy megalapozás jelentéssel, ami először is megadja az egyenességet, majd a stabilitást a rajta 
álló széknek, vagy trónnak. Így tehát a helyes és értelmes fordítása az igeszakasznak kétségtelenül az ’igazság és 
jogosság az ő székének (nem lakóhelye, hanem) alapja’, azaz az Ő ítéletei, rendeletei, igazságszolgáltatása az 
igazságra és a jogosságra épülnek úgy, ahogy egy trónt állítanak fel egy alapra”. 
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azonban ellene vagyok minden kifinomult fordításnak, s úgy vélem, a zsoltáros a sötétséget 
Istennel társítva az emberek szívét akarta általánosságban istenfélelemre indítani.2181 Ugyanez 
a jelentés világlik ki a maradék szövegből, ahol azt olvassuk, hogy tűz jár előtte, és 
köröskörül elégeti az ő szorongatóit, a villámai megrettentik a világot, a hegyek pedig 
megolvadnak. Ha ennek bárki azt veti ellene, hogy ez nem egyeztethető össze azzal, amit arról 
az örömről mondott, amit az Ő királysága terjeszt, arra azt válaszolnám, hogy először is Isten 
ugyan készen áll az áldottság terjesztésére mindenütt, ahol csak uralkodik, mindenki mégsem 
képes annak elfogadására. Emellett, amint már utaltam rá, az igazság a hívők hasznára az, 
hogy megalázza a test gőgjét és mélyíti az Isten iránti tiszteletüket. Isten trónját igazságon és 
jogosságon alapulónak mutatja be annak a jótéteménynek a megjelölésére, amit ebből kapunk. 
A felfogható legnagyobb nyomorúság az, amikor igazság és jogosság nélkül élünk, s a 
zsoltáros kizárólag Istennek tulajdonítható, dicséretre méltó dolognak említi, hogy mikor Ő 
uralkodik, az igazságosság újjáéled a világban. Ugyanolyan nyilvánvalóan tagadja, hogy 
rendelkezhetünk bármiféle igazságossággal, amíg Isten alá nem vet minket az Ígéje igájának 
az Ő Lelke gyengéd, de erőteljes befolyásával. Az emberek nagy része makacsul ellenáll, és 
elutasítja Isten kormányzását. Ezért a zsoltáros kénytelen volt ezzel a szigorúbb megjelenéssel 
bemutatni Istent, hogy megtanítsa a gonoszokat: romlott szembeszegülésük nem marad 
büntetlen. Mikor Isten kegyelemmel közeledik az emberekhez, ők viszont elmulasztják Őt illő 
tisztelettel és nagyrabecsüléssel üdvözölni, az nagyon súlyos istentelenséget jelent, s ezen az 
alapon illik az elítélés nyelvezete Krisztus királyságához. A zsoltáros arra céloz, hogy akik 
megvetik Istent az Ő egyszülött Fiának személyében, a megfelelő időben bizonyosan meg 
fogják érezni az Ő félelmetes fenségét. Ez rejlik a látja (meg fogja látni) a föld kifejezésben. 
A gonoszok ugyanis, mikor rájönnek, hogy az erőfeszítéseik hiábavalók, mikor Isten ellen 
harcolnak, a kibúvókhoz és az elrejtőzéshez folyamodnak. S a zsoltáros kijelenti, hogy nem 
lesznek sikeresek semmi efféle hiábavaló és arra irányuló mesterkedéssel, hogy elbújjanak 
Isten elől. 

 
6. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. 
7. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik koholmányokkal 

dicsekednek;2182 meghajolnak előtte mind az istenek. 
8. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai2183 a te ítéleteidnek 

Uram! 
 
6. Az egek hirdetik az ő igazságát. A zsoltáros itt kijelenti: Isten igazságossága oly 

látványosan fog megmutatkozni, hogy maguk az egek fogják hirdetni azt. A szavak jelentése 
nem pontosan ugyanaz, mint a 19. zsoltár elején: „Az egek beszélik Isten dicsőségét”. Abban 
a zsoltárban Dávid csak azt mondja, hogy Isten bölcsessége és hatalma oly látványosan 
mutatkoznak meg az ég szövetében, mintha Maga Isten hangsúlyozná fennszóval azokat. Az 
előttünk álló igeszakasz jelentése ez: Isten lelki igazságossága oly jelesen megmutatkozik 
majd Krisztus uralkodása alatt, hogy az eget és a földet betölti. Nagyon sok erő rejlik ebben a 
megszemélyesítésben, melyben az egek, mintha átjárná azokat Isten igazságosságának érzése, 
                                                
2181 “Que le Prophete a voulu par ce regard obscur de Dieu, toucher au vif les coeurs des hommes, afin qu’ils 
tremblent.” 
2182 “Ou, idoles.” Széljegyzet. “Vagy, bálványokkal.” (Károlinál is – a ford.) Az eredeti szó az אלילים elilim.  
2183 „Júdának leányai Júdea kisebb városai és falvai, s a fővároshoz viszonyítva nevezi így azokat. Ez nagyon 
elegáns fajtája a megszemélyesítésnek, mellyel az alanyt, az állítmány-kiegészítőt, a ragozott szóalakot, a hatást, 
vagy bármi ehhez hasonló dolgot, vagy helyet nevez fiúnak, vagy mint ebben az esetben is, a dolog, vagy a hely 
leányának. Ezért a héber költők gyakran mutatják be a nemzeteket, országokat, vagy királyságokat női ruhába 
öltözötteknek, és minden olyan feladatot ellátóknak, mely illik hozzá. Ez a gyakorlat ismerős előttünk, de 
valószínűleg azért fordítjuk így, mert jól ismerjük a héber közmondásokat, melyeknek a kifejezés szemlátomást 
az eredetét köszönheti.” – Mant a Zsolt48:12-ről. 
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arról beszélőként kerülnek bemutatásra. Ugyanúgy valószínű az is, hogy az egek itt egy 
fogalomcserével vagy szinekdochével az angyalokat jelentik, akik az egekben vannak, míg az 
ennek megfelelő mondatban ahelyett, hogy a Földet említené, azokról a népekről beszél, akik 
azon lakoznak. Az angyalokról nagyon is elmondható, hogy hirdetik és ünneplik Isten 
dicsőségét. 

7. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái. A zsoltáros mind itt, mind a 
következő zsoltárban nagy különbséget tesz az igaz Isten és a hamis istenek között, akiket az 
emberek formálnak maguknak. S teszi ezt azért, hogy az általa említett dicséretet az igaz 
Istenen kívül senki másnak ne lehessen megadni. Az emberek készségesen elismerik, hogy 
ünnepelniük kell Isten dicséretét, de természetüknél fogva hajlamosak a babonára, így 
közülük valóban csak kevesen kötelezik le magukat az istentiszteletre a helyes módon. S 
amint Istennel van dolguk, rögvest elhajlanak a legalaptalanabb tévelygések felé. Mindenki 
alkot magának istent, s mindegyik azt választja, ami a legjobban megfelel neki a 
koholmányok kotyvalékában. Ez az oka annak, amiért a szent írók, látván, mennyire 
hajlamosak az emberek a hamis istenekhez fordulni, mikor arra buzdítják őket, hogy az igaz 
Istent imádják, egyúttal gondosan azt is kijelentik, kicsoda ez az igaz Isten. A zsoltáros által 
fenntartott sorrend azt a megjegyzést sugallja, hogy a romlott babonák el nem töröltetnek 
mindaddig, amíg az igaz vallás nem győzedelmeskedik. Miután az embereket meggátolja a 
lelki felfogóképességük tunyasága abban, hogy az igaz Istenhez jöjjenek, így nem is tehetnek 
mást, mint a saját hiábavalóságaikhoz fordulnak, s az igaz Isten ismerete az, ami ezt 
felszámolja, ahogyan a Nap fénye oszlatja szét a sötétséget. Mindenki rendelkezik a 
születésétől kezdve valamiféle vallással,2184 de a vakságnak és az ostobaságnak, valamint 
elménk gyengeségének köszönhetően a felfogásunk Istenről azonnal meg is romlik. A vallás 
így válik minden babona forrásává, no, nem a saját természeténél fogva, hanem az emberek 
elméit elborító sötétség folytán, ami meggátolja őket abban, hogy különbséget tegyenek az 
igaz Isten és a bálványok között. Isten igazsága akkor hatékony, mikor a babonaságok 
eloszlatásában és szertefoszlatásában tárul fel. Vajon ha a Nap fénye szertefoszlatja a 
levegőben úszó ködfoszlányokat, akkor Magának Istennek a jelenléte ne lenne ennél sokkalta 
hatékonyabb? Nem kell csodálkoznunk, hogy a zsoltáros, Isten országát jósolván 
diadalmaskodik a pogány nemzetek felett, akik faragott képekkel dicsekedtek. Mint Ézsaiás 
is, aki mikor az evangélium felemelkedéséről beszél, hozzáteszi. „és megháborodnak előtte 
Égyiptomnak bálványai” (Ézs19:50). Mivel az Isten ismerete elrejtetett az emberek szemei 
elől, azt is megtanuljuk, hogy nincs okunk csodálkozni a temérdek babona miatt, amik az 
egész világon elterjedtek. Napjainkban is látjuk ennek az igazságnak az egyik példáját. Az 
igazság ismerete kialudt a törökök, a zsidók és a pápisták között, s ennek szükségszerű 
következményeként tévelygésbe merültek, mert képtelenek visszatérni a szilárd elméhez, 
vagy megtérni a tévelygéseikből, amíg tudatlanok az igaz Istent illetően. Mikor a zsoltáros 
arról beszél, hogy megszégyenülnek, az alatt azt érti, hogy eljön az idő, mikor a 
bálványimádásra tértek megtérnek, és ismét az igaz Istent fogják imádni. Nem azt jelenti ez, 
hogy mindenki válogatás nélkül eljut az igazi megtérésre, mert a tapasztalat megtanította 
nekünk a saját korunkban is, miképpen vetik el az ateisták2185 a babonákat, de mégis, a 
legszégyentelenebb arcátlanságot teszik a magukévá, hanem azt, hogy az istenismeret egyik 
következménye az, amikor az embereket a tévelygéseikből az igaz Isten felé fordítja. Vannak 
olyanok, akik makacsul ellenszegülnek az Istennek: ennek megannyi példáját látjuk a 
pápaságban. Minden okunk megvan azonban arra, hogy higgyük: titokban leborulnak az előtt, 
amit megvetni színlelnek, s ezért megszégyenülnek a szembeszegülésük folytán. Mikor nem 

                                                
2184 “Les hommes ont naturellement quelque religion”, stb. 
2185 “Lucianici homines.” — Latin. “Disciples de Lucian et Atheistes.” 
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sokkal ezután a zsoltáros azt mondja: meghajolnak előtte mind az istenek,2186 az 
tulajdonképpen az angyalokra vonatkozik, akiknek az isteni mivolt valamennyire felragyog. S 
vonatkoztatható, bár nem olyan szorosan a kitalált istenekre is, mintha a zsoltáros ezt mondta 
volna: bármi is számít istennek, vagy tartják annak, el kell hagynia a helyét, fel kell hagynia a 
követeléseivel, hogy egyedül csak Isten magasztaltassék. Ebből kikövetkeztethető, hogy a 
kegyesség valódi meghatározása az, mikor az igaz Istent tökéletesen szolgáljuk, s egyedül 
csak Őt magasztaljuk, s egyetlen teremtmény sem homályosítja el az Ő istenségét. Ennek 
megfelelően, ha nem akarjuk magunk között teljesen megsemmisíteni a valódi kegyességet, 
akkor ragaszkodnunk kell ahhoz az alapelvhez, hogy egyetlen teremtményt sem 
magasztalhatunk fel túlságosan. 

8. Hallotta és örvendeze Sion. A zsoltár előbbi részében arról az örömről beszélt, 
aminek közösnek kell lenni az egész világ számára. Most konkrétan megemlíti Isten választott 
népét, s teszi ezt részben azért, mert nekik kellett élvezniük ennek az örömnek az első 
zsengéit, részben pedig azért, mert el fog törölni minden alkalmat a versengésre, vagy 
irigykedésre. Ennek megfelelően, miután kimondta, hogy a pogány nemzeteknek egyenlő 
előjogokat kell élvezniük Ábrahám utódaival, hozzáteszi, hogy a zsidók nem szenvednek el 
semmiféle megtiszteltetés-veszteséget azzal, hogy ekképpen osztoznak az előjogokban, 
hanem inkább okkal örvendezhetnek azon, hogy Isten választottjaiként azzá a forrássá váltak, 

                                                
2186 A kaldeus változat kivételével, ami az „istenek” helyett „népeket” mond, az összes ókori változat az 
angyalok szót használja - mind az angyalok, – úgy, mintha a héber eredeti a כל מלאכיו lenne, s nem a mi 
másolatainkban szereplő כל אלהים. Valóban megkérdőjelezték, hogy vajon az אלהים elohim szót fordíthatjuk-e 
angyaloknak? A legtöbb modern szótárszerkesztő és bibliatudós elveti a szónak ezt a jelentését. „A használat 
azonban”, mondja Moses Stuart, „végső soron támogatni látszik. A Septuaginta a כל (Isten) szót az αγγελος 
szóval fordítja a Jób30:15-ben, illetve az αγγελοι szóval a Zsolt 8:6-ban, a Zsolt97:7-ben és a Zsolt138:1-ben. 
Pál ezeket követve idézi a Zsolt8:6-ot a Zsid2:7-ben, valamint a Zsolt97:7-et a Zsid1:6-ban, azaz feltételezhetően 
ténylegesen idézi ezeket. Vajon nem elégséges bizonyíték az, hogy olyan usus loquendi volt a zsidók között, ami 
az אלהים szóra vonatkoztatva, azt néha az angyalok megjelölésére használta? Ismert, hogy királyokat és 
magisztereket is neveztek אלהים-nak a rangjuk, vagy méltóságuk miatt. Van bármi valószínűtlen annak 
feltételezésében, hogy az angyalok is nevezhetők אלהים-nak, akik ma az emberek fölött állnak, lásd Zsid2:7?” 
Stuart a fenti megjegyzésben úgy beszél, mintha kételkednek abban, hogy Pál a Zsid1:6-ban: „ Viszont mikor 
behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai” a 97. zsoltár 7. 
verséből idézne. Az igemagyarázók véleménye megoszlik ebben a dologban. Egyesek úgy vélik, hogy az idézet 
a 97. zsoltárból való, mások az 5Móz32:43-nak a Septuagintából származó változatából származtatják, melyben 
ugyanazok a szavak szerepelnek, mint a Zsid1:6-ban, jóllehet csakis ebben a változatban, a héberben, és minden 
ókori változatban viszont nem. S van egy nehézség annak feltételezésében, hogy az idézet az 5Móz32:43-ból 
származik: az angyaloknak adott paranccsal kapcsolatos témának (ha elfogadjuk, hogy a Septuaginta a szent 
szöveg része) nincs semmi köze a Messiáshoz. Az a szöveg azt a győzelmet ünnepli Izrael ellenségei felett, amit 
majd Isten vív ki. Miután kimondta, hogy megrészegíti a fegyvereit vérrel, s a kardja a levágottak és a foglyok 
húsát és vérét falja majd attól az időtől kezdve, mikor elkezd bosszút állni az ellenségein, a Septuaginta (de nem 
a héber szöveg) rögtön hozzáteszi: ευφρανθητε ουρανοι αμα αυτω και προκυνησατωσαν αυτω παντες θεου. 
Ennek azon a helyen, ahol áll, ezt kell jelentenie: „Örvendezzenek a mennyei világ lakosai Istennek a népe 
ellenségei fölött aratott győzelmén, és adózzanak Neki imádással”. A Messiásra azonban látszólag sehol nem 
szerepel utalás a szövegben, még kevésbé úgy, mint a világba behozottra. Nem nagyon valószínű tehát, hogy ez 
az idézett igeszakasz, hacsak nem feltételezzük, hogy Pál csak kölcsönözte a szavakat úgy, ahogyan azok 
alkalmasak voltak az általa közvetíteni kívánt gondolatok kifejezésére, az eredeti jelentésre való mindennemű 
utalás nélkül. Ennek valószínűsége támogatja az idézés tényét az előttünk álló szövegből, mely a Septuagintában 
így szerepel: προκυνησατε αυτω παντες αγγελοι αυτου. Pál szavai pedig: και προκυνησατωσαν αυτω παντες 
αγγελοι θεου. Itt a Septuaginta eltérése annyira jelentéktelen, ami semmi változtatást nem okoz az igeszakasz 
jelentésében, hogy az eltérés – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az Ószövetség újszövetségi idézetei 
közül csak nagyon kevés egyezik meg szó szerint a héberrel, vagy a Septuaginta szövegével – nem érv azzal a 
feltételezéssel szemben, hogy az apostol ezt a szöveget abból a változatból idézi, mely általános használatban 
volt a zsidók között. S ezt a zsoltárt könnyen vonatkoztathatjuk a Messiás eljövetelére és országára, Aki 
eljövetelének meg kellett semmisítenie a bálványimádást, s az öröm és a boldogság forrásává kellett válnia 
minden igaz számára, ám erre viszont az 5Móz említett igeszakasza nem utal. Lásd Stuart Commentary a 
Zsid1:6-ról. 
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amelynek a világot kellett megöntöznie és felfrissítenie. Azok, akikről a zsoltáros beszél, 
Ábrahám valódi gyermekei voltak, s csak ők voltak azok. Nekik kettős okuk volt az 
örvendezésre, mikor Isten kiterjesztette az uralmát és a dicsőségét napkeltétől napnyugtáig. 
Miközben ugyanis bemutatta nekik Krisztusban a megígért megváltás teljes beteljesedését, 
egyidejűleg azt is megmutatta, hogy Isten dicsősége kiáradt Júdea szűk korlátai közül az 
egész világra. Mikor Ábrahám magvában megáldattak a nemzetek a korábban elhangzott 
próféciának megfelelően, ez nem csekély megerősítése lett a hitüknek, s az sem, mikor látták, 
hogy a gyűlölt és megvetett vallást egyetemesen felkarolták. De megkérdezhető: miért beszél 
ezekről a dolgokról, mint hallottakról, és nem mint látottakról? Ennek két oka jelölhető meg. 
Először is azt szeretné, ha Isten hívő népe előre megérezné reménység által az áldást, még 
mielőtt az beteljesedne, illetve – a nyelvezet ezt sugallja – hogy az evangélium dicsősége a 
világnak oly távoli szegleteibe is eljusson, hogy a zsidók inkább beszámolókat halljanak róla, 
semhogy a szemükkel láthassák. 

 
9. Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden 

isten felett! 
10. A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek 

lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket. 
11. Világosság lesz vetve2187 az igazra, és az egyenesszívűekre öröm. 
12. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét! 
 
9. Mert te felséges vagy Uram az egész földön. Miután máshol már magyaráztam 

ezeket a szavakat, most nem mondok róluk többet. Csak annyit jegyeznék meg, hogy itt egy 
összehasonlítást látunk Isten és az angyalok, illetve bármi más között, ami elsőséget követel. 
A zsoltáros minden más kiválóságot korlátoz oly módon, hogy nem hagy helyet a kérdésnek, 
miszerint vajon minden fenséget csakis Istenben láthatunk-e? Ez a legfőképpen akkor derült 
ki, mikor Isten az Ő egyszülött Fiában mutatkozott meg, aki az Ő hű képmása. Azt 
megelőzően az ő nagyságát kevéssé ismerték, mert Ő maga is kevéssé volt ismeretes. 

10. A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Az istenfélőknek itt az 
igazságosság gyakorlását parancsolja meg, amiképpen Pál is mondja: „Álljon el a hamisságtól 
minden, a ki Krisztus nevét vallja” (2Tim2:19). Isten természetéből kiindulva mutatja meg, 
hogy minket nem lehet az Ő szolgáinak ítélni és elfogadni, amíg el nem távozunk a bűntől, s 
nem gyakoroljuk a szentséget. Isten Önmagában az igazságosság forrása, s neki 
szükségszerűen gyűlölnie kell minden vétket, vagy azt kell feltételeznünk, hogy megtagadja 
Önmagát. Csakis azzal a feltétellel vagyunk Vele közösségben, hogy elszakadunk a 
hamisságtól. Miután a gonoszoktól elszenvedett üldöztetés hajlamossá tesz minket a 
bosszúállásra, valamint a jogtalan menekülési módok alkalmazására, a zsoltáros annak 
kimondásával figyelmeztet miket erre a kísértésre, hogy Isten a népe megtartója és védője. Ha 
meg vagyunk róla győződve, hogy isteni vezetés alatt állunk, nem fogunk küzdeni a gonoszok 
ellen, s nem próbáljuk megtorolni a sérelmeket azokon, akiktől elszenvedtük, hanem Őrá 
bízzuk a biztonságunkat, Aki majd hűséggel védelmezni fogja azt. A leereszkedés eme kegyes 
cselekedetének, mellyel Isten a gondjaiba vesz minket, féknek kell működnie minden 
türelmetlenséggel szemben, amit akkor érzünk, ha tartózkodunk a gonosztól,2188 s továbbra is 
a becsületesség útját járjuk a provokálások közepette. 

11. Világosság lesz vetve az igazra. Megerősíti az imént kifejtett igazságot, s elébe 
megy a vele szemben megfogalmazható az ellenvetésnek. Láttuk, hogy az Úr népével gyakran 
bánnak a legnagyobb kegyetlenséggel és igazságtalansággal, s látszólag ki vannak 
szolgáltatva az ellenségeik dühének. A zsoltáros azzal buzdít minket, hogy arra emlékeztet: 
                                                
2187 A Károli-fordítás szerint: Világosság támad fel az igazra – a ford. 
2188 “De nous tenir en bride, de peur qu’il ne nous soit fascheux ou grief de nous abstenir de malice,” stb. 
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Isten, ha azonnal nem is szabadítja meg a gyermekeit, titkos hatalmával mindazonáltal mégis 
fenntartja őket.2189 Az igevers első mondatában egy kettős hasonlat olvasható. A világosság 
alatt az örömet, vagy a dolgok jóra fordulását érti (ez a frazeológia megszokott a 
Szentírásban) úgy, ahogyan a sötétség a megpróbáltatásokat jelenti. A második hasonlatot, a 
vetést,2190 kissé nehezebb megérteni. Egyesek úgy vélik, hogy az öröm az igazaknak a 
maghoz hasonlóan vettetik, amit mikor a földbe vetnek, elhal, vagy hosszú időn át eltemetve 
marad, míg csírázni kezd. Ez az elképzelés lehet jó, de a szavak talán legegyszerűbb jelentése 
az alábbi: lehet, hogy az igazak majdhogynem száműzetnek a világból, képtelenek megjelenni 
nyilvánosan, s el vannak rejtve, Isten magként terjeszti szét, vagy hozza napvilágra az addig 
elrejtett örömüket. Az igevers második mondata az első exegézise – a világosságot az öröm 
szóval értelmezi, az igazakat pedig egyenes szívűekként. Az igazságosság eme meghatározása 
figyelemre méltó, mert nemcsak a külső megjelenésben rejlik, hanem a szív becsületességét is 
magában foglalja. Azaz, több is szükséges ahhoz, hogy Isten szemében igazak lehessünk, 
mint hogy csak a nyelvünket, kezeinket, vagy lábainkat megtartóztassuk a gonoszságtól. A 
záró igeversben hálaadásra buzdítja az Úr népét, hogy Istenre, mint a Megváltójukra tekintve 
a kapott kegyelemnek megfelelő életvitelt tanúsítsanak, s maradjanak meg nyugodtan minden 
elszenvedett gonoszság alatt azzal a tudattal, hogy az Ő védelmét élvezik. 

                                                
2189 “Quamvis non statim suos liberet Deus, arcana tamen virtute tucri eorum salutem.” — Latin. 
2190 Walford azon az alapon ellenzi a világosság vetését, hogy ez a jelképek alkalmatlan kombinációját jelenti. 
Ezért a szavakat ő a „világosság árad” kifejezéssel fordítja. „Ki tudná megmondani”, kérdezi, „mit kell érteni a 
világosság vetése alatt? A világosság szétszórása, vagy kiterjedése értelmes, és azt jelenti, hogy a noha jó 
emberek lehetnek a megpróbáltatások sötétségében, világosság és bővelkedés törnek majd át a felhőkön”. A 
Septuaginta a Vulgata, az arab és a szír változatok egyaránt a „világosság támad fel az igazakra” kifejezéssel 
fordítják, valószínűleg a זרח zarach olvasatból kiindulva, amit De Rossi egy kéziratban a זרע zara helyén talált. 
Houbigant és mások is ezt az olvasatot fogadják el, mert úgy vélik, jobban illik a világosság általános 
elképzeléséhez. De Muis, a Zsolt126:5 szövegéből kiindulva, továbbá Secker érsek úgy vélik, hogy a „lesz 
vetve” nagyon helyes kifejezés. Ugyanennek az olvasatnak az alátámasztása végett Merrick az Annotations on 
the Psalms című művében idéz néhány verset klasszikus görög szerzőktől, melyekben mind a világosságra, 
mintd az örömre a vetni szót használják. 
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98. zsoltár 
 
Ez a zsoltár nagyban hasonlít a kilencvenhatodikra, de nemcsak a témájában, hanem a 

nyelvezetében is. A nagy célja annak bemutatása, hogy Isten dicsősége látványosan meg fog 
mutatkozni az Ő neve ismeretének elterjedésével az egész világra mind az Ábrahám 
utódainak tett ígéretek bőségesebb beteljesedéséből a Megváltó megjelenésekor, mind az 
üdvösség hirtelen kiterjedéséből a világ minden részére. Felszólítja az embereket, hogy ezen 
az alapon magasztalják Isten nevét. 

 
1. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; az ő 

jobbkeze és az ő szentséges karja adta meg neki a győzelmet.2191 
2. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát. 
3. Megemlékezett az ő jóságáról2192 és Izráel házához való hűségéről; látták a föld 

határai mind a mi Istenünknek szabadítását.2193 
 
1. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Már említettem, hogy az itt használt kifejezés nem 

szokásos, hanem rendkívüli dicsérést jelent. S ennek látszólag az az oka, hogy Isten páratlan 
és hihetetlen módon mutatta meg az Ő szabadítását. A csodadolgokról beszélve azok 
summájaként mutatja be ugyanis, hogy Isten a szabadítást a saját jobb kezével vitelezte ki,2194 
azaz nem emberi eszközökkel, s nem közönséges, hanem példátlan módon szabadítván meg 
az egyházát. Ézsaiás így részletezi Isten hatalmának ezt a csodáját: „És látá, hogy nincsen 
senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró; ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja 
őt” (Ézs59:16). Mindkét igeversben Isten karja a közönséges eszközökkel van szembeállítva, 
melyek használata semmit sem vesz el Isten dicsőségéből, ám mégis meggátolnak minket 
abban, hogy oly teljességgel meglássuk Isten jelenlétét, mint amennyire egyébként 
megláthatnánk. A zsoltáros nyelvezete megfelel annak a kijelentésnek, hogy Isten nem 
közönséges eszközökkel fogja megmenteni a világot, hanem Ő Maga lép elő, s mutatja meg, 
hogy Ő a szerzője a minden vonatkozásban oly páratlan szabadításnak. S ésszerűen utal rá, 
hogy ezt a csodálatos, és számunkra oly felfoghatatlan kegyelmet nem a dicséret közönséges 
módjaival kell ünnepelni. Ez még világosabban előjön a következő igeversben, ahol azt 
olvassuk, hogy a szabadítása és igazsága megmutattatott a népeknek. Mit lehetett volna még 
kevésbé várni, mint azt, hogy fény ragyog fel a sötét és szellemi sötétségben leledző helyeken, 
s igazság jelenik meg a kétségbeejtő gonoszság lakhelyein? Először a szabadítást említi, 
jóllehet az tulajdonképpen az igazság hatása. A természetes sorrend efféle megfordítása 
gyakorta megfigyelhető az isteni jótétemények felsorolásánál, s az sem meglepő, hogy az 
eszközök, amiket először kellene említeni, leghátra kerülnek, mintegy magyarázatképpen. 
Hozzátenném, hogy Isten igazsága, ami a szabadítás forrása, nem abban rejlik, hogy az 
embereknek megfizet a cselekedeteik szerint, hanem az egyszerűen csak az ő könyörületének, 
kegyelmének és hűségének megmutatkozása. 
                                                
2191 A Károli-fordítás szerint: megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja. Az utolsó mondat szó 
szerint: „munkálta ki a szabadulást a számára”, azaz nem az Ő szabadulását, mintha Isten Maga lett volna 
veszélyben, vagy nyomorúságban, hanem valakinek, s ez az akaratának, a szándékainak és ösztönzésének 
megfelelően történt. Az eredeti szöveg tehát azt fejezi ki, hogy ezt a szabadítást eredetileg Isten döntötte és 
rendelte el, s az Ő közvetlen hatalma foganatosította, mindenféle más segítség nélkül”. – Horsley. Street 
fordítása: „munkálta ki a szabadulást a számunkra”. Ő úgy véli, hogy a לו számára helyett לנו számunkra 
olvasandó. 
2192 A Károli-fordítás szerint: Megemlékezett az ő kegyelméről – a ford. 
2193 Az igevers utolsó részében ugyanazok a szavak olvashatók, mint az Ézs52:10-ben. 
2194 “Car apres avoir parle des miracles, il les restreint specialement a une somme, ascavoir, que Dieu s’est 
acquis salut par sa propre vertu.” 
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3. Megemlékezett az ő jóságáról. Szólván az Ő szabadításának általános 
megmutatkozásáról, most konkrétabban a választott népe iránti jóságát ünnepli. Isten 
Atyaként mutatkozott be a pogányoknak is ugyanúgy, mint a zsidóknak, de először a 
zsidóknak, akik mondhatni az elsőszülöttek voltak.2195 A pogányok dicsősége abban rejlik, 
hogy örökbe fogadtattak és bevésettek Ábrahám szent családjába, s az egész világ üdvössége 
az Ábrahámnak tett ígéretből fakadt, amiképpen Krisztus is mondta, hogy „az idvesség a 
zsidók közül támadt” (Jn4:22). A zsoltáros tehát nagyon helyesen jegyzi meg, hogy Isten a 
világ megváltásával megemlékezett az Ő jóságáról, amit Izraelnek, az Ő népének adott – a 
nyelvezet is azt sugallja, hogy semmi más nem indította Őt erre, csak annak hűséges 
teljesítése, amit megígért.2196 S hogy még jobban megmutassa: az ígéret nem az ember 
érdemein, vagy igaz mivoltán alapult, Isten jóságát említi először, majd utána a hűségét, ami 
azzal kapcsolatban állt. Az okot tehát nem Istenen kívül kell keresni (hogy a szokásos 
kifejezéssel éljünk), hanem egyedül az Ő jótetszésében, amiről már réges-rég bizonyságot tett 
Ábrahámnak és az utódainak. A megemlékezett szót az ember felfogóképességhez igazodva 
használja, mert amit hosszú időre felfüggesztettek, az elfeledettnek látszik. Több, mint kétezer 
év telt el az ígéret elhangzása és Krisztus megjelenése között, s ami Isten népét illeti, ki voltak 
téve megannyi szenvedésnek és csapásnak, így hát nem kell csodálkoznunk, hogy sóhajtoztak, 
és baljóslatú félelmet tápláltak ennek a szabadításnak a beteljesedését illetően. Mikor 
hozzáteszi, hogy látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását, ez nem pusztán a 
szabadítás nagyságának dicsérete, mivelhogy annyira látványos, hogy a róla szóló 
beszámolók az egész Földre elterjednek, hanem azt jelenti, hogy a korábban a tévelygésbe és 
babonákba merült nemzetek is részesedni fognak belőle. 

 
4. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és 

zengedezzetek! 
5. Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és zsoltárénekléssel;2197 
6. Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt! 
7. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.2198 
8. A folyóvizek tapsoljanak,2199 a hegyek együttesen örvendezzenek 
9. Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a 

népeket méltányossággal. 
 

                                                
2195 “Afin qu’ils fussent comme les aisnez.” 
2196 “Qu’il n’a point este induit par autre raison, sinon afin que fidelement il accomplist ce qu’il avoit promis.” 
2197 A Károli-fordítás szerint: …hárfával és hangos énekléssel – a ford. Horsley olvasata: „Énekeljetek az Úrnak 
hárfával, hárfával és a zimrah hangjával”. „A זמרה itt”, jegyzi meg, „a Zsolt81:3-hoz hasonlóan természetesen 
valamely hangszer neve. De hogy konkrétan mely hangszert illették ezzel a névvel, az teljeséggel bizonytalan. 
Én ezért megtartom a héber szót.” 
2198 Street úgy véli, hogy az igevers záró részének alanyesetei nem az előző, hanem a következő mondat igéjéhez 
tartoznak. „A harsogjon a világ”, mondja, ’és a kik lakoznak benne’, nem annyira helyes kifejezés, mint a ’a 
világ és a kik lakoznak benne, tapsoljanak’.” 
2199 „A folyóvizek tapsoljanak” a legszebb megszemélyesítés, olyan kép, amiről a héber költők híresek, s amelyet 
egyforma eleganciával és bátorsággal használnak. Horsley így fordítja: „Tapsoljanak a folyóvizek hangosan”, s 
megjegyzi, hogy szó szerint „verjék össze a tenyerüket”. „A רנן ige”, teszi hozzá, „vagy a táncos lábának, vagy 
az énekes ajkának vibráló mozgását jelenti. Így mikor jelképesen alkalmazzák egy élettelen dologra, mely se 
táncolni, se énekelni nem képes, akkor jobb általános értelemben fordítani, mint beszorítani azt valamely konkrét 
képbe. A mi nyelvünkben nincs olyan szó, mely egyformán kifejezné a táncolást és az éneklést”. 
Megkérdőjelezhető azonban annak jogossága, hogy eltérjünk a szó szerinti fordítástól. Ez az óda nagyon eleven: 
örömkitörés ez Istenben, ami a csúcsára jut, s ennek az érzelemnek a tulajdonsága az, hogy mikor a csúcsára ér, a 
legmerészebb és legszokatlanabb formákban fejeződik ki. S hozzátehetjük, hogy a hetedik és nyolcadik versek 
egészében a megszemélyesítés csodálatos példájával találkozunk. Az érzés fennköltségével és a nyelvezet felül 
nem múlható energiájával az egész természetet, élőt és élettelent egyaránt felszólítja, hogy egyesüljenek az 
öröménekben, a buzgó versenyzéssel igyekezzenek egymást felülmúlni a Teremtőjük dicséretének ünneplésében. 
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4. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld. Itt azt a buzdítást ismétli meg, amivel kezdte, 
s a nemzetekhez intézvén azt egészében jelzi, hogy mikor Isten majd ledönti a válaszfalat, 
mindenki közös hitben gyűjtetik majd össze, s egyetlen egyház formálódik majd ki 
világszerte. Mikor a hangszerről beszél, az nyilvánvaló utalás az akkori egyház gyakorlatára, 
de ebben nincs semmiféle arra irányuló szándék, hogy a pogányoknak is kötelezővé tegye a 
törvény ceremóniáit. A használt ismétlés hangsúlyos, és arra utal, hogy a legbuzgóbb 
próbálkozások, amivel az emberek a világ megváltásának nagy munkáját igyekezhetnek 
ünnepelni, messze alatta maradnak Isten kegyelme gazdagságának. Ez még erőteljesebben 
előbukkan abban, ami ezután következik, amikor érzelmeket tulajdonít az élettelen 
dolgoknak. Az egész igeszakaszt máshol már magyaráztuk, ezért nem szükséges tovább 
időznünk vele. 
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99. zsoltár 
 
Ez a zsoltár egy dologban különbözik a megelőzőktől: Isten országát, valamint az 

azzal járó áldásokat Júdea határai közé zártakként említi, s inkább Ábrahám leszármazottait 
szólítja fel a környező nemzetektől megkülönböztetetten, hogy dicsérjék Isten az 
örökbefogadásuk kiváltsága miatt. 

 
1. Az Úr uralkodik, reszkessen a nép;2200 Kérubokon ül, remegjen a föld! 
2. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. 
3. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent az! 
4. A király ereje ezen felül szereti a jogosságot! Te megerősítetted az 

egyenességet;2201 jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban. 
 
1. Az Úr uralkodik. A népnek, amit korábban örvendezésre hívott, most azt 

parancsolja, hogy reszkessen. Miután ugyanis a zsidók körül voltak véve ellenségekkel, 
rendkívül fontos volt, hogy Isten hatalma felmagasztaltassék közöttük, s tudhassák: amíg az Ő 
vezetése alatt állnak, állandóan és teljes mértékben biztonságban lesznek az összes ellenségük 
gyűlöletétől és dühétől. A רגז ragaz héber szó, amint azt már máshol is láttuk, néha azt jelenti, 
reszketni, máskor meg haragosnak lenni, röviden jelent a haragból vagy a félelemből fakadó 
mindenféle erőteljes érzelmet.2202 Ennek megfelelően a próféta itt arra céloz, hogy Isten a 
választott népének felszabadításával a hatalmát annyira világosan fogja kimutatni, hogy az 
minden nemzetet megdöbbenti, s megérezteti velük, mennyire bolond módon törtek a saját 
pusztulásukba. Az emberek vonatkozásában mondja ugyanis, hogy Isten uralkodni fog, mikor 
majd felmagasztalja Magát a hatalmának fenséges bemutatóival. Amíg ugyanis a segítség, 
amit ad, láthatatlan marad, a hitetlenek vakmerőbben cselekednek, úgy, mintha Isten nem is 
létezne. 

2. Nagy az Úr a Sionon. Illendő, hogy ne felejtsük el az ellentétet, amit korábban 
említettem, hogy Isten nagy a Sionon az egyházának minden ellensége megsemmisítésre és 
                                                
2200 A Károli-fordítás szerint: reszkessenek a népek – a ford. 
2201 A Károli-fordítás szerint: És tisztesség a királynak, a ki szereti a jogosságot! – a ford. „A király ereje itt 
látszólag magát a királyt jelenti.” – Merrick. Street átteszi az erőt jelentő eredeti szót az előző vers végére, s így 
olvassa azt: szent és erős az. Ezt az igeverset pedig így fordítja: „Te vagy a király, aki szereti a jogosságot”, 
megjegyezvén, hogy a héberben a מלך melech, és nem a המלך hamelech szerepel, s az אהב aheb, ami szeret szó itt 
melléknévi igenév, az אתה atah, te személyes névmás pedig az első mondathoz tartozik”. „Az angol 
bibliafordítás szerint”, mondja, „a kapcsolódás rettentően hiányos. ’A király ereje szereti az egyenességet: te 
szereztél jogosságot’, stb. Korábban a zsoltáros nem beszélt Jehován kívül királyról, itt viszont megszólítja a 
második személyben, nem pedig beszél róla a harmadikban.” 
2202 A רגז ragaz „jelenti vagy a test, vagy az elme felbolydulását, s utóbbi értelemben különösen két dolgot jelent, 
félelmet és haragot, az elme két alapvető érzését. A harag értelemben találjuk az 1Móz45:24-ben, ahol 
háborgásnak fordítjuk, illetve a 2Kir19:27-28-ban, ahol tombolásnak fordítjuk. A Péld29:9-ben, valamint az 
1Móz41:10-ben a héber קצף szót (amit a fáraóra mond, tudniillik, hogy haragra gerjedt) a kaldeus változat a רגז 
szóval fordítja. S ez a szó sokkalta gyakrabban elfogadott jelentése az Ószövetségben.” – Hammond megjegyzése 
a Zsolt4:5-ről. Az előttünk álló szövegről, miután megemlíti, hogy Abu Walid ezt a gyökeret a néha a félelemtől, 
néha a haragtól kiváltott arab reszketést és felbolydulást jelentőként magyarázza, ugyanez a bibliatudós ezt is 
mondja: „Itt a szövegkörnyezet látszólag arra indít, hogy egyszerűen a felbolydulás értelmében vegyük a szót 
úgy, ahogyan az ακατασταια szó a lázadók zendülését, vagy más felfordulást jelent. S így az igeszakasz 
jelentése: ’Az Úr uralkodik, induljon meg a nép’, azaz Isten most Dávidot ültette az Ő trónjára, és békességgel 
megerősítette benne a királyságot, dacára a nép minden lázongásának. A Septuaginta ebben az értelemben 
fordítja itt is az οργιζεσθωσαν szóval, mint pl. a Zsolt4:5-ben: ’haragudjon, vagy sajnálkozzon ezen a nép, 
amennyire csak akar’. Ez, valamint az igeverset záró ige olvashatók jövő időben is: „A nép, vagy a nemzetek 
reszketni fognak, s majd megindul a föld” pont úgy, mint a törvényadáskor, mikor „a nép reszketett” és „a föld 
rengett”. Az igeszakaszt tehát tekinthetjük a pogány világ Krisztus uralma alá vettetése előrejelzésének. 
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eltörlésére, s mikor a zsoltáros annak kimondásával folytatja, hogy magasságos ő minden nép 
felett, az nem azt jelenti, hogy a jólétük biztosítása, hanem a tanácsaikat megzavarása, 
terveiket meghiúsítása, s minden hatalmukat felforgatása érdekében uralkodik felettük. Ami 
rögvest ezután következik Isten nevének dicséretéről, az nem általánosságban vonatkozik a 
nemzetekre, hanem véleményem szerint csak a hívőkre, mert egyedül tőlük követeli meg a 
próféta, hogy hálával adózzanak. Mert bár Isten rákényszeríti a legyőzött ellenségeit, hogy 
ismerjék el Őt, mégis, miután nem szűnnek meg az Ő dicsősége ellen beszélni, és káromolni 
az Ő szent nevét. Így a Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, – szent az buzdítás nem 
szólhat nekik, csak az istenfélőknek, akik Isten szent nevének ismerete okából szíves-örömest 
ünneplik az Ő dicséretét. 

4. A király ereje ezen felül szereti a jogosságot. Ezt tekinthetjük úgy is, hogy 
fenyegetés, mely rémülettel volt hivatott eltölteni az ellenségeit. Mintha azt mondta volna: 
Isten a jogosságot és az egyenességet oly nagyra tartja, hogy erőt öltött Magára azokat a 
sértéseket megbosszulandó, amikkel az ellenségei illették. Én azonban előnyösebbnek tartom 
ezt az egyházra vonatkoztatni, mert az egyház abból a konkrét célból áll Isten kormányzása 
alatt,2203 hogy a jogosságot és a szentséget gyakorolja. Létezik egy másik, egyáltalában nem 
megkérdőjelezhető magyarázat is, nevezetesen amelyik nem társítja a zsarnokság 
elképzeléseit Isten kormányzásával, mert abban mindig állandó összhang áll fenn az Ő 
hatalma és igazságossága között. Mikor azonban az egész szövegkörnyezetet veszem 
figyelembe, akkor kétségem sincs afelől, hogy a próféta, miután Istent, mint az Ő királyi 
trónját felállítót mutatta be, most a királysága kormányzásának módjáról beszél. Hozzáteszi 
ugyanis, hogy megerősítetted az egyenességet és az igazságosságot. Ez a mondat két 
magyarázatot is megenged: vagy Isten a törvényében megparancsolta az embereknek a 
tökéletes egyenlőség gyakorlását, vagy a támogatásuk és védelmük során egyetemes 
bizonyságot tett arról, mily nagyra becsüli az igazságosságát és az egyenlőséget. Nagyon-
nagyon igaz, hogy Isten munkáit és ítéleteit mindig is a legmagasztosabb egyenlőség 
jellemezte, mégis valószínűbbnek tűnik, hogy a zsoltáros arra a rendszerre, a kormányzás arra 
a formájára utal, amit a jogosságot szerető Isten kijelölt Izrael népe között, s amelyik a 
legjobb szabály volt a becsületes és tisztességes életvitelhez. Ezért a szereztél szót helytelenül 
fordítják az elrendelni, vagy megparancsolni szavakkal. Ha bárki ezt az utolsó mondatot 
inkább Isten kormányzására vonatkoztatná, én egyáltalán nem szándékozom vitatkozni vele. 
Nincs ugyanis semmi, ami jobban serkentené és bátorítaná az istenfélőket arra, hogy 
engedelmeskedjenek Istennek, vagy nagyobb buzgósággal tartsák be az Ő törvényeit, mint 
mikor a dolgok menetében rájönnek, hogy az Ő atyai gondoskodásának tárgyát képezik, s az 
igazságosságot, amit szóban megkövetel az Ő népétől, a Maga részéről szíves 
cselekedetekben is viszonozza. 

 
5. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak 

zsámolya elé; szent ő!2204 
6. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe, 

segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá őket. 
7. Felhő-oszlopban szólt vala hozzájok;2205 megőrizték az ő bizonyságtételét és 

rendeletét, a melyet adott vala nékik. 

                                                
2203 “A ceste condition.” — “Azzal a feltétellel.” 
2204 A lapszéli fordítás az angol Bibliában „szent az”, a szentséget Jehovának az előző mondatban említett 
lábzsámolyához kapcsolja. Ez a konstrukció szemlátomást nagyon helyes. A harmadik, az ötödik, s 
tulajdonképpen a kilencedik igevers ér véget ezzel a kifejezéssel, ami egyfajta kórusnak tűnik, így a zsoltárt 
három részre osztja. Az első rész azzal ér véget, hogy Jehova nevének tulajdonít szentséget, a második ugyanazt 
a lakóhelyének, majd a végén a lényegi, végtelen, állandó szentséget tulajdonít Magának Jehovának. 
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8. Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájok; de 
bosszúálló az ő hiábavalóságaik miatt. 

9. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén; 
mert szent az Úr, a mi Istenünk! 

 
5. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket. Ezt a buzdítást tulajdonképpen csak az 

egyházhoz intézi, mivel Isten kegyelmének részeseként buzgóbban kell odaszánnia magát az 
Ő szolgálatára, és a kegyesség szeretetére. A zsoltáros tehát arra szólítja fel a zsidókat, hogy 
magasztalják fel azt az Istent, Akitől ilyen nyilvánvaló segítséget kaptak, s megparancsolja 
nekik, hogy adják mg neki a törvényben előírt imádatot.  A templom más helyeken valóban 
gyakran jelenti Isten trónját, vagy házát, vagy nyugalmának helyét, vagy lakóhelyét. Itt a 
lábai zsámolyának nevezi, s ennek a hasonlatnak a használatához mindennél jobb oka van. 
Isten ugyanis úgy szeretett volna a népe között élni, hogy ne csak ráirányítsa a gondolataikat a 
külsődleges templomra és a szövetség ládájára, hanem emelje is fel őket a mennyei 
dolgokhoz. Ezért a ház, vagy lakóhely kifejezés bátorságot és magabiztosságot volt hivatott 
kölcsönözni nekik, hogy minden istenfélő bátran közeledhessen Istenhez, mikor észrevették, 
hogy Maga is találkozni kíván velük. 

Miután azonban az emberek elméje hajlik a babonára, szükséges volt ezt a 
hajlandóságot megzabolázni, nehogy az Istenről alkotott fogalmaikkal testi és földi dolgokat 
társítsanak, s gondolataikat teljes mértékben az istentisztelet külső formái kössék le. A próféta 
tehát a templomot Isten lába zsámolyának nevezve azt szeretné, ha az istenfélők fölé emelnék 
a gondolataikat, mert Ő eget-földet betölt az Ő végtelen dicsőségével. Mindazonáltal ezekkel 
az eszközökkel arra is emlékeztet, hogy az igazi imádat nem adható meg Istennek máshol, 
mint a Sion hegyén. Olyan stílust használ ugyanis az írásban, mely az istenfélők elméit 
hivatott a világ fölé emelni, de ugyanakkor semmit sem von le a templom szentségéből, amit a 
földi helyek közül egyedüliként választott ki az Isten az Ő imádatához. Ebből Ágoston korától 
fogva megláthatjuk, mennyire hiábavaló módon fáradoztak sokan az ok megállapítása végett, 
amiért a próféta Isten lábzsámolyának imádatát rendeli el. Ágoston válasza elmés. Ha – 
mondja ő, – Krisztus emberi mivoltára tekintünk, meglátjuk az okot, amiért imádhatjuk Isten 
lábzsámolyát, de mégsem leszünk vétkesek a bálványimádásban. Azt a testet ugyanis, 
amelyben akarta, hogy imádják, felvitte a Földről. S ezen a Földön semmi mást, csakis Istent 
szabad imádni, mert egyrészről a Föld az Istenség lakóhelye, másrészről Isten Maga szállt alá, 
hogy földdé legyen. Mindez nagyon hihető, de eltér a próféta céljától, aki a törvényes 
istentisztelet (az Isten által egyedül szentesített istentisztelet), valamint a pogányok babonás 
rítusai között akar különbséget tenni, s ezért hívja Ábrahám gyermekeit a templomba, 
mintegy mércéhez, ahol lelki módon kell imádni az Istent, mert Ő mennyei dicsőségben 
lakozik. 

Most hogy az árnyképek eme korszaka elmúlt, én hiszem, hogy Istent semmi más 
módon nem lehet megfelelően imádni, csakis mikor közvetlenül jövünk Hozzá Krisztuson 
keresztül, Akiben lakozik az Istenség teljessége. Helytelen és abszurd lenne, ha bárki 
lábzsámolynak tartaná Őt. A próféta pusztán csak azért beszélt ily módon, hogy megmutassa: 
Isten nincs bezárva a látható templomba, hanem Őt a menny fölött kell keresni,2206 mivelhogy 
az egész világ felett áll. 

Görögország eszelős püspökei a második niceai zsinaton rendkívül szégyenteljes 
módon forgatták ki ezt az igeszakaszt, amikor azt próbálták meg bizonyítani belőle, hogy 
Istent szobrokkal és képekkel kell imádni. Az Úrnak, a mi Istenünknek magasztalása és a 
                                                                                                                                                   
2205 Ahhoz, hogy Isten szólt Mózeshez és Áronhoz a felhőoszlopból, kétség sem férhet. A 2Móz16:1-11-ben ezt 
olvassuk: „És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr 
dicsősége megjelenék a felhőben. És szóla az Úr Mózesnek”, stb. 
2206 “Comme aussi il est esleve par dessus tout le monde.” 
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lábzsámolya előtti imádatának oka2207 tartalmaz egy ellentétet: Ő szent. A próféta számára az 
egyetlen Isten nevének megszentelése az összes pogány bálvány szentségtelennek 
nyilvánítását jelenti. Mintha ezt kellene mondania: jóllehet a pogányok képzelt szentséget 
követelnek a maguk bálványainak, az mindazonáltal nem más, mint hiábavalóság, sértés és 
utálat. Egyesek ezt a mert az szent kifejezéssel fordítják. A zsoltár végéből azonban kiderül: a 
próféta célja ezzel a titulussal az volt, hogy az Istent különböztesse meg minden bálványtól. 

6. Mózes és Áron. A zsoltáros Isten speciális kegyelmét magasztalja, mellyel Isten 
nagyon figyelemre méltó módon kegyeskedett leereszkedni Ábrahám magvához, hogy abból 
válasszon Magának prófétákat és papokat, akik mondhatni közbenjárókká lettek Közte és a 
nép között az üdvösség szövetségének megerősítése végett. S három híres személyt említ a 
korábbi időkből. Mózes volt ugyanis mondhatni a közbenjáró a nép kibékítése végett Istennel, 
amíg Áron fel nem ruháztatott ugyanezzel a hivatallal, majd utána Sámuel látta el azt. Kétség 
sem férhet hozzá azonban, hogy ebbe a három személybe a próféta Isten egész népét 
beleértette, akikkel Isten szövetséget kötött. Azoknak a nevét említi azonban, akik ennek a 
felbecsülhetetlen kincsnek a letéteményesei és őrzői voltak. Helytelennek tűnhet, hogy 
Mózest a papok között említi, mivel az ő fiai csak a leviták közé kerültek be, s maga Mózes a 
törvényadást követően soha nem viselte a főpapi tisztséget. Miután azonban a héberek כוהנים 
chohanim-nak nevezik a fő és nagyon kiváló személyeket, például a királyok fiait,2208 ezért a 
prófétát semmi sem gátolja abban, hogy ezt a megjelölést Mózesre alkalmazza úgy, mintha 
egyike lett volna az egyház szent vezetőinek.2209 Sőt, ha visszamegyünk az első kezdetekhez – 
a törvényadás előtti időkhöz – úgy bizonyos, hogy akkor Mózes volt kijelölve a főpapi 
tisztségre. A próféta célját is észben kell tartanunk, ami nem más, mint annak bemutatása, 
hogy Isten nemcsak örökbe fogadta Ábrahám magvát, de egyeseket közülük közbenjárói 
hivatalra is kijelölt, s megparancsolta nekik az Ő nevének segítségül hívását a szövetség 
további megerősítése érdekében. A segítségül hívást ugyanis, amiről beszél, nem szabad 
válogatás nélkül mindenféle segítségül hívásként értelmezni, hanem csak az Isten által 
kiválasztott papokra tartozó módon történőnek, akik közbenjárókként az egész nép nevében 
jelentek meg Előtte és szóltak mindenki érdekében. 

Segítségül hívják vala az Urat. A zsoltáros teljesebben magyarázza, amit az imént 
mondtam, hogy Isten a kezdetektől fogva és speciálisan a kegyelmi szövetségére tekintettel 
adományozott hatalmas jótéteményeket Ábrahám leszármazottainak – a zsidóknak. Miután 
tehát oly sokszor megtapasztalták Isten jóindulatát, ezért illett nekik megemlékezni az Ő 
korábbi jóindulatáról. A próféta konkrétan említi a felhőoszlop látható jelét is, mellyel Isten 
bizonyságot kívánt tenni minden kornak arról, hogy az Ő jelenléte mindig a néppel volt, s 
ennek megfelelően az Általa használt mulandó jelek nemcsak azoknak voltak a hasznára, akik 
látták azokat, hanem az utánuk következőknek is. Nem mintha Isten mindig felhőoszlopot 
mutatott volna az Ő ókori népének, de figyelembe véve, mily hatalmas az emberek 
tompasága, amely miatt nem vették észre Isten jelenlétét, míg annak nem voltak látható jelei, 
a próféta nagyon helyesen emlékezteti a zsidókat erre az emlékezetes jelre. S miután Isten 

                                                
2207 “La cause qu’il rend.” — Francia. “Causae redditio.” — Latin. 
2208 “Ceux qui sont les principaux et les plus excellens personnages.” 
2209 Ennek megfelelően egyesek a papok helyett fejedelmeket olvasnak. A כחן ,כהן, szolgáló a közös megnevezése 
a polgári, valamint az egyházi vezetőknek. Ezért a 2Móz2:16-ban a héber כהן kifejezést a kaldeus változat a רבא 
szóval fordítja: „Midián fejedelme” (Károlinál: papja – a ford.). A 2Sám8:18-ban pedig azt olvassuk Dávid 
fiairól, hogy בהנים voltak, ami ott nem papokat, hanem fejedelmeket, vagy főket jelent: רברבים nagy emberek, 
amiképpen a kaldeus változatban szerepel, vagy הראשוים, „a király körüli főemberek, vagy elsők”, ahogyan az 
1Krón18:17-ben olvasható. Efféle volt Ira is Jairból, akit a Szentírás כהן-nek nevez, ami ott nem papot, hanem 
főembert jelent Dávid körül. Így miután a szó az általánosabb értelmében mind polgári, mind egyházi vezetőt is 
jelenthet, nyilvánvaló, hogy Mózes ugyanúgy számítható בכהנים, Isten uralkodói, vagy főemberei közé, s amint 
Kálvin megjegyzi, tulajdonképpen Mózes volt az izraeliták főpapja Áronnak és a családjának a szent hivatala 
történt kinevezését megelőzően. 
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nyíltan megjelent az ősatyáiknak a pusztaságban, ezért az utódok is teljesen biztosak lehetnek 
abban, hogy hozzájuk is közel lesz. A megőrizték az ő bizonyságételét szavakat pedig abból a 
célból teszi hozzá, hogy a hasonló engedelmesség kötelezettségét erősítse meg a soron 
következő generációk számára is. 

8. Uram, mi Istenünk! A próféta itt arra emlékeztet, hogy Isten azért hallgatta meg az 
imáikat, mert az Ő kegyelme és az ő kegyességük összhangban álltak. Következésképpen 
felbátorodván az ő példás sikerükön az imádkozásban, az utódoknak is úgy kell segítségül 
hívniuk Istent, hogy nem pusztán csak a nevét ejtik ki ajkaikkal, hanem teljes szívükből 
megtartják a szövetségét. Arra is emlékezteti őket, hogy ha Isten nem mutatja ki az Ő 
dicsőségét ennyire nagylelkűen és bőségesen minden korban, akkor a hiba magukban az 
emberekben van, mikor az utódok vagy végleg elfelejtették atyáik hitét, vagy hatalmasan 
elhajlottak attól. Nem kell csodálkozni, hogy Isten visszavonja a kezét, vagy legalábbis nem 
nyújtja ki semmiféle figyelemre méltó módon, mikor látja, hogy a kegyesség meghidegül a 
Földön. 

Kegyelmes Isten voltál hozzájuk.2210 Ezekből a szavakból teljesen nyilvánvaló, hogy 
amit a zsoltáros korábban Mózesről, Áronról és Sámuelről mondott, az az egész népre 
vonatkozik, mert bizonyos, hogy nemcsak a saját maguk érdekében tevékenykedtek 
papokként, hanem minden izraelita közös javára. Ebből következően természetesen az 
átmenet, amit a zsoltáros tesz hármukról az egész népre. Én ugyanis se nem korlátozom a 
névmást erre a három emberre, se nem vonatkoztatom az igeszakaszt kizárólagosan rájuk, 
hanem inkább úgy vélem, az egész egyház állapotáról van itt szó: nevezetesen hogy miközben 
Isten a papok imái miatt kiengesztelődött a zsidók iránt, mégis súlyosan megbüntette a 
bűneiket. Egyrészről ugyanis a zsoltáros Isten kegyelmét magasztalja, amiért ily kegyesen 
bánt a néppel, s ennyire könyörületesen bocsátotta meg a bűneiket, másrészről bemutatja a 
büntetés ama szörnyűséges példáit, melyekkel a hálátlanságukat büntette, hogy utódaik 
megtanuljanak kötelességtudóan engedelmeskedni Neki. Nem szabad ugyanis megfeledkezni 
arról, hogy amennyire kegyelmesen bánik velünk Isten, oly kevéssé fogja eltűrni, ha a 
nagylelkűségét megvetéssel kezeljük. 

A zsoltár végén ugyanazt a mondatot ismétli meg, ami az ötödik versben szerepelt, 
csak a lábainak zsámolya helyett a szent hegye kifejezést használva. S teszi ezt annak 

                                                
2210 Hammond fordítása: „Uram te megkegyelmezték az ő kedvükért”. Megjegyzi, hogy a להם lahem szót, amit 
Kálvin a hozzájuk kifejezéssel fordít, nem szabad pusztán csak részes esetűként értelmezni, azaz „kegyelmes 
voltál hozzájuk”, vagy „megbocsátottál nekik”, hanem ez azt jelenti: a számukra, azaz a kedvükért – Isten 
megtartotta a népet Mózes, Áron és Sámuel imáiért. Vagyis, nem semmisítette meg őket, mikor ezek a szent és 
odaszánt emberek könyörögtek az ő érdekükben, hanem az imáikra válaszul meghagyta őket, visszavonván tőlük 
bosszúálló kezét. Ez volt az eredménye Mózes közbenjárásának. Mikor a nép rákényszerítette Áront, hogy 
elkészítse az aranyborjút, és imádták azt, Isten haragja fellobbant ellenük. S ezt mondta Mózesnek: „Azért hagyj 
békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törűljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek.” Ha 
Mózes békén hagyta volna Istent, az egész nép végleg megsemmisül. De könyörgött értük Istenhez, „és abba 
hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az ő népére”(2Móz32:10, 14). Áron sem volt kevésbé 
hatékony az Úr haragjának elfordításában a lázadó izraelitáktól, amint ez kiderül a 4Móz16:43-45-ből. Mikor a 
Mózes és Áron elleni lázadás és zúgolódás következtében Kóré és népe elveszett, Isten ezt mondta Mózesnek: 
„Váljatok külön e gyülekezettől, hogy megemészszem őket egy szempillantásban”, s Mózes és Áron „arcukra 
estek”, és imádkoztak. Azután ez következett „És monda Mózes Áronnak: Fogd a temjénezőt, és tégy abba tüzet 
az oltárról, és rakj reá füstölő szert, és vidd hamar a gyülekezethez, és végezz engesztelést értök, mert kijött az 
Úrtól a nagy harag, elkezdődött a csapás. Vevé azért Áron a temjénezőt, a mint mondotta vala Mózes, és futa a 
község közé, és ímé elkezdődött vala a csapás a nép között. És füstölő áldozatot tőn, és engesztelést szerze a 
népnek. És megálla a megholtak között és élők között; és megszűnék a csapás.” Ugyanilyen sikeres volt Sámuel 
közbenjárása is. Mikor az izraelitákat súlyosan elnyomták a filiszteusok, ők pedig féltek tőlük, ezt mondták 
Sámuelnek: „Ne szünjél meg érettünk könyörögni az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a 
Filiszteusok kezéből”. Sámuel megtette, amit kértek, és Isten kiengesztelődött az imáira: „Vett azért Sámuel egy 
szopós bárányt, és megáldozá azt egészen égőáldozatul az Úrnak. És fohászkodék Sámuel Izráelért az Úrhoz, és 
az Úr meghallgatá őt.” (1Sám7:7-9). 
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megvilágosítása kedvéért, amit korábban kissé homályosan mondott: קדוש הוא, kadosh hu, Ő 
szent, mert most világosabban mondja: szent az Úr, a mi Istenünk. Ezzel azt akarja 
megmutatni, hogy Istent az izraelitáknak nem összevissza kell imádniuk (amiképpen a pogány 
vallások egyedül és kizárólag a fantázián alapultak), hanem az Ő imádatának a hit 
bizonyosságán kell alapulnia. 
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100. zsoltár 
 
A zsoltár bevezetője egyben lehetne a tartalmi összefoglalója is. Emellett a rövidsége 

szükségtelenné teszi a hossza elemzését. A zsoltáros speciális módon hívogatja az istenfélőket 
Isten dicséretére, amiért Ő a népévé választotta és a gondjaiba vette őket. 

 
1. Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! 
2. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. 
3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő 

népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. 
 
1. Vígan énekelj. A zsoltáros Isten szolgálatának csak arra a részére utal, mely az Ő 

jótéteményeinek felsorolásában és a hálaadásban foglaltatik. S miután válogatás nélkül a Föld 
minden lakosát az Úr dicséretére hívja, így látszólag a prófétaság lelkével arra az időszakra 
utal, amikor az egyház majd különböző nemzetekből gyűjtetik egybe. Ezért parancsolja a 2. 
versben, hogy örvendezéssel szolgáljanak az Istennek, arra célozván ezzel, hogy az Ő népe 
inti kegyessége oly hatalmas, aminek bőséges alapokat kell adni a számukra az örömhöz. Ezt 
még jobban kifejezi a harmadik versben, ahol először azoknak az embereknek a vakmerőségét 
feddi, meg, akik gonoszul elszakadtak az igaz Istentől, mind abban, hogy sok istent koholtak 
maguknak, mind abban, hogy a tisztelet különböző formáit agyalták ki ezek számára. Miután 
pedig az istenek tömege megsemmisíti és elnyomja az egyedüli Isten ismeretét, és 
elhomályosítja az Ő dicsőségét, a próféta nagyon helyesen szólít fel minden embert arra: 
gondolják meg magukat, és hagyjanak fel azzal, hogy elrabolják Istentől az Ő nevét megillető 
tiszteletet. Egyidejűleg pedig kikel az ostobaságuk ellen, amiért nem elégedvén meg egyetlen 
Istennel, hiábavalókká lettek a képzelgéseikben. Bármennyire is kénytelenek szájjal 
megvallani, hogy egy Isten van, Aki a mennynek és a Földnek a Teremtője, mégis 
minduntalan megfosztják Őt a dicsőségtől, s ezzel az Istenséget a tőlük telhető legnagyobb 
mértékben semmivé teszik. Mivel tehát a legnehezebb dolog megtartani az embereket a tiszta 
istentisztelet gyakorlásában, a próféta nem ok nélkül hívja vissza a világot a megszokott 
hiábavalóságából, s parancsolja meg nekik, hogy ismerjék el Istent Istennek. Meg kell ugyanis 
figyelnünk az istenismeret eme rövid meghatározását, nevezetesen hogy az Ő dicsőségét meg 
kell őrizni sértetlenül, és egyetlen istenséget sem szabad szembeállítani Vele, ami 
elhomályosíthatja az Ő nevének dicsőségét. Igaz, a pápaságban Ő még megőrzi a nevét, 
miután azonban az Ő dicsősége nem pusztán a nevének betűiben rejlik, bizonyos, hogy ott 
nem ismerik Őt el Istennek. Tudjuk hát meg, hogy a valódi istentisztelet nem tartható fenn a 
maga teljes épségében, amíg az Ő dicsőségének aljas megszentségtelenítését, ami a babona 
elválaszthatatlan kísérője, meg nem szüntetik teljesen. 

A próféta ezután az Istentől kapott nagy jótéteményeket említi meg, s speciális módon 
kéri a kegyeseket: elmélkedjenek ezeken. Annak kimondása, hogy Isten alkotott minket 
nagyon általánosan elismert igazság, de ha nem is beszélünk az emberek között oly 
megszokott hálátlanságról, akkor is talán száz közül egy ismeri el komolyan, hogy Istennek 
köszönheti a létezését, bár futólagosan szólva nem tagadják, hogy a semmiből lettek teremtve. 
Mégis minden ember saját istent alkot magának, s tulajdonképpen önmagát imádja, mikor a 
saját erejének tulajdonít olyasmit, amiről Isten kijelenti, hogy egyedül Neki köszönhető. Azt 
is meg kell értenünk, hogy a próféta itt nem a teremtésről beszél általánosságban (amint azt 
korábban mondtam), hanem arról a lelki megújulásról, amellyel újrateremti az Ő képmását a 
választottaiban. A hívők azok, akiket a próféta Isten keze munkájának mond, de nem abban az 
értelemben, hogy anyjuk méhében emberré lettek, hanem abban, amiben Pál nevezi őket az 
Ef2:10-ben Το ποιημα, Isten alkotásának, mert azokra a jócselekedetekre teremttettek, 
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melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjanak. Valójában ez egyezik meg a 
legjobban a soron következő szövegkörnyezettel. Mikor ugyanis azt mondja, hogy az ő népe 
és az ő legelőinek juhai vagyunk, azzal nyilvánvalóan Istennek arra a megkülönböztető 
kegyelmére utal, mely rávette Istent, hogy a gyermekeit a saját örökségeként különítse el a 
véget, hogy mondhatni a szárnyai alatt táplálhassa őket. Ez pedig sokkalta nagyobb kiváltság, 
mint pusztán csak embernek születni. Ha bárki hajlamos azzal dicsekedni, hogy önmagától 
vált új emberré, ki ne vetné meg utálattal ezt az aljas kísérletet arra, hogy elrabolja Istentől 
azt, ami csakis Ő illeti meg? S ezt a lelki születést nem tulajdoníthatjuk a földi szüleinknek 
sem, mintha az ő hatalmukban állt volna a nemzésünk, mert a romlott magból mi származhat? 
Az emberek többsége mégsem vonakodik magának követeli minden dicséretet a lelki életért. 
Mi mást akarnának a szabad akarat prédikátorai, mint azt mondani, hogy Ádám fiaiból a saját 
erőfeszítéseink által válunk Isten fiaivá? Ezzel szemben a próféta az Úr népének nevezve 
minket arról tájékoztat, hogy az Isten saját jótetszéséből születtünk újjá lelkileg. S az ő 
legelőinek juhainak nevezve értésünkre adja, hogy az egyszer nekünk megadott ugyanazon 
kegyelem által maradunk meg biztonságban és sértetlenül mindvégig. Másként is fordítható: 
például az Ő népévé tett minket, stb.2211 Miután azonban ezzel a jelentése nem változik meg, 
én megtartottam az általánosabban elfogadott olvasatot. 

 
4. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok 

dicsőséget2212 néki, áldjátok az ő nevét! 
5. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő 

hűsége! 
 
4. Menjetek be az ő kapuin. A zsoltár befejezése majdnem megegyezik a kezdetével, 

azzal a kivétellel, hogy olyan beszédmódra vált, ami a törvény alatti istentiszteletre utal,2213 
mellyel azonban csak emlékezteti a hívőket arra: az Istennek hálákat adván mindaddig nem 
teljesítik megfelelően a kötelességüket, amíg nem tartanak ki szilárdan a kegyesség 
gyakorlásában is. Emellett a templom nevével azt jelzi, hogy Isten nem tisztelhető másként, 
csak szigorú összhangban a törvényben előírt móddal. Sőt azt is hozzáteszi, hogy Isten 
kegyelme örökkévaló, és hűsége is mindörökké tart annak bemutatása végett, hogy soha nem 
leszünk híjával az Ő dicsérete állandó okának. Ha tehát Isten soha nem szűnik meg ezen a 
módon bánni velünk, a legnagyobb hálátlanság lenne a részünkről, ha belefáradnánk a Neki 
szóló hálaadásba, ami megilleti. Máshol már említettük, hogy miért kapcsolódik az igazság a 
kegyelemhez. Olyan ostobák vagyunk ugyanis, hogy alig érezzük Isten kegyelmét, még ha 
nyíltan, sőt a legkézzelfoghatóbban mutatja is ki, amíg meg nem nyitja szent ajkait, s ki nem 
jelenti atyai gondoskodását a számunkra. 

                                                
2211 A héber szövegben keri van: ולו אנחנו, „és mi az övéi vagyunk”, az ולא אנחנו, „és nem magunk” ketib helyett. 
A Septuaginta az utóbbit, a ketib-et támogatja: και ουχ ημεις, „és nem mim magunk”, amiben a szír változat és a 
Vulgata is követik. Jeromos a keri-vel ért egyet: Ipse fecit nos, et ipsius sumus, és ebben követi a kaldeus 
változat is. „Meg vagyok róla győződbe”, mondja Lowth a Merrick’s Annotations-ban, hogy az ולו masszoréta 
helyesbítés (és mi az övéi vagyunk) helyénvaló, mind a szerkezet, mind a párhuzamosság ezt támasztják alá.” 
2212 “Donnez-luy gloire.” Károlinál: hálákat – a ford. 
2213 “Sinon qu’il mesle des maniers de parler, qui se rapportent au service de Dieu qui estoit sous la Loy.” 
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101. zsoltár 
 
Dávid, aki nem jutott még a királyság birtokába, de már királlyá lett Isten kinevezése 

által, készül a kormányzás gyakorlására a legjobb módon. S nemcsak a királyi hivatala 
kötelezettségeinek hűséges teljesítésére serkenti magát a téma feletti odaszánt elmélkedéssel, 
hanem ünnepélyes esküt is tesz, hogy Isten hűséges szolgája lesz. S teszi ezt azért, hogy Őt 
arra késztesse: gyorsan juttassa őt a királyság birtokába. 

 
1. Dávid zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek; te néked zengek éneket, 

Uram! 
2. Gondom van a tökéletes útra, amíg eljössz hozzám.2214 Szívemnek tökéletessége 

szerint járok én az én házamban. 
3. Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét 

gyűlölöm:2215 nincs köze hozzám. 
4. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek.2216 
5. A ki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt; az öntelt tekintetűt és a 

nagyszívűt, azt el nem szenvedem.2217 
 
1. Kegyelmet és igazságot énekelek. Amit itt Dávid az éneklésről mond, azt az 

olvasónak úgy kell értenie, hogy ez a zsoltár az elmélkedésének magát a tárgyát tartalmazza. 
Ez pedig nem más, mint hogy milyen király lesz, ha valaha is annak a szuverén hatalomnak a 
birtokába jut, ami megígértetett neki. Énekelni tehát a kegyelemről és igazságról egyenlő 
annak ünnepélyes kifejezésekkel történő kijelentésével, hogy igaz és becsületes király lesz. 
Ágoston ezt úgy érti, hogy azt jelenti: Istent kell dicsérni, akár szigorúan bünteti az 
embereket, akár kegyes velük, de ez a magyarázat túlontúl kifinomult. Dávid nem Isten titkos 
ítéleteiről beszél, hanem a királyság megfelelő irányításáról, hogy mind szavakban, mind 
cselekedetekben betölthesse elhívását. Mikor azt mondja te néked zengek éneket, Uram, azzal 
elismeri, hogy Isten kegyelméből jelöltetett ki erre a megkülönböztetett és nagy tisztességnek 
örvendő hivatalra. Vakmerő elhamarkodottság lenne ugyanis a részéről úgy törtetni abba, a 
saját elméjének indíttatására. Nagyon helyesen szemléli az összes fejedelmi erényt e kettő, a 
kegyelem és az igazság alatt, mert ahogyan a király fő kötelessége minden embernek megadni, 
ami jogosan megilleti, úgy az is szükséges, hogy figyelmes szeretettel és könyörülettel 
viseltessen minden alattvalója iránt. Joggal mondja tehát Salamon a Péld16:12-ben: 
„igazsággal erősíttetik meg a királyiszék”. 

2. Gondom van a tökéletes útra. Dávid itt azt mutatja meg, hogy gondosan mérlegelte, 
milyen súlyos teher nehezedett rá, mikor királlyá lett. Tudjuk, s ezt az igazságot a tapasztalat 
is tanítja, hogy majdnem minden királyt megmérgez a fenség csillogása, s nem ok nélkül 
használták az ókorban a közmondást: „A királynak vagy királynak, vagy bolondnak kell 
születnie”. Valójában hiba azt mondani, hogy a királyok bolondnak születnek. Az emberek 
azért hajlottak erre a beszédmódra, mert általában bekövetkezik, hogy akiket a királyságok és 
a birodalmak vezetésével bíznak meg, azok bolondok, vagy tökfilkók. S az bizonyosan Isten 
bosszújának figyelemre méltó példája, mikor a fenevadak, és olyanok, akik teljességgel 
méltatlanok arra, hogy az emberek közé sorolják őket, a legmagasabb tekintély birtokába 
jutnak. S jóllehet a királyok nem születnek bolondoknak, mégis annyira elvakítja őket a 
                                                
2214 “Ou, quand viendras-tu a moy?” — Széljegyzet. “Vagy, mikor jössz el hozzám?” A Károli-fordítás is az 
utóbbi változatot használja – a ford. 
2215 “Toute oeuvre.” — “Minden cselekedetét.” 
2216 “Ou, le mauvais.” — Széljegyzet. “Vagy, a gonosz embert.” 
2217 A Károli-fordítás szerint: a nagyralátót és a kevélyszívűt, azt el nem szenvedem – a ford. 
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méltóságuk, hogy semmilyen vonatkozásban sem érzik magukat az alattvalóik adósának, a 
magatartásukban gőgösekké és dölyfösekké válnak, fáradhatatlanul habzsolják az örömöket, s 
végül teljes mértékben megfeledkeznek magukról. Ezért mondja Dávid, hogy gondom van a 
tökéletes útra, vagy, ami ugyanazt jelenti, ügyelek majd magamra. Ritka erény egy ember 
számára, aki megtehet bármit, mit csak akar, ha ezt a mértékletességet gyakorolja, s nem 
engedi magát szabadjára semmilyen fokig a rossz cselekvésére. Az tehát, aki a szuverén 
hatalomra jutván mégsem próbál meg elmenni addig a bajkeverésben, amíg csak tud, hanem 
önkontrollt gyakorol, valódi értelemmel van megáldva. Röviden, Dávid kijelenti, hogy ő nem 
lesz a többi királyhoz hasonló, akiket elvakít a saját méltóságuk, hanem a rá helyezett teher 
nagyságának megfelelően bölcsen próbálja majd ellátni a kötelességét. Meg kell említeni, 
hogy a bölcsességet a tökéletes útban, vagy a becsületességben rejlőnek tekinti. Ebből 
megtanuljuk, hogy azok a zsarnokok, akik a tehetségüket gonosz tervek szövésére használják, 
Isten előtt nem bölcsek. Igaz, sokan nem szeretik ezt a ravaszságot, de mégis tagadhatatlan, 
hogy ha a királyok tágítani akarják a birodalmuk határait, s mesterei a kifinomult politikának 
ennek a célnak az eléréséhez, akkor ezt a legtökéletesebb bölcsességnek vélik, amellyel csak 
rendelkezhetnek, s az égig magasztalják magukat. Dávid, épp ellenkezőleg, nem törekszik 
más bölcsességre, csak arra, ami a becsületesség úrnője. 

Amíg eljössz hozzám. Ezeket a szavakat kétféleképpen olvashatjuk. Egyesek kérdő 
módban fordítják: mikor jössz el hozzám? – mintha Dávid azért könyörögne Istennek, hogy ne 
kényszerítse őt semmi további várakozásra. S valóban megvolt a jogos alapja a nyögésre és a 
panaszkodásra, mikor oly hosszú időn át sújtotta a szegénység, s menekült búvóhelyről 
búvóhelyre a nyomorúságos száműzetésben. Jobb lett volna neki, ha homályban és 
észrevétlenül éldegélhet atyja házában, a korábbi foglalkozását, a pásztorságot űzve, mint 
felkent királyként kiűzetni a saját országából, hogy teljes szégyenben és gyűlöletben éljen. Én 
azonban jobbnak látom a mondatot kijelentő módban olvasni, amíg eljössz hozzám, de még 
ezt is kissé másként értelmezem, mint a fordítók többsége. Szerintem azt jelenti, hogy jóllehet 
Dávid magánemberként éldegélt tovább, és nem élvezte a neki megígért királyi hatalmat, 
akkor sem szűnt meg becsületesnek lenni. Ezért állítja szembe a házát a palotákkal és a 
középületekkel, mintha azt mondta volna: a saját tulajdon házamban, vagy a családomban. 

3. Nem vetem a szemem hiábavaló dologra. Miután kijelentette, hogy a magánéletében 
erényes és becsületes lesz, hisz a jó fejedelmeknek ezzel illik kezdeni, most hozzáteszi, hogy 
a fejedelmi hivatal ellátása közben minden igazságtalanságnak és gonoszságnak az ellensége 
lesz. Hiábavaló dologra vetni a szemet ugyanaz, mint eltervezni valami gonoszságnak a 
megtételét. Ezért jelenti ki, hogy elfordul minden gonoszságtól, s bizonyos, hogy egyetlen 
ember sem lehet igaz, és a gonoszság pártatlan megbüntetője, csak az, aki szívből utálja azt. 
Ebből következik, hogy a királyoknak a kötelességük teljesítése érdekében tartózkodniuk kell 
minden hozzájárulástól a gonoszsághoz. Egyesek hozzákapcsolják az általunk cselekedetnek 
fordított אשוה asoh szót az első mondathoz, és kiegészítik a ל lamed betűvel, mintha az 
igeszakasz így szólna: nem vetem a szemem semmi gonoszságra, hogy megcselekedjem, vagy 
semmi gonoszság sem lesz a számomra elfogadható, hogy megcselekedjem azt. A másik 
értelmezés azonban valószínűbb, miszerint Dávid, miután kijelentette, hogy nem tűr el 
semmiféle romlottságot maga előtt, rögtön utána hozzáteszi a megerősítés kedvéért, hogy 
minden igazságtalanság ellensége lesz. Ha az utolsó mondatot azokra a személyekre 
vonatkoztatjuk, akik elfordulnak, akkor itt egy váltást látunk a többes és az egyes szám között. 
Magyarázható azonban magára a cselekedetre vonatkoztatva is, arra célozván, hogy soha nem 
lesz semmi része a feddhetetlenség útjáról való gonosz letérésekben. 

4. A csalárd szív távol van én tőlem. Egyesek a csalárd szív alatt álnok embereket 
értenek, de én ezt elvetem, mint túlontúl erőltetett értelmezést, ami ráadásul még a 
szövegkörnyezettel sem egyeztethető össze. Miután Dávid a második mondatban 
magyarázatképpen hozzátette, hogy gonoszt nem ismerek, az elsőben kétségtelenül azt jelenti 
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ki, hogy mentes lesz minden álnokságtól és gonoszságról. A szavainak jelentése tehát az, 
hogy megpróbálja visszatartani magát minden gonosztettől, sőt még azt sem fogja tudni, hogy 
mit jelent rosszat tenni a felebarátjainak. 

5. A ki titkon rágalmazza az ő felebarátját,2218 elvesztem azt. Ebben a versben 
konkrétabban beszél a karddal abból a célból felfegyverzett király kötelességéről, hogy 
korlátozza a gaztetteket elkövetőket. A becsmérlés, a gőg és a mindenféle vétkek joggal 
sértőek minden jó ember számára, de mindenkinek nincs meg a hatalma arra, hogy levágják a 
gőgösöket, vagy becsmérlőket, mert miután nincsenek felruházva nyilvános tekintéllyel, meg 
van kötve a kezük. Fontos ügyelni erre a különbségre, mert így Isten gyermekei 
megmaradhatnak a mértékletesség korlátai között, és egyikük sem lépi túl az elhívásának 
határait. Bizonyos, hogy amíg Dávid a társadalom egyik magánszemélyeként éldegélt, soha 
nem mert volna semmi effélét megtenni. Miután azonban a királyi trónra került, Isten kezéből 
kapott kardot, mellyel a gaztetteket büntette. Konkrétan említ bizonyos bűnöket, hogy 
egyetlen fajta alatt egy szinekdoché segítségével utalhasson az elhatározottságára, mellyel 
minden bűnt büntetni kívánt. A másik ember hírnevét titokban, lopva rontani rendkívül 
romboló fertőzés. Olyan ez, mintha az ember az embertársát leshelyről gyilkolná meg. Vagy, 
a rágalmazó olyan, mint aki mérget kínálván fel a gyanútlan áldozatának észrevétlenül öli az 
embereket. A romlott és áruló beállítottság jele a másik jó hírének rontása, mikor annak 
lehetősége sincs a védekezésre. Ezt a bűnt vállalja Dávid megbüntetni, mely nagyon is 
eluralkodott mindenfelé, jóllehet nem kellene megtűrni az emberek között. 

Ezután két kifejezésformával jellemzi a gőgösöket. Öntelt tekintetűeknek írja le őket. 
Nem mintha minden büszke ember öntelt arckifejezésű volna, hanem mert általában az 
ábrázatuk önteltségével árulják el szívük dölyfösségét. A másik általa említett jellemzőjük a 
nagyszívűség,2219 mert akik nagy dolgokra vágynak, azok általában felfuvalkodottak. Ők soha 
meg nem elégednek, míg el nem nyelték az egész világot. Ebből megtanuljuk, hogy a jó rend 
nem állhat fenn mindaddig, amíg a fejedelmek nem ügyelnek szorgalmasan a gőg 
visszaszorítására, ami szükségszerűen maga után vonja és nemzi az erőszakosságot és a 
kegyetlenséget, a megvető nyelvezetet, a fosztogatást, és a rossz bánásmód mindenféle 
fajtáját. Így alakul ki, hogy az egyszerűek és a békeszeretőek az erősebbek könyörületétől 
válnak függővé, ha a fejedelmek nem nyesik vissza az utóbbiak arcátlanságát. S miután Isten 
akarata az, hogy a jó és hűséges királyok utálják a gőgöt, ez a bűn kétségtelenül az Ő 
személyes gyűlöletének tárgya. Ezért követeli meg tehát a gyermekeitől a nyájasságot és a 
szelídséget, mert Ő kimondott ellensége mindazoknak, akik megpróbálnak a saját maguk 
társadalmi helyezet fölé emelkedni. 

 
6. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség 

útjában járó, az szolgál engem. 

                                                
2218 A kaldeus olvasat nagyon látványos. „Aki hármas nyelvvel beszél”, azaz, mondja Bythner, „egy besúgó, 
rágalmazó, becsmérlő, aki három léleknek árt: a saját magáénak, a hallgatóiénak, és a megrágalmazotténak. 
Mély sebet okoz a saját lelkiismeretének, hazugságot ad a hallgatóinak szájába, s megsérti a rágalmazásának 
alanyát. Ennek megfelelően mondta Hérodotosz: Διαβολη εστι δεινοτατον εν τη δυο μεν εισιν αδικεοντες εις δε 
ο αδικεομενος, ’A rágalom a leggonoszabb dolog, melyben két sértő és egy sértett van’. A rágalmaz kifejezéssel 
fordított ושנימל  meloshni szó a לשון lashon, nyelv főnévből származik. A Zsolt140:12-ben ezt olvassuk: „A 
nyelves ember (איש לשון, a nyelv embere, azaz a rágalmazó) meg ne maradjon e földön”. 
2219 A héber főnév a רחב rechab, mert a tág, vagy a nagy a רחב rachab, dilatus est szóból ered. „A szívre, vagy a 
lélekre vonatkoztatva ez a kívánságok nagyságát jelenti. Így a Péld28:25-ben: ’A lélekben nagy (Károlinál: 
telhetetlen lélek – a ford.)’ áll, amit a Septuaginta nagyon alkalmasan fordít az απλεστοσ, csillapíthatatlan 
szóval, a gazdagságra, vagy a tiszteletre vonatkoztatva. Ez azt a kettő közül valamelyik utáni csillapíthatatlan 
vágyat jelenti, mely (amint olvassuk), ’háborúságot szerez’. Ezért fordította a απλεστοω καρια, ’a szívében 
telhetetlen’ kifejezéssel. A szír változat nagynak, vagy tágnak fordítja, s ugyanígy szerepel a zsidó arab 
változatban is: ’Aki öntelt tekintetű és nagyszívű, azt el nem szenvedem’.” – Hammond. 
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7. Nem lakozik az én házamban, a ki csalárdságot mível; a ki hazugságot szól, 
nem állhat meg szemeim előtt. 

8. Korán2220 elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából 
minden gonosztevőt. 

 
6. Szemmel tartom a föld hűségeseit. Dávid itt a bölcs fejedelem újabb erényét említi, 

mikor kijelenti: gondja lesz rá, hogy a föld hűségeseit tegye bensőséges barátaivá – az ő 
hasznára lesz a jó szolgálatuk, s csak olyan szolgálói lesznek, akik kiemelkedő személyes 
érdemekkel bírnak. Egyesek a mellettem lakozzanak kifejezést általános értelemben értik 
ekképpen: nem hagyom figyelmen kívül a jókat és az ártatlanokat, s nem tűröm, hogy 
igazságtalanul zaklassák őket, hanem biztosítom, hogy az uralkodásom alatt békében és 
nyugalomban éljenek. A szavainak jelentése azonban inkább az, hogy megfontoltságot és 
gondosságot gyakorol majd ahelyett, hogy válogatás nélkül fogadna a szolgálatába embereket, 
s bölcsen megvizsgálja minden ember jellemét, hogy a legbecsületesebben élőkre, mint a 
legbensőségesebb barátaira bízhassa az állami hivatalokat. Először a hűségesekről beszél, 
mert bár rendelkezhet az ember hatalmas tehetséggel, ha nem szánja magát oda a hűségre és a 
becsületességre, soha nem fogja jól ellátni a bírói hivatalt. Ez speciális figyelmet érdemel: 
mert lehet egy fejedelem a legjobb ember, ám ha a szolgái nem ennek megfelelő jelleműek, az 
alattvalói aligha tapasztalják meg a romlatlan becsületességének bármiféle előnyét. A szolgák 
a fejedelmek kezei, s bármit is határozzon meg ő az alattvalói javára, azok gonoszul 
kiforgatják, amennyiben kapzsik, csalók, vagy ragadozók. Ezt a tapasztalat kellőképpen 
bebizonyította. A királyok nagyobbik része valóban mellőzi a jókat és becsületeseket, vagy 
ami még rosszabb, elkergeti őket magától, szándékosan hozzájuk hasonló szolgákat keresve, 
akik alkalmas eszközei lehetnek a zsarnokságuknak. Sőt, néha még a jó és jóindulatú 
fejedelmek is óriási közönyösséget és határozatlanságot mutatnak, mikor a legrosszabb 
tanácsoktól vezettetve megfontolatlanul áruba bocsátják az állami hivatalokat, méltatlan 
emberekre bízván azokat. 

7. Nem lakozik az én házamban, a ki csalárdságot mível. Ezt az igeverset egyaránt 
vonatkoztathatjuk minden olyan magiszterre, akikre a közjog gyakorlását bízták, mind a 
háziszolgákra. Miután azonban Dávid az imént általánosságban beszélt minden 
tisztségviselőről, most szemlátomást azokat említi, akik a király személyéhez állnak közel. 
Mikor a király főtanácsadói és más belső bizalmasai, akikre a király hallgat, csalárdak és 
ravaszok, akkor ez válik minden romlás forrásává. Az ő példájuk alapján ugyanis mások is 
felbátorodnak a gaztettekre, s mondhatni felemelik a kicsapongás zászlaját. Az pedig 
lehetetlen, hogy aki a maga házában nem tart rendet, alkalmas legyen egy egész birodalom 
kormányzására. A tekintély, mely nem képes megőrizni a befolyását a saját otthonában, 
keveset ér az államügyekben. 

8. Korán elvesztem e földnek latrait. A zsoltáros végül annak kijelenésével zárja, hogy 
tőle telhetően mindent meg fog tenni az aljas és gonosz személyek eltakarítása végett a 
földről. Elmondja, hogy ezt korán teszi majd meg, ha ugyanis a fejedelmek elpuhultak és 
tunyák, akkor soha nem fogják időben orvosolni a létező gonoszságokat. Nekik ezért már a 
gonoszság megjelenésekor közbe kell lépniük. A bírónak azonban arra is ügyelnie kell, hogy 
                                                
2220 A Károli-fordítás szerint: reggelenként – a ford. „Hebrews aux matins.” – Széljegyzet. „A héberben: 
reggelenként”. Az ókorban a népjogi törvényszéki eljárásokat reggelente szokták tartani, amiképpen még nálunk 
is, most is teszik, vagy ezek legalábbis akkor kezdődtek, és estig tartottak. Hugo Grotius és mások úgy vélik, 
hogy ez utalás ezekre a törvényszéki eljárásokra. „Erre utal”, mondja Hammond, „a legvalószínűbben a többes 
számú לבקרים, reggelenként kifejezés, azt az időszakot jelölve, mikor Dávid, mint bíró, beleülve a bírói székbe, 
megsemmisíti és kigyomlálja a gonosztevőket. A zsoltár korábbi része tartalmazza a tanácsosok és az állami 
hivatalnokok kijelölésére vonatkozó határozatát, mellyel a nyíltakat és őszintéket, nem pedig a ravasz 
cselszövőket részesíti előnyben, itt pedig az igazságszolgáltatás menetéről olvasunk, melynek során elriasztja és 
jogilag kigyomlálja az összes gonosztevőt.” 
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ne engedjen a harag befolyásának, s ne járjon el kapkodva és megfontolatlanul. A korán 
helyén álló eredeti szó többes számú (tulajdonképpeni jelentése: reggelenként), ami szüntelen 
erőkifejtést jelöl. Nem elég, ha a bíró egy-két esetben bünteti meg a gonoszokat határozottan 
és súlyosan: ebbéli kötelességének végrehajtásában ki kell tartania. Ezzel az Ígével azoknak a 
fejedelmeknek a lassúságát feddi meg, akik mikor látják, hogy a gonosztevők vakmerően 
vetik magukat a bűnelkövetésbe, naponta szemet hunynak felette akár félelemből, akár rosszul 
kezelt engedékenységből. Emlékezzenek hát a királyok és a magiszterek rá: azért lettek 
karddal felfegyverezve, hogy azonnal és rettenhetetlenül hajtsák végre Isten ítéleteit. Igaz, 
hogy Dávid nem volt képes megtisztítani a földet minden szennytől, bármennyire bátran is 
vetette magát bele ennek a feladatnak a végrehajtásába. De nem is várta, hogy képes lesz erre. 
Ő csak azt ígéri meg, hogy személyválogatás nélküli, pártatlan bíróként lép majd fel minden 
gonosztevő kigyomlálásában. A gyávaság gyakorta akadályozza a bírókat abban, hogy kellő 
szigorral lépjenek fel a gonoszokkal szemben, mikor azok felütik a fejüket. 
Következésképpen szükséges rendelkezniük a legyőzhetetlen bátorság lelkével, hogy az isteni 
segítségre támaszkodva képesek legyenek ellátni annak a hivatalnak a feladatait, melyre 
kijelölték őket. Néha azonban a becsvágy és a jóindulat hajlékonnyá teszi őket, s nem büntetik 
mindig egyformán a vétkeket ott, ahol ezt kellene tenniük. Ebből megtanuljuk, hogy a 
szigorúság, amikor nem fokozódik a szélsőségességig, nagyon is Istennek tetsző dolog, ám Ő 
nem hagyja jóvá azt a kegyetlen szelídséget, ami szabadjára engedi a gonoszok zabláját. 
Valóban nem lehet nagyobb bátorítás a bűnre, mint mikor a vétkek büntetlenek maradnak. 
Emlékeznünk kell hát a Salamon által mondottakra: „A ki igaznak mondja a bűnöst, és 
kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő” (Péld17:15). S amit Dávid 
hozzátesz: hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt, az szintén hangsúlyos. 
Ha még a pogány királyoknak is parancsba van adva a bűnök megbüntetése, akkor Dávid jól 
tudta, hogy rá szentebb kötelezettség hárul ebben a vonatkozásban, mivel az Isten egyházáról 
történő gondoskodást bízták rá. S természetes, hogy ha azok, akikre ennyire megtisztelő 
feladatot bíznak, nem tesznek meg minden tőlük telhetőt minden mocsok eltávolítására, akkor 
maguk is vádolható Isten szentélyének beszennyezésével, s nemcsak az emberekkel szemben 
járnak el hűtlenül a jólétük elárulásával, hanem Magával Istennel szemben is hatalmas árulást 
követnek el. S miután Dávid királysága csak halvány előképe volt Krisztus királyságának, 
nekünk Krisztust kell a szemünk elé állítani., Aki jóllehet sok képmutatót elvisel, mégis, a 
világ Bírájaként végül majd valamennyit felelősségre vonja, s elválasztja a kecskéket a 
juhoktól. S ha úgy tűnik nekünk, hogy túl sokat késlekedik, arra a reggelre kell gondolni, 
amely egyszer majd hirtelen felvirrad, amikor minden szenny eltöröltetik és a valódi tisztaság 
felragyog. 
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102. zsoltár 
 
Ezt a zsoltárt látszólag akkor diktálták a kegyeseknek, mikor a babiloni fogságban 

sorvadoztak. Szomorkodva és megalázva, először a szenvedéseiket siratják. Ezt követően 
könyörögnek Istennek a szent város és a templom helyreállításáért. De hogy felbátorodjanak, 
és nagyobb meggyőződéssel járuljanak imában Elébe, emlékezetükbe idézik a mind a 
királyság, mind a papság boldog megújítására vonatkozó isteni ígéreteket. S nemcsak a 
fogságból történő szabadulásról biztosítják magukat, hanem azért is könyörögnek Istennek, 
hogy tegye a királyokat és nemzeteket az Ő alattvalóivá. A zsoltár végén, miután közbevetnek 
egy rövid panaszt a nyomorúságaikról és szenvedő állapotukról, Isten örökkévalóságából 
merítenek vigasztalást, mert a szolgáit a jobb reménységre örökbe fogadván elkülönítette őket 
az emberek közös sorsától. 

 
1. A nyomorultnak imádsága, a mikor eleped és kiönti elmélkedését2221 az Úr elé. 
 
Bárki is írta a próféták közül ezt a zsoltárt, bizonyos, hogy imaformaként diktálta azt a 

kegyeseknek a templom és a város helyreállításáért. Egyesek ezt arra az időre korlátozzák, 
mikor a zsidók visszatérése után Babilonból a templomépítést a környező népek 
akadályozták, de ezzel nem tudok egyetérteni. Én inkább azon a véleményen vagyok, hogy a 
költeményt a nép hazatérését megelőzően írták, mikor a megígért szabadulás ideje, már 
küszöbön állt. A próféták ugyanis ekkor elkezdték jobban serkenteni az istenfélők szívét 
Ézsaiás szavainak megfelelően: „Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!” 
(Ézs40:1)2222 A szent költő célja nem csak az volt, hogy bátorságra serkentse a népet, hanem 
arra is, hogy jobban gondját viseljék az egyház jólétének. A zsoltár bevezetője jelzi a célját és 
rendeltetését, melyre íródott. Azok, akik az igéket múlt időben fordítják: A nyomorultnak 
imádsága, a mikor elepedt és kiöntötte elmélkedését az Úr elé,2223 mintha tévesen látnák a 
próféta elméjét. Ő inkább enyhíteni igyekezett azok szívének fájdalmát, akiket lesújtottan 
látott. Mintha ezt mondta volna: jóllehet a szívfájdalom és a kétségbeesés sújthat le 
benneteket, emiatt azonban mégsem szabad felhagynotok az imádkozással. Egyesek az עטף 
ataph igét a mikor elrejti magát kifejezéssel fordítják, s úgy értelmezik, hogy ez jelképes 
kifejezése az imádkozó ember testtartásának, mikor az illető a fájdalma miatt képtelen a 
tekintetét felemelni, s a keblére ejtve tartja a fejét. Nekem azonban elegáns szójátéknak tűnik, 
mikor egyrészről az elme nyomorúságairól, és bezártságáról van szó, másrészről pedig az 
imák kiöntéséről, azt tanítván ezzel nekünk, hogy mikor akkora nyomorúságban vagyunk, 
hogy a fájdalom elzár minket a világosságtól és az emberek jelenlététől, a kapu még távolról 
sincs bezárva az imádkozás előtt. Sőt, valójában ez a legmegfelelőbb idő arra, hogy 
imádkozni kezdjünk, mert a szomorúságunk rendkívüli megkönnyítése az, mikor 
lehetőségünk nyílik szabadon kiönteni a szívünket Isten előtt. A שוח suach ige gyakorta jelenti 
azt, hogy imádkozni, mivel azonban azt is jelenti: elmélkedni, az ebből származó főnév ezen a 

                                                
2221 A Károli-fordítás szerint: a panaszát – a ford. 
2222 „Ezt a panaszos költeményt valamelyik istenfélő száműzött írta a hetven éves fogság vége felé, mely alatt 
Izrael népét Babilonban tartották fogságban… A zsoltár szerzője valószínűleg fiatal korában került fogságba. 
Majdnem végig életben volt, s most, a gondoktól és az izgalmaktól kimerülten nyomatékosan könyörög Istennek, 
hogy a szabadulás gyorsan következzen be. Ne szálljon úgy a koporsóba, hogy ne lássa meg ismét azokat az 
örömteli színhelyeket, melyek úgy megragadták a képzeletét, s hadd legyen a tanúja ama reménységek 
beteljesülésének, melyek úgy izgalomba hozták Isten prófétáit, akik az utódok visszatérését jósolták a szeretet 
országába.” – Walford. Hammond úgy véli, hogy ezt a zsoltárt Nehémiás írta, miután Ezsdrás visszatért a 
templom újjáépítésének megbízatásával. Lásd Neh1:3, stb. Mások Jeremiásnak, vagy Dánielnek tulajdonítják. 
2223 “Sa plainte.” — “A panaszát.” 
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helyen tulajdonképpen elmélkedést jelent. Azt is meg kell említeni, hogy a zsoltáros ezekkel a 
szavakkal meg is inti az izraelitákat a kedélyállapotukat illetően, mellyel ezt az imaformát 
illett használniuk a kegyelem trónjánál. Mintha azt mondta volna: ezt csak azoknak írta elő, 
akik az egyház sivár állapota miatt epedtek el. 

 
2. Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád! 
3. Ne rejtsd el a te orczádat tőlem; a szorongattatásom napján,2224 hajtsd hozzám 

a te füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem! 
 
2. Uram, hallgasd meg az én imádságomat. Ez a buzgóság ismét megmutatja, hogy a 

szavakat nem a gondtalanoknak és a könnyű szívűeknek diktálta mondogatásra, ami nem lett 
volna megtehető Isten súlyos megsértése nélkül. Így beszélvén a fogoly zsidók bizonyságot 
tesznek a súlyos és gyötrő szenvedéseikről, valamint a heves vágyról, mely fellobbant 
bennünk valamiféle enyhítés után. Senki sem ejtheti ki a száján ezeket a szavakat Isten 
nevének megszentségtelenítése nélkül mindaddig, amíg nem a szív őszinte és komoly indulata 
készteti erre. Különösen a már említett körülményekre kell figyelnünk, miszerint így a 
Szentlélek indít fel minket az imádkozásra az egyház általános jóléte érdekében. Miközben 
minden ember kellőképpen gondoskodik a maga érdekeiről, száz közül egy törődik talán úgy 
az egyház gondjaival, amiképpen kellene. Nekünk tehát még nagyobb szükségünk van a 
serkentésre, miután látjuk, hogy itt a próféta a szavak halmozásával igyekszik helyesbíteni a 
hidegségünket és a tunyaságunkat. Elismerem, hogy a szívnek kell megindítani és irányítani a 
nyelvet az imádkozásban, miután azonban sokszor ellankad, vagy lassú, és lusta módon látja 
el a kötelezettségét, hogy szüksége van a nyelv segítségére. Ahogyan egyrészről a szívnek 
kell megindítania a nyelvet az imádkozásra és mozgatni azt abban, úgy másrészről a nyelv is 
segíti és orvosolja a szív hidegségét és lankadtságát. Az igazi hívők valóban sokszor 
imádkoznak nemcsak komolyan, de hevesen is, miközben még egy szó sem hagyja el az 
ajkukat. Kétségtelen azonban, hogy a kiáltás szóval a próféta arra a hevességre utal, amellyel 
a fájdalmától késztetve kitörünk. 

3. Ne rejtsd el a te orczádat tőlem a szorongattatásom napján. Az ima, hogy Isten ne 
rejtse el arcát, egyáltalában nem felesleges. Miután a nép majdnem hetven éven át sorvadozott 
a fogságban, úgy tűnhetett, hogy Isten mindörökre megvonta tőlük a kegyeit. Ennek ellenére 
kapják azt a parancsot, hogy a szélsőséges szenvedéseik közepette is az imához, mint egyetlen 
orvosságukhoz folyamodjanak. S kijelenti, hogy a szorongattatás napján kiáltanak, de nem, 
ahogyan a képmutatók szoktak, akik lármás módon ontják a panaszaikat, hanem azért, mert 
úgy érzik: Isten szólította fel őket, hogy kiáltsanak Hozzá. 

Hamar hallgass meg engem. Máshol már hosszabban is szóltunk ezekről a 
kifejezésekről, ezért itt elegendő röviden megemlíteni: amikor Isten megengedi, hogy a 
gyengeségeinket fenntartás nélküli elé tárjuk, s türelemmel viseli az ostobaságunkat, akkor 
nagy kegyességgel bánik velünk. Kisgyermekek módjára elé tárni a panaszainkat 
természetesen hatalmas tiszteletlenség lenne az Ő fenségével szemben, ha nem tetszett volna 
Neki ekkora szabadságot engedni nekünk. Én szándékosan használom ezt a szemléltetést, 
hogy a gyengék, akik félnek Istenhez közeledni, megérthessék: oly kedvességgel hívogat 
minket, hogy semmi sem akadályozhat meg a barátságos és magabiztos közeledésben. 

 
4. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst,2225 és csontjaim, mint valami 

tűzhely,2226 üszkösök. 
                                                
2224 A Károli-fordítás szerint: mikor szorongatnak engem – a ford. 
2225 Hammond olvasata: „Napjaim megemésztetnek a füstben”. „A szír változat”, mondja, „a füstben kifejezést 
használja, s így az igeszakasz értelme a leginkább az életem כלו, napjait, vagy idejét jelenti, ami megemésztetik 
és elsenyved a füstben. Mint a Zsolt119:83-ban a füstön levő tömlő, azaz a megpróbáltatások ugyanúgy hatottak 
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5. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem; még kenyerem 
megevéséről is elfelejtkezem. 

6. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt.2227 
7. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz;2228 olyanná lettem, mint a sivatagi 

bagoly.2229 

                                                                                                                                                   
rám, mint a füstön levő dologra: kiszárítottak, és eltorzítottak. Vagy talán a כלו a vég, vagy a bukás, vagy a 
megemésztetés a füstben (mikor valamely éghető anyag felemészttetik és csak füst marad belőle, így annak ez a 
vége). Az igevers utolsó szakasza is látszólag erre utal: ’és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök’, azaz 
megemészttettek”. 
2226 Hammond olvasata: „megégtek, mint a száraz fa”. „Ami a hozzátett כמוקד-ra vonatkozik”, mondja, „a 
fordítók véleménye eltér ennek jelentését illetően. A szó a יקד, accensus est szóból származik, mely jelentheti 
magát a tűzhelyet, vagy az edényt, amit a tűz lángja hevít fel, illetve a fát, ami ég. A szír változat látszólag az 
első értelemben véve így fordít: ’a csontjaim olyan fehérekké váltak, mint a tűzhely’, mert ilyenné válik a 
tűzhely, vagy a kémény, ahol folyamatosan ég a tűz. A kaldeus változat olvasata: ’mint ama kövek egyike, 
melyeket az edény, vagy az üst alá helyeznek’. A Septuaginta olvasata azonban az ωσει φρυχιον, ’mint a száraz 
fa’, és a latin változat is a sicut cremium, ’mint a száraz, éghető fa’ kifejezést használja. S valószínűleg ez a 
legalkalmasabb jelentés a szóban forgó dologra: a száraz fához hasonlóan megégett csontok, vagy testrészek a 
gyökérnedvek gyors elfogyását jelenti, ami után az egész megemészttetik. S így aztán az egész igevers jó 
összhangba kerül: ’A napjaim elfonnyadtak a füstben’, vagy talán ’elfogytak a füstben, csontjaim pedig 
megégtek, mint a száraz fa’.” 
2227 “Tienent a ma peau.” — “A bőrömhöz.” A hús jobban szó szerint való, de lásd Zsolt119:120, és Jób19:20. 
2228 A pelikán pusztai madár, amire a szent írók gyakorta utalnak. A héber neve a קאת kaath, ami szó szerint 
okádót jelent, és a קוא ko, okádni igéből származik. A csőre alatt a torkán nagy zacskó, vagy táska van, ami 
egyrészt az élelem raktározására, másrész hálóként szolgál a megszerzéséhez. A fiókáinak táplálása közben, akár 
vízzel van tele a zacskója, akár szilárdabb táplálékkal, belepréseli a szájukba annak tartalmát, erősen lenyomván 
a torkukon a csőrével, s ez a cselekvés jó magyarázattal szolgálhat a héberek által adott név eredetére. Ez a 
madár magányhoz szokott, és Isidore szerint „a Nílus folyó pusztaságában él”. Valóban mohos, füves helyeken 
rak fészket a folyók, vagy tavak szigetein, messze az ember lakóhelyeitől. Itt is a pusztaságban lakóként van 
leírva, s ez a körülmény nem összeegyeztethetetlen a víz iránti természetes hajlamával, mert tavakat és 
forrásokat még a legsivatagosabb helyeken is lehet találni. S jóllehet vízimadár, néha mégis hatalmas távolságra 
húzódik vissza a víztől, ahol a fiókáit valamely távol eső és rejtett helyen nagyobb biztonságban költheti ki. 
Nagy zacskója, mely képes emberfej nagyságúra tágulni, szemlátomást azért adatott neki, hogy képes legyen 
élelemmel ellátni önmagát és a fiókáit, mikor nagyobb távolságra fészkel a víztől. Bochart úgy véli, hogy a קאת 
kaath itt a bölömbikát jelenti. Ennek fő oka a véleménye szerint az, hogy a zsoltáros maga hasonlítja össze a két 
fajta madarat a nyögése alapján, így tehát mindkettőnek fájdalmas kiáltásokat kell hallatnia. Nem találja 
azonban, hogy a természettörténészek valaha is említették volna ezt a pelikán jellemzőjeként, ám valamennyien 
egyetértenek abban, hogy a bölömbika a mocsár sarába dugva a csőrét, vagy a víz alá buktatva azt a 
legkellemetlenebb kiáltást hallatja, mely vagy a bivaly bőgésére, vagy a távoli mennydörgés hangjára 
emlékeztet. A zsoltáros azonban nem annyira a maga nyögését hasonlítja ezekek a madaraknak a panaszos 
kiáltásaihoz, mint inkább a maga helyzetét ezek magányosságához. A fájdalom, mikor heves, a magányba űzi a 
szenvedőt, s ezen az alapon fáradt bele látszólag az ihletett költő az emberek társaságába, s érzett kedvet a 
pelikánhoz, vagy a bagolyhoz hasonlóan az alapos visszavonuláshoz. Shaw’s Travels, 2. kötet, 302. oldal, 
Paxton’s Illustrations of Scripture, 2. kötet, 247-250. oldal. 
2229 A Károli-fordítás szerint: a bagoly a romokon – a ford. Itt nagy valószínűséggel a bagolyról van szó. Az 
eredeti szó a כוס kos, ami a כסה kasah, elrejtőzni igéből származik, és nagyon alkalmasan jelöli azt a madarat, 
mely napközben állandóan elrejtőzik, és csak este, vagy éjszaka jön elő. A כוס kos után a szerkezetben a חרבות 
charaboth következik, ami a חרב harab, megsemmisülni, vagy pusztasággá válni kifejezésből származik 
(Ézs60:12, Jer26:8, Sof3:6), és lepusztult, vagy sivár helyet jelent, amilyen egy lakatlan ház romja. A helyes 
fordítás tehát nem a sivatagi bagoly, hanem az elpusztult, vagy elhagyatott romok baglya, ami pontosan megfelel 
e madár lakóhelyének. Az efféle romos helyek ugyanis közismerten a tartózkodási helyei, ahol zavartalan 
magányban hallathatja búskomor huhogását. A hasonlat Gray ünnepelt Elégiájában szemléltetheti a szöveg 
nyelvezetét: „A repkény borította torony romjából panaszkodik a búskomor bagoly az éjszakának”, stb. A bagoly 
ama szokása, hogy elrejtőzik nappal, jól leírja azt az érzékenységet, amellyel a zsoltáros a nagy bánata miatt 
visszahúzódott az emberek társaságától, és az elzártságot kereste. Bochart azt állítja, hogy a a כוס kos itt nem a 
baglyot, hanem a struccot jelenti, s ha a zsoltáros a nyögése miatt a két madárhoz hasonlítja magát, akkor az 
látszólag ezt a fordítást támogatja, mert a nőstény struccnak van a legfájdalmasabb és legpanaszosabb hangja, 
ami nagyon emlékeztet a mélyen kétségbeesett ember siránkozására. Korábban azonban már említettük, hogy a 
zsoltáros nem annyira ezeknek a madaraknak a panaszos hangjára, mint inkább a magányos állapotukra utal. 
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8. Virrasztok és olyan vagyok, mint a magános madár a háztetőn.2230 
 
4. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst. Ezek a kifejezések túlzók, ám 

megmutatják, milyen mélyen meg kellene sebesítenie Isten népének a szívét az egyház 
pusztulásának. Vizsgálja hát meg gondosan mindenki önmagát ebben a dologban. Ha 
figyelmes törődésünk nem irányul minden másnál jobban az egyházra, akkor nem vagyunk 
arra méltók, hogy a tagjai közé számláltassunk. Valahol csak ehhez hasonló kifejezésformával 
találkozunk, emlékezzünk meg róla: ezek a lassúságunkat feddik meg, amiért nem indulunk 
meg annyira az egyház nyomorúságán, amennyire kellene. A zsoltáros a napjait a füsthöz, 
csontjait a tűzhely köveihez hasonlítja, melyeket idővel megemészt a tűz. A csontok alatt az 
ember erejét érti. S ha az emberek nem volnának híjával az érzelmeknek, Isten haragjának 
búskomor látványa bizonyára kiszárító hatással lenne a csontjaikra, és sorvasztó hatással az 
egész életerejükre. 

5. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. A harmadik hasonlatot 
használja itt azt kijelentve, hogy elhervadt a szíve, és úgy kiszáradt, mint a lekaszált fű. 
Azonban nemcsak azt akarja kifejezni, hogy a szíve elhervadt és a csontjai kiszáradtak. A 
nyelvezete arra utal, hogy amiképpen a levágott fű sem képes nedvességet szívni többé a 
földből, sem fenntartani a gyökérből származó életet és az elevenséget, úgy az ő szíve is, 
mondhatni levágva és elszakítva a gyökerétől, megfosztatott a természetes tápanyagforrásától. 
Az utolsó mondat, a még kenyerem megevéséről is elfelejtkezem jelentése ez: akkora volt a 
fájdalmam, hogy a szokásos étkezéseimet is elhanyagoltam. Igaz, a zsidók a babiloni fogság 
idején ették az élelmüket, és a bűnös kétségbe esésük bizonyítéka lenne, ha halálra éheztették 
volna magukat. A zsoltáros azonban azt akarja mondani: annyira lesújtotta a fájdalom, hogy 
elutasított minden élvezetet, és még az ételtől és az italtól is megfosztotta magát. Az igazi 
hívők egy ideig visszautasíthatják, hogy részt vegyenek a megszokott étkezésekben, mikor 
önkéntes böjtöléssel alázatosan könyörögnek Istennek, hogy fordítsa el a haragját. A próféta 
azonban itt nem a test eltartásától való efféle tartózkodásról beszél. Olyasmiről beszél, ami a 
szélsőséges mentális nyomorúság következménye, s ami a tápláléktól való megundorodással 
és a mindenbe belefáradással jár. Az igevers után hozzáteszi a teste mondhatni úgy 
emésztődött, vagy fogyatkozott, hogy a csontjai a bőréhez ragadtak. 

7. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz. Egyesek az eredeti szót nem pelikánnak, 
hanem bölömbikának, vagy kakukknak fordítják. A bagoly helyén álló héber szót a 
Septuaginta a νυκτικοραξ szóval fordítja, aminek a jelentése denevér.2231 Miután azonban 
még a zsidók is kételkednek abban, miféle madarakról van itt szó, elégedjünk meg egyszerűen 
azzal, hogy ebben az igeversben bizonyos mélabús madarak szerepelnek, melyeknek a 
lakóhelye a hegyek barlangjaiban, vagy a sivatagban vannak, s melyeknek a hangja ahelyett, 
hogy örömteli és édes lenne a fülnek, félelemmel tölti el azokat, akik meghallják. Mintha a 
zsoltáros ezt mondaná: kikerültem az emberek társságából, s majdnem olyan vagyok, mint az 
erdei vadállat. Jóllehet Isten népe jól művelt, termékeny területen lakott, Káldea és Asszíria 
egész országa olyan volt a számukra, mint a pusztaság, mert a szívük a legerőteljesebb 
vonzalommal kötődött a templomhoz, és a szülőföldjükhöz, ahonnan száműzték őket. A 
harmadik hasonlat, amit a verébtől kölcsönöz, a legnagyobb kényelmetlenséget kiváltó 
szomorúságot jelenti. A צפור tsippor szó általánosságban jelent mindenféle madarat, de nekem 
kétségem sincs afelől, hogy itt a verebet jelöli. Magányosnak, vagy egyedülinek írja le, mert 

                                                
2230 Utalás ez a keleti házak lapos tetőire, ahová mind az ókorban, mind napjainkban vissza szoktak vonulni 
ezeknek az országoknak a lakosai. 
2231 “La translation Grecque ha Nicticorax qui est Chauvesouris.” 
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megfosztatott a párjától, s ugyanolyan mélyen felindult, mint ezek a kis madarak, mikor 
elveszítik a párjukat, s a nyomorúságuk majd minden fájdalmat felülmúl.2232 

 
9. Minden napon gyaláznak engem ellenségeim, az ellenem őrjöngők2233 

esküsznek én reám.2234 
10. Bizony a hamvakat2235 eszem kenyér gyanánt, és italomat könyekkel 

vegyítem, 
11. A te felindulásod és búsulásod miatt; mert felemeltél engem és földhöz vertél 

engem. 
12. Napjaim olyanok, mint a hanyatló2236 árnyék; magam pedig, mint a fű, 

megszáradtam. 
 
9. Minden napon gyaláznak engem ellenségeim. A kegyesek, hogy Istent könyörületre 

indítsák önmaguk iránt, elmondják Neki, hogy nemcsak a gúny tárgyát képezik ellenségeik 
szemében, de még esküsznek is általuk. Az itt panaszolt sértés az, hogy az istentelenek oly 
szégyenteljesen diadalmaskodtak Isten választott népén, hogy még a csapásaikat is 
kölcsönvették eskü-, és átokformaként. Ez arra vonatkozott, hogy a zsidók sorsát kiváló 
mintaként kezelték az átkozódás nyelvezetének kialakításához. Mikor tehát manapság az 
istentelenek szabadjára engedik a kantárt a gyalázkodásra velünk szemben, tanuljunk meg 

                                                
2232 Noha Kálvin azt mondja, kétsége sincs felőle, hogy itt a verébről van szó, a legkiválóbb igemagyarázók más 
véleményen vannak, s azt állítják, hogy nehéz a veréb természetével összeegyeztetni azt az éberséget és 
magányosságot, amit zsoltáros itt ama madár tulajdonságaként említ, melyhez hasonlítja önmagát. A veréb nem 
magányosan búslakodó madár, mely szomorúan üldögél a háztetőkön, s nem annyira gyáva, hogy a legsötétebb 
sarkokba bújna, s az egész éjszakát álmatlan aggodalomban töltené. Csoportosan él, amint rendszerint csiripelni 
és ide-oda ugrálni látjuk nagyobb csapatokban, szemtelen, fecsegő, sürgő-forgó teremtményként, ami a fészkét 
az emberek közelében rakja. A leírás minden részlete arra a következtetésre vezet, hogy valamilyen éjjeli 
madárról van szó, mely ösztönösen utálja a világosságot, s akkor jön elő a rejtekhelyéről a prédáját elejtendő, 
mikor az este árnyai már leszálltak, továbbá maradványok, vagy porladó romok között hívja fel magára az 
emberek figyelmét a fájdalmas hangjával. Ennek megfelelően vélik úgy, hogy itt a zsoltáros valamiféle bagolyra 
utal, amelyre jellemző a panaszos hang és a magányos életmód.” – Paxton’s Illustrations of Scripture, 2. kötet, 
355-357. oldalak. „De”, mondja Merrick, „miután az előző igeversben említett kos szemlátomást szintén a 
baglyot jelöli, talán feltételezhetjük, hogy két különféle bagolyról van szó. Az egyik a pusztaságokba, vagy 
romos helyekre rakja a fészkét, a másik néha megközelíti a falvakat, vagy városokat, s Vergilius leírása szerint 
(amit Bochart a zsoltáros leírásával összhangban állóként idéz), magányosan üldögél a háztetőkön: ’Solaque 
culminibus ferali carmine bubo Visa queri, et longas in fletum ducere voces’, Æneid, lib. 4. 50. 462. Én kétlem, 
hogy a zsoltáros a helyzetét két igeversben ugyanahhoz a madárhoz hasonlítaná, azt az egyetlen különbséget 
leszámítva, hogy az egyikben a pusztaságban üldögél, a másikban pedig a háztetőn.” Bochart úgy véli, hogy a 
kuvikról van szó. Az ok, ami miatt Kálvin a verébre gondol, magányosnak nevezve azt, az a rendkívüli fájdalom, 
amit a párja elvesztése felett érez, nem igazolható a madár természetes történetével, mert a galambbal ellentétben 
ugyanis, ami ha elveszíti a párját, vigasztalhatatlan özvegységben marad, a veréb társául fogadja az első, a 
vonzalmát kiváltó fajtársát. 
2233 A Károli-fordítás szerint: csúfolóim – a ford. 
2234 Horsley így olvassa a záró mondatot: „S a züllöttek engem tesznek meg az átkozódásuk mércéjévé”. 
„Houbigant”, mondja, „joggal jegyzi meg, hogy a נשבע ige, mely a ב előtaggal előző meg a tárgyait, azt jelenti, 
esküdni valamire, s nem pedig azt, hogy esküdni valami ellen. A נשבעו szót tehát más szóval helyettesítené, ami 
viszont nem azt jelenti, amit rákényszeríteni igyekszik. Secker érsek megpróbálja úgy magyarázni a szöveget, 
ahogyan előttünk áll, de véleményem szerint sikertelenül, hacsak a נשבע nem jelentheti az illető, vagy másvalaki 
megátkozását. Én nem találtam példát az igének erre a használatára. De a főnév használata a 4Móz5:21-ben és az 
Ézs65:15-ben bizonyos fokig az érsek magyarázatát látszik alátámasztani. A többi igevers, melyekre hivatkozik, 
csekély jelentőségűek ebben a vonatkozásban.” Rosenmüller hasonló magyarázatot ad: „Általam esküsznek, a 
megpróbáltatásaimból merítik az érveiket és a példáikat, mikor esküdözve gonoszságokat szórnak magukra, 
vagy másokra, mint az átkuk tárgyára, s az én nevemet használják átokformaként, mintha ezt mondanák: 
’Legyen a sorsunk olyan, mint ezeké a nyomorult zsidóké, ha hazudnánk’. Lásd Ézs65:15, Jer29:22.” 
2235 A Károli-fordítás szerint: port – a ford. 
2236 A Károli-fordítás szerint: megnyúlt árnyék – a ford. 
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megerősödni ezzel a fegyverzettel, amellyel az efféle kísértés, legyen az bármennyire éles, 
legyőzhető. A Szentlélek ezt az imaformát diktálva az istenfélőknek, arról akart bizonyságot 
tenni, hogy Istent az efféle szidalmazások felindítják népe megsegítésére, amint azt az 
Ézs37:23-ban is olvashatjuk: „Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly 
magasra látsz? Izráel Szentje ellen!”, s a rögtön ezt megelőző igeversben a próféta ezt 
mondta: „Megútál téged, gúnyt űz belőled Sionnak szűz leánya, fejét rázza utánad Jeruzsálem 
leánya”. Biztosan felbecsülhetetlen vigasztalás, hogy minél pökhendibbek velünk szemben az 
ellenségeink, Isten annál inkább felindul arra, hogy felövezkedvén megsegítsen minket. A 
második mondatban az ihletett szerző még erőteljesebben fejezi ki ellenségei kegyetlenségét, 
mikor az ellene őrjöngőkről beszél. Ami a הלל halal igét illeti, amit őrjöngőknek fordítottunk, 
ez általában azt jelenti: dicsérni. Ezért itt érthető ellentétes értelmű szóhasználattal az 
ellenkezőjének – azok, akik szidtak, vagy becsméreltek engem. Jobb azonban az általánosan 
elfogadott magyarázatot követni. Egyesek azt vallják: azért mondja a zsoltáros őket 
őrjöngőknek, mert kimutatták a saját őrültségüket, nyilvánvalóvá téve abból, ahogyan 
cselekedtek, hogy méltatlanok. Ez a vélemény azonban túlságosan nagy erőszakot tesz a 
szövegen. A kielégítőbb értelmezés az, hogy Isten népe kegyetlenséggel, vagy őrjöngő 
gyűlölettel vádolja a mocskolódókat. 

10. Bizony a hamvakat eszem kenyér gyanánt. Egyesek úgy vélik, hogy itt megfordult 
a sorrend, s a לחם lechem, kenyér szó elé beszúrt כ caph betűt az ראפ  epher, hamvak szó elé 
kellene beszúrni, mintha ezt mondta volna: nem találom ízletesebbnek a kenyeremet, mint a 
hamvakat. Ennek oka pedig az, hogy a szívfájdalom utálatot vált ki az élelem iránt. Az 
egyszerűbb jelentés azonban az, hogy elterülve mondhatni a földet nyalták, s így a hamvakat 
ették a kenyér helyett. Megszokott dolog volt a gyászolók részéről, hogy teljesen elterültek a 
földön, arccal lefelé. A próféta azonban más elképzelést igyekezett kifejezni: arra célzott, 
hogy mikor étkezni kezdett, nem állt előtte asztal, hanem a földre vetették a kenyerét 
szennyes és undorító módon. A kegyesek személyében szólva tehát azt jelenti ki: úgy a 
földhöz szegezték, hogy még az ételét elveendő sem állt fel onnan. Ugyanezt a gondolatot 
fejezi ki az igevers utolsó része: italomat könyekkel vegyítem. Miközben ugyanis a gyászolók 
rövid időre felfüggesztik a fájdalmukat, míg ételt vesznek magukhoz, a zsoltáros kijelenti, 
hogy az ő gyásza szünet nélküli volt. Egyesek az első mondatban szereplő kenyér gyanánt 
kifejezés helyett a kenyeremben kifejezést olvassák,2237 s miután a כ caph és a ב beth betűk 
nagyon hasonlítanak, én is inkább a kenyeremben kifejezést használom, mely jobban illik a 
második mondathoz. 

11. A te felindulásod és búsulásod miatt. Itt az jelenti ki: a fájdalma nagyságát 
nemcsak a külső körülmények hozták létre, hanem az érzés is, hogy Isten büntetése sújtotta. S 
bizonyosan nincs semmi sem, aminek jobban meg kellene sebeznie a szívünket, mint mikor 
megérezzük, hogy Isten haragszik ránk. A szavak jelentése az alábbi: Ó Uram! Én nem 
korlátozom a figyelmemet azokra a dolgokra, melyek lefoglalják a világi emberek elméit, 
hanem inkább a Te haragodra fordítom gondolataimat. Ha ugyanis nem haragudnál ránk, 
akkor még mindig élvezhetnénk a Tőled kapott örökséget, amiből joggal űzettünk ki a Te 
nemtetszésed által. Mikor Isten keze sújt minket, akkor nemcsak nyögnünk kell a csapások 
alatt a bolond emberekhez hasonlóan, hanem főleg az okára kell tekintenünk, hogy valóban 
megalázkodhassunk. Ez az a lecke, mely nagy hasznunkra lesz, ha megtanuljuk. 

Az igevers utolsó mondata, a mert felemeltél engem és földhöz vertél engem, két 
módon értelmezhető. Miután először felemeljük azt, amit nagyobb erővel akarunk a földhöz 
vágni, a mondat jelentheti a heves földhöz vágást, mintha a zsoltáros ezt mondta volna: 
Súlyosabban összezúztál engem magasról levetve, mintha csak leestem volna onnan, ahol 

                                                
2237 Az olvasatot בלחם balechem-nek tekintve כלחם calechem helyett, valamint azért, mert a כ caph és a ב beth 
betűk hasonlósága miatt a másolók könnyen hibázhattak. 
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voltam.2238 Ez azonban a fájdalmának további növelését jelenti, mert semmi sem keservesebb 
valaki számára, mint boldog állapotból a szélsőséges nyomorúságba kerülni. S ezért 
panaszkodik a próféta arról, hogy a választott nép elveszítette azokat a megkülönböztetett 
kiváltságokat, melyeket Isten adományozott nekik a múltban, s így a puszta megemlékezés az 
Ő korábbi jóságáról, aminek vigasztalnia kellett volna őket, csak még inkább megkeserítette a 
bánatukat. S nem is a hálátlanság hatása volt, hogy a korábban kapott isteni jótétemények 
fontolóra vétele szomorúságra fordult, mivel elismerték, hogy a saját bűneik következtében 
süllyedtek a nyomorúság és a lezüllés eme állapotába. Isten nem leli örömét a változásban, 
mintha miután valamiképpen megízleltette a jóságát velünk, azonnal vissza is vonja azt 
tőlünk. Miután az Ő jósága kimeríthetetlen, így az áldásai is szüntelenül áradnának ránk, ha a 
bűneink nem szakítanák meg azok folyamát. Jóllehet tehát a megemlékezésnek Isten 
jótéteményeiről enyhíteni kellene a bánatunkat, ám mégis hatalmasan fokozza a 
nyomorúságunkat, ha kiesünk az emelkedett helyzetünkből, s rájövünk: úgy felszítottuk a 
haragját, hogy jóságos és nagylelkű kezének visszavonására késztettük Őt. Azaz mikor 
fontolóra vesszük, hogy Isten képmása, ami megkülönböztette Ádámot, az Ő mennyei 
dicsőségének fénye volt, s mikor ezzel ellentétben most látjuk azt a szégyent és lezüllést, 
aminek Isten kitett minket a haragjának jeleként, ez az ellentét természetesen csak tovább 
mélyíti az állapotunk nyomorultságának érzését. Valahányszor tehát Isten megfosztott minket 
azoktól az áldásoktól melyeket ránk ruházott, s átad minket a gyalázásnak, tanuljuk meg, 
hogy annál súlyosabb okunk van a sírásra, mert a saját hibánkból fordítottuk sötétségre a 
világosságot. 

12. Napjaim olyanok, mint a hanyatló árnyék.2239 Mikor a Nap közvetlenül a fejünk 
felett van mondhatni a delelőn, nem vesszük észre az árnyékok hirtelen változását, amit ez a 
fény hoz létre. Mikor azonban a Nap elkezd lehanyatlani Nyugaton, az árnyékok majdnem 
minden pillanatban változnak. Ez az oka annak, amiért a szent író konkrétan kimondja: 
hanyatló árnyék. Amit a nyomorúságban levő egyházra mond, az egyformán vonatkozik 
minden emberre, de a zsoltárosnak speciális oka volt arra, hogy ezt a hasonlatot használja az 
egyház állapotának szemléltetésére, mikor az ki volt téve a száműzetés megpróbáltatásának. 
Igaz, hogy amint elkezdünk idősödni, egyre gyorsabban elkezdünk meg is romlani, de a 
panasz itt azt mondja ki, hogy mindez életük virágjában érte Isten népét. A napok alatt az 
egész életüket kell érteni, s az igeszakasz jelentése az, hogy a fogság az istenfélőknek olyan 
volt, mint a napnyugta, mert gyorsan lehanyatlottak. Az igevers végén a korábban már 
használt megszáradt fű hasonlata ismétlődik meg annak jelzésére, hogy életüket a fogságban 
oly sok bánat kísérte, ami magát az életerőt szipolyozta ki belőlük. S ez nem is csoda, mivel 

                                                
2238 „Azt, hogy mit jelent a נשאתני,’felemeltél engem’, stb. mit is jelent pontosan a közvetlenül ezt megelőző 
felindulás és búsulás szavak alapján kell megítélni. Ezek ugyanis heves nemtetszést és haragot jelentenek, s 
Isten, Akiben nincs harag, ahhoz hasonlóan jár el, mint a haragos emberek. Náluk megszokott dolog a földhöz 
verni valamit, ami nem tetszik nekik, s mikor a nemtetszés heves, először felemelni amilyen magasra csak 
képesek, hogy azután annál nagyobb erővel vághassák a földhöz, és zúzhassák azt ezáltal darabokra. S ez a 
jelentése az itt szereplő kifejezésnek, ezért ez megrendítő kifejezése az elszenvedett nyomorúságoknak, amit 
még csak fokoz annak a közhivatalnak a méltósága, amit Nehémiás viselt ennek a gyászos zsoltárnak a megírása 
idején (Neh1:1 és 2:1). Minél magasabb volt a beosztása Susán várában, annál jobban átdöfte őt a honfitársai és 
Jeruzsálem iránt érzett bánata (Neh1:3). Ennek következtében panaszolja: Isten haragos módon úgy bánt vele, 
mint azok, akik megfognak egy edényt, és a földhöz vágják. S hogy még biztosabban törjön darabokra, először 
felemelik, amilyen magasra csak képesek, majd nagy erővel levetik. Ezt a Septuaginta alkalmasan fordította a 
επαρας κατερραξας με kifejezéssel, míg a latinban az elevans illsisti me, ’felemelvén darabokra törtél’ olvasat 
szerepel.” – Hammond. 
2239 Szó szerint: „Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék”. Ahogyan a Nap megy lefelé az égbolton, a földi 
tereptárgyak árnyékai fokozatosan megnyúlnak, s közben elhalványulnak, míg végül mérhetetlenül kinyúlva 
eltűnnek. A zsoltáros azt panaszolja, hogy napjai olyanokká váltak, mint végletekig megnyúlt árnyék, amely 
már-már belevész a sötétségbe. Úgy érezte, hogy régen túllépett élete delén, az élet Napja lenyugodni készül, és 
a halál sötét éjszakája készül őt beborítani. Lásd Zsolt109:23. 
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ebben az állapotban élni rosszabb lett volna száz halálnál is, ha nem tartotta volna őket fenn a 
jövőbeli szabadulás reménysége. S jóllehet a kísértés nem győzte őket le teljesen, mégis 
hatalmas nyomorúságban voltak, mert úgy látták: Isten elhagyta őket. 

 
13. De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről 

nemzetségre áll. 
14. Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a 

megszabott idő. 
15. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik. 
 
13. De te Uram örökké megmaradsz. Mikor a próféta a maga buzdítására Isten 

örökkévalóságát állíja a szemei elé, az első ránézésre erőltetett vigasztalásnak tűnhet, mert 
miféle hasznunk származik abból, hogy Isten megváltozhatatlanul ül a trónján a mennyben, 
mikor egyidejűleg a törékeny és pusztuló állapotunk nem teszi lehetővé a számunkra, hogy 
akár csak egy pillanatra is rendíthetetlenek maradjunk? Sőt mi több, az Isten által élvezett 
áldott nyugalom eme ismerete még inkább ráébreszt minket arra, hogy az életünk puszta 
illúzió. Az ihletett szerző azonban emlékezetébe idézi azokat az ígéreteket, melyek által Isten 
kijelentette, hogy az egyházról különlegesen fog gondoskodni, s ezen belül is a szövetség ama 
figyelemre méltó cikkelyét, miszerint „ő közöttük lakozom” (2Móz25:8). Ebben a szent és 
eltéphetetlen kötelékben bízván, nem vonakodik minden sorvadozó istenfélőt képviselni, mint 
olyanokat, akik noha a szenvedés és a nyomorúság állapotában vannak, részesei annak a 
mennyei dicsőségnek, melyben Isten lakozik. Az emlékezet szót is hasonló fényben kell 
néznünk. Mi előnyünk származna Isten eme örökkévalóságából és változhatatlanságából, ha 
az ő kegyelmi szövetsége által a szívünkben létrehozott istenismeret nem szülné meg bennünk 
a Közötte és közöttünk fennálló kölcsönös viszonyból fakadó magabiztosságot? Az 
igeszakasz jelentése tehát ez: „Olyanok vagyunk, mint az elszáradt fű, romlunk minden 
pillanatban, s nem vagyunk messze a haláltól, sőt, mondhatni, máris a sírban lakozunk. Mivel 
azonban Te, ó Isten, szövetséget kötöttél velünk, mely által megígérted, hogy óvni és 
védelmezni fogod a népedet, s kegyelmei kapcsolatba léptél velünk, teljes bizonyosságot 
adván róla, hogy közöttünk fogsz lakozni, a kétségbeesés helyett jó reménységgel kell 
lennünk. S jóllehet csak a kétségbeeséshez láthatunk alapot, ha önmagunktól függünk, 
mindazonáltal fel kell emelni az elméinket a mennyei trónhoz, ahonnan majd végül kinyújtod 
a kezed, és megsegítesz minket”. Bárki, aki akár csak szerény mértékben is ismeri a 
Szentírást, készséggel elismeri, hogy valahányszor csak ostromol minket különféle formákban 
a halál, így kell gondolkodnunk: miután Isten továbbra is megváltozhatatlanul ugyanaz – „a 
kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka” – Őt semmi sem gátolhatja meg abban, hogy 
a segítségünkre legyen. S ezt meg is teszi, mert birtokoljuk az Ígéjét, mellyel kötelezettséget 
vállalt erre, s mivel nálunk helyezte letétbe a saját emlékezetét, amiben benne foglaltatik a 
közösség szent és eltéphetetlen köteléke. 

14. Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Itt az előző versben kinyilatkoztatott igazságból 
fakadó következtetést olvashatjuk – Isten örök, ezért könyörülni fog a Sionon. Isten 
örökkévalóságát az emlékezetébe, vagy Ígéjébe vésettnek kell tekinteni, amellyel 
kötelezettséget vállalt a jólétünk fenntartásáról. Emellett miután nincs híjával a hatalomnak 
sem, és nem tagadhatja meg Önmagát, nekünk nem szabad semmiféle elképzelést sem 
táplálnunk arról, hogy a maga idejében majd mégsem hajtja végre, amit megígért. Máshol már 
megjegyeztük, hogy a felkelni ige arra utal, ami meglátható a szem számára, mert jóllehet Ő 
megváltozhatatlan, mégis, mikor a hatalmát gyakorolja, akkor úgymond külsődleges 
cselekedettel mutatja ki a fenségét. 

Mikor a próféta az egyház helyreállításáról beszél, akkor az isteni kegyelmet mutatja 
be annak okaként. Ezt a kegyelmet két vonatkozásban tárja elénk, s ennek megfelelően 
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használ különböző szavakat. Először is, a vizsgált dologban az emberek jócselekedetei 
teljesen kizártak, s miután Istent nem indíthatja Önmagán kívüli ok az egyház felépítésére, a 
próféta az okát kizárólag Isten bőkezű jóságára vezeti vissza. Másodszor, ezt az isteni 
kegyelmet az isteni ígéretekhez kapcsolódóként szemléli. Könyörülj a Sionon, mert a te 
jótetszésed szerint megszabott idő eljött. Emellett azt is meg kell látni, hogy az isteni 
kegyelem felnagyításával az volt a célja, hogy megtanítsa az igazi hívőket: egyedül ettől függ 
a biztonságuk. Most azonban azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen időre vonatkoztatja 
ezt. A מועד moed szó mindenféle kikötött, vagy kijelölt napot jelent. Kétségtelen tehát, hogy 
az utalás Jeremiás próféciájára a Jer29:10-ből, ami a 2Krón36:21-ben is meg van ismételve. 
De hogy a kegyesek el ne csüggedjenek a megpróbáltatásaik hosszas folytatódása 
következtében, támogatni kell őket azzal a reménységgel, hogy a fogságuk idejének a végét 
Isten kijelölte, s az nem tart tovább hetven esztendőnél. Dániel pont ezen a dolgon 
elmélkedett, mikor „arcát az Úr Istenhez emelte, hogy keresse őt imádsággal, könyörgéssel” 
az egyház helyreállítása végett (Dán9:2). Hasonlóképpen, a próféta mostani célja is mind 
önmaga, mind mások bátorítása volt az imádkozásban, emlékeztetvén Istent erre a 
figyelemreméltó próféciára, mint érvre, mellyel felindíthatja Őt arra, hogy véget vessen a 
gyászos fogságuknak. S bizonyos, hogy ha imáinkban nem emlékezünk folytonosan az isteni 
ígéretekre, akkor füstként eregetjük a levegőbe a kívánságainkat. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy noha a megígért szabadulás ideje elközelgett, vagy már el is jött, a próféta mégsem hagy 
fel az imádkozással, amire Isten buzdít az Ő Ígéjével. S noha az idő adott volt, ő mégis 
segítségül hívja Istent a szövetségének végrehajtására úgy, hogy folyton az Ő bőkezű jóságára 
bízza magát. Az ígéretek ugyanis, melyekkel Isten kötelezettséget vállal irántunk, a 
legcsekélyebb mértékben sem homályosítják el az Ő kegyelmét. 

15. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. Ezt Círuszra és Dáriusra korlátozni 
teljességgel helytelen. Egyáltalában nem csoda látni a zsidó doktorokat, amint szélsőséges 
buzgósággal vadásszák az ostoba elmésségeket, de meg vagyok lepve, hogy néhány modern 
igemagyarázó is a magáévá teszi ezt a szegényes és hűvös magyarázatot. Tudom, hogy egyes 
helyeken a hitetlen és gonosz emberek is az Isten szolgái nevet kapják, mint például a 
Jer25:9-ben, mivel Isten eszközként használja őket az ítéleteinek végrehajtására. Sőt, még azt 
is elismerem, hogy Círusz név szerint Isten választott szolgájának van elnevezve (Ézs44:28), 
de a Szentlélek nem adott volna sem neki, sem Dáriusnak ennyire megtisztelő megnevezést 
korlátozás nélkül. Emellett az is valószínű, hogy ez a zsoltár még azelőtt megíródott, hogy a 
királyi rendeletet kiadták, mely szabadságot adott a népnek a visszatéréshez a szülőföldjükre. 
Ebből következik, hogy egyedül Isten népe foglaltatik bele az Ő szolgáinak jegyzékébe, mert 
az ő céljuk az, hogy egész életükben, minden dologban az Ő akaratának engedelmeskedjenek. 
Kétségem sincs afelől, hogy a próféta az egész egyházról beszél általánosságban, arra utalván: 
ezt az óhajt nemcsak egy ember táplálta, hanem az egyház egész testülete osztozott benne. S 
hogy még hatékonyabban felindítsa Istent az imájának meghallgatására, felszólítja a világban 
akkor élő összes hívőt: csatlakozzanak hozzá ugyanezzel a kéréssel. Kétségtelenül nagyon 
sokkal járul hozzá a sikerhez, mikor Isten egész népe együttesen könyörög, mint mikor egy 
ember teszi ugyanezt, akiről Pál apostol is mondja: „Velünk együtt munkálkodván ti is az 
érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által 
háláltassék meg mi érettünk” (2Kor1:11). Továbbá, mikor a város és a templom romjaiból 
megmaradt romos anyagokat hangsúlyosan Sion köveink nevezi, azzal nemcsak azt kívánja 
jelezni, hogy a kegyesekre a múltban hatással volt a templom külső ragyogása, mikor azon 
kívül, hogy vonzotta az emberek szemeit, elegendő ereje lett volna minden érzékük 
megragadására, hanem azt is, hogy jóllehet a templomot lerombolták, s nem maradt belőle 
más, csak csúf romok, mégis, a ragaszkodásuk iránta változatlan maradt, s Isten dicsőségét a 
málladozó köveiben és korhadt törmelékeiben is elismerték. Miután a templom Isten 
rendeletére épült fel, s mivel Ő ígérte meg annak helyreállítását, kétségtelenül helyes és 
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illendő volt a kegyesek számára, hogy ne vessék el a romjai iránt táplált érzelmeiket. Emellett 
a pogányok gúnyos mocskolódásának elbátortalanító hatásával szembeni ellenszerként az 
Isten Ígéjébe kellett nézniük, hogy valami mást lássanak, mint ami a testi szemeik elé tárult. 
Tudván, hogy a templomnak magát a helyét is megszentelte Isten, s kiadatott a szent rendelet, 
hogy ugyanott épüljön újjá, nem szűntek meg tisztelettel viseltetni iránta, még ha a kövei 
egymásra hánytan is hevertek, csorbán és törötten, s haszontalan szeméthegyek voltak 
szanaszét szórva rajta. Minél szomorúbb a romlás, aminek az egyház ki van téve, annál 
kevésbé szabadna az érzéseinknek elidegenedni tőle. Sőt inkább a kegyesek által akkor 
gyakorolt könyörületnek2240 sóhajokat és nyögéseket kellene kihozni belőlünk, s adná Isten, 
hogy az ebben az igeversben szereplő búskomor leírás ne vonatkozna oly nagyon a mi 
korunkra is! Ő kétségtelenül felállította a gyülekezeteit egyes helyeken, ahol tisztán imádják, 
de ha az egész világra nézünk, látjuk, hogy az Ő Ígéjét mindenütt lábbal tiporják, s a 
tiszteletét megszámlálhatatlanul sok förtelmességgel szennyezik be. S miután ez a helyzet, az 
Ő szent temploma bizonyosan mindenütt a leromboltság és a nyomorult sivárság állapotában 
van, sőt még a kis gyülekezetek is, melyekben lakozik, széttépettek és szétszórattak. Mik ezek 
az alantas építmények azzal a ragyogó épülettel összehasonlítva, melyet Ézsaiás Ezékiel és 
Zakariás írnak le? De semmi pusztulás se gátoljon meg minket az egyház köveinek és porának 
szeretetében. Hagyjuk, hadd büszkélkedjenek a pápisták az oltáraikkal, a hatalmas 
épületeikkel, s a pompa és a csillogás egyéb mutogatásával, mert minden pogány fényűzés 
nem más, mint utálat Istennek és az angyalainak szemében, viszont az igazi templom romjai 
szentek. 

 
16. És félik a népek az Úrnak nevét,2241 és e földnek minden királya a te 

dicsőségedet; 
17. Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. 
18. Oda fordult a magányos2242 imádsága felé,2243 és azoknak imádságát meg nem 

útálta.2244 
19. Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni 

fogja Őt.2245 
 
16. És félik a népek az Úrnak nevét. A próféta itt leírja az ókori törzsek szabadulásából 

származó gyümölcsöt, ami nem más, mint hogy ez által válik majd látványossá Isten 
dicsősége a nemzetek és a királyok között. Hallgatólagosan arra is céloz, hogy mikor az 
egyházat elnyomják, azzal egyben az Isten dicsőségét is megalázzák, pont ahogyan ebben az 

                                                
2240 “Mais qui plus est ceste compassion que les fideles ont tenu lors.” 
2241 “Craindront ton nom, Seigneur.” — “Félik majd a te nevedet, ó Uram !” 
2242 A Károli-fordítás szerint: a gyámoltalanok imádsága – a ford. 
2243 A magányos helyén álló eredeti szó a הרר ha-arar, s mivel az ערער tamariszkuszt, vagy mirtuszt jelent, 
egyesek a „lesújtott, vagy levert ember” kifejezéssel fordítják, mert a mirtusz az egyház alacsony és elnyomott 
állapotának volt a jelképe. Ennek megfelelően a kaldeus változatban „az elhagyott imája”, míg a Septuagintában 
„az alázatos imája” szerepel. Houbigant a szót a רעע, frangere, megtörni szóból származtatja, és „lesújtottnak” 
fordítja. Mások „a szűkölködőnek” fordítják, feltételezvén, hogy a szó az ערה, mezítelen volt kifejezésből ered, 
mint például Fry is: „’Mikor odafordult a szűkölködő imádságához’ – a nép kiüresedett és kiöntetett – 
mezítelenné tétetett.” Mások inkább az „Odafordult hozzá, mikor imára serkent” változatot tartják jobbnak, 
mintha a héber kifejezés gyökere az עור felbuzdulni lenne. 
2244 Horsley jelen időben fordítja az igéket a 17. és 18. versekben: „Mivelhogy az Úr megépíti a Siont, 
megjelenik az Ő dicsőségében, odafordul a szűkölködők imádságához s imáikat nem veti meg.” Ő úgy tekinti a 
zsoltárt, hogy az „egy hívő imája és panaszkodása a legutolsó antikrisztusi üldöztetés idején”, majd miután 
megjegyzi, hogy a 17-18. verseket az angol Biblia jövő időben fordítja, ezt mondja: „Ezek a jövő idejű igék az 
eredetiben mind jelen időben vannak: ’megépíti – megjelenik – odafordul – nem veti meg’. A zsoltáros az 
eseménnyel kapcsolatos meggyőződésében úgy beszél róla, mint cselekedetről. 
2245 “Le Seigneur.” — “Az Urat.” (Károlinál is – a ford.) A héberben יה, Jah. 
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időben Izrael Istenét kétségtelenül úgy gúnyolták a pogányok, mintha meg lett volna fosztva a 
hatalmától, hogy a népét megsegítse. Ezért jelenti ki a zsoltáros, hogy amikor majd megváltja 
őket, az olyan figyelemre méltó bizonyítékát adja majd a hatalmának, ami rákényszeríti majd 
a pogányokat az Ő tiszteletére, Akit korábban megvetettek. 

A 17. vers vége, a megláttatta magát az ő dicsőségében Isten ama megnyilatkozására 
utal, mikor a halál sötétségéből kihozta az egyházát. Amiképpen egy másik helyen is mondja: 
„Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága” (Zsolt114:2). Hasonlóképpen a jelen 
igeszakaszban is, ismételten Magához gyűjtve a szétszórt népet, és kihozván az egyházat 
mondhatni a halálból az életre, a saját dicsőségében mutatkozott meg. Biztosan nem 
közönséges vigasztalás azt tudni, hogy Isten szeretete oly nagy irántunk, hogy az Ő dicsőségét 
a mi üdvözítésünkben fogja felragyogtatni. Igaz, hogy mikor a kegyes zsidók a 
nyomorúságaik közepette éltek, akkor az isteni hatalom működése el volt rejtve előlük, de 
mindazonáltal a hit szemeivel szemlélték azt, az isteni ígéretek tükrében. 

18. Oda fordult a magányos imádsága felé. Érdemes megjegyezni, hogy a választott 
törzsek szabadulása a kegyesek imájának tulajdoníttatik. Valóban Isten kegyelme volt a 
kizárólagos ok, mely rávette Őt az egyház megszabadítására, a szerint, amint kegyelmesen 
megígérte nekik ezt az áldást, de hogy nagyobb buzgóságra serkentse az igaz hívőket az 
imában, megígéri, hogy amit a saját jószántából szándékozott megtenni, azt a kéréseikre 
válaszképpen teszi meg. S nincs is semmi következetlenség e két igazság között, hogy Isten 
az Ő ingyenes kegyelmének gyakorlásával őrzi meg az egyházát, illetve, hogy válaszképpen 
tartja azt meg a népe imáira. Miután ugyanis az imáik kapcsolódnak az Ő bőkezű ígéreteihez, 
az imák hatása teljes mértékben az ígéretektől függ. Mikor azt mondja: a magányos 
imádságát hallgatta meg, azt nemcsak egyetlen emberre kell érteni (mert a rögtön ez után 
következő mondatban a zsoltáros többes számot használ), hanem minden zsidóra, amíg a saját 
országukon kívül maradtak, s száműzöttekként éltek idegen földön. Őket nevezi 
magányosnak, mert Asszíria és Káldea országai rendkívül termékenyek és kellemesek voltak, 
ám ezek a nyomorult foglyok, amint azt már korábban említettem, úgy vándoroltak azokban, 
mint egy pusztaságban. S miután abban az időben ez a magányos nép a sóhajtás által talált 
kegyet, úgy most is, mikor a hívők szét vannak szórva, s nélkülözik a rendszeres 
összegyülekezéseket, az Úr meg fogja hallgatni a nyögéseiket ebben a sivár szétszóratásban, 
már amennyiben egyhangúlag és őszinte hittel sóhajtoznak komolyan az egyház helyreállítása 
végett. 

19. Irattassék meg ez a következő nemzedéknek. A zsoltáros még jobban felmagasztalja 
e nép megszabadításának gyümölcsét azért, hogy önmagát és másokat felbátorítsa a 
reménységben: megkapják, amit az imáikban kérnek. Arra céloz, hogy ez Isten emlékezetes 
munkája lesz, amit majd korról korra adnak tovább. Sok dolog méltó a dicséretre, melyeket 
gyorsan elfelejtenek, de a próféta különbséget tesz az egyház üdvössége – amiért könyörög, – 
valamint a szokásos jótétemények között. Az irattassék meg kifejezéssel arra utal, hogy ennek 
a története méltó helyen lesz a nyilvános feljegyzések között, hogy az emlékezete 
továbbadható legyen a jövő generációinak. Csodálatos ellentét van a nép új teremtése, 
valamint a mostani elpusztult állapota között, melyről a fordítók helytelen módon nem 
tesznek semmiféle említést. Mikor a népet kiűzték az országukból, az egyház bizonyos módon 
megszűnt létezni. Maga a neve tűnhetett halottnak, miután a zsidók összekeveredtek a pogány 
nemzetekkel, s többé már nem alkottak egyetlen, különálló testületet. A visszatérésük tehát 
mintegy második születés volt. Ennek megfelelően vár a próféta helyesen új teremtést. 
Jóllehet az egyház elpusztult, ő mégis meg volt arról győződve, hogy Isten az Ő csodálatos 
hatalmával feltámasztja majd a halálból egy megújult életre. Figyelemre méltó igeszakasz ez, 
mely megmutatja, hogy az egyház nem mindig úgy állt fönn, hogy a külső szemlélő számára 
is látható módon létezett tovább, de mikor már halottnak látszik, akkor hirtelen újjá 
teremtetett, amikor Isten így látta jónak. Semmiféle, az egyházat érő csapás se fosszon hát 
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meg minket a reménységtől, hogy amiképpen Isten egykor a semmiből teremtette a világot, 
úgy az Ő saját munkája lesz az egyház kihozatala is a halál sötétségéből. 

 
20. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról;2246 a mennyekből a földre 

nézett le az Úr. 
21. Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.2247 
22. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. 
23. Mikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak 

az Úrnak. 
 
20. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. A próféta most azt a szabadulást 

szemléli úgy, mely után sóhajtozott izgatott vágyakozással, mintha az már bekövetkezett 
volna. S hogy az emberek rosszindulata ne próbálhassa elhomályosítani a mennynek azt a 
jeles áldását, nyíltan, és konkrét kifejezésekkel követeli Istennek a jogos dicséretet, s a nép 
kénytelen volt ebben sokféleképpen elismerni az isteni kéz jelenlétét. Sokkal korábban estek 
fogságba, s ez a csapás előre megmondatott, úgyhogy mikor bekövetkezett, Isten ítélete 
világosan meglátszott benne. Ugyanakkor azonban a szabadulás is meg lett nekik ígérve, s az 
idő is meg volt szabva: a hetven év leteltével. Az emberek hálátlansága tehát nem volt képes 
Isten puszta jóságán kívül semmi más okot kitalálni, vagy koholni, aminek tulajdoníthatták 
volna a hazatérésüket. Ennek megfelelően mondja, hogy Isten letekintett a mennyből, nehogy 
a zsidók Círusz kegyelmének és kegyességének tulajdonítsák a szabadulásukat, ami 
nyilvánvalóan mennyei eredetű. Az ő szentségének, vagy szentélyének magaslata itt a mennyet 
jelenti. Ami a templomot illeti, az a Szentírás egyes részeiben (Zsolt26:8, 76:3) „Isten 
lakóhelyeként” szerepel az emberek vonatkozásában. Ezért nehogy azt képzeljük, hogy 
Istenben van bármi földi dolog, a zsoltáros a mennyben rendel Hozzá lakóhelyet, de nem 
azért, mert Ő oda be van zárva, hanem hogy a világ felett keressük Őt. 

21. Hogy meghallja a fogolynak nyögését.  A próféta itt azért ismétli meg, amit 
korábban már az imádkozásról mondott, hogy serkentse a kegyesek szívét a gyakorlására, 
továbbá hogy a szabadulásuk után tudhassák: a szabadulás a hitüknek adatott meg, mert az 
isteni ígéretekre támaszkodva a mennybe küldték el nyögéseiket. Foglyoknak nevezi őket, 
mert bár nem voltak megbéklyózva, a fogságuk a legszigorúbb börtönviszonyokra 
emlékeztetett. Sőt, nem sokkal utána azt is kijelenti, hogy halálra voltak szánva, ezzel 
igyekezvén az értésükre adni: életük és biztonságuk teljességgel reménytelen lett volna, ha 
nem Isten rendkívüli ereje szabadította volna meg őket a haláltól. 

22. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. Itt ennek a szabadulásnak a korábban 
említettnél bőségesebb és gazdagabb gyümölcsét ünnepli, miszerint nemcsak a zsidók 
egyesülnek majd egy testületben hálát adni Istennek, de összegyűjtik majd a királyokat és 
nemzeteket a hitnek ugyanabba az egységébe, a velük közös istentiszteletre. Abban az időben 
teljességgel hihetetlen dolog volt, hogy rövid idő alatt nemcsak Isten dicsérete hangzik majd 
fel újra, mint a régmúlt napjaiban, abban a templomban, melyet felégettek és leromboltak,2248 
hanem hogy még a nemzetek is oda jönnek majd és csatlakoznak azokhoz a zsidókhoz Isten 
szolgálatában, akik pillanatnyilag olyanok voltak, mint egy rothadó tetem. A próféta, hogy 
megihlesse a népet a szülőföldjükre történő hazatérés reménységével, azt állítja: lehetetlen, 

                                                
2246 “Du haut lieu de son sanctuaire.” — “A szentélyének magaslatáról.” 
2247 “C’est, ceux qui estoyent jugez a mort.” – Széljegyzet. „Azaz, akik ki voltak jelölve a halálra, vagy arra 
voltak szánva, hogy halálra adassanak.” „A halál fiai” hebraizmus. „A héber népnyelvben az a dolog, ami egy 
másik dolognak a hatása, tárgya, vagy terméke, majdnem bárhogyan mondható ahhoz tartozónak, például ’a 
fiaként’ annak a másik dolognak. A kifejezés annyira meghonosodott nálunk, hogy aligha vagyunk tudatában az 
eredetének, ami szemlátomást a héber szerzőkben keresendő.” – Mant. 
2248 “Qui estoit brusle et du tout ruine.” 
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hogy a hely, amit Isten kiválasztott magának, örökre romos maradjon. Kijelenti: egyáltalában 
nem ez a helyzet, s lesz új oka az Isten dicséretének, mert az Ő nevét minden nemzet imádja 
majd, és az egyház nemcsak egy nemzetből, hanem az egész világból fog állni. Tudjuk, hogy 
ez Krisztus uralkodása alatt következett be, amiképpen a szent pátriárkák próféciái is jelezték: 
„Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a 
népek néki engednek.” (1Móz49:10) Miután azonban a próféták a babiloni fogságból történt 
szabadulást ünnepelve ki szokták azt terjeszteni Krisztus eljöveteléig, az ihletett költő ezen a 
helyen nem pusztán a dolog egyik részére tekint, hanem továbbviszi Isten kegyelmét egészen 
annak a beteljesüléséig. S noha nem volt szükséges, hogy mindenki, akik Krisztushoz tértek, 
Jeruzsálembe menjenek, mégis, a próféták megszokott kifejezésmódját követve a valódi 
kegyesség jeleként említi a törvény alatt elrendelt istentisztelet betartását. Emellett azt is 
megtanulhatjuk ebből az igeszakaszból, hogy Isten nevét soha jobban nem ünnepelhetjük, 
mint mikor a valódi vallás jelentősen terjed, s mikor az egyház növekszik, amiért is mondja 
róla a próféta: „hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére” 
(Ézs61:3). 

 
24. Megsanyargatta az én erőmet ez útban, megrövidítette napjaimat. 
25. Ezt mondám: Én Istenem! Ne vígy el engem az én napjaimnak felén; mert2249 

a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. 
26. Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája. 
27. Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az 

öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. 
28. De te ugyanaz vagy,2250 és a te esztendeid el nem fogynak.2251 
29. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen megáll előtted. 
 
24. Megsanyargatta az én erőmet ez útban. Egyesek helytelenül korlátozzák ezt a 

panaszt arra az időre, mikor a zsidók sok bosszúságnak voltak kitéve, miután szabadságot 
kaptak a hazatérésre. Nekünk inkább jelképes értelemben kell vennünk az utazást vagy utat. 
Miután Krisztus megjelenése volt a verseny célja, amelyen Isten ókori népe futott, joggal 
panaszkodtak, hogy félúton érték őket a csapások és gyengültek meg.2252 Azaz, Isten elé 
állítják azt az ígéretet, hogy jóllehet nem céltalanul futottak, hanem a védelmében bízva, az Ő 
keze mégis az útjuk felénél törte és roskasztotta össze őket. Valóban nem találnak úgy hibát 
Benne, mintha csalódást okozott volna a reménységeiknek, s teljesen meg lévén arról 
                                                
2249 „Car”. Ez a kiegészítés nem szerepel a latin változatban (Károlinál se – a ford.). 
2250 Az eredeti szó az ugyanaz helyén a הוא hu, ami szó szerint azt jelenti: Ő. – „De te vagy Ő”, azaz az 
Örökkévaló, a szükségszerűen örök, s következésképpen változhatatlan és elpusztíthatatlan. „A héber szó az 
Isten egyik nevének látszik, mintha ezt mondta volna: ’Ő, Aki állandó létezéssel bír, aki a legfőképpen létezik’. 
Lowth megjegyzi, hogy ez gyakorta azonos az igaz és örök Istennel, s a kifejezés ezen a helyen Isten örök és 
megváltozhatatlan természetét jelenti.” – Mant. 
2251 Ezt, és az előző két igeverset Pál apostol Krisztusra vonatkoztatja a Zsid1:10-12-ben az Ő angyalokkal 
szembeni felsőbbrendűségének bizonyítására. Ebben az igeszakaszban tehát, mint kiderül, Krisztus a 
megszólított személy. Ha ugyanis elfogadjuk az apostol ihletettségét, akkor nem kételkedhetünk abban, hogy 
helyesen értelmezi az ószövetségi Írásokat. A nem megfelelő magyarázatok tehát nyilvánvalóan nem lesznek 
összeegyeztethetők az általa a Szentlélek tévedhetetlen vezetése alatt elmondottakkal. S ha ezek az igeversek az 
emberek Üdvözítőjére vonatkoznak, akkor az Ő lényegi istenségének megcáfolhatatlan bizonyítékát 
tartalmazzák. Végig az egész zsoltárban Jehovának van nevezve, mely név csak az Istenre vonatkozhat. Minden 
dolog teremtését Ő végezte el, s erre a munkára csak az Isten képes. Örökkévalóság és változhatatlanság 
tulajdoníttatik neki, olyan attribútumok, melyek a szó szoros és abszolút értelmében csakis Istenhez tartozhatnak. 
2252 Az út, vagy az utazás a Szentírásban gyakran jelenti az ember életútját, s itt a zsoltáros úgy beszél, ahogyan a 
többi szent szerző sem éppen ritkán teszi: az egész zsidó népről egy személyben, s a folytonosságukról, melynek 
Krisztus eljöveteléig kellett tartania, mint egyetlen ember életútjáról. S ekkor ez mondhatni a felénél tartott. 
Ennek a megjegyzésnek a figyelembe vétele segítségére lesz az olvasónak Kálvinnak az igeszakaszra vonatkozó 
magyarázata megértésében. 
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győződve, hogy nem bánik csalafinta módon azokkal, akik Neki szolgálnak, s ezzel a 
panasszal erősítik meg magukat a kedvező végkimenetelbe vetett reménységükben. 
Ugyanebben az értelemben teszik hozzá, hogy napjaik megrövidültek, mivel az idők 
teljességére néztek, ami nem jött el mindaddig, amíg Krisztus meg nem jelent.2253 Ennek 
megfelelően következik a Ne vígy el engem az én napjaimnak felén (25. vers). A közbenső 
időszakot, amíg Krisztus megjelenik, az élet feléhez hasonlítják, mert amint már 
megjegyeztük, az egyház a felnőttkorát csak az Ő eljövetelével érte el. Ez a nyomorúság 
kétségtelenül megmondatott előre, de a szövetség természete, melyre Isten lépett az Ő ókori 
népével megkövetelte, hogy vegye őket a védelmébe, és óvja őket meg. A fogság tehát, 
bármilyen heves törés is volt, annak alapján a kegyesek még nagyobb magabiztossággal 
imádkoztak, hogy idő előtt ne vitessenek el az útjuk felén. Ezen a módon szólva nem 
valamilyen konkrét élethosszúságot szabtak meg maguknak, hanem miután Isten az ingyenes 
örökbefogadásukkal megadta nekik az élet kezdetét azzal a meggyőződéssel egyetemben, 
hogy Krisztus eljöveteléig megtartja majd őket, most joggal hozakodhattak elő ezzel az 
ígérettel és hivatkozhattak rá. Mintha ezt mondták volna: Uram, te nem csupán néhány napos, 
hónapos, vagy éves életet ígértél nekünk, hanem addig tartót, amíg megújítod az egész világot 
és összegyűjtesz minden nemzetet a te Felkented uralma alá. 

Mit ért a próféta alatta, mikor azért imádkozik, hogy ne pusztuljunk el utunk felén?2254 
Az okot rögvest ezt követően elmondja: mert a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig 
tartanak, ám ezt látszólag teljesen lehetetlen erre a helyzetre vonatkoztatni. Miután Isten 
örökkévaló, így vajon azt jelenti ez, hogy az emberek is örökkévalók lesznek? A Zsolt90:2 
alapján azonban megmutattuk, hogy miképpen hozakodhatunk elő helyesen ezzel az 
örökkévalósággal, mint a bizonyosságunk alapjával az üdvösségünk vonatkozásában. Isten 
ugyanis azt akarja, hogy ne csak az Ő titokzatos és felfoghatatlan lényegében legyen 
örökkévalóként ismert, hanem a beszédében is, Ézsaiás kijelentésének megfelelően: „Minden 
test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!... de Istenünk beszéde mindörökre 
megmarad!” (Ézs40:6-8) 

Miután Isten az Ő beszéde által kapcsol Magához minket, bármekkora is a távolság a 
mi törékeny állapotunk és az Ő mennyei dicsősége között, a hitünknek mindenesetre el kell 
jutnia addig a boldog állapotig, ahonnan Ő néz le a nyomorúságainkra. S jóllehet az Ő 
örökkévaló létezésének és az emberi élet rövidségének összehasonlításával más okból is 
előhozakodik, mégis, mikor látja, hogy az emberek mondhatni egy pillanat alatt elmúlnak és 
tovatűnnek, az könyörületre indítja Őt, amint azt most egy kissé bővebben is kifejtjük. 

26. Régente fundáltad a földet. Itt a szent író felerősíti, amit korábban mondott, 
kijelentvén, hogy Istennel összehasonlítva az egész világ gyorsan szertefoszló forma, később 
azonban úgy mutatja be az egyházat, mint ami kivételt képez az összes evilági dolog közös 
sorsa alól, ugyanis Isten Ígéje alkotja az alapját, és ugyanaz az Íge biztosítja a biztonságát. Itt 
tehát két dolgot kínál megfontolásra. Az első, hogy miután Isten szemében maga a menny is 
majdnem olyan tovatűnő, mint a füst, az egész emberi faj törékenysége oly nagy, ami 
ugyancsak könyörületre indíthatja Őt. A második, hogy jóllehet égen-földön nincs semmiféle 
stabilitás, az egyház mégis szilárd marad mindörökre, mert Isten örök igazsága tartja fenn. Az 
első kijelentéssel az igaz hívőket arra tanítja, hogy teljes alázattal vegyék fontolóra, mennyire 
                                                
2253 Következésképpen a romlás és pusztulás, aminek látszólag ki voltak téve a babiloni fogságban, olyan volt, 
mint a napjaik csökkentése, vagy megrövidítése. 
2254 „A zsoltáros (akiről egyes tanult igemagyarázók azt feltételezik, hogy Dániel volt), vélhetően a Dán9:24-25-
ben feljegyzett próféciát tartja a szeme előtt, melyet valószínűleg ezt megelőzően tettek közzé, mert ez az idő 
majdnem pontosan a napok közepe volt Salamon anyagi templomának és az egyház lelki templomának felépítése 
között a Messiás által, miután a két időpont között hozzávetőleg ezer év telt el. A hetven prófétai hétnek, vagyis 
a négyszázkilencven évnek pedig még el kellett telnie. Ezért imádkozik úgy, hogy Isten ne szaggassa ki őket 
gyökerestől ezzel a babiloni fogsággal, hanem kegyelmesen vigye őket vissza a szülőföldjükre, s őrizze őket ott 
meg egyházként és nemzetként a Messiás eljöveteléig.” - Poole’s Annotations. 
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törékeny és mulandó az állapotuk, mikor az Isten jelenlétébe lépnek, hogy ne hozhassanak 
mást magukkal, csak a saját ürességüket. Az efféle megalázkodás az első lépés a kegy 
elnyeréséhez Isten szemében, minthogy Ő is kijelenti: könyörületre indul irántunk a 
nyomorúságaink láttán. Az egektől kölcsönzött hasonlat nagyon boldog kép, mert ugyan 
milyen hosszan léteztek, mikor szembesültek az emberi élet arasznyi mivoltával, ami oly 
gyorsan elmúlik, vagy inkább elszáll? A teremtés óta az embereknek már vajon hány 
generációja múlt el, miközben az egek ugyanolyanok maradtak mondhatni emellett az állandó 
fluktuáció mellett is? Emellett oly gyönyörű az elrendezésük, s olyan kiváló a szerkezetük, 
hogy az egész szövetek Isten keze munkájának hirdeti magát.2255 Ám sem a hosszú időszak, 
mely alatt az egek fennálltak, sem a szép feldíszítettségük nem teszi azokat a pusztulás alóli 
kivétellé. Mivé leszünk hát mi, szegény halandók, akik meghalunk szinte a születésünk után 
azonnal? Mert életünknek egyetlen része sincs, ami ne száguldana a halál felé. 

Az igemagyarázók azonban egyáltalában nem egyformán magyarázzák az egek 
elvesznek szavakat. Egyesek úgy értik, hogy ezek egyszerűen csak azt a változást fejezik ki, 
aminek majd ki lesznek téve, s ami majd a pusztulás valamely fajtája lesz. Mert bár nem kell 
semmivé válniuk, mégis a természetük megváltozása mondhatni megsemmisíti bennük, ami 
halandó és romlandó, így bizonyos módon más és új egekké lesznek. Mások a szavakat 
feltételesen magyarázzák, s a következő kiegészítést teszik: „ha úgy tetszik Istennek”, 
abszurdnak tekintve annak kimondását, hogy az egek ki vannak téve a romlásnak. De először 
is nem szükséges hozzátenni ezeket a kiegészítő szavakat, melyek inkább elhomályosítják az 
igeszakasz értelmét ahelyett, hogy megvilágosítanák azt. Másodszor, ezek az igemagyarázók 
helytelenül tulajdonítanak halhatatlan állapotot az egeknek, melyekről Pál kimondja, hogy 
„fohászkodnak és nyögnek” a Földhöz és a többi teremtményhez hasonlóan (Rm8:22), mert 
szintén ki vannak téve a romlásnak. Igaz, nem szándékosan, vagy a saját természetükben, 
hanem az ember miatt, aki hanyatt-homlok vetette magát a pusztulásba, s az egész világot is 
maga után vonta ugyanabba a romlásba. Itt két dolgot kell megfigyelni. Először, hogy az egek 
ténylegesen ki vannak téve a romlásnak az ember bűnének következtében, másodszor, hogy 
meg fognak újulni, ami igazolja a próféta azok elvesznek szavait, mert ez a helyreállítás 
annyira teljes lesz, hogy az egek nem ugyanazok, hanem mások lesznek. Az igeszakasz 
jelentése az, hogy bármerre is nézünk, nem látunk semmit, csak alapot a kétségbeesésre, amíg 
Istenhez nem jövünk. Mi más volna hát bennünk, mint rothadtság és romlás? S mi mások 
lennénk mi, mint a halál tükrei? S mi más lenne az a változás, amit most az egész világ 
elszenved, mint előjele, sőt bevezetője a pusztulásnak? Ha a világ egész kerete a vége felé 
siet, mi marad az emberi fajból? Ha a nemzetek pusztulásra vannak ítélve, miféle személyes 
stabilitás lesz az emberekben? Nekünk tehát egyedül és kizárólag Istenben kell keresnünk a 
stabilitást. 

29. A te szolgáidnak fiai megmaradnak. Ezekkel a szavakkal a próféta arra céloz, hogy 
nem azért kéri az egyház megőrzését, mert az az emberi faj része, hanem mert Isten azt a világ 
forrongásai fölé emelte. S kétségtelen, hogy mikor a gyermekeiként örökbe fogadott minket, a 
célja az volt, hogy mondhatni a kebelén tápláljon. Az ihletett költő következtetése tehát nem 
erőltetett, mikor a megszámlálhatatlan viharok közepette, melyek bármelyike elragadhat 
minket, abban reménykedik, hogy az egyháznak tartós lesz a létezése. Igaz, hogy amikor 
teljességgel a mi hibánk folytán elidegenedtünk Istentől, akkor mondhatni az élet forrásától is 
elvágtuk magunkat, de amint kibékülünk Vele, ismét elkezdi ránk árasztani az áldásait. Ebből 
következik, hogy az igaz hívők, mikor romolhatatlan magból születnek újjá, a halál után is 
élni fognak, mert Isten továbbra is megváltozhatatlanul ugyanaz marad. A megmaradnak szó 
alatt az örökkévaló örökségben lakozást kell érteni. 
                                                
2255 „A kifejezést attól a ténytől kölcsönzi, hogy a kezek azok az eszközök, melyekkel az emberek rendszerint a 
műveletekeit végzik, s ezt, mint más emberi műveleteket és érzelmeket, az Istenre helyezi át.”- Stuart a 
Zsid1:10-ről. 
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Mikor azt mondja, hogy Isten szolgáinak magva megáll Előtte, ez azt jelenti, hogy 
nem a világ, vagy az egek és a Föld létrehozása szerint tétetik szilárddá az igaz hívők 
üdvössége, hanem a szent egység miatt, mely közöttük és Isten között áll fenn. A kegyesek 
magva és gyermekei alatt nem minden leszármazottjukat kell válogatás nélkül érteni – mert 
sokan, akik testileg származnak tőlük, megromlanak, – hanem azokat, akik nem fordulnak el 
atyáik hitétől. Konkrétan megemlíti az egymást követő generációkat, mivel a szövetség 
kiterjed az eljövendő korokra is, amint majd látni fogjuk a következő zsoltárban. Ha szilárdan 
megtartjuk a ránk bízott élet kincsét, ne vonakodjuk hitünk horgonyát a mennybe vetni, még 
ha megszámlálhatatlanul sok halál is vesz körül minket, hogy jólétünk szilárdsága Istenben 
lehessen. 
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103. zsoltár 
 
Ez a zsoltár minden istenfélő embert arra tanít, hogy adjon hálát Istennek azért a 

konkrét könyörületért, amit konkrétan kapott Tőle, majd azért a kegyelemért, amit Isten 
általánosságban adott meg minden választottjának, mikor megkötötte velük az üdvösség 
szövetségét, hogy az örökbefogadásának részeseivé tehesse őket. A zsoltáros azonban főleg 
azt a kegyelmet magasztalja, mellyel Isten fenntartja és hordozza a népét. Ezt pedig nem 
valamely érdemükért, vagy értékükért, mert csak arra szolgálnak rá, hogy súlyos büntetést 
kapjanak, hanem mert könyörül a törékenységükön. A zsoltár végül általános hálaadással ér 
véget. 

 
1. A Dávidé.2256 Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 
2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 
3. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 
4. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal 

koronáz2257 meg téged. 
5. A ki jóval tölti be a te szádat,2258 és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.2259 
 
1. Áldjad én lelkem az Urat. A próféta a hálaadásra serkentve magát a saját példájával 

ad leckét minden ember számára a rájuk háruló kötelezettségekről. S kétségtelen, hogy a 
lustaságunk ebben a dologban folytonos buzdítást igényel. Ha még a többi embernél hevesebb 
és lelkesebb buzgósággal lángra lobbant próféta sem volt mentes ettől a betegségtől, aminek 
az önmaga serkentésében tanúsított igyekezete a világos megvallása, akkor mennyivel jobban 
szükséges a számunkra, akiknek bőséges tapasztalataik vannak a saját tompaságukról, az 
ösztökélés ugyanezen eszközeinek az alkalmazása? A Szentlélek a saját szájával közvetve 
minket is megfedd, amiért nem vagyunk szorgalmasabbak Isten dicséretében, de egyidejűleg 
az orvosságra is rámutat, hogy minden ember magába szállhasson és helyesbíthesse a saját 
tunyaságát. Nem elégedvén meg a lelkének felszólításával (ami alatt kétségtelenül az értelem 
és az érzelmek székhelyét érti) Isten áldására, a próféta konkrétan hozzáteszi egész bensőjét, 
ezzel mondhatni az elméjét és a szívét, valamint azok összes képességét szólítván meg. Mikor 
így beszél önmagáról, az olyan, mintha elhagyván az emberek társaságát, Isten előtt vizsgálná 

                                                
2256 Ennek a szép és megindító zsoltárnak a szerzője Dávid volt, de a megírásának ideje és oka bizonytalan. 
Egyesek azon a véleményen vannak, hogy hálaadó ének ez Dávidtól valamely betegségből való felépülése után. 
Mások úgy vélik, hogy akkor írta, mikor bizonyosságot kapott arról, hogy a Bethsabé és Uriás dolgában 
elkövetett nagy bűne megbocsáttatott. „Nem akarom azt mondani”, mondja Walford, „hogy ez a vélekedés 
bizonyosan igaz, mivel azonban ez nem túl nagy jelentőségű dolog, hogy én is hajlok elfogadni. Ha így van, 
akkor a megvilágosodott és izzó kegyesség két, a Szentírásban foglalt legtanulságosabb példájával van dolgunk, 
melyeket egy jó ember viselkedésének egy hibája okozott, aki általánosan az Isten törvényei iránti állhatatos 
engedelmességéről volt ismert. Az egyik példát az 51. zsoltárban látjuk, ahol a szent író leírja a mély és alázatos 
bűnbánatát, a másikat pedig ebben a zsoltárban, ahol a szent öröm és hála érzéseit írja le a legörömtelibb és 
legvigasztalóbb kifejezésekkel. Olyan bámulatosan illeszkedik ez a két zsoltár a keresztyén érzelemvilág 
különféle érzéseihez és indulataihoz, hogy aligha feltételezném, hogy létezik az evangéliumban valóságosan 
hívő ember, aki nem tette többször is ezeket a figyelmes elmélkedése tárgyává, s így, ha nem is a konkrét 
szavakat, de legalábbis az értelmüket be ne véste volna a szívébe és az emlékezetébe, csak a halál által 
eltörölhető jelleggel”. 
2257 “Ou, envirrone.” — Széljegyzet. “Vagy, vesz körül.” 
2258 A Károli-fordításban az ékességedet szó szerepel – a ford. 
2259 Walford így fordítja az igeverset: „Aki jóval tölti be növekvő életkorodat, s megújul a te ifjúságod, mint a 
sasé”. A „növekvő életkorod” védelmében a „szád” helyett, ahogyan az angol fordításban és Kálvin változatában 
is szerepel, megjegyzi: „Ezt a változatot fogadja el a kaldeus változat, s a következő mondatban olvasható 
párhuzamosság is támogatja”. 
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meg magát. Az ismétlés még hangsúlyosabbakká teszi a szavait, mintha ezzel is feddeni 
akarná a saját tunyaságát. 

3. És el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Itt arra tanít minket, hogy Isten nem 
mulaszt el ellátni minket bőséges anyaggal az Ő dicséretéhez. A saját hálátlanságunk az, ami 
akadályoz minket ennek gyakorlásában. Először is azt tanítja, hogy az ok, amiért Isten ennyire 
nagylelkűen bánik velünk, hogy a dicséretére terelgessen bennünket, de egyidejűleg meg is 
fedd minket az állhatatlanságunkért, amiért minden más dologhoz jobban vonzódunk, mint 
Istenhez. Miért van az, hogy annyira közömbösek és aluszékonyak vagyunk az igazi vallás 
eme fő tevékenységének gyakorlásában, ha nem azért, mert szégyenteljes és gonosz 
feledékenységünk a szívünkbe temeti Isten megszámlálhatatlanul sok jótéteményét, melyek 
amúgy nyíltan megmutatkoznak égen-földön? A próféta arról biztosít minket, hogy ha csak 
ezek emlékezetét őriznénk meg, már akkor is kellően hajlanánk a kötelességünk teljesítésére, 
mert az egyedüli tiltás, amit megszab nekünk, az, hogy ne feledkezzünk el ezekről. 

3. A ki megbocsátja minden bűnödet. Most felsorolja a különféle isteni 
jótéteményeket, melyek megfontolásában mondta, hogy túlságosan feledékenyek és lassúak 
vagyunk. Nem ok nélkül kezdi Isten megbocsátó kegyelmével, mert a Vele való kibékülés a 
forrása minden más áldás áradásának. Isten jósága kiterjed még az istentelenekre is, de ők 
mindazonáltal nagyon távol állnak annak élvezetétől, sőt még csak meg sem ízlelik. Minden 
áldás közül a legelső tehát, aminek valódi és alapos élvezetét bírjuk, az, ami Isten ingyenes 
megbocsátásában, a bűneink eltörlésében és a kegyeibe fogadásában rejlik. Sőt, a bűnök 
bocsánata, mivel ez együtt jár a visszafogadásunkkal Isten kegyeibe, egyben meg is szentel 
minden jó dolgot, amiket ránk ruház, hogy azok hozzájárulhassanak a jólétünkhöz. A második 
mondta vagy ugyanannak a kijelentésnek a megismétlése, vagy tágabb rálátást biztosít a 
dologra, mert az ingyenes bűnbocsánat következtében kormányoz minket Isten az Ő Lelkével, 
öldökli meg a testi vágyainkat, tisztít meg minket a romlottságtól, és állít helyre az istenfélő 
és becsületes élet állapotába. Azok, akik a meggyógyítja minden betegségedet szavakat a testi 
betegségekre vonatkoztatják, s úgy értelmezik, hogy mikor Isten megbocsátotta a bűneinket, 
akkor megszabadít a testi betegségeinktől is, látszólag túlontúl korlátozott értelmet 
tulajdonítanak nekik. Nekem kétségem sincs afelől, hogy az itt említett orvosság egyrészt a 
bűnök eltörlésére vonatkozik, másrészt a természetünkben öröklötten benne rejlő romlások 
meggyógyítására, amit az újjászületés Lelke foganatosít. Ha pedig bárki hozzáteszi a 
harmadik dolgot is, miszerint ha Isten egyszer kibékült velünk, akkor elengedi a büntetést is, 
amire rászolgáltunk, én nem ellenzem. Tanuljuk meg ebből az igeszakaszból azt, hogy amíg 
nem a mennyei Orvos támogat minket, addig nemcsak hogy sok betegséget, de egyenesen sok 
halált táplálunk magunkban. 

4. A ki megváltja életedet a koporsótól. A zsoltáros világosabban fejezi ki, milyen volt 
az állapotunk azt megelőzően, hogy Isten gyógyítani kezdte a betegségeinket – halottak 
voltunk, a koporsónak ítélve. A megfontolásnak tehát, hogy Isten megszabadít minket a 
haláltól és a pusztulástól, arra kellene indítania minket, hogy többre értékeljük azt. Ha a lélek 
feltámadása a sírból az első lépés a lelki élet felé, akkor mennyi hely maradt az ember 
öndicsőítése számára? A próféta ezután azt tanítja, hogy Isten páratlan kegyelme ragyog fel 
már az üdvösségünk kezdetében is, valamint annak egész folyamatában. S hogy még jobban 
dicsérhesse ezt a kegyelmet, az irgalmasság szót többes számban teszi hozzá. Azt állítja, ezek 
körülvesznek minket, mintha ezt mondta volna: Elöl, hátul, minden oldalról, felül és alul Isten 
kegyelme felmérhetetlen bőségben mutatkozik meg, így nincs egyetlen hely sem, ahol ne 
volna jelen. Ugyanezt az igazságot erősíti meg később ezekkel a szavakkal: jóval tölti be a te 
szádat, mely hasonlattal az ízlelés örömeire utal, melyekbe egy jól megrakott asztal mellett 
merülünk, hisz akiknek elégtelen mennyiségű étel-ital áll a rendelkezésükre, aligha mernek 
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többet enni a fél jóllakásnál.2260 Nem mintha helyeselné a torkosságot Isten jótéteményeinek 
mohó habzsolásában, mert az emberek mindig szabadjára engedik a mértéktelenséget, ha nagy 
bőségben vannak, de ezt a kifejezést az emberek általános szokásától kölcsönözte azért, hogy 
megtanítson minket: bármi jó dolgot csak kívánhat a szívünk, az mind Isten bőségéből árad 
ránk a tökéletes megelégedésig. Akik az עדי adi héber szót díszítésnek fordítják,2261 
egyszerűen csak a maguk elképzelése szerint forgatják ki az igeszakaszt, s meglep, miképpen 
volt képes egy ennyire alaptalan képzelgés belopakodni az elméjükbe, hacsak nem 
tulajdonítható ez annak a körülménynek, hogy a kíváncsi, vagy kutakodó elméjű emberek 
számára megszokott dolog, ha együgyűségekkel hozakodnak elő, mikor az elmésségüket 
akarják mutogatni. A zsoltáros ezután hozzáteszi: Isten folyamatosan töltötte bele a friss 
életerőt, így ereje továbbra is sértetlen maradt, amiképpen Ézsaiás próféta is mondja az 
egyház helyreállításáról értekezve (Ézs65:20), hogy a százéves ember olyan lesz, mint a 
gyermek. Ezzel a kifejezésmóddal arra céloz, hogy Isten a jó dolgok nagyon bőséges 
megadása mellett belső elevenséget is ad neki, hogy élvezhesse ezeket a jó dolgokat, ezért 
ereje mondhatni folyamatosan meg-megújult. A sas hasonlatából kiindulva a zsidók 
magyarázatképpen egy mesét koholtak. Jóllehet még az alapelemeit sem ismerik bármely 
tudománynak, mégis annyira vakmerők, hogy bármi is legyen a szóban forgó dolog, soha nem 
vonakodnak megpróbálni azt magyarázni, s valahányszor olyasmivel találkoznak, amit nem 
értenek, nincs olyan ostoba koholmány, amivel ne hozakodnának úgy elő, mintha az Isten 
orákuluma volna. Azaz, a jelen igeszakasz magyarázataképpen azt mondják, hogy a sasok 
minden tíz évben felemelkednek az elementáris tűzhöz, hogy a tollaik leégjenek,2262 majd a 
tengerbe merülnek, hogy rögvest új tollaik nőjenek. Azonban könnyen megláthatjuk a próféta 
sasról mondott szavainak az egyszerű jelentését a sas természetéből kiindulva, amiképpen azt 
leírják a filozófusok, s ami közismert a megfigyelésekből. Ez a madár még rendkívül idős 
korában is élénk marad, nem gyengül el, és nem betegeskedik, s végül az éhség miatt pusztul 
el. Az biztos, hogy hosszú életet él, de végül a csőre úgy megnő, hogy nem képes már 
táplálékot magához venni, s ennek következtében vért kell szívnia, vagy ivással kell magát 
táplálnia. Ebből származik az ókori közmondás az öreg emberekről, akik az ivásra adták a 
fejüket: a sas öregkora, mert a szükség ekkor rákényszeríti a sasokat, hogy sokat igyanak. 
Miután azonban az ivás önmagában nem elégséges az élet fenntartásához, ezért az éhezésbe 
pusztulnak bele, nem az erejük természetes megromlásába.2263 Most már minden koholt 
                                                
2260 “A grand’ peine osent-ils manger a demi leur saoul.” 
2261 „Abu Walid két fordítást is említ: 1. Az angol változatnak megfelelőt, 2. Azt, amelyik az עדיך szót 
ékességként értelmezi: ’aki megsokszorozza jóval a te ékességeidet’, azaz nagy bőségben ékesít téged fel jó 
dolgokkal.” – Hammond. A Septuaginta olvasata: επιθυμιαν σου, „a te vágyaid”, vagy „érzéki vágyaid”, melyek 
kielégítése nem más, mint mindazon jó dolgok biztosítása a test számára, melyeknek szükségét érzi, ez pedig 
egyenlő a „kielégítéssel”, vagy „a száj betöltésével”, ami az a szerv, mely közvetíti a test számára a táplálékot. 
Kimchi a kifejezést Dávid betegségből való felgyógyulásaként értelmezi. A betegségben a lélek undorodik a 
kenyértől, sőt még az ínyencségektől is, Jób33:20. Az orvos is korlátozza a páciens étrendjét és az ízlelés 
számára émelyítő dolgokat ír elő neki. Ez az igemagyarázó tehát azt feltételezi, hogy Dávid itt az egészség 
áldását írja le az a szám megtelt jó dolgokkal kifejezéssel. 
2262 “Afin que leurs plumes soyent bruslees.” 
2263 Amit itt Kálvin a sasról elmond, annak ugyanolyan csekély az igazságalapja, mint a zsidó képzelgésnek, amit 
joggal vet el. Ágoston magyarázata a sas fiatalságáról ugyanolyan meseszerű. Ő azt mondja, hogy idős korára a 
csőre oly hosszúra nő, és annyira elgörbül, hogy az már gátolja az élelem megszerzésében, s így veszélybe kerül 
az élete. Azonban kőbe verve a csőrét, letöri a kóros kinövést, ezáltal ismét lehetővé válik számára a táplálkozás, 
és megfiatalodik. „Ugyanolyan sok legenda létezik”, mondja dr. Adam Clarke „a sasról az ókori szerzőknél, mint 
egyes szentek Kalendáriumában, s valamennyi egyformán igaz. Még a modern bibliatudósok és a hozzájuk 
hasonlók között is terjednek a legnevetségesebb mesék erről a madárról, s ezek közül nem keveset erőltettek rá 
magyarázatként erre az igeversre”. E „sas-legendáknak” a zsidó igemagyarázók, valamint maga Kálvin és 
Ágoston által adott magyarázatok a példái, mert a természet ezek közül egyet sem támaszt alá. A zsoltáros a 
fiatalsága megújulásáról szólva szerintünk egyszerűen csak a tollazatának váltásáról beszél. A sasnak a többi 
madárhoz hasonlóan megvan a maga kopaszodási időszaka, amikor ledobja a régi tollait, és újakat növeszt. 
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történet segítsége nélkül megértjük a próféta szavainak valódi jelentését: ahogyan a sasok 
mindig megtartják a keménységüket, s még öreg korukban is fiatalok, úgy az istenfélőket is 
fenntartja Isten titkos befolyása, mely által csorbítatlanul megmarad az erejük. Igaz, ebben a 
világban nem mindig vannak a testi elevenség teljében, hanem inkább fájdalmasan tengetik 
életüket a gyengeségben, de bizonyos értelemben az itt elhangzottak mégis vonatkoznak 
rájuk. Kétségtelenül közös valamennyiük számára általánosságban, hogy ki lettek emelve a 
sírból, és számtalan módon tapasztalták meg Isten nagylelkűségét. Ha valamennyien a kellő 
módon mérlegelnék, milyen sokkal tartoznak Istennek, akkor a zsoltáros jó okkal mondaná, 
hogy a szája jó dolgokkal telt be, amiképpen Dávid is megvallja a Zsolt40:56-ban és a 
139:18-ban, hogy képtelen volt összeszámolni az isteni jótéteményeket, mert azok „többek a 
fövénynél”. Ha a saját romlottságunk nem vakítaná meg az értelmünket, mi magunk is 
meglátnánk még az éhségben is, hogy úgy vagyunk ellátva élelemmel, hogy abban Isten az Ő 
jóságának sokféle gazdagságát mutatja meg. Az erőnk megújulását illetően az igeszakasz 
jelentése az alábbi: mikor a külső emberünk megromlik, jobb életre újulunk meg, s ezért nincs 
okunk aggodalmaskodni az erőnk fogyatkozásán, különösen mikor Isten tart fenn minket az Ő 
Lelke által a gyengeségben és a halandó testük sorvadozásában is. 

 
6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. 
7. Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit. 
8. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.  

 
6. Igazságot cselekszik az Úr. Dávid, miután felidézte az Istentől kapott 

jótéteményeket, most a személyes megfontolástól a téma kiterjedtebb szemlélésére tér át. 
Kétség sem férhet hozzá azonban, hogy mikor Istent jelenti ki minden elnyomott 
támogatójának, magát is közéjük sorolja, mert megannyi üldöztetés közben kapott isteni 
segítséget, és a saját tapasztalatából kiindulva írja le, miképpen szokott megmutatkozni Isten 
mindazoknak, akiket igazságtalanul nyomnak el. Ami a kegyeseket illeti, amíg ebben a 
világban vannak, a farkasok között élnek, s Dávid a többes szám használatával a szabadulások 
sokféleségét ünnepli, arra tanítván ezzel minket, hogy Isten szokásos dolga megtámogatni a 
szolgáit, valahányszor csak látja, amint sértő módon bánnak velük. Ebből megtanuljuk a 
türelem gyakorlását, mikor látjuk, hogy Isten vállalja fel sérelmeink megbosszulását, és 
befedez minket az Ő igazságának pajzsával, vagy ítéletének kardjával védelmez, valahányszor 
csak igazságtalan támadás ér minket. 

7. Megismertette az ő útait Mózessel. Dávid most a választott nép nevében beszél, s 
teszi ezt nagyon alkalmasan, azoktól a jótéteményektől vezettetve, melyeket Isten ruházott rá. 
Meg lévén győződve arról, hogy csakis az egyház tagjaként jutott ennyi áldás birtokába, 
elmélkedését azonnal visszavezeti arra a közös szövetségre, amit Isten kötött Izrael népével. 
Azonban ugyanazt a gondolatmenetet folytatja, mint az előző versben, mert ezek az utak 
melyeket Isten mutatott meg Mózesnek, nem voltak mások, mint a szabadulás, amit Isten 
munkált ki a nép számára, míg az ígéret földjére nem értek. Ezt Isten igazságosságának és 

                                                                                                                                                   
Mikor pedig így megújul a tollazata, a kinézete is fiatalabbá és szebbé válik, miközben a keménysége és a 
lendületessége is megnövekszik. Hasonlóképpen, az isteni kegyelem közlésével Isten népének a lelki szépsége, 
ereje és aktivitása is növekszik. S jóllehet bármely másik madár is megfelelne a zsoltáros céljainak, ő mégis a 
sast részesítette előnyben, mert ez a madarak királya, s nemcsak azért mert felülmúlja a többit méretben, erőben 
és gyorsaságban, hanem mert öreg korában is megtartja elevenségét, s megőrzi fiatalos külsejét a gyakori 
tollazat-váltások között a legutolsóig. Ézsaiás próféta ugyanezt a hasonlatot használja a szentek kitartásának 
ábrázolására a szentségben: „De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk” 
(Ézs40:31). A sas a héber נשר nesher nevét szemlátomást a tollazatának elhullatásától kapta. Ennek a szónak a 
gyökere a kaldeus נשר nashar, decidit, defluxit, elveszít, hullat ige. „A név összhangban áll a שור, rátekinteni 
szóval”, mondja Bythner, „mert a sas képes merev és egyenes tekintettel a Napba nézni, valamint a ישר, egyenes 
szóval, mert egyenes vonalban repül”. 
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ítéletének példájául választotta ki minden mást túlszárnyalóan, annak bizonyítására, hogy 
Isten mindig igazságosnak mutatkozott az elnyomottak támogatásában. Mivel azonban ez a 
példa az isteni ígérettől függött, kétség sem férhet hozzá, hogy főleg arra tekintett. A 
nyelvezete azt sugallja, hogy Isten igazsága világosan megmutatkozott és meglátszott a 
választott nép történelmében, akiket örökbe fogadott, és akikkel szövetsége lépett. Istenről azt 
mondja, hogy először Mózessel ismertette meg az útjait, aki az Ő szolgája és hírnöke volt, 
majd azután az egész néppel is. Mózest itt úgy mutatja be, mint azzal a hivatallal 
felruházottat, amire az Isten jelölte ki, mert Isten akaratát ennek a megkülönböztetett 
embernek a keze és a cselekedeteit által kellett megismernie a népnek. Az utak, valamint Isten 
cselekedetei az Ő csodálatos felkelése a nép megszabadítása végett, az átvezetésük a Vörös-
tengeren, s a jelenlétének kimutatása megannyi jel és csoda által. De miután mindez az 
ingyenes szövetségből fakadt, Dávid önmagát és másokat arra buzdít: adjanak hálát Istennek, 
amiért a saját népévé választotta őket, s megvilágította elméiket a törvényének igazságaival. 
Az ember istenismeret nélkül az elképzelhető legnyomorultabb valami, s a kijelentés, amit 
Isten az Ő Ígéjében kegyeskedett nekünk megadni az Ő atyai szeretetéről, a tökéletes 
boldogság felbecsülhetetlen kincse. 

8. Könyörülő és irgalmas az Úr. Dávid látszólag Mózesnek a 2Móz34:6-ban 
feljegyzett kiáltására utal, ahol Isten figyelemre méltó módon megmutatkozott természete más 
helyeknél világosabban van leírva. Mikor Mózesnek lehetővé vált közelebbről megszemlélni 
Isten dicsőségét, mint az általában lehetséges volt, így kiáltott fel, azt láván: „Az Úr, az Úr, 
irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. A ki 
irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt”. Miután tehát 
összességében láttatta velünk mindazt, amit fontos volt tudnunk az Isten jelleméről, Dávid 
örömmel használja a kifejezéseket, melyekkel ott van leírva Isten, a saját céljaira. A célja az, 
hogy kizárólag Isten jóságának tulajdonítsa annak tényét, hogy az izraeliták az Ő örökbe 
fogadott népeként a saját gonoszságuk folytán időről időre elveszítették a Vele fennálló 
viszonyukat, de Ő mégis fenntartotta azt. Továbbá, általánosságban kell megértenünk, hogy 
Isten igaz ismerete egyezik azzal, amit a hit fedez fel az írott Ígében. Ő ugyanis nem akarja, 
hogy mi jobban kutassuk az Ő titkos lényegét, mint amennyire megismerteti Magát velünk, s 
ez méltó a megkülönböztetett figyelmünkre. Látjuk, hogy valahányszor csak megemlítik 
Istent, az emberek elméjét romlott módon elvonják a hűvös spekulációk, s olyan dolgokra 
figyelnek oda, ami semmi haszonnal sem jár a számukra, miközben figyelmen kívül hagyják 
az Ő tökéletességeinek szembeszökő megnyilvánulásait, melyek eleven tükörképét mutatják 
az Ő jellemének. Bármire is összpontosítják elméiket az emberek, nincs semmi, amiből 
nagyobb haszonra tennének szert, mint a folytonos elmélkedésből az Ő bölcsességéről, 
jóságáról, igazságosságáról és könyörületességéről, s különösen az Ő jóságának ismerete 
alkalmas mind a hitünk építésére, mind az Ő dicséreteinek szemléltetésére. Ennek 
megfelelően jelenti ki Pál az Ef3:18-ban, hogy az Isten jóvoltának a szélessége, hosszúsága, 
mélysége és magassága a kegyelem kimondhatatlan gazdagságának ismeretében foglaltatnak, 
ami Krisztusban jelentetett ki a számunkra. S ez az oka annak is, amiért Dávid Mózest idézve 
magasztalja különféle kifejezésekkel Isten kegyelmét. Először is, nincs rosszabb hiba, mint az 
az ördögi arrogancia, ami elrabolja Istentől az Őt megillető dicséretet, de amelyik mégis oly 
mélyen gyökerezik bennünk, hogy nem egykönnyen törölhető ki. Ezért Isten felkél, s hogy 
semmivé tegye a test vakmerő önteltségét, fennkölt kifejezésekkel jelenti ki a saját 
könyörületén, mert egyedül általa állunk.  Emellett mikor Isten kegyelmére kell 
hagyatkoznunk, az elméink reszketnek és ingadoznak, s nincs semmi, amit nagyobb 
nehézségek árán fogadunk el, mint azt, hogy Ő könyörületes hozzánk. Dávid, hogy 
felülkerekedjen az elme eme kétkedő állapotán, Mózes példájából kiindulva használja ezeket 
a rokon értelmű kifejezéseket: először, hogy Isten könyörületes, másodszor, hogy Ő 
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kegyelmes, harmadszor, hogy türelemmel és szánakozva viseli az emberek bűneit, s végül, 
hogy bővelkedik a könyörületben és a jóságban. 

 
9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. 
10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi 

álnokságaink szerint. 
11. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő jósága2264 az őt félők 

iránt.2265 
12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi 

vétkeinket. 
 
9. Nem feddődik minduntalan. Dávid az Istennek az előző versben tulajdonított 

attribútumokból kiindulva jut arra a következtetésre, hogy mikor Istent megsértik, Ő nem lesz 
kiengesztelhetetlen, mert a természeténél fogva mindig is hajlik a megbocsátásra. Szükséges 
volt hozzátenni ezt a kijelenést, mert a bűneink folytonosan zárva tartanák a kaput az Ő jósága 
előtt, ha nem volna valami mód a haragjának lecsillapítására. Dávid hallgatólagosan arra is 
utal: Isten beperli a bűnösöket, hogy lesújtsa őket a vétkeik igazi éreztetésével, de mégis 
visszalép attól, valahányszor csak legyőzötten és megalázottan látja őket. Isten másképp 
beszél az 1Móz6:3-ban mikor ezt mondja: „Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben”, 
mert amint az emberek gonoszsága teljesen bebizonyította, eljött az ideje a 
megbüntetésüknek. Itt azonban Dávid azt állítja: Isten nem fog mindig feddődni, mert oly 
könnyen kiengesztelődik, és annyira kész megbocsátani, hogy nem követeli meg tőlünk 
szigorúan azt, amit a szigorú igazságosság egyébként megkövetelne. Ugyanebből a célból eszi 
hozzá a második mondatot is: és nem tartja meg haragját örökké. A haragot megtartani 
megfelel a francia Je lui garde, Il me l’a garde kifejezésnek,2266 amit akkor használunk, mikor 
valaki, aki nem képes elfeledni az elszenvedett sérelmeket, titkos bosszút dédelget a szívében, 
s várja a megtorlás lehetőségét. Dávid viszont tagadja, hogy Isten az emberekhez hasonlóan 
megtartja a haragot a Neki okozott sérelmek miatt, mivel leereszkedik, hogy megbékéljen. 
Meg kell azonban érteni, hogy ez a kijelentés nem az isteni elmének válogatás nélkül az egész 
emberiség iránti hozzáállását mutatja be, hanem az egyház speciális kiváltságáról beszél. 
Istent ugyanis Mózes konkrétan „szörnyűséges bosszúállónak” nevezte, „Aki megbünteti az 
atyák vétkeit a gyermekekben” (lásd 5Móz5:9). Dávid azonban figyelmen kívül hagyva a 
hitetleneket, akiken Isten örök és csillapíthatatlan haragja van, arra tanít minket, hogy Isten 
mennyire gyengéden megbocsát a saját gyermekeinek, amiképpen maga Isten is mondja 
Ézsaiás könyvében: „Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal 

                                                
2264 Károlinál: kegyelme – a ford. “Ou, il a magnifie sa bonte.” — Széljegyzet. “Vagy, nagyította fel a jóságát.” 
2265 Hammond jobban szereti a felette olvasatot. „Noha az על szó”, mondja „azt jelenti, rajta és iránta, azt is 
jelenti, hogy felette, vagy felül, s alkalmas módon fordítható így a 13. és 17. versekben, ahol (mint itt is) Isten 
kegyelme van על az ő gyermekein, és על az Őt félőkön. Az itt szereplő, az ég és a föld közötti hasonlat, valamint 
az egyik magassága, vagy kiválósága, ami על (nem iránta, hanem) felette áll a másiknak, s ez megfelel az αντα 
ποδοσις-ban Isten kegyelme  nagyságának, vagy erejének (ezt jelenti a גבר), על יראיו. A hasonlóság alapján ezt a 
kifejezést is a felette, és nem a rajtuk, vagy irántuk, akik félik őt szerkezettel kell fordítani. S ennek a jelentése 
szükségszerűen ez: bármekkora is legyen az istenfélelmünk, vagy az Isten iránti engedelmességünk, az Ő 
kegyelme irántunk arányosan oly sokkal nagyobb, mint amennyire a menny a Föld felett áll, azaz nem is lehet 
ezeket összevetni, mert az egyik olyan, mint egy kis pont a másik hatalmas méretéhez viszonyítva. Sőt, a 
különbség még ennél is sokkalta nagyobb, mert Isten kegyelme Önmagához hasonlóan végtelen, s végtelenül 
felülmúlja a mi engedelmességünk szánalmas, tökéletlen mértékét. A másik kifejezés, mely a 12. versben 
olvasható, a kelet és a nyugat azért lett kiválasztva, mondja Kimchi, mert a világ eme két égtája vannak a 
legmesszebbre egymástól, de mindkettő ismert és lakott. Ezért számolják a földrajztudósok a hosszúságot 
ezektől, amiképpen a szélességet északtól és déltől.” 
2266 „Úgy figyelem őt, ahogyan ő figyelte, hogy rosszat tegyen nekem.” 
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egybegyűjtlek; Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök 
irgalmassággal könyörülök rajtad” (Ézs54:7-8). 

10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk. A zsoltáros itt a tapasztalatból, vagyis a 
hatásból bizonyítja azt, amit az Isten jelleméről mondott, mert teljes mértékben az Isten 
csodálatos megbocsátásának kellett tulajdonítani, hogy az izraeliták mindaddig léteztek. 
Mintha azt mondta volna: vizsgálja meg közülünk mindenki a maga életét, s kérdezzük meg 
magunktól, hányféleképpen provokáltuk Isten haragját?, vagy inkább, nem folyamatosan 
provokáljuk azt? Ő azonban nemcsak tartózkodik a megbüntetésünktől, de még nagylelkűen 
fenn is tartja azokat, akiket joggal megsemmisíthetne. 

11. Mert a milyen magas az ég a földtől. A zsoltáros itt egy hasonlattal erősíti meg azt 
az igazságot, hogy Isten nem bünteti a kegyeseket úgy, ahogyan rászolgáltak, hanem 
könyörületesen küzd a bűneik ellen. A kifejezésforma ugyanaz, mintha kimondaná: Isten 
kegyelme irántunk végtelenül nagy. A גבר gabar szót illetően csekély a jelentősége, hogy 
semleges nemben vesszük, vagy tárgyasan, mert mint azt a széljegyzetben is megemlítjük, 
mindkét esetben Isten felmérhetetlenül nagy kegyelmét hasonlítja a világ roppant 
kiterjedéséhez. Miután Isten kegyelme nem érhet el minket, amíg az akadályként az útjában 
álló vétkeink el nem töröltetnek, ezért (a 12. versben) rögtön hozzáteszi, hogy Isten olyan 
messze veti el tőlünk a mi vétkeinket, mint amilyen távol van a napkelet a napnyugattól. Ez azt 
jelenti: Isten kegyelme széltében-hosszában, a világ méreteinek megfelelően töltetik ki a 
kegyesekre, továbbá hogy minden akadály eltávolítása végett annak útjából, teljes mértékben 
eltöröltetnek a bűneik. A zsoltáros megerősíti, amit az imént mondtam: nem általánosságban 
taglalja, hogyan viselkedik az Isten az egész világgal szemben, hanem csak azt a jellemét 
vizsgálja, amivel a kegyesek iránt viseltetik. Ebből az is nyilvánvaló, hogy itt nem arról a 
kegyelemről beszél, mellyel Isten először is kibékül velünk, hanem arról, amellyel 
folytonosan ügyel azokra, akiket atyai szeretetével felkarolt. Egyfajta kegyelem az, mellyel 
helyreállít minket a halálból az életbe, miközben mi még el vagyunk Tőle idegenedve, s 
másik az, amivel fenntartja ezt a helyreállított életet, mert az a bizonyos áldás elveszne, ha 
nem erősítené meg azt bennünk a bűneink naponkénti megbocsátásával. Ebből azt is 
megtudjuk, mennyire égbekiáltóan haszontalanul fecsérlik a pápisták az idejüket azzal a 
képzelgéssel, mely szerint az ingyenes bűnbocsánat csak egyszer adatik, majd utána az igaz 
mivoltot a jócselekedetek érdemeivel érjük el, vagy tartjuk fenn, s bármi vétket is követünk el, 
az eltöröltetik az elégtétellel. Dávid itt nem korlátozza az idő egyetlen pillanatára Isten ama 
kegyelmét, mellyel megbékül velünk azáltal, hogy nem tulajdonítja nekünk a bűneinket, 
hanem akár egészen az életünk végéig kiterjeszti azt. Nem kevésbé erőteljes az az érv sem, 
melyet ez az igeszakasz bocsát a rendelkezésünkre azoknak a fanatikusoknak a megcáfolása 
végett, akik mind önmagukat, mind másokat azzal a hiábavaló vélekedéssel babonázzák meg, 
hogy elérték a tökéletes igaz állapotot, ezért nincs szükségük többé a bocsánatra. 

 
13. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő volt2267 az Úr az őt 

félők iránt. 
14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. 
15. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. 
16. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé,2268 és az ő helye sem ismeri azt 

többé. 
 

                                                
2267 A francia változatban a kifejezés jelen időben szerepel (ahogyan Károlinál is – a ford.): olyan könyörülő... 
2268 Feltételezték, hogy ez utalás az ártalmas és veszedelmes számumra, mely rendkívüli forróságával minden 
zöld növényt megsemmisít. A betegség és a halál elragadják az embert, s ugyanolyan bizonyosan változtatják 
vissza porrá, mint ahogyan ez a perzselő szél fújja el a gyenge virágot. 
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13. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz. A zsoltáros a hasonlattal nemcsak azt 
magyarázza meg, amit már kijelentett, hanem egyidejűleg megadja annak okát is, amiért Isten 
oly kegyesen megbocsát nekünk, ami nem más, mint hogy Ő atya. Annak következtében 
bocsátja meg tehát folyamatosan a bűneinket, hogy ingyen és szuverén módon gyermekeivé 
fogadott bennünket, s ennek megfelelően kell nekünk is a megbocsátás reménységét 
merítenünk ebből a forrásból. S miután egyetlen ember sincs a maga érdemei alapján örökbe 
fogadva, ebből következik, hogy a bűnök is ingyenesen bocsáttatnak meg. Istent nem azért 
hasonlítja a földi atyákhoz, mert Ő minden vonatkozásban olyan, mint amazok, hanem mert 
nincs olyan földi kép, amivel ez a páratlan szeretet irántunk jobban kifejezhető lenne. S hogy 
Isten atyai jósága ne legyen kiforgatható buzdításként a bűnre, Dávid megint megismétli, 
hogy Isten csakis azokhoz ilyen kegyes, akik igazán félik Őt. Valóban Isten nem közönséges 
türelmének bizonyítéka, hogy „felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra” 
(Mt5:45), de az itt tárgyalt dolog az igaz mivolt ingyenes nekünk tulajdonítása, ami alapján 
Isten gyermekeinek számíttatunk. S ezt az igaz mivoltot csakis annak kínálják, akik teljes 
mértékben odaszánják magukat ennek a nagylelkű Atyának, s tisztelettel alávetik magukat az 
Ő Ígéjének. Miután azonban a kegyességben elért eredményeink ebben a világban legyenek 
bármilyenek is, mesze alatta maradnak a tökéletességnek, így csak egy pillér marad, melyen 
az üdvösségünk biztonságosan megáll, ez pedig nem más, mint Isten jósága. 

14. Mert ő tudja. Dávid itt érvénytelenít minden érdemet, amit az emberek maguknak 
követelhetnek, s kijelenti: a nyomorúságunk fontolóra vétele, és egyedül csakis az indítja 
Istent türelemre irántunk. Ezt megint gondosan meg kell figyelnünk, s nemcsak a testi gőg 
letörése érdekében, hanem azért is, hogy a méltatlan mivoltunk érzése ne gátoljon meg minket 
abban, hogy bízzunk Istenben. Minél nyomorultabb és megvetésre méltóbb az állapotunk, 
Isten annál jobban hajlik a könyörületre, mert a megemlékezés az agyag és a por mivoltunkról 
elegendő az Ő felindítására, hogy jót tegyen velünk. 

Ugyanebből a célból szerepel a rögvest ez után következő hasonlat (15. vers), 
miszerint az ember minden kiválósága úgy elszárad, mint a hervadó virág az első 
szélfuvallatra. Az emberről valójában nem helyes azt mondani, hogy virágzik. De miután 
felhozható, hogy mégiscsak van némi ékessége, Dávid azt mondja, virágzik, mint a fű 
ahelyett, hogy csak annyit mondana: pára, vagy árnyék, vagy semmiség. Jóllehet tehát amíg 
ebben a világban vagyunk, bár fel vagyunk ékesítve természetes ajándékokkal – hogy másról 
már ne is beszéljünk, „Istenben élünk, mozgunk és vagyunk” (Csel17:28), – mégsincs 
semmink, ami ne más akaratától függene, s amit ne lehetne minden órában elvenni tőlünk, 
életünk pedig csak hűhó, vagy fantom, mely tovatűnik. Itt tehát tulajdonképpen az élet 
rövidségét tárgyalja, melyet Isten tekintetbe vesz, mikor oly könyörületesen megbocsát 
nekünk, ahogyan egy másik zsoltárban is olvassuk: „eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, 
mint az ellebbenő szél, a mely nem tér vissza” (Zsolt78:39). Ha megkérdezik, hogy Dávid 
nem említvén a lelket, ami mégiscsak alapvető alkotórésze az embernek, miért mond minket 
pornak és sárnak, arra azt válaszolom: önmagában elegendően felindítja Istent a könyörületes 
megtartásunkra, mikor látja, hogy életünknél nincs semmi törékenyebb. S jóllehet a lélek, 
miután kiszabadult a test börtönéből, életben marad, ennek bekövetkeztével azonban 
semmivel sem növekszik meg öröklött ereje. Ha Isten visszavonná a kegyelmét, a lélek nem 
volna több egy fuvallatnál, vagy széllökésnél, ahogyan a test is csak por, s így kétségtelenül 
nem lehetne mást találni az egész emberben, csak puszta hiábavalóságokat. 

 
17. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő 

igazsága a fiaknak fiain; 
18. Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő 

parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. 
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17. De az Úr kegyelme, stb. A zsoltáros nem hagy meg semmit Isten kegyelmén kívül, 
amire támaszkodhatnának, mert minden képzeletet felülmúló ostobaság lenne a 
magabiztosság alapját önmagukban keresni. Miután megmutatta az emberek végletes 
ürességét, hozzátesz egy odaillő vigasztalást, miszerint bár nincs belső kiválóságuk, mely ne 
foszlana füstként szerteszét, Isten mégis az élet kimeríthetetlen forrása a szükségleteik 
ellátásához. Ezt az ellentétet különösen meg kell figyelni, mert kik is azok, akiket így 
megfoszt minden kiválóságtól? A kegyesek, akiket Isten Lelke megelevenített, s akik őszinte 
rajongással imádják Őt, azok számára nem hagy semmit Isten puszta jóságán kívül, amiben 
reménykedhetnének. S miután Isten jósága örök, a kegyesek gyengesége és törékenysége nem 
gátolja meg őket abban, hogy örök üdvösséggel dicsekedjenek életükben mindvégig, sőt még 
a halálukban is. A jóságot összeköti az igazságossággal, s ez a szó, mint azt már sokszor 
megjegyeztük, azt a védelmet jelenti, mellyel Isten a saját népét védi és tartja fenn. Nem azért 
nevezi tehát Őt igazságosnak a zsoltáros, mert minden embert az érdemei szerint jutalmaz, 
hanem mert hűségesen bánik a szentjeivel, kiterjesztvén föléjük védelmező kezét. A próféta 
helyesen tette ezt az igazságosságot a jóság után, annak hatásaként. Azt is kijelenti, hogy ez 
kiterjed a gyermekeikre, és a gyermekeik gyermekeire, az 5Móz7:9-ben olvashatóknak 
megfelelően: „az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hívséges Isten, a ki megtartja a szövetséget és 
az irgalmasságot ezeríziglen”. Páratlan bizonyítéka a szeretetének, hogy nemcsak a kegyeibe 
fogad minket egyenként, hanem attól kezdve a leszármazottainkkal is úgy bánik, mintha 
örökösödési jogon lennének részesei ugyanannak az örökbefogadásnak. Miképpen is vetne hát 
el minket, ha a gyermekeinket és a gyermekeink gyermekeit is védelmébe véve az ő 
személyükben is megmutatja, mennyire drága Neki a mi üdvösségünk? 

Emellett, miután semmi sem könnyebb a képmutatók számára, mint hamis ürügyekkel 
azzal kecsegtetni önmagukat, hogy Isten kegyeiben vannak, vagy az elfajzott gyermekek 
számára önmagukra vonatkoztatni az atyáiknak tett ígéreteket, a 18. versben korlátozásképpen 
megjegyzi, hogy Isten csak azokhoz kegyes, akik megtartják az Ő szövetségét, amit a 
hitetlenek semmissé tesznek a gonoszságukkal. A szövetség meg-, vagy betartása itt az előző 
versben említett istenfélelem helyén szerepel, s méltó a figyelmünkre. Dávid ugyanis arra utal 
ezzel, hogy senki más nem tiszteli igazán Istent, csak azok, akik tisztelettel 
engedelmeskednek az Ő Ígéjének. S ettől nagyon távol állnak a pápisták, akik egyenlőknek 
képzelik magukat a szent angyalokkal, ám mégis úgy rázzák le magukról az Ő Ígéjének lábbal 
tiprása által Isten igáját, mint a vadállatok. Dávid tehát joggal ítéli meg az emberek 
kegyességét annak alapján, hogy alávetik-e magukat Isten Ígéjének, s követik-e az általa előírt 
szabályokat. Miután a szövetség a kegyelem ígéretének ünnepélyes cikkelyével kezdődik, a 
hit és az ima minden másnál jobban megköveteltetnek a betartásához. S a további mondat sem 
felesleges – megemlékeznek az ő parancsolatjairól, – mert jóllehet Isten folytonosan az 
emlékezetünkbe idézi azokat, mi mégis gyorsan elhajlunk a világi gondok felé: a 
szenvedélyek sokfélesége összezavar, s álomba ringat a sok csábítás. A feledékenység tehát 
kioltja az igazság világosságát, hacsak a kegyesek nem serkentik magukat időről időre. Dávid 
elmondja nekünk, hogy a megemlékezés Isten parancsolatairól megelevenítő hatással jár, 
mikor az emberek elfoglalják magukat azzal. Azonban sokan serényen beszélgetnek azokról a 
nyelvükkel, akiknek a lábaik nagyon lassúak és a kezeik majdnem halottak az aktív szolgálat 
vonatkozásában. 

 
19. Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre 

kihat. 
20. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő 

rendeletét, hallgatván2269 az ő rendeletének szavára. 
                                                
2269 A francia változatban „en obeissant”, „engedelmeskedvén”. Hammond a „meghallván” szóval fordítja, s 
megjegyzi: „A לשמע értelmét ezen a helyen látszólag az arab változat fejezi ki a legjobban, ’amint meghallják’, 
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21. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, jótetszésének2270 teljesítői! 
22. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! 

Áldjad én lelkem az Urat! 
 
19. Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét. Dávid, miután felsorolta Istennek a 

mindegyikünkre, illetve a neki adós, egész egyházra ráruházott jótéteményeit, most 
általánosságban magasztalja az Ő végtelen dicsőségét. A szavai azt jelentik: valahányszor 
csak megemlítjük Istent, az embereknek meg kell tanulniuk a szemlélődésben az egész világ 
fölé emelkedni, mert az Ő fensége még a mennyet is felülmúlja. Emellett meg kell tanulniuk 
az Ő hatalmát nem az emberéhez mérni, mert Ő hatalomban felette áll minden királyságnak és 
uralomnak. S nehogy bárki azt gondolhassa, hogy csak a földi teremtmények vannak alávetve 
Istennek, a zsoltáros főleg az angyalokhoz szól. Arra szólítván fel őket, hogy csatlakozzanak 
az Isten dicséretéhez, mind önmagát, mind minden istenfélőt arra tanít, hogy nincs jobb, vagy 
kívánatosabb tevékenység, mint az Isten dicsérete, melyben még az angyalok is benne 
vannak. Az angyaloknak is szükségük van buzdításra, pedig ők kétségtelenül szándékosan és 
azonnal ellátják ezt a kötelességet. De hogyan van képünk, kérdezhető, akiknek a lustasága 
oly nagy, felvállalni a buzdításukat? Jóllehet ezek a fennkölt lények nagyon leelőznek minket, 
s mi csak nagy nehézséggel lihegünk utánuk, Dávid mégis megparancsolja nekik, hogy a mi 
kedvünkért énekeljék Isten dicséretét, hogy a példájuk által felébredjünk az 
aluszékonyságunkból. Ő azt a megjegyzendő célt tartotta a szeme előtt, amire már korábban 
utaltam: a szavait az angyalokhoz irányítva meg akart tanítani rá, hogy a legmagasztosabb cél, 
amit kitűzhetünk magunk elé, az isteni dicsőség előmozdítása. Ezért miközben az egyik 
mondatban nagy erővel ruházza fel őket, rögtön utána úgy írja le, mint Istentől függőket, az Ő 
parancsára várókat - a kik teljesítitek az ő rendeletét. Bármilyen nagy is az erő, mondja, 
mellyel rendelkeztek, mégsem tartotok semmit tiszteletre méltóbbnak, mint az 
engedelmeskedést Istennek. S nemcsak azt mondja, hogy teljesítik Isten parancsolatait, hanem 
hogy még jobban kifejezze engedelmességük azonnaliságát, azt is kijeleni: mindig készen 
állnak végrehajtani, amiket megparancsol nekik. 

21. Áldjátok az Urat minden ő serege. A seregek alatt nem a csillagokat kell érteni, 
amiképpen azt egyesek magyarázzák. Még mindig az előző vers alanyairól van itt szó. S nem 
is felesleges a mondat, mert azt tanítja, hogy milliárdok és milliárdok állnak Isten trónja előtt, 
készen akarata minden közlésének elfogadására. S azért nevezi őket a jótetszését teljesítő 
szolgáinak, hogy ezzel jelezze: nem tétlenül szemlélik Isten dicsőségét, hanem a 
szolgáinkként és az őrzőinkként kijelölve mindig készen állnak a feladataik ellátására. Az 
Ígéje helyett itt azért szerepel a jótetszése szó, mert bár a Nap, a Hold és a csillagok is 
betartják a törvényt, amit Isten szabott ki nekik, de mivel ezt értelem nélkül teszik, így 
tulajdonképpen nem mondható, hogy az Ő Ígéjének engedelmeskednek. A teljesít szó néha 
tényleg a teremtés néma és érzéketlen részeire is vonatkozik.2271 Az azonban csak jelképes 
értelemben mondható, hogy ezek is hallják Isten hangját, mikor a természet titkos indíttatása 
folytán betöltik rendelt céljaikat. De szó szerint mondható az angyalokra, akik aktívan 
engedelmeskednek Neki az értelmükkel felfogván, amit az Ő szent szájából hallanak, hogy 
tegyenek meg. A jótetszés szó világosabban fejezi ki ezt az örömteli és vidám 
engedelmességet, s azt sugallja, hogy az angyalok nemcsak engedelmeskednek Isten 
parancsolatainak, hanem szándékosan és nagy örömmel veszik az Ő akaratának 

                                                                                                                                                   
mert az angyalok engedelmességének a jellemzője, hogy amint meghallják Isten Ígéjének a hangját, amint az Ő 
akarata kijelentetik nekik, azonnal engedelmeskednek annak. A kaldeus változat az ’amint a hangja 
meghallatszik’, a Septuaginta pedig a Του ακουσαι, ’amint meghallják’ kifejezéssel fordítja”. 
2270 A Károli-fordítás szerint: akaratának teljesítői – a ford. 
2271 “Aux creatures muetes et insensibles.” 
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megnyilatkozásait, hogy végrehajthassák a nekik megparancsoltakat. Ez a héber főnév 
jelentése, amint arról máshol már volt szó. 

22. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei. A zsoltáros zárásképpen minden 
teremtményhez szól, mert bár ezek lehetnek beszéd-, és értelem nélküliek, bizonyos módon 
mégis visszhangozniuk kell a Teremtőjük dicséretét. Ezt azon az alapon teszik, hogy 
megtanulhassuk: égen-földön nincs egyetlen hely sem, ahol Istent ne dicsérnék. Annál 
kevesebb a mentségünk, ha, mikor Isten minden teremtménye Őt dicséri, s ez megfeddi a 
lustaságunkat, amiért legalábbis nem követjük a példájukat. Az uralkodása minden helyének 
konkrét megemlítése szemlátomást a kegyesek további buzdításának céljáét szolgálja a 
dicséret gyakorlásában, mert ha még azokban az országokban sem szabad elhallgatnia az Ő 
dicséretének, ahol az Ő hangja nem hallatszik, akkor vajon miképpen maradhatnánk törvényes 
módon csendben mi, akiknek megnyitja a száját, a tulajdon szent hangjával előzvén meg 
minket? Röviden, Dávid megmutatja: az Isten jótéteményeinek felsorolásával és a birodalma 
nagyságának felmagasztalásával az a célja, hogy még jobban Isten dicséretének gyakorlására 
buzdítsa magát. 
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104. zsoltár 
 
Ez a zsoltár különbözik az előzőtől, mert egyrészt nem tárgyalja azokat a speciális 

jótéteményeket, melyeket Isten az egyházra ruház, másrészt nem szítja fel a mennyei élet 
utáni reménységet, hanem eleven képet festvén elénk Istennek a világ teremtésében és a 
természet rendjében megmutatkozó bölcsességéről, hatalmáról és jóságáról, az Ő dicséretére 
buzdít, amiért Atyánknak mutatta be Magát ebben a törékeny és mulandó életben.2272 

 
 1. Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és 

fenséget öltöztél magadra! 
2. A ki körülvette2273 magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az 

egeket, mint egy kárpitot; 
3. A ki vizekre helyezi az ő felső szobáinak gerendáit,2274 a felhőket rendeli az ő 

szekerévé, jár a szeleknek szárnyain; 
                                                
2272 „A kompozíció szabályossága, a képek gazdagsága, a kijelentések fennköltsége és a nyelvezet eleganciája, 
valamint könnyű érthetősége folytán ez a zsoltár talán a legfőbb költemény ezeknek az ihletett daloknak a 
gyűjteményében. Miután nincs benne utalás a mózesi rituálékra, sem pedig említés az izraeliták Egyiptomból 
történt szabadulására, úgy kell tekinteni, hogy a kivándorlást megelőző korból származik. Olyan dalokat 
tartalmaz, melyeket két csoport egymással váltakozva énekelt. A részeket könnyen meg lehet különböztetni, 
mert az egyik kórus mindig harmadik személyben beszél Istenről, míg a másik második személyben szól hozzá.” 
– Horsley. 
2273 „Sajátos körülmény”, mondja Horsley, „ennek a zsoltárnak a kompozíciójában, hogy az első kórus részeinek 
mindegyike (azaz a 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14. versek) participiummal kezdődnek, s ezek a participiumok 
tárgyesetűek, egyezvén a zsoltár elején szereplő יהוה névvel, a ברכי ige tárgyával. Áldjad az Urat – körülvette – 
kiterjesztette – felépíti – jár – tesz – fundálta – elbocsátja – megöntözi – sarjaszt. Azaz, ez a tárgyas ige a zsoltár 
elején kiterjeszti az irányítását ugyanannak a kórusnak az egymás követő részeire az utolsó kivételével,. S így 
egyetlen hosszú szakasszá egyesíti ezeket. Miután a kompozíciónak ez a páratlan leleménye az óda bizonyos 
fajtájára jellemzőnek látszik, én aprólékosan igazodtam hozzá a magam fordításával az angol stílusom 
eleganciájának rovására is.” Kálvin a legtöbb esetben szintén participiumoknak fordítja ezeket a szavakat, de 
alanyesetben. 
2274 A Károli-fordítás szerint: A ki vizeken építi fel az ő palotáját – a ford. „Az eredeti, az ascendit-ből származó 
עלית  szó bármilyen felső szobát jelent, ahová az emberek felmennek. Így a 2Sám18:33-ban ’és felméne a עלה
 kapu felett való házba’. Ennek megfelelően fordítja a Septuaginta az υπερωον ’a felső szoba’, illetve a latin השער
változat a superiora ejus, ’a felső emeletei’ kifejezéssel. Az עליותיו alatt tehát ha nem is a levegő legfelső, de 
felsőbb, vagy középső rétegét kell érteni, mely úgy van itt leírva, mint egy ház felső, gerendákkal szilárdan 
megalapozott emeletét (a földet és a felette levő levegőréteget tekintvén az alsó szobának). S ennek a padlóját 
mondja költői módon ’vizekre felépítettnek’, mégpedig azokra a vizekre, melyek (1Móz) a levegő kiterjedése, 
vagy alsóbb szintjei felettiek. Ez a legvilágosabban a 13. versből derül ki, ahol azt olvassuk, hogy Isten ’a 
hegyeket ezekből a מעליותיו felső szobákból öntözi meg, azaz a felhőkből, ahonnan az eső esik’. Ezekben, 
mondja a zsoltáros, ’lettek lefektetve a felső szobák gerendái’, azaz miután a felső szint felépítéséhez 
szükségesek falak, vagy pillérek, melyek annak súlyát hordozzák, s melyekre a gerendákat fektetik, Isten itt a 
saját csodálatos hatalmával építette fel ezeket a felső szobákat, és tartja fenn azokat azóta is. Azt olvassuk 
ugyanis, hogy ezek a vizekre épültek, s tudjuk, hogy a vizek a legbizonytalanabb, folyékony anyag, mely még 
önmagát sem képes megtartani. Ezért az isteni hatalom újabb munkája, hogy a vizek, melyek oly folyékonyak, s 
nem maradnak meg a saját korlátaik között, mégis a levegőben függenek, és falakként, vagy pillérekként 
támasztják alá a levegőnek azt a régióját, mely maga is egy másik, gáznemű anyag.” – Hammond.  Fry, miután 
idézi dr. Geddes változatát: „Szobáinak padlóit vízből készíti”, és Horsley püspökét: „Szobáinak padlóit vizekre 
állítja fel”, így folytatja: „Miután azonban a világ különféle helyeire utalt, s az ókori épületek szerkezetét vette 
figyelembe, ezt én utalásnak fogom fel a tetőre, vagy a ház emeleti részére. Az 1Móz19:8 látszik döntőnek. 
Látszólag elveszítünk valamennyit az eredeti עליות szépségéből a túlságosan szó szerinti fordítással. Ez 
természetesen az emeleti szobákat, vagy szinteket jelenti, de az utalás ezekre nem az elhelyezkedésük folytán 
történik, hanem mert a ház eme részeiben lakott elsősorban a tulajdonosa, a ház alsó részein ugyanis főleg 
hivatalos helyiségek voltak. Lásd Parkhurstöt és az idézett szerzőket, és v. ö. Zsolt18:12 – ’A sötétséget tette 
rejtekhelyévé, sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek’.” Fry fordítása: „S a vizekkel keretezi be a 
lakóhelyét”. 
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4. A ki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. 
 
1. Áldjad én lelkem az Urat! Miután buzdította önmagát Isten dicséretére, a zsoltáros 

hozzáteszi, hogy bőséges oka van ennek gyakorlására. Ezzel közvetve megfeddi önmagát és 
másokat a hálátlanság miatt, amiért Isten dicsérete, melynél jobban semmit sem kellene 
ismerni, vagy jobban ünnepelni, hallgatásba temettetik. A világosság hasonlatával, amit mint 
Istent körülvevő öltözéket mutat be, arra céloz, hogy jóllehet Isten láthatatlan, az Ő dicsősége 
mégis kellőképpen meglátszik. A lényegét tekintve Isten kétségtelenül elérhetetlen 
világosságban lakozik, mivel azonban az egész világot bevilágítja a ragyogásával, ez az 
öltözék az, amelybe elrejtőzve számunkra is látható módon jelenik meg. Ennek az igazságnak 
az ismerete rendkívül fontos. Ha az emberek megpróbálják elérni azt a végtelen magasságot, 
ahol Isten van, hiába emelkednek a felhők fölé, mégis csődöt mondanak az útjuk során. Azok, 
akik a saját mezítelen fenségében keresik Őt, természetesen nagyon ostobák. Ahhoz, hogy 
élvezhessük az Ő fényét, abba öltözve kell előlépnie. Azaz, nekünk a világ nagyon szép 
szövetére kell tekintenünk, melyben láttatni akarja Magát velünk, s nem szabad kíváncsian és 
elhamarkodottan az Ő titkos lényegét kutatnunk. Miután pedig Isten a világosságba öltözötten 
mutatkozik meg nekünk, azok, akik arra keresnek mentséget, hogy miért élnek az Ő ismerete 
nélkül, nem védhetik, vagy menthetik azzal a lustaságukat, hogy Ő mélységes sötétségben 
rejtőzik. Mikor azt olvassuk, hogy az egek kárpit, ez nem azt jelenti, hogy Isten elrejtőzik 
alatta, hanem általa mutatkozik meg az Ő fensége és dicsősége, mert ez az ő mondhatni 
királyi pavilonja. 

3. A ki vizekre helyezi az ő felső szobáinak gerendáit. Dávid itt bővebben is 
megmagyarázza, amit Isten öltözékének képével mondott el röviden. Az igeszakasz témája 
röviden az, hogy nem szükséges a felhők fölé mennünk Isten megtalálása végett, mert 
találkozunk Vele a világ szövetében, s mindenfelé a legélénkebb módon tárul a szemünk elé. 
S nehogy azt képzeljük, hogy van Benne bármiféle pótlólagos dolog, mintha a világ teremtése 
bármit is hozzátett volna az Ő lényegi tökéletességéhez és dicsőségéhez, meg kell 
emlékeznünk arról, hogy ezt a díszruházatot a mi kedvünkért ölti fel. Isten jelképes 
bemutatása, amint a vizekre helyezi az ő felső szobáinak gerendáit látszólag kissé nehezen 
érthető, de a próféta célja az volt egy számunkra elképzelhetetlen dologból kiindulva, hogy 
még nagyobb bámulattal töltsön el minket. Hacsak a gerendák nem szilárdak és erősek, nem 
képesek elhordozni még egy közönséges ház súlyát sem. Mikor tehát Isten a vizeket teszi meg 
a mennyei palotája alapjául, ki ne esne bámulatba egy ekkora csoda láttán? S ha tekintetbe 
vesszük a felfogóképességünk lassúságát, akkor az efféle túlzó kifejezések egyáltalában nem 
feleslegesek, mert még ezek is csak nehezen ráznak fel minket és juttatnak el akár csak 
csekély istenismeretre is. 

A jár a szeleknek szárnyain kifejezés jelentése nyilvánvalóbbá válik a rákövetkező 
igeversben, ahol azt olvassuk, hogy a szelek az Ő követei. Isten a felhőkön lovagol, és a szelek 
szárnyán jár, mivelhogy a szeleket és a felhőket tetszésének megfelelően irányítja, s ide-oda 
küldvén őket olyan gyorsan, ahogyan csak akarja, általuk mutatja ki a jelenlétét. Ezekkel a 
szavakkal a zsoltáros azt tanítja, hogy a szelek nem véletlenül fújnak, s a villámok sem 
véletlen impulzusok hatására sújtanak le, hanem Isten a szuverén hatalmának gyakorlásával 
uralja és felügyeli az atmoszféra minden egyes megmozdulását és felkavarodását. Ebből a 
tanításból kettős haszon származtatható. Először is, valahányszor csak ártalmas szelek 
támadnak, ha a déli szél megrontja a levegőt, vagy ha az északi szél kiszárítja a kukoricát, s 
nemcsak a fákat csavarja ki gyökerestől, de még a házakat is lerombolja, s ha más szelek 
megsemmisítik a föld gyümölcseit, akkor reszketnünk kell a Gondviselés eme csapásai alatt. 
Másodszor, ha Isten mérsékli a szélsőséges hőséget a lágy, hűvös szellővel, ha megtisztítja a 
szennyezett atmoszférát az északi széllel, vagy ha megnedvesíti a földeket a déli szelekkel, 
abban az Ő jóságát kell meglátnunk. 
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Ami pedig az apostolt illeti, aki a zsidóknak írva (Zsid1:7) idézi, s az angyalokra 
vonatkoztatja ezt az igeszakaszt, mind a görög, mind a latin igemagyarázók majdnem 
egyhangúlag egyetértettek abban, hogy Dávid itt jelképesen beszél.  Hasonlóképpen Pál, 
mivel a Zsolt19:4-et a rómabelieknek írott levelében idézve (Rm10:18) látszólag az 
apostolokra vonatkoztatja azt, ami itt az egekre vonatkozólag hangzik el, az egész zsoltárt 
meggondolatlanul úgy magyarázták, mintha allegória volna. Az apostol célja a zsidókhoz írott 
levél idézett részében nemcsak egyszerűen a próféta gondolatainak megmagyarázása volt, 
hanem miután Isten mondhatni mintegy tükörben jelenik meg előttünk látható módon, az 
apostol nagyon helyesen von párhuzamot a között az engedelmesség között, amellyel a szelek 
adóznak látható és érzékelhető módon Istennek, valamint a között az engedelmesség között, 
mellyel az angyalok viseltetnek Iránta. Röviden, a zsoltáros szavainak jelentése az, hogy 
amiképpen Isten a hírnökeiként használja a szeleket, ide-oda irányítván, és tetszése szerint 
lecsillapítván, illetve felkorbácsolván azokat, hogy az ő szolgálatukkal mutathassa ki a 
hatalmát, úgy lettek az angyalok is a parancsainak végrehajtására teremtve. S természetes, 
hogy kevés hasznot húzunk az egyetemes természet szemléléséből, ha nem látjuk meg a hit 
szemeivel azt a lelki dicsőséget, melynek képmása tárul elénk a világban. 

 
5. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. 
6. Vízáradattal, mint egy ruhával borította2275 be azt, a hegyek felett is vizek 

állottak vala. 
7. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának.2276 
8. Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá2277 arra a helyre, a melyet 

fundáltál nékik. 
9. Határt vetettél, a melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek 

elborítására. 
 
5. Ő fundálta a földet az ő oszlopain. A próféta itt Istennek a Föld stabilitásában 

megmutatkozó dicsőségét ünnepli. Mivel ez a levegőben van felfüggesztve, és csak 
vízoszlopok tartják fenn, miképpen tartja meg a helyét oly szilárdan, hogy ki nem 

                                                
2275 Károlinál: borítottad – a ford. 
2276 „A vizek egy szép megszemélyesítéssel megriadnak az Úr hangjától. Lásd Zsolt77:17.” – Dimock. 
2277 Kálvin itt a hegyeket és a völgyeket alanyesetben, míg az angol változat tárgyesetben fordítja: „Hegyeket 
emelt fel és völgyeket szállított alá”. „Itt bizonytalan”, mondja Hammond, „hogy vajon a הרים hegyek, és a בקעות 
völgyek, vagy síkságok alany, vagy tárgyesetben olvasandók-e. Ha alanyesetben kell olvasnunk, akkor ez 
mintegy zárójelben kell tennünk. (’Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá’), hozzákapcsolván az 
igevers végét: ’Arra a helyre’, stb. ’szétriadának’, 7. vers ekképpen: A vizek egykor a hegyek felett állottak, 
melyek most hegyes területek, de Isten hangjától szétriadtak és elsiettek (a hegyek pedig felemelkedtek és a 
völgyek alászálltak) arra a helyre, amit fundáltál nekik’. Így értelmezi a Septuaginta és a latin változat is: 
’αναβαινουσιν ορη καναβαινουσι πεδια’, ’ascendunt montes, et descendunt campi’, ’a hegyek felemelkednek, a 
síkságok alászállnak’, utalván arra a változásra, ami a Földön ment végbe az után, hogy tökéletes, vízzel borított 
gömbből átváltozott a mai, egyenlőtlenségekkel tűzdelt formára, melyben ma is van. Egyik részében hatalmas 
hegyek, a másik részében hatalmas mélyedések vannak, melyekben összegyűltek a Földet korábban borító vizek. 
De olvashatjuk tárgyesetben is. Ekkor a מים ’vizek’ szót a 6. versből, ami a 7. versben nem szerepelt, de bele 
kellett érteni (mert a vizek oszlottak és riadtak szét) itt is szerepeltetni kell. Azaz ’a vizek יעלי felemelkedtek’, 
vagy ’megmászták a hegyeket’, és ’ירדז alászálltak’, vagy ’alázuhantak a völgyekbe’, vagy ’a repedésekbe’, vagy 
’az üregekbe’, vizesárkokba, és a hasonló, vizeket felfogó helyekbe (mert a rabbik között a בקוע most ezt jelenti). 
S ezt a magyarázatot követi a kaldeus változat: ’Felemelkednek a mélységből a hegyekre, majd alászállnak a 
völgyekbe, arra a helyre’, stb. S ez a legvilágosabb magyarázata, mely számot ad a vizek folyásáról attól kezdve, 
hogy az óceánba gyűlnek, majd onnan Isten hatalma által átáradván a földalatti meatus-on, felemelkednek a Föld 
legfelsőbb részeire, a dombokra és a hegyekre, ahol forrásokként törnek elő. Ezután a természetes súlyuknál 
fogva alászállnak, csatornát találván, vagy vájván, melyen át ismét az óceánba sietnek, arra a מקום helyre, amit 
Isten alakított ki az összegyűjtésükre. Így keringvén válnak hasznára az embereknek, megitatván az állatokat és 
megöntözvén a föld gyümölcseit, lásd 10. és azt követő versek.” 
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mozdítható? Ez, elismerem, valóban magyarázható természetes okokkal, mert a Föld, miután 
a legalsóbb helyet foglalja el, a világ közepeként természetes módon nyugszik meg itt. De 
még ebben az elképzelésben is Isten csodálatos hatalma ragyog fel. Emellett, ha a vizek 
magasabban vannak a földnél, mivelhogy könnyebbek, akkor miért nem borítják el az egész 
földet? Az egyetlen válasz, amit a filozófusok erre adni képesek természetesen nem más, mint 
hogy a vizek eme hajlamosságával Isten gondviselése áll szemben, hogy lakóhelye lehessen 
az embernek. Ha nem ismerik el, hogy a vizeket Isten határozott elrendelése korlátozza, azzal 
nemcsak a romlottságukat és a hálátlanságukat árulják el, de a tudatlanságukat és teljes 
barbárságukat is. A próféta tehát nem ok nélkül számítja Isten csodái közé, ami számunkra 
teljes lehetetlenségnek tűnne, ha a tapasztalat nem mutatná a valóságosságát. Valóban nagyon 
aljasok vagyunk, ha ennyire kétségtelen bizonyítéktól taníttatván nem tanuljuk meg, hogy 
ebben a világban semmi sem stabil, csak amit Isten keze tart fenn. A világ nem magától lett, 
következésképpen a természet egész rendje is nem mástól függ, mint az Ő elrendelésétől, 
mely által minden elem rendelkezik a maga saját tulajdonságaival. S a próféta nyelvezetét 
sem szabad egyszerűen csak buzdításnak tekinteni a hálaadásra Istennek. Ez egyben a 
meggyőződésünket is megerősíteni hivatott a jövőt illetően, hogy ne éljünk az állandósult 
félelem és izgalom világában, aminek meg kellene lennie, ha Isten nem tett volna arról 
bizonyságot, hogy a Földet jelölte ki lakóhelyül az embernek. Rendkívüli áldás ez, melyet 
nekünk ad, hogy háborítatlan elmével éljünk a Földön, mikor bizonyságot tesz arról, hogy 
örökké tartó oszlopokkal erősítette meg azt. Jóllehet a városokat sokszor megsemmisítik a 
földrengések, a Föld teste azonban mégis fennmarad. Sőt, minden minket sújtó csapás is csak 
arról erősít meg minket, hogy a Föld minden pillanatban elpusztulna, ha nem Isten titkos 
hatalma tartaná azt fenn. 

6. Vízáradattal, mint egy ruhával borította be azt. Ezt két módon érthetjük. Vagy úgy, 
hogy most a tenger ruhaként borítja be a Földet, vagy úgy, hogy a kezdetekben, mielőtt Isten a 
mindenható szavával össze nem gyűjtötte a vizeket egy helyre, a Földet vízáradat borította. A 
jobbnak látszó magyarázat azonban az, hogy a tenger most ruhaként borítja be a földet. Az 
első teremtés során a víz nem annyira ruha, mint inkább sír volt, mert semmi sem emlékeztet 
kevésbé a ruhával való díszítésre, mint a zűrzavaros sivárság és az alaktalan káosz ama 
állapota, amelyben a Föld akkor volt. Ennek megfelelően véleményem szerint a zsoltáros itt 
azt a csodálatos elrendezést ünnepli, mely által a vízáradat, noha formátlan, mégis a Föld 
öltözékét alkotja. Mivel azonban a szövegkörnyezet szemlátomást más nézethez vezet, a 
magyarázók inkább hajlanak akképpen magyarázni a szavakat, hogy a Földet vízáradat 
borította el, mielőtt a vizek egy helyre gyűjttettek. Ez a nehézség azonban könnyen feloldható, 
ha a próféta a hegyek felett is vizek állottak vala szavait feltételes módban fordítjuk ekképpen: 
a hegyek felett is vizek állhattak vala, amit a héber nyelvhasználat is kellően megerősít. 
Nekem kétségem sincs afelől, hogy a próféta, miután elmondta, hogy Isten vízzel öltöztette 
fel a Földet, magyarázatképpen teszi hozzá: a hegyek felett is állhatnának vizek, ha nem 
oszolnának szét Isten feddésétől. Miért emelkednek ki a hegyek és szállnak alá a völgyek, ha 
nem azért, mert a vizeknek határ szabatott, nehogy visszatérjenek a Földet elborítani? Az 
igeszakaszt tehát teljesen nyilvánvalóan értelmezhetjük így is: a tenger, noha hatalmas 
mélységű, s félelmet kelt a nagyságával, mégis csodálatos öltözéke a Földnek. A hasonlat oka 
az, hogy a Föld felszíne elborítatlan marad. A próféta kijelenti, hogy ez nem véletlen. Ha 
ugyanis Isten gondviselése nem fogná vissza a vizeket, azok vajon nem történek előre azonnal 
az egész Földet elborítandó? Ezért megfontoltan beszél, mikor azt tartja fenn, hogy a Föld 
felszíne bármely részének megjelenése nem természeti hatás következménye, hanem 
nyilvánvaló csoda. Ha Isten szabadjára engedné a tengereket, a vizek hirtelenjében 
elborítanák a hegyeket. Most azonban Isten feddésétől visszariadva más helyekre húzódnak 
vissza. Isten feddése és az Ő mennydörgésének hangja alatt Isten félelmetes parancsát érti, 
mellyel a tenger heves dühöngését fogja vissza. Jóllehet a kezdetben, egyedül a szavával 



 983 

szorította határozott korlátok közé a tengert, s a mai napig is ezek között a korlátok között 
tartja, mégis, ha fontolóra vesszük, mennyire háborgó módon vetnek tajtékot a hullámai, 
mikor felkavarodik, akkor láthatóan nem ok nélkül beszél róla a próféta úgy, mint amit Isten 
erős parancsa tart kordában. Amiképpen mind Jeremiás (Jer5:22), mind Jób (Jób28:25) is 
nagyon fennkölten dicsérik az óceánban megmutatkozó hatalmát. A hegyek felemelkedése és a 
völgyek alászállása költői képek, melyek azt sugallják, hogy ha Isten nem szorítaná korlátok 
közé a vízáradatot, akkor a különbség a hegyek és a völgyek között, ami hozzájárul a Föld 
szépségéhez, megszűnne fennállni, mert a vizek elnyelnék az egész Földet. Ezért mondja, 
hogy Isten helyet fundált a völgyeknek, mert nem volna szárazföld a hegyek lábánál, hanem a 
vízáradat uralkodna, ha Isten nem parancsolna helyet, amit a tenger nem foglal el, mondhatni 
a természettel ellentétesen. 

9. Határt vetettél, a melyet át nem hágnak. A szóban forgó csodát ebben az igeversben 
a tartósságával nagyítja fel. A természetfilozófusok kénytelenek elismerni, sőt, ez az egyik 
alapelvük, hogy víz körforgó, és a föld és az ég közötti helyet foglalja el. Teljes mértékben 
Isten gondviselésének köszönhető, hogy a Föld egyik része száraz, és az emberek számára 
lakható marad. Ez az a tény, melyről a tengerészek rendelkeznek a legkielégítőbb 
bizonyítékkal. Sőt, még mikor a fajunk legbárdolatlanabbjai és legostobábbjai nyitják meg a 
szemüket, ők is megláthatják a tengerben a szárazföld szintjénél lényegesen magasabbra 
emelkedő vízhegyeket. Természetesen semmiféle part, vagy vaskapu sem lenne képes egyben, 
egy helyen tartani a vizeket, melyek a természetüknél fogva folyékonyak és instabilak, 
márpedig látjuk, hogy ez a helyzet. Épp az imént mondtam, hogy az egyes helyeket 
megsemmisítő földrengések a Föld egészét meghagyják olyannak, amilyen volt, 
Hasonlóképpen a tenger is, noha a világ egyes részein kilép a medréből, mégis, az azt féken és 
bizonyos határok között tartó törvény megáll szilárdan, hogy a Föld alkalmas lakóhely 
lehessen az emberek számára. Napjainkba a Balti-tenger nagy földterületeket öntött el, s nagy 
károkat okozott a flamand népnek, valamint a szomszédos nemzeteknek. Az efféle példák arra 
figyelmeztetnek minket, hogy mi lenne a következménye, ha az Isten által a tengerre kiszabott 
korlátozás megszűnne. Mi más módon lenne lehetséges, hogy nem nyeletünk el mindenestől, 
mint azáltal, hogy Isten a szavával feltartóztatja ezeket a dühöngő elemeket? Röviden, noha a 
vizek természetes hajlamuknál fogva elborítanák a Földet, ez mégsem fog bekövetkezni, mert 
Isten a szavával ezt meggátló törvény szabott ki, s miután az Ő igazsága örök, így a 
törvényének is fenn kell szilárdan maradnia. 

 
10. A ki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek 

között; 
11. Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak2278 is megoltsák2279 

szomjúságukat. 
12. Mellettök lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak.2280 

                                                
2278 A vadszamár csak annyiban különbözik a házitól, hogy erősebb és mozgékonyabb, bátrabb és elevenebb. 
Vadszamarakat még mindig lehet találni a Tatárföld sivatagaiban, Perzsiában, Szíriában, az Archipelagos 
szigeteken és Mauritánia-szerte. Ezek társas állatok, százas, ezres csoportokba gyűlten ismertek. Megfigyelték, 
hogy noha ezek az állatok ostobák, mégis figyelemre méltó ösztönnel rendelkeznek, mellyel a száraz sivatagban 
megtalálják a folyókhoz, patakokhoz, vagy vízforrásokhoz vezető utat. Ezért a szomjas utazónak csak a 
lábnyomaikat kell követni, ha hűsítő folyamhoz akar jutni. 
2279 A héber ישברו yeshberu szó fordítása szó szerint a meg fogja törni, mert a שבר shabar, megtörni szóból ered. 
Az éhségre vonatkoztatva annak csillapítását, míg – amint itt is – a szomjúságra vonatkoztatva annak oltását 
kell jelentenie. A kifejezést mást nyelvek is átvették, s az angolok között is megszokott, akik a breakfast szó alatt 
étkezést értenek. (A break azt jelenti: megtörni, míg a fast koplalást, böjtölést jelent, az összetett szó jelentése 
viszont reggeli – a ford.) 
2280 „’Ezek közül az ágak, vagy levelek közül hallatják az ég madarai a hangjukat’ nemcsak énekléssel, (mert az 
csak egyes fajokra jellemző), hanem bármiféle rájuk jellemző zaj keltésével.” – Hammond. A 10, 11 és 12. 
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13. A ki megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te munkáidnak 
gyümölcséből2281 megelégíttetik a föld. 

14. A ki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek 
szolgálatára,2282 hogy kenyeret2283 vegyenek a földből, 

15. És bort, a mely megvidámítja a halandónak szívét, olajat, melytől arca 
ragyog;2284 és kenyeret, a mely megerősíti a halandónak szívét.2285 

 
10. A ki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe. A zsoltáros itt újabb példáját adja Isten 

mind hatalmának, mind jóságának, ami nem más, mint hogy forrásokat fakaszt a hegyekben, s 
lefuttatja azokat a völgyekbe. Jóllehet a Földnek száraznak kell lenni ahhoz, hogy a megfelelő 
lakóhely lehessen a számunkra, mégis, ha nem volna ivóvizünk, s ha a Föld nem nyitná meg 
az ereit, minden élő teremtmény elpusztulna. A próféta tehát dicsérettel szól arról az 
elrendezésről, amely által a föld, jóllehet száraz, mégis ellát bennünket vízzel a nedvessége 
segítségével. A נחלים nechalim szót, amit én forrásoknak fordítottam, egyesek hegyi 
patakoknak, vagy folyóknak fordítanak, de a források a helyesebb. Ugyanebben az értelemben 
teszi hozzá rögtön ezután, hogy folydogáljanak a hegyek között, de mégis alig hihető, hogy 
források fakadjanak a sziklákból és a köves helyekről. Itt azonban megkérdezhető: miért 
mondja a próféta, hogy a mező állatai oltják a szomjukat az emberek helyett, akik kedvéért a 
világ teremtetett? Válaszképpen megjegyezném, hogy Isten jóságának kiemelése végett 
beszélt nyilvánvalóan így, Aki kegyeskedett kiterjeszteni a gondoskodását az értelem nélküli 
teremtésre, sőt még a vadszamarakra is, amely fajba beleért minden más vadállatot. S céllal 
említi a sivatagos helyeket, hogy mindannyian összehasonlíthassuk azokat a Föld kellemesebb 
és megműveltebb helyeivel. A folyók átfolynak még a nagy és üres pusztaságokon is, ahol a 
vadállatok élvezik Isten bizonyos áldásait, s egyetlen ország sem kopár annyira, hogy itt-ott 
ne lennének benne fák, melyekről a madarak megtöltik a levegőt az énekük melódiáival. 
Mivel így még azok a régiók is, melyekben minden parlagon, megműveletlenül hever, 
kimutatják az isteni jóság és hatalom látványos jeleit, mekkora bámulattal kell adóznunk a jó 
dolgok bőségének, amit a művelt és kedvelt régiók biztosítanak? Bizonyos, hogy azokban az 
országokban ,ahol nemcsak egyetlen folyó folyik, vagy ahol nemcsak fű nő a vadállatok 
táplálékául, vagy ahol a madarak éneke nemcsak néhány fáról hallatszik, hanem a jó dolgok 
sokszoros és változatos bősége figyelhető meg, az ostobaságunk több, mint állati, ha elméink 
Isten jóságának eme megnyilvánulásaitól nem irányulnak az elmélkedésre Ő dicsőségéről. 

Ugyanezt a témát folytatja a 13. versben is, ahol azt mondja, hogy Isten megöntözi a 
hegyeket az ő palotájából. Nem közönséges csoda, hogy a hegyek, amik látszólag örök 
szárazságra vannak ítélve, s amelyek valamiképpen fel vannak függesztve a levegőbe, 
bővelkednek legelőkben. A próféta tehát joggal következtet arra, hogy ez a gyümölcsözőség 
semmi más, mint Isten közreműködésének következménye, Aki a titkos megművelő. Munkát 
a szó tulajdonképpeni értelmében valóban nem lehet Istennek tulajdonítani, de mégsem ok 
nélkül vonatkoztatja Rá, mert pusztán csak megáldván a földet az Ő nyugalmának helyéről 
hatékonyabban munkálkodik, mint ha a Föld összes lakosa szüntelen munkával fárasztanák 
magukat. 
                                                                                                                                                   
versekkel kapcsolatosan Dimock megjegyzi: „A mormogó patakok, a nagyszámú vadállat és a marhák a 
dallamos madarakkal a vidéki élet legfestőibb képét tárja elénk.” 
2281 Az előző mondatban Istenről a harmadik, itt pedig a második személyben szól. A váltás a másodikról a 
harmadik személyre, illetve a harmadikról a másodikra nagyon jellemző ebben a zsoltárban mindvégig. 
2282 A Károli-fordítás szerint: hasznára – a ford. 
2283 A Károli-fordítás szerint: eledelt – a ford. 
2284 A Károli-fordítás szerint: fényesebbé teszi az orczát az olajnál – a ford. 
2285 A francia változatban: „Et le vin qui resjouit le coeur de l’homme, et l’huile pour faire reluire sa face, et le 
pain qui soustient le coeur de l’homme.” „S bort, mely megvidámítja az ember szívét, s olajat, mely fényessé 
teszi az arcát, s kenyeret, mely fenntartja az ember szívét.” 



 985 

14. A ki füvet sarjaszt a barmoknak. A zsoltáros most rátér az emberekre, akikről Isten 
speciális módon kegyeskedik gondoskodni, mint gyermekeiről. Miután szólt az értelem 
nélküli teremtésről, most kijelenti, hogy gabona terem, abból pedig kenyér lesz az emberi faj 
táplálására. Ehhez még két dolgot említ, a bort és az olajat, melyek nemcsak az emberiség 
szükségleteit hivatottak betölteni, de az élet vidám élvezetéhez is hozzájárulnak. Egyesek a 
héber לעבדת laebodath szót, amit én a szolgálatára kifejezéssel fordítottam, annak a 
munkának a jelzéseként értelmezik, amit az emberek a mezőgazdaságban fejtenek ki, mert 
miközben a fű magától is nő a hegyekben, emberi beavatkozás nélkül, a gabona és s 
növények, melyeket vetnek, csak az emberek munkálkodása és izzadása által teremnek, amint 
ez közismert. E fordítók szerint a szavak jelentése az, hogy Isten megáldja az emberek 
fáradozását a földek művelése során. Ez azonban túlontúl erőltetett magyarázat, s jobb a szót 
szolgálatnak érteni a kifejezés közönséges értelmében. A kenyér szót illetően én nem 
ellenzem azok nézetét, akik korlátozottan értelmezik, jóllehet valószínűleg mindenféle 
táplálékot magában foglal. Én csak azok véleményétől idegenkedek, akik kizárják a kenyeret. 
Nincs erő az érvben, amiért erre az álláspontra helyezkednek, miszerint a soron követező 
igeversben a zsoltáros a kenyér másik használatát említi, mikor azt mondja, hogy az 
megerősíti az ember szívét. Ott ugyanis ugyanazt a dolgot fejezi ki más szavakkal. A próféta 
annak kimondásával, hogy Isten növényeket sarjaszt a földből az emberek táplálására, azt 
akarja mondani, hogy a föld nemcsak gabonából készülő táplálékkal látja el őket, hanem más 
növényekkel és gyümölcsökkel is, mert a fenntartásunk eszközei nem korlátozódnak egyfajta 
élelmiszerre. 

15. És bort, a mely megvidámítja a halandónak szívét. Ezekben a szavakban azt 
tanuljuk meg, hogy Isten nemcsak az emberek szükségleteiről gondoskodik, s ruházza rájuk 
mindazt, mik szükségesek az élet közönséges céljaihoz, hanem jóságában még nagylelkűbben 
bánik velük, megvidámítván a szívüket borral és olajjal. A természet bizonyosan megelégedne 
a vízzel, mint itallal, ezért a bor hozzáadását Isten túláradó nagylelkűségének kell 
tulajdonítani. A fényesebbé teszi az orczát az olajnál kifejezést több módon is magyarázták. 
Ahogyan a szomorúság sötétségbe borítja az ábrázatot, magyarázzák egyesek, úgy mikor az 
emberek élvezik a bort és az olajat, akkor az arcuk az örömtől ragyog. Egyesek nagyobb 
finomsággal, de alaptalanul vonatkoztatják ezt lámpásokra. Megint mások a מ mem betűt a 
középfok jelének tekintik, az igeszakasz jelentését úgy magyarázzák, hogy a bor az arcot 
fényesebbé teszi, mintha az olajjal lenne megkenve. A próféta azonban, nekem kétségem 
sincs felőle, a kenőcsökről beszél, arra célozván, hogy Isten nemcsak azt adja meg az 
embereknek, ami a mértéktartó használatra való, hanem ezen túl még a finomságokat is. 

Az utolsó mondat szavait, és kenyeret, a mely megerősíti a halandónak szívét, én így 
értelmezem: A kenyér elégséges lesz az emberek életének fenntartására, de Isten ezen túl és e 
felett úgymond ellátja őket borral és olajjal is. Az ismétlés tehát arról a célról, hogy mire 
szolgál a kenyér, nem felesleges: a zsoltáros arra használja, hogy dicsérje Isten jóságát, amiért 
kedvesen és bőségesen táplálja az embereket, mint ahogyan egy jószívű atya teszi a 
gyermekeivel. Emiatt jelenti itt ismételten ki, hogy miután Isten kellően nagylelkű 
nevelőapának mutatkozik a kenyérrel való ellátásban, az ő nagylelkűsége még látványosabban 
megmutatkozik, mikor csemegéket is ad nekünk. 

Miután azonban semmire sem hajlunk jobban, mint a visszaélésre Isten 
jótéteményeivel, utat adván a szélsőségeknek, ezért minél nagylelkűbb Ő az emberekhez, 
annál jobban kell ügyelniük arra, hogy a mértéktelenségükkel ne szennyezzék be a számukra 
biztosított bőséget. Pál tehát jó okkal mondta ki a tiltást: „a testet ne tápláljátok a 
kívánságokra” (Rm13:14). Ha ugyanis teljes teret engedünk a testi kívánságoknak, azoknak 
nem lesznek határai. S amiképpen Isten nagylelkűen gondoskodik rólunk, úgy szabta meg a 
mértékletesség törvényét, hogy valamennyien önként megtartóztathassuk magukat az Ő 
bőségében. Ökröket és szamarakat küld ki a legelőkre, s azok megelégednek ott. S miközben 
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többel is ellát minket, mint amennyi szükséges, megparancsolja nekünk, hogy tartsuk be a 
mértékletesség szabályait, ne faljuk telhetetlenül a jótéteményeit. Mikor pedig bőségesebben 
árasztja ránk a jó dolgokat, mintsem azt a szükségleteink megkívánnák, azzal a 
mértékletességünket teszi próbára. A testi fenntartással kapcsolatos tulajdonképpeni szabály 
az, hogy annyira vegyük ki a részünket belőle, amennyire az fenntart, de ne nyomjon el 
minket. A test fenntartásához szükséges dolgok kölcsönös megosztása, amit Isten parancsolt 
nekünk, nagyon jó korlátja a mértéktelenségnek, mert a gazdagok azzal a feltétellel kapják a 
bőségüket, hogy azzal enyhíteniük kell szegény felebarátaik szükségeit. Miután a próféta a 
gondviselésben megmutatkozó isteni jóságról szóló eme beszámolójában nem utal az emberek 
többletére, a szavaiból arra következtetünk, hogy a bort törvényesen lehet használni nemcsak 
a szükségleteink betöltésére, de a felvidulásra is. Ezt a vidámságot azonban józansággal kell 
keverni, hogy először is az emberek önmagukról megfeledkezvén ne fojtsák el a józan eszüket 
és ne semmisítsék meg az erejüket, hanem örvendezzenek Isten előtt Mózes meghagyása 
szerint (3Móz23:40), másodszor pedig, hogy a hála érzésével pezsdítsék fel az elméjüket, s 
aktívabbakká váljanak Isten szolgálatában. Az, aki ezen a módon örvendezik, mindig kész lett 
eltűrni a szomorúságot, valahányszor csak Isten jónak látja abban részesíteni őt. Pál szabályát 
észben kell tartanunk: „tudok bővelkedni – tudok szűkölködni” (Fil4:12). Ha pedig az isteni 
harag valamiféle jele mutatkozik meg, akkor még az is, akinek bőségben van mindenféle 
finom étele, korlátozni fogja magát, tudván, hogy arra kapott felszólítást: öltsön gyászruhát és 
üljön hamuba. Sokkal inkább szükséges annak, akit a szegénység kényszerít, megmaradnia 
mértékletesnek és józannak, s tartózkodnia kell az efféle nyalánkságoktól. Röviden, ha 
bárkinek tartózkodnia kell a bortól betegség miatt, ha valakinek csak lőréje van, a 
harmadiknak pedig csak vize, elégedjen meg mindenki a saját sorsával, s akarattal és alázattal 
válassza el magát azoktól az örömöktől, melyeket Isten megtagad tőle. 

Ugyanez vonatkozik az olajra is. Ebből az igeszakaszból látjuk, hogy a megkenetés 
ugyanolyan gyakori volt a zsidóknál, mint más keleti népeknél. Napjainkban ez másképpen 
van velünk, mert mi a keneteket inkább orvosi célokra használjuk, nem pedig luxuscikkek 
gyanánt. A próféta azonban azt mondja: az olaj is megadatott az embereknek, hogy 
megkenhessék magukat vele. Mivel azonban az emberek túlontúl hajlanak az örömökre, meg 
kell jegyezni, hogy a mértékletesség törvényét nem szabad elválasztani Isten 
nagylelkűségétől, nemhogy az emberek visszaéljenek a szabadságukkal, a luxus szélsőségeibe 
merülvén. Ezt a kivételt mindig hozzá kell tenni, hogy senki ne merítsen bátorítást a 
kicsapongáshoz ebből a tanításból. 

Sőt, mikor az emberek jól megtanulták féken tartani a vágyaikat, fontos, hogy tudják: 
Isten megengedi nekik az örömök mértékletes élvezetét ott, ahol megvan ezek megadásának 
lehetősége. Ellenkező esetben ugyanis soha nem veszik ki a részüket a kenyérből és a borból 
nyugodt lelkiismerettel, sőt, még a víz megízleléséből is lelkiismereti kérdést csinálnak, vagy 
legalábbis mindig félelemmel ülnek asztalhoz. S a világ nagyobbik része azért józanság nélkül 
azért fetreng az élvezetekben, mert nem veszik fontolóra, mit enged meg nekik az Isten. Az ő 
atyai jóságának kell ugyanis a legjobb, a mértékletességre tanító úrnőnknek lennie. 

 
16. Megelégíttetnek az Úrnak fái,2286 a Libánonnak czédrusai, a melyeket 

plántált; 
17. A melyeken madarak fészkelnek: az eszterág,2287 a melynek a cziprusok a 

háza. 

                                                
2286 „A Septuagintában ξυλα του πεδιου,’a mező fái’, ők tehát עצי שדי-t olvastak. Miután a שדי a Mindenható 
neve más pontozással, a שדי változott meg később יהוה-ra (Jahve), ahogyan ma szerepel a szövegben. Theodoret a 
maga korában megjegyzi, hogy a héber és más görög magyarázók a ξυλα του κυριου,’az Úr fái’ kifejezést 
használták. S ilyen volt a héber Jeromos korában is, aki a ligna Domini szavakkal fordítja.” Reeves Collation. 
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18. A magas hegyek a szarvasoknak,2288 a sziklák sündisznóknak2289 menedéke. 
                                                                                                                                                   
2287 „A חסידה chasidah, az eredeti szó a gólya helyén a חסד kegyesség, nagylelkűség szóból származik, mert”, 
mondja Bythner, „a gólya táplálja, támogatja, és a hátán hordja idős szüleit, mikor azok meggyengültek.” A 
gólyák nagyon nagy számban élnek Palesztinában, és más keleti országokban. Doubdan így beszél róluk az úti 
beszámolójában Kánából a galileai Názáretbe: „Mindezek a mezők annyira tele vannak a gólyák csapataival, 
hogy egészen fehéreknek tűnnek, hisz ezresével vannak egy-egy csapatban. Mikor pedig szárnyra kapnak és 
felemelkednek a levegőbe, felhőknek látszanak. Esténként pedig a fákon pihennek.” Ezt a beszámolót erősíti 
meg dr. Shaw is, aki arról tájékoztat minket, hogy mikor horgonyt vetettek a Kármel hegye mellett, „három 
húzásukat figyelték meg, melyek közül az egyik során nyíltabban és szétszórtabban, más esetben zártabban és 
szorosabban repültek, mint az ökörszemek és más madarak. Ezek mindegyike több, mint három órán át tartott, s 
több mint fél mérföld kiterjedést ért el.” – Lásd Travels című könyvét, 2. kötet, 269. oldal. „A gólya a fészkét 
rendkívüli ügyességgel száraz faágakból és a mocsár erős szálú füvéből készíti. Ahelyett azonban, hogy egyetlen 
helyen maradna, néha a régi romok, és házak legtetejére építi azt – néha az ókori vízvezetékek csatornáira, néha 
a keleti mecsetek és lakóházak tetejére. Ezért nagyon ismert arról, hogy soha nem háborgatják, mert a 
mohamedánok gyalázatnak tartják megölni, vagy akár csak bántalmazni ezt a madárfajtát, miután nagyon fontos 
szolgálatot tesznek az ország megtisztításával a kígyóktól és más mérges állatoktól, melyekkel táplálkoznak. A 
gólya gyakorta visszahúzódik a város zajától és nyüzsgésétől az azzal szomszédos mezőkre, kiválasztván az erdő 
legmagasabb fáját a fészke felépítéséhez, s mindig előnyben részesíti az erdei fenyőt, mely a legalkalmasabb a 
céljaira.”- Ugyanott, 2. kötet, 272. oldal. Harmer megjegyzi, hogy a חסידה chasidah látszólag a szürke gémet is 
ugyanúgy jelenti, mint a gólyát, s dr. Adam Clarke azon a véleményen van, hogy itt a szürke gémről van szó. 
Úgy véli, a leírás arra vonatkozik, hogy úgy építi az erdei fenyőre a fészkét, amiképpen más madarak a Libanon 
cédrusaira, s ez tulajdonképpen jobban illik ennek a madárnak a természetéhez, mint a gólyáéhoz. Azt is 
megemlíti továbbá, hogy Aquila, aki az Ószövetség ókori görög nyelvű fordításának szerzője, a chasidah-t 
mindig is inkább szürke gémnek semmint gólyának értette. „De”, teszi hozzá, „a két madárfajta olyannyira 
hasonlítanak, hogy nem valószínűtlen, hogy egyetlen héber szó van mindkettőre”, s utal Doubdanra, aki azt 
feltételezi, hogy a gólyák Palesztinában fákon éjszakáznak. – Harmer’s Observations, 2. kötet, 465. oldal és 3. 
kötet 338. oldal. 
2288 A Károli-fordítás szerint: vadkecskéknek – a ford. „Ou, chevreux.” – Széljegyzet. „Vagy, a kölykök.” Kálvin 
két különböző fordítást adva az eredeti szóra látszólag bizonytalankodik, miféle állatról van szó. „Az itt szereplő 
állat”, mondja Mant, „a kőszáli kecske, a vadkecskék egyik fajtája, mely a héber nevét attól a csodálatos módtól 
nyerte, amellyel megmássza a legmagasabb sziklákat is. Erre a tulajdonságára utalnak a szent írók abban a másik 
két igeversben, ahol előfordul, lásd 1Sám24:3, Jób39:4. Erről a tulajdonságáról a természettörténészek bőséges 
bizonyítékokkal szolgálnak. Mr. Cox így írja le a kőszáli kecske mozgását, amint az hegyet mászik Svájcban: ’A 
függőleges, 5 méter magas sziklát három ugrással, vagy inkább három szökkenéssel mássza meg. Nem úgy 
látszik, hogy talál bármi helyet a sziklán, ahol a lábát megvetheti, látszólag csak azért érinti, hogy 
elrugaszkodjon, mint rugalmas valami a kemény alapról. Ha két közeli szikla között van és fel akar jutni a 
csúcsra, akkor ide-oda ugrál a közöttük, míg el nem éri a sziklatetőt.’” 
2289 Károlinál a hörcsögöknek szó szerepel. „Ou, connils.” – Széljegyzet. „Vagy üregi nyulaké, vagy nyulaké.” 
Ennek az állatnak a héber neve a שפן shaphan, a שפן shaphan, vagy ספן saphan, elrejtőzni igékből, ami látszólag 
félénk és ártalmatlan állatot jelent. Gyenge és a veszélyektől félő állatként a sziklák üregeiben keres menedéket, 
ahol elrejtőzhet ellenségei elől. Erre a körülményre utal itt a zsoltáros, és Salamon is (Péld30:26): „A marmoták 
(shaphan) nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat”. Ezekből a szavakból kiderül, hogy a 
shaphan csoportokban él. Melyik konkrét állatot jelentheti hát ez a név? Kálvin egy fordítást adva a szövegben, 
majd egy másikat a széljegyzetben szemlátomást bizonytalan volt benne, miféle állatról van itt szó,  s erről 
valóban jelentős véleménykülönbségek alakultak ki. A Septuaginta egyes másolatai sündisznókat említenek, 
mások nyulakat, de valószínűleg az első a helyes, mert azzal a Vulgata is egyezik. Bochart egyiptomi ugróegeret 
feltételez, de ennek joggal vetik ellenébe, hogy az mindig egyenletesebb területeken ássa ki a lakóhelyét a 
sivatagban, különösen ott, ahol a talaj kötött és kavicsos, emellett nem él csoportokban, s nem is jellemző rá a 
gyengeség, amit a bölcsességgel ellensúlyoz. De az itt szereplő állat nem lehet az üregi nyúl, vagy a nyúl sem, 
mert azok ahelyett, hogy a sziklák között keresnének lakóhelyet, inkább a homokos lejtőkbe ássák a lyukaikat. 
Ha pedig néha mégis a sziklák között lakoznak, akkor csakis ott, ahol a sziklák üregei földdel teltek. Mostanság 
nagyon általánosan elfogadott, hogy a shaphan a Daman Israel, mint dr. Shaw is javasolja. „A Daman Israel”, 
mondja ez az utazó, „a Libanon hegyén élő állat, jóllehet az ország más részeiben is előfordul. Ártalmatlan 
teremtmény ez, méretben és tulajdonságaiban a nyúlra hasonlít, ugyanolyan görbült testtartású és elülső fogú. De 
barnább színű, kisebb szemekkel, és a feje is hegyesebb, mint a mormotáké. Az első lábai hasonlóképpen 
rövidek, a hátsók pedig majd ugyanolyan hosszúak, mint az egyiptomi ugróegéré. Jóllehet ez az állat úgy ismert, 
mint ami a földbe ássa magát, mivel azonban a szokásos lakóhelye és menedéke mégis a sziklaodúk és rések, ez 
által sokkal valószínűbb bizonyítékot kapunk arra, hogy ez lehet a shaphan a Szentírásban, nem pedig az 
egyiptomi ugróegér. Azt nem tudtam meg, miért illetik a Daman Israel, azaz Izrael báránya névvel, amiképpen 
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16. Megelégíttetnek az Úrnak fái. A zsoltáros ismét Isten általános jóindulatáról 

értekezik, mellyel a világ minden részét felüdíti. Először azt jelenti ki, hogy az említett 
megnedvesítéssel megelégíttetnek, vagy nedvességgel telnek meg a fák, hogy ekképpen 
kivirágozva a madarak lakóhelyeivé lehessenek. Ezután kijelenti, hogy a szarvasoknak és a 
nyulaknak is megvan a maguk menedéke, s ezzel azt mutatja meg, hogy Ő, Aki a legjobb 
Atya,a világ egyetlen részéről sem feledkezik el, s egyetlen teremtmény sincs kizárva a 
gondoskodásából. Az átmenet, amit a próféta tesz az emberektől a fákhoz, olyan, mintha ezt 
mondaná: nem kell azon csodálkozni, ha Isten ennyire nagylelkűen táplálja a saját képmására 
teremtett embereket, hiszen még a fákra sem sajnálja kiterjeszteni a gondoskodását. Az Úr fái 
alatt azokat érti, melyek magasak és szépek, mert Isten áldása ezeken jobban meglátszik. 
Aligha látszik lehetségesnek, hogy a föld bármiféle nedvessége ekkora magasságokba jusson, 
de ezek mégis minden évben megújítják a lombkoronájukat. 

 
19. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, a mely lenyugovását 

tudja. 
20. Szerzett setétséget, hogy éjszaka legyen, a melyben előmásznak2290 a mezőnek 

összes vadai; 
21. Az oroszlánkölykök, a melyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől 

eledelöket.2291 
22. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek; 
23. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvéig. 
 
19. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására. A zsoltáros most rátér Isten 

gondviselésének újabb dicséretére, amiképpen az megnyilvánul abban a gyönyörű rendben, 
ahogyan a Nap és a Hold egymást felváltva követik. A kölcsönös változásaik sokfélesége 
ugyanis nagyon távol áll attól, hogy zűrzavaros legyen, s így mindenki könnyen megláthatja: 
lehetetlenség jobb módszert találni az idő mérésére. Mikor azt mondja, hogy teremtett holdat 
ünnepeknek mutatására, a fordítók egyetértenek abban, hogy ez a közönséges és kijelölt 
ünnepekre vonatkozik. A héberek a Hold alapján számolták a hónapjaikat, az szolgált az 
ünnepeik valamint mind a szent, mind a politikai összegyülekezéseik meghatározására.2292 
Kétségem sincs a felől, hogy a próféta egy szinekdoché segítségével, a részt említve az egész 
helyett, arra céloz, hogy a Hold nemcsak az éjszakákat különbözteti meg a nappaloktól, de 
hasonlóképpen az ünnepnapokat is kijelöli, kiméri az éveket és a hónapokat, továbbá nagyon 

                                                                                                                                                   
ezeket a szavakat magyarázzák.” Travels, 2. kötet, 160-160. oldal. Amharában „Ashkoko” a neve. Bruce dr. 
Shaw véleményét erősíti meg. Ő az állatokat a Szentírásban említett többi jellemzőjükkel, valamint azzal 
azonosítja, hogy kötődnek a sziklákhoz, és állandó lakóhelyük a lyukakban és a barlangokban van, amiképpen a 
zsoltár is említi. Lásd még Paxton’s Illustrations of Scripture, 2. kötet, 204-209. oldalak. 
2290 A Károli-fordítás szerint: széjjeljárnak – a ford. 
2291 „Amit itt konkrétan az oroszlánokról mond, miszerint ’ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelöket’, 
az szemléltethető az ezekkel a teremtményekkel kapcsolatos megfigyelésekkel. Nagy erejük, mohóságuk és 
ragadozó természetük mellett nincsenek megáldva arányosan nagy testi gyorsasággal, hogy üldözhessék a 
pusztaságban a zsákmányul szolgáló állatokat, s nincs olyan jó szimatuk sem, amivel követhetnék azokat a 
nyugvóhelyükre. Szükséges tehát ellátni ezeket az állatokat, s valami más módon pótolni ezeket a 
hiányosságaikat. S egyesek azt mondták, hogy maga az ordítás szolgálja ezt a célt, mert mikor nem képesek más 
módon elejteni a prédájukat, ezzel a hatalmas zajjal annyira megdöbbenik és bámulatba ejtik azokat, hogy 
összeroskadnak előttük. Ha ennek van bármiféle igazságtartalma, akkor az világos magyarázatot ad mind az 
ordítanak a prédáért, mind az Istentől sürgetik kifejezésekre. Ordítanak, mert nem képesek mást tenni a préda 
megszerzése végett, s ezzel megrettentik a hallgatóikat, egyben kifejezik a saját éhségüket és szükségüket.” – 
Hammond. 
2292 „A zsidó ünnepek nagy részét, például az újholdat, a húsvétot és a pünkösdöt, a Hold szabályozta.” – 
Dimock. 
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sok más hasznos célt is szolgál, mivel a járásával számolják az idő múlását. Ami pedig a 
lenyugvását tudó Napot illeti, ez alatt én nemcsak a napi menetét értem, hanem azt is, hogy az 
egyik időszakban fokozatosan közeledik hozzánk, másik időszakban távolodik tőlünk, azaz 
tudja, miképpen szabályozza a mozgásával a nyár és a tél, a tavasz és az ősz körforgását. 
Emellett azt is kijelenti a zsoltáros, hogy a mező vadjai éjjel másznak elő¸ mivel félelemmel 
jönnek elő a barlangjaikból. Egyesek a רמש romas igét a sétálni kifejezéssel fordítják, de az 
általam adott fordítás, ami a tulajdonképpeni jelentése, nem alkalmatlan, mert bár az éhség 
gyakran teszi veszetté a vadállatokat, mégis megvárják az éjszakai sötétséget, hogy 
előbújhassanak a rejtekhelyeikről, s ezen az alapon mondja a zsoltáros, hogy előmásznak. 

21. Az oroszlánkölykök, a melyek ordítanak a prédáért. Jóllehet az oroszlánok, ha az 
éhség rákényszeríti őket, előjönnek a rejtekhelyükről és ordítanak még napközben is, a próféta 
mégis azt írja le, ami a legáltalánosabban történik. Ezért mondja, hogy az oroszlánok nem 
merészkednek elő nappal, hanem az éjszaka sötétségében bízva jönnek elő a prédájukat 
keresvén. Ezzel is Isten csodálatos gondviselése mutatkozik meg, hogy egy ilyen félelmetes 
állat megmarad a barlangjában, így az emberek szabadabban járhatnak-kelhetnek. S ha néha 
az oroszlánok nagyobb szabadsággal dühöngenek, azt Ádám bukásának kell tulajdonítani, aki 
megfosztotta az embereket a vadállatok feletti hatalmuktól. Fennmaradt azonban még 
valamennyi az Isten által az emberekre ruházott eredeti áldásból, mert Ő a napfény által 
megannyi vadállatot úgy fogva tart, mintha vasketrecekkel, vagy láncokkal tenné. A 
sürgetvén Istentől eledelöket kifejezést nem szabad úgy érteni, hogy Isten gondoskodására 
bízzák magukat, mintha elismernék Őt nevelőatyjuknak, hanem a zsoltáros itt magára a tényre 
mutat rá: Isten csodálatos módon gondoskodik táplálékról még e falánk állatok számára is. 

22. Ha felkél a nap. A zsoltáros ugyanazt a témát folytatja, s megmutatja: Isten úgy 
osztotta be az időszakok váltakozását, hogy a nap tulajdonképpen az emberhez tartozik. Ha 
Isten nem szabott volna korlátokat a velünk szemben is ellenségesen viselkedő megannyi 
vadállatnak, az emberi faj hamarjában megszűnne létezni. S miután a vadállatok az ember 
bukása óta látszólag arra születnek, hogy nekünk ártsanak, s darabokra szaggassák az útjukba 
kerülőket, ezt a barbár kegyetlenséget Isten gondviselésének kell visszafognia. Avégett pedig, 
hogy a barlangjaikban tartsa őket, az egyetlen eszköz, amit használ, hogy félelemmel sújtja 
őket a napfénnyel. Az isteni jóság eme példáját a próféta még inkább a szükségessége folytán 
dicséri, mert ha másként lenne, az emberek nem lennének képesek a munkával és az élet 
dolgaival foglalkozni. Abban pedig, hogy az embert így védi a világosság a vadállatok 
erőszakosságával és bántalmazásával szemben, ismét csak Isten páratlan jóságát kell 
meglátnunk, aki ennyire atyai módon gondoskodik az ember kényelméről és jólétéről. 

 
24. Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és 

betelt a föld a te gazdagságoddal. 
25. Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók; 

apró állatok nagyokkal együtt. 
26. Amott gályák2293 járnak s czethal, a melyet azért formáltál, hogy játszadozzék 

benne. 
 

                                                
2293 Fry olvasata: „Ott járnak a hajók”, majd a lábjegyzetben: „ott járnak a bálnák”. „Nem tudok másra 
gondolni”, mondja, „mint hogy az általunk hajóknak fordított szónak az ókorban más volt a jelentése, és 
valamiféle vízi állatra vonatkozott, illetve, hogy az אניות szót תנינים-nek, vagy תנים-nek kell olvasnunk, v. ö. 
1Móz1:21: ’És teremté Isten a חנינים הגדלים nagy vízi állatokat, és mindazokat a הרמשת החים csúszó-mászó 
állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint’. Egyesek azonban úgy vélték, hogy nem a 
bálnákról, hanem valamilyen nagy tengeri állatokról van szó, amik a Földközi-tenger partjain ismeretesek.” – 
„Az igevers első sora”, mondja Dimock, „valószínűleg zárójelben olvasandó, ha nem beszúrás. A nyelvtani 
szerkezet megköveteli, hogy הלכון-t olvassunk. A csodálatos mechanizmus, a hajó, amellyel az ember a tenger 
urává vált, először szemlátomást isteni irányítással lett megalkotva.” – Lásd 1Móz6:14. 
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24. Mily számtalanok a te műveid, Uram! A próféta nem sorolja fel teljességgel Isten 
munkáit, ami egy soha véget nem érő feladat lenne, hanem csak néhány részletet említ, hogy 
ezeket fontolóra véve mindenki jobban odafigyelhessen arra a bölcsességre, amellyel Isten az 
egész világot, s annak minden egyes részét kormányozza. Ennek megfelelően, megszakítván a 
leírását, bámulattal kiált fel: Milyen dicséretre méltók a te műveid! Amiképpen mi is csak 
akkor adjuk meg Istennek a Neki kijáró tiszteletet, ha a bámulattól megragadtatván 
elismerjük, hogy a nyelvünk és az érzéseink nem képesek érvényre juttatni egy ennyire 
hatalmas témát. Ha Isten munkáinak aprócska része lenyűgöz bennünket, mennyire 
elégtelenek gyengécske elméink az Ő munkái egészének a felfogására! A zsoltáros először is 
azt mondja, hogy Isten mindent bölcsen alkotott, majd hozzáteszi: a Föld betelt az Ő 
gazdagságával. A bölcsesség kizárólagos említése nem az isteni hatalmat hivatott kizárni, 
hanem azt jelenti ez, hogy a világban semmi zűrzavaros sincsen – sőt az egymással keveredő 
dolgok hatalmas változatossága a legnagyobb bölcsességgel van elrendezve, így lehetetlen 
ahhoz bármit adni, elvenni, vagy azt továbbfejleszteni. Ezt a dicséretet állítja szembe azokkal 
az istentelen képzelgésekkel, melyek gyakorta az elménkbe lopóznak, mikor képtelenek 
vagyunk célt felfedezni Isten munkáiban, mintha Ő valóban ki volna téve hozzánk hasonlóan 
úgy az ostobaságnak, hogy kénytelen lenne elviselni mindazok feddését, akik vakok az Ő 
munkáinak fontolóra vételére. A próféta ugyanazzal a magasztalással megfeddi azok 
őrültségét is, akik arról álmodoznak, hogy a világot a jelenlegi formájában a véletlen hozta 
létre, amiképpen Epikureus beszél félre arról, hogy az elemek atomokból állnak. Miután ez a 
képzelgés irracionálisabb annál, semhogy azt feltételezzük, hogy a világ oly elegáns szövete 
és a mindent felülmúló ékessége az atomok véletlenszerű mozgása következtében jött létre, a 
próféta itt azt parancsolja, hogy jobban figyeljük meg Istennek a világ egész kormányzásában 
megmutatkozó bölcsességét és csodálatos ügyességét. A gazdagság alatt Isten jóságát és 
nagylelkűségét érti, mert nem a saját Maga kedvéért töltötte be ennyire gazdagon a világot, 
hanem a mi kedvünkért, hogy abból semmi se hiányozzon, ami a mi javunkat szolgálja. 
Tudnunk kellene, hogy a Földnek nem magától van ekkora termőképessége és gazdagsága, 
hanem kizárólag Isten áldásának következtében, Aki az irántunk való nagylelkűségének 
eszközévé teszi a Földet. 

25. Ez a nagy és széles tenger! Miután azokról a bizonyítékokról beszélt, melyeket a 
föld ad Isten dicsőségéről, a próféta leszáll a tengerbe, s arra tanít minket, hogy ez újabb 
tükör, melyben Isten hatalmát és bölcsességét szemlélhetjük. Ha a tenger nem lenne tele 
halakkal, a nagysága már akkor is kiválthatná a bámulatunkat, különösen mikor egy időben 
szelektől és viharoktól dagad, máskor meg nyugodt és sima. Emellett jóllehet a navigáció az 
ember ügyessége által elsajátított művészet, mégis Isten gondviselésétől függ, Aki utat 
engedett az embereknek a nagy mélységek felett. A halak bősége és változatossága azonban 
nem csekély mértékben fokozza Isten dicsőségét a tengerben. Ezek közül a zsoltáros főleg a 
leviatánt,2294 vagy cethalat ünnepli, mivel ez az állat önmagában is elégséges, sőt több, mint 
elégséges bizonyítékáét tárja elénk Isten félelmetes hatalmának, s ugyanezen okból szerepel 
egy részletesebb beszámoló róla Jób könyvében is. Miután a mozdulatai nemcsak a tengert 
kavarják fel nagymértékben, de az emberek szívét is félelemmel sújtják, a próféta a 
játszadozás szóval kijelenti, hogy ezek a mozdulatok csak játszadozás Isten szemében, mintha 
ezt mondta volna: a tenger a leviatánoknak adatott, mintegy gyakorlótér gyanánt. 

 
27. Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. 
28. Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. 

                                                
2294 A leviatánt, amit részletesen a Jób40 ír le, az igemagyarázók többsége manapság nem a bálnával, hanem a 
nílusi krokodillal azonosítja. Azon pedig, hogy a tengeri lények közé van sorolva, nem kell meglepődnünk, mert 
az isteni költő célja pusztán a vízi világ bemutatása. Ennek pedig a nézete szerint a Nílus deltája a részét alkotja. 
 .transfertur ad omnia flumina majora. Est igitur in specie Nilus. Jes. 19, 5; Nab. 3, 8.” — Sire. Lex. Heb ים“
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29. Elfordítod orczádat, megháborodnak; elveszed a lelköket, kimulnak és porrá 
lesznek újra. 

30. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak,2295 és újjá teszed a földnek színét. 
 
27. Mindazok te reád néznek. A próféta ismét úgy írja le Istent, mint Aki a háztartás 

uraként és nevelőapaként bánik mindenféle élő teremtménnyel, nagylelkűen gondoskodván 
róluk. Korábban mondta, hogy Isten eledelt növesztett a hegyeken a barmok táplálására, s az 
oroszlánok is ugyanannak az Istennek a kezéből kapnak ellátást, pedig zsákmányból élnek. 
Most az isteni nagylelkűségnek ezt a csodáját nagyítja fel egy további körülménnyel. 
Miközben az élő teremtményeknek majdnem megszámlálhatatlanul sok fajtája van, s minden 
fajnak oly hatalmas a száma, mégsincs közöttük egy sem, melynek ne lenne szüksége a napi 
táplálékra. A mindazok te reád néznek kifejezés jelentése tehát az, hogy néhány napig sem 
létezhetnének, ha Isten nem töltené be a napi szükségleteiket, és nem táplálná konkrétan 
mindegyiket. Látjuk tehát, hogy miért ily nagy a gyümölcsök sokfélesége: mert Isten az élő 
teremtmények minden egyes fajtájának a neki alkalmas és megfelelő táplálékot jelöli ki és 
rendeli el. A vadállatok valóban nincsenek felruházva értelemmel és ítélőképességgel, hogy 
Istentől várják az ellátásukat, hanem a földre görnyedve próbálják magukat táplálékkal 
megtölteni. A próféta mégis helyesen beszél, mikor úgy mutatja be ezeket, mint Istenre 
várókat, mert az éhségüket az Ő nagylelkűségének kell csillapítani, egyébként hamarosan 
elpusztulnak. S az alkalmas idő említése sem felesleges, amikor Isten élelemmel látja el őket, 
mert Ő fel is halmozza az élelmet a számukra, hogy az egész év során megfelelő ellátást 
biztosíthasson a számukra. Miután a föld a téli időszakban bezárja a belső részeit, mivé 
lennének, ha Isten nem gondoskodna az élelmükről hosszú időn át? A csodát tehát csak 
fokozza az a körülmény, hogy Isten a földet alkalmas időben téve gyümölcsözővé ezen a 
módon terjeszti ki az áldását az év többi részére, melyek éhséggel és éhezéssel fenyegetnek 
minket. Milyen nyomorultak is lennénk, mikor a föld telente bezárja a bőségszaruját, ha a 
szívünket nem vidámítaná meg az új növekedés reménysége! Ebben az értelemben a zsoltáros 
joggal mondja, hogy Isten megnyitja a kezét. Ha a gabona minden napon növekedne, Isten 
gondviselése nem volna annyira látványos. Mikor azonban a föld sivárrá válik, az olyan, 
mintha Isten becsukná a kezét. Ebből következik, hogy mikor gyümölcsözővé teszi azt, akkor 
úgymond kinyújtja a kezét a mennyből, hogy élelmet adjon nekünk. Ha pedig a vadállatokat 
is úgy látja el alkalmas időben, hogy azok jóllakhatnak, az Ő áldása kétségtelenül a 
bővelkedés kimeríthetetlen forrása lesz a számunkra, feltéve, ha nem akadályozzuk meg 
annak a ránk áradását a hitetlenségünkkel. 

29. Elfordítod orczádat, megháborodnak. Ezekkel a szavakkal a zsoltáros azt jelenti 
ki, hogy Isten akaratának megfelelően állunk, vagy bukunk. Addig élünk, amíg fenntart 
minket a hatalmával, de amint visszavonja tőlünk életadó Lelkét, azonnal meghalunk. Ezt 
még Platon is tudta, aki oly sokszor tanítja azt úgymond, hogy egyetlen Isten van, s minden 
dolog Benne áll fenn, s Neki köszönheti a létezését. S abban sem kételkedem, hogy Isten 
akarata volt az, ami azt a pogány szerzőt használta eszközként minden ember ráébresztésére, 
hogy nem önmaguktól, hanem más forrásból származik az életük. A zsoltáros először is azt 
mondja ki, hogy ha Isten elfordítja az arcát, megháborodnak, másodszor pedig azt, hogy ha 
elveszi a lelküket, meghalnak, s visszatérnek a porba. Ezekkel a szavakkal arra mutat rá, hogy 
mikor Isten kegyeskedik ránk tekinteni, az a tekintet életet ad nekünk, s ameddig az Ő derűs 
ábrázata világít, addig minden teremtményt élettel tölt el. A vakságunk tehát kétszeresen is 
megbocsáthatatlan, ha a magunk részéről nem tekintünk arra a jóságra, ami életet ad az egész 
világnak. A próféta lépésről lépésre írja le az élő teremtmények elpusztulását, amint Isten 
visszavonja tőlük a titkos energiáját, hogy ebből az ellentétből kiindulva jobban dicsérhesse 

                                                
2295 „Ez az 1Móz1:2-re utal, miszerint a dolgok folyamatos megújulása egyfajta teremtés.” – Dimock. 
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azt a folytatólagos ösztönzést, mely által minden dolog életben és elevenségben marad fenn. 
Tovább is mehetett volna, és kijelenthette volna azt is, hogy minden dolog, amíg nem Isten 
tartja fenn, semmivé lesz, de megelégedett annak kimondásával általános és népszerű 
nyelvezettel, hogy bármi, amit Isten nem táplál, elkezd megromlani. Ismét mondja, hogy a 
világ naponta újul meg, mert Isten kibocsátja az Ő Lelkét. Az élő teremtmények 
szaporodásában kétségtelenül folytonosan a világ új teremtését látjuk. Abban, hogy most Isten 
Lelkének nevezi azt a lelket, amit korábban az élő teremtmények lelkeként mutatott be, nincs 
semmi ellentmondás. Isten kibocsátotta azt a lelket, amely addig marad velük, amíg Neki 
tetszik, s amint kiküldte, minden dolog megteremtetett. Ezen a módon teszi a miénkké azt, 
ami az Övé volt. Ez azonban nem szentesíti a manicheánusok régi álmát, amit az a szennyes 
kutya Servetus napjainkban még tovább is rontott. A manicheánusok azt mondták, hogy az 
ember lelke az Isten Lelkének része, s úgy ered abból, mint a fa ága. Ez az aljas ember 
azonban vakmerő szemtelenséggel azt is kimondta, hogy az ökrök, a szamarak, és a kutyák is 
az isteni lényeg részei. A manicheánusoknak legalább az a mentségük megvolt a 
tévelygésükre, hogy a lélek Isten képmására teremtetett, de ezt fenntartani a disznók és a 
marhák vonatkozásában a legszörnyűségesebb és legmegvetendőbb dolog. Semmi sem állt 
távolabb a próféta szándékától, mint hogy részekre ossza Isten Lelkét, hogy annak egyes 
részei lényegileg éljenek minden egyes élő teremtményben. De Isten Lelkének nevezte, mert 
Tőle származik. Egyébiránt arra tanít minket, hogy megelevenítés végett adatott nekünk. A 
kimondottak azt jelentik, hogy mikor látjuk a világot naponta megromlani, s naponta 
megújulni, akkor azzal Isten életadó erejét látjuk mintegy tükörben. Minden, az élő 
teremtmények között megfigyelhető halál megannyi példája a semmiségünknek, s mikor 
mások jönnek létre és nőnek fel a helyükön, abban a világ megújítását szemlélhetjük. S 
miután a világ az egyes részeiben naponta meghal, és naponta megújul, ebből nyilvánvalóan 
következik, hogy csakis az Istentől származó titkos megelevenítő erő folytán áll fenn. 

 
31. Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az Úr az ő munkáiban;2296 
32. A ki, ha rátekint e földre, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek 

azok.2297 
33. Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, a míg 

vagyok!2298 
34. Legyen kedves néki az én rebegésem [vagy: szavaim2299];2300 örvendezem én az 

Úrban; 
35. Veszszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé! Áldjad 

én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat!  
 
31. Legyen az Úrnak dicsőség örökké. Az ihletett szerző megmutatja, mi célból 

ünnepelte a zsoltár eddig részében Isten hatalmát, bölcsességét és jóságát az Ő munkáiban: 

                                                
2296 Károlinál: az ő teremtményeiben – a ford. 
2297 „Füstölögnek. Gejerus, Patrick és mások ezt a 2Móz19:18-ra vonatkoztatják. De nem lehet általános utalás a 
tűzhányókra is egyben?” – Dimock. 
2298 „Egész létezésem során mindvégig, בעודי a folytonosságomban. A szó ugyanebben az értelemben szerepel a 
Zsol139:18-ban.” – Horsley. 
2299 “Ou, meditation.” — Széljegyzet. “Vagy, elmélkedésem.” 
2300 Az angol változatban: „legyen kedves az elmélkedésem Őróla”. Miután az על előtag jelentése -hoz, -hez, -höz 
is ugyanúgy, ahogyan -ról, -ről, kérdéses, hogy a עליו szót neki, vagy a róla kifejezéssel kell fordítani. Ha az 
utóbbi értelemben, akkor a fenti angol változat helyes, s ezzel az igevers utolsó mondata jó összhangban van: 
„örvendezem az Úrban”, ami a Vele kapcsolatos elmélkedés okán érzett kedvesség hatása. De minden ókori 
változat az előbbi fordítást használja a Zsolt19:14-nek megfelelően: „Legyenek kedvedre valók szájam 
mondásai, és az én szívem gondolatai előtted”. Így szerepel a Septuagintában: ηδυνθειη αυτω, „legyen kedves a 
számára”, s hasonlóképpen fordítja a többi változat is. 
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nevezetesen azért, hogy az embereket az Ő dicséretére serkentse. Nem kis megtiszteltetés az, 
hogy Isten a mi kedvünkért ennyire felékesítette a világot, hogy ne csak szemlélői legyünk 
ennek a gyönyörű színtérnek, hanem élvezzük is a jó dolgok sokszoros bőségét és 
változatosságát, melyek a számunkra vannak meg benne. A hálánkat az Istennek kijáró 
dicséret megadásában tekinti Ő az egyedüli ellentételezésnek. Amit a zsoltáros hozzátesz: 
örvendezzen az Úr az ő munkáiban, az nem felesleges, mert arra vágyik, hogy az Isten által a 
kezdetektől megszabott rend folytatódjon az Ő ajándékainak törvényes használatában. 
Amiképpen az 1Móz6:6-ban olvassuk: „Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a 
földön”, úgy mikor látja, hogy a Tőle kapott jó dolgokat beszennyezzük a romlottságunkkal, 
akkor többé már nem talál örömet a ránk ruházásukban. S természetesen a zűrzavar és a 
rendetlenség, ami fellép, ha az elemek megszűnnek ellátni a hivatalukat, arról tesznek 
bizonyságot, hogy Isten neheztel és elfáradt, s kiprovokáltuk, hogy hagyja abba és állítsa le a 
nagylelkűségének megszokott folyását, jóllehet szigorúan szólva a haragnak és a 
türelmetlenségnek nincsen helye az Ő elméjében. Itt azt tanítja a zsoltáros, hogy Ő a legjobb 
atya jellemét mutatja, aki örömét leli a gyermekei gyengéd ápolásában és nagylelkű 
táplálásában. A következő igeversben pedig azt mutatja meg, hogy a világ stabilitása Istennek 
ettől a munkáiban való örvendezésétől függ. Ha ugyanis nem adna életerőt a földnek 
kegyelmes és atyai hozzáállással, amint szigorú ábrázattal tekintene arra, megreszkettetné azt 
és még a hegyeket is fölégetné. 

33. Éneklek az Úrnak egész életemben. Itt a zsoltáros mások kötelességére mutat rá a 
saját példája által, kijelentvén: egész életében mindvégig hirdeti majd az Úr dicséretét, 
anélkül, hogy abba valaha is belefáradna. Az egyetlen határ, amit az Úr dicsérete határának 
szab meg, a halál: nem mintha a szentek ebből a világból a létezés másik formájába távozván 
felhagynának ezzel a vallási kötelezettséggel, hanem a cél, amire teremttettünk, hogy az Isten 
nevét dicsérjük ebben a világban. Tudatában lévén abbéli méltatlanságának, hogy ilyen drága 
áldozatot kínálhasson Istennek, alázatosan imádkozik (34. vers), hogy az általa énekelt 
dicséretek legyenek elfogadhatók a Számára, még ha szennyezett ajkakról származnak is. 
Igaz, hogy semmi sem elfogadhatóbb Isten számára, s nincs semmi, amit jobban jóváhagyna, 
mint az Ő dicséreteinek közzététele, s nincs is szolgálat, amit konkrétabban követelne meg 
tőlünk, mivel azonban a tisztátalanságunk beszennyezi azt, ami a maga természeténél fogva a 
legszentebb, a próféta jó okkal bízza magát Isten jóságára, s egyedül ezen az alapon könyörög 
azért, hogy Ő fogadja el dicsérő énekét. Ennek megfelelően tanítja az apostol a Zsid13:15-
ben, hogy dicséreteink áldozata akkor tetszenek Istennek, mikor Krisztuson keresztül kínáljuk 
fel azokat Neki. Miután azonban az a helyzet, hogy minden ember válogatás nélkül élvezi 
Isten jótéteményeit, ám nagyon kevesen tekintenek azok Szerzőjére, a próféta hozzáteszi az 
örvendezem én az Úrban mondatot. Ezzel pedig azt jelzi, hogy ez ritka erény, mert semmi 
sem nehezebb, mint visszahívni az elmét azoktól a vad és szeszélyes örömöktől, melyek égen-
földön szétszóródnak és tovatűnnek, hogy azután egyedül Istenre irányuljon. 

35. Veszszenek el a bűnösök a földről. Ez az átok a 31. vers utolsó mondatához 
kapcsolódik: örvendezzen az Úr az ő munkáiban. Miután a gonoszok beszennyezik a világot a 
mocskukkal, ennek következtében Isten kevesebb örömét leli a saját munkáiban, sőt majdnem 
megcsömörlik tőle. Ez ugyan lehetetlen, de ez a tisztátalanság, mely a világ minden részére 
kiterjedve és behatolva megrontja a keze nemes munkáit, így biztosan sértő a Számára. Mivel 
tehát a gonoszok bűnös módon visszaélve Isten ajándékaival bizonyos módon megrontják és 
lezüllesztik a világot az eredeti állapotához viszonyítva, a próféta joggal vágyik rá, hogy 
vesszenek ki belőle, amíg a fajuk teljességgel el nem tűnik. Tanuljuk hát meg úgy 
megbecsülni Isten gondviselését, hogy teljesen odaszántan Neki az engedelmességre, 
helyesen és tisztán használhassuk a jótéteményeit, melyeket a mi élvezetünknek szentel. 
Továbbá szomorodjunk el azon, hogy a drága kincseket gonoszul eltékozolják, s tekintsük azt 
szörnyű és megvetendő dolognak, hogy az emberek nemcsak az Alkotójukról feledkeznek 
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meg, de ráadásul szántszándékkal fordítják a rájuk ruházott jó dolgokat romlott és méltatlan 
célokra. 
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105. zsoltár 
 
A zsoltáros Isten páratlan kegyelmét nagyítja fel, mely abban mutatkozott meg, hogy 

kiválasztott és ingyenesen örökbe fogadott egy népet a világ nemzetei közül. Annak 
megmutatása végett, hogy nemcsak szóban kötött szövetséget Ábrahámmal és a 
leszármazottaival, Isten az egyiptomi szabadítás után nem szűnt meg megszámlálhatatlanul 
sok jótéteményt adni meg nekik, s ezzel az volt a célja, hogy a megszabadítottak a maguk 
részéről hűségesen megtarthassák a szövetséget, és őszintén odaszánhassák magukat az Ő 
szolgálatára.2301 

 
1. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek 

között az ő cselekedeteit! 
2. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. 
3. Dicsekedjetek az ő szent nevével;2302 örvendezzen azoknak a szívök, a kik 

keresik az Urat. 
4. Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen. 
5. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő 

szájának ítéleteiről. 
 
1. Magasztaljátok az Urat, stb. Ezeknek a nyitó szavaknak egyszerűen csak az a célja, 

hogy Ábrahám leszármazottai minden áldottságukat Isten ingyenes örökbe fogadásának 
tulajdonítsák. Valóban nem lebecsülendő áldás volt, hogy embereknek teremttettek, s Isten 
atyai gondoskodása viselte a gondjukat a világban, s az Ő kezéből kapták az ellátásukat. 
Sokkal nagyobb kiváltság volt azonban az Ő kiválasztott népének lenni. Miközben az egész 
emberi faj ítélet alá került Ádámban, az izraeliták helyzete annyira más volt minden más 
nemzetétől, hogy az alapot adott nekik a dicsekedésre, mert Istennek szenteltekké váltak. Ez 
az oka annak, amiért a próféta oly sok szó felhalmozásával dicséri ezt a kegyelmet. Nem az 
egész világ kormányzásával foglalkozik, mint tette azt az előző zsoltárban, hanem azt az atyai 
jóindulatot ünnepli, amit Isten Izrael gyermekeivel szemben tanúsított. Valóban 
általánosságban említi az Ő cselekedeteit és az Ő csodáit, de mindkettőt arra a lelki 
szövetségre korlátozza, mellyel Isten egyházat választott, hogy az a Földön is mennyei életet 
élhessen. Nem szándékozik belevenni ezek közé a csodák közé, hogy a Nap, a Hold és a 
csillagok naponta felkelvén világosságot adnak a világnak, hogy a föld a maga idejében 
megtermi a gyümölcsét, s minden élő teremtmény bőségesen kapja a jó dolgokat élelem 
gyanánt, s hogy az emberek családja nagylelkűen le van látva sok kényelemmel. Ehelyett 
Isten szuverén kegyelmét ünnepli, mellyel kiválasztotta Ádám elveszett fajának egy csekély 
részét, hogy Atyjuk lehessen. Ennek megfelelően parancsolja, hogy magasztalják az Urat és 
hívják segítségül az Ő nevét: ez olyan kiváltság, mely egyes egyedül az egyházat különbözteti 
meg. Ebből következik, hogy ezek a szavak senki másnak nem szólnak, csak a valódi 
                                                
2301 Ennek a zsoltárnak nincs bevezetője a héberben, és a kaldeus változatban, de a Vulgatában, a 
Septuagintában, az etióp és az arab változatokban az előző zsoltárt lezáró halleluja (Károlinál: dicsérjétek az 
Urat) van elé téve bevezetőként. Az első tizenöt igevers megfelel a hálaadás ama éneke első részének, amit 
Dávid írt, mikor a frigyládát Obed-Edom házából a Sionra vitték – lásd 1Krón15:8-22. Emiatt egyesek arra 
következtettek, hogy Dávid volt az ihletett szerző, s később valószínűleg ki is egészítette, hogy teljesebb 
megemlékezés lehessen Istennek az izraeliták iránti jeles és rendkívüli jóságáról Ábrahám napjaitól fogva a 
végső kánaáni letelepedésükig. Mások viszont arra következtetnek, hogy valamelyik héber énekes egészítette ki 
a zsidóknak a babiloni fogságból való hazatérése idején. Ez a zsoltár erőteljesen hasonlít a 78. zsoltárra mind a 
témáját, mind a stílusát tekintve, azzal az eltéréssel, hogy a beszédmodor itt talán egyszerűbb. 
2302 A francia változatban: „dicsérjétek az Ő szent nevét”. Hammond ezzel egyetértésben így olvassa: 
„dicsérjétek az Ő szentségének nevét”, úgy vélekedvén, hogy a ב beth, -ban, -ben szószaporítás. 
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hívőknek, akiket Isten azért szólít fel dicsekedésre az Ő nevében, mert speciális védelmébe 
vette őket. 

4. Kivánjátok az Urat és az ő erejét.2303 Noha az előző versben az akik keresik az Urat 
tiszteletre méltó megjelöléssel illette a kegyeseket, itt mégis újból arra buzdítja őket, hogy 
szorgalmasan keressék Őt, ami nem szükségtelen buzdítás. Igaz, hogy az Isten keresése az a 
jel, mely minden igazi szentet konkrétan megkülönböztet a világi emberektől, ám messze nem 
a kellő buzgósággal keresik Őt, s ennek megfelelően mindig szükségük van nógatásra, ami 
serkenti őket rá, jóllehet azt maguktól teszik. Azok, akiket a próféta itt Isten keresésére buzdít, 
nem ingatag emberek, s nem is teljesen tudatlanok, akik ragaszkodnak a föld 
tisztátalanságaihoz, hanem olyanok, akik azonnal és készséges elmével már készek ezt 
cselekedni. S azért serkenti őket így, mert látja, hogy megannyi akadály van az útjukban, ami 
gátolja őket az előrehaladásban a kellő gyorsasággal. Bármennyire is akarjuk hát, mégis 
szükségünk van efféle buzdításra a lassúságunk helyesbítése végett. Isten ereje és arca 
kétségtelenül azokra a megnyilvánulásokra utal, melyekkel Isten, alkalmazkodván az idők 
kezdetlegességéhez, abban az időben megmutatkozott az igazi hívőknek. A szövetség ládáját 
sok más helyen nevezi Isten erejének és arcának, mivel ezzel a jelképpel emlékeztette a népet 
arra, hogy közel áll hozzájuk, s valóban meg is tapasztalták a hatalmát.2304 Minél 
meghittebben mutatkozott meg Isten előttük, annál nagyobb serénységgel és fürgeséggel 
akarta a próféta, hogy a szívüket az Ő keresésére adják. A segítségnek pedig, amivel Isten a 
gyengeségünket könnyíti, további ösztönzésnek kellene lennie a buzgóságunkhoz. A 
mértékletességet is ajánlja nekünk, hogy tudatában lévén az Isten keresése során tanúsított 
lassúságunknak, megmaradhassunk az úton, amit Ő jelölt ki a számunkra, s ne vessük meg 
azokat az alapismereteket, melyekkel apránként Magához vezet minket. Hozzáteszi: 
szüntelen, hogy senki se fáradjon bele ennek gyakorlásába, vagy felfuvalkodván attól az 
ostoba véleménytől, hogy elérvén a tökéletességet, elhanyagolhatja a kegyesség külső 
segédeszközeit, amint azt teszik is sokan, akik megtéve néhány lépést az istenismeretben, úgy 
kiemelik magukat a többiekkel közös sorból, mintha az angyalok felett állnának. Emellett 
megparancsolja, hogy emlékezzetek meg az ő csodáiról, melyeket cselekedett a nép 
megszabadítása során Egyiptomból, amikor új és szokatlan módokon mutatta meg a hatalmát. 
Az Ő szájának ítéletei alatt egyesek a törvényt értik. Miután azonban én mindhárom kifejezést 
együtt olvasom: az Ő csodáit, jeleit és szájának ítéleteit, s egyazon eseménysorra 
vonatkoztatom, ezért inkább azokra a csodákra értem, melyeket Isten tett a fáraó gőgjének 
legyőzése során. Még mindig marad azonban némi kétség e beszédmód okát illetően. Egyesek 
azon a véleményen vannak, hogy ezeket a csodákat azért nevezi Isten szája ítéletének, mert 
Mózes által előre megmondta valamennyit, ami nagyon valószínű. Ugyanakkor a kifejezés 
érthető egyszerűbben. Eszerint azt jelenti, hogy Isten hatalma rendkívüli módon mutatkozott 
ezekben a csodákban. Ebből pedig könnyű kikövetkeztetni, hogy Ő vitte ezeket véghez. Én 
nem akarom ezzel kizárni Mózes szolgálatát, akit Isten prófétául támasztott az 
egyiptomiaknak, hogy bejelentvén, amik rájuk következnek majd, megmutassa: semmi sem 
történik véletlenül. Mégis úgy vélem, hogy itt a csodák konkrét jellegére történik utalás, 

                                                
2303 „Az וזו, Ő ereje helyett a Septuaginta látszólag az עזו erősödjetek meg kifejezést olvassa, s ennek megfelelően 
fordítja a κραταιωθητε szóval. A latin változatban a confirnamini, szilárduljatok meg, míg a szír változatban az 
erősödjetek meg kifejezés  szerepel. Ezt az igeszakasz jelentése jól elhordozza: ’Keressétek az Urat és 
szilárduljatok meg’, minden erőtöket Tőle vegyétek. Így fordítja a zsidó arab változat is: ’Keressétek az Urat és 
kívánjátok, hogy Ő erősítsen meg benneteket, vagy adjon erőt, vagy és biztosan meg fogtok erősödni’, ha imában 
szorgalmasan keresitek Őt.” – Hammond. Horsley is így olvassa: „Keressétek az Urat és legyetek erősek”. 
2304 Ezzel megegyezik Lowth magyarázata: „A szent ládát, és a rajta megmaradó sekinát, az isteni jelenlét 
jelképét nevezték Isten arcának, s Isten arcának keresése a megjelenés volt a láda előtt, az istentisztelet az Isten 
szentélyében, amit az izraelitáknak háromszor kellett megtenni évente. Lásd 2Sám21:1, 2Krón7:14, Zsolt27:8, 
2Móz23:27.” – Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews, 2. kötet, 24l. oldal. 
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mintha ezt mondta volna: jóllehet Isten egy szót sem szólt, maguk a tények világosan 
megmutatják, hogy Ő volt a nép szabadítója. 

 
6. Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának 

fiai! 
7. Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete. 
8. Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet 

megszabott ezer nemzetségiglen;2305 
9. A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.2306 
10. És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,2307 
11. Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint [vagy: mérték szerint2308] 

való örökségetekül. 
 
6. Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva. A zsoltáros a saját népéhez szól, akiket, 

mint kijelentetett, Isten speciális örökbefogadással kötött Magához. Még szentebb szövetség 
köteléke volt az, hogy Isten puszta jótetszése által részesültek előnyben a többi nemzethez 
képest. Ábrahám magvának és Jákób fiainak nevezvén őket arra emlékezteti valamennyit, 
hogy nem a saját erejükből jutottak ekkora méltóságra, hanem azért, mert szent ősatyáktól 
származtak. Egyidejűleg azonban azt is kijelenti, hogy atyáik szentsége kizárólagosan Isten 
kiválasztásának folyománya, nem a saját természetükből fakadó dolog. Konkrétan kimondja 
azt a két igazságot, hogy először is, már mielőtt Ábrahám gyermekeivé lettek, már örökösei 
voltak a szövetségnek, mert a szent ősatyáktól származtak, másodszor, maguk az ősatyák sem 
a maguk érdemeivel szerezték meg ezt az előjogot, hanem ingyenesen kiválaszttattak arra. 
Ezért nevezi Jákóbot Isten választottjának. S jóllehet Ábrahámot is Isten szolgájának nevezi 
(1Móz26:24), mivel ő is tisztán és őszintén imádta Őt, a második mondatban mégis arról tesz 
bizonyságot, hogy ennek a megkülönböztetésnek a kezdetét nem az emberekhez, hanem 
egyedül Istenhez kell visszavezetni, Aki az izraelitákra ruházta annak tisztességét, hogy a 
saját tulajdonává választotta őket. 

Ebből a szövetségből következtet arra a zsoltáros, hogy jóllehet Isten kormányzása az 
egész világra kiterjed, s noha mindenütt hajt végre ítéleteket, mindazonáltal főleg annak az 
egy népnek volt az Istene (7. vers), a Mózes énekében olvasható kijelentésnek megfelelően. 
„Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait: megszabta 
a népek határait, Izráel fiainak száma szerint, mert az Úrnak része az ő népe, Jákób néki 
sorssal jutott öröksége.” (5Móz32:8-9) A próféta itt ismét az okot akarta megmutatni, hogy 
Izrael gyermekei nem azért emelkedtek ki a többiek közül, mert jobbak voltak azoknál, hanem 
mert ez volt Isten jótetszése. Ha az isteni ítéletek az egész Földre kiterjednek, akkor a 
nemzetek ebben a vonatkozásban egyenlők. Ebből következik, hogy az itt emlegetett 
különbség Isten szeretetéből származott – azaz az izraeliták felsőbbrendűségének forrása más 

                                                
2305 Lásd 1Móz15:17, 18; 17:2; 22:16; 26:3; 35:11. 
2306 Lásd 1Móz26:3. 
2307 Jákóbnak Beersebánál ismét megerősítette az Ábrahámmal kötött, és az Izsákkal megerősített szövetség 
minden kegyelmes ígéretét (1Móz28:10-15), majd ismét megújította azt Mezopotámiában (1Móz35:9-15), mikor 
Jákóbról Izraelre változtatta a nevét. 
2308 Az angol változatban (Károlinál is – a ford.) a sors szó szerepel, de az eredeti kifejezés mértéket, vagy 
mérőzsinórt jelent. Utalás ez a különböző részekre, melyekre a Kánaán földjét osztották a tizenkét törzs között, s 
amelyeket kimértek. Egyes tanult emberek úgy vélték, hogy Héber leszármazottai birtokolták a Kánaán földjét a 
kánaánitákat megelőzően, s utóbbiak jogtalanul vették el tőlük. Dimock azt feltételezi, hogy a „mérték szerinti 
örökség” kifejezés erre a korábbi és jogos tulajdonlásra vonatkozik. Ám a 12. versben olvasható zsellérek (vagy 
idegenek) megnevezésük látszólag ellentétes ezzel a véleménnyel. S nem is szükséges Istent efféle feltevésekhez 
folyamodva igazolni. Miután Ő az egész Föld legfőbb Ura, joga van arra, hogy annak adja, akinek tetszik, s a 
kánaániták gonoszsága kellőképpen igazolta a kiűzetésüket. 
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népekkel szemben az Ő ingyenes kegyességének volt a folyománya. Jóllehet tehát Ő a jogos 
tulajdonosa az egész Földnek, kijelentette, hogy kiválasztott egy népet, akik fölött uralkodhat. 
Ez a tanítás vonatkozik ránk is napjainkban. Ha kellőképpen eltöprengünk az elhívásunk 
felett, kétségtelenül rá fogunk jönni, hogy Istent semmi Önmagán kívüli nem indította fel arra, 
hogy másokkal szemben minket részesítsen előnyben, hanem csak a saját ingyenes 
kegyelméből méltóztatott ezt megcselekedni. 

8. Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké. A zsoltáros most a szövetség hatását 
és tényleges beteljesedését ünnepli, s az izraeliták számára kimunkált szabadulásból kiindulva 
bizonyítja, amit korábban kijelentett, nevezetesen hogy Isten, miközben egyformán uralkodott 
minden nemzett felett egyedül Ábrahám leszármazottaira terjesztette ki a sajátos kegyességét. 
Miképpen lenne lehetséges, hogy Isten ennek a népnek a megszabadítása során oly sok 
csodával mutatta ki karjának hatalmas erejét, ha nem azért, hogy hűségesen teljesíthesse az 
ígéretet, amit a múltban tett az Ő szolgáinak? Nyilvánvaló tehát, hogy a régi szövetség volt a 
kiválasztott törzseknek megadott szabadulás oka. Ahhoz ugyanis, hogy Isten hűségesen 
betarthassa az ígéreteit, először irgalmasnak kellett lennie. S miután hosszú évek teltek el az 
ígéret és a teljesítés között, a próféta a megemlékezik szót használja, ezzel utal arra, hogy Isten 
ígéretei nem váltak idejétmúltakká az idő múlásával. Mivel azonban a világ azt képzeli, hogy 
ezek elsorvadtak, és teljesen elfelejtődtek, Isten örökre fenntartja a konkrét emlékezetüket, 
hogy a megfelelő időben be is teljesíthesse azokat. Ezt még jobban megerősíti a következő 
mondatban, ahol az összhangot ünnepli a szövetség tartalmi formája, valamint annak 
beteljesedése között. Nem egyetlen, vagy néhány napra kötött úgymond Isten szövetséget 
Ábrahámmal, s nem is korlátozta a szövetségének érvényességét egyetlen ember életére, 
hanem megígérte, hogy a leszármazottainak Istene lesz ezer generáción át. Jóllehet tehát a 
teljesítés hosszú időre el lett halasztva, Isten mindazonáltal mégis a végeredménnyel mutatta 
meg, hogy az Ő ígéretét nem hiúsítja meg az eltelt idő hosszúsága. 

Miután Ábrahám volt az első, aki elhívást kapott, mikor még a bálványimádók közé 
keveredve élt, a próféta vele kezdi. Utána azonban kijelenti, hogy a szövetség megerősíttetett 
az ő fiának, valamint fia fiának kezeiben is. Isten tehát Ábrahámmal kötötte meg a 
szövetségét, majd ünnepélyes esküvel fogadta meg, hogy a magvának is Istene lesz. Ám hogy 
még nagyobb bizalmat kölcsönözzön az ígéret igazságtartalmának, kegyesen megújította azt 
mind Izsákkal, mind Jákóbbal. Ennek a kiterjesztésnek az a hatása, hogy az Ő hűsége jobban 
belerögzül az emberek szívébe. Emellett a kegyelme is, mikor több, gyakran megismétlődő 
alkalommal bizonyságot tesz róla, ismertebbé és látványosabbá válik az emberek között. 
Ennek megfelelően jelenti itt ki a fokozatossággal, hogy mennyire szilárd és megingathatatlan 
az Ő szövetsége. Ami ugyanis az egyes konkrét pátriárkák vonatkozásában van itt kijelentve, 
az valamennyiükre egyformán vonatkozik. Azt olvassuk, hogy Isten megesküdött Izsáknak. 
De vajon nem esküdött meg korábban Ábrahámnak is? De még mennyire! Azt is olvassuk, 
hogy odaállatta azt Jákóbnak szabályul, és örök szövetségül. Vajon ez azt jelentené, hogy 
korábban a szövetség időszakos és átmeneti volt, majd megváltoztatta annak természetét? Az 
efféle elképzelés teljes mértékben ellentétes a szent író szavainak jelentésével. Ezekkel a 
különböző kifejezésformákkal ő azt jelenti ki, hogy a szövetség teljes és tökéletes mértékben 
lett megerősítve, ezért, ha talán az elhívatás bizonytalan is volt az egyik emberben, az mégis 
nyilvánvalóbb legyen az által, hogy Isten tovább adta a szövetség bizonyságát az utódaira, 
mert így annak igazsága világosabban megmutatkozott. Itt ismét emlékeznünk kell arra, hogy 
Isten nagyon kegyesen tekintetbe veszi a gyengeségünket, mikor mind az esküjével, mind a 
szavainak gyakori ismételgetésével megerősíti azt, amit egykor megígért nekünk. A mi 
hálátlanságunk akkor még bolondabb dolognak tűnik, ha nem hiszünk Neki még akkor sem, 
ha nemcsak szól, de esküszik is. 

11. Mondván: Néked adom Kanaán földét. Miután ez csak kis része volt az atyáknak 
kínált áldásoknak, a próféta első ránézésre túlságosan korlátozni látszik Isten szövetségét, 
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amely pedig az örökkévaló örökség reménységére is kiterjedt. Ő azonban elegendőnek látta 
egy szinekdoché segítségével bemutatni, hogy az Isten által az atyáknak megígértek egy része 
teljes mértékben beteljesedett. A célja annak megmutatása, hogy semmi más jogon nem 
kerültek a Kánaán földjének birtokába, csak mert ez Ábrahám törvényes öröksége volt az 
Istennel kötött szövetsége alapján. Ha az ember felmutatja a szerződés megígért foglalóját, 
azzal nem szegi meg a szerződést. Mikor tehát a próféta egy látható jelképpel bizonyítja, hogy 
Isten nem hiábavaló módon kötött szövetséget a szolgáival, s nem okozott csalódást a 
reménységeiknek, azzal nem veszi el, vagy nem törli el az abban foglalt áldásokat. Sőt, 
inkább mikor az izraeliták hallották, hogy örökösödési jogon birtokolják a Kánaán földjét, 
mert ők az Isten kiválasztott népe, akkor illett ezen túl is nézniük, s átfogó módon szemlélniük 
mindazokat a kiváltságokat, melyekkel megkülönböztetni kegyeskedett őket. Ezért meg kell 
jegyezni, hogy mikor a Maga részéről teljesíti a nekünk adott ígéreteit, aljasok és hálátlanok 
vagyunk, ha ez a megtapasztalás nem vezet a hitünk megerősítéséhez. Valahányszor csak 
atyaként mutatkozik meg irántunk, akkor tulajdonképpen kétségtelenül a szavának erejét és 
hatékonyságát pecsételi a szívünkre. Ám ha Kánaán földjének Izrael gyermekeit az 
elmélkedéseikben a menny felé kellett volna terelgetnie, hisz tudták, hogy oda annak a 
szövetségnek a következtében jutottak, melyet Isten kötött velük, akkor annak fontolóra 
vétele, amit Krisztusban adott meg nekünk, hiszen „Istennek valamennyi igérete ő benne lett 
igenné és ő benne lett Ámenné” (2Kor1:20) még nagyobb súllyal kellene latba esnie nálunk. 
Mikor azt mondja, hogy Néked adom Kanaán földét, mérték szerint való örökségetekül, az 
egyes szám – többes szám átmenet arra mutat, hogy Isten minden néppel egyetemesen kötött 
szövetséget, bár szavait csak néhány egyénhez intézte, amiképpen nemrég láttuk, hogy ez 
rendelés, vagy örök törvény volt. A szent pátriárkák voltak az első és legfőbb személyek, 
akiknek a kezeibe letétetett az ígéret. Ők azonban nem úgy karolták fel a kegyelmet, ami neki 
felkínáltatott, mintha az csak az övék lett volna, hanem mint amiben a leszármazottaik velük 
együtt fognak osztozni. 

 
12. Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek 

abban, 
13. És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez: 
14. Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített 

miattok, mondván: 
15. Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!2309 
 
12. Mikor még csekély számmal valának. A próféta itt azokat a jótéteményeket idézi 

fel, melyeket Isten a szent atyáknak adott a kezdetektől fogva annak bemutatása végett, hogy 
a szövetség már hosszú idővel az egyiptomi szabadítás előtt sem volt hatástalan. A nagy cél 
ezek felidézésével az, hogy megmutassa: mióta Isten a védelmébe vette Ábrahámot, 
csodálatos módon gondoskodott róla, továbbá atyai szeretete és gondoskodása meglátható a 
másik két pátriárka fenntartásában és védelmezésében is. Mikor azt mondja, hogy csekély 
számmal valának, ezzel a körülménnyel nemcsak Isten hatalmát magasztalja, de annak okát is 
elmondja, amiért ennyire nagylelkű volt irántuk. Nekünk először is azt kell megfigyelni, hogy 
a próféta – nehogy a zsidók bármit is maguknak követeljenek – konkrétan kijelenti, hogy 
                                                
2309 Dr. Morrison ekképpen magyarázza a 13-15. verseket: „Mikor Kánaán földjének egyik részéről a másikára 
mentek, amit hét nagy nemzet lakott (1Móz7:1), mikor kiűzettek az egyik királyságból egy másik nemzethez, 
néha Egyiptomban (1Móz12:10), néha Gérárban (1Móz20:1, 26), néha a Kelet országaiban, ahonnan jöttek 
(1Móz29:1), Isten egyetlen egyet sem engedett megsebesülni. Épp ellenkezőleg. Barátokat támasztott nekik 
(1Móz31:24, 42), megfeddte Egyiptom (1Móz12:16-17) és Gérár (1Móz20:3) királyait a kedvükért, és a 
legünnepélyesebb kifejezésekkel tanácsolta nekik, hogy ne bántsák a felkent szolgáit, akik, azaz Ábrahám, Izsák 
és Jákób által közölte a Mindenható az akaratát az egyházával, kiöntvén rájuk a lelkét, s királyokká és papokká 
téve őket azokban a megkülönböztetett családokban, melyekhez tartoztak.” 
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atyáik már akkor megtapasztalták az isteni kegyességet, mikor még gyengék és megvetettek 
voltak, s helyről helyre vándoroltak, test szerint minden vonatkozásban szegényen és 
nyomorultan. Mózes is emiatt feddi őket: „Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért 
választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben 
vagytok; Hanem mivel szeretett titeket az Úr” (5Móz7:7-8). Röviden, ezt a népet kiválasztva 
nem törődött sem a létszámukkal, semmi bármiféle kiválóságukkal. Még csak Ábrahám háza 
létezett, és az is üres volt. Izsák kénytelen volt messzire űzni az egyik fiát, s meglátta, amint a 
másik elszakadt a családtól. Jákób háza valóban gyümölcsöző volt, de alacsony rangú. 
Emellett nemcsak alantasak és megvetettek voltak, mikor az idegen földön vándoroltak, 
hanem az éhség és más dolgok hiánya is gyakran késztette őket arra, hogy 
továbbvándoroljanak az egyik helyről a másikra. Mindezeket figyelembe véve az emberi 
érdemek tekintetbe vétele elbukik, s világosan meglátszik, hogy mindazon áldások, melyeket 
Isten rájuk ruházott, nem más forrásból származtak, mint a saját bőséges szeretetéből. S ennek 
a szeretetnek az okát nem szabad Rajta kívül keresni. Ha a Szentlélek ennyire gondosan 
felnagyítja Isten kegyelmét ezekben a földi áldásokban, mennyivel jobban be kell tartanunk 
nekünk ezt a szabályt, mikor a téma, amiről beszél, a mennyei örökség! Mikor azt mondja, 
hogy bujdosának, egyik országból a másik néphez, ez még világosabban utal arra, hogy 
mennyire csodálatos módon mutatkozott meg az isteni védelem a megtartásukban. Ha 
találhattak volna bármilyen csendes fészket, amelyben megpihenhettek, az is isteni jóság 
látható jele lett volna, mikor azonban száműzöttek voltak a különböző országokban, s keserű 
gúnyolódással űzték őket az egyik helyről a másikra, ahogyan a pelyvát kergeti a szél, a 
felügyelet, amit Isten gyakorolt felettük, még sokkal látványosabban ragyogott fel. Miután az 
életük mindenütt egy hajszálon múlt, s a tartózkodási helyük megváltoztatása időről időre 
újabb sérelmeknek tette ki őket, nyilvánvaló, hogy egyedül az isteni hatalom volt az, ami 
biztonságban megőrizte őket. 

14. Nem engedé, hogy valaki [emberek] nyomorgassa őket. Ábrahámnak és 
gyermekeinek nem csak egy-két ellensége volt: egész nemzetek üldözték őket. Miután sokam 
támadtak ellenük csapatostól egymás után, a zsoltáros határozatlanul mondja: valakik 
meggátoltattak abban, hogy ártsanak nekik. Az itt használt אדם adam szó ugyanis az egyik 
legáltalánosabban használt szó ember jelentéssel. Ezután felmagasztalja Istennek a szolgái 
iránti szeretetét, amiért még királyokkal is szembeszáll az érdekükben. Mikor Isten nem 
kímélte még Egyiptom és Gérár királyait sem, akkor nyilvánvaló, mennyire drága volt az Ő 
szemében Ábrahámnak és a leszármazottainak a jóléte. Nemrég mondtuk, hogy a szent 
atyákat a világ semmire sem becsülte. Isten tehát annál látványosabban mutatta ki a jóságát 
azzal, hogy többre becsülte őket a királyoknál. Itt most látjuk, hogy a zsidók azért aláztattak 
meg ősatyjuk személyében, nemhogy úgy képzeljék: bármiféle saját érdemük folytán találtak 
kegyességet Isten előtt. 

15. Mondván: Meg ne illessétek az én felkentjeimet. A zsoltáros továbblép, azt 
kijelentvén, hogy mikor Isten háborút indított a királyok ellen az Ő szolgáinak kedvéért, akkor 
nemcsak azért védte meg őket, mert így szokta támogatni a nyomorultakat és az 
igazságtalanul elnyomottakat, hanem mert a speciális védelmébe vette őket. Isten nemcsak 
általános alapon védelmezi az Ő népét, hanem mert ingyenes örökbefogadása alapján 
kijelentette, hogy fenn fogja őket tartani. Ez az oka annak, amiért ezeket a szent pátriárkákat 
kétféle megnevezéssel is illeti: prófétáinak és felkentjeinek nevezi őket. Más emberekről 
beszélve Isten ezt mondaná: ne érintsétek ezeket az embereket, akik senkinek sem ártottak, ne 
bántsátok ezeket a szegény nyomorult teremtményeket, akik nem érdemlik meg, hogy így 
bánjatok velük. De Ábrahám és az ő gyermekeinek személyében megmutatja, hogy volt még 
egy oka, amiért védte őket. Felkentjeinek nevezi, mert a saját népeként különítette el őket. 
Ugyanebben az értelemben nevezi prófétáknak is (ezzel a megnevezéssel Ábrahámot is 
megtisztelte, 1Móz20:7), s nemcsak azért, mert Isten bizalmasabban mutatkozott meg előttük, 
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hanem mert hűségesen terjesztették maguk körül az isteni igazságot, hogy annak emlékezete 
túlélje őket, s virágozzék a haláluk után is. Igaz, a felkenetés valóban nem volt még 
használatban úgy, ahogyan a törvényadást követően, de a próféta azt tanítja, hogy amit Isten a 
rákövetkező időszakban a törvény ceremóniáiban mutatott be, az valójában és ténylegesen 
Ábrahámban következett be pontosan úgy, ahogyan Isten belevési a megszentelés jelét 
minden választottjába. Ha az Isten belső felkenetése ennyire hatékony volt már abban az 
időben, mikor még be sem volt vezetve, illetve nem volt még megszabva a törvény 
jelképeiben, mennyivel nagyobb gondoddal fogja védeni az Ő szolgáit manapság, miután az 
Ő egyszülött Fiában mutatta be a felkenetés teljességét! 

 
16. Mikor éhséget hívott elő2310 a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré, 
17. Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el; 
18. A lábait békóba szorították, a vas behatolt a lelkébe,2311 
19. Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt. 
 
16. Mikor éhséget idéze elő a földön. Itt az ihletett szerző a választott nép iránti isteni 

gondviselés leglátványosabb bizonyítékát idézi fel abból az időből, mikor úgy látszott, hogy a 
szövetség eltöröltetett, vagy hatályon kívül helyeztetett. Kánaán földjének öröksége (amint az 
előbb mondtuk) a megerősítés zálogaként adatott hozzá. Jákób lemenetele Egyiptomba, ami 
megfosztotta a házát a föld látványától, nem pusztíthatta el a szövetséget. Ebben csak Isten 
állandósága ragyogott fel még jobban, mert ezzel a próbával mutatta be még világosabban, 
hogy mennyire gondoskodó Atya is Ő Ábrahám magvának megőrzésében. De jobb lesz 
minden részletet külön-külön megvizsgálni az igeversben. Először is azt tanítja, hogy a 
Jákóbot Egyiptomba terelő éhség nem a véletlen műve volt. Jóllehet itt csak egyetlen konkrét 
éhségről beszél, mégis általános elvnek kell tekintenünk, hogy nincs más oka az ellátásban 
megtapasztalt bármely szűkölködésnek, mint az, hogy Isten a kezét visszavonván, elveszi a 
támogatás eszközeit. Isten átkát hangsúlyosabban kifejezi, mikor azt mondja, hogy előhívta az 
éhséget, mintha az a parancsára várt volna a haragjának szolgálójaként. Ezzel azt tanuljuk 
meg, hogy az éhség, a járvány, és Isten többi csapása nem véletlenül sújtják az embereket, 
hanem az Ő keze irányítja azokat az Ő tetszése szerint, az akaratának engedelmeskedve.2312 
Ezután kijelenti az éhség előhívásának módját, nevezetesen a kenyérnek minden botját eltöré. 
A bot nagyon ideillő hasonlat, mert Isten a kenyérbe helyezte az ember megerősítésének és 
bőségre juttatásának hatalmát az által a titkos életerő által, mellyel ellátja azt a mi 
fenntartásunkra. Amíg tetszik Neki efféle eszközökkel táplálni minket, addig a bot mondhatni 
elrejtve marad meg benne. S ez a bot két módon törik el. Vagy először is elveszi a 
táplálásunkhoz szükséges gabona utánpótlását abban az értelemben, ahogyan azt Ezékielnél 
olvassuk: „Embernek fia! ímé én eltöröm a kenyérnek botját Jeruzsálemben, és eszik 
kenyeröket mértékkel és rettegéssel, és vizöket mértékkel és ájulással iszszák” (Ezék4:16), 
vagy másodszor, mikor magára  a kenyérre lehet rá haraggal. Így akik megelégednének annak 
elfogyasztásával, ahelyett, hogy csillapítaná az éhségüket, továbbra is éhesek maradnak. S 
természetesen a föld sivársága is ehhez a másodikhoz adódik, mert amint azt az 5Móz8:3-ban 
olvassuk, maga a kenyér nem ad életet önmagában, csak kölcsönzi ezt a titkos életerőt Isten 
szájától. 

17. Elküldött előttük egy férfiút. Ez az egész igeszakasz festői módon tanítja, hogy 
bármi is szakadt arra a népre, az Isten keze és tanácsvégzése által érte őket. Egy egyszerű 

                                                
2310 Károlinál: idéze elő – a ford. 
2311 A Károli-fordítás szerint: ő maga vasban járt vala – a ford. 
2312 „Az éhséget is elegánsan szolgaként mutatja be, aki készen áll, hogy előjöjjön és elinduljon Isten ’hívására’ 
és parancsára. A csapások ugyanis, legyenek bár nyilvánosak, vagy egyéniek, az isteni igazságosság hírnökei.” – 
Horne. 
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felidézés annyit foglalna magában, hogy éhség sújtotta a Földet, majd Józsefet ezután eladták 
a bátyjai, és Egyiptomba vitték. De a próféta hangsúlyosan beszél, kijelentvén, hogy József 
Isteni tanácsvégzés által az atyja házának támogatása végett küldetett előttük Egyiptomba, 
mikor később Isten éhséget hívott a földre, s így Isten gondviselése által minden reménységet 
felülmúló orvosság biztosíttatott a csapásra. Ez valóban általánosan igaz a emberi dolgokban, 
itt azonban Istennek arról a speciális gondoskodásáról emlékezik meg, mellyel egyházát 
kormányozza és táplálja. Emellett a próféta helyileg a másodikként említi azt, ami időrendben 
az első volt. Ennek megfelelően az elküldetett szó vonatkozásában a régmúlt idő jobban 
kifejezné annak a jelentését: elküldetett régen, arra célozván ezzel, hogy mielőtt Isten 
éhséggel sújtotta volna a Kánaán földjét, már készített orvosságot Jákób és háza népe 
számára, elküldvén előre Józsefet, mint intézőt, hogy élelemről gondoskodjon nekik. Itt 
mondhatni két ellentét van kijelentve, hogy az isteni felügyeletet az egészben még 
látványosabbá tegye. Miképpen küldetett el József Isten által? Ekképpen: mikor halálra 
ítélték, az történt, hogy a bátyjai jobbnak látták őt eladni, mint a sírjában hagyni. Ez az eladás, 
ha önmagában vesszük, eltakarta, homályossá tette és elrejtette az isteni gondviselést. Mikor a 
testvérek tanácsa így halálra adta Józsefet, ki gondolhatta volna, hogy majd ő lesz atyja 
házának fenntartója? Ezután egy kevésbé kegyetlen halált eszeltek ki neki, mikor azonban a 
kút, vagy verem fenekére dobták, abban a helyzetben miképpen támogathatott volna másokat? 
Az utolsóreménység az volt, mikor végül eladták, és kijöhetett a veremből. De aztán majdnem 
egész további életében börtönben sínylődött. 

Ki gondolhatta volna, hogy az ennyire bonyolult és tekervényes eseményeket az isteni 
gondviselés irányítja? A próféta ezért elébe megy ennek a nehézségnek, s kijelenti, hogy 
emberi vonatkozásban őt tényleg eladták, mindazonáltal azonban már ezt megelőzően isteni 
célból küldetett el. Az igeszakasz méltó a figyelemre, mert bámulatosan tanúsítja Isten 
gondviselését a romlott természetünk perverz ostobaságával szemben. A másodlagos okokra 
koncentrálva, melyek szemmel láthatóak, vagy az ember irányításának tulajdonítva mindent, 
ami csak történik ebben a világban, vagy azt gondolván, hogy minden véletlenül történik, 
csak nagyon kevesen vezetik az eseményeket vissza Isten elrendeléséig. József eladása 
azonban itt mégsem az isteni gondviselést elrejtő lepelként jelenik meg, hanem inkább annak 
látványos jeleként, arra tanítván minket, hogy bármit is vállalnak fel az emberek, a 
végkimenetel Isten kezében van, vagy inkább titkos befolyásolással abba az irányba hajlítja az 
emberek szíveit, amerre Neki tetszik, így az ő közreműködésükkel, akár akarják, akár nem, 
véghezvitet mindent, amiről eldöntötte, hogy meg kell lenniük. Ennek megfelelően mondta 
József a testvéreinek: „És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide 
eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek” (1Móz45:5). 
Továbbá, Isten úgy kormányozza az emberek dolgait az Ő titkos befolyásolásával, s fordítja 
jóra az emberek gonosz mesterkedéseit, hogy az Ő ítéleteit nem szennyezi be az emberek 
romlottsága. József bátyjai gonoszul összeszövetkeztek őt megölendő, s aljasul el is adták őt: 
ez az ő hibájuk. De nézd most meg, miképpen irányít és felügyel mindent Isten. Ezeknek a 
testvéreknek a kezével gondoskodik a jóról mind nekik, mind atyjuknak, Jákóbnak, sőt az 
egész egyháznak. Ez a szent cél nem szövetkezik össze azok rosszindulatának semmiféle 
szennyével, vagy foltjával, akik teljesen más végcélra törekedtek, ahogyan József is 
bizonyságot tett róla később: „Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta 
fordítani, hogy cselekedjék úgy a mint ma, hogy sok nép életét megtartsa” (1Móz50:20). 

18. A lábait békóba szorították. Nem ok nélkül követi a zsoltáros Jákób korai 
történetének kanyargós útját, ami úgy összezavarhatja az emberek elméjét, ami meggátolhatja, 
hogy Isten tanácsvégzésére irányítsák a figyelmüket. Mi látszott kevésbé hihetőnek, mint az, 
hogy Isten egy ennyire ellentétes és kacskaringós úton akarja elérni azt, amit elhatározott? De 
az Ő gondviselése ily sok akadályon felülkerekedve sokkal látványosabban mutatkozott meg, 
mintha az egész ügynek egy rövid és könnyű úton járt volna a végére. Ha Józsefet az 
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Egyiptomba érkezése után rögtön bemutatták volna az uralkodónak, s az megtette volna 
kormányzónak, az útja könnyű lett volna. Mikor azonban börtönbe vitték, s ott elkülönítették 
az emberek társaságától, s úgy élt, mint egy félholt és csak hosszú idő elteltével vált ismertté 
az uralkodó előtt, a hirtelen változás csak sokkal nyilvánvalóbbá teszi a csodát. Ez a tekergős 
ösvény tehát, amit a próféta felidéz, nem csekély mértékben szemlélteti a szóban forgó témát. 
József sokszor volt halott, mielőtt eladták volna. Ebből következik, hogy Isten ugyanolyan 
gyakran mutatta ki az egyháza iránti gondoskodását az ő megszabadításával, aki nevezhető az 
egyház atyjának. Mikor aztán, miután Egyiptomba került, kézről kézre adták, míg végül 
alászállt egy másik sírba. De vajon ez nem csak még látványosabban mutatja meg, hogy Isten, 
miközben szundikálni látszik a mennyben, állandóan a legszigorúbb felügyeletet gyakorolja a 
szolgái felett, s csak még hatékonyabban valósítja meg a céljait e kanyarokkal, mintha József 
egyenesen, sőt gyors léptekkel haladt volna előre? Emiatt mondja a próféta, hogy a lábait 
békóba szorították: erről a tényről, jóllehet nem szerepel Mózes történetében, úgy beszél, mint 
közismertről. S kétségtelen, hogy sok, a Szentírásban nem említett dolog a szájhagyomány 
útján terjedt a zsidók között.2313 Az is nagyon valószínű, hogy ahelyett, hogy enyhébb őrizet 
alá került volna, mint később, először szigorúbb őrizet alá került. S akár úgy olvassuk, hogy a 
lelke behatolt a vasba, akár úgy, hogy a vas behatolt a lelkébe,2314 a jelentés, mely mindkét 
esetben pontosan ugyanaz, a következő: ezt a szent embert annyira felhorzsolták a bilincsek, 
mintha az életét már kardra adták volna. Ebből következik, hogy az élete ugyanolyan 
reménytelen volt, mint egy holttest megelevenítése. 

19. Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Itt a próféta azt tanítja, hogy jóllehet a test 
megítélése szerint Isten túlontúl lassú ezekben a lépésekben, ő mégis bírja a legfőbb uralmat 
mindenek felett, s végül majd a megfelelő időben mindent véghezvisz, ami elrendeltetett. Ami 
a szó kifejezést illeti, itt kétségtelenül nem tantétel, vagy tanítás értelemben kell vennünk, 
hanem mint mennyei rendeletet. Az –a birtokrag folytán vonatkoztathatjuk mind Istenre, mind 
Józsefre, de az utóbbi tűnik a számomra a valószínűbbnek. Azt jelenti ez, hogy József a 
börtönben maradt mindaddig, amíg a szenvedésének oka meg nem mutatkozott, ami el volt 
rejtve az isteni célban. Mindig észben kell tartani, hogy a próféta az emberek elméit attól az 
istentelen képzelgéstől óvja, ami a szerencsét, mint vak és szeszélyes urat az emberek dolgai 
felett. Miután semmi sem lehetett volna bizonytalanabb, mint az egyház jóléte, amíg József 
elítélt embernek minősült, a próféta itt felemeli az elménket, és azt parancsolja, hogy 
tekintsünk a rejtett szóra, azaz a rendeletre, melynek a tulajdonképpeni alkalma és 
megmutatkozásának időpontja még nem jött el. Ugyanígy magyarázom az utána következőket 
is: az Úr beszéde megpróbálta őt. Ezt József prófétálásaként értelmezni,2315 mint teszik azt 

                                                
2313 Ennek a körülménynek az emlékezetét tehát megőrizhette a hagyomány, de lehet egyszerű következtetés is 
vagy abból kiindulva, hogy Józsefet bebörtönözték, vagy a bűnből, amivel vádolták. Ha fontolóra vesszük, hogy 
a foglyokat rendszerint leláncolták, s mikor az ellene felhozott vád az úrnője tisztessége elleni támadás súlyos 
bűne volt, akkor nagyon valószínűsíthető, hogy mikor börtönbe vetették, vasba is verték. 
2314 A két olvasat közül az első a valószínű. A héberben ברזל באה נפשו. „Az ige itt nőnemben áll, s ez megmutatja, 
hogy a נפשו az alany, és a ברזל a tárgy. Ezen a módon fordítja a Septuaginta a Σιδηρον διηλθεν η ψυχη αυτου, ’a 
lelke keresztülment a vason’, illetve a szír változat ’a lelke belement a vasba’ kifejezéssel. A kaldeus változat 
azonban, figyelmen kívül hagyván a nemet, a fordított kifejezést használja: ’a vaslánc a lelkébe hatolt’.” – 
(Phillips’ Psalms in Hebrew, with a Critical, Exegetical, and Philological Commentary.) 
2315 Így érti dr. Kennicott. Ő az első mondatot a főpohárnok és a fősütőmester álmai magyarázatának utolsó 
mondataként értelmezi. Ezt a véleményt azonban nem lehet elfogadni, mert József nem abban az időben 
szabadult meg, hanem két évvel azután, 1Móz41:1. A második mondatot pedig, amiben az Úr beszéde, vagy 
jóslata kifejezést olvassuk, a fáraó álmaira vonatkoztatja, mert általa küldetett az el a fáraónak. Hammond is 
ebben az értelemben magyarázza. „Az Úr beszéde”, mondja „az álmok jelentésének az Úr által adott magyarázata 
(1Móz41:39), amivel Isten elmondja, vagy kijelenti neki azoknak az álmoknak a magyarázatát”. Egyesek, akik 
ezt a nézetet fogadják el, a megpróbálta igét nem akképpen magyarázzák, mint ami József türelmének próbára 
tételére vonatkozik, hanem mint ami az ő ártatlanságának bizonyítéka. „A צרפ”, mondja Street, „elsődleges 
jelentését tekintve fémek finomítását, vagy a tisztaságuk megvizsgálását jelenti tűz által. Hasonlat gyanánt az 
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sokan, szerintem túl kifinomult. Amíg meg nem mutatkozott a boldog végkifejlet, amit Isten 
hosszú időn át rejtve és bizonytalanságban tartott, József türelme komoly próbának volt 
kitéve. Amit a világi, az Istent az emberi ügyek Kormányzójának el nem ismerő emberek 
sorsnak neveznek, azt a próféta a helyesebb nevén nevezi. Beszédnek mondja, s minden 
ember beszédének. Nem látok semmi helytelenséget a francia destinée szóban sem. Mikor a 
sztoikusok vitatják a sorsot, vagy inkább locsognak róla, akkor nemcsak kusza labirintusba 
viszik bele önmagukat és azt, amiről beszélnek, de egyidejűleg összekuszálják a 
megkérdőjelezhetetlen igazságot is, mert az okok láncolatáról képzelegve megfosztják Istent a 
világ kormányzásától. Istentelen koholmány így összekapcsolni az okokat, és úgy egymásba 
szőni, mintha Maga Isten is bele lenne szőve. A hitünknek tehát arra a titkos tanácsvégzésre 
kell építkeznie, mellyel függetlenül irányít minden dolgot a maga végcélja felé. Ez az 
igeszakasz arra is tanít minket, hogy Isten mindaddig folytatja majd az istenfélők csapásait, 
amíg így alaposan próbára nem tétetnek. 

 
20. Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt; 
21. Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán; 
22. Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté,2316 és véneit is bölcsességre 

taníthatá. 
23. És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám2317 földén zsellérkedék. 
24. És igen megszaporítá2318 az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.  

   
 
20. Elküldött a király és feloldotta őt. A zsoltáros fennkölt kifejezésekkel ünnepli 

József szabadulását, mert Isten páratlan hatalma mutatkozott meg ebben az alig hihető 
dologban. Mi fordul elő ritkábban, mint az, hogy a leghatalmasabb uralkodó kihozzon a 
börtönből egy idegent, és úrrá tegye egész birodalma felett, a saját maga utáni második 
legnagyobb tisztességre emelve őt? A 22. versben szereplő főembereit tetszése szerint 
kötöztetheté kifejezés, amint azt általában magyarázzák, azt jelenti, hogy József a kormányzati 
adminisztráció fő szuverenitásával ruháztatott fel, így tetszése szerint akár még a birodalom 
nemeseit is börtönbe zárathatta. Mások ezt a magyarázatot kissé nyersnek vélik, s a Mózes 
által használt לאסר lesor igét nem a megkötöz jelentésű אסר asar, hanem az oktat jelentésű יסר 
yesar igéből származtatják, a י yod betűvel felcserélve az א alef betűt.2319 Én azonban 
csodálkozom azon, hogy egyikük sem vette észre a mondatban rejlő hasonlatot, ami nem más, 
                                                                                                                                                   
emberi szívre is használják, ekkor a jelentése megtisztítani, bizonyítani, megvizsgálni. Miután azonban a salaktól 
mentes fém tovább már nem tisztul, csak a tisztaságát mutatja meg, így itt az Íge látszólag azt jelenti, hogy az 
ártatlanságát mutatta ki. József, hangoztatván ártatlanságát a főpohárnoknak (1Móz40:15), ezt mondja: ’és itt 
sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöczbe vessenek’. A fáraó pedig így jelöli meg az okát, amiért kihozza a 
börtönből, és Egyiptom földje fölé állítja: ’Találhatnánk-é ehhez hasonló férfit, a kiben az Isten lelke van?’ 
(1Móz41:38). Az, hogy isteni ihletéssel megmagyarázta az álmaikat, azonnal meggátolta, hogy továbbra is 
bűnözőként tekintsenek rá, s a legnagyobb tisztességre emelte.” „Ez a beszéd”, mondja Phillips, „igazolta, vagy 
inkább megtisztította Józsefet, amit az ige szó szerint jelent, mert tisztának, vagy ártatlannak láttatta őt az 
emberek szemében, akik így győződtek meg arról, hogy vele van az Isten, így kegyes személynek kell lennie, s 
nem vétkes abban a bűnben, amiért börtönbe vetették.” 
2316 „A főembereinek kötöztetése itt a felügyelet gyakorlását jelenti a birodalom legfőbb emberei felett is, mely 
hatalmat a fáraó ruházta rá Józsefre, lásd 1Móz41:40 és 43-44. A kötöztetés képessége a tekintély bizonyítéka, 
az engedelmességre kényszerítés hatalma, illetve annak hiányában a büntetés kiszabása.” – Phillips. 
2317 „Miután az igevers két része lényegében ugyanazt fejezik ki, Khám földjét Egyiptommal egyezőnek 
tekintjük. Khám, Noé fia volt az Atyja Micráimnak, akit az egyiptomiak alapítójának tekintenek, s innen 
származik az ország két neve. Jeromos az 1Móz10:6-hoz fűzött megjegyzésében megemlíti, hogy az ő korában 
Egyiptomot egyiptomi nyelven Khám nevéről nevezték el.” – Ugyanott. 
2318 “Ou, fortifia.” — Széljegyzet. “Vagy, megerősítette.” 
2319 „Mert a לאסר helyett a Septuaginta, a Vulgata és Jeromos bizonyosan a ליסר, oktat szót olvasták, vagy az אסר 
szó helyett a יסר szót használták, mint a Hós10:10-ben.” – Horsley. 
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mint hogy József Egyiptom főembereit tetszése szerint magához kötve, vagyis a hatalma alatt 
tartotta. Amiről itt szó van, azok nem bilincsek, hanem az engedelmesség kötelezettségének 
kötelékei mind a hercegek, mind mindenki más számára, akik az ő akaratától függtek. A és 
véneit is bölcsességre taníthatá kifejezés, amit ezután tesz hozzá arról tesz bizonyságot, hogy 
József nem zsarnokként uralkodott. Nehéz és ritka dolog a szuverén hatalommal felruházott 
emberek számára megzabolázni a saját hangulatukat, de szabály és minta volt még közülük a 
legfőbb számára is annak a megfontoltságnak a magas foka, amivel példamutatóan irányította 
az ország ügyeit. 

23. És beméne Izráel Égyiptomba. A próféta nem emlegeti fel az egész történelmet, s 
erre nem is volt szükség. Csak azt tárja a szemünk elé, miképpen működött abban az isteni 
gondviselés, amit egyébként csak nagyon kevesen vesznek fontolóra Mózest olvasván. Ennek 
megfelelően kijelenti, hogy miután József előre küldetett Egyiptomba, hogy eszköze legyen 
atyja és egész családja fenntartásának, Jákób is lement Egyiptomba, azaz akkor tette ezt meg, 
mikor a dolgok bámulatos módon el lettek rendezve hogy bőségesen találjon kenyeret a világ 
legbüszkébb nemzete között,2320 miközben mások elpusztultak az élelmiszerhiánytól. Ebből 
kiderül, hogy amit Isten lassúságának véltünk, annak nem másvolt a célja, mint hogy a lehető 
legjobb alkalommal fejezze be az Ő munkáját. 

24. És igen megszaporítá az ő népét. Isten páratlan, az egyháza iránti kegyességét 
most újabb körülménnyel dicséri, nevezetesen hogy viszonylag rövid időszak alatt a választott 
nép rendkívül megnövekedett. Ebben a dologban Isten csodálatos áldása mutatkozott meg 
szembeszökő módon. Annál is sértőbb egyes kutyák ugatása, akik pimaszul gúnyolódnak a 
nép megsokszorozódásának Mózes által adott beszámolóján, mert az messze meghaladja azt, 
ami a szokásos körülmények között végbemegy. Ha a nép csak a megszokott módon 
szaporodott volna, ezek az emberek azonnal azzal hozakodnának elő, hogy ebben nem látszik 
meg Isten munkája. Mi azonban, akik meg vagyunk róla győződve, hogy helytelen Isten 
hatalmát a saját értelmünk, vagy a természet megszokott törvényei által előidézettek alapján 
felmérni, tisztelettel bámuljuk az Ő kezének eme rendkívüli munkáját. Az ez után következő 
mondat kissé homályos, különösen, ha úgy olvassuk, hogy a nép megerősödött,2321 mert a 
próféta szemlátomást nem arra az időszakra utal, mikor az izraeliták könnyen, és bővelkedve 
éltek, hanem arra, amikor megvető és barbár módon bántak velük, mint rabszolgákkal. 
Értelmezhetjük azonban úgy is a nyelvezetet, hogy előre jelez dolgokat – arra mutatván, 
aminek majd meg kell történnie. A következő igeversben kijelenti, hogy az egyiptomiak 
meggondolták magukat és elkezdtek kegyetlenül bánni azzal a néppel. S jóllehet az 
egyiptomiak akkor még nem voltak nyíltan kegyetlenek a néppel, mikor még csak növekedtek 
mind erőben, mind létszámban, a próféta mégis üldözőknek nevezi őket. Bizonyos, hogy az 
izraeliták, még mikor rabszolgaként el is voltak nyomva, félelmet keltettek az ellenségeikben, 
s ahogyan Mózes is világosan kimondja (2Móz1:12), még a zsarnokság és az igazságtalan 
elnyomás alatt is teljesen világos volt, hogy Isten áldása nyugodott rajtuk. 

 
25. Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és álnokul 

cselekedjenek az ő szolgáival. 
26. Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala. 
27. Elvégezék azok között az ő jeleinek Ígéit,2322 és a csodákat a Khám földén. 
28. Sötétséget bocsátott és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő 

rendeleteinek. 

                                                
2320 “En un peuple le plus superbe de tout le monde.” 
2321 „Az עצם gyökér”, mondja Phillips, „azt jelenti erősnek lenni, de nemcsak a fizikai erő vonatkozásában, 
hanem létszámban is, lásd Zsolt38:20, 40:6, 69:5. A németben is a nagy számot eine starke Anzahl, erős 
számnak mondják. Ebben az igeszakaszban láthatóan a létszámról van szó.” 
2322 A Károli-fordítás szerint: az ő jeleit – a ford. 
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29. Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat. 
30. Földjük békáktól hemzsege, még a királyuk termeiben is. 
 
25. Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét. Az egyiptomiak, noha 

először kedves és előzékeny vendéglátói voltak az izraelitáknak, később kegyetlen 
ellenségeikké lettek, s a próféta ezt is Isten tanácsvégzésének tulajdonítja. Erre kétségtelenül a 
romlott és rosszindulatú lélek, a gőg és a kapzsiság indította fel őket, ám még ez sem történt 
Isten gondviselésén kívül, Aki olyan felfoghatatlan módon végzi el a munkáját az 
elvetettekben, hogy még a sötétségből is világosságot hoz elő. A kifejezésforma egyesek 
számára túlságosan nyersnek tűnik, ezért passzív alakban fordítják az igét, azaz a szívük (ti. az 
egyiptomiaké) elváltozott. Ez azonban szegényes, és nem illik a szövegkörnyezetbe, mert 
látjuk, hogy az ihletett szerző konkrét célja az egyház egész kormányzásának Isten alá 
rendelése, hogy minden csak az Ő akaratának megfelelően történjen. Ha egyesek kényes füleit 
sérti az efféle tanítás, akkor hadd jegyezzük meg, hogy a Szentlélek mind itt, mind más 
helyeken egyértelműen tanítja, hogy az emberek elméit tikos impulzusok hajtják ide-oda 
(Péld21:1), ezért nem akarnak, és nem tesznek mást, csak ami Istennek tetszik. Miféle 
őrültség hát semmi mást sem felkarolni, csak ami az emberi gondolkodás számára ajánlatos? 
Miféle tekintélye lesz Isten szavának, ha nem ismerjük el jobban, mint amennyire hajlamosak 
vagyunk azt elfogadni? Azok tehát, akik elvetik ezt a tantételt, romlott gőggel 
felfuvalkodottak. Mások rosszindulatúan magyarázzák félre, nem tudatlanságból, vagy 
tévedésből, hanem hogy nyugtalanságot keltsenek az egyházban, vagy, hogy gyalázatot 
hozzanak ránk a tudatlanok között. Egyes túlontúl félénk személyek azt kívánják, hogy a 
békesség kedvéért temessük el ezt a tanítást. Ők bizonyosan alkalmatlanok a nézeteltérések 
lecsillapítására. Pontosan ez volt az ok, amiért a korábbi időkben az egyházi doktorok az 
írásaikban elkanyarodva az evangélium tiszta és valódi igazságaitól a pogány filozófiához 
fordultak. Honnan eredt volna a szabad akarat tantétele, s a cselekedetek igazságának tantétele 
is, ha nem abból, hogy ezek a kegyes atyák attól féltek, hogy ha szabadon hirdetik a szent 
Bibliában foglaltakat, azzal alkalmat adnak a gonosz nyelvű, vagy rosszindulatú embereknek? 
S ha Isten nem fogta volna vissza Ágostont úgymond kemény kézzel, ebben a vonatkozásban 
ő is pontosan olyan lett volna, mint a többiek. Isten azonban, úgymond kalapáccsal 
csiszolgatván őt, helyesbítette azt az ostoba bölcsességet, amely felemeli a taraját a Szentlélek 
ellen. A Szentlélek, mint látjuk, kijelenti: az egyiptomiak oly gonoszok voltak, hogy Isten 
elváltoztatta a szívüket az Ő népének gyűlöletére. A fondorlatos emberek megpróbálják 
kikerülni és módosítani ezt a kijelentést, azt mondván, hogy a szívük elváltoztatása azt jelenti: 
megengedte nekik,2323 vagy mikor az egyiptomiak elkezdték a szívükből gyűlölni az 
izraelitákat, akkor a gonoszságukat használván úgymond csak véletlenségből tévedtek erre az 
útra. Mintha a Szentlélek híján lett volna a nyelv hatalmának, s egy dologról beszélve, mást 
értett volna alatta. Ha ennek a szövegnek a tanítása első ránézésre furcsának tűnik a 
számunkra, emlékezzünk meg arról, hogy Isten ítéleteit más helyeken joggal nevezik 
„kikutathatatlanoknak” (Rm11:33), illetve olyanoknak, mint „a nagy mélységek” (Zsolt36:7). 
Ha a képességeink nem mondanának csődöt ezek magasságának elérésében, akkor nem 
rendelkeznének a rájuk jellemző bonyolultsággal és titokzatossággal. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a rosszindulat gyökere magukban az egyiptomiakban rejlett, így a hiba nem 
helyezhető át Istenre. Azt mondom, hogy spontán és veleszületett módon voltak gonoszok, 
erre senki más nem ösztönözte őket. Istent illetően elegendő annyit tudnunk, hogy ez volt az 
Ő akarata, még ha az okát nem is tudjuk. Ám az ok is nyilvánvaló, s megvédi az Ő 
igazságosságát minden ellenvetéssel szemben. Ha csak ezt a kis tanácsot tanuljuk meg és 
tartjuk az elménkben, hogy Isten kijelentett akaratába tisztelettel bele kell egyeznünk, akkor 
                                                
2323 „Chrysostom azt mondta, hogy az elváltoztatá ugyanaz, mint az engedte elváltozni. Lásd az igeverssel 
kapcsolatos megjegyzését.” – Phillips. 
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vitatkozás nélkül fogjuk majd elfogadni azokat a titokzatosságokat, melyek sértik vagy a 
büszkéket, vagy azokat, akik túl óvatosan igyekeznek kiszűrni a nehézségeket, melyekben a 
nézeteik szerint ezek a titokzatosságok foglaltatnak.2324 A próféta ezután kitér a módra, 
amivel az egyiptomiak kárt okoztak Isten népének: nem támadták őket nyíltan, s nem 
igyekeztek őket halálra adni, hanem ravaszsággal és politikával törekedtek őket lépésről 
lépésre egyre jobban elnyomni. A zsoltáros a kifejezést magától Mózestől kölcsönzi. S 
szándékosan használja, nehogy azt gondoljuk, hogy az istentelenek szíve korlátlanul 
munkálkodhat az elpusztításunkon. Annak a megfontolásnak pedig biztosan ki kell elégítenie 
az elméinket, hogy bármit is tervezgessenek az ördög és a gonosz emberek ellenünk, Isten 
mégis visszaveri a próbálkozásaikat. A hitünknek azonban kettős megerősítése az, mikor 
halljuk, hogy nemcsak a kezeik vannak megkötve, de a szíveik és a gondolataik is, így nem 
akarhatnak mást, csak ami Istennek tetszik. 

26. Elküldte Mózest, az ő szolgáját. Itt a próféta olyan dolgokra utal röviden a nép 
szabadulásával összefüggésben, melyek különös figyelemre méltók. Ha az egyiptomiak saját 
maguktól engedték volna el a népet, akkor sem Mózes szolgálatára, sem a csodákra nem lett 
volna szükség. De Isten azt rendelte el, hogy a szabadulásuknak oly módon kell megtörténnie, 
ami lehetetlenné teszi annak tagadását, hogy Ő annak a szerzője. A zsoltáros Mózest Isten 
szolgájának nevezi, s ezzel azt tanítja nekünk, hogy nem magamagától választtatott ki erre a 
hivatalra, s nem próbált meg semmit a maga tekintélyével, hanem Isten szolgájaként a rá 
bízott hivatalt látta el. S ugyanezt fejezi ki még világosabban Áron vonatkozásában, mikor 
kimondja: kiválasztott. Ami ezeknek a kiváló embereknek személy szerint egyenként 
tulajdoníttatik, az mindkettőjükre vonatkozik, ezért a mondatot így kell magyarázni: Isten 
Mózest és Áront, az Ő szolgáit nem a velük született alkalmasságuk folytán, vagy azért küldte 
el, mert spontán módon ajánlották fel Neki a szolgálataikat, hanem azért, mert kiválasztotta 
őket. Ez az igeszakasz arra tanít minket, hogy akik az egyház hasznos és aktív szolgálatában 
állnak, azok nem kizárólagosan a saját erőfeszítéseikkel készülnek fel rá, illetve nem 
kizárólagosan a saját tehetségük teszi őket arra alkalmassá, hanem Isten indítja fel őket. 
Mózes hősies erényekkel megáldott férfiú volt, de önmagában véve nem volt senki. Ennek 
megfelelően a próféta mindazt, ami méltó a megemlékezésre Mózesben, valamint Áronban, 
egyedül Istennek tulajdonítja. Kiderül tehát, hogy bármit is tesznek az emberek az egyház 
jólétéért, az erőt, amivel megteszik, Istennek köszönhetik, Akinek tetszett az Ő bőkezű 
jóságából ebben a megtiszteltetésben részesíteni őket. 

27. Elvégezék azok között az ő jeleinek Ígéit.2325 A próféta először is futó pillantást vet 
azokra a dolgokra, melyekről Mózes hosszabban számolt be. De nem követi az eseményeknek 
a történelemben lezajlott sorát, hanem megelégszik annak megmutatásával, hogy a választott 
nép szabadulása Isten munkája volt. Ismét különbséget tesz Isten hatalma, valamint Mózes és 
Áron szolgálata között. Valóban kimondja, hogy ezek az emberek csodákat tettek, de ezek a 
csodák Istentől eredtek, így a mennyei hatalom nem éppen homályosan mutatkozott meg a 
közreműködésükben. 

A 28. versben megnevezi az egyik csodát, mely sorrendben ugyan nem az első volt, de 
amelyből könnyű kikövetkeztetni, hogy Isten volt a szerzője Izrael szabadulásának, s 
amelyben a természet rendje teljesen megváltozott. Semmi sem bámulatosabb ugyanis, mint 
azt látni, hogy a világosság sötétségre változik. A második mondatban Mózes és Áron hűségét 
                                                
2324 “Ou ceux qui veulent estre trop prudens pour remedier aux inconvenions, ce leur semble.” 
2325 „Az ő jeleinek Ígéit – azaz a kinyilatkoztatásait, melyeket utóbb a csodák is megerősítettek.” – Cresswell. 
„Ebben a kifejezésben a jeleinek Ígéi, vagy csodái, דברי szavai”, mondja Hammond, „látszólag több, mint 
egyszerű szószaporítás. Isten megmondta nekik, hogy milyen jeleket kell használniuk először a nép, majd a fáraó 
meggyőzése végett a küldetésükről. S így van ez mindegyik ítéletben is: Isten parancsol, ők bemutatják a jeleket. 
Így tehát Isten tulajdonképpen דברי, szavakat szól hozzájuk, majd ezeknek a szavaknak a jelentése a אתותיו 
jeleiben, vagy csodáiban mutatkozik meg, s ahogyan elrendelte, úgy majd lehetővé is teszi a számukra, hogy 
ezeket véghezvigyék közöttük.” 
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dicséri, akik bátran végrehajtottak mindent, amit Isten parancsolt nekik: nem engedetlenkedtek 
az ő rendeleteinek.2326 Mintha azt mondta volna, hogy a legtökéletesebb harmónia állt fenn 
Isten parancsai és a szolgáinak engedelmessége között. 

29. Vizeiket vérré változtatá. Az, hogy ez a csapás mennyire fájdalmas volt az 
egyiptomiak számára, arra lehet következtetni azt fontolóra véve, hogy a víz az életet 
fenntartó két nagy elem egyike. S Isten hatalma csak még ragyogóbban világlik ki abból a 
tényből, hogy jóllehet Egyiptom földje kellően öntözött, az egyiptomiak kiszáradtak a 
szomjúságtól a víz bősége mellett is. Ezután elmondja, hogy földjük békáktól hemzsegett,2327 s 
még a királyuk termeibe is bejutottak. Ezzel Isten látványosan tett bizonyságot arról, hogy Ő 
volt a szerzője ennek a csodának, mert jóllehet egész Egyiptom hemzsegett a békáktól, a 
királyi paloták mégis mentesek voltak ettől a kellemetlenségtől. A királyok alatt vagy a 
birodalom nemeseit, vagy a király fiait éri, akik a királyi hatalom várásában nőttek fel, mert 
abban az időben, amint ez közismert, egyetlen király uralkodott Egyiptomban. Ebből 
megtanuljuk, Isten milyen könnyen, és mondhatni gúnyolódva alázza meg azokat, akik a 
testtel dicsekednek. Ő nem gyűjtött összes semmiféle hadsereget az egyiptomiak ellen, s nem 
küldte ki sem angyalai hadseregét, sem a villámait az égből, hanem békákat hozott elő, amivel 
megvetően megtaposta annak a gőgös nemzetnek a büszkeségét, amelyik lenézte az egész 
világot. Nem volna kegyvesztés a számukra erős ellenségektől vereséget szenvedni, de 
mennyire megalázó békáktól legyőzetni? Isten így akarta megmutatni, hogy Neki nincs 
szüksége erős hadseregekre a gonoszok megsemmisítésére, mert Ő Maga is képes ezt 
megtenni egyetlen pillanat alatt. 

 
31. Szólt, és támadának legyek2328 és szúnyogok2329 minden ő határukon. 

                                                
2326 Istennek az egyiptomiakat sújtó csapásokra vonatkozó parancsait hajtották, bár tudták, hogy ezzel kivívják a 
fáraó erős nemtetszését, s komoly veszélynek teszik ki az életüket. „A  לאמרו , nem engedetlenkedtek jelentése”, 
mondja Hammond, „látszólag nem több, mint ami a 2Móz10:21-22ben is kijelenttetik: ’És monda az Úr 
Mózesnek: Nyújtsd ki a te kezedet Égyiptom földére - Kinyujtá azért Mózes az ő vesszejét Égyiptom földére’, 
azaz azonnal engedelmeskedett, és tette, amit Isten parancsolt, s abban az időben a fáraó valószínűleg felbőszült, 
és hevesen megsértődött Mózesre és Áronra. Ehhez a történet további alapokat szolgáltat. Ahogyan ugyanis 
korábban a 10. vers a haragot: ’Vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek’, a 11. vers pedig a fenyegetést fejezte ki: 
’És elűzék őket a Faraó színe elől’, úgy most a szívének megkeményítésével, mely a sötétséggel járó csapást 
követi, ezt mondta Mózesnek: ’Menj el előlem; vigyázz magadra, hogy többé az én orczámat ne lásd; mert a 
mely napon az én orczámat látod, meghalsz’ (28. vers). A fáraó eme haragját Mózes józan ésszel már előre 
láthatta, de nem rettent meg tőle, hanem tette bátran, amit Isten parancsolt, s ez a jelentése a nem 
engedetlenkedtek az ő rendeleteinek kifejezésnek”. 
2327 A hemzsegett szó héber eredetije a שרץ sharats, mely rendkívüli megsokszorozódást jelent, s az ige „a 
csúszómászókra használatos, melyek hatalmas bőségben jelentek meg. Nem fordítható tehát alkalmasabban, 
mint – ahogyan Hammond is megjegyzi – a hemzsegtek kifejezéssel.” – Phillips. 
2328 Az eredeti szó a légyrajokra az ארב. Egyes beszámolók szerint itt mérges rovarokról van szó. 
2329 A szúnyogokat jelentő eredeti héber szó a כנים, kannim. A Septuaginta olvasata a οκνιφες, a Vulgatáé a 
sciniphes, ami fájdalmasan csíp Egyiptom mocsaras országában: ezt Linnaeus a culex reptans, Forskal pedig a 
culex molestus néven nevezi. E magyarázat pontosságának támogatása végett mondták, hogy miután a 
Septuaginta írói Egyiptomban éltek, így aligha feltételezhető, hogy ne tudták volna, mit jelent ezt a héber név. 
Philo, egy alexandriai zsidó, valamint Origenész, egy keresztyén egyházatya, aki szintén Alexandriában élt, 
szintén megerősítik ezt a magyarázatot. Mind Philo, mind Origenész azt állítják, hogy ezek a szúnyogok nagyon 
kicsik, de nagyon bosszantóak voltak. Utóbbi úgy írja le ezeket, mint szárnyas rovarokat, melyek azonban oly 
aprók, hogy a legélesebb tekintet elől is képesek elrejtőzni, s azt mondja, hogy mikor leszállnak a testre, a 
legélesebb és legfájdalmasabb fullánkkal döfnek bele. Jeromos is támogatja ezt a nézetet, viszont Gesenius, 
Boothroyd és mások vitatják. A zsidó igemagyarázók, valamint Josephus az eredeti szót szúnyogoknak értik, és 
az angol változatban is ez szerepel. Ezt követi Bochart is, valamint a legtöbb modern igemagyarázó. Bochart azt 
állítja, hogy szúnyogokról nem lehet szó, mert (1) ezek a teremtmények a föld porából, és nem a vizekből 
származnak, (2) emberre és állatra egyaránt rászálltak, ami nem mondható el a szúnyogokról, (3) a nevük abból a 
gyökérből származik, aminek a jelentése rögzíteni, megszilárdítani, s ez nem vonatkozik a szúnyogokra, 
legyekre, melyek majdnem állandóan a levegőben vannak, (4) a כנה kinah a talmudisták által a tetűnek adott név. 
A Kálvin által, valamint az angol Bibliában (és Károlinál is – a ford.) adott fordítás tűnik a leghelyesebbnek. 
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32. Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjökre. 
33. És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit. 
34. Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan hernyó.2330 
35. És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek 

gyümölcsét megemészté. 
36. És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.2331 
37. És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeiben2332 nem volt beteges. 
38. Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket. 
 
31. Szólt, és támadának legyek. A szólt szóval arra céloz, hogy a legyek és a szúnyogok 

nem véletlenül támadtak. A parancs, mint tudjuk, Mózes ajkáról hangzott el, mert jóllehet 
Isten Maga is kimondhatta volna azt, Mózest alkalmazta hírnökeként. Isten azonban nem 
kölcsönzött kevesebb hatékonyságot a szavának, mikor emberrel mondatta azt ki, mint ha Ő 
Maga mennydörögte volna azt a mennyből. Mikor a szolgáló hűségesen ellátja a feladatát, 
csak azt szólván, amit Isten ad a szájába, akkor a Szentlélek belső ereje kapcsolódik az ő 
hangjához. Itt ismeét meg kell jegyezni, hogy az egyiptomiakat azért sújtotta a legyek és a 
szúnyogok csapása, hogy Isten nagyobb megszégyenítéssel győzhesse le a lázadásukat és a 
makacsságukat. Mikor azt olvassuk, hogy adott nékik eső gyanánt jégesőt, az olyan ijesztően 
heves jégesőt jelent, ami nem magyarázható természetes okokkal. Valószínű, hogy Egyiptom 
nem volt kitéve ennek a kellemetlenségnek úgy, ahogyan más országok, s még esőt is csak 
nagyon ritkán kapott, hiszen a Nílus öntözte. Annál csodálatosabbnak tűnt az egyiptomiak 
számára, mikor országukat jégeső sújtotta. S hogy még félelmetesebbé tegye ezt a csapást, 
Isten tűzzel keverte azt. A jégesőt heves szélvész is kísérte, így a magukat a többi csodával 
szemben megkeményítető egyiptomiak elteltek félelemmel, és megérthették, hogy Istennel 
van dolguk. 

34. Szólt és támada sáska. Ez a csapás, mely a mezőket sújtotta, nem volt a 
szerencsének tulajdonítható, mert a sáskák hirtelen, és hatalmas tömegekben jelentek meg, s 
Egyiptom egész földjét elborították. A csoda nagyon nyilvánvaló volt az elhangzott 
szavakból, melyek bevezették. Előre bejelentették a megtörténtét, s ez elvett minden kételyt 
azzal kapcsolatosan, hogy a Mindenható munkája volt. Ennek megfelelően mondja a 
zsoltáros, hogy a sáskák és a hernyók Isten parancsára jöttek elő úgy, mintha a katonák 
                                                                                                                                                   
Azonban bármelyiket fogadjuk is el, szükségszerűen arra kell következtetni (ami a történelem is konkrétan 
kimond), hogy ezek a lények rajokban jöttek, ami még Egyiptom számára is rendkívüli dolog volt, s ezzel a 
csodás közbeavatkozás nyilvánvalóvá vált. Ez az ítélet annál is kellemetlenebb és kegyetlenebb az egyiptomiak 
számára, amiatt a külsődleges tisztaság miatt, melyhez vonzódtak, s amely miatt mind a személyükben, mind a 
ruházkodásukban nagyon szépek voltak, mert folyamatosan fürdőztek és mosakodtak. Különösen arra ügyeltek, 
nehogy bármiféle férgük legyen, mert a templom hatalmas megszentségtelenítésének vélték, ha a templomba 
lépve bármi efféle apró állat rejtőzött a ruháik redőiben. 
2330 A Károli-fordítás szerint: cserbogár – a ford. A hernyónak fordított héber szó a ילק yelek. Ezt a szót az angol 
Bibliában itt és a Jer51:27-ben, hernyónak, de a Joel1:4-ben, 2:25-ben és a Náh3:15-ben kártevő hernyónak 
fordítják. A Náhumnál szereplő igeszakaszban szárnyasnak és szőrösnek mondják, ezért egyes igemagyarázók 
úgy vélik, hogy valamiféle sáskáról van szó. „Természetesen valamilyen, a növényzetet megsemmisítő rovart, 
például ’cserebogárt’ jelent – βρονχος, ahogyan a Septuaginta fordítja ötben ama nyolc igehely közül, 
melyekben előfordul. A Vulgata a bruchus, cserebogár szót használja. Michaelis is úgy véli, hogy a cserebogarat 
jelenti, mégpedig a féregszerű állapotában, mikor sokkalta pusztítóbb a növényzetre nézve, mikor azok gyökereit 
rágja, eszi és üszkösíti, mint mikor már szárnyra kapott.” – Parkhurst’s Lexicon a ילק szóról a לק alatt. 
2331 Erejük kezdete, vagy elsőszülötte Lowth értelmezése szerint anyjuk elsőszülöttét jelenti. Az igeverssel 
kapcsolatos megjegyzése a Merrick’s Annotation-ban az alábbi: „Απαρχην πονου, Primitias laboris vel partus, 
Septuaginta, Vulgata, Hieronius. V. ö. 1Móz35:18. Véleményem szerint ez a helyes fordítás. Az elsőszülöttek, 
akik ekkor mészároltattak le, voltak azok, akik megnyitották anyjuk méhét: az anya elsőszülöttei, és nem az 
apáé, amint az kiderül a történelmi körülményekből.” S kétségtelenül ideértendők a barmok elsőszülöttei is. Lásd 
1Móz49:3 és Zsolt78:51. 
2332 A Károli-fordítás szerint: nemzetségeikben – a ford. 
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futnának a csatába a trombita hangjára. Valahányszor csak zaklatnak minket ezek a rovarok, s 
megsemmisítik a föld gyümölcseit, az biztosan mind Istentől eredő csapás, itt azonban a 
zsoltáros az Ő kezének rendkívüli munkájára akar rámutatni. Végül felidézi a legutolsó 
csapást, melyet egy angyal vitt véghez a nép elindulását megelőző éjszakán, mikor Egyiptom-
szerte megölt minden elsőszülöttet. Én csak futó pillantást vetek erre a történetre, ahogyan 
tettem azt ezt megelőző tényekkel is, mert azokat máshol részletesebben tárgyaltuk, így itt 
elegendő a szent író céljának ismerete. Ő viszont felnagyítja az Isten hatalmának képét, 
kijelentvén, hogy minden elsőszülöttjük, s erejük virága elpusztult. Egyesek, bár nem 
szerencsésen a bánatuk kezdetének fordítják. Miután az ember ereje a nemzésben mutatkozik 
meg, a héber kifejezés az elsőszülöttekre az erejük zsengéje, amint azt már magyaráztuk az 
1Móz49:3-nál is: „Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje”. 

37. És kihozá őket ezüsttel és arannyal.2333 A próféta másrészről Isten kegyelmét 
ünnepli, amiért érintetlenül és biztonságban őrizte meg a választott népet mindezektől a 
csapásoktól. Ha mindkét felet válogatás nélkül sújtották volna ezek, akkor Isten keze nem 
mutatkozott volna meg nagyon látványosan. Most azonban, mikor az izraelitákat megannyi 
csapás között semmiféle csapás nem érte, ez a különbség elénk tárja, mint egy képen, Isten 
atyai gondoskodását a népéről. Emiatt jelenti ki, hogy és nemzetségeikben nem volt beteges, 
vagy ingadozó,2334 mert a כשל kashal szó mindkettőt jelenti. Én azonban jobbnak látom ebben 
az értelemben fordítani: miközben az egyiptomiak a pusztulás felé siettek, Isten népe eleven 
maradt, és mentesült minden betegségtől. Mikor a zsoltáros azt mondja: kihozá őket, majd 
hozzáteszi: nemzetségeiben, ott egy egyes szám – többes szám váltás történik, ami 
meglehetősen szokásos a héber nyelvben. Egyesek a nemzetségeiben birtokos esetet Istenre 
vonatkoztatják, de félek, hogy ez túlontúl erőltetett. 

38. Örült Égyiptom, mikor kijövének. A zsoltáros azzal a további körülménnyel 
mutatja be Isten hatalmát, hogy az egyiptomiak készségesen megengedték a távozást a 
választott népnek akkor, amikor semmi sem állt távolabb a szándékaiktól. Jóllehet azt akarták, 
hogy százszoros halált haljanak, mégis úgy vélték, hogy törököt fogtak, ahogyan mondani 
szoktuk, s így a bosszútól való félelem határozottabbá tette őket arra, hogy annak a népnek 
még az emlékezetét is eltöröljék. Ebből következik, hogy valamennyien azonnal félreállították 
korábbi céljaikat, ez tehát az isteni gondviselés titkos munkája volt.2335 Ugyanezt jelenti az 
előző igeversben az és kihozá őket ezüsttel és arannyal mondat is. Az egyiptomiak maguktól 
soha nem lettek volna hajlandók azért kifosztani magukat, hogy azokat gazdagítsák meg, 
akiket inkább megöltek volna. Isten nagylelkűsége volt ez, Akinek a kezében van, és Akinek a 
rendelkezésére áll a világ összes kincse. Ő erővel is elvehette volna az egyiptomiaktól, amit 
nekik adott, de inkább úgy hajlította a szíveiket, hogy önként üresítsék ki magukat. A mert a 
tőlök való félelem megszállta őket kifejezést passzív módon kell érteni, mert nem az izraeliták 
féltek az egyiptomiaktól, hanem pont fordítva, ők rettegtek az izraelitáktól. S a próféta nem is 
közönséges félelemről beszél. Nem sokkal előbb a félelem kegyetlenségre és zsarnokságra 
sarkallta őket, ám amíg egészen addig a napig fékezhetetlen rettenthetetlenséggel próbálták 
lerázni minden félelmüket, most Isten hirtelen rendkívüli félelemmel sújtotta őket a porba. 

                                                
2333 Utalás ez arra, hogy az izraeliták magukkal vitték az egyiptomiaktól kapott ezüstöt és aranyat az indulás 
során Egyiptomból, 2Móz12:36. 
2334 „S nem volt közöttük egyetlen ingadozó sem. A Septuaginta a כשל szót az ασθενης beteges szóval fordította, 
így úgy értelmezte a zsoltáros szavait, hogy nem volt senki, aki ne lett volna képes követni a tömeget, azaz 
senkit sem gátolt betegség, vagy gyengeség az utazásban.” – Phillips. Micsoda élénk ellentét az ő, valamint az 
elnyomói állapota között. Miközben minden egyiptomi otthonban ott hagyta a halál a maga áldozatát, Izrael 
egyetlen gyermeke sem volt képtelen a menny által irányítottan kimenekülni a rabszolgaság földjéről. 
2335 A fáraóra és a népére az izraeliták elengedésének megtagadásáért zúduló súlyos és lehengerlő csapásokból 
elkezdték összekapcsolni ennek a népnek a jelenlétét a földjükön az isteni nemtetszés legfélelmetesebb 
megnyilvánulásaival. Ez végül oda vezette őket minden makacs megátalkodottságuk után, hogy hálásak 
legyenek a gyűlölt törzsek távozása miatt. 
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Azt tehát joggal számítja Isten csodálatos hatalmának megnyilvánulásai közé, hogy Ő 
legyőzte a féktelen dühöt, ami az egyiptomiakat korábban fűtötte, így szabad távozást 
engedtek azoknak, akikről eldöntötték, hogy kegyetlenül fognak velük bánni, s 
rabszolgamunkában. Mintha a juhokat tette volna félelmetessé a farkasok számára. 

 
39. Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel. 
40. Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. 
41. Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. 
42. Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a melyet tőn Ábrahámnak, az 

ő szolgájának. 
43. Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígassággal. 
 
39. Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket. A zsoltáros itt bizonyos csodákat sorol fel, 

melyekkel Isten továbbra is a kegyelmét árasztotta az Ő népére a pusztaságban. A sorrend 
méltó a figyelemre, mert nem csekély megerősítést jelentett a szabadítás páratlan munkája 
mellé, mikor Isten továbbra is a vezetőjüknek mutatkozott a vándorútjukon. Ennek 
megfelelően, miután átkeltek a Vörös-tengeren, napközben felhőt terjesztett ki föléjük, hogy 
védje őket a Nap hevétől, éjszaka pedig egy tűzoszloppal világított nekik, hogy még a 
sötétségben is rendelkezésükre álljon az Ő jelenlétének fényes jele. Jósága eme folytonos 
mutogatása kétségtelenül az Ő örök szeretetének megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka volt, a 
nyílt bemutatása annak, hogy örökbe fogadta Ábrahám gyermekeit, s mindvégig az Ő 
védelme alatt táplálja majd őket. Ami a fürjeket illeti, ezt a tényt itt más célból említi, mint a 
Zsolt78:27-ben. Ott az a tény, hogy Isten bőségesen szállít fürjeket, inkább a haragjának, 
semmint a nagylelkűségének van tulajdonítva, hogy a nép megelégíthesse a testet, s láttuk 
annak a zsoltárnak a magyarázatánál, hogy ezt ott a zsoltáros okként említi a feddésre. Az 
előttünk álló igeszakaszban azonban figyelmen kívül hagyva a hálátlanságukat, a próféta az 
isteni szeretetteljesség irántuk való folytonos megnyilvánulását ünnepli. Egyesek azonban a 
könyörgött szót hajlamosak rossz értelemben venni, mert a nép nem alázattal kereste az 
Istent,2336 hanem a türelmetlenségük folytán végül zúgolódni kezdtek, vagy inkább arrogáns 
módon szóltak Ellene. Így véve az igeszakasz kiegészítésképpen azt jelentené, hogy Isten, 
eltávozván a saját igazságától, alkalmazkodott még az istentelen vágyaikhoz is. Mivel 
azonban a zsoltáros a vétküket itt nem említi, nyugodjunk bele abba a jelentésbe, mely a 
legegyszerűbb: az Isten által kimunkált szabadítást megerősítő áldásokat halmozza itt fel. 
Ezután következik a mennyei kenyérrel elégítette meg őket. Ez a hivatkozás, amint azt máshol 
már láttuk, kiváltképpen a mannára vonatkozik. Az általunk elfogyasztott élelem természetes 
módon a földből származik, de ekkor nagyobbra nyitotta a kezét a zsidóknak, s közvetlenül a 
mennyből táplálta őket. S miután nem volt elég a számukra élelemtől felüdülni, mikor éhesek 
voltak, amíg nem voltak ellátva itallal is, a zsoltáros hozzáteszi: a kősziklát is megnyitotta, s 
abból vizek folytak folyóként a száraz helyeken, vagy a sivatagban. 

42. Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről. A zsoltáros ismét az okot említi, 
amiért Isten oly kegyesen bánt ezzel a néppel, s oly kedvesen tartotta fenn őket: nevezetesen 
hogy teljesítse ígéretét. Szövetségre lépett ugyanis Ábrahámmal, megfogadván, hogy az ő 
magvának Istene lesz. S nem ok nélkül tanítják a próféták oly gondosan, amiképpen látjuk, 
hogy teszik, hogy az ingyenes szövetség a forrás, ahonnan a nép szabadulása és folytonos 
jóléte áradt. Ezáltal Isten kegyelme ismertebbé vált, mert mindaz, ami megtörtént, 
egyáltalában nem véletlenül és előrejelzés nélkül következett be, hanem annak beteljesedése 
volt, amit Isten négyszáz évvel korábban ígért meg. Isten tehát a megelőző korokban adott 
világosságot ígérete szavainak, hogy az Ő kegyelme és igazsága még szembeszökőbb legyen. 
                                                
2336 „A történelemből nem az derül ki, hogy az izraeliták egyáltalában könyörögtek volna Istenhez, hanem csak 
Mózes és Áron ellen zúgolódtak, amiért kihozták őket a pusztába”. – Phillips. 
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Emiatt ismétli meg a próféta, hogy Istent nem valamiféle új ok indította a népe 
megszabadítására, hanem ezt megcselekedve az volt a célja, hogy bizonyítsa a szövetség 
iránti hűségét, s hatályba léptesse azt pont úgy, ahogyan egy embernek elő kell ásnia a földből 
a kincset, amit oda rejtett. Abban sem kételkedhetünk, hogy a próféta még tovább is akarta 
vezetni honfitársainak hitét – az volt a célja, hogy az utódaikat minden kétséget kizáróan 
meggyőzze: ahogy Isten annak a generációnak a tapasztalataival bizonyította a több 
évszázaddal korábban adott ígéretének biztos és alapos igazságát, úgy velük sem fog másként 
viselkedni, amint atyáik megtapasztalták a múltban. Ennek megfelelően illeti ezt az ígéretet a 
szentséges díszítő jelzővel, jelezvén, hogy Ábrahám halála után is csorbítatlanul megmaradt 
annak kiválósága és hatékonysága. Isten Ábrahámnak tette azt, de a szövetség ereje nem halt 
meg vele. Isten továbbra is hűségesnek mutatkozott a pátriárka leszármazottai iránt. 

43. Kihozá azért az ő népét örömmel. A próféta azért említi meg az örömöt és a 
boldogságot, hogy még jobban felnagyítsa Isten kegyelmének nagyságát. Nem csekély dolog 
volt az, hogy mikor az egyiptomiakat súlyos és félelmetes csapások érték – mikor az egész 
királyság tele volt sírással és zokogással, s mikor majdnem minden házban volt holttest – a 
nép, mely korábban hatalmas nyomorúságban nyögött, vagy inkább majdnem elpusztult, most 
örömteli szívvel jöttek ki. A hivatkozás az Isten választottjaira arra emlékezteti őket, hogy ezt 
a kegyet nem a saját érdemeik alapján, vagy a nemzetségük értéke folytán kapták, hanem mert 
Isten örökbe fogadta őket, s az emberek, akikben semmi hencegésre méltó sem lévén, 
megtanuljanak egyedül Istenben dicsekedni. 

 
44. És nékik adá a nemzetek2337 földét, és öröklék a népek2338 fáradságos 

szerzeményét. 
45. Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek 

az Urat!  
 
44. És nékik adá a nemzetek földét. A zsoltáros a végső okkal hozakodik elő, amiért 

Isten oly sok módon mutatta be csodálatos hatalmát a nép megszabadításában, amiért nem 
szűnt meg őket táplálni és védelmezni a pusztaságban, s amiért birtokukba adta a földet, amint 
megígérte, s ez nem volt más, mint hogy teljességgel az Ő szolgálatára adhassák és 
szánhassák oda magukat. S tulajdonképpen a mi kiválasztásunknak célja is az volt, hogy 
legyen népe a Földön, akik Őt hívják segítségül és szolgálják. S hogy még hatékonyabban 
ösztönözze a zsidókat a hálaadásra, a próféta annak kijelentésével magasztalja fel az isteni 
jóság nagyságát, hogy nemzetek földjét foglalták el, s mindazok a javak, melyeket a sok 
országban nagy munkával teremtettek meg, most mintegy örökösödési jogon kerültek a 
birtokukba. A többes szám mind a nemzetek, mind a népek szavak esetében arra szolgál, hogy 
még ragyogóbb fényben tüntessék fel az isteni jóságot ebben a dologban. A zsoltár Isten 
dicsőítése módjának rövid meghatározásával zárul: hogy megtartsák az Ő törvényeit. Nem 
elegendő az Ő kegyelmét pusztán nyelvvel ünnepelni. Ehhez hozzá kell tenni a gyakorlati és 
tapasztalati kegyességet is. S miután Isten elvet minden ember által kitalált istentiszteletet, az 
egyetlen maradék módja annak, hogy Őt helyesen tiszteljük, a parancsolatainak megtartása. 

                                                
2337 Károlinál: pogányok – a ford. 
2338 Azaz, a munkájuk gyümölcseit: épületeiket, szőlőskertjeiket, megművelt földjeiket, stb. Az izraeliták 
birtokba vették a Kánaán földjét, s természetesen az ezzel járó, a korábban ott lakottak munkálkodásából 
származó javakat is. Lásd 5Móz6:10-11, Józs24:13. 
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106. zsoltár 
 
Ez a zsoltár különbözik az előzőtől, mivel ott a zsoltáros azt mutatta be, hogy Isten 

több, mint nagylelkű Atya volt a választott népéhez azért, mert az eljövendő korokban így 
akarta Magának megteremteni a tiszta imádók nemzetét. Itt viszont elismeri, hogy ezek a 
figyelemre méltó jótétemények a kárukra lettek, mert a zsidók időről-időre lerázták magukról 
Isten igáját, aljas módon visszaéltek a kegyességével, megannyi mocsokkal szennyezvén be 
magukat, s galád módon eltávolodván az Ő Ígéjétől. Mindazonáltal ez nem annyira feddés, 
vagy panasz, mint inkább a bűneik megvallása, hogy bocsánatot nyerhessenek azokra. A 
próféta ugyanis Isten dicséretével kezdi abból a célból, hogy mind önmagát, mind másokat a 
Belé vetett jó reménységre serkentse. Ez után azért imádkozik, hogy Isten továbbra is 
részesítse áldásaiban Ábrahám magvát. Mivel azonban a nép, oly sokszor elszakadván 
Istentől, méltatlanná vált arra, hogy Ő továbbra is kegyes legyen velük, a zsoltáros azt kéri, 
hogy a bűnbocsánat terjedjen ki rájuk. Mindezt azután, hogy megvallotta: az elsőtől az 
utolsóig provokálták Isten haragját a gonoszságukkal, hálátlanságukkal, gőgjükkel, 
hitszegésükkel, és egyéb bűneikkel.2339 

 
1. Halleluja.2340 Magasztaljátok az Urat, mert jó;2341 mert örökkévaló az ő 

kegyelme. 
2. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét? 
3. Boldog, a ki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben.2342 
4. Emlékezzél reám, Uram, néped iránti jóakaratoddal;2343 jőjj el hozzám 

szabadításoddal, 
5. Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped 

örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel! 
 
1. Magasztaljátok az Urat. Ez a buzdítás egészíti ki a bevezetés hiányosságát: nem 

mintha a zsoltár semmi mást nem tartalmazna, mint hálaadást és Isten dicséretét, hanem hogy 
a nép a múltbeli kegyesség megtapasztalásával elnyerhesse a megbékélés bizonyosságát, s 
ebből fakadóan táplálja a reménységet, hogy jóllehet Isten most haragszik rájuk, nemsokára 
azonban megbékül. Isten dicséreteit ünnepelve tehát azokra a dolgokra emlékezteti őket, 
melyek a jelen bajok miatt fellépő szomorúságukat hivatottak enyhíteni, megelevenítvén a 
lelküket, és meggátolván, hogy kétségbe essenek.2344 

                                                
2339 Ennek a zsoltárnak az első, és a két utolsó verse alkotják annak a zsoltárnak a részét, amit Dávid Aszáfnak és 
a testvéreinek adott át, hogy a frigyláda előtt énekeljék, miután az felvitetett Obed-Edom házából a Sion hegyére. 
Lásd 1Krón16:34-36. Ezért ezt a zsoltárt Dávidnak tulajdonítják. Az ókorban sokan gondolták úgy – és őket 
követik Horsley és Mudge is – hogy a fogság alatt íródott, a véleményüket főleg a 47. versre alapozva. Mivel 
azonban ez az igevers szerepel Dávidnak az 1Krón16:35-ben feljegyzett zsoltárában is, így az érv világosan 
alaptalan. 
2340 A Károli-fordítás szerint: Dicsérjétek az Urat – a ford. „הללו יה, Dicsérjétek az Urat. Ezek a szavak alkotják 
a bevezetőt, és nem szabad úgy tekinteni, hogy bármely részét képezik a zsoltár szövegének. A kaldeus változat 
bevezetőként tartja meg, a Septuaginta és a Vulgata a héber szavakat ismétli meg egybekapcsolva, míg a szír 
változatban a helyükön a zsoltár egyfajta tartalomjegyzéke áll.” – Phillips. 
2341 „ טוב-כי , mert jó. A משפטיו-t használja hangsúlyosan, jelezvén, hogy Isten mindenféle gonoszság 
hozzákeveredése nélkül jó, tökéletesen jó Önmagában, s mondhatni Ő a forrás, amelyből minden jó árad, s más 
nem is, csak jó. Ezért olvassuk a Mt19:17ben: ’Senki sem jó, csak egy, az Isten’.” – Ugyanott. 
2342 Horsley püspök a משפטיו-t olvasó szír változatot, valamint a עשי-t olvasó többi változatot követve így fordítja 
a szakaszt: „Áldottak, akik megtartják a te ítéleteidet, és igazságot cselekednek minden időben”. 
2343 A Károli-fordítás szerint: népedhez való jóságodért – a ford. 
2344 A hit birodalmához tartozik az isteni könyörület ünneplése a legmegpróbálóbb körülmények közepette. 
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2. Ki beszélhetné el. Ez az igevers kétféle magyarázatot is lehetővé tesz, mert ha a 
rögtön utána következővel összekapcsoltan olvassuk, akkor a jelentése az, hogy nem minden 
ember egyforma az Isten dicséretének feladatában, mert az istentelenek és a gonoszok nem 
tesznek más, csak megszentségtelenítik az Ő szent nevét a tisztátalan ajkaikkal. Ahogyan az 
50. zsoltárban is olvassuk: „A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te 
rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?” S ezért ehhez a mondathoz mintegy 
válaszképpen kell hozzákapcsolni a következőt: Boldog, a ki megtartja a törvényt. Én 
azonban úgy vélem, a prófétának más a célja, nevezetesen hogy nincs ember, aki valaha is 
megpróbálta összpontosítani az energiáit, fizikait és mentálist egyaránt, Isten dicséretére, s ne 
találná magát elégtelennek ehhez a fennkölt alanyhoz, amelynek transzcendens kiválósága 
minden érzékszervünket lenyűgözi. Nem azzal a céllal magasztalja fel Isten hatalmát, hogy 
elrettentsen minket az Ő dicséretének ünneplésétől, hanem inkább eszközként használja ezt, 
hogy a tőlünk telhető legtöbb megtételére késztessen. Vajon ok-e az erőfeszítéseink 
abbahagyására, hogy bármekkora fürgeséggel is járjuk utunkat, mégis messze elmaradunk a 
tökéletességtől? Annak azonban a legnagyobb bátorítással kell minket ihletnie, hogy tudjuk: 
jóllehet a képességeink cserbenhagyhatnak, a szívünkből Istennek ajánlott dicséretek mégis 
kedvesek az Ő számára. Csak óvakodjunk az érzéketlenségtől, mert természetesen nagyon 
abszurd lenne azoknak, akik nem képesek eljutni a tökéletességre, ezt mutatni fel okként, 
amiért annak még a századrészét sem érik el. 

3. Boldog, a ki megtartja a törvényt. Én különbséget teszek a jelen és a megelőző 
igevers között, ám mégis oly módon, hogy megtartom a közöttük fennálló kapcsolatot. A 
próféta ugyanis, miután Isten hatalmát oly hatalmasnak jelentette ki, hogy nincs nyelv, mely 
képes lenne elbeszélni annak minden dicséretét, most azt mondja, hogy pusztán csak az ajkak 
dicsérete nem elfogadható Isten számára, hanem a szív együttműködése is elkerülhetetlen, sőt, 
egész magatartásunknak összhangban kell állnia a dicséret gyakorlásával. Most pedig, mikor 
először megparancsolja a törvény megtartását, majd utána az igazán cselekvést, azzal a valódi 
kegyesség rövid leírását adja meg nekünk. Kétségem sincs a felől, hogy az előbbi mondatban 
a szív őszinte vonzalmát írja le, míg az utóbbiban a külsődleges cselekedetekre utal. Tudjuk 
ugyanis, hogy mindaddig csakis az igazságosság árnyéka áll fenn, amíg az ember teljes 
szívből oda nem szánja magát a becsületesség gyakorlására. A zsoltáros megköveteli a 
kitartást is, hogy senki se képzelhesse azt, hogy megfelelően teljesítette a kötelességét, csak 
azok, akiknek állandó és folytatólagos céljuk az igaz és becsületes életvitel. Nem keveseket 
látunk, akik csak üres megvallásokat tesznek. Mások mutatják az erény némi jeleit, de nem 
viselkednek következetesen egyformán. 

4. Emlékezzél reám. Ezekkel a szavakkal a próféta a legfőbb vágyának mondja, hogy 
Isten terjessze ki rá azt a szeretetet, mellyel az egyház iránt viseltetik, hogy így részesévé 
válhasson minden áldásnak, melyeket a kezdet kezdetétől fogva a választottaira ruház, s 
amelyeket napról napra megújít a számukra. De nem csak a maga számára vágyik erre, hanem 
az egyetemes egyház nevében mond imát egyformán mindenkiért, hogy a példájával a 
kegyeseket hasonló könyörgések előterjesztésére késztesse. Emlékezzél reám, mondja, néped 
iránti jóakaratoddal, azaz add meg nekem is ugyanazt a meg nem érdemelt kegyes 
bánásmódot, amit népedre kegyeskedtél ruházni, hogy soha ki ne vágassak az egyházból, 
hanem mindig a gyermekeid közé számláltassam. A néped iránti jóakarat kifejezést passzív 
módon kell érteni arra a szeretetre, amivel Isten kegyelmesen viseltetik a választottai iránt. Itt 
azonban a próféta egy metonímiát használ Isten szeretete jeleinek kimutatására. Ebből a 
kegyelmes forrásból származik ugyanis az Általa a kegyelméről ténylegesen és gyakorlatilag 
adott bizonyíték. A próféta azonban az Isten népéhez számláltatást a valódi boldogság 
tetőpontjának tekinti, mert ennek segítségével érzi, hogy Isten kibékült vele (s ennél semmi 
sincs kívánatosabb), s mert ezzel az Ő nagylelkűségét is megtapasztalja. Az emlékezzél 
kifejezés az idő körülményére vonatkozik, amint majd a zsoltár vége felé látni fogjuk, hogy 
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akkor íródott, mikor a nép oly gyászos és nyomorúságos állapotban volt, melyben már a 
kegyesek is táplálhattak némi titkos elképzelést arról, hogy az Istenük megfeledkezett róluk. 
Ennek enyhítése a célja a következő mondatnak: jőjj el hozzám szabadításoddal. Istentől 
ugyanis azt kéri, hogy azokat látogassa meg, akiktől látszólag visszavonult, s a szabadításuk 
lesz az Ő irántuk való jóakaratának megmutatása. A következő igeversben ugyanazt ismétli 
meg, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat. Részese akar ugyanis lenni azoknak az 
áldásoknak, melyeknek Isten választottai folytonosan a tudatában vannak. A láthassam ige 
nagyon világosan az áldások élvezetére vonatkozik, mint amiképpen „az Isten országának 
meglátása” (Jn3:3), illetve „a jó és az élet meglátása” (1Pt3:10) is a megfelelő áldásokat 
jelentik. Azok, akik így magyarázzák: hogy megláthassam, amint jót teszel a választottakkal, 
tévednek, mert az előző igevers, melytől ez függ, nem viseli el ezt a fordítást, viszont az 
általam adott magyarázatot alátámasztják a soron következő szavak: hogy örvendezhessek 
néped örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Teljesen nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
próféta igyekszik minden olyan jótétemény részesévé válni, melyek a választottak részét 
képezik, hogy egyedül Istennel megelégedve, örömteli és boldog életet élhessen az ő 
gondviselő gondoskodása alatt. Bármennyire siralmas helyzetben is legyen az egyház, a 
próféta minden zűrzavar közepette még mindig szilárdan ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, 
hogy semmi nincs annál jobb, mint Isten nyájához és népéhez tartozni, Aki mindig a legjobb 
Atyának fog bizonyulni az övéihez, és hűséges őrizője lesz a jólétüknek. Mindössze azt kéri, 
hogy Isten úgy bánjon vele, ahogyan az egyházával szokott, s kijelenti: nem képes elhordozni 
annak gondolatát, hogy elszakítsák az egyház közös sorsától. Ezek a szavak azonban 
tartalmaznak egy hallgatólagos panaszt is arról, hogy abban az időben Isten úgy visszatartotta 
szerető kegyességét az egyházától, mintha mindenestől el is vetette volna őket. 

 
6. Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk. 
7. Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg 

kegyelmed nagyságát, hanem daczoskodtak a tengernél, a veres tengernél. 
8. De ő megsegíté őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. 
9. Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy 

síkon. 
10. És kisegíté őket a gyűlölő kezéből; kimentette őket ellenség kezéből. 
11. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük. 
 
6. Vétkeztünk atyáinkkal együtt. Ezekből a szavakból teljesen világos, hogy noha a 

próféta beszélhetett egy ember személyében, mégis az egész egyház számára közösen 
használható imaformát diktál, mert látjuk, hogy most annak egész testületével azonosítja 
magát. S innentől egészen a zsoltár végéig az ókori történetekből tallózva azt mutatja be, hogy 
atyáikra mindig a rosszindulatú és perverz lelkület volt a jellemző, a romlott, lázadó, hálátlan 
és hitszegő viselkedés Istennel szemben, s megvallja, hogy a leszármazottaik sem voltak 
jobbak. Miután ez a megvallás elhangzott,2345 jönnek, és kérik a bűnbocsánatot. Mivel 
azonban nem kaphatunk bűnbocsánatot, míg előbb bűnösnek nem valljuk magunkat, s mivel a 
szívünk keménysége elzárja előlünk Isten kegyelmét, a próféta – nagyon helyesen – 
alázatosan elismeri a nép vétkeit ebben a súlyos és fájdalmas büntetésben, valamint azt, hogy 
Isten joggal szabhatna ki rájuk még súlyosabb büntetést is. Más szempontból pedig hasznos 
volt a zsidók elé tárni a bűneiket, ha ugyanis Isten túl súlyosan büntet, rögtön azt 
feltételezzük, hogy az ígéretei hiúsultak meg. Mikor azonban, épp ellenkezőleg, arra 
emlékeztetnek minket, hogy a vétkeink jogos jutalmát kapjuk, akkor, ha teljesen megtérünk, 
akkor az ígéretek, melyekben Isten úgy mutatkozik meg, mint aki kibékült velünk, a 

                                                
2345 “Ils vienent a demander pardon de leurs pechez.” 
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segítségünkre lesznek. Emellett az általa használt három, a vétkeikre vonatkozó kifejezéssel 
azok szörnyűségességére mutat rá, hogy ne csak futólag érintse a szívüket (amint az 
rendszerint történni szokott), hanem mélyen sebezze meg azt a fájdalom. Tudjuk ugyanis, 
hogy mennyire megláncolják az embereket a bűneik, s mennyire készek nem törődni azokkal, 
amíg rá nem kényszerülnek a komoly önvizsgálatra. Sőt mi több, mikor Isten ítéletre vonja 
őket, egyfajta verbális megvallást tesznek a bűneikről, miközben a képmutatás elvakítja az 
elméjüket. Mikor tehát a próféta azt mondja, hogy gonoszok valánk, s istentelenekké és 
bűnösökké váltak, akkor nem haszontalan és szükségtelen szószaporítást használ. Vizsgáljuk 
hát meg valamennyien önmagunkat, s könnyen rájövünk, hogy ugyanolyan kényszerítő 
szükségünk van a bűneink őszinte megvallására: jóllehet ugyanis azt nem merjük kimondani, 
hogy nincs bűnünk, mégis, közöttünk senki sincs, aki ne próbálná elkendőzni a bűnét és ne 
keresne kibúvókat arra. 

Nagyon hasonló módon ismeri el Dániel a próféciáinak kilencedik fejezetében a saját 
és a nép gonosztetteinek bűnét, s ezért lehet, hogy ennek a zsoltárnak a szerzője az ő példáját 
követte. Tanuljuk meg mindkettőből: az egyetlen módja annak, hogy Isten tetszését elnyerjük, 
a szigorú önvizsgálat megindítása. Ügyeljünk gondosan arra is, hogy a szent próféták, akik 
soha nem távolodtak el az istenfélelemtől és az Ő imádatától, egyformán a néppel 
egyetemesen vallották meg bűneiket, s tették ezt nemcsak tettetett alázatosságból, hanem mert 
tudatában voltak, hogy őket magukat is megannyi romlás szennyezte be. Mikor ugyanis a 
gonoszság eluralkodik, még a legjobb embereknek is majdnem lehetetlenség megtartani 
magukat fertőzésmentesen annak vészes hatásaitól. Nem másokhoz hasonlítgatva magukat, 
hanem Isten ítélőszéke elé állva azonnal meglátták a menekülés lehetetlenségét. 

Abban az időben az istentelenség akkora mérteket öltött a zsidók között, hogy nem 
csoda, ha még a legjobb és legbecsületesebb emberek is eltévelyedtek, mondhatni a vihar 
hevessége folytán. Mennyire megvetendő hát azok gőgje, akik elképzelni sem tudják, hogy 
bármi módon vétkezhetnének, sőt, akik néhány kortárs fanatikushoz hasonlóan azt képzelik, 
hogy eljutottak a bűntelen tökéletesség állapotába! Észben kell azonban tartani, hogy Dániel, 
aki gondosan megtartotta magát az istenfélelemben, s akit a Szentlélek Ezékiel próféta 
szájával az egyik legbecsületesebb embernek jelent ki, nem színlelő nyelvel jelentette ki a 
saját és a népének bűneit, mikor megvallotta azokat, mélyen átérezvén azok fájdalmasan és 
félelmetesen undorító jellegét Isten szemében. Igaz, őt nem borította el a vétkek özöne 
másokkal egyetemben, de tudta, hogy nagyon sok bűnt követett el. Emellett a próféta nem 
abból a célból hozakodik elő az atyáikkal, hogy a saját bűnösségét enyhítse (ahogyan 
manapság sokan tesznek semmivé minden feddést, azzal védekezvén, hogy atyáiktól tanultak, 
így nem ők, hanem az oktatás a hibás), hanem inkább azt megmutatandó, miért volt kitéve ő 
és a nemzete a súlyos büntetésnek. Azért, mert a legkorábbi csecsemőkoruktól kezdve soha 
nem szűntek meg Isten nemtetszését szítani önmaguk ellenében az újabb és újabb vétkeikkel. 
Ezen a módon vonja be az atyákat a gyermekekkel együtt az elítéltetés sok okába.2346 

7. Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat. Itt elmeséli, miképpen volt a nép 
a rabszolgaságból való kiszabadulása pillanatától kezdve hálátlan Istennel szemben, s 
viselkedtek lázadó módon. Nem is csak egyetlen időszak történetére korlátozza magát, hanem 
a története egész menete azt mutatja be, hogy a nép soha nem hagyott fel a gonosz 
cselekedetekkel, jóllehet Isten elképzelhetetlen szívélyességgel viszonozta azt, s ez eme 
nemzet legyőzhetetlen és kétségbeejtő romlottságának a bizonyítéka. Először a nép 
ostobaságát ítéli el, mint ennek a hálátlanságnak az okát. Ostobaságnak nevezvén nem a sértés 
nagyságát igyekszik enyhíteni (mind azt egyesek gyakorta megteszik), hanem le akarja 
leplezni a nép alávaló és szégyenteljes bolondságát, amiért ennyire nyilvánvaló dolgokban is 
vakoknak bizonyultak. Isten munkái ugyanis olyanok voltak, hogy azokat még a vak is 

                                                
2346 “En beaucoup d’articles de condemnation.” 
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szemlélhette. Honnan máshonnan származhatott volna ez a vaskos tudatlanság, mint hogy a 
Sátán annyira megőrjítette őket, hogy nem vették számításba Istennek még a köveket is 
megindítani képes csodáit? Mikor hozzáteszi: nem emlegették meg, azzal erőteljesebben fejezi 
ki a tudatlanságuk megbocsáthatatlan természetét, sőt azt, hogy a vakságuk inkább az ostoba 
közönyösség, semmint a helyes tanítás hiányának következménye volt. A tudatlanságuk oka 
ugyanis az volt, hogy átsiklottak olyan dolgok felett, melyek önmagukban is kellően 
nyilvánvalóak voltak. Ezután megemlíti, milyen gyorsan fogta el őket a feledékenység, ami 
csak fokozta a vétküket. Csodálatos ugyanis, hogy maga a dolgok látványa sem rázta fel a 
lelküket. Így történt, hogy amint elindultak Egyiptomból, s átmentek a tengeren, máris 
büszkén fellázadtak a szabadítójuk ellen. Hiszen még egy évnek, vagy egy évszázadnak sem 
lett volna szabad kitörölni az emlékezetükből a megemlékezésre ennyire méltó tetteket. 
Micsoda őrültség volt hát abban az időben úgy zúgolódni Isten ellen, mintha Ő engedte volna, 
hogy az ellenségeik lemészárolják őket? A tengernek azt az ágát, melyen átment a nép, a 
héberben Suph-tengernek nevezik. Egyesek sástengernek fordítják, szerintük a סופ suph szó 
tengeri növényt jelent.2347 De bárhonnan is származzon a név, kétség sem férhet a helyhez. 
Nagyon valószínű, hogy azért kapta a nevét, mert bővelkedett a sásban. 

8. De ő megsegíté őket. A próféta itt azt tanítja, amit bárki könnyedén kikövetkeztethet 
az előző mondatból: az izraeliták nem azért menekültek meg, mert méltók voltak arra, hanem 
mert Isten a saját dicsőségére tekintett. Az akadály eltávolíttatott, s Isten azért folytatta annak 
a szabadításnak a megvalósítását, amit megkezdett, hogy az Ő szent neve ne váljon szidalom 
tárgyává a pogányok között. Emellett nem szabad átsiklanunk az Isten neve és az emberek 
érdemei közötti ellentét felett, mert Isten a saját dicsőségének tekintetbe vételén kívül nem 
találhat más okot, aminek a szabadításunkra kellene Őt felindítani. Isten felbecsülhetetlen 
kedvessége, ami ennek az ennyire romlott népnek a kedvéért megváltoztatta a természet 
megszokott rendjét, még látványosabban megmutatkozik abban a beszámolóban, mely ezután 
következik a megtartatásuk eszközeiről. Mikor azt mondja, hogy rákiáltott a tengerre, azzal 
Isten hatalmát magasztalja fel, Akinek a parancsára és akaratára kiszáradt a tenger – a vizek 
visszahúzódtak, így szabad út nyílt a két vízhegy között. A csoda felnagyításának céljából egy 
hasonlatot is felhasznál, melyet minden valószínűség szerint Ézsaiástól kölcsönzött, ő ugyanis 
ezt mondja az Ézs63:13-ban: „Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem 
botlottanak!” Mikor a nép úgy ment át a tengeren, mint egy száraz síkságon, a próféta arról 
                                                
2347 „A Vörös-tengernél, azaz az Arab-öbölnél, szó szerint a Suph-tengernél, ami ha a Suph itt nem tulajdonnév 
(aminek az 5Móz1:1-ben, és kis változtatással a 4Móz21:14-ven látszik), akkor Sástengert jelent, s ezt a tengert 
még mindig ezen a néven nevezik a modern Egyiptomban. Ez, az Ószövetség könyveiben mindvégig előforduló 
megnevezése benne van a szír változatban, s a kaldeus magyarázat szintén sástengernek fordította. Ez a név 
származhat a partja közelében növekedő növényektől, vagy a sástól, vagy a koralloktól, melyekben Diodorus 
Siculus és Kircher szerint bővelkedik, s amelyek jól látszanak átlátszó vizeiben. Finati, Laborde által idézve, 
beszél a vizeinek áttetszőségéről és a fenekén látható korallokról.” – Cresswell. Néha kijelentették, hogy ez a 
tenger a színéről kapta a Vörös nevet. De bőséges bizonyságot tettek azok, akik látták, hogy semmivel sem 
vörösebb, mint a többi tenger. Niebuhr az Arábiáról adott leírásában ezt mondja: „Az európaiak a Vörös-tenger 
nevet szokták adni az Arab-öbölnek, mindazonáltal én nem találtam vörösebbnek, mint a Fekete-tengert, vagy a 
Fehér-tengert, vagy a világ bármely más tengerét.” Artemidorus a Strabo-ban konkrétan kimondja, hogy „zöldes 
színű a benne növekedő tengeri növények és moszatok nagy mennyisége következtében”, amit Diodorus Siculus 
is megemlít róla. A „Vörös-tenger” nevet szemlátomást az Edom névből kapta, aminek a jelentése vörös. S 
jóllehet az egész ószövetségi Szentírásban mindenütt Yam Suph, sástenger a neve, a vele szomszédos országok 
ókori lakói mégis a Yam Edom, Edom tengere névvel illették (1Kir9:26, 2Krón8:17-18). Edom földje kiterjedt az 
Arab-öbölig, s az edomiták, vagy idumeánusok egykor az arab Petra egyik részét, ha ugyan nem az egészét 
foglalták el. A görögök, akik a tenger nevét a föníciaiaktól vették át, akik szintén a Yam Edom néven emlegették, 
ahelyett, hogy Edom tengerének, vagy az Idumeus tengernek nevezték volna, az Edom szót tulajdonnév helyett 
tévedésből köznévnek tekintették, s ennek megfelelően fordították az ερυθρα θαλασσα, azaz Vörös-tenger 
névvel. Ezért a Septuaginta a Yam Suph nevet szintén Vörös-tengernek fordítja, amit az angol változat is 
követett. De a sástenger kétségtelenül a legjobb fordítása a héber szövegnek. Lásd Prideaux’ Connections stb. 1 
kötet, 39-40. oldal. 
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tájékoztat minket, hogy ez egyedül és kizárólag Isten bámulatos hatalmának volt köszönhető. 
Nagyon is lehetséges, hogy a pusztaságban, ahol a nép vándorolt, volt sok szakadék, hegy és 
völgy, valamint csipkés szélű sziklák. De abban nem kételkedhetünk, hogy a próféta Isten 
hatalmát magasztalja fel a tengeren átvezető úttal, s azzal a megfontolással fokozza ezt, hogy 
az út, mely azon a mély tengeren vezetett keresztül, egyenletes volt. Emellett nagyobb erőt 
kölcsönöz a csodának annak kimondásával, hogy az ellenségeiket elborította a víz, mert 
jóllehet a tenger szabad utat engedett Izrael gyermekeinek, úgy elborította és elárasztotta az 
egyiptomiakat, hogy egy sem maradt meg belőlük. S honnan máshonnan származott volna ez 
az azonnali különbség, mint onnan, hogy Isten tett különbséget a két nép között? 

 
12. És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. 
13. Siettek, és elfeledék cselekedeteit;2348 nem várák az ő tanácsát! 
14. Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. 
15. És megadá nékik, a mit kivántak; és ösztövérséget bocsáta lelkökbe. 
 
12. És hittek az ő beszédeinek. Annak kimondásával, hogy hittek Isten szavának, és a 

dicséretét énekelték a próféta nem dicséri őket, hanem inkább kétféleképpen is fokozza a 
bűnösségüket, mert ennyire kétségtelen bizonyságtól meggyőzve mégis azonnal visszatértek a 
megszokott elme-beállítottságukra, és úgy kezdtek lázadozni Isten ellen, mintha soha nem is 
látták volna a csodálatos tetteit. Mennyire megbocsáthatatlan volt az az istentelenség, mely 
egy pillanat alatt képes volt elfelejteni azokat a figyelemre méltó jótéteményeket, melyeket 
kénytelenek voltak elismerni! Lenyűgözve Isten munkáinak pompájától a zsoltáros szerint 
önmaguk ellenére voltak kénytelenek hinni Istenben, és Neki adni a dicsőséget. Ezért a 
lázadásuk bűnös volta csak fokozódott, mert jóllehet a makacsságuk legyőzetett, azonban 
mégis azonnal visszaestek a hitetlenségük korábbi állapotába. Felmerül azonban a kérdés, – 
mivel az igazi hit mindig összhangban van az Íge természetével, az Íge pedig romolhatatlan 
mag, – hogy noha látszólag ez majdnem bekövetkezik, mégsem semmisülhet meg teljesen 
soha. Van azonban ideig való hit, ahogyan Márk nevezi (Mk4:17), ami nem annyira az 
újjászületés Lelkének a gyümölcse, mint holmi ingatag vonzalomé, s hamarosan el is múlik. 
Nem az önkéntes hit az, amit itt a próféta felmagasztal, hanem inkább az, ami a lényszer 
eredménye. Az emberek ugyanis, akár akarják, akár nem, az Isten hatalmáról kialakult érzetük 
miatt kénytelenek bizonyos fokú tiszteletet mutatni Iránta. Ezt az igeszakaszt jól fontolóra kell 
vennünk, hogy az emberek, akik egyszer engedelmeskedtek Istennek, be ne csapják magukat, 
hanem tudhassák, hogy a hit próbaköve az, mikor spontán módon veszik Isten Ígéjét és 
állandósultan kitartanak az engedelmességben iránta. 

Az emberek állhatatlanságának kimutatása végett mondja, hogy siettek. Egyesek ezt 
így magyarázzák: miután útnak indultak, siettek a Márának nevezett helyre. Ez azonban 
nagyon megszelídített bemutatását adja annak a hangsúlyos stílusnak, amelyben itt a próféta 
beszél, mikor súlyosan megfeddi az elsietett és hanyatt-homlok történt eltévelyedésüket 
amiatt, hogy csak rövid ideig hittek, és gyorsan elfelejtették Isten cselekedeteit. Ők ugyanis 
csak három napig utaztak a pusztaságban a tengertől Máráig, de mégis zúgolódni kezdtek 
Isten ellen, mert nem találtak iható vizet.2349 Emellett azt is meg kell figyelnünk, amit már 
                                                
2348 A Károli-fordítás szerint: Hirtelen elfeledék cselekedeteit – a ford. 
2349 A történet, amelyre itt utal, a 2Móz15-ben olvasható. A 22. versben azt olvassuk, hogy az izraeliták 
„menének Súr puszta felé; három napig menének a pusztában és nem találának vizet”. Ezután 
jutottal Márába, ahol bőven volt víz, de olyannyira keserű, hogy nem voltak képesek meginni. Csalatkozván így 
a reménységeikben, melyeket ezeknek a vizeknek a megpillantása váltott ki belőlük, Mózes ellen zúgolódtak, és 
ezt mondták: „Mit igyunk?” Micsoda gyors átmenet ez a hálaadástól és a dicsérettől a zúgolódáshoz! Amint új 
megpróbáltatás érte a népet, azonnal türelmetlenekké váltak, elfeledkezvén a csodák hosszú sorozatáról, melyek 
az ő egyiptomi szabadulásuk érdekében történtek, és nem bízván Istenben azonnal lázadozni kezdtek Ellene, és 
Mózes, a vezetőjük ellen. 
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máshol is láttunk, nevezetesen: az egyetlen ok, amiért az emberek annyira hálátlanok Istennel 
szemben az, hogy megvetik az Ő jótéteményeit. Ha ezek emléke szilárdan rögzülne a 
szívünkben, az az Ő félelmében minket megtartó zablaként működne. A próféta leírja, mi volt 
a vétkük: nem nyomták el a vágyaikat addig, amíg jó alkalom nem kínálkozott ezek 
kielégítésére. A vágyaink kielégíthetetlen természete bámulatba ejtő abban a tekintetben, 
hogy jóformán egy napot sem adunk Istennek azokat kielégítendő.  Ha ugyanis nem elégíti ki 
azokat azonnal, türelmetleneké válunk, s abba a veszélybe kerülünk, hogy kétségbe esünk. Az 
tehát a nép hibája volt, hogy nem vetették minden gondjukat Istenre, nem hívták Őt 
nyugodtan segítségül, s nem vártak türelmesen, amíg kegyeskedett megválaszolni a 
kéréseiket, hanem vakmerő sietséggel törtek előre, mintha ők diktálnák Istennek, mit kell 
megtennie. S az elhamarkodott törtetésük bűnének fokozása végett használja a tanács 
kifejezést, mert az emberek sem azt nem engedik Istennek, hogy bölcs legyen, sem a 
tanácsára sem látják helyesnek várni, hanem előrelátóbbak, mint kellene, s inkább uralnák 
Istent, semmint megengednék, hogy Ő uralja őket, amint Neki tetszik. Azonban hogy ne 
bőszítsük fel Istent, mindig tartsuk magunkat ahhoz az alapelvhez, hogy engedjük Neki 
megtenni azokat a dolgokat, melyek szerinte a javunkat szolgálják. S a hit valóban megfoszt 
minket a saját bölcsességünktől, s lehetővé teszi, hogy reménykedve és csendesen megvárjuk, 
míg Isten elvégzi a saját munkáját. Ezzel ellentétben a testi vágyaink mindig megelőzik Isten 
tanácsát a nagy sietségükkel. 

14. Epekedés epeszté őket. Azzal folytatja, hogy a történetnek megfelelően megemlíti 
a bűnt, amit a tanítói hivatalának megfelelően röviden már megjegyzett. Ha bárki megkérdezi, 
mi módon nem figyeltek Isten tanácsára, arra azt válaszolja, hogy a vágyaik kielégítésébe 
merültek. Az egyetlen módja ugyanis a helye mértékletességgel történő tevékenykedésnek, ha 
Isten uralkodik a vágyaink felett és szabályozza azokat. Annál inkább szükséges tehát 
megzaboláznia az erőteljes hajlamot a testi vágyak, mely természetünknél fogva tombol 
bennünk. Bárki engedi ugyanis, hogy többre vágyjon, mint ami szükséges, nyíltan száll 
szemben egyenesen Istennel, mivel minden testi vágy közvetlenül Vele szegül szembe. 

Istent próbára tenni annyi, mint többre vágyni, mint amennyit Ő akar adni. S mivel 
Istent különböző módokon lehet próbára tenni, a próféta itt ezek közül az egyikre utal, 
nevezetesen hogy a nép annyira öntelt volt, hogy Istent a saját agyszüleményeiknek 
megfelelően korlátozták, s így elvetvén az utat, melyet követniük kellett volna, Istennek 
teljesen új sajátságot tulajdonítottak. Mintha ezt mondták volna: ha Isten nem táplál minket 
hússal, akkor mi nem tekintjük Őt Istennek. Ő adott nekik olyan táplálékot, aminek ki kellett 
volna őket elégíteni. S jóllehet Istent semmi sem korlátozza, Ő mégis azt akarja, hogy 
elméinket rendeljük alá azoknak az eszközöknek, amelyeket Ő rendelt el. Például, noha képes 
minket kenyér nélkül is táplálni, mégis azt akarja, hogy az életünket azzal tartsuk fenn. Ha 
viszont azt elhanyagoljuk, és más táplálási módot akarunk Neki mutatni, azzal próbára 
tesszük a hatalmát. 

15. És megadá nékik, a mit kivántak. Finom szójáték van a רזון razon szóban, mert ha a 
 tsadi-t olvasunk, akkor a szó jelentése jótetszés lesz. A próféta tehát a צ zajin betű helyett ז
vágyakozásukra utalva egy olyan szóval, mely nagyon hasonlít a jótetszéshez, vagy a 
kívánáshoz, azt mondja, hogy Isten ösztövérséget bocsáta lelkökbe, ami azt jelenti, hogy bár 
tényleg kielégítette a nép mértéktelen vágyait, de tette ezt oly módon, hogy akik megvetették 
a mannát, nem kaptak mást, mint ösztövérséget.2350 A próféta tehát szemlátomást azzal 

                                                
2350 Utalás ez azokra a fürjekre, melyeket Isten megadott a népnek a húsra vonatkozó kérésükre, de amelyek a 
heves falás következtében nem tápláléknak, hanem a betegségforrásának bizonyult. Mikor az élelem minőségileg 
egészségtelen, vagy egészséges bár, de túl sokat fogyasztanak belőle, a természet nagyon hevesen igyekszik azt 
kivetni magából különféle kiürülésekkel, amit a testi erő gyors és majdnem hihetetlen lecsökkenése is követ. Az 
izraeliták, mikor Isten fürjeket adott nekik, mértéktelenül falni kezdtek (2Móz16:8, Zsolt78:25, 29). Ennek 
hatására sújtotta őket a hirtelen jövő és sorvasztó betegség, amit egyesek kolerának feltételeznek. Ez a betegség 
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vádolja a népet, amit mi is naponta látunk azok között, akik luxusban élnek, s akik finnyásak, 
különösen a gyomrukat illetően, mert a bele töltött fertőzött folyadékok miatt nem vágynak az 
egészséges élelmiszerre. Az efféle emberek csak a káros ételekre vágynak, ezért minél jobban 
tömik azokat magukba, annál inkább válnak a kártékony szokások teremtményeivé, s így 
nagyon rövid időn belül maga az élelem sorvasztja el őket. A próféta tehát látszólag az elmére 
vonatkoztatja azt, amit a test egészségtelen állapotáról mond, s a zsidókat azokhoz a morbid 
emberekhez hasonlítja, akik falánksága ahelyett, hogy egészségben tartaná őket, inkább a 
kárukra van, mert semmiféle táplálást sem kapnak az élelmüktől. Ennek oka pedig az, hogy 
Isten visszatartotta az áldását az élelemtől, mely után oly mértéktelenül epekedtek, hogy ez 
legyen a büntetésük a vétkükért, és így alázza meg őket. Az ő romlottságuk azonban oly 
hatalmasnak látszik, hogy még ez a büntetésmód sem győzte meg makacs szíveiket. 
Közmondás, hogy a bolondok a gonosz megtapasztalásából szereznek bölcsességet. Milyen 
ostobáknak és javíthatatlanoknak kellett hát lenniük azoknak, akiket még maga a kényszer 
sem volt képes megjobbítani! 

 
16. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje, Áron ellen. 
17. Megnyilt a föld és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. 
18. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeté el a gonoszokat. 
19. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. 
20. Felcserélték az ő dicsőségöket: ökörnek képével, a mely füvet eszik. 
21. Elfeledkezének Istenről, szabadítójokról, a ki nagy dolgokat művelt 

Égyiptomban, 
22. Csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. 
 
16. És irigységre indulának. Nagyon röviden egy másik vétekre utal, s teszi ezt is oly 

módon, hogy mind saját magának, mind másoknak bőséges alapot szolgáltatasson az 
elgondolkodáshoz. Mert ahogyan a nép újabb és újabb módokat kitalálván a vétkezésre oly 
sok ravaszságot mutatott Isten haragjának kiprovokálásában, úgy kell nekünk is egyre 
nagyobb félelemmel eltelni ezen az alapon. Sőt, mikor azt mondja, hogy irigykedtek Mózesre 
és Áronra, az azt jelenti, hogy az ördögi büszkeség hatása alatt fellázadtak Isten ellen, és 
megpróbálták lerázni magukról az igáját. Ennek megfelelően mondta nekik Mózes: „Mi 
vagyok én, és micsoda Áron, hogy ellenünk zúgolódtok?” (4Móz16:11).2351 Miután Isten 
akarata volt a nép irányítása Mózes és Áron közreműködésével, nem engedelmeskedni az ő 
irányításuknak valójában makacs ellenszegülést jelentett Magának Istennek a tekintélyével 
szemben. Nagy a fontossága tehát az irigykedtek kifejezésnek: nevezetesen mikor Isten a 
legnagyobb kedvességgel, és gondossággal bánt Izrael gyermekeivel, ők mégis 
elégedetlenkedtek a sorsukkal, és lázadoztak Ellene. Szolgálhatott ez az őrültség bármi más 
célt, mint azt, hogy megmutassa: lerázván magukról minden további függést Isten 
gondviselésétől a támogatásukat illetően, és igyekeztek maga a menny fölé emelkedni? Ebben 

                                                                                                                                                   
az erő gyors elvesztésével és az egész test kóros lesoványodásával jár. Ezt a véleményt látszik alátámasztani a 
4Móz11:20, ami azzal fenyegeti őket, hogy a fürjek majd „az orrukon jönnek ki”, ami talán azt a heves hányást 
jelzi, amivel ez a betegség jár. Valóban azt olvassuk, hogy az Úr igen nagy csapással verte meg a népet 
(4Móz11:33). Isten tevékenysége, még ez a csodálatos tevékenysége is, megengedi az eszközök alárendelését. 
French és Skinner így olvassák a mondatot: „De pusztító betegséget küldött rájuk”. „A רזה, legyengíteni, 
lesoványítani szó”, mondja Hammond „a Sof2:11-ben az elfogyatja kifejezéssel szerepel, mikor Isten azzal 
fenyeget, hogy lesoványítja, azaz elpusztítja az összes istenséget. Ezért a רזון fordítható általánosabban 
pusztításnak, vagy csapásnak is, s ezért fordítja R. Tanchum Sofóniás alapján megsemmisülésnek”. 
2351 Pontosabban (Károlinál) így olvasható: Azért hát te és a te egész gyülekezeted az Úr ellen gyülekeztetek 
össze; mert Áron micsoda, hogy ő ellene zúgolódtok? – a ford. 
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az értelemben nevezi a zsoltáros Áront Isten szentjének,2352 hogy tudhassuk: mind ő, mint 
Mózes Istennel volt azonosítva, mert az egyik személyben a megnevezés mindkettőjükre 
vonatkozik, s ezen a módon mutatja meg a próféta, hogy őket az Isten ruházta fel ezzel a 
tekintéllyel, ezért tehát mikor – és minden erejükkel – nem tisztelték ezeket a szenteket, 
Dáthán és Abirám nem az emberek, hanem Isten ellen lázadt. 

17. Megnyilt a föld. A bűnük szörnyűségessége meglátszik az őket sújtó büntetés 
nagyságában. A próféta célja azonban az volt, hogy vádolja, és nyilvánosan megfeddje a nép 
makacsságát, akik, nagyon távol állván a megjobbulástól Áron és Mózes helyesbítésére (bár 
Isten bosszúja olyan szörnyű volt, hogy még majdhogynem a köveket is megindította), csak 
még makacsabbul viselkedtek. Bizonyára borzalmas esemény volt, mikor a föld elevenen 
nyelte el Dáthánt és Abirámot, valamint minden seregüket, s mikor tűz szállt le a mennyből 
őket megsemmisítendő, amiképpen Mózes mondja: „Ha úgy halnak meg ezek, a mint meghal 
minden más ember, és ha minden más ember büntetése szerint büntettetnek meg ezek: akkor 
nem az Úr küldött engemet. Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja 
az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, a mi az övék, és elevenen szállanak alá pokolba: akkor 
megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.” (4Móz16:29-30). Mikor az izraeliták 
úgy megbolondultak, hogy fellázadtak Isten ellen, akkor a betegségük szörnyűséges 
természete abban mutatkozott meg, hogy nem volt orvosolható a rá adott kemény 
orvossággal. S miután még a képmutatók is félnek, mikor megérzik Isten szigorúságát, az 
ostobaság csúcsa volt a részükről Istennel veszekedni és civakodni, mikor a bűneiket 
csapásokkal sújtotta. Ha pedig bárki megkérdezi: miért sújtja Isten néhányuk vétke miatt az 
egész népet, a válasz nyilvánvaló: jóllehet csak ketten voltak a lázadásban fő bűnösök, de 
velük tartottak kétszázhetvenen, akiknek a zúgolódásából és gáncsoskodásából 
megmutatkozott, hogy őket is ugyanaz a betegség fertőzte meg. A büntetés nem terjedt túl 
ennek a bűnös összeesküvésnek a vezérein, vagy főkolomposain,2353 azonban Isten célja 
ennek lecsendesítése és a nép egészének megkímélése volt, akik mindazonáltal nagyon 
vágytak az újításra, látván, hogy nem tűrik Mózes és Áron tekintélyét. 

19. Borjút csináltak.2354 Itt a lázadásukat rendkívül aljasnak mutatja be azzal, hogy 
felhagytak Isten igazi imádatával, és borjúképet készítettek maguknak. Mert jóllehet Istent 
akarták tisztelni ezen a módon, a próféta mégis megfeddi brutális ostobaságukat, amiért 
hajlongtak az öntött bálvány előtt,2355 és Istent ökörnek képével, mutatták be a mely füvet 
eszik.2356 Ebből következtet arra a próféta, hogy Isten tisztességéből vettek el, s az Ő 
dicsőségét homályosították el. S bizonyosan így is van, mert jóllehet a bálványimádók azt 
színlelik, hogy nagy buzgósággal szolgálják Istent, ugyanakkor azonban egy látható Istent 

                                                
2352 „A szent, azaz a szent olajjal a papi hivatalra felkent ember, aki a ’Szentség az Úrnak’ feliratú táblát viselte a 
papi süvegjén (2Móz28:36)” – Cresswell. „קדוש יהוה, az Úr szentje. Áront azért nevezik így, mert ő 
elválaszttatott Izrael egész gyülekezetétől, s ki lett jelölve a nyilvános istentisztelet vezetésére, valamint az 
áldozatok felkínálására. Erre utalván mondta Mózes Kórénak: ’Az Úr meg fogja mutatni, kik az Övéi, és ki a 
szent’, (4Móz16:5)” – Phillips. 
2353 “Capitaines et portenseignes.” 
2354 Ez a bálvány látszólag az egyiptomi Ápisz, vagy Szerápisz istennek a kiábrázolása. A szó egy ökör fejét 
jelenti. Az egyiptomiak isteni rangra emelték ezt az állatot, abszurd módon imádták, és jóslatokért folyamodtak 
hozzá. „A modern zsidók azt állítják, hogy őseiket ebben a dologban bizonyos egyiptomi prozeliták vezették 
félre, akik az izraelitákkal tartottak, mikor azok megszabadultak a rabszolgaságból. Megjegyezhető, hogy a 
zsoltáros itt nem tartja meg az időrendi sorrendet az elbeszélésében, mikor a borjúkészítést Dáthán és Abirám 
sorsának beteljesedése elé helyezi. V. ö. 2Móz32:4-5.” – Cresswell. 
2355 „Helyesebben ’a kikalapált kép’, vagy még helyesebben ’a fémes héj’ előtt.” – Horsley. „A héber szót”, 
mondja Mant, „itt, mint máshol is, ’öntött képmásnak’, fordították a fordítók, de tulajdonképpen ’fémházat’, 
vagy ’burkolatot’ jelent a faragott favázon. Gyakorta kapcsolódik a ’faragott [fa] képekhez (szobrokhoz, 
bálványokhoz)’, így Áron borjúja fából készült, és arany borítást kapott”. 
2356 „A mely füvet eszik – az Egyiptomiak, mikor Ápisszal tanácskoztak, egy edényben szénát, vagy füvet tette 
elé, s ha az ökör elfogadta, azt jó szerencsének tekintették.” – Cresswell. 
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állítván maguk elé, elvetik az igazit, istentelenül bálványt alkotván maguknak. A zsoltáros 
azonban még nagyobb istentelenséggel vádolja őket, mikor azt mondja, hogy ezt egy ökörnek 
képével tették meg, a mely füvet eszik, s ezzel állítja szembe az ő dicsőségöket. Látván 
ugyanis, hogy Isten a saját dicsőségével öltöztette őket fel, mekkora őrültség volt Őt nemhogy 
egy ökörrel, de egyenesen az ökör mozdulatlan formájával helyettesíteni, mintha bármiféle 
hasonlóság lett volna a mindenféle élelmet teremtő Isten valamint az ostoba állat között, ami 
csak füvet eszik! 

Szükséges azonban megfigyelni a próféta célját. Ez pedig nem más, mint úgy mutatni 
az emberek vakságára, mint még aljasabbra és megvetendőbbre, mert nem elégedtek meg a 
babonaság megszokott formáival, hanem lerázván magukról minden színlelést, a hamis 
istentisztelet legocsmányabb formájára adták a fejüket. Ha az emberhez hasonló képmást 
próbáltak volna maguknak alkotni az Isten szemléltetésére, már az is azt jelentette volna, hogy 
istentelen módon elveszik Istentől azt, ami jár Neki, de mennyivel szégyenletesebb volt a 
viselkedésük, mikor Istent egy ökörhöz hasonlították? Mikor az emberek az evéssel és az 
ivással tartják fenn az életüket, azzal azt is elismerik, mennyire törékenyek, mert a holt 
teremtményekből nyerik2357 az élet fenntartásához szükséges dolgokat. Mennyivel nagyobb 
hát az Istennel szembeni tiszteletlenségük, mikor a buta barmokhoz hasonlítják Őt? 

Az említett hasonlat emellett a vétkük szörnyűségét is fokozza. Miféle érdemei 
származtak ugyanis a szent népnek abból, hogy az ökör mozdulatlan hasonlóságát imádták az 
igaz Isten helyett? Isten leereszkedett, hogy dicsőségének mindent elborító szárnyait 
kiterjessze Ábrahám gyermekei felett, s így a legnagyobb tisztességben részesítse őket. Ezért, 
megfosztván magukat ettől a tisztességtől a Föld minden nemzete előtt leleplezték az 
aljasságukat. S ezért használja Mózes a mezítelen kifejezést, mikor a bálványimádás eme 
bűnét bemutatja: „És látván Mózes, hogy a nép mezítelen, mert Áron mezítelenné tette őket, 
ellenségeik csúfjára” (2Móz32:25).2358 Ha erre bárki azzal hozakodik elő, hogy a szövetség 
ládája is Isten képviseletére készíttetett, arra azt válaszolom, hogy az a jelkép nem azért 
adatott Izrael gyermekeinek, hogy lekösse a teljes figyelmüket, hanem csak abból a célból, 
hogy segítse és irányítsa őket Isten lelki tiszteletében. 

21. Elfeledkezének Istenről. A próféta megint megismétli, hogy a nép nem egyszerűen 
csak a tudatlanság miatt vétkezett, hanem szántszándékkal is, mivel Isten már nagyon 
kézzelfogható módon mutatta be a hatalmát és a dicsőségét. S miután a menny és a föld 
teremtésében eleve megismerteti magát, az emberek vaksága teljesen megbocsáthatatlan. 
Sokkal súlyosabb azonban Izrael gyermekeinek bűne, akik miután Isten megismertette Magát 
velük a legleereszkedőbb módon, mindenestől elvetették Őt, s a brutális bálványimádás 
gyakorlására adták a fejüket. S miután Isten a mennyből bevetette mindenható hatalmát a 
szabadulásuk végett, bizonyára nem csekély fontosságúak a hatalmának e megmutatkozásai, 
mint nagy neve dicséretének és tiszteletének hirdetései. Ha csak a hatalma általános jeleit 
mutatta volna ki, már annak is nagy figyelmet kellett volna keltenie, és meg kellett volna 
tartania a népet az Isten félelmében és tiszteletében. Miután azonban ezek a csodák olyannyira 
látványosak, vagy inkább félelmetesek és ritkák voltak, a nép nagyon aljas módon járt el, 
mikor becsukták a szemeiket előttük, és bálványimádásra adták magukat. Mert amiképpen a 
Nap ragyogása szétoszlatta a sötétséget, úgy kellett volna minden koholmánynak és perverz 
tévelygésnek semmivé válnia ettől az istenismerettől. 

 
23. Ezért azt mondta,2359 hogy kipusztítja őket; de Mózes, az ő választottja, elébe 

állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. 
                                                
2357 “Empruntent des creatures mortes la continuation d’icelle.” 
2358 A Károli-fordítás szerint: És látván Mózes, hogy a nép megvadula, mert Áron megvadítá vala őket, 
ellenségeik csúfjára. – a ford. 
2359 A Károli-fordítás szerint: Gondolta – a ford. 
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24. És becsmérelték a kivánatos földet, nem hittek az ő igéretének. 
25. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. 
26. De ő felemelé kezét reájok, hogy lesújtsa őket a pusztában; 
27. S hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a 

tartományokban.2360 
 
23. Azt mondta. A próféta ezekkel a szavakkal arról tájékoztat minket, hogy a nép 

egyedül az imában látta a küszöbön álló megsemmisüléstől való megmenekülés egyetlen 
lehetőségét, ami egy időre visszatartotta Isten bosszúját attól, hogy az rájuk zúduljon. De 
nagyon rövid idő alatt visszatértek a szokásos elmebeli hajlandóságukhoz, ami látványos 
bizonyítéka a szívük szörnyűséges romlottságának. Annak megmutatása végett, milyen 
súlyosan megsértették Istent, a próféta azt mondja, hogy meg akarta semmisíteni a vétkeseket. 
Nem mintha Isten alá lenne vetve emberi szeszélyeknek, s egy ideig nagyon haragos lenne, 
majd rögtön utána lecsillapodván megváltoztatná a szándékait, mert Isten az Ő titkos 
tanácsvégzésében már azelőtt eldöntötte a megbocsátásukat, hogy ténylegesen megbocsátott 
volna nekik. A próféta azonban megemlít egy másik célt is, amiért Isten a népet meg akarta 
rettenteni, hogy a tudatára ébredvén és elismervén a bűnük nagyságát, megalázkodjanak 
miatta. Nem mintha Isten Önmagában lenne változékony, hanem az emberek módjára szól, 
hogy még jobban érezhessük a haragját. Mint a király, aki eldöntötte, hogy megbocsát a 
bűnösnek, mégis az ítélőszéke elé állítja, hogy jobban éreztesse vele az iránta megnyilvánuló 
kegyesség nagyságát. Isten tehát, miközben megtartja Magában a titkos céljait, nyíltan 
kijelentette a népnek, hogy olyan vétket követtek el, amely méltó az örök halál büntetésére. 
Ezután azt olvassuk, hogy Mózes a résre állt, ami azt jelenti: közbenjárt Istennél, nehogy az Ő 
félelmetes bosszúja a népre zúduljon. Ez utalás a városok ostromának módszerére, mert ha 
törés támadt a falon a hadi eszközök által, a bátor katonák azonnal a résre álltak, azt 
védelmezendő.2361 Ezért feddi meg Ezékiel a hamis prófétákat, akik Mózessel ellentétben a 
népet megtévesztve a hízelgéseikkel mondhatni sárfalat építenek, s nem állnak a résre a 
csatában: „Nem hágtatok fel a törésekhez, nem falaztatok falat Izráel háza körül, hogy 
megállhassatok a harczban az Úrnak napján” (Ezék13:5). Egyes igemagyarázók úgy vélik, 
hogy a próféta arra az elkülönülésre utal, amit a nép vitt véghez saját maguk között Isten 

                                                
2360 Egyes magyarázók, például Mudge és Horsley nagy nehézségekkel magyarázták ezt az igeverset. „Semmi 
sem hangzott el”, mondja az utóbbi, „a magvak legyőzéséről abban az időben, mikor a szülők kijöttek 
Egyiptomból, s pusztulásra ítéltettek a pusztában. Épp ellenkezőleg, azt az ígéretet kapták, hogy a kicsinyeik, 
azaz akik húsz évnél fiatalabbak voltak az általános seregszemle idején, le fognak telepedni a Kánaán földjén. 
Lásd 4Móz14.” Majd hozzáteszi, hogy „semmi sem hangzott el az említett időszakban a Kánaánban 
letelepítendő magvak szétszóratásáról a tartományokban, a valamikori jövőben”. S az igeverssel kapcsolatos 
megjegyzésében arra a következtetésre jut, hogy egészében véve nem képes kielégítően megmagyarázni. 
Látszólag azonban van utalás az igeszakaszban a később kimondott fenyegetésekre, melyekkel Isten azzal 
fenyegetett, hogy Isten meg fogja büntetni az izraeliták bűneit – fenyegetések, melyek a nép különféle 
szétszórattatásai során teljesedtek be, s amelyek még manapság is beteljesedés alatt állnak: 3Móz26:33, 
5Móz28:64. „Nyilvánvaló”, mondja dr. Morrison, „hogy azok a fordítók tévednek, akik a 27. verset ugyanazokra 
az eseményekre utalónak tekintik, mint a 26. verset. A pusztában a népet a járványnak kellett elpusztítania, míg a 
27. versben fenyegető szétszóratás a száműzetés és a fogságba vitel által következett be.” 
2361 A nép bűnei törést vagy rést nyitottak Isten számára, Aki mint ellenség, betörhetett rajta a 
megsemmisítésükre. Azonban az ostromlott város falaiban támadt résre álló katonákhoz hasonlóan Mózes is, az 
ellenség betörését megakadályozandó, komoly imával megállította azt, 2Móz32:11-14. „Mózest itt a közbenjáró 
szerepében említi a várost falában az ostromlók által ütött résre álló képében, aki minden további támadást 
megakadályozott. A rés jelképét a Szentírás gyakran használja az Isten által véghezvitt valamely pusztítás 
jelzésére. Így a Bír21:15-ben Isten rést פרץ ütött Izrael törzsein, azaz megsemmisítette az egyiket, Benjámint. 
Lásd még 2Sám6:8, Ezék22:30. Ezért ezt az igeszakaszt úgy értelmezzük, hogy Isten megsemmisítette volna az 
izraelitákat, ha Mózes nem állt volna a résre, azaz nem járt volna közbe az imáival pont akkor, mikor az isteni 
ítéletek végrehajtása már-már megkezdődött. A kaldeus változat így magyarázza: Ha Mózes nem állt volna Elé, 
és nem kerekedett volna felül imában, azaz megállította a pusztítást.” – Phillips. 



 1024 

szövetségének, valamint annak a szent viszonynak a megsértésével, amelyben egymással 
álltak, ám a jelentés így is ugyanaz. Mert a szakadásban, ami miatt ezt a jelképet, vagy 
hasonlatot használja, Isten, a nép hűséges védelmezésével fal, vagy erőd volt a számukra. 
Miután azonban újra felszították a haragját, épp rájuk törni készült, hogy megsemmisítse őket, 
ha Mózes nem avatkozott volna közbe a közbenjárójukként. 

24. És becsmérelték. Nyilvánvaló bizonysága volt a zsidók legyőzhetetlen 
romlottságának, hogy miután megfordultak a megsemmisülés állkapcsai között, s alig 
menekültek ki abból a nagy és közvetlen veszélyből, rögvest fellázadtak Isten ellen. Mi volt 
ennek a lázadásnak az oka? A Szentföld megvetése, aminek minden másnál kívánatosabbnak 
kellett volna lenni a számukra. Kánaán földje, mely nekik lett szánva helyként, ahol 
felnőhettek Isten atyai gondoskodása mellett, ahol a pogány nemzetektől elkülönítve csak Őt 
kellett volna imádniuk, s ami a mennyei örökségük záloga volt – ezt az országot itt, és sok 
más igeszakaszban nagyon helyesen nevezik kívánatos földnek. Nem a legaljasabb hálátlanság 
volt tehát megvetni Isten választott népének szent lakóhelyét? Ennek a gúnyolódásnak az 
okára utal a próféta, mikor azt mondja, hogy nem hittek Isten szavának. Ha ugyanis azzal a 
hittel támaszkodtak volna Isten ígéreteire, amilyennel kellett volna, akkor olyan erős vágy 
lobbant volna fel bennünk az után a föld után, hogy az útjukban álló minden akadályt 
legyőzték volna. Emellett, mikor nem hittek az Ő szavának, azzal nemcsak a nekik felkínált 
örökséget utasították el, de lázadást is szítottak a táborban, mintha együttesen keltek volna fel 
Isten ellen. 

26. De ő felemelé kezét. Újabb példáját írja le Isten bosszújának, mely felidézésének 
illett volna mélyen a szívükbe vésődni, hogy miatta állandó félelmet táplálván Iránta, a tőlük 
telhető leggondosabb törődéssel ügyeljenek magukra. De hogy semmi jó sem származott 
ebből, az nyilvánvalóvá teszi: a nép őrültsége gyógyíthatatlan volt. Akkor Isten visszafogta a 
haragját annyiban, hogy nem szórta szét a leszármazottaikat a Föld minden országába, de 
magának ennek a fenyegetésnek elégségesnek kellett volna lennie a gőgjük letöréséhez, ha az 
nem lett volna javíthatatlan. A felemelte a kezét ebben az igeszakaszban kétféleképpen is 
értelmezhető. A Szentírás gyakran mondja Istenről, hogy felemelte a kezét, mikor a büntetés 
kiszabására készül. Általánosan elfogadott azonban, hogy a próféta itt az esküvésről 
beszél,2362 s ezt a véleményt én is azonnal elfogadom. A kezek felemelésének az esküvéshez 
kapcsolódó gyakorlata, mintha Magát Istent hívnák le a mennyből, megszokott és ünnepélyes 
rítus volt közöttük. Ezért tehát helytelenül mondják Istenre, Akinek a méltósága minden mást 
felülmúl, s Aki, amint az apostol mondja, Önmagánál nagyobbra nem esküdhet (Zsid6:13). 
Ennek a jelképnek a használatát tehát úgy kell értenünk, hogy azt a közszokástól kölcsönzi, 
ami akkor uralkodó volt az emberek között. Ha a Szentföld nem őriztetett volna meg a nép 
számára Mózes imái által, akkor valóban szörnyűséges szétszórattatás következett volna be. 

 
28. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. 
29. És felingerelték cselekedeteikkel,2363 és zúdult reájok a csapás. 
30. Ekkor felállott Fineás és ítélt; és a csapásnak vége lőn. 
31. És igazságul tulajdoníttaték néki firól-fira mindörökké. 
 
28. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz. A próféta elmondja nekünk, hogy a zsidók, 

a rendkívül súlyos büntetés fenyegetése után hamarosan újabb fajta hitehagyásba estek. 
Egyesek úgy vélik: közvetve azzal vádoltatnak, hogy a midianiták babonaságaiba estek, 
miután rászedte őket a női intrika. Ez, amint az közismert, volt a célja Bálámnak rögtön az 
                                                
2362 Az igevers arra az esküre utal, mellyel Isten esküdött meg annak a népnek ellenében, 4Móz14:21-23. 
Ugyanerre az esküre utal a Zsolt95:11 is. A kaldeus változat így magyarázza: „Esküre emelte fel a kezét”. 
2363 Az angol változatban a „koholmányaikkal” szó szerepel. Horsley szerint jobban illik ide a 
„csintalanságaikkal” kifejezés. 
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után, hogy megtudta: Isten megtiltotta neki a nép megátkozását. Bálák királynak azt a tanácsot 
adta, hogy Moáb leányait állítsa a nép elé, s az ő vonzerejükkel csábítsa őket a bálványimádás 
gyakorlására: „Ímé ők voltak, a kik Izráel fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr 
ellen a Peór dolgában” (4Móz31:16). S mivel az itt említett bálványimádás a testi intrikák 
következménye volt, egyes igemagyarázók azon a véleményen vannak, hogy ezen az alapon 
kétféle törvényszegéssel is vádolja a népet: nemcsak a midianita nők csábították el őket, de 
más módon is Baál-Peorhoz kötötték magukat (4Móz25). Legyen akárhogyan is, a próféta a 
saját nemzete hitszegése ellen kiált fel, mivel elhagyván az igazi istentiszteletet, megszegték 
azt a szent szövetséget, amellyel eljegyezte őket Magának. Tudjuk ugyanis, hogy Isten mint 
házastársat jegyzi el Magának az egyházát, s mikor az a bálványimádásra adja magát, akkor 
nem kevésbé szégyentelenül szegi meg a hűségét, mint mikor a feleség elhagyja a férjét, és 
házasságtörővé válik. Közismert, hogy a Baál-Peor volt a midianiták bálványa, de nem 
annyira közismert, hogy miképpen kapta ezt a nevet. A בעל Baal név jelentése úr, mester, 
vagy patrónus.2364 Mivel pedig a פער paar jelentése megnyitni, egyesek a megnyitás istenének 
fordítják, s ezt jelölik meg – amit én nem mernék megtenni – annak okaként, amiért 
szégyenteljesen mutogatják magukat a jelenlétében. Ez talán valamely helynek a neve, mert 
tudjuk, hogy a pogányok gyakran adták a bálványaiknak azoknak az országoknak a nevét, 
ahol azokat imádták.2365 Most már értjük a próféta szavainak jelentését: a zsidók gonoszul 
elszakadtak Istentől, s beszennyezték magukat a Baál-Peorhoz történt csatlakozással. Azt 
kimondva, hogy ették a holtak áldozatait,2366 a vétkük nagyobb aljasságára mutat. A 
bálványáldozatok alatt azt érti, hogy a bálványoknak felajánlott dolgokat ették úgy, mintha 
azok részesei lettek volna azoknak az áldozatoknak, melyek az igaz Istenhez, az élet 
kimeríthetetlen forrásához kötötték őket. Ezért a viselkedésük még megvetésre méltóbb volt, 
mikor akarattal adták át magukat a halálnak ezt a szörnyűséges bűnt elkövetve. S tudjuk, hogy 
a lakomáik bizonyos módon kapcsolódtak az istentiszteleteikhez. Ennek eredményeképpen, az 
igaz Istent megtagadván léptek házasságra a halállal, s ezért vádolja őket a próféta nemcsak 
nagyon istentelen viselkedéssel, amiért térdet hajtottak a Baálnak, s áldozatokat kínáltak neki, 
de még azzal is, hogy lakomáztak ezek alatt az áldozások alatt. 
                                                
2364 “Signifie autant comme Maistre ou Patron.” 
2365 Baál nagyon szokásos neve volt a Kelet nemzetei egyik férfi főistenségének, ahogyan Astaróth volt az egyik 
női főistenük. A moabiták, a föníciaiak, az asszírok, a babiloniak, és gyakran a héberek is imádták ezt a bálványt. 
A babiloniak között Bél, vagy Belus volt a neve. Először csak a Napot tisztelhették ezen a néven, mert tudjuk, 
hogy a föníciaiak ezen a néven imádták azt a ragyogó égitestet. Végül azonban sok más bálványra is 
vonatkoztatták az apostol szavainak megfelelően: „Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a 
földön, a minthogy van sok isten és sok baalim, [vagy] úr” (1Kor8:5). Jupiter bálványának a rómaiak között 
vannak különböző nevei, és különféle imádási rítusai vannak, melyek néha azokból a jótéteményekből alakultak 
ki, melyeket a feltételezések szerint az emberekre ruházott, például Jupiter Pluvius, mert esőt adott, Jupiter 
Lucetius, mert fényt adott, Jupiter Altitonans a villámlásból. Néha viszont különböző helyekből alakultak ki a 
nevei, például Jupiter Olympius az Olimposz hegyéről, Jupiter Capitolinus a Capitolium dombjáról, Jupiter 
Latialis Olaszország ama részéről, melyet Latiumnak neveznek. Így voltak Baálnak is különböző titulusai és 
különféle imádási rítusai, melyek hasonlóképpen alakultak ki. Néha a tőle várt jótétemények után kapta a nevét, 
például Baál-Czefón (2Móz14:2), utóbbi szó vigyázót jelen, vagy Baálzebub (2Kir1:2), aminek a jelentése 
legyek ura. Ezen a néven imádták a ciréneiek, de főleg az ekroniták, mivel valahányszor csak áldoztak, hitték, 
hogy az országukat zaklató légyrajok el fognak pusztulni. Máskor külön nevet attól a helytől kapott, ahol 
imádták, mint a Baál-Peor, a Peór hegye után, amiről a 4Móz23:28-ban olvasunk. A templomot pedig, ahová 
ezek az imádók jártak, s amely ugyanezen a hegyen állt, Beth-Peornak nevezték (5Móz3:29). Lehetséges 
azonban, hogy a hegy kapta a nevét az ott imádott istenről. A Jer48:7-ben említett Kámós bálványt is a Baál-
Peornak vélik. „Úgy vélem”, mondja Goodwyn, „hogy ez is a Baál-Peorra vonatkozik mégpedig megvetéssel, 
mintha valaki azt mondaná: ’az ő vak istenük’, a zsoltárnak megfelelően – ’van szemük, de nem látnak’. Az első 
káf betű ugyanis azt jelenti, hasonló, a מוש musch pedig tapogatózni vagy kotorászni vak ember módjára”. Ezt a 
bálványt nevezték Baál-Beritnek, mert az imádói szövetséggel kötődtek hozzá. 
2366 „A holtak” a bálványokra vonatkozó megvető kifejezésnek látszik. Ezeket az igaz és élő Istennel ellentétben 
nevezi így. De utalás is lehet ez arra a tényre, hogy sok pogány bálvány eredetileg ember volt, akiket a haláluk 
után megistenítettek. 
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29. És felingerelték [Istent a] cselekedeteikkel. A próféta még egyszer elmondja: 
másik csapással is kaptak figyelmeztetést azért, hogy megtudják, Isten a nép büntetésével 
mindig nagy figyelmet szentel a saját dicsőségének. Miután azonban nem javultak meg 
ezektől a csapásoktól, ezek a büntetések gyümölcstelenek maradtak. Korábban kijelentette, 
hogy Isten haragja lecsillapodott Mózes imáinak hatására, most elmondja, hogy a csapást 
Fineás közbeavatkozása akadályozta, vagy szüntette meg. Egyesek a פלל pillel szót az 
imádkozni kifejezéssel fordítják, de a másik, az ítéletet végrehajtani kifejezés jobban illik a 
szövetkörnyezetbe, nevezetesen hogy a kicsapongók feletti ítélet végrehajtásában tanúsított 
buzgósága által elfordította Isten bosszúját az izraelitáktól. Felállott, azaz felemelkedett, vagy 
közbeavatkozott, mikor mindenki más gondatlan közönyösséget tanúsított. Miután a zsidók 
tudatában voltak, hogy egyetlen ember közbeavatkozása folytán szűnt meg a csapás, annál 
megbocsáthatatlanabb a makacsságuk, amiért nem szűntek meg vétkezni. Nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy mindezek a dolgok nekünk szólnak. Mikor ugyanis Isten időről 
időre megbüntet minket, s mások példáját elénk állítva megtérésre szólít fel, milyen kevesen 
vannak azok, akiknek hasznára válik ez a helyesbítés! Emellett az is említésre méltó, hogy a 
csapás pont akkor szűnt meg, mikor Fineás végrehajtotta az ítéletet. Ebből megtanulhatjuk, 
hogy a leghatékonyabb mód Isten haragja tüzének kioltására az, amikor a bűnös akarattal 
veszi magára a bűneiért neki kijáró ítéletet. Amiképpen Pál mondja: „Mert ha mi ítélnők 
magunkat, nem ítéltetnénk el” (1Kor11:31). S bizonyos, hogy Isten nem csekély 
megtiszteltetésben részesít, mikor a bűneink büntetését elérhetővé teszi a számunkra. 
Egyidejűleg azt is meg kell jegyezni, hogy ez alkalommal a csapás egyetlen ember büntetése 
által szűnt meg, mert a nép visszakozott attól a szörnyű gonoszságtól, amire a fejüket adták. 

31. És igazságul tulajdoníttaték néki. A próféta így, egyetlen személyt dicsérve a nép 
egész testületét feddi. Az elfogadás eme jeléből következtethetünk arra ugyanis, amivel a 
Szentlélek kegyeskedett elpecsételni Fineás kiváló akcióját, milyen aljas volt a viselkedésük. 
S ez a megtiszteltetés nemcsak rá vonatkozott, hanem az utódaira is a soron következő 
generációk során. Azért állítja tehát egyedül Fineást szembe mindenkivel, hogy nagyobb 
szemrehányással illesse a népet. Egyesek esetleg meg szeretnék kérdezni, hogy egy 
magánszemély buzgóságát, melynek hatására túllépve az elhívásának korlátain,2367 az illető 
kardot ragad és ítéletet hajt végre, miképpen fogadhatja el Isten? Úgy tűnik ugyanis, hogy erre 
a tettére a kellő megfontolás nélkül ragadtatta el magát. Erre azt válaszolom, hogy a szentekre 
időnként sajátos és rendkívüli impulzusok hatnak, melyeket nem szabad a cselekedetek 
szokványos mércéjével mérni. Mikor Mózes agyonütötte az egyiptomit (2Móz2:12), bár Isten 
még nem hívta el a ép szabadítójaként, s nem volt felruházva a kard hatalmával, bizonyos, 
hogy Isten láthatatlan, belső impulzusa indította annak a cselekedetnek a megtételére. 
Valóban senki sem képzelte, hogy Isten kardja adatott neki, mégis, magától is tudta, hogy 
isteni indíttatást kapott ebben a dologban. S ezért meg kell jegyezni, hogy az elhívást 
szokásos módja és rendje, amit Isten elfogadott, nem akadályozza meg Őt abban, hogy 
valahányszor csak úgy látja jónak, a választottait a Lélek titkos befolyásával indítsa fel 
dicséretre méltó cselekedetek megtételére. 

De megmarad egy még nehezebb kérdés: Miképpen tulajdonítható ez az egyetlen 
cselekedet Fineásnak igazságul?2368 Pál megerősíti, hogy az emberek egyedül hit által 
igazulnak meg: „Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul” 
                                                
2367 “Lequel outre les limites de sa vocation.” 
2368 „És igazságul tulajdoníttaték néki. Dr. Hammond helyesen jegyzi meg, hogy ez a kifejezés többet is jelent, 
mint megigazulást, mert így Fineás felmentését jelentené, aki természetesen nem követett el vétket. Épp 
ellenkezőleg, ezzel a cselekedettel lett a sértett Isten lecsillapítva. A צדקה szót tehát jutalom értelemben 
használja, amiben a kaldeus változat is támogatja, ahol a לזכו érdemül szó szerepel. Mendlessohn az 1Móz15:6-
hoz fűzött magyarázatában, ahol ez a kifejezés megtalálható, a צדקה szóhoz az érdem, vagy jutalom jelentést 
kapcsolja. A jutalom ebben az esetben, amint azt megtudjuk a történetből, a papság örökösen rátestálása volt a 
családjára, mint az kiderül az igevers következő részéből. Lásd 4Móz25:13.” – Phillips. 
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(Rm4:3). Az 1Móz15:6-ban Mózes ugyanezt a szót használja. Ha ugyanezt a dolgot el lehet 
mondani a cselekedeteket illetően is, akkor Pál érvelése nemcsak gyengécske, de 
semmitmondó is lesz. Először is vizsgáljuk meg, hogy Fineás vajon egyedül ennek a 
cselekedetnek az alapján igazult-e meg, avagy sem. Bizonyos, hogy a törvény, bár képes 
megigazítani, semmiképpen sem ígér üdvösséget senkinek a munkájáért, hanem a 
megigazulást az összes parancsolat tökéletes betartásától teszi függővé. Annyi maradt tehát, 
hogy kijelentsük: Fineás cselekedete ugyanazon a módon tulajdoníttatott neki igazságul, mint 
ahogyan Isten a kegyesek cselekedeteit igazságul tulajdonítja nekik. Nem a belső érdemek 
szerint, melyekkel rendelkeznek, hanem a Maga ingyenes és meg nem érdemelt kegyelméből. 
S miután ebből kiderül, hogy egyedül csak a törvény tökéletes betartásából (ami sehol sem 
történik meg) áll a megigazulás, minden embernek zavart arccal kell a földre borulnia Isten 
ítélőszéke előtt. Emellett ha a cselekedeteinket szigorúan megvizsgálnánk, látnánk, hogy azok 
megannyi tökéletlenséggel keverednek. Nincs tehát más forrásunk, csak az odamenekülés 
Isten meg nem érdemelt kegyelméhez. S a megigazulás nemcsak kegyelem által, a hiten 
keresztül kapjuk, hanem ahogyan a Hold is a Naptól kölcsönzi a fényét, úgy ugyanez a hit 
teszi a cselekedeteinket igazakká, mivel megöldökölvén a romlottságainkat, a hit által 
tulajdoníttatnak ezek nekünk igazságul. Röviden, egyedül a hit, és nem az emberi érdemek 
szerzik meg mind a személynek, mind a cselekedeteinek az igaz mivoltot. Most visszatérek 
Pálra. Ő nemcsak egyetlen kifejezéssel állítja, hogy ingyenesen igazulunk meg, kizárólag hit 
által, hanem feltételezi azokat a magasabb rendű alapelveket, melyekre nemrég utaltam, 
melyek szerint minden ember híján van az igaz mivoltnak, amíg Isten meg nem békül vele 
Krisztus vérén át. A hit pedig az eszköz, mely által megszerezzük a bocsánatot és a 
kibékülést, mert üdvösséget a cselekedetek által sehol nem lehet szerezni. Ezért nagyon 
helyesen jut arra a következtetésre, hogy egyedül hit által igazulunk meg. S a megigazulás a 
cselekedetek által mondhatni (ahogyan mondani szokták) alá van rendelve a most említett 
megigazulásnak, mert a cselekedeteknek önmagukban semmi értékük sincs, amíg tisztán 
nagylelkűségből Isten nem tulajdonítja azokat nekünk igazságul. 

 
32. Megharagíták a versengés vizeinél is,2369 és baja támadt Mózesnek miattok, 
33. Mert megkeseríték az ő lelkét,2370 és gondatlanul szólt ajkaival. 
34. Nem irtották ki a népeket sem, a mint utasította őket az Úr. 
35. Sőt összeelegyedtek2371 a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. 
36. És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájok. 
37. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, 
38. És ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, a kiket Kanaán 

bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. 
39. És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben.2372 
 
32. Megharagíták. A próféta újabb sértést említ, mellyel vétkeztek azért, mert 

vitatkoztak Istennel a versengés vizeinél, mely körülményből kapta a hely is a nevét. A 
hangoskodás, igaz, közvetlenül Mózes ellen irányult, ám ha helyesen vizsgáljuk meg a dolgot, 
rájövünk, hogy tulajdonképpen Maga Isten ellen zúgolódtak. S a vétkük súlyosságának 
kimutatása végett mondja, hogy Mózesnek baja támadt miattuk. Ebből következtethetünk 
arra, milyen szörnyű vétket követtek el, amely miatt Isten még a saját szolgáját sem kímélte, 

                                                
2369 A Károli-fordítás szerint: a Meribáh vizeinél. – a ford. A Meribáh vizeinél, ahol „versengtek az Úrral”, 
2Móz20:13. Lásd még Zsolt95:8. 
2370 A Károli-fordítás szerint: szívét – a ford. “Ou, feirent rebeller.” — Széljegyzet. “Vagy lázadásra szították a 
lelkét.” 
2371 „De közéjük keveredtek, vagy inkább ’szövetségeket kötöttek velük’.” – Horsley. 
2372 „És paráznákká lettek tetteikben, vagy inkább ’zabolátlanokká váltak romlott szokásaikban’.” – Horsley. 
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akit mindenki mással szemben részesített előnyben és választott ki. Nem tagadjuk, hogy 
Mózes rászolgált arra a büntetésre, ha azonban a vétek eredetét kutatjuk, rájövünk, hogy a nép 
bűnéért kapta a büntetést. Ha Mózes mások bűneinek hatására lett eltiltva attól, hogy belépjen 
a Kánaán földjére, s a saját elmebeli meggyőződése ellenére indult fel annak a véteknek az 
elkövetésére, mennyivel nagyobb az istentelensége annak a népnek, akik szántszándékkal 
versengtek az Istennel, s ostobaságuk és nyűgösségük által vonták bele Mózest abba, hogy a 
vétkeikben osztozzon? 

33. Mert megkeseríték az ő lelkét. A מרה marah ige tulajdonképpeni jelentése 
bosszantani, vagy felingerelni. Mivel azonban itt hifil igeragozásban szerepel, egyesek azon a 
véleményen vannak, hogy passzívan értelmezendő, s azt jelenti, hogy a nép volt az oka annak 
a lázadásnak. Ez a magyarázat nem tűnik számomra túl kifogásolhatónak. Nem tudok 
azonban egyetérteni azokkal, akik az את eth kötőszót a részeshatározói eset jelének tekintenék, 
mintha Mózesről el lehetne mondani, hogy Isten Lelke ellen lázadt volna fel. Ha ezt tette 
volna, akkor a próféta nem beszélne oly komolyan arról a bűnről és a bolondságról, amelybe 
nem szándékosan keveredett. A magyarázat, amit én adtam, nagyon jól kiemeli ezt, mely 
szerint a lázadás elsődleges főkolomposai nagyon szörnyű bűnt követtek el, hisz látjuk, 
milyen szigorúan bánt az Isten Mózessel, pedig őt a nép féktelensége vette rá a vétkezésre. 
Miközben azonban a próféta arról tájékoztat minket, hogy Mózes a nép miatt kapott büntetést, 
nem szabad azt értenünk, hogy ez azt is jelenti: ő teljesen feddhetetlen volt. Mert még ha a 
zsoltáros el is ismeri, hogy az ő lelke a nép forrongása következtében jött izgalomba, ennek 
még gondosabbá kellett volna őt tennie az Isten törvényéhez való ragaszkodásban. A zsoltáros 
hozzáteszi: szólt ajkaival, és én ezt Mózesre vonatkoztatom, mert nincs semmi alapja annak 
az elképzelésnek, hogy ez arra a büntetésre vonatkozik, amit Isten konkrétan Mózesre szabott 
ki.  Valószínűbb azonban, hogy ezekkel a szavakkal a próféta azt igyekezett kifejezni, hogy 
mennyire felindult Mózes lelke, mikor a nép nyíltan zúgolódott Isten ellen. A próféta tehát 
arról tájékoztat, hogy Mózes alázatos és szelíd lelke mondhatni felborzolódott a nép 
romlottsága miatt, így még ő is elhamarkodottan beszélt, ezt mondván: „Halljátok meg most, 
ti lázadók! Avagy e kősziklából fakasszunk-é néktek vizet?” (4Móz20:10) Akkora volt 
ugyanis a felháborodás, amit érzett, hogy nem volt képes nyugodtan várni Isten parancsára, 
hogy üssön a sziklára. 

34. Nem irtották ki a népeket sem. Nekem úgy tűnik: tévednek, akik úgy vélik, hogy itt 
a próféta egyszerűen csak úgy beszéli el a zsidókra kiszabott büntetést, mintha teljes 
mértékben őket hibáztatná, amiért nem irtották ki a népeket annak következtében, hogy nem 
szolgáltak rá a felettük aratott további győzelmek tisztességére. Ám inkább egy újabb vádat 
fogalmaz meg velük szemben, miszerint hanyagok voltak a pogányok kiűzésében, vagy még 
valószínűbben, nem engedelmeskedtek a pogányoknak a szent földről történő kiszaggatására 
vonatkozó isteni parancsnak. Most, hogy a gonoszság pohara az ammoniták között betelt, 
Isten célja a megsemmisítésük lett, nehogy a társadalmuk ártalmasnak bizonyuljon a szent nép 
számára. Isten ugyanis a szent földet lakóhelyül választván Magának, azt akarta, hogy szent 
és tiszta legyen az minden mocsoktól. Elutasítván tehát a nekik megparancsolt bosszúállást, a 
nép kimutatta hajlandóságát a Kánaán körülmetéletlen lakóihoz történő csatlakozásra. Ekkora 
közönyösséget mutatva Isten eme népek kiűzetésére vonatkozó parancsa iránt jogos okot 
adtak arra, hogy a haragja felgerjedjen ellenük. Emellett, mondta, megparancsoltam, hogy 
ezeket a nemzeteket hányjátok kardélre, de most, mivel nem engedelmeskedtetek a 
szavaimnak, „a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké 
a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok” (4Móz33:55). 
Az, hogy nem semmisítették meg mindezeket a nemzeteket, hanem meghagytak közülük 
néhányat, könyörületes cselekedetnek tűnhet, de így cselekedvén a nép vétkessé vált Isten 
jogon bosszúja végrehajtásának elhanyagolásában rajtuk, s engedték, hogy a földet 
beszennyezzék az istentelenségeikkel. Ezekből a dolgokból kiindulva meg kellene jegyezni, 
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hogy két szélsőség van, amelyekbe az emberek hajlamosak belesüllyedni. Vagy túlontúl 
szigorúakká válnak, vagy túlságosan elnézően hiúsítják meg az igazságtétel céljait. Ezért 
szigorúan ragaszkodnunk kell Isten parancsához, ha el szeretnénk kerülni mindkét 
szélsőséget. Ha ugyanis az izraeliták azért lettek elítélve, mert teljesen megkíméltek egyes 
nemzeteket, mit kell gondolnunk azokról a bírákról, akik a hivataluk felelős kötelességeire 
való félénk és fásult odafigyelés következtében túlságosan engedékenyen bánnak egyesekkel, 
így gyengítvén meg a bűnelkövetés korlátozásának fékjeit a közjólét hatalmas kárára? 

35. Sőt összeelegyedtek. Leírja, mi volt az eredménye ennek az ostoba humanitásnak: 
nevezetesen hogy beszennyeződtek azoknak a népeknek a mocskával, melyeket megkíméltek. 
Ha egyedül birtokolták volna a Kánaán földjét, akkor könnyebben megtartották volna a tiszta 
istentiszteletet. Elcsábíttatván a szomszédok befolyásától, nem csoda, hogy hamarosan 
elfajultak és nem követték tovább atyáik lábnyomait, mert hajlamosabbak vagyunk a rosszat, 
semmint a jót követni. S most azoknak a leszármazottairól beszél, akik oly gyakran 
provokálták Isten haragját a pusztában, és kijelenti, hogy miután ugyanaz a hitetlenség, 
lázadás és hálátlanság burjánzott a következő generációban, ők sem voltak jobbak atyáiknál. 

Így összekeveredvén a pogányokkal, nyíltan elvetették Isten szerető kegyességét, Aki 
gyermekeiként fogadta őket örökbe azzal a konkrét feltétellel, hogy el kell különülniük 
ezektől a pogány nemzetektől. Ezért mikor nyakra-főre összekeveredtek velük, 
hatástalanították ezt a szent szövetséget. Mikor azt mondja, hogy eltanulták cselekedeteiket, 
azzal arra figyelmeztet: semmi sem veszélyesebb, mint társulni az istentelenekkel, mert 
miután hajlamosabbak vagyunk a vétkeket, semmint az erényeket követni, nem is lehet 
másképp, mint minél bizalmasabb viszonyba kerülünk a romlással, az annál szélesebb körben 
fog elterjedni. Ilyen körülmények között a legnagyobb odafigyelés és óvatosság kötelezők, 
nehogy a gonoszok, akikkel kapcsolatba kerülünk, megfertőzzenek minket a megromlott 
erkölcseikkel, s különösen ott, ahol a bálványimádásba csúszás veszélye áll fenn, amire 
valamennyien a természetünknél fogva hajlamosak vagyunk. Mi más hatással lesz tehát ránk, 
mikor mások serkentenek a bűnre, mint az, hogy mi magunk is bűnt bűnre halmozunk?2373 A 
próféta tehát azt jelenti ki: a zsidók annyira a pogányok gyámsága alá kerültek, hogy a fejüket 
azok bálványimádó rítusainak gyakorlására adták. A tisztelték szó használatával a pápisták 
megvetendő kibúvóját is cáfolja, akik azt állítják, hogy nem adják meg a szobraiknak az 
egyedül csak az Istennek járó imádatot, csak egyfajta tiszteletteljes bámulattal adóznak 
azoknak.2374 Ha azonban a képek imádása törvényes lenne, a prófétának nem lenne alapos oka 
a saját népe elítélésére, amiért idegen isteneket tiszteltek. Megvetésre méltó tehát az a 
megkülönböztetés, miszerint az isteni tisztelet egyedül csak Istennek adandó, de egyfajta 
tiszteletteljes bámulat adatik a szobroknak is. S hozzáteszi: tőrré levének azok reájok, hogy 
ezzel még világosabban megmutatkozzon makacs ragaszkodásuk az ostobaságaikhoz, és az 
Isten büntetései iránti megvetésük. 

37. És feláldozák. A próféta itt a babonaság egy konkrét fajtáját említi a nép szörnyű 
vakságának bemutatása végett: nem vonakodtak fiaikat és leányaikat az ördögöknek 
feláldozni.2375 Ilyen undorító megnevezést használva a nép bűneire, a zsoltáros még 

                                                
2373 “Quid igitur fief ubi oleum camino adder aliena instigatio?” — Latin. “Que sera-ce donc quand l’instigation 
d’autruy iettera (comme l’on dit) de l’huile dedans le feu?” 
2374 “Dum adoratione duliae, non latriae, se imagines colere excusant.” — Latin. 
 az ördögöknek. Ez a szót csak itt, és az 5Móz32:17-ben szerepel: Ördögöknek áldoztak, nem ,לשדים„ 2375
Istennek. Egyesek a שוד elpusztítani szóból származtatják. Michaelis egy arab szóból kiindulva azt mondja, a 
jelentése feketének lenni. Hengstenberg szerint, aki ugyancsak arab szóból indul ki, a jelentése uralmat 
gyakorolni. Bármi is legyen a valódi gyökere, ahhoz kétség sem férhet, hogy a שדים valamiféle hamis isteneket 
jelent, akiknek emberáldozatokat mutattak be.” – Phillips. Az, hogy a kánaániták, valamint a leszármazottaik, a 
karthágóiak, továbbá egyéb pogány nemzetek embereket, sőt a legkedvesebb gyermekeiket is feláldozták az 
istenségük kiengesztelésére, nemcsak a Szentírás által megállapított tény, de a világi történelemből is ismeretes. 
S bármennyire furcsának is tűnik, de az izraeliták utánozták őket, felkínálván fiaikat és leányaikat ugyanezeknek 
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undorítóbb színben igyekszik azt feltüntetni. Ebből megtanuljuk, hogy a hebehurgya 
buzgóság gyenge kifogás a hitbuzgalom bármely cselekedete mellett. Mert minél jobban a 
hatása alá kerültek ezek a zsidók az izzó buzgóságnak, a próféta annál nagyobb bűnökkel 
vádolja őket. Az őrültségük ugyanis a rajongás olyan csúcsaira ragadtatta őket, hogy még a 
tulajdon utódaikat sem kímélték. Ha a jó szándékok érdemszerzők volnának, amiképpen a 
bálványimádók képzelik, akkor valóban, az összes természetes vonzalom félreállítása a saját 
gyermekeik feláldozása során olyan cselekedet volna, ami a legnagyobb dicséretre méltó. 
Mikor azonban az emberek a saját szeszélyes humoruk impulzusától hajtva egyre jobban 
elfoglalják magukat a külsődleges istentisztelet cselekedeteivel, akkor egyre jobban fokozzák 
a bűnösségüket. Mert mi különbség lenne Ábrahám, és a zsoltáros által említett személyek 
között, mint az, hogy előbbi a hit hatása alatt volt kész feláldozni a fiát, míg az utóbbiak a 
féktelen buzgóság impulzusától hajtva elvetettek minden természetes vonzalmat, és a saját 
leszármazottaik vérével mocskolták be a kezüket. 

38. És ártatlan vért ontának. Még nagyobb hevességgel mennydörög azzal a vallásos 
őrjöngéssel szemben, ami a gyermekeik feláldozására, s a kezeik ártatlan vérrel történő 
bemocskolására indította őket. Ha ennek bárki azt veti ellenébe, hogy Ábrahám azért volt 
dicséretre méltó, mert nem kímélte a saját fiát, a válasz világos: ő ezt Isten parancsának 
engedelmeskedve tette, így az embertelenség minden nyomát eltörölte a hit tisztaságának 
eszköze. Ha ugyanis az engedelmesség jobb, mint az áldozat (1Sám15:22), akkor ez az 
erkölcsösség és a vallásosság legjobb szabálya. Isten bosszúálló haragjának szörnyű 
megnyilvánulása, mikor a babonás pogányokat a saját koholmányaikra hagyja, s ők 
megkeményednek a borzalmas kegyetlenség cselekedeteiben. Valahányszor csak a mártírok 
az életüket kockáztatják az igazság védelmében, az efféle áldozat illata kedves Istennek. 
Mikor azonban a két római, név szerint Decii,2376 förtelmes módon adták magukat halálra, az 
a gyalázatos istentelenség cselekedete volt. nem alapos ok nélkül nagyítja hát fel a próféta a 
nép vétkét azzal a megfontolással, hogy az istentisztelet romlott módjához még a szélsőséges 
kegyetlenséget is hozzátették. S az sem kisebb ok a vádolásukra, hogy beszennyezték a földet, 
melyről Isten megparancsolta az őslakosok kiűzését, hogy azt az Ő tiszteletének sajátos 
helyszínévé tegye. Az izraeliták duplán gonoszok voltak, mert nemcsak a földet szennyezték 
be a bálványimádásukkal, hanem kegyetlenül lemészárolván a gyermekeiket elrabolták 
Istentől azt, ami Őt illette, és bizonyos értelemben az Ő céljait is meghiúsították. 

39. És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben. Azzal az általános kijelentéssel zárja, 
hogy a zsidók a pogányok undorító praktikáit átvéve teljes mértékben beszennyeződtek, mert 
az emberek minden koholmányában nincs más, csak tisztátalanság. Az emberek 
cselekedeteinek nevezi mindazokat a hamis istentiszteleti módokat, melyeket az Isten 
jóváhagyása nélkül alkotnak meg maguknak. Mintha azt mondaná, hogy az Isten tiszteletéhez 
ténylegesen kapcsolódó szentség az Ő Ígéjéből származik, s minden emberi koholmány és 
hozzákeverés a vallásban istentelen, mely az Isten szolgálatának megrontására irányul. Az 
izraeliták szándékában kétségtelenül az Isten szolgálata állt, de a Szentlélek kijelenti, hogy 
égő buzgóságuk minden gyümölcse egyre csak utálatosabbá tette őket Isten szemében a 
züllött koholmányaik miatt. Az Isten Ígéjéhez történő szigorú ragaszkodás jelenti ugyanis a 
lelki tisztaságot. 

 

                                                                                                                                                   
a hamis isteneknek. V. ö. 2Kir16:3, 17:17, 21:6, 2Krón28:3, 33:6. Konkrét figyelmeztetést is kaptak, hogy 
hagyjanak fel ezzel a szörnyű gyakorlattal (3Móz18:21, 20:3, 5Móz12:31, 18:10), de annyira elfogultak voltak, s 
oly kétségbeejtő az emberi szív gonoszsága, valamint a Sátán hatalma az emberek felett, hogy gyakorta 
visszacsúsztak bele. Dr. Adam Clarke a Kálvin által ördögöknek fordított szót démonoknak fordítja. „Az ördög”, 
mondja „a Szentírásban sehol nem szerepel többes számban, csak EGYETLEN ördög létezik, viszont van SOK 
démon.” 
2376 “Mais quand les deux Romains nommez Decii.” 
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40. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megútálta az ő örökségét. 
41. És odaadá őket pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtok. 
42. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt! 
43. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és 

mélyebben merültek bűneikbe. 
44. De reájok tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá 

rimánkodásukat; 
45. És megemlékezett velök kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint 

megengesztelődék. 
46. És könyörületességre indítá irántok mindazokat, a kik őket fogva elvivék. 
 
40. De felgyúlt az Úr haragja. A népre kiszabott büntetés súlyossága megerősíti az 

általunk korábban mondottak igazságát, miszerint nem csekély bűnökben voltak vétkesek, 
mikor megengedték maguknak az istentisztelet megrontását. S ők maguk mutatták ki, 
mennyire reménytelen volt a megjobbításuk annyiban, hogy mindez sem volt elégséges a 
megtérésre indításukhoz a bűneikből. Az, hogy a nép, akik Isten szent és választott öröksége 
voltak, átadatott a pogányok förtelmességeinek, akik maguk is az ördög szolgái voltak, 
szörnyű megnyilvánulása volt ennek a bosszúálló haragnak. Emiatt legalábbis a saját 
gonoszságukra kellett volna utálattal nézniük, ami miatt ilyen végzetes csapások zúdultak 
rájuk. Mikor kimondja, hogy ellenségeik legyőzték és sanyargatták őket, a zsoltáros ezzel még 
bámulatosabb módon mutat rá a viselkedésük aljasságára. A rabszolgaság és az elnyomatás 
állapotába süllyedve még gyalázatosabbnak látszik az ostobaságuk, amiért nem alázkodtak 
meg igazság és szívből Isten mindenható keze alatt. Ezt megelőzően Mózes már 
figyelmeztette őket, hogy nem véletlenül kerültek az őket olyannyira megkeserítő fogságba, 
ami nem az ellenségeik bátorsága folytán történt, hanem mert átadattak, sőt mondhatni 
eladattak Maga Isten által. Az, hogy az Isten igáját magukról levetők átadatnak a 
zsarnokoknak, hogy azok zaklassák és nyomorgassák őket, valamint hogy azokat, akik nem 
tűrik, hogy Isten atyai vezetése irányítsa őket, legyőzik és megtapossák ellenségeik, látványos 
példája Isten megtorló igazságosságának. 

43. Számtalanszor.  Miután a nép gonosz romlottsága megmutatkozott abban, hogy 
Isten súlyos büntetései nem eredményeztek náluk javulást, így most a próféta a szívük 
megvetendő keménységét abból a tényből vezeti le, hogy Isten minden jótéteménye sem volt 
képes engedelmességre indítani őket. A megpróbáltatásaik idején valóban nyögtek a rájuk 
nehezedő teher alatt, mikor azonban Isten nemcsak a büntetést enyhítette, de csodálatos 
szabadulást is adott nekik, akkor vajon megbocsátható az ezt követő visszacsúszásuk? 
Emlékeznünk kell arra, hogy itt, mintegy tükörben az egész emberiség természetének képét 
látjuk. Ha ugyanis Isten csak azokat az eszközöket alkalmazná, melyeket az izraeliták 
esetében is használt az emberek fiai többségének emlékeztetésére, vajon nemcsak viszonylag 
kevesen lennének azok, akik ez után nem ott folytatnák, ahol abbahagyták? S akár megaláz a 
vesszője csapásának súlyosságával, akár megolvaszt a kedvességével, a hatás csak átmeneti, s 
mi nagyon hamar visszacsúszunk a romlott praktikáinkba. Ami a zsidókat illeti, az oktalan 
ostobaságuk annyiban tűrhetetlen volt, hogy dacára a sok és hatalmas szabadulásnak, amiket 
Isten munkált ki a számukra, ők nem szűntek meg visszacsúszni. A zsoltáros ugyanis 
kimondja: mindazonáltal provokálták Istent a koholmányaikkal. Azután kijelenti, hogy jogos 
jutalmul kapták az elnyomatást a bűneikért. Emellett arról is tájékozat miket, hogy noha 
minden csapásra nagyon is rászolgáltak, a nyögésük mégis meghallgattatott. Ebből 
megtanulhatjuk, hogy Isten az Ő fáradhatatlan kegyessége folytán nem szűnt meg küzdeni 
velük a lelkük romlottsága miatt. 

Hiszen micsoda könyörület volt meghallgatni azokat, akik süket füleket fordítottak a 
bölcs tanításai felé, és nem törődtek a figyelmeztetéseivel és a fenyegetéseivel! S minden 
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engedékenysége és hosszútűrése ellenére a szélsőségesen romlott szíveik mégis változatlanok 
maradtak! 

45. És megemlékezett. Isten megemlékezését az Ő szövetségéről jelöli itt meg az Ő 
nagy könyörülete és hosszútűrése okaként. Abban a szövetségben nemcsak azt jelenti ki, hogy 
kegyelmesen megbocsátja a vétkeiket, de utal azok szélsőséges romlottságára is, akiket az 
efféle orvosságok nem térítettek vissza a szövetséghez, amelyről mindannyian jól tudták, 
hogy abban rejlik a biztonságuk. Mindenekelőtt azonban hálátlansággal vádolja őket, mert 
mikor rászolgáltak a pusztulásra, nem ismerték el, hogy egyedül Isten kegyelmének 
köszönhetik a megtartatásukat. Ezt a megfigyelést erősíti meg az igevers következő mondata, 
melyben kimondja, hogy Isten a nagy kegyelmessége szerint megengesztelődve tartotta meg 
őket. 

A megengesztelődék kifejezés nem Istenben végbement változást, hanem csak az ő 
helyesbítései kiszolgáltatásának módját jelenti. Úgy tűnhet, hogy Isten változtatott a céljain, 
mikor enyhíti a büntetést, vagy visszavonja a kezét az ítéleteinek a végrehajtásától. A 
Szentírás azonban a gyenge és korlátozott képességeinkhez igazodik, s emberi módon szól 
hozzánk. 

46. És könyörületességre indítá irántok mindazokat. Amint a fentiekben azt mondta, 
hogy a zsidók átadattak ellenségeik kezébe, mert Isten haragja mondhatni fegyver volt az 
ellenségeik kezében, mellyel legyőzték őket, most úgy mondja, hogy ugyanaz az Isten 
meglágyította az ellenségeik szívét, akik szörnyű eszközökkel és hatalmas kegyetlenséggel 
hajtották végre az Ő bosszúját rajtuk. Miután tehát az emberek szíve teljességgel Isten 
irányítása alatt áll, Ő a saját szuverén céljainak megfelelően keményíti, vagy lágyítja azt meg, 
ezért amíg a haragja fennen lobogott az Ő népe ellen, az ellenségeiket is engesztelhetetlen 
gyűlöletre indította irántuk. De amint lecsillapodott a haragja, az ítélet kemencéjéből 
származó tűz szintén kialudt, és az ellenségeik kegyetlensége könyörületre változott. S az, 
hogy azok a kegyetlen és barbár ellenségek elkezdték szeretni és sajnálni azokat, akiket 
korábban gyűlöltek, majdnem hihetetlenségszámba menő, csodálatos változás volt, mert Isten 
szerető gondoskodása folytán változtak át a farkasok bárányokká. 

 
47. Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, 

hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. 
48. Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: 

Ámen. Dicsérjétek az Urat.2377 
 
47. Segíts meg minket, Urunk Istenünk. A zsoltár befejezéséből nyilvánvaló, hogy a 

nép fájdalmas és megpróbáltatásokkal teli szétszórattatásának idején íródott. S jóllehet 
Aggeus és Malakiás prófétákat követően híres próféták már nem jelentek meg a nép között, 
mindazonáltal valószínű, hogy néhány pap kapta meg a prófétaság lelkét, hogy ahhoz a 
forráshoz vezethessék őket, ahonnan elnyerhetnek minden szükséges vigasztalást. Úgy vélem, 
miután Antiochus Epiphanes zsarnoksága alatt szétszórattak, a zsoltárnak ezt a formáját 
hozzáigazították a fennálló válságos körülményeikhez, melyek között a nép, megemlékezvén 
korábbi történelmükről, elismerhette, hogy atyáik megszámlálhatatlan módon provokálták 
Isten haragját azóta, hogy megszabadította őket. Szükséges volt teljesen megalázkodniuk, 
                                                
2377 A héber „dicsérjétek az Urat” kifejezés a יה-הללו  Halleluja. Ez a szó nagyon gyakran fordul elő a zsoltárok 
elején és végén. A Septuaginta lefordítatlanul hagyja: Αλληλουια. Isten dicséretének eme ünnepélyes 
formájából, mely kétségtelenül sokkal régebbi volt, mint Dávid kora, az ókori görögök is kialakították a saját 
Αλληλουια felkiáltásukat, mellyel az Apolló tiszteletére írt költeményeket, vagy dicséreteket kezdték, vagy 
zárták. – Lásd Parkhurst Lexikonját a הלל szóról. Ezzel a zsoltárral fejeződik be a negyedik könyv, melyekre a 
zsidók felosztották a zsoltárokat. A büntetés nagysága ugyanis, amelyre a bűneikkel rászolgáltak, 
kikövetkeztethető a szívjóság ama hatalmas kincsestárából, amit Istennek meg kellett nyitnia a szabadításuk 
foganatosítása végett. 
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hogy ne zúgolódjanak Isten szétszóratása ellen. S látván, hogy Isten megbocsátott az 
atyáiknak, noha azok nem szolgáltak rá, ez őket is a későbbi megbocsátás reménységére 
igyekezett serkenteni, amennyiben szorgalmasan és őszintén igyekeznek kibékülni Istennel. S 
különösen azért ez a helyzet, mert itt egy ünnepélyes megemlékezés is van a szövetségről, 
mert az abba vetett hittel közel kerülhetnek Istenhez, még ha a haragja nem is fordult el tőlük. 
Emellett, mivel Isten a saját népéül választotta őket, arra kérik, hogy gyűjtse egy testbe a 
szétszórt és sorvadozó tagokat Mózes próféciájának megfelelően: „ Ha az ég szélére volnál is 
taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged” (5Móz30:4). 
Ez a jóslat végül beteljesedett, mikor a nagyon szétszórt tömeg összegyűjtetett, s a hit 
egységében növekedtek fel. Mert jóllehet a nép már soha nem kapta vissza a földi királyságát 
és államát, mégis, Krisztus testébe oltatva kívánatosabb összegyűjtetésben volt részük. Bárhol 
voltak, egyesültek egymással és a pogány megtértekkel a hit szent és lelki kötelékeivel, így 
egyetlen az egész Földre kiterjedő egyházat kezdtek alkotni. A Fogságból történt 
szabadulásukhoz hozzáfűzik annak célját is: hogy dicsőítsék Isten nevét, és folytonosan az Ő 
dicséreteit zengjék. 

48. Áldott legyen az Úr, Izráel Istene. A próféta itt oly módon szabályozza a nép imáit 
és dicséreteit, hogy a fájdalmas elnyomatás közepette az elcsüggedt foglyok ne szűnjenek 
meg hálát adni Istennek. Erre a dologra pedig nekünk is nagyon oda kell figyelnünk, mert 
mikor lesújt a nyomorúság, alig van száz közül egy, aki a lélek összeszedésével közel húzódik 
Istenhez. Épp ellenkezőleg, elárulja a szíve büszkeségét a gondatlan és érdektelen 
imádkozással, vagy a nyomorúságos állapotával kapcsolatos panaszainak kiárasztásával. De 
az egyetlen módja annak, ahogyan elvárhatjuk, hogy Isten kegyes füleket fordítson a 
könyörgéseinkre, ha a szelídség lelkével fogadjuk az Ő helyesbítéseit, és türelemmel viseljük 
a keresztet, melyet kegyeskedett ránk helyezni. Nagyon helyes tehát, hogy a próféta a 
nyomorult foglyokat Isten áldására biztatja, még mikor Ő súlyos szigorúsággal bánik is velük. 
Ugyanebből a célból teszi hozzá: minden nép mondja: Ámen, mintha azt parancsolná nekik, 
hogy egyesüljenek Isten dicséretében, noha mind magányosan, mind nyilvánosan elborította 
őket a nyomorúságok tengere. 
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107. zsoltár 
 
A zsoltáros először is arra tanít minket, hogy az emberi kapcsolatokat nem a szerencse 

ingatag és bizonytalan kereke szabályozza, hanem meg kell figyelnünk Isten ítéleteit a 
világban végbemenő viszontagságokban, melyekről azt emberek azt képzelik, hogy a véletlen 
folytán következnek be. Következésképpen a megpróbáltatásokat, és minden bajt, amiket az 
emberiség tűr: hajótöréseket, éhségeket, száműzetéseket, betegségeket, háborús tragédiákat 
Isten nemtetszésének megannyi jeleként kell értékelni, melyekkel a bűneik miatt az ítélőszéke 
elé idézi őket. A gazdagságot azonban és az események boldog végkimenetelét is az Ő 
kegyelmének kell tulajdonítani, hogy mindig megkaphassa az Őt megillető dicséretet, amiért 
könyörületes Atya és pártatlan Bíró. A zsoltár vége felé a zsoltáros azok ellen az istentelen 
emberek ellen mennydörög, akik nem ismerik el Isten kezét az Ő gondviselésének ennyire 
kézzel fogható bemutatói során.2378 

 
1. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. 
2. Ezt mondják az Úrnak megváltottai,2379 a kiket megváltott a szorongatónak 

kezéből;2380 
3. És a kiket összegyűjtött a különböző földekről: napkelet és napnyugot felől, 

északról és dél felől.2381 
                                                
2378 „Ennek a zsoltárnak a szerzője nem ismert, de valószínűleg Dávid volt, bár egyesek úgy vélik, jobb a 
babiloni fogságból történet hazatérés utánra tenni a megírásának idejét. Ez a zsoltár nagyon egyedi alkotás, s 
nyilvánvalóan éneklésre szánták mintegy válaszképpen. Van benne egy gyakorta ismétlődő kettős refrén, vagy 
beágyazódás. Az első refrén a 6, 13, 19, 28, a második a 8, 15, 21, 31. versekben olvasható. Azaz, egy sor 
megpróbáltatás leírását követően az első kórus az Úrhoz kiált szabadulásért, majd egy vers írja le a megadott 
szabadulást, ez után pedig a hálaadás kórusa következik – s így tovább a 35. versig, ahol a rendszer véget ér. Az 
utolsó két refrén azonban a korábbi egytől eltérően két verssel vannak elválasztva egymástól. Azt is meg kell 
jegyezni, hogy a második kórus időnként más-más gondolatokkal töltött disztichont használ, mint például a 9. és 
a 16. versekben. Sok más példája is található a zsoltárokban a hasonló elrendezésnek, de Lowth véleménye 
szerint csak ezzel csak kevés egyenértékű, illetve ezt meghaladó.” – Illustrated Commentary upon the Bible. 
Ennek a nagyon érdekes és nagyon tanulságos kompozíciónak a szépsége sokrétű és szembeötlő, amiről a 
legkevésbé intelligens olvasónak is meg kell győződnie, még ha a legcsekélyebb figyelemmel olvassa is el. A 
költői szépséget illetően a legjobb bírák szerint egy sorba tartozik Theocritus, Bion, Moschus, vagy Vergilius 
legbámultabb műveivel. „Kétségtelenül besorolható”, mondja Lowth, „az ókor legelegánsabb emlékművei közé, 
s ez főleg a költemény általános tervének és vezetésének eleganciája miatt tehetjük meg. Istennek az emberiség 
iránti jóságát és könyörületét ünnepli, mely az Általa a legnagyobb megpróbáltatások során nyújtott közvetlen 
segítségben és vigasztalásban mutatkozik meg azoknak, akik igazán könyörögnek az Ő segítségéért. Először is 
azoknak, akik a sivatagban vándorolnak, s megtapasztalják az éhség rémségeit, azután azoknak, akiket betegség 
sújtott le, végül azoknak, akiket belevetettek az óceánba. A terjengőséget esetenként az elbeszélés enyhíti, a 
példák pedig hozzátesznek a gonoszok megbüntetésében tanúsított isteni szigorúsághoz, valamint az őszinték és 
az erényesek iránti jóságosságához.” – Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews, 2. kötet, 376. oldal. „Ha 
efféle idillt”, mondja dr. Adam Clarke, „Theocritus, vagy Vergilius verseiben, vagy bármely görög tragédiában, 
akár magánál Aiszkhülosznál találhatnánk, azt valószínűleg az égig magasztalnák, és a mesterművükként 
emlegetnék.” 
2379 „Ezt mondják az Úrnak megváltottai, azaz ami az előző vers második részében hangzott el, hogy örökkévaló 
az ő kegyelme. Lásd Zsolt118:1 és az azt követő verseket.” – Phillips. 
2380 „ צר-מיד , az ellenség kezéből, vagy hatalmából. Luther az aus Noth, a szükségből kifejezéssel fordította, mely 
fordítást Hengstenberg is követ, aki megjegyzi, hogy a צר szükség ’itt veszélyes ellenfélként van 
megszemélyesítve és bemutatva, aki Izraelt a kezében tartja. Az értekezés az egész zsoltárban nem ellenségekről, 
hanem csak a szükségről, vagy ínségről szól.’ – Lásd 6, 13. versek. Valószínűleg igaza van, mert kétséges, hogy 
a צר jelent-e valahol is ellenségeket, a Biblia későbbi könyveinek néhány igeversét leszámítva.” – Phillips. 
2381 A Károli-fordítás szerint: a tenger felől – a ford. Az eredeti szó a ומים, „és a tenger felől”, amivel egyezik 
minden ókori változat, és a kaldeus is a Déli-tengernek fordítja. Az ים gyakran jelenti a Földközi-tengert, ami 
Júdeától nyugatra esik, ezért ez a szó általánosságban a Nyugatot jelenti, mikor az egyik égtájra vonatkoztatva 
használják. 1Móz12:8, 2Móz10:19. Vonatkozhat azonban a Vörös-tengerre is, mint a Zsolt114:3-ban, ahol az ים 
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4. Letértek az útról a magányos sivatagban;2382 lakó-város felé utat nem találtak 
vala. 

5. Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök. 
6. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket. 
7. És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak. 
8. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 

csodadolgaiért, 
9. Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval! 
 
1. Magasztaljátok az Urat. Már megmagyaráztuk ezt a verset, mert ez alkotta az előző 

zsoltár kezdetét. S kiderül, hogy nemcsak a zsidók között volt gyakorta használatos, hanem 
összekapcsolódott más zsoltárokkal is, ahol a kórus egyik része az egyik oldalon énekelte a 
zsoltár egyik részét, míg a kórus másik része a másik oldalon, minden egyes soron következő 
vers után válaszolt: Magasztaljátok az Urat, mert jó, stb. Ennek a zsoltárnak az írója, bárki is 
volt az, a szokásos bevezető helyett ezt a gyönyörű mondatot szúrta be, melyben a dicséretet 
és a hálaadást fejezte ki oly sokszor az izraelita egyház. Rögtön ezután konkrétabban kezd el 
beszélni. S először azokat biztatja a hálaadásra Istennek, akik megszabadulván a 
rabszolgaságból és a bebörtönzéstől, s egy hosszú és fájdalmas utazás után biztonságban 
megérkeztek a lakóhelyükre. Őket nevezi az Úr megváltottjainak, mert az úttalan sivatagban, 
a szörnyű pusztaságban vándorolva sokszor meg lettek volna akadályozva a hazatérésben, ha 
Isten mondhatni nem lépett volna fel kinyújtott kézzel védelmezőjükként és vezetőjükként. 
Nem válogatás nélkül említ minden utazót, hanem csak azokat, akik vagy az ellenséges 
hatalom, akár bármi más erőszak, akár a kényszerítő szükség által kiűzetve a messzi régiókba, 
a fenyegető veszélyben érezték magukat. Az is lehetséges, hogy azokra utal, akiket az 
ellenségek, a kalózok, vagy más rablók ejtettek foglyul. Emlékezteti őket: nem véletlenül 
űzettek ki ezen a módon, s hozattak vissza a szülőföldjükre, hanem minden vándorlásuk Isten 
felügyelő gondviselése alatt történt. 

A második igevers azonban összekapcsolható az elsővel úgy, mintha a próféta azt 
parancsolná azoknak, akikhez szól, hogy énekeljék ezt az ünnepélyes ódát. Ugyanolyan 
helyesen olvashatjuk ekképpen is: Az Úr megváltottjai, akik a fogságból hazatértek a 
szülőföldjükre, lépjenek most elő, és vegyenek részt Isten dicséretének ünneplésében, s 
hirdessék az ő szeretetteljes jóságát, amit megtapasztaltak a szabadulásukban. A zsidók 
között, akiknek volt alkalmuk hosszas utazásokat tenni, az efféle alkalmak nagyon szokásosak 
voltak, hisz alig tudták úgy elhagyni a szülőföldjüket, hogy mindenfelé ne azonnal rögös, 
nehéz és veszélyes utakra tértek volna, s ugyanez vonatkozik az emberiség egészére is 
általánosságban. Emlékezteti őket, milyen gyakran kóboroltak el és tértek le a helyes útról, 
nem találván menedékre – ez egyáltalában nem ritka ezekben a magányos pusztaságokban. Ha 
valaki úgy menne be az erdőbe, hogy nem ismeri a helyes utat, a kóborlása során abba a 
veszélybe kerülne, hogy prédájává lesz az oroszlánoknak és farkasoknak. A zsoltáros azokban 
főleg azokat tartja a szeme előtt, akik hirtelen a sivatagos pusztaságba jutván abba a veszélybe 
kerültek, hogy elpusztulnak az éhségtől és a szomjúságtól. Bizonyos ugyanis, hogy ezek az 
emberek minden órában halálos veszélyben vannak, amíg az Úr nem siet a segítségükre. 

6. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban. Az igék itt múlt időben állnak, s a 
nyelvészek szerint ezért folytatólagos tevékenységet jelentenek. Az igeszakasz jelentése tehát 

                                                                                                                                                   
abszolút módon szerepel a סוף helyett, ami Júdeától délre terül el, ezért a szó jelentheti a déli égtájat. Hare, 
Secker, Kennicott és Horsley a מימין szót a „délről” szóval fordítják. Gesenius és Hengstenberg azon a 
véleményen vannak, bár látszólag alapos ok nélkül, hogy az ים mind ebben az igeversben, mint az Ézs49:12-ben, 
ahol összekapcsolódik a צפון, Észak szóval, a Nyugatot jelenti. 
2382 A Károli-fordítás szerint: Bujdostak a pusztában, a sivatagban – a ford. “Ou, Ils se sont fourvoyez au desert 
tous seulets.” - Széljegyzet. “Vagy, magányosan vándoroltak a sivatagban.” 



 1036 

az, hogy a sivatagos helyeken vándorlók gyakorta szenvednek az éhségtől és a szomjúságtól, 
mert nem találnak helyet, ahol megtelepedhetnének, s mikor a szabadulás minden reménysége 
cserbenhagyja őket, Istenhez kiáltanak. Isten sokaknak ad szabadulást, mikor megszorulnak, 
még ha nem is könyörögnek Hozzá segítségért, s ezért a próféta célja ebben az igeszakaszban 
nem annyira az istenfélő hitének felmagasztalása volt, aki teljes szívből hívja Istent 
segítségül, mint inkább az emberiség közös érzéseinek a leírása. Valószínűleg nem kevesen 
vannak, akik reménységüket nem Istenre összpontosítják, de akik mégis kénytelenek az elme 
valamely láthatatlan hajlama folytán Hozzá jönni, mikor a rettentő szükség nyomása alá 
kerülnek. S ezt a tervet követi néha Isten, hogy ezekből az emberekből kipréselje a 
beismerést: a szabadulást sehonnan máshonnan nem szabad keresni, csakis Tőle Magától. Sőt 
még az istenteleneket is, akik amíg kéjsóvár módon élnek, gúnyolódnak Rajta, rákényszeríti, 
hogy dacára önmaguknak hívják segítségül az Ő nevét. A pogányok között, akik a vallásra, 
mint holmi mesére tekintenek, minden korban szokás volt a kemény szükségtől kényszerítve 
az Isten nevét segítségül hívni. Vajon tréfából tették ezt? Egyáltalában nem: egy titkos 
természetes ösztön késztette őket Isten nevének tiszteletben tartására, amit korábban 
gúnyoltak. Véleményem szerint itt Isten Lelke azt mondja el tehát, ami gyakorta megtörténik, 
nevezetesen hogy a kegyességet és hitet nem ismerő emberek, akik semmiféle közösségre sem 
vágynak Istennel, ha veszedelmes körülmények közé kerülnek, természetes ösztöntől, és 
mindenféle tulajdonképpeni arra vonatkozó elképzeléstől mentesen hajtva kénytelenek 
segítségül hívni Isten nevét, hogy tudnák, mit is cselekszenek. Mivel csak kétséges és 
kétségbeejtő esetekben képesek Istenre bízni magukat, önmaguk tehetetlenségének ez az 
elismerése is csak az ostobaságuk kézzelfogható bizonyítéka, ameddig a saját jólétük mérgező 
hatása alatt állnak. S jóllehet a kegyesség csírája be van ültetve a szívükbe, mindazonáltal 
soha még csak nem is álmodnak a bölcseség tanulásáról, amíg a nyomorúág ereje rá nem 
kényszeríti őket. Én annak a bölcsességnek a tanulását értem ez alatt, amely elismeri, hogy 
van Isten a mennyben, Aki mindent irányít. Szükségtelen itt utalni annak az ókori bohócnak a 
gúnyos replikájára, aki belépvén a templomba és látván különböző emléktáblákat, melyeket a 
kereskedők hagytak ott emlékül, amiért megmenekültek a hajótöréstől az istenek kegyes 
közbenjárására, ötletesen és tréfásan jegyezte meg: „Azokat azonban, akik vízbefulladtak, 
senki sem számolja, mert az ő létszámuk megszámlálhatatlan.” Talán volt némi jogos oka 
arra, hogy ezen a módon gúnyolja a bálványokat. Ám még ha százszor annyian fulladtak is a 
tengerbe, mint amennyire biztonságban elérték a partot, ez a legcsekélyebb mértékben sem 
vesz el Isten jóságából, aki miközben kegyes, egyidejűleg igazságos is, így ha fel is menti az 
egyiket, az nincs befolyással arra, miképpen bánik a másikkal. Ugyanez vonatkozik az 
utazókkal, akik letérvén az útról, fel-alá bolyonganak a sivatagban. Ha sokan közülük 
elpusztulnak az éhségtől és a szomjúságtól, ha sokakat felfalnak a vadállatok, ha sokan 
megfagynak, ezek a dolgok nem mások, mint Isten ítéletének jelei, amit Ő arra szán, hogy 
vegyük fontolóra. Ebből arra következtetünk, hogy minden emberrel ez történne, ha Isten nem 
akarná megmenteni egy részüket. Ezért bíróként fellépve közöttük egyeseket megtart a saját 
könyörülete megmutatása kedvéért, másokat pedig elítél az igazságosságának kijelentése 
végett. A próféta tehát nagyon helyesen teszi hozzá, hogy Isten keze vezeté őket egyenes útra, 
hogy lakó-városhoz juthassanak, következésképpen arra buzdítja őket, adjanak hálát Istennek 
a jósága megmutatkozásáért. S Isten jóságának felnagyítása végett kapcsolja össze az Ő 
csodadolgait a könyörületével, mintha azt mondaná: ebben a kegyes közbeavatkozásban Isten 
kegyelme is megmutatkozik, még ha senki nem is veszi észre és nem is ismeri el. Azok pedig, 
akik alanyai voltak ennek a figyelemre méltó szabadításnak, ha csendben maradnak ezzel 
kapcsolatosan, az nem lesz más, mint istentelen próbálkozás Isten csodadolgainak az 
elhomályosítására. Ez pedig nem kevésbé lesz hiábavaló, mintha a Nap fényét akarnák lábbal 
eltaposni. Mert mi mást lehet elmondani rólunk, látván, hogy a természetes ösztöneink 
Istenhez hajtanak minket segítségkérésre, mikor összezavarodunk és a pusztulás szélére 
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kerülünk, de amint megment minket, azonnal elfelejtjük Őt? Ki tagadhatná, hogy ezzel az Ő 
dicsőségét mondhatni elhomályosítja a gonoszságunk és a hálátlanságunk? 

 
10. A kik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén 

nyomorúsággal és vassal; 
11. Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát 

megútálták; 
12. Azért megalázta az ő szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök. 
13. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá őket. 
14. Kihozá őket a setétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig 

elszaggatá. 
15. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 

csodadolgaiért, 
16. Hogy összetöré az ércz-kapukat, és a vas-zárakat letördelé!2383 
 
10. A kik setétségben ülnek. Isten Lelke itt másfajta veszélyeket említ, melyekben Isten 

világosan kimutatja a hatalmát és a kegyelmét az emberek megóvásával és kimentésével 
azokból. A világ, amint már mondtam, ezeket a viszontagságokat a vakszerencse 
szórakozásának nevezi, s száz ember közül talán ha egy van, aki Isten legfelsőbb rendű 
gondviselésének tulajdonítja ezeket. Nagyon másfajta gyakorlati bölcsesség az, amit Isten 
elvár tőlünk: nevezetesen hogy a megpróbáltatások idején elmélkedjünk az Ő ítéleteiről, míg a 
szabadulás során az Ő jóságáról. Bizonyos ugyanis, hogy nem a vak véletlen folytán esnek az 
emberek a rablók kezébe, s nem is a véletlen folytán szabadulnak meg onnan. Azt viszont 
állandóan szem előtt kell tartanunk, hogy minden megpróbáltatás Isten vesszője, s ezért nincs 
rájuk máshol orvosság, csakis az Ő kegyelmében. Ha valaki a rablók, vagy kalózok kezébe 
kerül, s nem gyilkolják meg azon nyomban, de feladván az élet minden reménységét, minden 
pillanatban a halált várja, akkor az illető megszabadulása bizonyosan Isten kegyelmének 
látványos bizonyítéka, mely annál jobban felragyog, minél kisebb számban menekülnek meg 
egyesek ezen a módon. Azaz, pusztuljanak el bár nagyon sokan, ez semmiképpen sem 
homályosítja el Isten dicséretét. Ezen az alapon vádol mindenkit hálátlansággal a próféta, akik 
miután csodálatos módon megmenekültek, nagyon gyorsan elfelejtik a nekik ily módon 
kegyesen megadott szabadulást. S a vádak súlyosságának fokozása végett mondhatni 
bizonyságul hozza fel ellenük a sóhajtásaikat és a kiáltásaikat. Mikor ugyanis ínségben 
vannak, gyorsan készek elismerni, hogy Isten a szabadítójuk: miképpen történik hát, hogy ez 
az elismerés eltűnik, mikor békességet és csendességet élveznek? 

                                                
2383 A városkapuk megerősítéséhez napjainkban is megszokott dolog vastag bronz- és vaslemezekkel borítani 
azokat. Maundrell elmondja, hogy a damaszkuszi fő mecset hatalmas kapuja, mely korábban Keresztelő János 
temploma volt bronzzal borított. Pitts arról tájékoztat, hogy Algírnak öt kapuja van, némelyik még további kettő, 
némelyik három belső kaput is magában foglal, s ezek mindegyike vastag vaslemezekkel borított, s így tették 
erőssé és alkalmassá arra, amire szánták – kalózfészeknek. – Harmer’s Observations, 1. kötet, 329. oldal. Az 
efféle gyakorlatra történik itt utalás, mely az ókorban minden valószínűség szerint uralkodó volt. Ebből az 
igeversből egyesek arra következtettek, hogy a zsoltárt a zsidóknak a babiloni fogságból történt hazatérésüket 
követően írták. Ezt a szabadulás előre megjósolta pontosan ugyanezekkel a kifejezésekkel az a figyelemre méltó 
igevers, ahol Isten megígéri, hogy Círusz, az Ő felkentje előtt fog járni, és „az érczajtókat összetöri, és leüti a 
vaszárakat” (Ézs45:2). Ez a kifejezésmód megfelelően írja le Babilon hatalmas és majdnem megdönthetetlen 
erejét. „Abydenus, akit Eusebius idéz a Praeparatio Evangelica című művében azt mondja, hogy Babilon 
falainak érckapui voltak. Hérodotosz pedig még konkrétabban fogalmaz: ’A falakban körös-körül van vagy száz 
érckapu, s ugyanilyenek az ajtófélfák és a szemöldökfák is.’ A városon belüli, a különböző utcákból a folyóra 
nyíló kapuk is ércből voltak, s ugyanilyenek voltak Bél templomának kapui is.” – Lowth az Ézs45:2-ről. Ám 
még ezek az érckapuk sem voltak képesek megmenteni a várost és a birodalmat attól, hogy az Isten választott 
eszközének a kezébe ne kerüljön az Ő népe megszabadítása érdekében. 
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11. Mert ellenszegültek. A nyomorúságaik okának megjelölésével helyesbíti azok 
téves benyomásait, akik úgy képzelik, hogy mindezek a csapások a véletlen műve. Ha 
odafigyelnének Isten ítéleteire, azonnal meglátnák, hogy a világ kormányzásában semmi sem 
volt véletlenszerű, vagy a szerencse folytán bekövetkező. Emellett amíg az emberek meg nem 
győződnek arról, hogy minden bajuk Isten rendelésére érik utol őket, addig soha eszükbe nem 
jut Őhozzá könyörögni a szabadulásért. Továbbá, mikor a próféta megadja a nyomorúságaik 
okát, akkor nem szabad úgy tekinteni rá, mintha amazok hírhedten gonoszok volnának, hanem 
úgy, hogy arra szólítja fel a lesújtottakat? Vizsgálják meg gondosan életük bizonyos részeit, 
és jóllehet senki sem vádolja őket, mégis nézzenek a szívükbe, ahol mindig megtalálják majd 
az őket érő csapások valódi eredetét. Nemcsak pusztán azzal vádolja őket, hogy vétkeztek, 
hanem azzal is, hogy fellázadtak Isten Ígéje ellen, s ezzel arra céloz: életünk legjobb és 
egyetlen szabálya az Ő parancsolatai iránti azonnali engedelmességben rejlik. Mikor tehát a 
tiszta szükség kényszeríti az embereket Istenhez kiáltani, valóban érzéketleneknek kell 
lenniük, ha nem ismerik el, hogy közvetlenül Istentől származik az a szabadulás, amit a 
várakozásaik ellenére kapnak meg. Az érckapukról és a vaszárakról ugyanis a jótétemény 
felnagyítása végett beszél, mintha azt mondta volna: az örök rabszolgaság láncai törettek szét. 

 
17. A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért 

nyomorgattattak. 
18. Minden étket útála az ő lelkök,2384 és a halál kapujához közelgetének. 
19. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította 

őket. 
20. Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő 

romlásaikból.2385 
21. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 

csodadolgaiért, 
22. És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit 

örvendezéssel! 
 
17. A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért 

nyomorgattattak. Itt a csapások újabb fajtájára tér rá. Amint ugyanis már megjegyeztük a 
fentiekben, azok adattak át a fogságra, akik elutasították, hogy engedelmeskedjenek Istennek, 
így most azt tanítja, hogy másokat Isten betegséggel látogatott meg a vétkeik gyümölcseként. 
S mikor a vétkes rájön, hogy Isten az, Aki a helyesbítésről gondoskodik a számára, ez 
kikövezi az útját, melyen át eljut az Ő kegyelmének megismerésére. 

Balgatagoknak nevezi azokat, akik gondatlanul átadván magukat az érzékiségnek, 
romlást hoznak magukra. A bűn, amit elkövetnek, nem a tudatlanság és a tévelygés, hanem a 
testi vonzalmaik eredménye, melyek megfosztván őket a józan észtől, a maguk számára 
ártalmas dolgok kiagyalására késztetik őket. Az irányelv az, hogy az Isten félelme a 
bölcsesség, amit soha nem szabad szem elől téveszteni. Ebből világosan következik, hogy 
akik elrázzák Isten igáját, s átadják magukat a bűnnek és a Sátánnak, a saját bolondságuk és 
szenvedélyük áldozatai. S mint ennek az őrültségnek a fő összetevőjét említi a próféta a 
gonoszságot, vagy törvényszegést, majd teszi hozzá a hamisságaikat, mert megtörténik, hogy 
ha valaki eltávolodik Istentől, abban a pillanatban elveszít minden önkontrollt, s egyik bűnből 
a másikba esik. De nem a világban megszokott betegségekről van szó ebben az 
igeszakaszban, hanem azokról, melyek végzeteseknek bizonyulnak, s amelyekben az élet 
                                                
2384 „A zsoltáros azokról a beteg emberekről beszél, akik számára még a legkívánatosabb étkek is gyakran 
utálatosak.” – Phillips. 
2385 A Károli-fordítás szerint: vermeikből – a ford. “Ou, fosses, ou pieges.” — Széljegyzet. “Vermeikből, vagy 
csapdáikból.” 
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minden reménysége elvész, így Isten kegyelme még látványosabbá válik, mikor ezekből ad 
szabadulást. Mikor az ember egy enyhe megbetegedésből gyógyul fel, nem látja meg olyan 
világosan Isten hatalmának hatását, mint mikor csodálatos és figyelemre méltó módon a halál 
kapujából jön vissza, s áll helyre a megszokott egészsége és életereje. Ezért mondja tehát, 
hogy Isten kiszabadította őket a romlásaikból, ami ugyanazt jelenti, mint annak kimondása, 
hogy megannyi halálból szabadultak. Ezt a célt szolgálják a próféta ama következő szavai is, 
mikor ezt mondja: Minden étket útála az ő lelkök, és a halál kapujához közelgetének. Utaltunk 
már arra, miképpen kiáltottak Istenhez, nevezetesen mikor az emberek a legnagyobb ínségben 
vannak, akkor Istenhez kiáltván elismerik, hogy végük van, ha Ő csodálatos módon nem 
avatkozik közbe a megszabadításukra. 

20. Kibocsátá az ő szavát. Egyébként annak kimondásával, hogy a pusztulásból 
szabadultak meg, a próféta megmutatja: itt azokra a betegségekre utal, melyek az emberek 
véleménye szerint gyógyíthatatlanok, s amikből csak kevesen szabadulnak meg. Emellett 
szembeállítja Isten segítségét mindazokkal az orvosságokkal, melyeket az embernek áll a 
hatalmában alkalmazni, mintha azt mondaná, hogy a betegségüktől a földi orvosok 
szakértelme csődöt mondott, így a felépülésük teljes mértékben Isten hatalmának köszönhető. 
S a felépülésük módját is helyénvaló megemlíteni: Isten nem tett mást, csak akarta azt, vagy 
szólt egy szót, s azonnal elűzetett minden betegség, sőt még maga a halál is. Én ezt nem 
vonatkoztatom kizárólag az istenfélőkre, mint oly sok igemagyarázó, teszi. Elismerem, hogy 
viszonylag csekély következményekkel jár, ha testi gondoskodásban részesülünk, de a 
lelkünket Isten Ígéje nem szenteli meg. Ezért akarja a próféta, hogy úgy tekintsünk Isten 
kegyelmére, mint ami a gonoszokra és a hálátlanokra is kiterjed. Az igeszakasz jelensége 
tehát az, hogy a betegségek nem véletlenül érnek utol bennünket, s nemcsak természetes 
okoknak kell azokat tulajdonítani, hanem úgy kell azokra tekinteni, mint Isten hírnökeire, 
melyek az Ő parancsait hajtják végre. Ezért hinnünk kell abban, hogy ugyanaz a személy, aki 
ránk küldi ezeket, könnyedén képes el is távolítani, s ezért csak az Ígét kell szólnia. S mivel 
most már látjuk az igeszakasz irányvonalát, meg kell látnunk a benne foglalt nagyon helyes 
hasonlatot is. A testi betegségek nem szűnnek meg, csak Isten szavára, még kevésbé az 
emberek lelkei, melyek csak akkor állnak helyre a lelki élet élvezetére, ha az Ő Ígéjét hittel 
befogadjuk. 

És áldozzanak. Ezt a mondatot magyarázatképpen teszi hozzá, hogy még 
erőteljesebben fejezze ki: Istent megfosztjuk attól, ami megilleti, ha az áldozat dolgában az Ő 
gondviselését nem ismerjük el. Még maga a természet is arra tanít minket, hogy bizonyos 
fajta hódolat és tisztelet kijár Istennek. Ezt még a pogányok is elismerik, akiknek nincs más 
tanítójuk, csak a természet. Azt is tudjuk, hogy az áldozatok felajánlásának gyakorlata 
meghonosodott minden nemzetnél, s kétségtelen, hogy ennek a rítusnak a megőrzésével 
akarta Isten megőrizni az emberiség családjában a kegyesség és a vallás valamiféle érzetét. 
Isten jóságának és nagylelkűségnek elismerése a Neki bemutatható áldozatok közül a 
legelfogadhatóbb. Erre akarja tehát felhívni a próféta az emberek érzéketlen és közönyös 
részének figyelmét. Nem tagadom, hogy lehet itt utalás a ceremoniális törvényre is, mivel 
azonban a világban az áldozatok általánosságban alkotják a vallásos gyakorlatok részét, 
azokat vádolja hálátlansággal, akik miután elkerültek valamiféle küszöbön álló pusztulást, 
elfelejtik ünnepelni nagy Szabadítójuk dicséretét. 

 
23. A kik2386 hajókon tengerre szállnak, és a nagy vizeken kalmárkodnak, 

                                                
2386 Ezt a zsoltárt a szépséges és utánozhatatlan leírás különbözteti meg. Az előző részben a fáradt és 
összezavarodott utazó, a börtönbe zárt, bilincsekbe vert kétségbeesett és nyomorult fogoly, a beteg és haldokló 
ember van lefestve a leglátványosabb és megindítóbb módon. Ebben a szakaszban áttérünk a hajókra, s a 
tengerészekre a viharokban leselkedő veszélyekre, ami a 30. vers végéig folytatódik. Erre gyakorta tekintettek 
úgy, mint a tengeri vihar legfennköltebb leírására, akár a Szentírásban, akár a világi szerzők műveiben. 
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24. Azok látták az Úrnak dolgait, és az ő csodáit a mélységben. 
25. Szólott ugyanis és szélvészt támaszta, a mely felduzzasztá a habokat. 
26. Az égig emelkedének, a fenékig sülyedének; lelkök elolvada az inségben. 
27. Szédülének és tántorgának, mint a részeg, és minden bölcsességöknek esze 

vész vala.2387 
28. De az Úrhoz kiáltának az ő szorultságukban,2388 és sanyarúságukból kivezeté 

őket. 
29. Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok. 
30. És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé őket az ő kivánságuknak 

partjára. 
31. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 

csodadolgaiért! 
32. És magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének 

ülésében!2389 
 
23. A kik hajókon tengerre szállnak. Itt újabb példáját látjuk Isten irányító 

gondoskodására az emberiséget illetően, amit a próféta mutat be nekünk azok kikötőbe 
juttatásának példájával, akik a hajótörést szenvedtek. S ez is olyan, mintha a sír mélységéből 
és sötétségéből emelte volna ki őket, kihozván ezeket az embereket az életre és a napvilágra. 
Úgy vélem, amit itt azokról mond, akik Isten csodáit látva szoktak hajózni az óceánon, az 
nem általánosságban vonatkozik arra a sok csodálatos dologra, amelyekben az bővelkedik. Az 
efféle személyek nagyon alkalmasak a bizonyságtételre Isten munkáit illetően, mert ott 
nagyobb és változatosabb csodák láthatók, mint a szárazföldön. Nekem azonban 
tanácsosabbnak tűnik összekapcsolni ezt a következő szöveggel, melyben a próféta a saját 
maga magyarázója, s ahol megmutatja, milyen gyorsan emelkedik fel Isten és csillapítja le a 
vihart. 

A dolog summája az, hogy az igeszakasz célja annak bemutatása: a tengeren hajózók 
életét gyakran hatalmas veszélybe sodorják azok a viharok, melyekkel szembetalálkoznak, 
mert ahányszor csak hullámzik és háborog az óceán, s a hullámai emelkednek és tombolnak, a 
halál annyiszor bámul merev tekintettel az arcukba. Ám Isten gondviselésének még élénkebb 
képét tárja elénk, mert azt mondván, hogy a tenger nem magától háborog viharosan, a szólott 
igét használva arra céloz, hogy Isten szava és gondoskodása miatt fújnak a szelek, és viharzik 
a tenger. Valóban igaz, hogy bizonyos jelenségekből következtetnek arra a tengerészek, hogy 
vihar közeleg, de a hirtelen változások csak Isten titkos rendeletére következnek be. Ezzel 
tehát nem pusztán történeti beszámolóját adja a módnak, ahogyan a szélrohamok és a viharok 
keletkeznek, hanem egy tanár szerepét felöltve magával az okkal kezdi, majd rátér arra a 
közvetlen veszélyre, amivel a vihar tele van. Vagy inkább mintegy képben tárja elénk a halál 
képét, hogy Isten jósága még jobban megmutatkozzon, mikor a vihar szépen lecsillapodik 
anélkül, hogy emberi életeket követelne. Az égig emelkedének, a fenékig sülyedének, mondja, 

                                                
2387 Horsley olvasata: „És minden ügyességük odalett”. „Azaz”, mondja, „a navigációs képességeik lettek oda. 
Ezt a hasonlatot az őket fenyegető konkrét veszélytől kölcsönzi”. Phillips olvasata: „És minden bölcsességük 
elnyeletett”, amit hasonlókképpen ő is így magyaráz: „akkora volt a riadalmuk, hogy odalett a tudásuk, 
elvesztették az önuralmukat, és teljességgel alkalmatlanokká váltak a hajó irányítására”. 
2388 A szorultságukban helyett Phillips a börtöneikben, a bezártságuk helyéről kifejezést olvassa. „A börtöneik 
alatt”, mondja „azokat a hajókat érti, melyekbe be voltak zárva, s amelyekből, következésképpen a vizes sírból 
kiáltottak az Úrhoz.” 
 vénekkel van szembeállítva, s mindkettő az egész gyülekezetet jelenti. A ,זקנים a nép itt nyilvánvalóan a ,עם„ 2389
zsidók között ugyanis a doktorok, a zsinagógavezetők, és a vének a néptől elkülönített lakosztályokkal 
rendelkeztek, s a szolgálatnak, mely főleg antiphona-ként, vagy válaszként folyt, egyik részét azok mondták, 
akik a vének székében ültek, s a köznép tömege, az ιδιωται volt az, akik áment mondtak a végén, mikor emezek 
hálát adtak.” – Hammond. 
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mintha csak azt mondaná: felemelkednek a levegőbe, hogy életük megsemmisüljön, majd 
alázuhannak az óceán üregeibe, hogy megfulladjanak.2390 Ezután azt a félelmet említi, mely 
őket kínozza, vagy inkább, amely megfoszthatja őket az értelmüktől. Ezekkel a szavakkal arra 
céloz, hogy bármennyire ügyesen is kormányozzák a tengerészek a hajóikat, megtörténhet, 
hogy eszüket vesztik, és ekképpen megbénulván még a kéznél levő segítséget sem képesek 
igénybe venni. Mert bár összeszedik minden felszerelésüket, bevetik a mérőónjaikat a 
mélységbe, s kibontják a vitorláikat, mégis, miután mindent megpróbáltak, s minden emberi 
ügyességük összezavarodott, rábízzák magukat a szél és a hullámok könyörületére. A 
biztonság minden reménység elvétetett, s nincs már semmi, amit még megpróbálhatnának. S 
most, hogy minden emberi segítség csődöt mondott, Istenhez kiáltanak a szabadulásért, ami 
meggyőző bizonyítéka annak, hogy olyanokká váltak, mintha máris meghaltak volna.2391 

29. Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék. Egy világi szerző a történet elmesélésekor 
azt mondaná, hogy a szelek lecsillapodtak, és a dühöngő hullámok lenyugodtak. Isten Lelke 
azonban a viharnak a csendességgé változásával Isten gondviselését helyezi mindenek fölé. 
Ezzel arra utal, hogy nem emberi közreműködéssel csillapodott le oly hirtelen a tenger és a 
szél eme heves tombolása, mely a világ szerkezetének felforgatásával fenyegetett. Mikor tehát 
háborog a tenger és félelmetes dühvel fortyog, mintha hullám a hullámmal küzdene, miért 
válna azonnal csendesség és békéssé, ha nem azért, mert Isten zabolázza meg a hullámok 
dühöngését, melyeknek háborgása olyan félelmetes volt, s teszi a mélység keblét 
tükörsimává?2392 Beszélvén a nagy félelmükről, most rátér az örömükre, hogy a hálátlanság 

                                                
2390 „A hajósok felemelkednek az égbe, azaz magasra a levegőbe, mikor a hullám felemeli a hajót, majd mélyre 
szállnak a hullámvölgy miatt, s így fel-le liftezve a hajósok lelke megolvad bennük a veszély miatt, amelybe 
kerültek.” – Kimchi. 
2391 A megdöbbenést, melybe a tengeren utazók kerülnek a veszélyes viharban, valamint Isten szabadítását 
válaszképpen az imáikra gyönyörűen írja le Addison jól ismert és bámulatos himnusza, melyből idézünk egy 
részletet: 
„Gondolj lelkem, őszintén gondolj, 
Rettegő szemekkel 
Miképpen láttad a feltárult mélységet 
Minden szörnyűségében felemelkedni. 
Zűrzavar ült minden arcon, 
S félelem minden szívben 
Mikor hullámok a hullámok hátán és örvények az örvényekben 
Legyőzték a kormányos ügyességét. 
De aztán, minden bajomból ó Uram! 
A te kegyelmed megszabadított, 
Mikor az ima bizonyosságában 
A lelkem megragadott Téged. 
Mert félelmetes örvényekben pörögtünk 
Magasan a megtört hullámokon, 
De tudtam, hogy Te nem vagy lassú a meghallgatásra, 
Sem tehetetlen a megsegítésre. 
A vihar lecsendesedett, a szelek visszahúzódtak, 
Engedelmeskedve a Te akaratodnak, 
A tenger, mely a Te parancsodra ordított, 
A te parancsodra meg is nyugodott!” 
2392 A próféta által a tengeri viharnak ebben a látványos leírásában kiválasztott körülmények között Isten 
közreműködését mind a vihar feltámasztásában, mind annak lecsendesítésében nem szabad nem észrevenni. Őt 
mutatja be fő okként, az Ő mindenható parancsára söpör végig a vihar az óceán felett, melynek hullámai 
hatalmas hegyekként emelkednek fel dühödt hevességgel, majd Ő csendesíti le a szeleket és csillapítja a 
hullámok háborgását. A leírást a végtelenségig megcsonkítaná, ha kihagyná belőle a speciális utalást az Isten 
hatalmára. „mennyire vigasztalóbb, és racionálisabb is a zsoltáros rendszere Vergilius és más pogány költők 
sémájánál, ahol az egyik istenséget viharkeltőként, a másikat a vihart lecsillapítóként mutatják be. Ha ebben a 
költeményben csak a fenségest vennénk figyelembe, mi volna fennköltebb, mint az elképzelés, amit a Legfőbb 
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szembeszökőbb legyen, ha megfeledkeznének erről a figyelemreméltó szabadulásról. Nem 
voltak híjával ugyanis a tanítónak, mert maga a vihar, majd a rá következő csendesség 
kellőképpen kioktatta őket arra, hogy életük Isten kezében volt és az Ő védelme alatt állt. 
Emellett a zsoltáros arról is tájékoztatja őket, hogy olyasfajta hála ez, ami méltó rá, hogy ne 
csak magánemberként adják meg, hanem hirdessék és magasztalják mindenütt, akár még a 
nagy gyülekezetekben is. Konkrétan említi a véneket, jelezvén, hogy minél több bölcsessége 
és tapasztalata van egy embernek, annál jobban képes ezeket a dicséreteket meghallgatni, és 
azoknak tanúbizonysága lenni. 

 
33. Folyóvizeket tett vala pusztává, és vízforrásokat szárazzá; 
34. Gyümölcstermő földet sós földdé,2393 a rajta lakó népnek gonoszsága miatt. 
35. Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká. 
36. És telepített oda éhezőket, hogy lakó-városokat építsenek. 
37. És mezőket vetének be és szőlőket plántálának, és ették a növekedés 

gyümölcsét.2394 
38. És megáldá őket és igen megszaporodának, és barmaikat sem kevesbítette 

meg. 
39. De megkevesedtek és meggörnyedtek vala ínség, nyomorúság és keserűség 

miatt. 
40. Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bujdostatta őket út nélkül való 

kietlenben.2395 
41. De felemelé a nyomorultat az ínségből, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a 

juhnyájhoz. 
 
33. Folyóvizeket tett vala pusztává. Itt egy sor olyan változásról számol be, amit az 

ostobaság csúcsa lenne a véletlennek tulajdonítani. A gyümölcsöző földek gyümölcstelenekké 
váltak, a sivatagok pedig új frissességgel és gyümölcsözéssel teltek meg. S miképpen történik 
meg az, hogy amíg az egyik terület meddővé válik, a másik kövér és termékeny lesz 
ellentétben azzal, amilyenek szoktak lenni, ha nem azért, mert Isten kitölti a haragját az első 
lakosaira, elvéve tőlük az áldást, a másodikat pedig termékennyé teszi az éhezők táplálása 
végett? Tulajdonítható a gyér népességnek, hogy Ázsia és Görögország megannyi területe, 
melyek egykor gyümölcsözők voltak, most megműveletlenek és terméketlenek, de Isten 
gondviselésének kell tulajdonítani a próféta által magasztalt, jól ismert tényt, hogy egyes 
helyeken az egykor jól termő föld sivárrá és kiszáradttá vált, míg máshol a föld most termőre 
fordul. 

Nem elegendő azonban pusztán csak megjegyezni, hogy a földfelszín eme csodálatos 
változásai Isten mindent uraló céljának eredményei, ha egyben nem jegyezzük meg azt is, 
amit a próféta sem hagy figyelmen kívül, nevezetesen hogy a földet Ő átkozza meg a 
lakosainak vétkei miatt, akik méltatlanoknak bizonyulnak arra, hogy oly bőségesen ellássa 

                                                                                                                                                   
Lényről ad, aki ily módon vihart kelt az elemek között, majd megszünteti a zavart állapotukat, azaz felkavarja és 
lecsillapítja a természetet?” – Spectator, 485. szám. 
2393 A Károli-fordítás szerint: meddő földdé - a ford. „למלחה, sós földdé, vagy pusztasággá. A szó jelentése itt a 
terméketlenségre vonatkozik. Plinius mondja: ’Omnislocus in quo reperitursal, sterilis est, nihilque gignit.’ – 
Hist. Nat. 31. kötet 7. fejezet. Utalás ez Szodoma és Gomora földjének elpusztítására. ’Kénkő és só égette ki 
egész földjét, be sem vethető, semmit nem terem, és semmi fű sem nevekedik rajta; olyan, mint Sodomának, 
Gomorának, Ádmának és Czeboimnak elsülyesztett helye, a melyeket elsülyesztett az Úr haragjában és 
búsulásában’ (5Mó29:23). A kaldeus változat így fordítja az igeverset: ’Izrael korábban gyümölcstermő földje 
olyan sivár lett, mint Szodomáé, ami a lakóinak gonoszsága folytán vált ilyenné’.” – Phillips. 
2394 A Károli-fordítás szerint: hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek – a ford. 
2395 Ennek az igeversnek a szavai megtalálhatók a Jób12:21, 24-ben, ahonnan a feltevések szerint a zsoltáros 
nagy valószínűséggel kölcsönzi. 



 1043 

őket nagylelkű kezéből. Tavakat és vízforrásokat helyezett oda, ahol a mezők, vagy országok 
bővelkednek a vizekben, mert a nedvesség szükséges a gyümölcstermő növények 
táplálásához. A sósság kifejezést jelképesen használja, mivel semmi sincs, ami sterilebb lenne 
a sónál. Ezért Krisztus szavai: „Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki?” (Mk9:50) 
valójában a terméketlenségre vonatkoznak. Következésképpen, mikor az emberek bármely 
helyet terméketlenné akartak tenni, azt rendszerint sóval szórták be. S ez valószínűleg utalás 
erre az ókori szokásra, amiért a próféta azt mondja, hogy a földet só borította el. 

35. Pusztaságot tett vala álló tavakká. Ez a változás az előzővel ellentétben Isten 
csodálatos hatalmát még fényesebb rangra emeli. Mivel mikor a földek megszűnnek oly 
termékenyek lenni, mint korábban, az ókori emberek, amint az régen sokszor megtörtént, ezt a 
gyakori aratásoknak tulajdonították, melyek kimerítették a föld termőerejét. De honnan váltak 
a kiszáradt földek oly gyümölcsözővé, hogy valaki azt mondhatná: az atmoszféra, valamint a 
termőföld természete változáson ment keresztül, hacsak nem azért, mert Isten ezzel az Ő 
hatalmának és jóságának csodálatos bemutatóját adja? Emiatt a próféta nagyon jogosan 
mondja, hogy a sivatagok tavakká váltak, így népes városok alakulhattak ki a sivár és nem 
művelt helyeken, ahol korábban egyetlen kunyhó sem állt. Az ugyanis, hogy a föld természete 
változott meg, ugyanolyan valószínűtlen, mint az, hogy a Nap és a csillagok útja 
megváltozott. Az a mondta, miszerint az éhezők megelégíttettek, jelentheti vagy azt, hogy ők 
maguk, jelentős nyomorgást követően megkapták azt, ami betölthette a szükségeiket, vagy 
azt, hogy ezek a szegény emberek, akik egy olyan országban éltek, amely már nem volt képes 
megadni nekik a napi kenyerüket, kénytelenek voltak elhagyni azt és új lakóhelyet keresni, 
ahol Isten nagylelkűen gondoskodott az ellátásukról. Én azonban inkább úgy vélem, ez a 
mondat arra utal, ami gyakran megtörténik, nevezetesen hogy az éhezők, akik szükségeit a 
világ nem hajlandó betölteni, s akiket száműznek, kényelmesen berendezkednek ezeken a 
sivatagos helyeken, ahol Isten bővelkedéssel áldja meg őket. Az igeszakaszt, amit én a 
növekedés gyümölcsének fordítottam, nem kevés héber igemagyarázó tekintette két azonos 
jelentésű kifejezés ismétlődésének, ezért beszúrván az összekapcsoló kötőszót, a gyümölcs és 
növekedés kifejezéssel adták vissza. Azonban a próféta inkább az évenként megtermett 
gyümölcsre utal, mintha azt mondaná, hogy ezeknek a területeknek a termékenysége nem 
átmeneti, nemcsak pár évig fennálló, hanem maradandó. A תבואות tebuaoth ugyanis olyan 
kifejezés, mely alatt a héber nyelv a föld által évente termett, teljesen beérett gyümölcsöt érti. 
S mikor a zsoltáros azt mondja, hogy az új telepesek vetettek és plántáltak, azzal azt adja a 
tudtunkra, hogy az odaérkezésük előtt a termékenység ismeretlen volt ezeken a területeken. 
Következésképpen, ilyen szokatlanul termékennyé válva teljesen más jelleget öltöttek. Végül 
pedig hozzáteszi, hogy az isteni áldásnak volt köszönhető, mikor az egykoron a szegénységtől 
és a nélkülözéstől elnyomottak naponta gyarapodnak ennek az életnek a jó dolgaival. 

39. De megkevesedtek. Mielőtt rátérnék a jelen igeversben foglalt igazságok 
vizsgálatára, tennem kell néhány rövid jelentésbeli megjegyzést. Egyesek szerint az עוצר otser 
szó zsarnokságot jelent, az עצר atsar pedig természetesen azt, hogy uralkodik. Mivel azonban 
jelképesen használatos a szenvedésre, nekem úgy tűnik, hogy ez a jelentése van a leginkább 
összhangban az igeszakasz lényegével. Az igevers utolsó két szava olvasható mind 
alanyesetben, amiképpen én is fordítottam, mind birtokos esetben: a nyomorúság ínsége és a 
keserűség kifejezéssel. Számomra ez az olvasat tűnik a legelőnyösebbnek: a nyomorúság 
ínsége miatt,2396 valamint a keserűség miatt. 

Most röviden megemlítjük az igeszakasz főbb dolgait. Amiképpen korábban láttuk 
azoknak a változásoknak a leírását, melyek ezeken a területeken következtek be a termőföld 
természetének vonatkozásában, most arról tájékoztat minket, hogy az emberiség nem lesz 
örökké ugyanolyan feltételek között, mert egyrészt csökkennek majd létszámban, másrészt 

                                                
2396 “Par angoisse de mal et par douleur.” 
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elveszítik a lakóhelyüket és a tulajdonukat háborúk, polgári zendülések, vagy más csapások 
következtében. Ezért akár járványok sújtották őket, akár csatában győzték le őket, vagy belső 
csetepaték miatt vágattak ki, nyilvánvaló, hogy mind a rangjuk, mind az állapotuk 
megváltozott. S mi más lenne ennek a változásnak az oka, mint az, hogy Isten megvonja a 
kegyelmét, mely mindezidáig azt a rejtett forrást képezte, amelyből minden bővelkedésük 
kiindult? S miután csapások ezrei dönthetnek romba városokat, a próféta ezek egyik fajtáját 
emeli ki mindenekelőtt, mint a legkézzelfoghatóbbat és a leginkább figyelemre méltót. S 
mivel Isten keze nem vehető észre abban, ami egy viszonylagos ismeretlenségben élő ember 
életére vonatkozik, magukat a fejedelmeket hozza előtérben, akiknek a neve és a hírneve nem 
engedi meg, hogy bármiféle velük kapcsolatos emlékezetes esemény a feledés homályába 
merüljön. Úgy látszik ugyanis, hogy a világ a számukra teremtetett. Mikor tehát Isten 
letaszítja őket a magasztos helyzetükből, az emberek mintegy álomból felrázatván készek ezt 
az Ő ítéletének tekinteni. Ezért kell megfigyelnünk a használt kifejezésmódot is. Mikor azt 
mondja, hogy Isten gyalázatot zúdított a fejedelmekre, azzal azt fejezi ki: mintha csak az Ő 
örömére szolgált volna, hogy amíg megtartják a méltóságukat, dicsőséget és tiszteletet 
adjanak nekik. Dániel szavai jól ismertek: „Ó király, Isten a te félelmedet adta az ég 
madaraiba és a föld állataiba” (v. ö. Dán2:37-38). S bizonyos, hogy jóllehet a fejedelmek 
hatalmat ölthetnek magukra, mégis, a belső tisztelet és fenség, mellyel Isten ruházta fel őket, 
nagyobb védelem a számukra, mint bármely emberi kar. Egyetlen falu sem maradna fenn még 
három napig sem, ha Isten az ő láthatatlan és legyőzhetetlen közreműködésével nem 
zabolázná meg az emberek szívét. Ezért valahányszor csak Isten megvetendővé teszi a 
fejedelmeket, fenséges hatalmuknak szükségszerűen fel kell bomlania. Azt a tényt a 
történelem is alátámasztja, hogy a hatalmas uralkodók, akik az egész világ számára félelmet 
és rettegést jelentettek, mikor megfoszttattak a méltóságuktól és a hatalmuktól, még a saját 
leszármazottaik számára is a gúny tárgyát képezték. S mivel az efféle látványos változásokat 
Isten hatalma csodálatos megmutatkozásainak kell tartani, hatalmas az elménk korlátoltsága, 
ha nem ismerjük el az Ő minden felett uralkodó gondviselését. E vereségek ellentéteképpen a 
próféta ezt követően megmutatja, hogy a szegények és alacsony származásúak 
felmagasztaltatnak, a házaik növekednek, s akiket semmire sem tartottak, hirtelen 
megnövekednek gazdagságban és hatalomban. Ezekben a dolgokban az emberek bizonyosan 
felismernék Isten gondviselését, ha elméjük romlottsága nem tenné őket érzéketlenné. 

 
42. Látják az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság2397 megtartóztatja az ő 

száját.2398 
43. A bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét! 
 
42. Látják az igazak és örvendeznek. A próféta most levonja a következtetést, 

miszerint Isten mindenek felett álló és uralkodó gondviselésének megannyi világos jele nem 
mutatkozik meg úgy az igazak előtt, hogy azok figyelmét ne keltenék fel, s a hit által 
megvilágosított látásuk segítségével őszinte örömmel szemlélik ezeket a jeleneteket, a 
gonoszok viszont zavartak és némák maradnak. Nagyon értelmesen tesz különbséget az 
emberek eme két osztály között. Bármi módon is kénytelenek elismerni ugyanis a gonoszok 
Istent, mint a világegyetem legfőbb uralkodóját, mindazonáltal ők látván nem látnak, és nem 
nyernek semmit a látással, így a viselkedésük csak annál megbocsáthatatlanabbá válik. Az 
igazak azonban nemcsak képesek jó és szilárd ítéleteket alkotni ezekről az eseményekről, de 
spontán módon megnyitván a szemüket Isten egyenlőségének, jóságának és bölcsességének a 
                                                
2397 „A gonoszság van itt megszemélyesítve, és magát a gonosztevőt jelenti, de az absztrakció költőibb.” – dr. 
Geddes. 
2398 Ugyanez a bibliamagyarázó mondja: „Minden gonoszság nyelve megköttetik”. „A megkötött nyelv”, mondja, 
„szó szerint bezárt szájat jelent, ami talán nem helytelen népnyelvi kifejezés.” 
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szemlélésére, ezeknek látványa és ismerete fel is frissíti őket. Az öröm ugyanis, amit ennek 
során megtapasztalnak, annak záloga, hogy ezeknek a dolgoknak az észrevétele a szívük 
spontán kiáradása volt. Isten megvetőinek vonatkozásában nem arra kell gondolnunk, hogy 
őket mélyen megérinti mindez, és valóban elismerik, hogy a világ Isten mindenre kiterjedő 
gondoskodása alatt áll. Ők pusztán csak meg vannak zabolázva, hogy ne merészeljék tagadni 
annak a gondviselésnek a létezését, amire egyébként a természetes hajlamaik felindítanák 
őket, vagy legalábbis hevesen megütköznek, valahányszor csak ellene próbálnak szólni. S 
jóllehet Isten ítéletei előttük vannak, értelmük mégis annyira megsötétedett, hogy nem 
képesek meglátni a tiszta világosságot. Ez a beszédmód pedig energikusabb, mintha azt 
mondta volna a zsoltáros, hogy maguk a gonoszok megnémulnak. Valójában nem szűnnek 
meg zúgolódni Isten gondviselésének rendelései ellenében, mert látjuk, micsoda gőggel és 
megvetéssel szállnak szembe a hitünkkel, s vakmerően szórják a borzasztó káromlásokat 
Istenre. A próféta szavahihetőségét semmiképpen sem csökkenti, hogy minden gonoszság 
megtartóztatja az ő száját, mert valójában minél büszkébben és hevesebben támadják Istent, 
annál hírhedtebbnek mutatkozik az istentelenségük. Emellett az itt említett öröm abból fakad, 
hogy semmi sem alkalmasabb a hitünk növelésére, mint Isten gondviselésének az ismerete, 
mert e nélkül kétségek és félelmek gyötörnének, hisz nem lennénk biztosak abban, hogy a 
világot vajon nem a véletlen kormányozza-e. Ebből következően azok, akik fel akarják 
forgatni ezt a tanítást, a valódi vigasztalástól fosztják meg Isten gyermekeit, nyugtalanítják 
elméiket, megzavarják a hitüket, mindezekkel pedig poklot kovácsolnak maguknak a Földön. 
Mert mi kínozhat szörnyűségesebben, mint a hánykolódás kétségek és az aggodalmak között? 
S soha nem leszünk képesek elérni a nyugodt elmeállapotot, amíg meg nem tanulunk 
fenntartás nélküli bizalommal megnyugodni Isten gondviselésében. Emellett az is ki van 
jelentve ebben az igeversben, hogy Isten válogatás nélkül minden embernek megmutatja a 
jóságát, ám viszonylag kevesen vannak, akiknek ebből hasznuk is származik. Ebből 
következően, mikor korábban mindenkit Isten jóságának ünneplésére szólított fel, az azért is 
történt, hogy a többség hálátlansága még világosabban megmutatkozzon. 

43. A bölcs, az eszébe veszi ezeket. Most arról tájékoztat minket, hogy az emberek 
akkor kezdenek el bölcsekké válni, ha teljes figyelmüket az Úr munkáinak szemlélésére 
fordítják, mindenki más pedig bolond. Bármennyire is megsértődhetnek a saját 
éleselméjűségük és ravaszságuk okából, az semmi hasznukra sincs mindaddig, amíg 
becsukják a szemüket a nekik mutatott világosság előtt. A megszólításnak ezt a kérdező 
módját alkalmazva a zsoltáros közvetve a világban uralkodó hamis meggyőződésre utal, ahol 
a legvakmerőbb menny-megvetők tartják magukat a legbölcsebbeknek. Mintha azt kellene 
mondania, hogy mindazok, akik nem a megfelelő módon látják meg Isten gondviselését, 
csakis bolondoknak számíttathatnak. Ez a figyelmeztetés annál is inkább szükséges, mivel 
látjuk: még a legnagyobb filozófusok egyike-másika is annyira rosszindulatú volt, hogy a 
tehetségét odaszánva megpróbálta elhomályosítani és elrejteni Isten gondviselését, s az Ő 
közreműködését teljesen figyelmen kívül hagyva mindent a másodlagos okoknak 
tulajdonított. Ezek között első volt Arisztotelész, a géniusszal megáldott és művelt ember. 
Mivel azonban gonosz és romlott szívű pogány volt, állandó célja volt összekuszálni és 
megzavarni Isten mindenre kiterjedő gondviselését a vad spekulációk változatosságával. S 
olyannyira így van ez, hogy teljes joggal mondhatjuk: elméjének minden természetes módon 
ügyes képességét bevetette a teljes világosság kioltására. Emellett a próféta nemcsak 
megfeddi az érzéketlen epikureusokat, akiknek az érzéketlensége a legaljasabb jellegű volt, 
hanem arról is tájékoztat minket, hogy még nagyobb és megvetendőbb vakság volt fellelhető 
maguk között e nagy filozófusok között. A meggondolják kifejezéssel pedig arról tájékoztat, 
hogy Isten munkáinak puszta szemlélése nem elegendő – ezeket gondosan fontolóra is kell 
venni azért, hogy az ismeretük tudatosan és érett módon megemészthetővé váljon. Ezért 
ahhoz, hogy belevésődjenek a szívünkbe, ezeket a munkákat a figyelmes és folytonos 
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elmélkedésünk tárgyává kell tennünk. Mikor a próféta azt mondja, hogy a bölcs, az eszébe 
veszi ezeket, és meggondolják, a váltás az egyes számról többes számra gyönyörűen ideillő. 
Az egyes számmal hallgatólagosan panaszolja, milyen kevesen vannak, akik meggondolják 
Isten ítéleteit. Mintha azt mondaná: Milyen ritkán találkozunk olyan emberrel, aki igazán és 
figyelmesen gondolja végig Isten munkáit! Ez után arra a tényre utal, hogy ezek látható 
módon mindenki elé tárulnak, ezért lehetetlen lenne az emberek számára átsiklani ezek felett, 
ha nem volna a saját gonoszságuk miatt oly romlott az elméjük. S ha bárki arról szeretne 
kérdezősködni, miképpen lehetséges, hogy a próféta Isten ítéleteinek és szigorúságának 
említése után a kegyességét említi meg, arra azt válaszolom, hogy ez a kegyesség a 
leglátványosabban ragyog fel és foglal el nagyon feltűnő helyet mindenben, amit Ő tesz. 
Természeténél fogva ugyanis Ő arra a kegyességre hajlamos, amellyel Magához is von 
minket. 
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108. zsoltár 
 
1. Ének. Dávid zsoltára. 
2. Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem 

is kész. 
3. Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt! 
4. Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek 

között! 
5. Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod! 
6. Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész 

földön! 
7. Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel és hallgass 

meg engem! 
8. Az ő szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és 

felmérhetem Sukkothnak völgyét. 
9. Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én 

törvényrendelőm.2399 
10. Moáb az én mosdómedenczém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett 

kaczagok. 
11. Kicsoda visz el engem a kerített városba? kicsoda vezérel engem Edomig? 
12. Nem te vagy-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh Isten, a 

mi seregeinkkel? 
13. Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség! 
14. Istennel hatalmasan cselekszünk, és ő megtapodja ellenségeinket. 
 
Mivel ez a zsoltár részben az 57. részben a 60. zsoltár egyes részeiből áll, felesleges 

lenne itt megismételni azt, amit azoknál a zsoltároknál magyarázatképpen már 
elmondtunk.2400 

                                                
2399 “Ou, mon duc.” — Széljegyzet. “Vagy, a vezetőm.” 
2400 „A 108. zsoltár teljesen más zsoltárok egyes részeiből tevődik össze. Első része (leszámítva egyes csekély 
eltéréseket) az 57. zsoltár harmadik részének felel meg, míg a második része a 60. zsoltár második részéből áll. S 
e kölcsönzött része mindegyikét az eredeti zsoltárokban a Sela szó különíti el a szöveg többi részétől. Ez 
figyelemre méltó tény, és erőteljesen szemlélteti a diapsalma egyik funkcióját. Ezeket a részeket bizonyos fokig 
önálló kompozícióknak tekintették akkortájt, melyeket alkalomadtán emeltek ki az eredeti szövegkörnyezetből. 
Magának az érzésnek és a feszültségnek a megváltozása, ahonnan a diapsalma szó származik, szenteli meg ezt az 
alkalomszerű gyakorlatot.” – Jebb’s Literal Version of the Book of Psalms, with Dissertations, 2. kötet, 109. 
oldal. 
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109. zsoltár 
 
Ez a zsoltár három részből áll. Egy panasszal kezdődik, majd a különböző 

átkozódások felsorolásával folytatja, s azután rátér az imára a valódi hála kifejezésével. S 
jóllehet Dávid itt azokról a sérelmekről panaszkodik, melyeket elszenvedett, mégis, mivel ő 
előkép volt, mindazt, ami ebben a zsoltárban kifejeződik, tulajdonképpen Krisztusra, az 
egyház Fejére kell vonatkoztatni, de minden istenfélőre is, mivel ők az Ő Testének tagjai. 
Mikor tehát igazságtalanul bántalmazzák és kínozzák őket az ellenségeik, fordulhatnak 
Istenhez segítségért, Akire a bosszúállás tartozik.2401 

 
1. Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár. Én dicséretemnek Istene, ne hallgass! 
2. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug 

nyelvvel beszélnek én velem. 
3. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok 

nélkül. 
4. Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. 
5. Roszszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért. 
 
1. Én dicséretemnek Istene, ne hallgass! Ezekkel a szavakkal, melyek tekinthetők a 

zsoltár bevezetőjének, Dávid kijelenti, hogy nem tud semmi mást és nem vágyhatna semmi 
másra, csak hogy Isten lépjen fel a szíve becsületességének igazolása végett. A dicsérete 
Istenének nevezvén Őt ugyanis Őrá bízza az ártatlanságának igazolását azokkal a rágalmakkal 
szemben, melyekkel egyetemesen vádolták őt. Egyesek úgy vélik: ezt a mondatot úgy kell 
értelmezni, hogy Dávid tulajdonképpen önmagát jelenti itt ki Isten dicséreteinek 
közzétevőjeként, de az igeszakasz témája ellentétes ezzel a magyarázattal. Látjuk ugyanis, 
hogy Dávid arra az igazságtalan és kegyetlen gyűlöletre hivatkozik, amelyben része volt 
ebben a világban. A szavakban egy benne foglalt ellentét is rejlik, mivel mikor a rágalmazás 
elburjánzik, az ártatlanságot senki más nem értékeli kellőképpen és megfelelően, csak Isten. 
Az igeszakasz jelentése ez: Isten, jóllehet engem tekintenek az aljasok között is a 
legaljasabbnak, s ki vagyok téve a világ feddésének, te mégis fenntartod majd a jellemem 
becsületességét, s ezen az alapon dicsérni is fogsz engem.2402 Ez a magyarázat jó összhangban 
áll a rögvest utána következő szavakkal: ne hallgass. Mikor ugyanis elborítanak minket a 

                                                
2401 Abból, hogy Péter apostol ennek a bámulatosan profetikus költemény egyik részét konkrétan Júdásra 
vonatkoztatja (1Pt1:20) megtanuljuk, hogy annak a boldogtalan embernek a büntetése és a szenvedései a témája 
ennek a zsoltárnak. Joggal vélekedtek úgy, hogy nemcsak a nyomorult Iskariotes és közvetlen társai vesztét vetíti 
előre, hanem a zsidó politika és nemzet félelmetes és megérdemelt sorsát is. „Ennek a zsoltárnak az első öt 
verse”, mondja Horsley, „világosan leírják azt a bánásmódot, amiben Urunkat részesítette a zsidó nemzet. Az 
utána következő átkok világosan leírják azokat az ítéleteket, melyek ezt a nyomorult nemzetet sújtották. Így tehát 
az egész zsoltár az Ő szenvedéseinek és a büntetésüknek a próféciája, mely panasz- és átokformában lett 
megírva”. Bármit is lehet tehát elmondani a zsoltár elsődleges vonatkozásairól Dávid panaszait és átkait illetően, 
melyeket néhány makacs ellenségének álnoksága és kegyetlensége miatt hangoztat, főleg Krisztust kell látnunk, 
mint azt a személyt, Aki elmondja ezeket a panaszokat és átkokat a sérelmes bánásmód miatt, amit az árulójától 
és a gyilkosaitól szenvedett el. 
2402 A Septuaginta és a Vulgata egyformán értelmezik a zsoltáros imáját. Az első olvasata az Ω θεος την αινεσιν 
μου μη παρασιωπησης, az utóbbié pedig a „Deus, laudem meam ne tacueris”, Ó Isten! Ne hallgasd el a 
dicséretemet. A kifejezés azonban az eredeti héber szövegben két jelentést is megenged, mert vonatkozhat arra, 
hogy Dávid dicséri az Istent, de arra is, hogy Isten dicséri Dávidot. Az első esetben arra vonatkozik, hogy Isten a 
tárgya Dávid dicséreteinek, s ebben az értelemben olvassuk az 5Móz10:21-ben: „Ő a te dícséreted, és a te 
Istened”, s ekkor azt jelenti: Ne légy csendben, ne utasítsd el, ne hagyd figyelmen kívül a Rád vonatkozó 
dicséretemet. A másik esetben az ima jelentése, maiképpen a szerző is kijelenti: Míg mások gyaláznak, te ne 
hallgasd el az én dicséretemet, légy az ügyvédem, képviseld az ügyemet, hirdesd és igazold ártatlanságomat. 
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gonoszok becsmérlései, bizonyosan nem lenne helyénvaló Isten számára, Aki a mi 
ártatlanságunk tanúja, csendben maradni. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, amit 
korábban mondtam, hogy mikor Dávid azok felett a sérelmek felett búslakodik, melyeket 
személyesen szenvedett el, a maga személyében mégis Krisztust és az egyház egész Testét 
képviselte. Ebből megtanuljuk, hogy legyünk teljes magabiztossággal nyugodtak Isten 
védelme alatt, mikor ki vagyunk téve mindenféle méltatlanságnak az emberek részéről. 
Egyetlen ember sem képes azonban a szív őszinteségével teljes mértékben átadni önmagát 
Isten kezébe, hacsak előtte nem döntött úgy, hogy megvetéssel tekint a világ részéről 
megtapasztalt feddésekre, s nincs teljesen meggyőződve arról, hogy Isten az ő ügyének 
védelmezője. 

2. Mert a gonosznak szája. Dávid itt nagyon világosan kimondja, hogy nagyon 
igyekezett Istentől kapni segítséget annak következtében, hogy igazság nem találtatott az 
emberek között. S noha valószínű, hogy elhamarkodottan és dühödten támadták, 
mindazonáltal mégis panaszolja: a megtévesztés és a csalás szája nyílt fel ellene, s hamis 
nyelvek vették őt körül. Ezért azoknak, akik nem ismerték az ő valódi helyzetét, hihető 
ürügynek tűnhetett a rá áradó oly sok feddésre, hogy nem volt képes elkerülni bűnösség 
vádját. 

3. És körülvesznek engem. Panaszolja, hogy mindenfelől a legellenségesebb és a 
legsértőbb jelzőket aggatták rá, ráadásul a legérdemtelenebbül. S gyönyörű hasonlattal azt is 
megmutatja: ellenségeinek nyelvei annyira telve voltak méreggel, hogy nehezebben viselte el 
a támadásaikat egy nagy hadsereg támadásainál, sőt, nem is érdemelt tőlük ilyen bánásmódot. 
A háborúskodásnak ezt a fajtáját, aminek Isten nagyon gyakran kiteszi a gyermekeit, 
gondosan meg kell figyelnünk. Mert bár a Sátán támadhatja őket nyílt erőszakkal is, mégis, 
mivel ő a hazugság atyja, bámulatos ügyességgel próbál rágalmakat is zúdítani rájuk a jó 
hírnevük bemocskolása végett úgy, mintha ők volnának az emberiség legaljasabbjai. Ami 
pedig azt illeti, hogy ami Dávidban előkép volt, az Krisztusban beteljesedett, azt illetően 
emlékeznünk kell: ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az naponta betölttetik a hívőkben 
(Kol1:24), mivel miután Ő egykor Önmagában szenvedett, most arra hívja őket, hogy 
társakként osztozzanak Vele a szenvedéseiben. 

4. Szeretetemért ellenkeznek velem.2403 A zsoltáros már komolyan kijelentette, hogy 
ellenfelei, jóllehet semmiféle sérelmet sem szenvedtek el tőle, minden alapos ok nélkül, 
pusztán csak ördögi dühből az ő legkiengesztelhetetlenebb ellenségei. Itt ennek a 
kijelentésnek az igazságát erősíti meg annak kimondásával, hogy ő a barátjuk volt. Sokkal 
több az érdem ugyanis abban, ha kedvességgel viszonyulunk az ellenségünkhöz, mintha csak 
tartózkodunk attól, hogy gonoszul bánjunk vele. S ebből észrevehetjük, hogy a Sátán 
befolyásának félelmetesen erősnek kell lennie, mikor úgy ejti foglyul az emberek szívét, 
amiképpen csak akarja. Semmi sem lehet ugyanis természetellenes, mint gyűlölni és 
kegyetlenül üldözni a minket szeretőket. A szeretethez hozzáteszi a kedvességet is, jelezvén, 
hogy a jóakaratuk biztosítása volt a célja a nagylelkűség külső cselekedeteivel. 

Én pedig imádkozom.2404 Egyesek azon a véleményen vannak, hogy ezek a szavak arra 
utalnak: Dávid abban a pillanatban imádkozik az ellenségeiért, mikor azok dühödten támadják 
őt, s ezzel a véleménnyel összecseng az, amit a Zsolt35:13-ról mondtunk. De a világosabb és 
a számomra elfogadhatóbb magyarázat az, hogy mikor kegyetlen és ellenséges módon 
támadták, akkor nem adta a fejét olyasféle törvénytelen módszerekre, mint a gonosszal fizetés 
a gonoszért, hanem rábízta magát Isten kezére, teljes mértékben meg lévén győződve arról, 

                                                
2403 „Ez a kifejezés”, mondja Hengstenberg, „a teljes igazságát Krisztusban találja meg. Krisztusnak az ember 
iránti szeretete naponta megmutatkozott az Ő csodálatos testi gyógyításaiban, amit az ember Iránta érzett az 
általános viselkedésben megmutatkozó gyűlöletével viszonzott”. 
2404 A héberben a mondat nagyon rövid és befejezetlen. „De én ima”, azaz az imádság embere vagyok, vagy 
imára adom a fejem. Így az „én béke” is azt jelenti: „a békesség embere vagyok” (Zsolt120:7). 



 1050 

hogy csak Ő tudja megóvni őt minden gonoszságtól. S az pedig biztosan hatalmas és 
kívánatos cél az ember számára, hogy korlátozza az érzelmeit az Isten ítélőszékéhez történő 
közvetlen és azonnali folyamodással, mikor ok nélkül bánnak vele gonoszul, s mikor az általa 
elszenvedett sérelmek éppenhogy bosszúállásra igyekeznek sarkallni őt. Vannak ugyanis 
olyanok, akik miközben igyekeznek barátságban élni a jókkal, a gonoszokkal kapcsolatba 
kerülve azt képzelik, tökéletes szabadságuk van a sértést sértéssel megtorolni, s erre a 
kísértésre minden istenfélő is fogékonynak érzi magát. A Szentlélek azonban visszafog 
minket, így jóllehet sokszor provokál bennünket ellenségeink kegyetlensége a bosszúállásra, 
mégis elvetünk minden csalárd és erőszakos eszközt, s imában egyedül Istenre bízzuk 
magunkat. Ezzel a példával, amit itt Dávid állít elénk, arra tanít minket, hogy ugyanehhez az 
eszközhöz kell folyamodnunk, ha Isten hatalmával és védelmével akarjuk legyőzni 
ellenségeinket. A Zsolt69:13-14-ben párhuzamos igeszakaszt olvashatunk: „A kapuban ülők 
rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek. Én pedig néked könyörgök, oh Uram”. Abban 
az igeszakaszban ugyanúgy, mint a most vizsgáltban, a kifejezésmód hiányos. Emellett Dávid 
ezekkel a szavakkal arról akart minket tájékoztatni, hogy noha tudta, az egész világ ellene 
van, mégis, minden gondját képes volt Istenre vetni, s ez elegendő volt ahhoz, hogy az elméje 
nyugodt és összeszedett maradjon. S miután a Szentlélek tanította Dávidot és minden 
istenfélőt az efféle imák elmondására, ebből az következik, hogy azokat, akik ebben a 
vonatkozásban utánozzák őket, Isten tüstént megsegíti, mikor látja, hogy szégyenteljes és 
aljas üldöztetés az osztályrészük. 

 
6. Állíts2405 fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől. 
7. Mikor megítéltetik,2406 mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné 

legyen.2407 
8. Életének napjai kevesek legyenek,2408 és a hivatalát más foglalja el. 
9. Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé. 
10. És2409 bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol 

keressenek eledelt.2410 
                                                
2405 „A prófétaság lelke ragyog fel fényesen az összes soron következő átokban, melyek a meg nem térő zsidó 
népre és az áruló apostolra vonatkoznak.” – Morrison. 
2406 A Károli-fordításban a törvénykezik szó szerepel – a ford. 
2407 „Mikor az ügyét megvizsgálják, és az ítéletet kimondják, mint gonosz – ahogyan az eredeti szöveg mondja – 
jöjjön ki, azaz ítéljék el. Mikor pedig bocsánatért könyörög, vagy az ítéletének enyhítéséért, a könyörgését, 
ahelyett, hogy arra kedvező választ kapna, tekintsék a bűne fokozásának.” – Morison. Horsley az utolsó 
mondatot a zsidó istentiszteletre vonatkoztatja, ami, állítja, mára bűnné vált, mivel Urunk állandó megtagadását 
foglalja magában. Fry elismeri, hogy Horsley eme fordítása elmés. „De”, mondja, „a  תפלה, [amit Kálvin imának 
fordít] az etimológiájából és a használatából kiindulva (Jób16:17) tekinthető jogi ítéletnek is, s a párhuzamosság 
erőteljes érv e mellett a magyarázat mellett. Legyen a döntés vel kapcsolatosan: bűnös”. Ennek megfelelően az ő 
olvasata: „A tárgyalásán ítéljék el, s legyen a vele kapcsolatos döntés: bűnös.” 
2408 „Napjai kevesek legyenek. Hengstenberg azt mondja, hogy ez a szó azt jelenti: néhány, mintha alanyiként, és 
nem melléknéviként tekintené, azonban kétségtelenül a  ימינו, napjai szóhoz tartozó melléknév. A kifejezés azt 
jelenti, hogy a szóban forgó ember ne élje meg a teljes életkorát, hanem idő előtt haljon meg erőszakos módon, 
akár mások, akár önmaga keze által, amiképpen az Júdással történt. Az idő előtti halált az Ószövetség gyakran 
említi, mint azoknak az embereknek a büntetését, akik élen járnak a vétkekben, ’a vérszopó és álnok emberek 
életüknek felét sem élik meg’ Zsolt55:24, lásd még Péld10:27. Ez az igeszakasz nem csak Júdásra vonatkozik, 
hanem általánosságban a zsidókra, mert a mi Urunk keresztre feszítése után hamarosan meg lettek fosztva 
országuktól, s a Föld kitaszítottjaivá váltak.” – Phillips. Horsley is a zsidó állam napjaiként magyarázza ezeket, 
melyek ugyancsak kevesek voltak a mi Urunk mennybemenetele után. A soron következő „és a hivatalát más 
foglalja el” mondatot pedig úgy érti, hogy „a keresztyén egyház vált a kijelentés letéteményesévé, ami a zsidó 
nemzetség saját terhe volt egykor.” 
2409 „A 10. és 11. igeversek a zsidók állapotára utalnak a szétszórattatásuk során, mikor sehol sincs semmiféle 
állandó lakhelyük.” – Horsley. 
2410 Horsley ekképpen olvassa ezt az igeverset: „Legyenek a gyermekei csavargók és kolduljanak, legyenek 
kiűzetve még a lakóhelyük romjai közül is”. „A Septuaginta”, mondja, „a ידרשו helyett  a יגרשו, ’legyenek 



 1051 

11. Foglalja le2411 minden jószágát az uzsorás,2412 és idegenek ragadozzák el 
szerzeményét. 

 
6. Állíts fölibe gonoszt.2413 Eddig nagyszámú emberre panaszkodott, ettől kezdve 

látszólag egy emberről beszél. Valószínűleg egyénileg beszél mindenkiről. Ugyanolyan 
valószínű azonban az is, hogy nagyon markáns kifejezésekkel beszél konkrétan valakiről ezek 
közül a gonosz személyek közül, mégpedig a leghírhedtebb vétkesről. Egyesek úgy vélik,s 
nem is alaptalanul, hogy Dóeg az a személy, akiről itt szó van, s aki az árulásával és 
lázadásával nemcsak Dávidot próbálta meg romlásba dönteni, de a szent papokat is. Azt is 
tudjuk, hogy ezt a zsoltárt Péter Júdásra vonatkoztatja (Csel1:20). De ugyanolyan 
korrektséggel, s természetesen nem kevésbé energikusan vonatkoztatható ez a panasz a 
zsoltáros valamelyik bensőséges és konkrét barátjára is. A zsoltárban foglalt átkokat illetően 
jó lesz észben tartani, amit már máshol is mondtam, hogy mikor Dávid efféle átkokat mond 
ki, vagy az irántuk érzett vágyát fejezi ki, akkor nem valamiféle szertelen testi hajlandóság 
vezérli, nem is a tudatlanságból fakadó hév fűti, s nem is holmi személye megfontolások 
vezetik. Ezt a három dolgot gondosan kell súlyozni, mert ember az általa birtokolt önbecsülés 
mértékének megfelelően szeret bele a saját érdekeibe és törtet homlokegyenest bosszút állni. 
Ebből fakad, hogy minél jobban átadja valaki magát az önzésnek, annál mértéktelenebbül 
igyekszik majd előmozdítani a saját személyes érdekeit. A személyes érdekek 
előmozdításának ez a vágya szül meg másfajta bűnöket. Senki sem azért akar ugyanis bosszút 
állni az ellenségein, mert ez a dolog helyes és igazságos, hanem mert ez az eszköze a saját 
rosszindulatú hajlandósága kielégítésének. Egyesek valóban az igazságosság és az egyenlőség 
ürügyéhez folyamodnak, de a rosszakarat lelke, ami lángra lobbantja őket, eltörli az 
igazságosság minden nyomát, és elvakítja elméiket. 

Mikor ez a két bűnt, az önzést és a testiséget kijavították, még mindig marad egy 
további kijavítandó dolog, mégpedig az ostoba buzgóság hevületének elnyomása annak 
                                                                                                                                                   
kiűzetve’ kifejezést használja’. Ezt az olvasatot Houbigant és Secker érsek is elfogadják. Az elénk táruló kép 
szerint a csavargók, nyomorúságos menedéket keresve a tönkrement és leomlott épületek romjai között, még az 
efféle helyeken sem maradhatnak meg zavartalanul.” 
 fogja lefoglalni, vagy elragadni. Lásd Zsolt38:13. Ez az értelmezés nagyon jól illik ehhez az ,ינקש„ 2411
igevershez, mert az uzsorás rendszerint mindenféle mesterkedéssel ragadja magához az emberek vagyonát.” – 
Phillips. Horsley így fordítja: „vesse ki a hálóját mindenére”. Mennyire látványos bemutatása ez a bánásmódnak, 
amiben a zsidóknak majdnem minden nemzettől részük volt, a városuknak a rómaiak által véghezvitt legutolsó 
megsemmisítése és a szétszórattatásuk óta! Néha megengedték nekik, hogy háborítatlanul éljenek Britanniában, 
Hollandiában és Németországban, de mekkora nyomorúságot okoztak azok a zsarnoki uzsorák, amikben 
évszázadokon át részük volt! 
2412 „Szó szerint, a kölcsönadó, vagy hitelező. A zsidóknak az adósaik iránti keményszívűségéből kiindulva, 
melynek példáit látjuk a 2Kir4:1-ben, valamint a Neh5:1-13-ban, a szó a későbbi idők folytán szemlátomást 
pejoratív jelentésre tett szert, s ezért fordították uzsorásnak.” – Mant. 
2413 Dr. Geddes így fordítja a 6. verset: „Tegye őt próbára egy gonosz bíró, és vádló álljon az ő jobb keze felől”. 
Erről a következő megjegyzést teszi: „Tegye őt próbára egy gonosz bíró. Az igazságszolgáltatás törvényszékeire 
utal, és azt kívánja, hogy az ellensége szigorú, sőt gonosz bírája legyen – ez természetesen a legnagyobb átok, 
ami valakit sújthat. És vádló álljon az ő jobb keze felől. Ahelyett, hogy egy barátja, vagy az ügyvédje állna 
mellette, az egyetlen kísérője a vádlója legyen. Micsoda kép ez! A metafora csúcsa azonban a következő versben 
olvasható: Mikor megítélik, találják gonosznak, s becsmérlése csak fokozza bűnét.” Ezzel összhangban áll 
Phillips fordítása. Hammondot illetően, ő az állíts fölibe kifejezést úgy értelmezi, mint állíts fölibe bírót, vagy 
felügyelőt. „Ez a fölibe állítás”, mondja, „összhangban van az utána következőkkel, mert ott azt mondja, hogy 
ellenség fog állni a jobbján, ami megmutatja, hogy a gonosz ember lett kijelölve bírájának. A jobbkeze felől álló 
ember a vádlót jelenti, a zsidó törvényszéken uralkodó szokásnak megfelelően, mert ott a vádló a vádlott jobbján 
állt (Lásd Zak3:1). Ezért ebben a versben a רשע-t úgy értjük, mint a bíró szerepét játszó személyt, a רטן-t pedig, 
mint vádlót.” Cresswell hasonlóképpen magyarázza az igeverset. Green, aki dr. Skyest követi abban, hogy úgy 
véli: az átkokat, melyeket ettől a verstől kezdődően a 17. versig olvashatunk, nem Dávid mondta ki az 
ellenségeire, hanem az ellenségei Dávidra. Ezért így olvassa az igeverset: „Állíts fölibe gonoszt, mondják ők, 
hogy hallgassa meg ő az ügyét, és hamis vádló álljon a jobbkeze felől”. 
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érdekében, hogy követhessük a Szentlelket, mint vezetőnket. Ha bárki a romlott buzgóság 
befolyása alatt Dávidot hozza fel annak példájaként, az a példa nem áll meg, mert az efféle 
embernek nagyon alkalmasan említhető a válasz, amit Krisztus mondott a tanítványainak: 
„Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek” (Lk9:55). Mennyire megvetendő szentségtörés 
a papok, s különösen a franciskánus barátok részéről ennek a zsoltárnak a kiforgatása a 
legalávalóbb célok szentesítésére! Ha az ember gonoszságot forral a felebarátja ellen, 
meglehetősen megszokott dolog, hogy alkalmaz egyet ezek közül a gonosz nyomorultak 
közül arra, hogy átkozza, amit ennek a zsoltárnak az ismételgetésével fog amaz naponta 
megtenni. Ismerek egy hölgyet Franciaországban, aki egy rakás ilyen barátot alkalmazott a 
saját egyetlen fia átkozására ezekkel a szavakkal. 

Én azonban visszatérek Dávidra, aki mentesen minden szélsőséges szenvedélytől a 
Szentlélek befolyása alatt mondta ezeket az imákat. Aztán, ami az istenteleneket illeti, akik 
Isten megvetőiként élnek, és állandóan a gyanútlan istenfélők legyőzését tervezgetik minden 
korlátozást levetvén magukról úgy, sem a mértékletesség, sem a szerénység nem jelent 
visszatartó erőt a számukra, biztosan rászolgálnak arra a büntetésre, hogy egy gonosz embert 
állítsanak fölébük. S mivel az ármánykodás és a hitszegés eszközével folytonosan a jók 
elpusztítására törekszenek, Isten teljes joggal bünteti őket, mikor olyan ellenséget támaszt 
ellenük, aki soha nem megy el mellőlük. De a hívők óvakodjanak, nehogy túl 
elhamarkodottan imádkozzanak, inkább engedjenek teret Isten kegyelmének, hogy az a 
javukra mutatkozhasson meg. Kiderülhet ugyanis, hogy az ember, aki halálos 
ellenségességgel viseltetik irántunk ma, holnap e kegyelem által a barátunkká válhat. 

7. Mikor megítéltetik, mint gonosz jőjjön ki. Újabb átok: mikor ítéletre idézik meg, 
kapjon büntetést könyörület nélkül, s noha alázatosan könyörög kegyelemért, a bíró maradjon 
hajthatatlan. Ezt teljes joggal értelmezhetjük úgy, hogy nemcsak az emberi törvényszék által 
történő elítéltetésre vonatkozik, hanem Isten ítélőszékére is. Mivel azonban nagyon jó 
összhangban van egy földi bíró ítélkezésével, továbbá ez az általánosan elfogadott 
magyarázat, én sem akarok eltávozni ettől. Két dolgot kell itt megjegyezni: a gonoszok 
gonoszsága lehet annyira kézzelfogható, hogy nem hagy helyet a menekülésnek az ítélet elől, 
továbbá lehet, hogy minden könyörgésüket a bocsánatért figyelmen kívül hagynak. Ennek 
megfelelően mutatja be a zsoltáros úgy, mint a bíró jelenlétéből távozó elítélt bűnöst, aki 
viseli a megérdemelt ítélet gyalázatát, miután aljas tetteit leleplezték és kinyomozták. A másik 
magyarázatot illetően, mely az istentelent Isten ítélőszéke elé állítja, semmiképpen sem tűnik 
abszurdnak annak kimondása, hogy imáik forduljanak ellenük bűnre, különösen ha tudjuk, 
hogy minden áldozatuk utálat az Ő számára. S amennyire ők maguk szennyesek, annyira válik 
minden látszólagos erényük sértővé és nem tetszővé Isten számára. Mivel azonban az 
igeszakasz témája azt a magyarázatot részesíti előnyben, mely a földi bírákra vonatkozik, nem 
látom szükségét, hogy tovább ragaszkodjunk ehhez a dologhoz. 

8. Életének napjai kevesek legyenek. Jóllehet ez a világ a sok fáradozás és nehézég 
színtere, mégis tudjuk, hogy megvannak benne Isten szeretetének zálogai és bizonyítékai, 
mert gyakorta, és a szeretete jeléül ígéri meg hogy meghosszabbítja az emberek életét. Nem 
mintha abszolút szükséges lenne a számunkra sokáig itt maradni, hanem hogy legyen 
lehetőségünk Isten irántunk megnyilvánuló atyai szeretetében osztozni, ami az örökélet 
reménységét táplálhatja bennünk. Ezzel szemben az emberi élet rövidségét itt úgy mutatja be, 
mint Isten neheztelésének jelét. Mikor ugyanis erőszakos módon kivágja a gonoszt, azzal tesz 
bizonyságot arról, hogy nem érdemlik meg az élet leheletének belélegzését. S ugyanezt a 
kijelentést vési a szívünkbe, mikor megfosztván őket a tisztelettől és a méltóságtól, letaszítja a 
hatalom és a tekintély helyéről. Ugyanez a dolog megtörténhet Isten gyermekeivel is, mert a 
mulandó gonoszságok közösek jók és rosszak számára egyaránt. Ugyanakkor azonban ezek 
soha nem keverednek és olvadnak össze, hanem alkalomadtán bárki nagyon nyilvánvaló és 
feltűnő módon láthatja meg Isten ítéletei. Péter azt az igeverset idézvén (Csel1:20) azt 
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mondja, hogy ennek Júdásban kellett beteljesedni, mert itt meg van írva, hogy „a püspökségét 
[hivatalát] más foglalja el”. S ezt a magyarázat ama feltételezett alapelvével teszi, hogy 
Dávid itt Krisztus személyében szólt. Ennek nem lehet azt ellene vetni, hogy a héber פקודה 
pekudah kifejezés általánosságban felügyeletet jelent,2414 mert Péter nagyon helyesen 
vonatkoztatja ezt Júdás apostolságára. Ezt az igeszakaszt néha a feleségre, vagy a lélekre (ami 
drága kincs az emberben), vagy a gazdagságra és a vagyonra vonatkoztatva magyarázván jó 
okunk van feltételezni, hogy a zsidó fordítókat a tiszta rosszindulat vezérelte. Mi más célt 
szolgálna a szó értelmének kiforgatása, melynek a jelentése annyira konkrét és világos, 
hacsak nem azt, hogy a rosszindulatú lélek hatása alatt próbálják meg úgy elhomályosítani az 
igeszakaszt, olyan színben igyekezvén feltüntetni, mintha Péter nem helyesen idézte volna? 
Ezekből a szavakból megtanuljuk: semmi okuk sincs az istenteleneknek büszkélkedni, amíg a 
hírnevük fennen ragyog ebben a világban, mert látjuk, hogy nem kerülhetik el azt a 
végítéletet, ami a Szentlélek kijelentése szerint rájuk vár. Itt egyben a vigasztalás és a türelem 
nagyon értékes nyersanyagához is jutunk, mikor halljuk, hogy bármekkora is legyen a rangjuk 
és a hírnevük most, a bukásuk közeledik, és hamarosan megfosztatnak minden pompájuktól 
és hatalmuktól. A következő két versben az átok kiterjed mind a fiaira, mind a feleségére, s a 
kívánság, hogy legyen özveggyé, illetve a gyermekek árvákká annak az életnek a rövidségétől 
függ, amire a próféta korábban utalt. Hasonlóképpen említi a koldusságot, valamint az 
életszükségleti dolgok hiányát, ami a vétkük nagyságának bizonyítéka, mert bizonyos, hogy a 
Szentlélek nem ítélne ellenük ilyen súlyos büntetést holmi csip-csup vétkekért. A 
vagyonának2415 átadása alatt az uzsorás prédájául Dávid szavait akképpen kell érteni, hogy a 
szegénység utoléri a gyermekeit, mert nem egy szegény és alacsony sorú emberről beszél, aki 
a halálakor semmit sem képes a családjára hagyni, hanem olyasvalakiről, aki függetlenül attól, 
hogy jól, vagy gonoszul, de vagyont halmozott fel a gyermekei meggazdagítása végett, de 
akitől Isten elveszi azokat a javakat, melyeket igazságtalanul ragadott el másoktól. 

 
12. Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, a ki könyörüljön 

az ő árváin! 
13. Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök! 
14. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne 

töröltessék! 
15. Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földről,2416 
16. A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a 

szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje. 
 
12. Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson iránta. Továbbra is emberséget és 

könyörületet mutatni egy héber közmondás szerint egyenértékű a kegyesség folytonos és 
egymás utáni cselekedeteivel, néha pedig még könyörületességet, vagy szimpatizálást is 
jelent, mikor az évek múlásával a harag csillapodik, s valakinek a nyomorúsága megolvasztja 
annak az embernek a szívét, aki gyűlöletet táplált iránta.2417 Ennek megfelelően, egyesek úgy 
értelmezik ezt az igeszakaszt, hogy nem lesz senki, aki jóindulatot mutatna a leszármazottai 
iránt, s ez a magyarázat összhangban van az igevers következő mondatával. Dávid azonban 
magát a gonosz embert is belefoglalja a gyermekeivel együtt a mondanivalójába, mintha ezt 
mondaná: Noha látható módon elsorvad ezek alatt a nyomorúságok alatt, s ezek átszállnak a 
gyermekeire is, mégsem lesz senki, aki könyörületet mutatna irántuk. Tudjuk, nem éppen 

                                                
2414 “Paefecturam generaliter significat.” — Latin. “Signifie generallement Superintendence.” 
2415 “Quand il donne les biens en proye aux exacteurs.” 
2416 „Tarnovius azt mondja, hogy az igeszakasz nem minden emlékezetről értekezik, hanem csak a tiszteletre 
méltóról.” – Phillips. 
2417 “Et mesmes la calamite de quelqu’un amollit le ceur de celuy qui luy portoit haine.” 
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ritkán történik meg, hogy egy ellenség hosszantartó balszerencséje szimpátiára indítja a vad 
beállítottságú embereket, vagy más módon feledteti el velük minden gyűlöletüket és 
rosszindulatukat. De a zsoltárnak ebben a részében Dávid azt a vágyát fejezi ki: ellensége és 
annak minden leszármazottja legyenek annyira gyűlöltek és megvetettek, hogy az emberek 
soha ne fáradjanak bele az általuk elviselt csapások szemlélésébe, hanem oly megszokottá 
váljon a számukra ez a látvány, mintha vasból lenne a szívük. Egyidejűleg jegyezzük meg azt 
is, hogy Dávidot semmiféle hirtelen személyes harag nem serkentette erre a beszédre, hanem 
Isten hírnökeként jelenti be az istentelenekre váró büntetést. S bizonyos, hogy a törvény Isten 
egyik ítéletének tartja az emberek szívének megkeményítését, hogy akik hevesen és 
könyörtelenül voltak kegyetlenek, végül ne találjanak szimpátiát, 5Móz2:30. Pontosan 
amilyen mértékkel mértek másoknak, olyan mértékkel mérnek majd nekik is. 

13. Veszszen ki az ő maradéka. Ez ugyanannak a témának a folytatása azzal a 
megfontolással, amibe a próféta épp belefogott, nevezetesen hogy Isten az atyák vétkeit a 
gyermekeiken is meg fogja büntetni. Miután pedig nem egyetlen magánszeméllyel, hanem 
Saul egész udvarával volt dolga, itt többes számot használ. De miután a gonoszság 
cselekedeteiben mindig vannak főkolomposok, akik mások bandavezéreként tevékenykednek, 
nem kell meglepődnünk, hogy egy emberről beszél, majd utána sokakhoz szól, azután megint 
visszatér az első személyhez. A magyarázat természetesebb és egyszerűbb módja ezt a 
leszármazottaira vonatkoztatja, mely a héber kifejezés, ami a leszármazottakat jelenti, 
gyűjtőnév, mely nem pusztán egyetlen emberre, hanem többekre utal. Ez súlyosabb átok az 
előbbinél. Néha megtörténik, hogy egy család, amelyet egy váratlan katasztrófa sújt le, a rá 
következő időkben ismét erőre kap, itt azonban a próféta azt kívánja, hogy a gonoszok 
pusztulása annyira teljes legyen, mely után már soha nem lesznek képesek visszatérni a 
korábbi állapotukba. Ez foglaltatik ugyanis benne a második nemzedékben, vagy az évek 
múlásával töröltessék el a nevök kifejezésben. 

S miután a pusztulás, amit a gonosz háza népe és családjai ellen hirdet, ennyire 
kiterjedt, hogy Isten még a leszármazottaiban is bünteti őt, ezért kívánja, hogy atyáinak 
álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék, s ezzel legyen 
teljes a kárhoztatásuk. Ez az alapelv pedig teljes összhangban áll a Szentírás általánosan 
elfogadott tanításával. Isten a szövetségére tekintettel, mely ezer generáción át hatályban 
marad, kiterjeszti és meghosszabbítja a könyörületét a leszármazottakra, de a bűnöket is 
bünteti a harmadik, sőt negyedik generációban is. Ezt cselekedvén nem vonja be e a 
vétleneket is válogatás nélkül, de visszatartván az elvetettektől az Ő kegyelmét és Lelkének 
világosságát, előkészíti a harag edényeit a pusztulásra már a megszületésüket megelőzően, 
Rm9:21. Az emberiség közvéleménye számára az ekkora szigorúság elképzelése elborzasztó, 
de jusson eszünkbe az is, hogy ja a véges elméinkkel próbáljuk felmérni Isten titkos és 
kifürkészhetetlen ítéleteit, akkor rosszat teszünk Neki. Félelemtől sújtván ennek a 
fenyegetésnek a komolyságától, ragadjuk ezt meg eszközként ahhoz, hogy eltöltsön minket 
tisztelettel és istenfélelemmel. Ezékiel szavainak vonatkozásában pedig („a fiú ne viselje az 
apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét”, Ezék18:20) tudjuk, hogy ezekkel a szavakkal a 
nép alaptalan panaszkodását cáfolja meg, akik azzal dicsekedtek, hogy bűntelenek, s azt 
képzelték, hogy tévesen kapták a büntetéseket. Mikor tehát Isten atyáról fiúra szállva folytatja 
a bosszúállását, akkor nem hagy helyet a takargatásnak, vagy panasznak, mert mind 
egyformán bűnösök. Mondtuk már, hogy a bosszúállás akkor kezdőik, mikor Isten 
visszavonván a Szentlelkét mind az atyáktól, mind a fiaktól, átadja őket a Sátánnak. Egyesek 
megkérdezhetik: miképpen lehetséges, hogy a próféta, miközben arra vágyik, hogy a bűnük 
mindenkor az Úr szemei előtt legyen, nem teszi hozzá, hogy a nevük is töröltessék ki a 
mennyből, hanem csak azt kéri, vágattassanak ki és pusztuljanak el e világból? Erre azt 
válaszolom, hogy ama kor szokása szerint beszélt, amelyikben élt, mikor a lelki büntetés 
természetét még nem ismerték olyan jól, mint napjainkban, mert még nem jött el az az 
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időszak, amikor Isten akaratának kijelentése teljessé vált. Emellett Dávid célja az, hogy Isten 
bosszúja olyan kézzelfoghatóvá váljon, amikor már az egész világ elismeri a bírói mivoltát. 

16. A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon. A próféta most 
megmutatja: jó oka van arra, hogy ilyen szörnyű és végzetes csapásokat kér kiszabni az 
ellenségeire, akiknek a szomjúsága a kegyetlenkedésre csillapíthatatlan volt, s akiket a 
kegyetlen és makacs harag ragadott el a nyomorult és szegény ember ellen, akit ugyanolyan 
csekély lelkiismeret-furdalással üldöztek, mint egy döglött kutyával tették volna. Még a 
filozófusok is úgy tekintenek a tehetetlenek és a nyomorultak ellen irányuló kegyetlenségre, 
mint a gyáva és aljas természetből fakadó cselekedetre, mert irigység csak egyenrangúak 
között keletkezik. Ezen okból mondja a próféta ellenségei rosszindulatát keserűnek, mikor 
szegény és nyomorult mivoltában üldözték. A megkeseredett szívű kifejezés még 
hangsúlyosabb. Vannak ugyanis emberek, akik a megpróbáltatásaik ellenére felfuvalkodnak a 
büszkeségtől. Mivel azonban ez a viselkedés ésszerűtlen és természetellenes, ezek a 
személyek kivívják a hatalmasok nemtetszését. Másrészről viszont a kétségbeejtő 
kegyetlenség jele lesz megvetéssel bánni az alacsony sorsú, szívében elcsüggedt emberrel. 
Vajon nem árnyékharc lesz ez? Ezt a csillapíthatatlan kegyetlenséget tovább fokozza a 
kifejezés, miszerint nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon. Ez pedig azt jelenti, hogy 
a megpróbáltatások, melyekkel ezt a vétlen és nyomorult ember látta küzdeni, nem indították 
könyörületre, hogy az emberiesség alapelvéből kiindulva félretette volna brutális 
beállítottságát. Ebben az igeszakaszban tehát az ellentétet egyformán erősíti egyrészről a 
makacs gőg, másrészről Isten szigorú és visszavonhatatlan ítélete. S mivel Dávid csak 
akképpen beszélt, ahogyan a Szentlélek felindította, ezt az átkot úgy kell tekintenünk, mintha 
Maga Isten mennydörögte volna el az Ő mennyei trónjáról. Így az egyik esetben bosszút 
hirdetvén az istentelenek ellen legyőzi és visszafogja romlott hajlamainkat, melyek 
embertársaink megsértésére indítanának fel minket, másrészről vigasztalást adván, enyhíti és 
mérsékli a bánatunkat, hogy türelemmel tűrjük az általuk ránk mért gonoszságokat. A 
gonoszok egy ideig büntetlenül örvendezhetnek a vágyaik kielégítésének, de ez a fenyegetés 
megmutatja, hogy nem hiábavaló védelem az, amit Isten a lesújtottaknak kegyeskedik 
megadni. Legyenek azonban a kegyesek szelídek, hogy alázatosságuk és lelki töredelmük 
Isten előtt elfogadásra találjon. S miután nem vagyunk képesek különbséget tenni a 
kiválasztottak és az elvetettek között, az a kötelességünk, hogy mindenkiért imádkozzunk, 
akik bántanak minket, vágyakozzunk minden ember üdvösségére, sőt igyekezzünk mindenki 
jólétéről gondoskodni. Ugyanakkor, ha a szíveink tiszták és békések, ez nem fog minket 
meggátolni abban, hogy szabadon Isten ítéleteihez folyamodnunk, s kérjük: vágja ki a végleg 
megátalkodottat.2418 

 
17. Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt;2419 és mivel nem volt kedve az 

áldáshoz, azért távozék az el ő tőle. 
18. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő 

csontjaiba, mint az olaj.2420 

                                                
2418 “Ut desperatos omnes male perdat.” — Latin. “Afin qu’il extermine tous ceux qui sont du tout desesperez.” 
2419 „Ez az átok utalás arra az átokra, amivel a zsidók magukra próbálták vállalni Urunk halálának vétkét, mikor 
Pilátus ártatlannak mondta Őt ki. Az áldás, ’amire nem hajlott a szívük’ azt volt, amit Urunktól kaphattak volna.” 
– Horsley. 
2420 A ruhát jelentő héber szó ebben az igeversben Parkhurst szerint „hosszú, az egész testet beborító köntöst 
jelent”. Lásd a Lexikonját a מר szóról. Horsley „rá illő ruhaként” fordítja, amit a מרו szó pontos jelentésének 
tekint. A következő igeversben szereplő kifejezést pedig ekképpen fordítja: „mint szoros ruha, mely körbefogja 
őt”. A második mondatban valószínűleg utalást olvasunk a féltékenység vizére, lásd 4Móz5:18. Ennél 
erőteljesebb nyelvezetet kitalálni sem lett volna lehetséges ama átok erejének és tökéletességének közvetítésére, 
mely a zsidó népet sújtotta. S ennek a népnek az állapota a rómaiak által véghezvitt szétszórattatásuk óta bőséges 
bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az itt használt erőteljes kifejezések ennek az állapotnak az előre jelzésére 
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19. Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel 
mindenkor övezze magát. 

20. Ez legyen a cselekedet2421 az Úrtól az én vádolóimnak, és a kik rosszat 
beszélnek az én lelkemre. 

 
17. Mivelhogy szerette az átkot. Dávid még mindig az ellenségeinek bűneit sorolja, s 

azért bánik velük ennyire szigorúan, hogy még jobban megmutatkozzon: szorosan igazodik 
Isten ítéletéhez. Valahányszor ugyanis közel kerülünk Isten ítélőszékéhez, gondoskodnunk 
kell arról, hogy ügyünk méltányossága annyira biztos és nyilvánvaló legyen, hogy kedvező 
fogadtatásra találjon Nála. A lelkiismeret helyeslésének bizonyságával megerősítve Dávid itt 
azt jelenti ki, hogy kész a közte és ellenségei közötti ügyet Isten ítéletére bízni. Az átkot és az 
áldást kifejező szavak múlt időben állnak: elérte az átok, és eltávozott tőle az áldás, ezeket 
azonban akaratot, vagy kívánságot kifejező szavakként kell fordítanunk. Dávid ugyanis 
továbbra is azért imádkozik, hogy ellenségét ugyanazok a páratlan gonoszságok érjék utol, 
melyekkel másokat sújtott. A minden kegyes cselekedetnek híján lévő, a gonoszságban 
örömét lelő embernek azt kívánja a zsoltáros, hogy legyen kitéve most mindenféle 
csapásoknak. Egyesek az átok szót átkozódásnak és szidalmazásnak veszik, ezzel jelezvén: ez 
az ember annyira rabja volt az átkozódásnak, hogy a gonoszság és a rosszindulat voltak 
állandóan jelen a szívében, s áradtak az ajkairól. Bár nem vetem el ezt a véleményt, mégis 
inkább az igeszakasz kiterjedtebb nézete mellett teszem le a garast, miszerint a sértésekkel és 
a visszaélésekkel a kedvesség minden jelét igyekezett elnyomni és megsemmisíteni, s örömét 
lelte azokban a bajokban, melyeket a gyanútlanokra és a jókra szakadni látott. 

Nem kevés igemagyarázó fordítja a soron következő két verset múlt időben, úgy 
öltözte fel az átkot, mint a ruháját, stb. ami megfelel annak kimondásának, hogy az ellenség 
úgy szerette az átkot, mint holmi drága öltözéket, vagy, hogy ruhaként öltötte azt magára, s 
az, mint egy makacs betegség, mélyen beletette magát a csontvelőjébe. A másik magyarázat 
egyszerűbb. Eszerint az átok úgy tapad a gonoszhoz, hogy beburkolja őt, mint egy köpeny, 
körülveszi, mint egy öv, s még a csontjaiba is behatol. S nehogy bárki elhamarkodottan 
példának tekintse azt, amiről itt Dávid a Szentlélek befolyása alatt beszél, emlékezzünk rá: a 
zsoltáros itt nem holmi személyes érdekek vonatkozásában könyörög, s nem közönséges 
jellem az, amelyre utal. A kegyesekhez tartozván nem hagyná figyelmen kívül az irgalmasság 
törvényét, üdvösséget kívánva minden embernek. De ebben az esetben Isten a lelkét minden 
földi megfontolás fölé emelte, lefosztott arról minden rosszindulatot, s megszabadította őt a 
kavargó szenvedélyek minden befolyásától, hogy szent nyugalommal és lelki bölcsességgel 
legyen képes az elvetetteket és eltaszítottakat pusztulásra kárhoztatni. Mások a szerette az 
átkot szavakat úgy értelmezik, hogy az illető szándékosan vonta magára Isten bosszúállását, 
mintha a Vele szembeni nyílt ellenségességével vonta volna magára a pusztulást. Ez azonban 
nem természetes konstrukciója az igeszakasznak. Az általam adott magyarázat előnyösebb, 
miszerint annyira rabja volt a károkozásnak és a gonosz cselekedeteknek, hogy az igazság, 
vagy a könyörületesség semmiféle cselekedete sem volt tőle várható. Közben jegyezzük meg 
azt is, hogy a gonoszok minden mesterkedése végül a saját fejükre hull vissza, s minél 
                                                                                                                                                   
mondhatni épp csak elégségesek ahhoz, hogy kellő fogalmat alkothassunk annak szomorú valóságáról. „Az átok, 
mely lesújtott a zsidó nemzetre”, jegyzi meg Horne püspök ennek és a következő igeversnek mintegy 
szemléltetéseképpen, „egyetemessége és szoros tapadása folytán emlékeztet egy az embert teljesen beborító 
’ruhára’, mely szorosan felövezi ágyékait. Az átok mindent átjáró és mindenbe behatoló természete pedig 
egyrészt ’a vízre’, ami a gyomorból jut ’a belekbe’, s a vérereken keresztül az egész testbe mindenhová eljut, 
másrészt ’az olajra’, ami észrevehetetlenül befurakszik még magukba ’a csontokba’ is. Mikor a boldogtalan 
sokaság összegyűlt Poncius Pilátus előtt, s ezeket a szavakat mondták: ’Az Ő vére rajtunk, és a mi fiainkon’, 
akkor egy olyan mérgezett ruhát öltöttek magukra, mely azóta is ütötte-verte és kínozta azt a nemzetet: akkor 
nyelték le mohón azt a halálos kortyot, melynek 1700 év bolondsága és nyomorúsága a hatásai”. 
2421 Károlinál: jutalmok – a ford. 
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hevesebben dühöngenek másokkal szemben, annál inkább visszafordul rájuk mindaz a 
méregkeverés, amiben oly nagyon vágyakoznak másokat részesíteni, amiképpen a 
Ceciasnak2422 nevezett szél vonja magához a felhőket, mikor fúj. 

20. Ez legyen a cselekedet az Úrtól. Azaz, a nyereségük, vagy jutalmuk Istentől. A 
cselekedetet közvetlenül Istentől származóként feltüntetve azt kívánja bemutatni, hogy noha 
meg volt fosztva minden emberi segítségtől, mégis táplálta a reményt, hogy Isten megadja 
neki a szabadulást, s megbosszulja a szolgáján esett sérelmeket. Ebből az igeversből 
megtanuljuk, hogy Dávid nem elhamarkodottan, vagy megfontolatlanul mond ki átkokat az 
ellenségeire, hanem szigorúan ragaszkodik ahhoz, amit a Lélek diktál neki. Elismerem, hogy 
valóban nem kevesen törik át vakmerően az önmegtartóztatás és a mértékletesség korlátait, 
miközben ugyanolyan magabiztosságot és reménységet színlelnek. De amit Dávid a hit 
kendőzetlen szemeivel látott, azt buzgón, de illendő szilárd elmével mondta is ki, mert miután 
odaszánta magát a kegyesség gyakorlására, és Isten kezének védelmét élvezte, tudatában volt 
annak, hogy közeleg a nap, amikor ellenségei elnyerik megérdemelt büntetésüket. Ebből azt is 
megtanuljuk, hogy a bizalmát egyedül Istenbe vetette, s nem törődött az emberek személyével 
úgy, hogy nem a világ mosolygásának, vagy szemöldök-összevonásának megfelelően 
irányította az útját. S bizonyos, hogy aki az emberekbe veti a bizalmát, meglátja majd, hogy a 
legjelentéktelenebb incidens is bosszantani fogja. Ezért vessen bár el minket az egész világ, 
akkor is illik nekik ezt a szent embert utánozva a tekintetünket a mennyre emelni, s onnan 
várni a védelmezőt és a szabadítót. Ha Ő emberi közreműködést is igénybe kíván venni a 
megszabadításunkhoz, akkor hamarosan feltámasztja azokat, akik majd véghezviszik a céljait. 
Ha pedig a hitünk próbára tétele érdekében megfoszt minket minden földi segítségtől, akkor 
ahelyett, hogy úgy tekintenénk ezt, mint a neve dicsőségének valamiféle bírálatát, várnunk 
kell, amíg eljön a megfelelő idő, amikor teljes mértékben megmutatja azt a döntést, amelyet 
nyugodtan elfogadhatunk. 

 
21. De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te 

kegyelmed, szabadíts meg engem! 
22. Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett én 

bennem. 
23. Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor;2423 ide s tova 

hányattatom, mint a sáska.2424 
                                                
2422 Az északkeleti szélistenség a görög mitológiában (görögül Kaekias, a római mitológiában Caecius). – a ford. 
2423 Horsley fordítása: „Úgy hanyatlom el, mint a teljes hosszúságáig kinyúló árnyék”. Az utalás a földi 
tereptárgyak árnyékaira vonatkozik naplementekor, melyek minden pillanatban hosszabbodnak, s ahogyan 
megnyúlnak, halványulnak is, majd mikor már mérhetetlenül hosszúakká válnak, eltűnnek. Mint a megnyúlt 
árnyék naplementekor, mondja a zsoltáros, azaz mikor már eltűnőfélben van, úgy halványodok én is gyorsan, 
azaz közeledek a földi élet végéhez. 
2424 A sáskát jelentő héber szó egyes számban szerepel, de a Septuaginta többes számban fordítja, s a többes 
szám lehet szándékos. A sáskák ugyanis hatalmas tömegekben szoktak repülni, s a rajaik néha oly nagy 
létszámúak a keleti országokban, hogy mint egymást követő felhők szállnak a levegőben, hatalmas tömör 
testeket alkotva. Mikor azonban a szél élénken fúj, a sáskák rajait, melyek gyenge és törékeny teremtmények, 
gyakorta szétszórja, egymásnak csapja, és a tengerbe veti, mikor már nem képesek tovább repülni. Lásd 
2Móz10:13, 19. Ugyanilyen erőtlen volt a zsoltáros is az őt üldöző ellenségek előtt. Ide-oda űzték, anélkül, hogy 
bármiféle ellenállást képes lett volna kifejteni. Hammond, aki Dávid által akkor írottnak tekinti  a zsoltárt, 
amikor kénytelen volt elmenekülni Jeruzsálemből a fia Absolon lázadásának következtében, a hasonlat eme 
magyarázatára utalván megjegyzi: „A másik lehetséges dolog a hasonlóság megértése. A sáska nem más, mint 
nagy testű szöcske, amelynek nincs saját lakóhelye, hanem ide-oda ugrál, kóborol a mezőn, innen származnak 
’az ide-oda ugráló szöcskék’, lásd Ézs33:4. S ezeknek a teremtményeknek ez a bizonytalan, ingatag állapota 
megfelelő lehet Dávid állapotának a kifejezésére is a menekülése közben, mikor sehol sem hajthatta le a fejét, 
hanem bizonytalanul vándorolt helyről helyre. A korábbi magyarázat azonban, mely a sáskarajokra vonatkozik, 
alkalmasabb lehet Dávidnak és a vele levőknek, a gyenge, menekülő hadseregnek a leírására, mint az, amelyik 
az egyetlen sáskán, vagy szöcskén alapszik.” 
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24. Térdeim tántorognak az éhségtől, és testem megfogyatkozott a kövérségtől. 
25. Sőt gyalázatossá lettem előttök; ha látnak engem, fejöket csóválják. 
26. Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 
27. Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram! 
 
21. De te, én Uram, Istenem. A panaszok, és az ellenségekre kimondott átkok után a 

zsoltáros rátér az imádkozásra, vagy inkább, miután rábízta magát Istenre, mint őrzőjére és 
szabadítójára, ebből látszólag felbátorodik az imádkozásra, amiképpen minden kegyes 
elmélkedés, melyekkel a kegyesek a hitüket gyakorolják és erősítik, arra serkenti őket, hogy 
hívják segítségül Isten nevét. Egyidejűleg azonban nem kérkedik semmiféle szolgálattal, 
melyet Istennek nyújtott, s amely miatt megérdemelné az Ő segítségét, s nem is támaszkodik 
a saját méltóságára, hanem minden bizalmát Isten ingyenes kegyelmébe és könyörületébe 
veti. A becsületességet, melynek tudatában volt, állította szembe az ellenségeivel, hogy a 
romlottságuk még nyilvánvalóbbá legyen. Nem törekszik azonban semmiféle ellentételezésre 
Istentől, mert elfogadja a nemesebb alapelvet, mely szerint minden Isten szándékos 
kiválasztásának eredménye, amelytől, mint elismeri, az ő biztonsága is függ. Ha jogos lenne 
bárki számára a dicsekvés az erényeivel és érdemeivel, akkor Dávid természetesen nem az az 
ember lett volna, aki a legutolsóként tehette volna ezt meg, sőt, ő volt Krisztus és az egész 
egyház képviselője. Ebből következik, hogy minden imánk füstként foszlik szét, amíg nem 
Isten kegyelmén alapulnak. Krisztus esete valóban sajátos, mert Ő a saját igazságosságával 
csillapította le Atyja irántunk érzett haragját. Mivel azonban az emberi természete teljes 
mértékben Isten jótetszésétől függött, így az akarata is az volt, hogy minket ugyanehhez a 
forráshoz vezessen. Mit tehetünk, mikor látjuk - mivel közülünk még a legbecsületesebb is 
kénytelen volt elismerni, hogy sok bűn elkövetésével vádolható – hogy soha nem tehetjük 
Istent az adósunkká? Ebből következik tehát, hogy Isten a természetének kegyessége okából 
vesz védelmébe minket, s ezt azért teszi, mert könyörületének jóságából kiindulva azt akarja, 
hogy az Ő kegyelme felragyogjon bennünk. Istenhez járulván tehát mindig emlékeznünk kell 
arra, hogy rendelkeznünk kell a jó lelkiismeret bizonyságával, s óvakodnunk kell annak a 
gondolatnak a befogadásától, mely szerint rendelkezünk bármiféle öröklött igazságossággal, 
ami Istent az adósunkká teszi, vagy rászolgálunk bármiféle ellentételezésre az Ő kezéből. Ha 
ugyanis ennek a rövid és törékeny életnek a fenntartásával Isten kimutatja az Ő nevének és 
jóságának dicsőségét, mennyivel inkább félre kell tennünk a jócselekedetekbe vetett 
bizodalmunkat, mikor a szóban forgó dolog a mennyei örökélet? Ha a földi életem rövid idejű 
meghosszabbításával megdicsőül az Ő neve az irántam való jóságának és nagylelkűségének 
szándékos kimutatása által, mikor megszabadít a Sátán zsarnokságából, befogad a családjába, 
lemos rólam minden tisztátalanságot Krisztus vérével, Szentlelkével újjászül, egyesít az Ő 
Fiával, s elvezet a mennyei élethez, akkor tehát minél nagylelkűbben bánik velem, annál 
kevésbé volna szabad arra hajlanom, hogy a dicséret bármely részét magamnak követeljem. 
Mennyire másként jár el Dávid, aki azért, hogy elnyerje a kegyességet önmaga számára a 
saját szegénységét és nyomorúságát teszi közzé! S miután a külsődleges megpróbáltatásoknak 
nincs semmi hasznuk, amíg az ember egyidejűleg meg nem alázkodik, s gőgös és lázadó lelke 
meg nincs fékezve, a zsoltáros megismétli, hogy a szíve is megsebesíttetett benne. Ebből 
megtanuljuk, hogy Isten senki másnak nem lesz az orvosa, csak akik az őszinte megalázkodás 
lelkületével sóhajtanak és nyögnek Őhozzá, s nem keményednek meg a megpróbáltatásaik 
során. 

23. Úgy hanyatlom el, mint az árnyék. Ez két nagyon ideillő hasonlat. Az elsőre 
utaltam a Zsolt102:12-nél, nevezetesen hogy a lesújtott személyt, aki már-már élettelen, 
nagyon alkalmasan hasonlítja az esti árnyékhoz. Napkeltekor, vagy mikor a Nap delelőn van, 
az árnyékok folyamatos elmozdulása nem annyira észrevehető, de naplementekor az árnyék 
minden elmúló pillanattal odébb suhan előlünk. A másik hasonlattal minden evilági dolog 
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mulandó jellegére mutat rá. Mert amiképpen a sáskák szökdelnek állandóan az egyik helyről a 
másikra, úgy panaszolja Dávid is, hogy élete megnehezedett a szüntelen üldöztetések 
következtében, ami miatt nem maradt hely a számára, ahol megnyugodhatott volna. Hasonló 
ez ahhoz, amit a Zsolt11:1-ben mond, miszerint úgy volt kénytelen menekülni, mint a madár, 
mely számára a madarász mindenfelé tőröket tesz le. Röviden, a reménytelen helyzete felett 
kesereg, amiért nem talál biztonságos helyet, sőt az emberek között még lakóhelyet sem. S 
miután ebben a zsoltárban az egész egyház képét tárja elénk, nem kell csodálkoznunk azon, 
ha Isten próbára tesz és az események megszámlálhatatlan sokféleségével ráz fel a letargiából. 
Ennek megfelelően beszél Pál az 1Kor4:11-ben önmagáról és másokról, és mondja azt, hogy 
nincs biztos lakóhelyük. Ez a leírás többé-kevésbé Isten minden gyermekére vonatkozik. 

24. Térdeim tántorognak. Noha Dávid számára rendelkezésre álltak az életszükségleti 
dolgok, önkéntes megtartóztatással mégis lesoványította magát, aminek ugyanúgy átadta 
magát, mint az imádkozásnak. Ezért ezt a verset tekinthetjük a fájdalma és a bánata 
kifejezésének is. Értelmezhetjük annak kifejeződésképpen is, hogy nem vágyott sem ételre, 
sem italra, hisz tudjuk: a fájdalomban és bánatban levő embereknek nincs étvágyuk, mert az 
élet önmagában is éppen elég terhes a számukra. Ha azonban bárki arra akarja a szavak 
jelentését korlátozni, hogy Dávid híjával volt az életszükségleti dolgoknak, mikor a vadállatok 
barlangjaiba rejtőzött el az üldözői dühe elől, s ott ki volt téve az éhségnek és a 
szomjúságnak, az illető azt is megteheti. Nekem azonban úgy tűnik, hogy ezzel a nyelvezettel 
azt a szélsőséges lelki fájdalmat igyekszik kimutatni, amit érzett, mert a halállal farkasszemet 
nézve minden élelmet megutált. Ez pedig összhangban van a következő mondattal, melyben 
kimondja, hogy testem megfogyatkozott a kövérségtől, mert „a szomorú lélek pedig 
megszáraztja a csontokat” (Péld17:22). A kövérség kifejezés alatt egyesek csemegéket 
értenek, eszerint Dávid megfoszttatott minden olyan élelemtől, mely csemegeszámba ment a 
palotában. De természetesebb dolog azt elképzelni, hogy a bánat és a böjtölés miatt 
soványodott, amiképpen a teste természetes nedvességtartalma megfogyatkozott. E szomorú 
állapotának további bizonyítékát látjuk abban, hogy az általa a Zsolt22:7-ben kijelentettek 
alapján mindenki megvetéssel tekintett rá. Valóban szomorú és keserű dolog Isten gyermekei 
számára azt eltűrni, hogy az Isten által a törvényének megszegőire kimondott átkokat ellenük 
fordítják, mert a törvény ezt mondja az azt megvetőknek: „És iszonyattá, példabeszéddé és 
gúnynyá leszel minden népnél” (5Móz28:37). Dávidot ez a fajta kísértés támadta, s kijelenti, 
hogy nemcsak elítéltként tekintettek rá, de kegyetlenül ki is gúnyolták, sőt egyidejűleg még 
Isten is kivette ebből a részét. Mikor ugyanis az istentelenek látják, hogy a csapások alatt 
nyögünk, rendszerint pimaszul és gőgösen viselkednek velünk, sőt, még a hitünket és a 
kegyességünket is gúnyolják, mert Isten minden segítséget elvon tőlünk a 
nyomorúságainkban. 

26. Segíts meg engem, Uram Isten. A próféta megismétli imáját, mert minél jobban 
támad minket a Sátán ravaszsága és csalása annál szükségesebb, hogy buzgóbban küzdjünk, 
és nagyobb bátorságot mutassunk. Valóban teljesen biztosak lehetünk abban, hogy Isten 
jóindulattal viseltetik irántunk. Mikor azonban késlekedik ennek kimutatásával, az 
istentelenek pedig rágalmaznak minket, folytonosan különféle kételyek igyekeznek 
befurakodni az elméinkbe. Ezért nem ok nélkül helyezi magát Dávid Isten védelme alá, hogy 
kiállhassa ezeket a támadásokat, mert Isten az Ő jóságából megsegíti a népét a szükségük 
idején. Azért könyörög, hogy a szabadulás neki is megadasson, s nem közönséges 
eszközökkel, hanem Isten hatalmának sajátos és különleges megmutatkozásával, így az 
ellenségei megszégyenülnek, s még a szájukat sem merik kinyitni. Tudjuk, hogy Isten 
időnként titokban segíti meg a szolgáit, miközben más alkalmakkor olyan látható módon 
nyújtja ki kezét, hogy az istentelenek, noha becsukják a szemüket, mégis kénytelenek 
elismerni, hogy a kegyesek isteni közreműködéssel szabadultak meg. Miután ugyanis az 
ellenségei felmagasztalták magukat Isten ellenében, ezért vágyik arra, hogy a legyőzésük után 
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Isten nevében ülhessen diadalt felettük. Ezt a vágyat táplálván nem a saját maga számára 
akarja elnyerni a háborús hős hírnevét, hanem azt szeretné, ha Isten hatalma mutatkozna meg, 
hogy egy test se dicsekedhessen Őelőtte. A szavakat tekinthetjük úgy is, hogy azok egyaránt 
vonatkoznak az ellenségeitől való megszabadulására, valamint a megpróbáltatásaira is, mert 
arra vágyik, hogy Isten kegyelmének tulajdonítsa a szabadulását. Isten kezét ugyanis a 
szerencsével, és minden emberi szabadító eszközzel szembeállítva nyilvánvalóan az a 
szándéka, hogy Istent ismerjék el a szabadítás egyedüli kimunkálójaként. Ez megérdemli, 
hogy gondosan fontolóra vegyük, mert bármennyire is igyekszünk Isten keze által 
megszabadulni, mégis alig van egy ember száz között, aki Isten dicsősége megmutatkozását 
teszi meg a fő céljának, azét a dicsőségét, amit többre kellene becsülnünk a saját 
biztonságunknál, mivel sokkalta kiválóbb annál. Bárki is vágyik tehát arra, hogy az 
istentelenek legyenek kénytelenek elismerni Isten hatalmát, legyen még nagyobb gondja Isten 
segítségére, amit a saját maga esetében megtapasztal, mert a legabszurdabb dolog lenne Isten 
kezére mutatni másoknak, ha a saját elméink nem ismerik azt el. 

 
28. Átkozzanak ők, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg és 

örvendezzen a te szolgád. 
29. Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenökbe, mint 

egy köpenybe! 
30. Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság 

közepette!2425 
31. Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa lelkét a 

kárhoztatástól.2426 
 
28. Átkozzanak ők. A fordítók véleménye megoszlik e szavak jelentésének 

vonatkozásában. Az egyik csoportjuk vágyat, vagy kívánságot kifejezőként értelmezi: 
Átkozzanak ők, amennyiben Te áldasz; támadjanak fel, de zavarodjanak össze. A másik 
csoport, s velük én is készségesen egyetértek, a kijelentő mód jövő idejű változatát fogadják 
el: Átkozni, fognak, stb. Ha bárki úgy kívánja magyarázni az igeszakaszt, hogy az a zsoltáros 
részéről az elszántságot fejezi ki, mellyel elszenvedi és aláveti magát az ellenségei átkainak, 
én nem ellenzem azt a fordítást. Véleményem szerint azonban azok, akik imának tekintik a 
szavakat, félreértelmezik azokat, mert Dávid a könyörgéseit korábban már az Úr elé tárva, a 
biztos lévén az Ő segítségében most inkább dicsekedni látszik azzal, hogy az átkaik nem 
fognak neki ártani, mert Te, mondja, megáldasz engem. Ezzel azt bizonyítja, milyen kevésre 
becsülte és milyen könnyedén vette az ellenségei fenyegetéseit, akár a nyelv mérgével, akár a 
kard erejével támadtak rá. Tanuljunk meg Dávid példájából határozottságot formálni arra 
nézve, hogy Isten a mi oldalunkon avatkozik be, s Ő az, Aki képes ellenségeink minden célját 
meghiúsítani, s bátorsággal eltölteni minket, mellyel szembeszállhatunk a rosszindulatukkal, 
gonoszságukkal, vakmerőségükkel, hatalmukkal és dühükkel. 

S valóban Isten jóságossága mutatkozik meg abban, mikor elűz minden félelmet az 
elménkből, amit a világ fenyegetései miatt táplálhatunk. Isten kegyelmére támaszkodva tehát, 
bátran semmibe véve ellenségeinek mesterkedéseit és támadásait, bízva benne, hogy nem 
képesek megállni Isten áldásával szembe, Dávid már a csata közepette diadalkiáltást hallat. Ez 
az igazság még lenyűgözőbben foglaltatik benne az igevers következő mondatában: 
Feltámadnak, de megszégyenülnek. Ezekkel a szavakkal a célja nyilvánvalóan annak 
bemutatása, hogy ellenségeinek féktelen erőszakossága még nincs legyőzve, de ő képes 
                                                
2425 “En l’assemblee des grans.” —  “A nagyok gyűlésében.” 
2426 A Károli-fordítás szerint: hogy megszabadítsa azoktól, a kik elítélik annak lelkét – a ford. “C’est, de ceux qui 
ont juge et condamne son ame a la mort.” — Széljegyzet. “Azaz, azoktól, akik elbírálták és halálra ítélték a 
lelkét.” 
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kiállni minden dühüket és tajtékzásukat, amíg Isten kinyújtja a kezét a megtartására és a 
megvédésére. Ezzel eleveníti és erősíti meg magát a világ minden gőgjével szemben, s a 
példájával egyidejűleg minden istenfélőt is bátorít, hogy akkor se érezzék magukat levertnek, 
mikor az ellenségeik romlottsága látszólag felülkerekedik rajtuk, és azonnali pusztulással 
fenyegeti őket. Ezt a reménységet táplálván bízik abban, hogy a jövőben minden fájdalmától 
megszabadul majd. Ebből tanuljuk meg türelemmel és szelíden viselni a 
megpróbáltatásainkat, amíg el nem jön Isten által elrendelt az alkalom és az idők teljessége, 
amikor a siralmaink örömre fordulnak. A következő igeversben ugyanazt az örömujjongást 
folytatja, mert jóllehet látja, amint az istentelenek fennhéjázó módon lépnek fel, a dolgok 
jelen állapotán túlra tekintve azonban a hit szemeivel semmiféle kételyt sem táplál az iránt, 
hogy Isten meghiúsítja majd minden szándékukat, a szégyenbe borítja minden tervüket. 

30. Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal. Ezek a szavak világosan 
megerősítik az általam korábban mondottak igazságát, miszerint Dávid nem az ellenségeinek 
megátkozása végett imádkozik Istenhez, hanem hitének bátorságával veszi őket semmibe, 
mert arra készül, hogy hálával adózzon Istennek, mintha már meg is kapta volna, amit kért. A 
számmal kifejezés nem felesleges, amint az egyesek tévesen képzelik, hanem a nyilvános 
elismerésnek kell tekinteni a részéről, amivel hálát ad Istennek a szabadításért, mait 
kegyeskedett megadni neki. Mintha ezt mondaná: nemcsak egyedül, mikor emberi szem nem 
lát, és a szívem rejtett zugaiban fogok elmélkedni az Istentől kapott nagy jóságról, hanem a 
dicséret kijelölt áldozatával is hirdetem majd nyilvánosan az emberek előtt, milyen sokat 
köszönhetek az Ő kegyelmének. Ennek a jelentésnek megfelelően teszi hozzá, hogy a nagyok 
vagy sokaság gyülekezetében, mert a רבים rabbim kifejezés mindkét módon fordítható. Én 
jobbnak látom nagy embereknek fordítani, mert nekem úgy tűnik, Dávid a tekintélyes és 
nemesi rangú emberek gyülekezetére utal. Kijelenti, hogy Isten jóságát nemcsak valami 
homályos sarokban fogja elismerni, hanem a nép nagy gyülekezetében, valamint a 
kormányzók és a nemesi rangúak között is. Isten dicséretének ünnepélését illetően kérdés sem 
merülhet fel arról, hogy a szívből kell kiindulnia, mielőtt elhangozhatna az ajkakról. 
Egyidejűleg a hatalmas hidegségnek és buzgalom hiányának jele lenne, ha a nyelv nem 
egyesülne a szívvel ebben a gyakorlatban. Az ok, amiért Dávid csak a nyelvet említi nem 
más, mint hogy biztosra veszi: amíg a szívünket nem öntjük ki Isten előtt, azok a dicséretek, 
melyek nem jutnak messzebb a fülnél, hiábavalók és felszínesek. Ezért a lelke legmélyéből 
ontja ki szívbéli háláját a dicséret lelkes énekeiben, s teszi ezt azzal az indíttatással, aminek 
minden kegyest is mozgatnia kell – a kölcsönös épülés vágyával. Másként cselekedve ugyanis 
megfosztaná Istent a Neki kijáró tisztességtől. 

Emellett hozzáteszi a hálaadásának formáját is: nevezetesen mert Isten a jobb keze 
felől áll a szegénynek. Ezzel a nyelvezettel arra utal, hogy mikor Isten látszólag elhagyta és 
elvetette őt, s messze állt tőle, még akkor is mindig mellette volt, készen az időszerű és 
szükséges segítség megadására. Bizonyos, hogy szegénysége és lesújtottsága adott némi 
alapot arra, hogy azt képzelje: Isten elhagyta, hiszen akkor megvonta tőle, vagy elrejtette előle 
a jóságosságát. Látszólagos eltávolodása ellenére azonban Dávid elismeri, hogy a 
lesújtottságában és a szegénységében Isten mindig jelen volt a megsegítésére. Mikor azt 
mondja, hogy megszabadult ennek az életnek a bíráitól, azzal még erőteljesebb fényben 
mutatja be a nagyon embert próbáló helyzetet, amibe került. Félelmetes ellenségekkel állt 
szemben: a királlyal és a birodalom nemeseivel, akik pompájuk és nagyságuk miatt 
túlbecsülvén önmagukat, valamint reménytelennek gondolván a helyreállítást, úgy tekintettek 
rá, mint egy döglött kutyára. Erősen meg vagyok azonban győződve arról, hogy ebben az 
igeszakaszban egyformán panaszolja az ellenségeinek kínzó kegyetlenségét, valamint azt, 
hogy a jellemét igazságtalanul árasztották el rágalmakkal és feddésekkel. Tudjuk ugyanis, 
hogy azoknak a rosszindulata és gonoszsága csüggesztette őt el, akik felruháztatván 
tekintéllyel, dicsekedve, ám mégis hamisan állították, hogy az igazság bíráiként és 
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végrehajtóiként kívánnak fellépni, s ezt a hihető ürügyet a romlottságuk takargatására 
használták. 
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110. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Dávid Krisztus uralkodásának az állandóságát, valamint a papi 

mivoltának az örökkévalóságát mutatja be, s először is az jelenti ki, hogy Isten Krisztusra 
ruházta a legfőbb uralmat, legyőzhetetlen hatalommal párosítva, mellyel vagy legyőz minden 
ellenségét, vagy engedelmességre kényszeríti őket. Másodszor azt teszi hozzá, hogy Isten ki 
fogja terjeszteni ennek a királyságnak a határait széltében-hosszában, majd harmadszor azt, 
hogy Krisztus, miután beiktattatott a papi hivatalba az eskü minden ünnepélyességével, ott 
ugyanolyan tisztesség az osztályrésze, mint amilyen a királyi hivatalával jár. Végül azt 
mondja ki, hogy ez a papság új rendje lesz, amelynek felbukkanása véget vet a levita 
papságnak, amely csak időszakos volt, mert ez örökkévaló lesz. 

 
Dávidé, zsoltár. 
 
Miután rendelkezünk Krisztus bizonyságtételével arról, hogy ezt a zsoltárt Róla 

Magáról írták, nem kell keresnünk sehol máshol megerősítést ehhez a kijelentéshez. De ha 
még nem is ismernénk az Ő hitelességét, sem az apostol bizonyságtételét, ez a zsoltár akkor 
sem engedne meg semmiféle más értelmezést,2427 mert jóllehet vitatkoznunk kell a zsidókkal, 
a világ legmakacsabb népével a vonatkoztatás jogosságát illetően, mégis, a 
legellenállhatatlanabb érvekkel vagyunk képesek arra kényszeríteni őket, hogy ismerjék el: az 
itt kijelentett igazságok nem vonatkozhatnak sem Dávidra, sem senki másra a Közbenjáró 
személyén kívül. Elismerik, hogy Krisztus királyságának előképét látjuk Dávidban, de nem 
mondható róla, vagy bármely utódjáról, hogy ő az a király, akinek a birodalma széltében-
hosszában kiterjedt, de egyidejűleg pap is volt, nem a törvény szerint, hanem Melkhisedek 
rendje szerint, mégpedig örökre. Abban az időben ugyanis semmiféle új és szokatlan papság 
nem kerülhetett volna hivatalra úgy, hogy ne fosztotta volna meg Lévi házát ettől a 
megkülönböztető megtiszteltetéstől. Emellett az örökkévalóság, ami ennek a papi hivatalnak 
tulajdoníttatik, nem tartozhat egyetlen emberre sem, mert az ember Jézus Krisztus kivételével 
ez a tisztesség azonnal véget ér a jelen való élet rövid és bizonytalan útjának lezárulásával. 
Miután azonban ezeket a dolgokat a maguk helyén bővebben is tárgyaljuk, most elegendő, ha 
itt csak röviden utalunk rájuk. 

 
1.  Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet 

zsámolyul vetem a te lábaid alá. 
2. A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál 

ellenségeid között! 

                                                
2427 A Mt22:42-45-ben Krisztus a Szentírásnak ezt a szakaszát Önmagára vonatkoztatja. Ezt a vonatkoztatást 
pedig a farizeusok, akik előtt elhangzott, egyáltalában nem vitatták, hanem elismerték, amint az kiderül abból, 
hogy nem voltak képesek megválaszolni Urunk ezzel kapcsolatos kérdését. Ha ugyanis a zsidók bármely 
csoportja másképpen értelmezte volna, a farizeusok kétségtelenül előnyhöz jutottak volna az efféle 
véleménykülönbségből, s elmenekültek volna a nekik feltett kérdésben rejlő nehézség elől. Ennek a zsoltárnak a 
messiási magyarázatát alátámasztja az apostolok bizonyságtétele is. A zsidókhoz írott levél szerzője (Zsid1:13) a 
első igeverset annak bizonyítása végett idézi, hogy Krisztus méltóságban felette áll az angyaloknak, akiknek az 
Úr soha nem mondta, hogy „Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem”. A 
Csel2:34-35-ben Péter ugyanezt az igeszakaszt idézi próféciaképpen Krisztus mennybemeneteléről. Lásd még 
1Kor15:25, Zsid7:17, Ef1:20, stb. A zsoltár tehát minden vitán felül nagyon világos prófécia a Messiás isteni 
mivoltáról, a papságáról, a győzelmeiről és a diadaláról. Oly sok bibliai segítséget kapunk a magyarázatához, 
hogy egyáltalában nem téveszthetjük el a jelentését. A belső bizonyítéka is olyannyira erős, hogy bár a zsidók 
hatalmas erőfeszítéseket tettek a jelentése kiforgatása végett, néhány rabbi mégis kénytelen volt elismerni, hogy 
Őrá vonatkozik. 
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3. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján,2428 a szentség 
szépségében;2429 hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja. 

 
1. Monda az Úr az én uramnak.2430 Ami itt van kijelentve, azt bizonyos fokig 

vonatkoztathatjuk Dávid személyére, mivel a királyi trónra sem törvénytelenül emelkedett, 
sem az odavezető útját nem egyengette aljas mesterkedésekkel, s nem is az emberek 
bizonytalan szavazataival került oda, hanem Isten közvetlen felhatalmazására uralkodott 
Izrael felett. A Föld összes királyáról joggal elmondható, hogy Isten keze által kerültek a 
trónjaikra, mert ennek a világnak a királyságai mennyei rendeletre jönnek létre, s „nincsen 
hatalmasság, hanem csak Istentől” (Rm13:1). Emellett, miután ez a királyság rendkívül 
sajátos volt, Dávid célja az, hogy különbséget tegyen közte és a többi földi királyság között. 
Isten valóban tekintéllyel ruházza fel a királyokat, de nem ők nem szenteltetnek hozzá 
hasonlóan a szent felkenő olaj következtében Krisztus helyettesének a rangjára. A 
nyolcvankettedik zsoltár azért nevezi őket isteneknek, mert Isten akaratából kerültek a 
pozícióikba, s bizonyos értelemben az Ő képviselői (mert minden hatalom az Övé), de nem 
öltik magukra azt a szent fenséget, mellyel Dávid tiszteltetett meg, hogy Isten egyszülött 
Fiának előképe lehessen. Emellett joggal jegyzi meg, hogy a királyság teljesen más módon 
adatott meg neki, mint a többi földi királynak. Ők jóllehet elismerik, hogy Isten kegyelméből 
uralkodnak, ugyanakkor mégsem fogják fel, hogy a hatalomban is Ő tartja meg őket, sőt épp 
ellenkezőleg, azt hiszik, hogy vagy a saját politikájuk következtében, vagy öröklött jogon, 
vagy a szerencse kegyeinek folytán uralkodnak. Ezért ami őket magukat illeti, azt kell 
mondanunk, hogy nincs törvényes titulusuk az uralkodásra. S mivel nem ismerik fel Isten 
kezét abban, ami Tőle származik, az Ő parancsa tulajdonképpen nem is szólhat nekik. Dávid, 
jól tudta, hogy Isten kente őt fel királlyá Izrael felett, s alacsonyrendű és visszavonult 
helyzetben maradt, míg felszólítást nem kapott arra, hogy vegye kezébe a kormányzati 
gyeplőit. Ez pedig jó okát adja, amiért nem lehet őt a közönséges földi királyok közé sorolni: 
ő isteni jogon uralkodott. Az pedig, hogy az igeversben kimondottak nem vonatkozhatnak 
teljes mértékben és kizárólag Dávidra, nagyon világos Krisztusnak a farizeusoknak adott 
válaszából (Mt22:45). Mikor azt mondták neki, hogy Krisztus Dávid fia, Ő így válaszolt: „Ha 
tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?” 

A zsidók által megfogalmazott ellenvetés, miszerint Krisztus válasza gáncsoskodó, 
teljes mértékben felületes, mert Dávid nem a maga nevében beszél, hanem a nép nevében. Ezt 
az ellenvetést könnyű megcáfolni. Ha ugyanis még el is fogadjuk, hogy ezt a zsoltárt az egész 
egyház nevében írták, akkor is, miután Dávid is egy volt az istenfélők közül, azaz ugyanannak 
a testnek az egyik tagja a közös Fő alatt, így nem különíthette el magát ettől az osztálytól, 
illetve nem szakadhatott el ettől a Főtől. Sőt, nem írhatta ezt a zsoltárt mások számára úgy, 
hogy egyidejűleg rá magára is ne vonatkozott volna. Emellett van itt még egy figyelemre 
méltó dolog, nevezetesen az akkor általánosságban elfogadott alapelv, miszerint Dávid a 
prófécia lelkével szólt, és Krisztus jövőbeli uralkodásáról prófétált. A magyarázat eme 
elfogadott alapelve szerint világos, hogy Krisztus jövőbeli testi uralkodására utalt, mert Ő az 
egyház egyedüli Feje. Ebből az is következik, hogy van valami Krisztusban, ami kiválóbb az 
Ő emberi mivoltánál, aminek alapján neveztetik Dávid, az ő ősatyja Urának. Ezt a nézetet 
erősíti meg az igeszakasz második mondata. A földi királyokról valóban mondható, hogy 

                                                
2428 “Au temps d’assembler ton exercice.” 
2429 A Károli-fordítás szerint: szentséges öltözetekben – a ford. 
2430 „Monda az Úr az én uramnak. A héberben: ’Az Úr biztosan mondta az én Adon-omnak’, mely szót 
mindenféle rendű és rangú úrként értelmezték a családfőtől kezdve egy birodalom uráig. Az eredetét tekintve 
hasonlít az olasz kardinális szóra, mely elsősorban sarokvasat jelent, ahogyan az Adon is foglalatot. Ezért 
használatos jelképesen a végrehajtó magiszterekre, akikre a kormányzás terhe nehezedik, és akiken a közügyek 
megfordulnak.” – Williams. 
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Isten jobbján ülnek, mert az Ő tekintélyével uralkodnak. Itt azonban valami fennköltebb 
fejeződik ki abban, hogy ez a király speciális módon lesz kiválasztva és emelkedik az 
Istenével egyenlő hatalomra és méltóságra, melynek Dávidban csak a hajnalpírját, míg 
Krisztusban a déli verőfényét láttuk felragyogni. S miután Isten jobbja mesze felette áll 
minden angyalnak, ebből következik, hogy aki ott ül, az felette áll minden teremtménynek. 
Nem valljuk, hogy az angyalok lejjebb kerültek a magas méltóságukból, hogy alávettessenek 
Dávidnak. Mi más lenne tehát a végeredmény, mint az, hogy a prófécia lelke által messze fölé 
emeltetik minden mennyei fejedelemségnek? A hasonlatot a földi királyok szokásától veszi, 
mely szerint az azok jobbján ülőt a hatalomban utána következőnek nevezik. Így a Fiú, Aki 
által az Atya a világot kormányozza, ebben az igeszakaszban úgy van bemutatva, mint Aki 
metaforikusan a legnagyobb hatalommal ruháztatik fel. 

A míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.2431 Ezekkel a szavakkal a próféta 
azt jelenti ki, hogy Krisztus legyőz majd minden szembenállást, amivel az ellenségei viharos 
dühvel felléphetnek a királysága megdöntésére. Egyidejűleg arra is céloz, hogy Krisztus 
királysága soha nem lesz nyugalmas, amíg Ő le nem győzi a nagyszámú és félelmetes 
ellenségeit. Dávid itt azt is kijelenti, hogy még ha az egész világ igyekszik is minden 
mesterkedésével megdönteni Krisztus királyi trónját, az akkor is mozdulatlan és 
megingathatatlan marad, míg minden ellene támadó meg fog semmisülni. Ebből tanuljuk 
meg: bármilyen sokan is vannak az Isten Fia ellen szövetkező ellenségek, akik megpróbálják 
megdönteni az Ő királyságát, minden haszontalan lesz, mert soha nem fog nekik sikerülni 
felülkerekedni Isten változhatatlan céljain, hanem a hatalmának nagysága következtében el 
fognak terülni Krisztus lábainál. S mivel ez a prófécia csak az utolsó napokban teljesedik be, 
szükséges, hogy Krisztus királyságát időről időre sok ellenség támadja a világ végezetéig, 
ezért a jövőre nézve mondja: Uralkodjál ellenségeid között! Az amíg kötőszó nem arra 
vonatkozik, ami Krisztus ellenségeinek teljes lemészárlása után történhet.2432 Pál 
természetesen azt jelenti ki, hogy akkor majd átadja a királyságot Istennek, azaz az Atyának, 
amit Tőle kapott (1Kor15:24), de ezeket a szavakat természetesen nem úgy kell értenünk, 
hogy megszűnik uralkodni, mintegy mondhatni magánszeméllyé válva. Ezeket inkább az 
uralkodásának módját leíró szavakként kell értelmeznünk, azaz, hogy ekkor az Ő isteni 
fensége még látványosabb lesz. Emellett ebben az igeszakaszban egyedül csak az 
elvetettekről beszél, akik Krisztus lábai alatt a saját romlásukra és pusztulásukra lelnek. 
Természeténél fogva az egész emberiség szembeszegül Krisztussal, ezért mielőtt szándékos 
engedelmességgel adóznának neki, le kell győzni és meg kell alázni mindenkit. Ezt teszi ő 
egyesek vonatkozásában, akiket későn részeseivé tesz az Ő dicsőségének, míg másokat elvet, 
így azok örökre az elveszett állapotukban maradnak. 

2. A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból. A zsoltáros nemcsak megerősíti 
más kifejezésekkel a korábban mondottakat, hanem azt is hozzáteszi, hogy Krisztus 
királysága hatalmasan kiterjed majd, mert Isten az ő pálcáját széltében-hosszában kinyújtja. 
Dávid valóban nem kevés szomszédos népet tett adófizető szolgáivá, ám más királyságokhoz 
hasonlítva, az ő királysága mégis szűk korlátok között maradt. Ezekben a szavakban egy 

                                                
2431 A kifejezést a keleti országokban uralkodó szokástól kölcsönzi, ahol a győztesek a legyőzött ellenségeik 
nyakára teszik a lábaikat. Lásd Józs10:24. 
2432 „A míg ellenségeidet, stb. Genebrard megjegyzi, hogy az עד kötőszót hangsúlyosnak kell venni, mintha 
egyenlő volna az etiam donec kifejezéssel, s folytonosságot jelöl, nem pedig a jövő kivételét, vagy kizárását. 
Jehova tehát lényegében ezt mondja: ’Uralkodj velem, amíg ellenségeidet a lábaid zsámolyává teszem, még 
abban az időben is, mely látszólag szembeszegülnek a te királyságoddal, s mikor látszólag az ellenségeid 
uralkodnak, azaz még mielőtt leverném őket és engedelmességre kényszeríteném irántad. Az ellenségek 
meghódoltatása után nem szükséges azt mondani: tovább fogsz uralkodni’. Ha nem ez az igeszakasz jelentése, 
akkor azt kell feltételeznünk, hogy Krisztus uralkodása véget fog érni, mikor teljességgel meghódította a világot: 
ez ellentétes azzal, amit a Szentírás máshol tanít. A kötőszó a Zsolt123:3-ban és az 5Móz7:24-ben hasonló 
módon használatos.” – Phillips. 
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hallgatólagos ellentétet is találunk, mintha azt mondta volna, hogy Krisztus Királyként 
nemcsak a Sion hegyén uralkodhat, mert Isten ki fogja terjeszteni a hatalmát a Föld 
legtávolabbi területeire is. Ezért említi a hatalmának pálcáját,2433 s mennyire bámulatos volt, 
hogy bár az egész világ összefogott Krisztus királysága ellen, az mégis továbbterjedt és 
virágzott. Egyszóval, Isten itt a kegyesek szívét serkenti, nehogy elcsüggedjenek a vakmerő 
támadások miatt azok részéről, akik viszálykodást és rendetlenséget igyekeznek kelteni 
Krisztus királyságában. Megmutatja nekik ugyanis, hogy Isten az ő legyőzhetetlen hatalmával 
fog beavatkozni szent trónja dicsőségének megőrzése végett. Elméinket tehát bármikor 
háborgatják a különféle felfordulások, tanuljunk meg magabiztosan belenyugodni abba a 
támaszba, hogy bármennyire is dühöngjön a világ Krisztus ellen, soha nem lesz képes 
kitaszítani Őt az Atya jobbján elfoglalt helyéről. Emellett, mivel nem a maga kedvéért, hanem 
ami üdvösségünkért uralkodik, biztosak lehetünk benne, hogy meg leszünk védve és őrizve 
minden bajtól ennek a legyőzhetetlen Királynak a vezetése alatt. Kétségtelen, hogy evilági 
állapotunk megannyi nehézséghez kötődik, de miután Isten akarata az, hogy Krisztus 
királyságának sok ellensége legyen, s ezáltal állandósult háborús állapotba tartson minket. 
Ezért illik türelmet és szelídséget gyakorolnunk, s biztosaknak lennünk Isten segítségében, 
bátran semmibe véve az egész világ dühöngését. Ebből az igeszakaszból tanulunk a pogányok 
elhívásáról is. Ha ugyanis Isten nem beszélt volna nekünk ezen a helyen Krisztus 
királyságának kiterjedéséről, akkor ma nem lennénk az Ő népe közé soroltak. Miután azonban 
a fal ledöntetett (Ef2:14), és az evangélium kihirdettetett, mi egybegyűjttettünk az egyházba, s 
Krisztus hatalma megmutatkozott a megtartásunkban és védelmünkben. 

3. A te néped készséggel siet.2434 Ebben az igeversben a zsoltáros Krisztus 
királyságának dicséretességét tárja elénk az alattvalók számának, valamint a parancsai iránti 
azonnali és jókedvű engedelmességük bemutatásával. Az általa használt héber kifejezés 
gyakran jelenti az önkéntes áldozatokat, itt azonban a választott népre vonatkozik, azokra, 
akik valóban Krisztus nyájához tartoznak. Kijelenti, hogy készséges nép lesznek, akik spontán 
módon és szívesen odaszánják magukat az Ő szolgálatára. A te sereggyűjtésed napján, azaz 
mondhatni valahányszor csak ünnepélyes és törvényes gyűlések lesznek, vagy a király 
beszámoltatni akarja a népét. Ezt franciául így mondhatjuk: au jour des montres, a szemle 
napján. Mások a hatalmad napján2435 kifejezéssel fordítják, de az előbbi jobb, mert mikor 

                                                
2433 „Az erőd vesszője, vagy az erőd pálcája, azaz hatalmi jogarod, a jogar, mellyel erős királyságodban 
uralkodsz.” – Phillips. 
2434 „’A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján’. Önkéntesek, az önkéntesség, vagy a nagylelkűség 
emberei (mint a Zsolt68:11-ben), azaz akik a legszabadabban, saját akaratból és nagylelkűségből jönnek el, és 
hozzák el áldozataikat, mint a Bír5:9-ben, a Csel11:41-ben, a 2Móz25:2-ben, a Rm12:1-ben, a Zsolt47:10-ben, 
119:108-ban és az Én6:11-ben.” – Ainsworth. „A ותנדב  szó szerinti jelentése: serénység, készségesség, így miután 
a kifejezés többes számú és elvont, tekinthető nagyon hangsúlyosnak, mintha a zsoltáros ezt mondta volna: A te 
néped nagyon akarni fogja ezt. Ez az ige jelenti az önkéntes áldozatokat is. Ezért fordította Luther a williglich 
opfern kifejezéssel. Ebben az értelemben található sok igeversben, például a 2Móz35:29-ben, a 36:3-ban, az 
5Műz23:24-ben és még néhány helyen. Amennyiben itt is ebben az értelemben fordítjuk, akkor szükséges 
kiegészítésképpen például a יביא igét hozzátenni. A zsoltáros azonban nyilvánvalóan egy csatáról beszél, ezért ez 
a jelentés itt összeférhetetlen.” – Phillips. „Mivel ebben az igeszakaszban”, mondja Rosenmüller, „egy 
hadseregről van szó, melyet épp egy háborús cselekményre hívnak, nem érthetjük másként a  נדבות szót, csak 
mint készséges és szándékos elmét jelentőként, mely értelemben megtaláljuk a Hós14:5-ben, ultro, önkéntesen, 
valamint a Zsolt51:14-ben és a Bír5:2, 9-ben.” – Messianic Psalms, Biblical Cabinet, 32. kötet 271. oldal. 
2435 „Én a ביום חילך szavakat a te hatalmas napján kifejezéssel fordítom, és arra az időszakra vonatkoztatom, 
mikor Péter buzdításának hatására háromezer lélek vallotta meg a keresztyén hitet.” – Dante a messiási 
zsoltárokról, Biblical Cabinet, 32. kötet, 18. oldal. Ezzel összhangban áll Hammond magyarázata: „A Messiás az 
előbbi versekben felül a trónjára a királyi hatalmát gyakorlandó, karddal, vagy jogarral a kezében. Így uralkodik 
a világ felett, jön ki, hogy győzzön, és mindenkit Maga alá vessen. A sereg, amit erre a célra használ, az 
apostolok serege, akiket elküldött, hogy prédikáljanak minden nemzetnek. Az ő prédikálásuk idejét nevezi itt  יום
 az Ő hatalma’, vagy ’ereje’, vagy ’serege’ napjának’.” Erzsébet királynő fordítói azonban  ugyanabban az’ ,חילך
értelemben fordították a kifejezést, mint Kálvin: „A nép akarattal jön majd a te sereggyűjtésed napján”. 
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Krisztus össze akarja majd gyűjteni a népét, azok tüstént engedelmeskednek anélkül, hogy 
erővel lennének erre kényszerítve. Emellett biztosítani akar róla minket, hogy minden más 
királysággal ellentétben ezt a királyságot Isten a Maga szolgálatára különítette el, s ezért 
hozzáteszi: a szentség szépségében. Ezzel utal rá, hogy mindenki, akik Krisztus alattvalóivá 
válnak, nem úgy fognak közeledni Hozzá, mint a földi királyokhoz, hanem úgy, mintha 
Magának Istennek a jelenlétébe lépnének abból az ünnepélyes célból, hogy Neki szolgáljanak. 

Hajnalpir méhéből,2436 stb. Nem szolgálna épülésre mindazoknak a magyarázatoknak 
a felidézése, melyeket erre a mondatra adtak. Mikor ugyanis elmondtam annak valódi és 
természetes jelentését, teljesen felesleges lenne a többi cáfolatába bocsátkozni. Én valóban 
nem látom semmi okát annak, hogy kételkedjek: Dávid itt az isteni kegyességet magasztalja 
fel, mely Krisztus népe létszámának növekedésében mutatkozott meg. Ezért, a rendkívüli 
növekedése következtében hasonlítja a Neki a harmattól született faj ifjúságához.2437 Miután 
az embereket bámulattal tölti el, ha látják, amint a harmat megnedvesíti és felfrissíti a harmat, 
noha észrevehetetlenül száll alá, Dávid is így jelenti ki, hogy Krisztusnak 
megszámlálhatatlanul sok lesz a sarja, akik majd az egész Földön elterjednek. Az ifjúságot 
jelöli tehát itt az ifjaid harmatja kifejezés, akik mint a harmatcseppek, megszámlálhatatlanok. 
A héber לדותי  yalduth kifejezés gyűjtőnévként szerepel, azaz nem egyvalakit jelent, hanem 
társaságot, vagy közösséget.2438 Ha bárki határozottabb és konkrétabb jelentést kíván 
kölcsönözni a szónak, azt így teheti meg: Utódok származnak majd a méhéből oly 
megszámlálhatatlanul sokan, mint a reggeli harmatcseppek. A gyakorlat bizonysága 
megerősíti, hogy e prófécia kimondásának jó oka volt. A tömeg, mely ennyire rövid idő alatt 
összegyűlt és alávetette magát Krisztus vezetésének, hihetetlen. Sőt, mivel mindez egyedül és 
kizárólag az evangélium hangjára történt, mégpedig a világ félelmetes ellenállása dacára. 
Emellett nem meglepő, hogy az idős embereket, akik mostanság tértek meg Krisztushoz, 
újszülött gyermekekként említi, mert a lelki újjászületés Péter szerint minden istenfélőt 
olyanná tesz, mint amilyenek az újszülött csecsemők (1Pt2:2). Ugyanez a jelentése Ézsaiás 
próféta szavainak is, miszerint Krisztus „magot lát, melynek napjai meghosszabbodnak”,2439 s 
az ő uralkodása alatt az egyháznak megadatott az ígéret, hogy a felbecsülhetetlen 
termékenység korszak fog ráköszönteni. Ami elhangzott, az meg fogja magyarázni az 
egyháznak, vagy Isten gyermekeinek adott megnevezést. S bizonyosan meglepő, hogy van 
bárki, jóllehet nagyon kevesen, akik a romokban heverő és a harag gyermekei által lakott 
világból gyűjtetnek ki, de még meglepőbb, hogy mégis ily nagy tömegeket szül újjá Krisztus 
Lelke és az Íge. Ugyanakkor azt is jó lesz észben tartanunk, hogy Isten parancsainak azonnali 
és jókedvű végrehajtása, valamint az, hogy kizárólagosan az Ő akarata vezet, az ő 
választottainak speciális megtiszteltetése és előjoga. Krisztus ugyanis senki mást nem fog 
elismerni a saját népe közül valónak, csak akik szándékosan veszik fel az Ő igáját, s jönnek a 
jelenlétébe az Ígéje hangjára. S nehogy valaki azt gondolja, hogy a látszatszolgálat a 
kötelesség megfelelő ellátása, a zsoltáros nagyon helyesen hozzáteszi: Krisztus nem fog 
megelégedni a pusztán külsődleges ceremóniákkal, hanem olyan igazi tisztelettel kell Őt 
imádni, amilyennel Ő Maga parancsolja nekünk, hogy Isten jelenlétébe lépjünk. 

 

                                                                                                                                                   
Rosenmüller olvasata: „A te sereged napján, azaz”, mondja, „a napon, melyen összegyűjtöd a hadseregedet, és 
az élére állsz. A חיל militia szó itt úgy használatos, mint az 5Móz11:4-ben, és a 2Kir6:15-ben: katonai erőt 
jelent.” – Ugyanott, 32. kötet, 273. oldal. 
2436 “Des la matrice, comme de, l’estoille du matin.” — “A méhéből, mintegy a hajnalcsillagból.” 
2437 „A korai görög szerzők között a harmat látszólag bármely állat ifjúságának jelképes kifejezése. Így az 
Aiszkhülosz által használt δροσος tollatlan madarat, míg a Homérosz által használt ερση kisbárányt jelent. 
(Odüsszeusz, 1,222)” – Horsley. 
2438 “Qui ne se dit pas d’une personne seule, mais de quelque multitude et compagnie.” 
2439 A Károli-fordítás szerint: magot lát, és napjait meghosszabbítja – a ford. 
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 4. Megesküdt az Úr és meg nem másítja:2440 Pap vagy te örökké Melkhisedek 
rendje szerint. 

 
4. Megesküdt az Úr. Ez az igevers kielégítő bizonyítéka annak, hogy a Személy, akiről 

itt szó van, nem más, mint Krisztus. Mikor a zsidók a prófécia elködösítésének céljával a כוהן 
cohen kifejezést fejedelemnek fordítják, a fordításuk azonnal gyengének és felszínesnek 
bizonyul. Elismerem, hogy a héberben a nemesi származásúakat, vagy a királyi vérből valókat 
 cohenim-nek nevezik, de mondana bármit Krisztus tisztességéről, ha Dávid egyszerűen כוהנים
csak a főnök megnevezést adná Neki, ami alatta marad a királyi méltóságnak? Emellett mit 
jelentene, hogy Ő fejedelem örökké Melkhisedek rendje szerint? Kétség sem férhet hozzá, 
hogy itt a Szentlélek valami különlegesre és sajátosra utal, ami megkülönbözteti és elválasztja 
ezt a királyt az összes többi királytól. Ez is egy jól ismert megnevezés, mellyel Melkhisédeket 
tisztelte meg Mózes (1Móz14:18). Elismerem, hogy az ókorban a királyok valóban szokták a 
papi hivatalt is gyakorolni, de Melkhisedek „a Magasságos Isten papjának” neveztetik annak 
következtében, hogy odaszántan imádja az egyedül igaz Istent. A saját népe között azonban 
Isten nem engedi meg ezeknek a hivataloknak a keveredését. Ezért lett leprás Uzziás, Dávid 
törvényes követője, mikor megpróbált illatáldozatot bemutatni Istennek (2Krón26:21). Dávid 
leszármazottainak körülményei nagyon nagy mértékben különböztek Melkhisédekétől. S hogy 
ezek mik voltak, azt nem nehéz megállapítani, mert ebben az új Királyban a papság szent 
hivatala egyesülni fog a koronával és a trónnal. Bizonyos ugyanis, hogy az uralkodói 
méltóság nem volt annyira szembeszökő egy olyan ismeretlen fejedelemben, mint 
Melkhisedek, hogy ezen az alapon például szolgálhatott volna mindenki másnak. Sálem, a 
trónja helye, ahol megtűrten uralkodott, abban az időben egy kicsiny, ismeretlen város volt, 
így őt illetően nem létezett semmi említésre méltó dolog, leszámítván a korona és a papság 
egyesülését. A nagyobb személyi tisztelet elnyerésére igyekezve vágytak a pogány fejedelmek 
a papi tisztségre, de Melkhisedek isteni tekintéllyel lett kijelölve mindkét hivatalra. 

Dávid eme szavainak jelentésével kapcsolatos minden kétséget el kell űznie viszont az 
elménkből az apostol tekintélyének. S jóllehet a zsidók oly makacsul vallhatják az 
ellenkezőjét, amennyire csak nekik tetszik, a józan és mégis világosan kijelenti, hogy a 
szépség szentsége, amire korábban utaltam, van itt nagyon világosan leírva. Ehhez egy döntő 
és sajátos jel is kapcsolódik, ami minden más király fölé emeli Krisztust a papság 
méltóságának vonatkozásában, s ami egyidejűleg megmutatja a különbséget e között a 
papság, valamint Lévi papsága között. Ezzel a papi hivatallal összefüggésben történik említés 
Isten esküjéről, aki nem szokta az Ő tiszteletreméltó nevét csekély fontosságú dolgokhoz 
adni. Épp ellenkezőleg, a saját példájával tanít minket arra, hogy meggondoltan és 
tisztelettudóan esküdjünk, s mindig csak a súlyos és fontos dolgokban. Elfogadván tehát, hogy 
Isten megesküdött: a Messiás lesz népe fejedelme és kormányzója, amiképpen Melkhisedek is 
volt, ez nem volna más, mint az Ő nevének illetlen megszentségtelenítése. Mikor azonban 
nyilvánvalóvá válik, hogy itt valami szokatlan és sajátos dologról van szó, abból arra 
következtethetünk, hogy Krisztus papságának hatalmas fontosság tulajdoníttatik, hiszen 
látjuk: Isten esküje erősíti azt meg. S valóban ez az a fordulópont, amitől a mi üdvösségünk is 
függ, mert csakis a Krisztusba, mint Közbenjárónkba vetett bizalomért nem leszünk elzárva 
az Isten jelenlétébe lépéstől. Az imában sincs semmi szükségesebb, mint a biztos 
meggyőződés Istenben, ezért nemcsak hívogat minket Magához, de esküvel kijelölt egy 

                                                
2440 Az „és meg nem másítja” kiegészítés az eskü abszolút jellegét hivatott jelezni, hogy nem vonható vissza és 
nem másítható meg a körülmények megváltozásának következtében. Azaz, az érintett felek szándékainak, vagy 
viselkedésének megváltozása nem okozhat semmiféle változást az isteni célokban, hogy azt lehetne mondani: az 
Úr megbánta, ahogyan olvassuk, hogy megbánta, amiért embert teremtett a Földre, látván az emberi faj 
gonoszságát (1Móz6:6). Hasonló kifejezésformát látunk máshol (4Móz23:19, 1Sám15:29) annak kifejezésére, 
hogy az Isten által elhatározottak, vagy esküvel megfogadottak megváltoztathatatlanok. 
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ügyvédet is azért, hogy engedélyt szerezzen számunkra az Elébe járuláshoz. Ami pedig azokat 
illeti, akik saját maguk előtt csapják be az ajtót, ezzel elkövetik azt a vétket, hogy Istent 
igazságtalansággal és hamis esküvel vádolják meg. Ezen az alapon jelenti ki az apostol a 
lévita papság érvénytelenítését, mert ha az teljességgel megmaradt volna, akkor Isten nem 
esküdött volna meg egy új papi rendről, hacsak valami változást nem tartott a szeme előtt. 
Sőt, mikor új papot ígér, biztos, hogy az olyan lesz, aki az összes többi felett áll, s eltörli majd 
a fennálló rendet. 

Egyesek a דברתי diberathi szót a szavam szerint kifejezéssel fordítják,2441 amit én nem 
akarnék teljességgel elvetni, mert Dávid itt úgy van bemutatva, mint aki Melkhisedek 
papságát teljes mértékben Isten elhívásán és parancsán alapulónak mutatja be. Mivel azonban 
a י yod betű gyakorta felesleges, én, a fordítók többségével egyetemben egyszerűen módnak 
fordítom. S mivel az egyházatyák közül nem kevesen értették félre a Krisztus és Melkhisedek 
közötti összehasonlítást, ezért meg kell tanulnunk az apostoltól, hogy miben is rejlik ez a 
hasonlóság. Ebből pedig azonnal meglátjuk a hibát, melybe beleestek. Létezik ugyanis 
abszurdabb dolog, mint elsiklani minden misztérium felett, amiről a Lélek az apostol szájával 
beszélt, s csak azokra odafigyelni, melyeket kihagyott? Az efféle emberek csakis a kenyérről 
és a borról érvelnek, és azt vallják, hogy ezeket mind Melkhisedek, mint Krisztus felajánlotta. 
Melkhisedek azonban a kenyeret és a bort nem áldozatul kínálta Istennek, hanem 
Ábrahámnak adta lakomaként, hogy felfrissítse őt a masírozásában. A szent vacsorában a 
kenyér és a bor nem felkínáltatnak, ahogyan tévesen képzelik, hanem azért adatnak, hogy a 
kegyesek kölcsönösen részesüljenek azokból. Ami pedig a vizsgált igeszakaszt illeti, a 
hasonlóság főleg az ő papságának örökkévalóságára vonatkozik, amiképpen ez nyilvánvaló a 
 leolam, örökkévaló kötőszóból. Melkhisedeket úgy írja le Mózes, mintha mennyei lény לעולם
lett volna. Ennek megfelelően Dávid, aki párhuzamot von közte és Krisztus között, a papi 
hivatalának örökkévalóságát igyekszik bemutatni. Ebből következik (s ezt a dolgot az apostol 
is kiemeli), hogy miután a halál nem szüntette be a papi hivatalának gyakorlását, így nincs 
utódja sem. S ez a körülmény megmutatja a pápista mise átkozott istentelenségét. Ha ugyanis 
a pápista papok maguknak akarják tulajdonítani az Isten és az ember közötti megbékítés 
előjogát, akkor szükségszerűen meg kell fosztaniuk Krisztust attól a sajátos és 
megkülönböztetett tisztességtől, amit az Ő Atyja ruházott rá. 

 
5. Az Úr a te jobbod felől;2442 megrontja az ő haragja napján a királyokat; 
6. Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön 

minden főt. 

                                                
 Secundum meam constitutionem, (q. d.), nem a levita rendnek megfelelően, hanem az én .על דברתי„ 2441
kijelölésem szerint a valódi Melkhisedek. Lásd Zsid7.” – Goode’s New Version of the Book of Psalms, with 
Notes. 
2442 „Az Úr a te jobbod felől. Ebben a zsoltárban, amint ez nyilvánvaló (1. vers), a יהוה Isten, az Atya titulusa, az 
 pedig (4. vers) a Messiásé, Isten Fiáé annak a méltóságnak és uralomnak, valamint királyi hatalomnak a אדוני
vonatkozásában, amelyre fel kellett magasztaltatnia a mennybemenetele után, mikor ’a Jézus nevére minden 
térdnek meg kell majd hajolnia’. Ezt fejezi ki az 1. versben ’az Isten jobbjára ülés’, amit az apostol úgy fejezi ki 
az 1Kor15:23-ben, hogy ’uralkodnia kell’. Ebből nyilvánvaló, hogy ebben az igeversben ’az Úr a te jobbod felől’ 
szavakat a királyi hatalomba beiktatott Messiásra kell érteni, Aki az Ő Atyjának jobbján ül, nem pedig az Atyára, 
mint παραστατης-re, Aki mögötte áll és támogatja, mint amiképpen a Zsolt16:8-ban és másutt használatos a 
kifejezés. Az ekképpen felmagasztalt Fiúról ugyanis tudjuk, hogy ’az ítéletet egészen a Fiúnak adta’ 
(Jn5:22). Ennek megfelelően ez az ’Adonai’, vagy ’az Úr Jehova jobb keze felől’ majd megrontja a királyokat a 
harag napján, azaz a legszigorúbban bosszút áll az ő királyságának ellenségein. Ezt a bosszút pedig az 
Újszövetség sajátosan Krisztusnak tulajdonítja, s ’az Emberfia eljövetelének, az Ő eljövetelének a felhőkben az 
angyalokkal, és az Ő országa eljövetelének, vagy közeledésének’ nevezi.’ – Hammond. Ebben az 5. versben a 
zsoltáros hirtelen szónoki megszólítást intéz az Úrhoz. Horsley nagyon hajlik arra a következtetésre, amit 
látszólag dr. Kennicott is felkarolt, hogy a יהוה szó elveszett a szövegből az a te jobbod felől eredeti szövegrésze 
után. Eszerint az igeszakasz így olvasandó: „Az Úr a te jobbod felől, ó Isten!” 
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7. Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az ő fejét. 
 
5. Az Úr a te jobbod felől. Ezekkel a szavakkal Dávid annak a hatalomnak a félelmetes 

jellegét ünnepli, mellyel Krisztus rendelkezik az ellenségeinek szétszórása és elpusztítása 
végett. Így jelenti ki, hogy bár halálos ellenségek bandái veszik körül, gonosz erőfeszítéseik 
mégsem fogják megakadályozni Istent abban, hogy megtartsa az Általa választott Királyt. Az 
ő haragjának napján kifejezésen helyes elmélkedni, mert ezzel tanít minket arra, hogy 
türelemmel tűrjük a keresztet, ha Isten egy időre elrejti Magát az ellenségek kegyetlenségének 
és dühének eluralkodása idejére. Ő ugyanis jól tudja, mikor jön el a bosszúállása 
végrehajtásának teljes és megfelelő ideje. Ezután felruházza Krisztust hatalommal a nemzetek 
és a körülmetéletlen ajkú emberek felett. Ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak a Júdea lakosai 
feletti uralkodásra kiválasztott Király volt Ő, hanem arra is, hogy távoli nemzeteket tartson az 
irányítása alatt annak megfelelően, amit a Zsolt2:8 prófétált Róla. Mivel azonban a Föld 
minden részén – amiképpen Júdeában is – nagyon sok lázadó és engedetlen ember lehet, így 
utal a pusztulásukra is. Ezzel jelzi, hogy aki szembeszegül Krisztussal, az elbukik Vele 
szemben, és a makacssága legyőzetik. 

7. Iszik. Véleményem szerint nem kevés fordító magyarázza ezt az igeverset nagyon 
elkapkodott módon. Szerintük a mészárlás akkora lesz, hogy a vér patakokban fog folyni, 
amiből Krisztus, a Győztes ihat, míg meg nem elégszik.2443 Ezzel rokonságban álló azok 
magyarázat, akik szerint ez a nyomorúság és a bánat jelképes bemutatása, ezért azt a sok 
csapást írja le, ami Krisztust érte a földi élete során. A hasonlat azonban inkább a bátor és 
nagy hatalmú tábornokoktól származtatottnak látszik, akik az ellenség üldözése közben nem 
engedik magukat eltéríteni a luxuscikkek élvezetével a céljaiktól, hanem letérdelés nélkül 
megelégszenek azzal, hogy abból a patakból igyanak, melyet éppen kereszteznek. Ezen a 
módon talált rá Gedeon a bátor és harcias katonákra, mert aki letérdelt inni a bátorság híjával, 
azt hazaküldte (Bír7:5). Nekem tehát úgy tűnik, hogy Dávid jelképesen tulajdonít katonai 
hősiességet Krisztusnak, kijelentvén, hogy nem vesztegetné az időt Önmaga felüdítésére, 
hanem gyorsan inna az útjába kerülő patakból.2444 Ez az ellenség megfélemlítését szolgálta, 
jelezvén nekik a küszöbön álló pusztulás gyors közeledését. Ha pedig valaki megkérdezné: 
Hol van a gyengédség és szelídség lelke, amiről a Szentírás más helyen tájékoztat, hogy fel 
lesz vele ruházva? (Ézs42:2-3, 61:1-2), arra azt mondom, hogy amint a pásztor gyengéd a 
nyájához, de heves és félelmetes a farkasokkal és a tolvajokkal szemben, úgy Krisztus is 
kedves és gyengéd azokhoz, akik a gondjaira bízzák magukat, de akik akarattal és makacsul 
elvetik az Ő igáját, megtapasztalják majd, milyen szörnyű és félelmetes hatalommal 
ruháztatott fel. A Zsolt2:9-ben láttuk, hogy vasvessző van a kezében, amivel leveri ellenségei 
minden ellenszegülését, s ennek megfelelően mondja, hogy kegyetlenséget ölt Magára a 
                                                
2443 Ezen a véleményen vannak Michaelis és Doederlein. De jóllehet Isten félelmetes mészárlása a népe 
ellenségei között néha költő módon úgy van leírva, hogy a nyilai megrészegednek a vértől (5Móz32:42), illetve 
hogy a létrejövő vérpatakokban az ellenségeket legyőző népe a lábait festheti, vagy moshatja (Zsolt68:24), arról 
mégsincs sehol szó, hogy Ő, vagy a népe innák ezt a vért. Hatalmas a különbség az utóbbi és a két megelőző 
hasonlat között, s nem tudjuk elképzelni, hogy az emberi vér ivásának gondolata felmerült volna egy izraelita 
elméjében, még kevésbé az, hogy Isten teszi ezt, Az elképzelés utálatos az emberi természet számára, s 
különösen megdöbbentőnek kellett bizonyulnia a zsidóknak, akiknek Mózes törvénye még a vadállatok vérének 
megevését is szigorúan megtiltotta. 
2444 Hasonló véleményen van Grotius. Ő a szavakat egy aktív és tevékeny harcos leírásának tekinti, akit 
semmiféle akadály nem tántoríthat el attól, hogy a legnagyobb buzgósággal vívja ki a győzelmet. „Aki”, hogy a 
saját nyelvezetét használjuk, „az ellenség üldözése közben nem keresi a szórakozás helyét, hogy borral frissítse 
fel magát, hanem megelégszik a vízzel, melyet futólag vesz magához valahol csak rábukkan, s nemcsak a 
folyóból, de a patakból is”. „Schnurrer”, mondja Rosenmüller, „szemlátomás megértette az igeszakasz valódi 
jelentését, amit az alábbi szavakban foglal össze: Noha elgyengült az ellenség mészárlása közben, mégsem 
hagyja abba, hanem felfrissülvén a legközelebbi patakból vett víztől, újult erővel tovább űzi az ellenséget.” – 
Messianic Psalms, 284. oldal 
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bosszúálláshoz rajtuk. Ebből következően illik tartózkodnunk attól, hogy keménynyakú és 
lázadó lelkülettel felszítsuk az Ő haragját, mikor kedvesen és gyengéden hívogat Magához. 
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111. zsoltár2445 
 

Ennek a zsoltárnak a bevezetője egy felhívást tartalmaz, s hogy másokat is az Isten 
dicséretében való részvételre indítson fel, a zsoltáros a maga példájával mutatja be ennek 
módját. Ezután rövid beszámolóját adja annak a sokféle jótéteménynek, ami a régi időkben 
megadatott az istenfélőknek, s ma is megadatik nekik. A zsoltár ábécé-sorrendben íródott: 
minden igeversben az ábécé két-két betűje szerepel. Az első vers az א aleph, betűvel 
kezdődik, majd a második fele első betűje a ב beth. Csak az utolsó két vers nem oszlik 
félsorokra, azokban viszont három betű van. Ha azonban bárki közelebbről megvizsgálja a 
tartalmat, rájön, hogy ez tévedésből, vagy figyelmetlenségből történt, mert ha ebből a két 
versből hármat csinálunk,2446 a mondatok szerkezete nagyon jól illik majd egymáshoz. 
Következésképpen a másolók vétették el, nem tartván be a zsoltáros beosztását. 

 
1. Dícsérjétek az Urat.2447 (א) Dicsérem az Urat teljes szívből: (ב) az igazak 

környezetében és a gyülekezetben. 
 keresik mindazok, a kik vágynak (ד) ;Nagyok az Úrnak cselekedetei (ג) .2

azokra.2448 
 és igazsága megmarad (ו) Az ő cselekedete szépséges és fenséges,2449 (ה) .3

mindvégig. 
 kegyelmes és irgalmas az (ח) ;Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak (ז) .4

Úr. 
 
1. Dicsérem az Urat. A legjobb és leghatékonyabb módja bármely kötelezettség 

ellátása emlékezetbe vésésének, ha példát mutatunk abban, s ennek megfelelően látjuk, hogy a 
                                                
2445 Erről és a soron következő zsoltárokról, egészen a 119. zsoltárig, azt feltételezik, hogy a zsidók húsvétkor 
énekelték, s a témájuk is speciálisan ehhez az alkalomhoz igazodott. „A 111-118. zsoltárokban”, mondja Jebb a 
zsoltárokkal kapcsolatos legutóbbi munkájában, „nagyon érdekes jeleit látjuk egy szertartásrendnek, melyet, 
amint a hagyomány állítja, a zsidók a húsvéti lakomán tartottak be, nevezetesen a hallel éneklését – azét a 
himnuszét, amit minden valószínűség szerint a mi áldott Urunk is énekelt a tanítványaival az utolsó vacsora után. 
Dr. Lightfoot arról tájékoztat minket, hogy hatalmas véleménykülönbség áll fenn a zsidók között arról, mely 
zsoltárok alkották a hallelt: a különböző vélemények kitágítják, vagy éppen leszűkítik a kiterjedését a 118-137. 
zsoltárok között. Amint az rendszerint szokott lenni, ezek a hagyományok bizonytalanok és rosszul 
meghatározottak, s több tekintettel vannak a rabbik önkényes véleményeire, mint a Szentlélek belső 
bizonyságára. Vizsgáljuk meg ezt a bizonyítékot. Először is vegyük észre, hogy minden, a 119. zsoltárt 
megelőző zsoltárban (a 114. és a 118. kivételével) szerepel a Halleluja (Dicsérjétek az Urat) kifejezés vagy az 
elején, vagy a végén. A két kivétel pedig nyilvánvaló kapcsolatban vannak a többivel, míg a 119. egyértelműen 
egy új sorozat kezdete. Bármiféle következetes bizonyság hiányában tehát jogosnak látszik a feltételezés, 
miszerint a zsoltároknak ez a csoportja alkotta a hallelt: a bennük foglalt érzelmek különösek alkalmasak egy 
ünnephez – a nagy szabaduláshoz Egyiptomból, amit ünnepeltek, illetve a második szabaduláshoz Babilonból, 
ami nagyon hasonlított arra. Dr. Lightfoot szerint a 113. és 114. zsoltárokat az ünnep egyik szakaszában, a 
második pohár után, míg a többit, a 115-118. zsoltárokat a negyedik pohár után énekelték, s rendszerint ezzel ért 
véget a lakoma. Ezekkel tehát a kegyelemről emlékeztek meg az evés előtt, illetve után, s ez a megosztás nagyon 
következetes, miután az utóbbi zsoltárok világosabban eucharisztikusak.” – Jebb ’s Literal Translation of the 
Book of Psalms, with Dissertations, 2. kötet, 269-271. oldal. 
2446 „Ez a két igevers”, mondja dr. Geddes, „jogosan alakítható át hárommá, s akkor mindkét zsoltárnak az 
egésze szabályossá válik”. Jeromos szerint ez az első zsoltár, mely pontosan ábécé-sorrendben van, az ezt 
megelőző leírás csak hozzávetőlegesen. 
2447 Héberül a Dicsérjétek az Urat a Halleluja. Ez valószínűleg a bevezetője a zsoltárnak, nem pedig a része. A 
költemény alfabetikus szerkezete ezt látszik megerősíteni. Ez akrosztichonos, és az alef betűvel kezdődik, majd 
minden soron következő félsor az ábécé következő betűjével indul. A Halleluja azonban az ábécé ötödik 
betűjével kezdődik, így ez lerombolja a tökéletes, ábécé szerinti sorrendet. 
2448 A Károli-fordítás szerint: keresik mindazok, a kik gyönyörködnek azokban – a ford. 
2449 A Károli-fordítás szerint: Dicsőség és méltóság az ő cselekedete – a ford. 
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próféta a jelen esetben önmagát állítja elénk példaként, hogy másokat is Isten dicsérete 
ünneplésére vezessen. Az elhatározása, hogy Istent fogja dicsérni, két részből áll. Istent 
egyrészt őszintén, teljes szívből fogja dicsérni, másrészt ezt nyilvánosan fogja megtenni, a 
kegyesek gyülekezetében. Nagyon helyesen kezdi a szívből jövő dicsérettel, mert sokkal jobb 
még akár titokban is dicsérni az Istent úgy, hogy azt senki ne lássa, mint hangosan, de színlelő 
ajakkal kiabálni az Ő dicséretét. Ugyanakkor az, aki titokban önti ki a szívének Isten iránti 
hálás érzelmeit, szintén túláradóan teszi majd közzé az Ő dicséretét, mert másképpen Isten 
meg lenne fosztva a Neki kijáró hódolat felétől. A próféta tehát elhatározza, hogy teljes 
szívből, azaz becsületes és őszinte szívvel dicséri majd Istent. Nem azt jelenti ez, hogy 
igyekszik megközelíteni a kötelességének tökéletes ellátását, hanem azt jelenti ki, hogy nem 
úgy végzi majd, mint a képmutatók, akik hidegen és kétszívűen, vagy inkább alattomosan és 
álnokul csak az ajkaikat használják Isten dicséretében. Ez a dolog méltó a figyelmünkre, 
nehogy bárki elcsüggedjen azért, mert nem képes annak reménységét táplálni, hogy eljut a 
szív oly kívánatos tökéletességére. Bármilyen elégtelenek is legyenek ugyanis a dicséreteink, 
azok mindazonáltal elfogadhatók Isten számára, amennyiben őszintén igyekszünk neki 
megadni az imádat eme cselekedetét. Most rátérünk a zsoltáros elhatározásának másik 
részére, amelyben azt mondja, hogy Isten dicséretét az emberek előtt fogja hangoztatni. 
Jóllehet ugyanis a héber סוד sod magán-összejövetelt jelent,2450 én mégis úgy vélem, hogy 
ebben az igeszakaszban a két szót hasonló jelentéssel használja. De ha bárki hajlamosabb az 
igeszakasz kifinomultabb jelentését elfogadni, teheti, ha úgy tetszik neki. A zsoltáros azt 
mondja, hogy az igazak gyülekezetében, mert a fő ok, amiért ezek a szent gyülekezések 
tarttattak, nem volt más, mint hogy lehetőség nyíljon Isten imádóinak a dicséret áldozatát 
bemutatni Neki, megfelelően a Zsolt65:2-ben foglaltaknak: „Tied a hódolat, a dicséret, oh 
Isten, a Sionon”. 

2. Nagyok az Úrnak cselekedetei. A folytatásban arról tájékoztat minket, hogy 
rengeteg okunk van Istent dicsérni, amiket az Ő cselekedetei szolgáltatnak, s amire most csak 
általánosságban utal, de utóbb konkrétabban is meghatároz az egyház kormányzásának 
vonatozásában. Isten cselekedeteinek nagysága olyan téma, mely általánosságban elkerüli az 
emberek figyelmét, ezért csak kevesen ismerik. Ezt a tudatlanságot a próféta az emberek 
közönyének és hálátlanságának a számlájára írja, mert közülük csak viszonylag kevesen 
méltóztatnak meglátni azt a hatalmas bölcsességet, jóságot, igazságosságot és hatalmat, ami 
ezekben a cselekedetekben felragyog. Az igemagyarázók megosztottak az igevers második 
mondatával kapcsolatos magyarázataikban. Egyesek így fordítják: meglelik mindazok, a kik 
gyönyörködnek azokban, s valóban, a héber חפץ kifejezés nagy örömöt jelent. Mivel azonban 
ez túlontúl nyers fordítása a szónak, jobb a szeretetet, vagy vágyakozást kifejező 
melléknévként értelmezni. Ami pedig a meglelik előtagot illeti, mely a héber דרש darash ige 
alapján tulajdonképpen szorgalmas keresést jelent, itt mégis azt látjuk, hogy az Úr 
cselekedeteit ezen a helyen דרושים, derushim-nek, azaz észrevettnek, vagy megtaláltnak 
nevezi. Ezen az alapon mondja az Ézs65:1-ben: „megtaláltattam magamat azokkal, a kik nem 
is kerestenek”. Nem veszíthetem azonban szem elől a próféta célját. Miután nagyon kevesen 
szánják rá magukat Isten cselekedeteinek tanulmányozására, azt tanítja, ez az oka annak, 
amiért oly sokan vakok a fényárban. Mikor ugyanis azt mondja, hogy Isten cselekedeteinek 
kiválósága ismeretes mindazok számára, akik vágyakoznak azokra, a zsoltáros azt mondja: 

                                                
2450 „Aben Ezra és mások úgy vélik, hogy az עדה, ami egy titkosabb összejövetelt jelent, van itt szembeállítva a 
 ,dal, így az igevers, mondják, lényegében az alábbiakat jelenti: ’Teljes szívemből fogom dicsérni az Urat-סוד
egyedül is, nyilvánosan is’. Ez azonban véleményem szerint aligha lehet a jelentése, mert sokkal valószínűbb, 
hogy a סוד itt az izraeliták gyülekezetének megjelölésére használatos, ugyanis a világ többi része ki volt zárva 
ebből a gyülekezetből, s ennyiben ez magán, vagy titkos jelleget öltött. Ezt a nézetet fogadja el Luther is, aki 
ekképpen fordítja az igeverset: ’Hálát adok Istennek itt, a nyilvános gyűlésen, ahol mi (az izraeliták) úgy 
találkozunk egymással, mint a magán-összejöveteleken, ahol se pogány, se idegen nem lehet jelen.” – Phillips. 
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senki sem tudatlan ezekkel kapcsolatban, csak aki szándékosan vak, vagy inkább 
rosszindulatúan és megvetően oltja ki a neki felkínált világosságot. Meg kell azonban 
figyelnünk az eszközöket, melyek a rendelkezésünkre állnak ahhoz, hogy eljussunk ezeknek a 
cselekedeteknek a megismerésére. Tudjuk ugyanis, hogy amíg a kegyesek itt a Földön élnek, 
az értelmük tompa és gyenge, így képtelenek behatolni a titkokba, vagy szemlélni Isten 
cselekedetei magasságát. De hiába felfoghatatlan Isten bölcsességének, méltányosságának, 
igazságának, hatalmának és könyörületének végtelen nagysága az Ő cselekedeteiben, a 
kegyesek mégis összeszednek annyi ismeretet ezekről, amennyi alkalmassá teszi őket Isten 
dicsőségének megjelenítésére. Csak az szükséges ehhez, hogy tisztelettel kezdjük e 
cselekedetek tanulmányozását, hogy örömünket lelhessük bennük, legyenek bármennyire is 
megvetendőek az elvetettek szemében, akik istentelen gúnnyal viszonyulnak ezekhez. A 
Septuaginta így fordította az igeszakaszt: kerestetnek az Ő minden akaratában. Ágoston 
alkalmat talált rá, hogy filozófiai ravaszsággal feltegye a kérdést: miképpen létezhet akár csak 
látszólagosan is az akaratok sokfélesége Istenben? S valóban örömöt okozó megfontolás, 
hogy jóllehet Isten kinyilvánítja akaratát a törvényben, mindazonáltal mégis van egy másik, 
titkos célja is, amelynek megfelelően csodálatos módon vezeti az emberek dolgait. Ez a 
tanítás azonban nem tartozik ennek az igeszakasznak a magyarázatához. 

3. Az ő cselekedete szépséges. Mások ragyogónak fordítják. A mondat jelentése a 
következő: Isten minden cselekedete dicsőséges fenséggel van tele. Az igevers ez után 
következő részében világosabban is meghatározza, miben rejlik ez a szépség és fenség, 
kijelentvén, hogy Isten igazsága mindenütt meglátható. Istennek nem az a célja, hogy a 
hatalmának és a szuverenitásának olyan látványát tárja elénk a cselekedeteiben, ami csak 
félelemmel tölt el minket, hanem oly hívogató módon tárja elénk igazságát, hogy azzal 
megragadhassa a szíveinket. Isten cselekedeteinek és útjainak ez a dicsérete van szembeállítva 
az istentelenek lármázásával és rágalmaival, amikkel istentelen módon próbálnak tőlük 
telhetően mindent megtenni Isten cselekedetei dicsőségének elcsúfítása és elhomályosítása 
érdekében. A következő igeversben a zsoltáros azokat a csodálatos cselekedeteket magasztalja 
fel, melyekben Isten elsősorban mutatta ki a hatalmát. Az emlékezetet szerezni az Ő 
csodálatos dolgainak megfelel olyasmik megcselekedésének, melyek méltók a 
megemlékezésre, vagy amelyek hírneve örökké fennáll majd.2451 S ahogyan korábban arra 
szólított fel minket, hogy szemléljük az Ő igazságát, most hasonló módon és majdnem 
ugyanolyan kifejezésekkel ünnepli Isten kegyelmét és könyörületét alapjában véve a 
cselekedeteivel összefüggésben, mert az igazság, amit az Ő népének megőrzésében és 
megvédésében mutat, abból a meg nem érdemelt kegyességből fakad, mellyel hozzájuk 
viszonyul. 

 
 .megemlékezik az ő szövetségéről örökké (י) ;Részt2452 ad az őt félőknek (ט) .5
 nékik adván a (ל) ,Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének (כ) .6

pogányok örökségét. 
 .minden ő végzése tökéletes (נ) ;Kezeinek cselekedetei hűség és igazság (מ) .7
 hívségből és egyenességből (ע) ;Megingathatlanok örökké és mindvégig (ס) .8

származottak. 
 
5. Részt (porciót) ad az őt félőknek. A próféta szavainak megfelelően, melyet itt 

konkrétan rá vonatkoztat, az egyház az Isten kegyelmének és igazságosságának a tükre. Nem 

                                                
 a זברון ugyanaz, mint a זבר Emlékezetet szerzett magának a csodálatos cselekedeteiben. A .זבר עשה„ 2451
4Móz17:5-ben. A Septuaginta a 2Móz17:15-ben szereplő זבר-t az ονομα, név kifejezéssel fordítja, ennek 
megfelelően a זבר עשה jelenheti azt, hogy Nevet szerzett magának, azaz az Ő csodálatos cselekedetei a neve 
emlékezeteként fognak fennmaradni.” – Phillips. 
2452 A Károli-fordításban az Eledelt szó szerepel – a ford. 
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általánosságban akar értekezni Isten igazságosságáról, hanem csak arról, amit a saját népe 
iránt mutat. Ezért teszi hozzá, hogy Istent a népe – az Őt félők – iránti gondoskodása veszi rá 
arra, hogy bőségesen betöltse a szükségleteiket. A טרף tereph szó, amit résznek fordítottunk, 
gyakorta veszik prédának,2453 mások pedig húsnak fordítják. Én azonban inkább résznek 
(porciónak) fordítom, mely értelemben megtaláljuk a Péld30:8-ban és 31:15-ben is.2454 
Mintha azt mondaná, hogy Isten megadta a népének mindazt, ami csak szükséges, s ezt 
porcióként felfogván, az bőséges volt és nagylelkű. Tudjuk ugyanis, hogy Izrael népe nem a 
saját tevékenysége folytán gazdagodott meg, hanem Isten áldása által, Aki mint egy 
családatya ruház rá minden, a létfenntartáshoz szükségeset a háza népére. Az igevers 
következő mondatában megadja ennek a gondoskodásnak és kedvességnek az okát: azt akarta 
hatékonyan kimutatni, hogy az Ő szövetsége nem semmis és érvénytelen. S itt gondosan meg 
kell figyelni, hogy ha a korábbi időben és az Ő kegyelmes szövetsége vonatkozásában ekkora 
kedvességgel viszonyult Izrael népéhez, akkor hasonlóképpen, a jóság, amiben Tőle van 
részünk, annak következménye, hogy a családjába fogadott minket. Miután pedig Isten soha 
nem fárad bele abba, hogy kedvesen bánjon a népével, ezért mondja a zsoltáros, hogy az Ő 
szövetségének az emlékezete soha el nem töröltetik. Emellett, miután naponta és állandóan 
elhalmoz minket a jótéteményeivel, így a hitünknek is bizonyos mértékig meg kell felelnie 
ennek: nem csüggedhet el, hanem felül kell emelkedni élet és halál fölé. 

A következő igeverset mintegy magyarázatképpen teszi hozzá annak bemutatása 
végett, hogy Isten a pogányok örökségét ruházván a népére, megmutatta nekik a 
cselekedeteinek hatalmát. Valóban a tudtul adta kifejezést használja, de ez valódi tudtul adást 
jelent, mert a szentföldet nem pusztán emberi erővel foglalták el, hanem isteni hatalom által 
jutott a birtokukba, megannyi csodatételen keresztül. Így Isten mondhatni nyíltan bizonyságot 
tett Ábrahám leszármazottainak arról, hogy micsoda páratlan hatalommal rendelkezik. Ezen 
az alapon teszi méltó ellenfeleivé Izrael népét sok más nemzet számára, akik bizonyosan nem 
győztek volna le soha ennyi ellenséget, ha nem kaptak volna támogatást felülről. 

7. Kezeinek cselekedetei. Az igevers első mondatában az kiáltja, hogy Isten 
hűségesnek és igazságosnak ismert a cselekedeteiben, majd ugyanazt az igazságosságot és 
egyenességet magasztalja a törvény tanítását átitatóként. Ez azt jelenti, hogy gyönyörű 
harmónia jellemzi Isten minden mondását és cselekedetét, mert mindenütt igazságosnak és 
hűségesnek mutatkozik. Emlékezetes bizonyítékát látjuk ennek a ténynek az Ő ókori népének 
megszabadításában. Mégsem kételkedem abban, hogy a cselekedetek kifejezés alatt a próféta 
az egyház folytonos kormányzását szemléli, mert Isten naponta és szüntelenül mutatja ki, 
hogy Ő igazságos és hűséges, s fáradhatatlanul járja ugyanezt az utat. Az emberek között 
fontosabbnak számít, hogy valaki a gyakorlatban legyen inkább igazságos, mint a 
nyilatkozataiban. Mégis, mivel a törvény tanítása maga volt az élet és biztonság a nép 
számára, a próféta nagyon helyesen, és különféle kifejezésekkel időzik az igevers második 
mondatában foglalt igazság mellett, kimondván, hogy minden ő végzése tökéletes, 
megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak. S 
bizonyos, hogy ha Isten nem tartaná egyben Önmagával a népet a törvény szent láncaival, a 
szabadításuk gyümölcse nagyon csekély volna, s még ez a jótétemény is hamarosan elveszne 
közöttük. Észre kell hát vennünk, hogy ezzel a témával itt elsősorban azért hozakodik elő, 
mert Isten örök szeretetét tanúsítva ez életadó eszközzé válik. 
                                                
2453 „Adott hús – a héberben préda, azaz eledel. Egyesek úgy vélik, hogy ez a pusztában az izraelitákra hulló 
mannára vonatkozik, de inkább a fürjekre kell gondolnunk. Lásd Zsolt150:40.” – Williams. „טרף. Ezt a szót 
rendszerint prédának fordítják, s egyesek úgy vélik, hogy az igeszakasz az egyiptomiaknak az izraeliták által 
történt kifosztására utal. Valószínűbb azonban, hogy a טרף itt eledelt jelent, s utalás a mannára, ami Izrael 
gyermekeit táplálta a pusztában. Lásd Péld31:15, Mal3:10. Az igevers első fele a második felének a 
következménye, azaz mivelhogy Isten megemlékezett a szövetségéről, ezért adott eledelt az Őt félőknek.” – 
Phillips. 
2454 Károli mindkét helyen eledelnek fordítja – a ford. 
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 szent (ק) ;elrendelte szövetségét örökre (צ) ,Váltságot küldött az ő népének (פ) .9

és rettenetes az ő neve. 
 jó belátása van mindenkinek, a (ש) ;A bölcseség kezdete az Úrnak félelme (ר) .10

ki ezt gyakorolja; (ת) annak dicsérete megmarad mindvégig. 
 
9. Váltságot küldött az ő népének. Mit már korábban mondott, azt ismétli itt meg más 

szavakkal. Miután a népe megszabadítása volt az üdvösségük kezdete, ez szerepel először. 
Utána következik a megerősítésük a törvényben, amiből következik, hogy Isten örökbe 
fogadása soha meg nem hiúsulhat. Mert jóllehet Isten sokkalta korábban szövetséget kötött 
Ábrahámmal, ami szintén oka volt a nép megszabadításának, de amit itt említ, az mégis 
kizárólagosan a törvényre vonatkozik, amivel a szövetség úgy megerősíttetett, hogy soha ne 
váljék érvénytelenné. Ez tehát azt jelenti, hogy a nép megszabadításában Isten nemcsak egy 
napig játszotta a nagylelkű atya szerepét, hanem a törvény kihirdetésével az Ő kegyelmét is 
megszilárdította, hogy az örök élet reménysége örökre fennmaradhasson az egyházban. Sőt, 
arra is gondosan ügyelni kell, amire máshol már figyelmeztettem, s amire majd a 119. 
zsoltárnál térek ki részletesebben, ahol a törvényről van szó, nevezetesen hogy a 
parancsolatokat nem szabad mindig elvont módon venni, mert a Szentlélek speciális módon 
utal azokra az ígéretekre, mely Krisztusban vannak, s amely által Isten a választott népét 
Magához gyűjtve az örök életre nemzi őket újra. 

10. A bölcseség kezdete az Úrnak félelme. Értekezett Isten kegyességéről, s megadta a 
törvénynek a jól megérdemelt tiszteletet, most az Isten félelmét a bölcsesség kezdetének 
nevezvén, ostobasággal vádolja mindazokat, akik nem adóznak Istennek feltétel nélküli 
engedelmességgel. Mintha azt mondaná: Azok, akik nem félik az Istent, s nem az Ő 
törvényének megfelelően irányítják az életüket, oktalan állatok, és az igazi bölcseség 
legcsekélyebb elemeivel sem rendelkeznek. Erre nagyon oda kell figyelnünk, mert jóllehet az 
emberiség általában bölcs akar lenni, mégis, majdnem az egész világ nagyon könnyen veszi 
Istent, s az emberek a maguk gonosz ravaszságában lelik örömüket. S miután az emberek 
legrosszabbjai mindenki mást meghaladók hírében állnak a bölcsesség vonatkozásában, s ettől 
a meggyőződéstől felfuvalkodván megkeményítik magukat Istennel szemben, a próféta 
kijelenti, hogy a világ minden bölcsesége istenfélelem nélkül csak hiábavaló és üres árnyék. S 
valóban, mindazok, akik nem tudják, mi célból élnek, ostobák és őrültek. Isten szolgálata a 
cél, amelyre születtünk, s amiért megtarttatunk ebben az életben. Nincsen tehát rosszabb 
vakság, hitványabb érzéketlenség, mint mikor megvetjük Istent, s szeretetünket másfelé 
irányítjuk. Bármiféle leleményességgel is rendelkezzenek ugyanis a gonoszok, a fő dolognak 
azonban híjával vannak, ami nem más, mint a valódi kegyesség. Ugyanezt jelentik a rögtön ez 
után következő szavak: jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja. Hatalmas a hangsúly 
a minősítő טוב tob járulékszón, mert a próféta az ellen az ostoba vélekedés ellen 
mennydörögve, melyre már kitértünk, hallgatólagosan azokat is megfeddi, akik a saját gonosz 
ravaszságukban gyönyörködnek. Elismerem, a szavainak jelentése az, hogy rendszerint 
bölcseknek tartják azokat, akik jól ügyelnek a saját érdekeikre, akik képesek alkalmazkodni a 
pillanatnyi helyzethez, s akik rendelkeznek kellő éleselméjűséggel és ravaszsággal a világ 
kedvező véleményének fenntartásához, sőt gyakorolják a mások megtévesztésének 
mesterségét. De még ha el is ismerjük, hogy ilyen a jellemük, a bölcsességük akkor is 
haszontalan és romlott, mert az igazi bölcsesség a törvény betartásában mutatkozik meg. Ezt 
követően Isten parancsolatainak megtartásával helyettesíti az istenfélelmet. Jóllehet ugyanis 
kivétel nélkül minden ember azzal dicsekszik, hogy félik az Istent, mégsincs semmi 
szokásosabb, mint az Ő törvényének figyelmen kívül hagyásával élni. Ezért a próféta nagyon 
helyesen igyekszik belénk nevelni az Ő igájának önkéntes felvételét, s az engedelmességet az 
Ő Ígéje rendeleteinek, mint a legkielégítőbb bizonyítékát annak, hogy istenfélő módon élünk. 



 1077 

A kezdet2455 kifejezés egyeseket félrevezetett, ők azt képzelték, hogy az istenfélelem jelentette 
a bölcseség kapuját, mondhatni az ábécéjét, mert ez készíti fel az embereket a valódi 
kegyességre. Az efféle vélekedés aligha méltó a figyelemre, mert látjuk, hogy a Jób28:28 
„bölcsességnek” nevezi. Ebben az igeszakaszban a félelmet nem szabad úgy érteni, hogy a 
kegyesség első, vagy alapvető elemére utal, mint az 1Jn4:18-ban, hanem úgy, hogy magában 
foglalja a teljes valódi kegyességet, vagy istenimádatot. A zsoltár befejezése nem igényel 
magyarázatot: a próféta célja ugyanis egyszerűen annak a bevésése a kegyesek elméibe, hogy 
semmi sem hasznosabb a számunkra, mint életüket Isten dicséreteinek ünneplésével tölteni. 

                                                
2455 „A kezdet  - az így fordított szó jelent elsőt, fő részt, tökéletességet is, s ezt az értelmet ez az igehely nagyon 
jól tűri, v. ö. 5Móz10:12, Jób28:28, Péld1:7, 9:10.” – Cresswell. „ראשית. Ez a szó jelenthet elsőt az időben, így 
jelentheti bárminek az alapját. A zsoltáros szavainak jelentése tehát az, hogy minden bölcseség alapja az 
istenfélelem. De a ראשית jelenti a méltóságban elsőt, valamint az időbeli sorrendben az elsőt is. Így a ראשית חבמה 
jelentése a bölcseség a fő dolog, Péld4:7. Itt is értelmezhető ugyanezen a módon, azaz úgy, hogy az Úr félelme a 
fő bölcsesség.” – Phillips. 
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112. zsoltár 
 
Miután az emberiség többsége bővelkedést vár a gonosz cselekedetektől, s miután 

általában fosztogatással, csalással, és mindenféle igazságtalansággal igyekeznek 
meggazdagodni, a próféta felsorolja Isten ama áldásait, melyet azok kapnak, akik tisztán 
imádják Őt, s azért, hogy megtudjuk: a kegyesség és az erkölcsösség életére törekedve nem 
veszítjük el a jutalmunkat.2456 

 
1. Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ő 

parancsolataiban igen gyönyörködik. 
2. Hős lesz annak magva a földön;2457 a hívek nemzedéke megáldatik. 
3. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. 
 
1. Boldog az ember, a ki féli az Urat. Jóllehet a próféta egy buzdítással kezdi, ő, amint 

már említettem, valami mást tart szem előtt, mint a kegyesek egyszerű felszólítását az Isten 
dicséretére. A gonoszság gyakorlása és az igazságtalanság elkövetése mindenütt nagy 
boldogságnak számít, s jóllehet néha dicsérik a becsületességet, mindazonáltal alig van száz 
közül egy, aki követi is azt, mert mindenki úgy képzeli, hogy nyomorultak lesznek, ha ezzel, 
vagy azzal a módszerrel zsákmányként ragadnak meg mindent, ami az útjukba kerül. Ezzel 
szemben a próféta azt mondja nekünk, hogy több előnyt kell várni Isten atyai szeretetétől, 
mint elkövetni mindenféle igazságtalanságot, ami csak a hatalmunkban áll, s Ő a jutalom 
biztos reménységét állítván elénk, az egyenlőség és a nagylelkűség gyakorlására szólít fel. A 
következő az elemzés, amit én a Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ő parancsolataiban 
igen gyönyörködik igeverssel kapcsolatosan adok. Az igevers második mondatával tehát a 
próféta megadja, miben rejlik az istenfélelem. S hogy ennek a magyarázó mondatnak a 
kiegészítése mire vonatkozik, az teljesen világos abból, amit az előző zsoltár vége felé 
mondtunk. Miközben ugyanis a törvényt bátran megveti az emberiség, mégsincs semmi 
szokásosabb, mint hogy azt állítják: félik az Istent. Az efféle istentelenséget veti el a próféta, 
mikor senki mást nem ismer el Isten imádóiként, csak akik az Ő törvényét igyekeznek 
betartani. A héber חפץ chaphets ige kissé hangsúlyosabb, s itt mondhatni azt jelenti, örömét 
leli, ezért fordítottam én a gyönyörködik kifejezéssel. A próféta ugyanis különbséget tesz a 
törvény iránti szándékos és azonnali engedelmességre törekvés, valamint a pusztán csak 
szolgai és kikényszerített engedelmesség között. Nekünk tehát jó szívvel kell felkarolni Isten 
törvényét, mégpedig oly módon, hogy annak szeretete minden édességével egyetemben 
legyőzze a test minden csábítását, mert egyébiránt a puszta odafigyelés rá hasztalan lesz. 
Ezért egyetlen ember sem tekinthető a törvény igazi megtartójának, amíg el nem jut odáig, 
hogy az öröm, melyre Isten törvényében lel, kiváltja belőle az ennek megfelelő 
engedelmességet. Most azonban visszatérek az igeszakasz egészének elemzésére. A próféta, 
kijelentvén, hogy Isten imádói boldogok, attól a nagyon veszélyes tévedéstől óv minket, 
melybe az istentelenek esnek, mikor azt képzelik, hogy a tudom is én milyen gonoszságokat 
cselekedve, boldogságot arathatnak maguknak. 

2. Hős lesz annak magva a földön. Ama kijelentése megerősítése végett, mely szerint 
boldog az ember, aki féli az Urat és gyönyörködik a parancsolataiban, a próféta felsorolja 
Isten szerető kedvességének jeleit, melyeket az Ő imádóira szokott ruházni. Először azt 

                                                
2456 Ez a zsoltár szintén akrosztichonos, vagy alfabetikus, s az egyetlen témája az előző zsoltár utolsó versének 
felnagyítása. S amint azt Muis és mások megjegyezték, valószínű, hogy mindkettőnek ugyanaz a szerzője. 
2457 „A földön, vagy inkább Green szerint a területen, mert ez látszólag Izrael területét jelenti, amire az időbeli 
áldás korlátozódott.” – Dimock. 
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mondja, hogy Isten atyai kedvessége nem korlátozódik az ő személyükre, hanem kiterjed az 
utódaikra is annak megfelelően, ami a törvényben hangzik el: „irgalmas marad ezeríziglen” 
(2Móz34:7) azokhoz, akik szeretik és megtartják a parancsolatait. A Zsolt103:8-9-ben és más 
igeszakaszokban korábban már utaltunk erre a doktrínális kijelentésre. Miután azonban nem 
kevesen hajlamosak kiforgatni ezt a tanítást, mérceként alkalmazva, melynek alapján Isten a 
mulandó kegyeit osztogatja, helyes észben tartani, amit a Zsolt37:25-nél mondtam, hogy Isten 
ezeket a Neki tetsző módon és mértékben osztogatja. Néha megtörténik, hogy a jó emberek 
gyermektelenek, s magát a gyermektelenséget Isten átkának tekintik. Azután Isten sok 
szolgája szegénységben és ínségben él, a betegség terhétől roskadozva, megannyi csapástól 
nyugtalanítva és háborgatva. Azt az általános alapelvet tehát szükséges a szemünk előtt 
tartani, miszerint Isten az Ő nagylelkűségét néha bőségesebben, néha takarékosabban árasztja 
rá a gyermekeire, amiképpen a legjobbnak látja. Sőt, néha úgy elrejti kegyességének jeleit, 
mintha nem is törődne az Ő népével. S ebben a zűrzavarban állandóan megmutatkozik, hogy 
nem hiába hangzottak el a szavak, miszerint az igaz és az utódai áldottak lesznek. Isten 
nagyon gyakran meghiúsítja az istentelenek hiú reményeit, akiknek az egyetlen célja 
uralkodni a világban, s gazdag, és nagytiszteletnek örvendő helyekre juttatni be a 
gyermekeiket. Másrészt, miután a kegyesek megelégszenek azzal, hogy istenfélelemben 
neveljék fel a gyermekeiket és takarékos életet éljenek, Isten mondhatni kinyújtott kézzel 
emeli őket a tisztességre. S tegyük ehhez hozzá, hogy az ókorban, a törvény alatt 
nyilvánvalóbb volt ennek a tanításnak az igazsága, mert szükséges volt, hogy a tapasztalatlan 
és gyenge népet fokozatosan tanítsa a mulandó áldások segítségével a jobb reménység 
táplálására. Napjainkban pedig Isten mulandó kegyessége csak a bűneink miatt nem ragyog 
ránk fényesebben. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy ami rögtön ez után következik, az 
nem egyetemesen igaz, miszerint gazdagság és bőség lesz az igaznak házában. Nem 
szokatlan dolog az erényes és a szent számára az éhség elszenvedése, s az ínség a 
legalapvetőbb dolgokban, mert nem szolgálná a javukat, ha Isten több földi jótéteményben 
részesítené őket. Az embert próbáló körülmények között sokan közülük képtelenek a 
hitvallásuknak megfelelően viselkedni. Közben azt is megjegyezhetjük, hogy a próféta által 
dicsért kegyelem főleg abban nyilvánul meg, hogy a jók és őszinték megelégszenek alantas 
helyzetükkel, miközben semmiféle porció, legyen az bármekkora, akár az egész világgal 
felérő, nem képes megelégíteni az istentelen, anyagias gondolkodású embert. A régi 
közmondás most is igaz, miszerint a kapzsi híjával van annak is, amivel rendelkezik, s annak 
is, amivel nem, mert ő semmisem sem az ura, hanem a saját gazdagságának a rabszolgája. 
Ehhez kapcsolódónak kell tekinteni a következő mondatot: a jó ember igazsága mindvégig 
megmarad. Valójában ez alkotja az igazi és tulajdonképpeni különbséget az istenfélő és az 
istentelen között, mert az utóbbi átmenetileg halmozhat fel roppant vagyont, mégis, a próféta 
szavai alapján az hirtelen szertefoszlik a Mindenható fuvallatára (Agg1:9). S naponta látjuk, 
hogy amit erősszakkal és csalással szereztek meg, az mások zsákmányává és tulajdonává 
válik. Ami viszont a kegyeseket illeti, az ő becsületességük Isten áldásainak legjobb és 
legbiztosabb megőrzője. 

 
4. Az igazakra világosság2458 fénylik a sötétben: attól a ki irgalmas, kegyelmes és 

igaz. 

                                                
2458 „Ou, il a fait reluire la lumiere.” – Széljegyzet. „Vagy felkeltette, illetve felragyogtatta a világosságot.” Ez 
talán, amint Horsley feltételezi, utalás arra, ami Egyiptomban történt, mikor az izraeliták minden lakóhelyén 
világosság volt, miközben az ország sötétségbe burkolódzott. „Az első félsor”, mondja Phillips, „jelképes. A 
nyomorúságot  a חשך, sötétség jelképezi, míg az egészséget, vagy gazdagságot az אור, világosság. A kegyes 
ember még akkor is bővelkedik, mikor az egész világot bajok sújtják: az általános sötétség eme időszakaiban a 
világosság, azaz Maga az Úr az igazakra ragyog, Aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Az első két díszítő jelző, 
melyek a Zsolt111:4-ben is megtalálhatók, Istenre vonatkoznak.” 
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5. A jó ember2459 könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi. 
6. Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. 
7. Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. 
8. Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen2460 a vágyát látja ellenségein.2461 
 
4. Világosság fénylik. A héber זרח zarach ige értelmezhető tárgyatlanul, amiképpen én 

szúrtam be a szövegbe, vagy tárgyasan, amint a széljegyzetben szerepeltetem: a jelentése 
mindkét esetben ugyanaz. Bármely fordítást fogadjuk is el, a szavak kettős értelmezést 
engednek meg. Vagy azt, hogy amiképpen a Nap világít a Föld egyik részén, s többi rész 
sötétségben burkolódzik, úgy tesz különbséget Isten az igazakkal az emberi élet közös 
csapásait illetően, vagy azt, hogy amint nap következik az éjszaka után, úgy fogja Isten 
visszatéríteni a szolgáihoz a nyugalom és a világosság állapotát, jóllehet megengedi, hogy a 
szíveik átmenetileg megnehezedjenek. Ha az utóbbi magyarázatot fogadjuk el, akkor a 
sötétség, vagy a felhős, esős, vagy viharos időszak alatt a próféta azokat a megpróbáltatásokat 
érti, melyeknek Isten teszi ki a szolgáit a türelmük próbára tétele végett. Az előző magyarázat 
azonban jobbnak tűnik, miszerint mikor az egész világot elborítják a bajok, Isten kegyelme 
fényesen ragyog a kegyesekre, akik nyugodtak és boldogok, mert Ő kegyes hozzájuk. 
Tulajdonképpen ez különbözteti meg az állapotukat attól a közös sorstól, melyben más 
emberekkel osztoznak. Az istentelenek ugyanis, legyenek bármennyire gazdagok, mégis 
vakok a világosságban, mert számukra idegen Isten atyai kedvessége, s a megpróbáltatások 
során a halál sötétségébe taszíttatnak, következésképpen soha nem élvezik a nyugodt 
megpihenés időszakait. Épp ellenkezőleg az istenfélők, akikre Isten kegyessége folytonosan 
ragyog: jóllehet ki vannak téve az emberiséget sújtó csapásoknak, a sötétség mégsem borítja 
el őket soha, s emiatt igaz az, ami itt meg van írva: világosság fénylik rájuk a sötétben. Ha a 
héber igének aktív jelentést adunk, akkor egy vonatkozásban a szavak szerkezete előnyösebb 
lesz. Nekem ugyanis kétségem sincs a felől, hogy a próféta Istenre akarja vonatkoztatni az 
irgalmas, kegyelmes és igaz díszítő jelzőket. Ha tehát tárgyatlan igeként olvassuk, akkor az 
igevers utóbbi mondata lesz az oka az előző mondatban tett kijelentésnek. Ami pedig azt a 
magyarázatot illeti, mely szerint az igazak és az emberségesek nem terjesztenek sötétséget a 
világon, s nem füstöt vonnak ki a világosságból, hanem világosságot a füstből, ezt nem szabad 
másnak tekinteni, mint a próféta nyelvezete megrontásának. 

5. A jó ember. Ez az igeszakasz általánosan elfogadott magyarázata. Én azonban 
hajlamos vagyok egy másikat elfogadni, mely szerint jó dolguk lesz azoknak, akik 

                                                
2459 A Károli-fordítás szerint: Jó annak az embernek, a ki… – a ford. „Ou, bien sera a l’homme qui.” – 
Széljegyzet. „Vagy, jó lesz annak az embernek, aki…” Ezzel összhangban van Secker érsek fordítása, aki szerint 
„Boldog az ember aki…” Annak bizonyítására, hogy a טוב boldogot jelent, utal az Ézs3:10-re, a Jer44:17-re és a 
JSir4:9-re. 
2460 „Míglen. Ezt nem úgy kell venni, mintha a félelemtől való mentessége eddig tartana, hanem úgy, hogy az a 
jövőben is mindvégig fennáll.” – Walford. 
2461 A Károli-fordítás szerint: míglen ellenségeire lenéz. – a ford. A vágya egy, a francia változatban szereplő 
kiegészítés, ami nincs meg a latinban, s ha elfogadjuk, akkor óvakodnunk kell attól, hogy úgy tekintsük: 
valamiféle bosszúval kapcsolatos dolgot jelent. A jó embernek különféle ellenségei vannak. A világi és a gonosz 
emberek gyakran az ellenségei. Ő azonban nem vágyik a pusztulásukra, mert ez teljességgel 
összeegyeztethetetlen lenne a keresztyén lelkülettel. Hammond szerint ez a kiegészítés szükségtelen. Az ő 
olvasata: „Elnyomóit, vagy nyomorgatóit szemléli, vagy rájuk tekint”, amit ekképpen magyaráz: „Biztonságban 
tekint majd rájuk, ahogy mondani szoktuk, magabiztosan néz velük farkasszemet, mert nincs többé a 
hatalmukban, hanem megszabadult a zsarnokságuktól és elnyomásuktól”. A Zsolt54:9-ben hasonló kifejezést 
olvasunk, amit Dávid körülményeivel kapcsolatosan az 1160. lábjegyzetben magyaráztunk. Ismét felbukkan a 
Zsolt59:11-ben: „látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását”, a Zsolt92:12-ben: „És legeltetem szememet 
az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem”, azaz meglátom és meghallom a 
pusztulásukat, valamint a Zsolt118:7-ben: „nézni fogok az én gyűlölőimre”, azaz Isten lesz a segítőm, és félelem 
nélkül tekintek rájuk. 
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könyörületesek és adakozók, mert ez jobban összhangban van a próféta nyelvezetének 
céljával. Az ő célja az, hogy megmutassa, mennyire becsapják magukat az istentelenek, mikor 
az aljas és törvénytelen praktikákkal megszerzett boldogságra törekednek, látván, hogy Isten 
kegyessége minden jó dolog forrása és oka. Ezért szükséges az aki névmást beszúrni a 
szövegbe. A zsoltáros tehát azzal folytatja, hogy óva int minket attól az eltévelyedéstől, amit 
azok vonnak a fejükre, akik szennyes fukarsággal és elnyomó zsarolással igyekeznek 
meggazdagodni, mert a kegyesek az irgalmasságuk és a kedvességük segítségével nyitják meg 
azt a csatornát, amelyen keresztül Isten kegye árad rájuk. A טוב tov szó ugyanis hímnemben 
jót jelent, de gyakran veszik semlegesnemben úgy, mint jó dolgot jelentőt. A zsoltáros a 
kölcsönadást a könyörület gyümölcsének tekinti, mert bár az uzsorás is ad kölcsön, de ezt a 
nyomorúságban lévő megsegítésének hamis ürügyével teszi, hogy azután kifoszthassa őt. A 
valóban nagylelkűt tehát – aki könyörületből, s nem a szegény csapdába ejtésének céljából 
nyújt segítséget – teszi Isten bővelkedővé. A דברים debarim kifejezés jelentése az igevers 
végén szavak, de David Kimchivel egyetemben, aki a legkorrektebb igemagyarázó a rabbik 
között, én is ügyeknek fordítom. A szavak nagyon színtelen fordítás,2462 arról már nem is 
beszélve, hogy ha ez lett volna a próféta célja, akkor egyszerűbb szavakkal fejezte volna ki 
magát. Az általam adott fordítás a megfelelő, mely szerint az igazak megfontoltan és okosan 
intézik majd az ügyeiket, azaz a családi ügyeikben nem lesznek sem túl bőkezűek, sem 
szennyesen zsugoriak, hanem mindenben igyekeznek majd a mértékletességet a 
takarékossággal elegyíteni anélkül, hogy utat adnának a luxusnak. S minden kereskedelmi 
tevékenységükben a méltányosság és az erkölcsösség alapelvei vezetik majd őket. 

6. Soha sem ingadoz. A héber כי ki kötőszó itt vehető a maga természetes, vagy oksági 
jelentésében, s ekképpen fordítható mert-nek, különösen, ha az előző igeverset illetően a Jó 
lesz annak az embernek széljegyzetbeli jelentést fogadjuk el. Itt ugyanis konkrétabb 
kifejezésekkel utal arra a boldogságra, amelyről beszélt, hogy Isten tartja fenn a 
könyörületeseket és emberségeseket, így az élet hányattatásai közepette rendületlen marad. 
Emellett kimutatja az ártatlanságukat is, és megvédi őket az igazságtalan rágalmaktól. Ezért 
mondja, hogy soha nem ingadoznak. Valóban ki vannak téve az emberiséget általánosan érő 
incidenseknek, s gyakran úgy tűnhet, hogy már-már elsüllyednek az őket érő csapások súlya 
alatt, de a meggyőződésük rendületlen marad, s legyőzhetetlen türelemmel kerekednek felül 
minden megpróbáltatásukon. Istennel, mint igazságuk védelmezőjével azonban mégsem 
menekülnek meg attól, hogy az istentelenek rágalmai utolérjék őket, de számukra elegendő, 
hogy a neveik áldottak, Isten, az Ő angyalai és a kegyesek egész gyülekezete előtt. 

7. Semmi rossz hírtől nem fél. Ez az előző versben foglalt kijelentés megerősítésének 
tűnhet, s a jelentése az, hogy az igazak mentesek lesznek attól a hírhedt névtől, amit az 
elvetettek a romlott viselkedésükkel biztosítanak be maguknak. Én azonban inkább úgy 
tekintem a jelentését, hogy az igazak – eltérően a hitetlenektől, akik minden, még a 
legcsekélyebb szóbeszéd hatására is megremegnek – nyugodtan és békésen bíznak Isten atyai 
gondoskodásában, akármilyen rossz híreket is hallanak. Honnan származna ugyanis a 
hitetlenek állandósult izgalmi állapota, mint onnan, hogy azt képzelik: ki vannak téve a sors 
kényének-kedvének, miközben Isten békében a mennyben marad? Nem csoda tehát, ha 
susogó és lehulló falevél zaja is felriasztja és megrettenti őket. Az efféle nehézségektől az 
istenfélők mentesek, mert sem a szóbeszédekre nem hallgatnak, sem az azoktól való félelem 
nem gátolja meg őket abban, hogy állandóan Istent hívják segítségül. Isten gyermekei is 
mutathatják a félelem jeleit a közvetlen veszély láttán, mert ha egyáltalában nem törődnének a 

                                                
2462 Így fordítja néhány ókori változat, s egyes bibliakritikusok. A szír változat szerint: „alátámasztja a szavait az 
ítéletben”, azaz soha nem mond mást, csak ami szigorúan igaz. Hasonló módon fordítja Cocceius. Az arab 
változat szerint, amit Castalio is követ, „mérsékli a szavait az ítéletben”, azaz oly kedvezően beszél majd a 
bűnösökről, amennyire csak az igazsággal következetesen megteheti, ellentétben azzal, ahogyan a gonoszok 
járnak el. – Zsolt94:21. 
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megpróbáltatásokkal, az efféle közöny nem az Istenbe vetett bizalmat, hanem az 
érzéketlenséget eredményezné. Ám ha még nem is képesek félretenni minden félelmet és 
izgalmat, akkor is, elismervén Istent életük őrzőjeként, s követvén életük folyását az Ő 
megőrző gondoskodására bízzák magukat, és örömmel állnak az Ő rendelkezésére. Ez az 
igazaknak az a nemesszívűsége, melynek hatása alatt a próféta kijelenti, hogy figyelmen kívül 
hagyhatják azokat a gonosz szóbeszédeket, melyek másokat megriasztanak. S bölcsen 
támaszkodnak Istenre a támogatás végett is. Mivel ugyanis minden oldalról 
megszámlálhatatlanul sok halál vesz körül minket, a kétségbeesésbe süllyednénk, ha nem 
tartana meg az a meggyőződés, hogy Isten védelme alatt biztonságban vagyunk. Az igazi 
stabilitás tehát az, amelyiket a próféta írja le, s amelyik az Istenbe vetett rendíthetetlen 
meggyőződésbe való belenyugvásban rejlik. Viszont az öntelt magabiztosság, amivel az 
istentelenek mérgezik meg magukat, még jobban kiteszi őket Isten nemtetszésének, mivel 
átsiklanak az emberi élet törékenysége felett, s a szívük gőgje őrült módon állítja őket szembe 
Ővele. Ezért „mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön 
rájok” (1Thessz5:3). Ám a csapások érzése, ha meg is riasztja és zavarja is a kegyeseket, nem 
csüggeszti el a szívüket, mert nem rendíti meg a hitüket, mely által bátrak és szilárdak 
maradnak. Egyszóval, nem érzéketlenek a megpróbáltatásaikkal szemben,2463 de az Istenbe 
vetett bizalmuk lehetővé teszi a számukra, hogy felülkerekedjenek a jelen élet minden 
megpróbáltatása fölé. Így őrzik meg a higgadtságot és az elme összeszedettségét, s várnak 
türelemmel, amíg el nem jön az elvetettek feletti bosszúállás alkalmas ideje. 

 
9. Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő 

szarva felemeltetik dicsőséggel. 
10. Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped;2464 a gonoszok 

kivánsága semmivé lesz. 
 
9. Osztogat, adakozik a szegényeknek. Újból kijelenti, hogy az igazak soha nem 

veszítik el a nagylelkűségük gyümölcsét és jutalmát. S először is, az osztogat szóval a próféta 
arra utal, hogy nem takarékosan és vonakodva adnak, mint egyesek, akik azt képzelik, hogy 
eleget tesznek a szegények iránti kötelezettségüknek, mikor szűkmarkúan odavetnek nekik 
némi nyomorúságos alamizsnát, hanem nagylelkűen adnak, amint a szükség kívánja és a 
lehetőségeik megengedik, hisz megtörténhet, hogy a nagylelkű szív nem rendelkezik e világ 
gazdagságának nagy részével. A próféta csak annyit akar mondani: ők soha nem fukarok 
annyira, hogy ne lennének készen osztogatni a rendelkezésükre álló eszközöknek 
megfelelően. Ezután hozzáteszi: adakoznak a szegénynek, azaz nem összevissza adják 
adományaikat, hanem okosan és megfontolással töltik be a szükséget szenvedők szükségleteit. 
Ismerjük azt a szükségtelen és felesleges, a kérkedésből fakadó költekezést, amit a világ 
gyakorta megtapsol, s aminek következtében a jelenvaló élet jó dolgainak nagyobb részét a 
luxusra és a becsvágy miatt tékozolják el, semhogy jótékonyságból okosan elosztanák. A 
próféta arra tanít minket, hogy a nagylelkűség dicsérete nem abban rejlik, ha a jó dolgokat 
anélkül osztogatjuk szét, hogy tekintetbe vennénk azokat, akik kapják, valamint a célokat, 
amikre felhasználják, hanem a tényleg szükségben levők ínségének megkönnyítésében, s a 
pénz helyes és törvényes dolgokra költésében. Ezt az igeszakaszt idézi Pál a 2Kor9:9-ben, 
melyben arról tájékoztat minket, hogy Isten számára mi sem könnyebb, mint bőséggel 
megáldani minket, így szabadon, önként és pártatlanul gyakorolhatjuk a nagylelkűségünket, s 
ez van a leginkább összhangban a próféta céljával. A következő mondat, az igazsága 
                                                
2463 “Neque ferrei sunt neque stipites.” – Latin. “Ils ne sont point de fer, ne semblables a des souches.” – „Nem 
vasból vannak, és nem emlékeztetnek tuskókra sem.” 
 Ez valaminek a teljes megsemmisülését jelenti elolvadás által. Az .מסס És elolvad. A szó gyökere az .ונמס„ 2464
igét jelképként használja a gonoszok megsemmisülésének kifejezése végett, lásd Zsolt68:3.” – Phillips. 
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megmarad mindvégig két magyarázatot is megenged. Az a mértéktelen becsvágy, mely arra 
készteti az istentelent, hogy szórja szét a javait, nem érdemli meg az erény megnevezést. Így 
tehát joggal mondhatjuk, hogy a nagylelkűség egyenletes folyása az, amit itt a próféta dicsér, 
s ennek megfelelően, ahogyan azt korábban megjegyezte, az igazak a dolgaikat kellő 
körültekintéssel intézik. Ha bárki jobbnak látja az igaz mivolt gyümölcsére vonatkoztatni, én 
nem ellenzem. S valóban, látszólag ugyanannak a mondatnak az ismétlése, amit a legutóbb 
vettünk górcső alá. Így viszont a próféta azt mutatja meg, hogy Isten az Ő jótéteményeivel 
miképpen őrzi meg annak az igazságosságnak a dicsőségét, ami a nagylelkűségüket illeti meg, 
s nem okoz nekik csalódást a jutalmat illetően, mikor egyre jobban felmagasztalja a szarvukat, 
azaz a bővelkedő állapotukat. 

10. Látja ezt a gonosz.2465 Itt hasonló ellentét következik, mint amilyennel már 
találkoztunk a Zsolt2:5-ben, s amely még látványosabbá teszi Istennek az istenfélők iránti 
kegyelmét. A zsoltáros szavainak jelentése az, hogy jóllehet a gonoszok teljesen figyelmen 
kívül hagyhatják a kegyességet, s száműzhetnek elméikből minden azzal kapcsolatos 
gondolatot, hogy az emberek ügyei Isten felügyelő gondviselése alatt állnak, mégis meg 
fogják érezni – akár akarják, akár nem, – hogy az igazak, összhangban Isten parancsával, nem 
feleslegesen szánják rá magukat a jótékonykodás és a könyörületesség gyakorlására. 
Keményedjenek hát meg amennyire csak tetszik nekik, a zsoltáros mégis azt jelenti ki, hogy a 
tisztességet, amit Isten a gyermekeire ruház, meg fogják látni, s ez a látvány majd 
fogcsikorgatásra készteti őket, s fokozatosan elepednek miatta.2466 Zárásképpen hozzáteszi, 
hogy a gonoszok minden kívánsága semmivé lesz. Ők soha meg nem elégednek, hanem 
mindig vágyakoznak valamire, s a magabiztosságuk annyira öntelt, mint amennyire határtalan 
a kapzsiságuk. S ezért a bolond várakozásaikban nem vonakodnak az egész világot 
megragadni. A próféta azonban azt mondja nekik, hogy Isten elragadja majd tőlük, amiről azt 
képzelték, hogy már a birtokukban van, így mindig kifosztottan és éhesen távoznak majd. 

                                                
2465 „Látja ezt a gonosz, ti. a felmagasztalt szarvat.” – Dimock. 
2466 “Et par une envie qu’ils auront les fera mourir a petit feu.” 
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113. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Isten gondviselése szolgáltatja az anyagot az Ő dicséretéhez, mert 

jóllehet az Ő kiválósága sokkal nagyobb az egekénél, mindazonáltal méltóztatik a Földre 
tekinteni és ügyelni az emberiségre. S miután nem kevesek zavarodnak meg a 
viszontagságoktól, melyeket a világban bekövetkezni látnak, a próféta alkalmat véve ezekből 
a hirtelen és nem várt változásokból, arra figyelmeztet minket: kimondottan Isten 
gondviselésének szenteljünk figyelmet, hogy ne kételkedjünk abban, hogy mindent az Ő 
akarata és jótetszése kormányoz.2467 

 
1. Dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét, 
2. Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! 
3. Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve! 
4. Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az 

egeken. 
 
1. Dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Úrnak szolgái! Ez a zsoltár minden ember 

számára bőséges okokat ad Isten dicséretére. Egyedül a kegyesek vannak megáldva olyan 
lelki megkülönböztető képességgel, amellyel képesek meglátni Isten kezét, így a próféta 
konkrétan hozzájuk szól. S ha fontolóra vesszük, mennyire hűvösek és érzéketlenek az 
emberek ebben a vallási gyakorlatban, akkor nem fogjuk feleslegesen tartani a felszólítást 
Isten dicséretére. Valamennyien elismerjük, hogy Isten nevének dicséretére teremttettünk, 
közben pedig nem törődünk az Ő dicsőségével. Ezt a bűnös érzéketlenséget joggal ítéli el a 
próféta annak érdekében, hogy fáradhatatlan buzgóságra serkentsen minket Isten dicséretében. 
A dicséretére szóló buzdítás ismétlését tehát úgy kell tekinteni, hogy az mind a kitartásra, 
mind a buzgóságra vonatkozik ebben a szolgálatban. Ha az Isten szolgái alatt valaki inkább a 
lévitákat értené, akikre Isten dicséretei ünneplésének szolgálata bízatott, én nem nagyon 
ellenzem, amennyiben nem zárják ki a többi istenfélőt, akik fölé Isten kijelölte korábban a 
lévitákat vezetőknek és fő zenészeknek, hogy kivétel nélkül az egész nép dicsérhesse Őt. 
Mikor a Szentlélek konkrétan szól a lévitákhoz Isten dicséretének témájában, azt konkrétan 
azzal a szándékkal teszi, hogy az ő példájukkal mutathasson utat a többieknek, s az egész 
egyház egyetlen szent kórusban válaszolhasson. Most, miután valamennyien „királyi papság” 
vagyunk (1Pt2:9), s miután Zakariás bizonyságot tesz róla (Zak14:21), hogy Krisztus 
uralkodása alatt a legalantasabb emberek is leviták lesznek, kérdés sem lehet arról, hogy a 
hitetlenek kivételével, akik némák, a próféta mindannyiunkat arra hívogat, hogy vegyünk 
részt Isten eme szolgálatában. 

2. Áldott legyen az Úr neve. A próféta megerősíti, amit korábban mondtam, hogy Isten 
dicséretének életünk egész ideje alatt folytatódnia kell. Ha az Ő nevét folytonosan kell 
dicsérni, akkor a legkomolyabb erőfeszítéseinknek a rövid földi vándorutunk során arra 
kellene irányulni, hogy az emléke a halálunk után is virágozzék. A következő igeversben 
kiterjeszti Isten nevének dicsőségét a Föld minden részére, ezért az érzéketlenségünk 

                                                
2467 Ezt az érdekes kis ódát, mely egyszerre elegáns a szerkezetében és áhítatos az érzelmeiben, mert a témája az 
Úr hatalmának, dicsőségének és könyörületének ünneplése, Patrick püspök a kezdetének véli annak, amit a 
héberek a Nagy Hallelnek, vagy himnuszoknak neveznek, s amelyeket az asztal mellett ülve idéztek újholdkor, 
vagy az ünnepek idején, de főleg a páskaünnep éjszakáján, miután megették a bárányt. Ő azt feltételezi, hogy a 
Nagy Hallel ezzel és a soron következő öt zsoltárral kezdődött. „Nagyon bizonytalan, hogy ki volt a szerzője 
ennek a zsoltárnak. Mivel azonban a 7. és 8. versek nyilvánvalóan az 1Sám2:8-ból származnak, a 9. vers pedig 
Anna történetére utal, ezért írhatta Sámuel, vagy Dávid, akiket közelről érdekelt a jeles kegyelem, mely Annának 
adatott.” – Dimock. 
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teljességgel megbocsáthatatlan lesz, ha nem visszhangozzuk az Ő dicséretét magunk között. A 
törvény alatt Istent nem lehetett helyesen dicsérni, csak Júdeában, az Ő népe között, akikre 
korlátozódott az Ő ismerete. A cselekedetei azonban, melyek minden nemzet számára 
láthatók, méltók az egész világ bámulatára. Ugyanezt jelenti a következő mondat is Isten 
dicsőségének fenségességéről, mert lehet aljasabb dolog annál, ha ezt csak ritkán és 
nehézkesen magasztaljuk, pedig elragadtatott bámulattal kellene eltöltenie a gondolatainkat? 
Isten nevét ennyire felmagasztalván a próféta azt szeretné megmutatni, hogy nincs alapja a 
közönyösségnek, s a hallgatásnak istentelenség-íze lesz, ha nem igyekszünk a 
képességeinknek megfelelően tőlünk telhetően mindent megtenni az Ő dicséretének 
ünneplésére azért, hogy az érzelmeink mondhatni az egek fölé emelkedhessenek. Mikor 
hozzáteszi, hogy felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett, abban egy hallgatólagos 
feddés rejlik, mellyel a néphez köti a dicséret gyakorlásában tanúsított érzéketlenség vádját. 
Hiszen lehet bármi abszurdabb, mint az, hogy akik Isten még a vakok között is felragyogó 
dicsőségének szemtanúi voltak, tartózkodnak attól, hogy ezt a dicséreteik témájává tegyék? 
Egy időben azzal, mikor Isten a zsidókra ruházta azt a kizárólagos megtiszteltetést, hogy az Ő 
mennyei tanítása ismeretének örökösei legyenek, Pál szerint mindazonáltal nem maradt 
bizonyság nélkül (Rm1:20, Csel14:17). Az evangélium kihirdetése után pedig az Ő 
felmagasztaltatása a nemzetek fölé még világosabbá vált, mert akkorra már az egész világ az 
Ő vezetése alá került. 

 
5. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik? 
6. A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;2468 
7. A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból, 
8. Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé; 
9. A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. 

Dicsérjétek az Urat!2469 
 
5. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. A próféta azzal erősíti meg az Isten 

dicsérete melletti álláspontját, hogy az Ő dicsőségének és hatalmának magasságát állítja 
szembe az Ő határtalan jóságával. Nem mintha az Ő jósága elválasztható lenne az Ő 
dicsőségétől, hanem ezt a megkülönböztetést az emberekre való tekintettel teszi, akik nem 
lennének képesek elviselni az Ő fenségét, ha kegyesen nem alázná meg Magát, s gyengéden 
és kedvesen nem vonna Magához. A zsoltáros szavainak jelentése az, hogy jóllehet Isten az 
egek felett lakozik, nagy távolságra tőlünk, de ez nem gátolja meg Őt abban, hogy hozzánk 
közel állónak mutatkozzon, és világosan gondoskodjon a jólétünkről. Azt kimondván pedig, 
hogy Isten az egek felett lakozik, az alantas és megvetendő állapotú emberek iránti kegyelmét 
magasztalja fel, s arról tájékoztat, hogy Ő még az angyalok is joggal megvethetné, ha, az atyai 
jóindulattól indíttatván nem ereszkedne le, hogy a gondjaiba vegye őket. Ha az angyalok 
vonatkozásában is megalázza Magát, mit mondhatunk az emberekről, akik a földön csúsznak-
másznak, és teljesen szennyesek? Ha pedig megkérdezik: vajon Isten nem tölti-e be az eget és 
a földet, a válasz nyilvánvaló. A próféta szavai egyszerűen csak azt jelentik, hogy Isten a 
legnemesebb teremtményein is lábbal tiporhat, vagy inkább a köztük lévő végtelenül nagy 
távolság miatt teljességgel figyelmen kívül hagyhatja őket. Röviden, arra kell 
                                                
2468 „Lowth Hare után így fordítja: Ki olyan, mint az Úr, Aki a magasságban lakozik, Aki alátekint mennyre és 
földre? Ugyanerre a szerkezetre utal, Cant1:5. Az első részt illetően lásd Jer49:8, az egész vonatkozásában pedig 
Zsolt138:6, Ézs57:15.” – Secker érsek a Merrick’s Annotations on the Psalms-ban. Lowth megjegyzi, hogy az 
utolsó részt el kell választani és el kell osztani a két előző rész között ekképpen: „Aki a magasságban lakozik a 
mennyben, és alátekint a Földre.” 
2469 A Dicsérjétek az Urat szavak a zsoltár végén a Septuagintában, a Vulgatában, a szír, az arab és az etióp 
változatokban, továbbá a legrégebbi kéziratban a következő zsoltár elején szerepelnek, ahol korábban talán 
bevezetőként álltak. 
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következtetnünk, hogy nem a mi közelségünk, hanem az ő szabad választása miatt ereszkedik 
alá, hogy minket az Ő speciális gondoskodásának tárgyává tegyen. 

7. A ki felemeli az alacsonyt a porból. Ebben az igeszakaszban Isten gondviselő 
gondoskodásának dicséretéből kiindulva beszél azoknak a különféle változásoknak a 
vonatkozásában, amiket az emberek hajlamosak véletleneknek tekinteni. Kijelenti, hogy 
egyedül és kizárólag Isten rendeléseinek köszönhetően mennek át a dolgok a várakozásainkat 
messze felülmúló változásokon. Ha az események menete mindig egységes lenne, az emberek 
azokat pusztán természetes okokra vezetnék vissza, míg a végbemenő viszontagságok arra 
tanítanak minket, hogy minden dolgot Isten titkos tanácsvégzése irányít. Viszont 
megdöbbenve azoktól az eseményektől, melyek a várakozásaink ellenére mennek végbe, 
azokat azonnal a véletlennek tulajdonítjuk. S miután annyira hajlamosak vagyunk az Isten 
felügyelő gondviselésének elismerésével teljesen ellentétes nézőpontból szemlélni a dolgokat, 
a próféta azt parancsolja nekünk, hogy a csodálatos, vagy szokatlan dolgokban az Ő 
gondviselését bámuljuk, mert mióta a tehénpásztorok, vagy a legalantasabb és 
legmegvetettebb helyzetű emberek kerülnek a hatalomra, a legésszerűbb, ha ez az olyannyira 
váratlan változás megragadja a figyelmünket. Most már látjuk a próféta célját. Ebben az 
igeszakaszban, ahogyan másokban is, a menny és a föld szerkezetét állítaná elénk. Mivel 
azonban az elméinkre nincs hatással a dolgok megszokott menete, ezért kijelenti, hogy Isten 
keze az Ő csodálatos cselekedeteiben mutatkozik meg a legjobban. S annak kimondásával, 
hogy az alantas és nyomorult állapotú emberek nem holmi csip-csup hatalomra emelkednek, 
hanem Isten szent népe feletti hatalommal és tekintéllyel ruháztatnak fel, a csoda nagyságát 
nagyítja fel, hisz ennek sokkal komolyabbak a következményei, mint az uralkodásnak a Föld 
valamely pontján. Az egyház állama, vagy királysága alkotja ugyanis a fő és fenséges 
színpadot, ahol Isten bemutatja az Ő hatalmának, bölcsességének és igazságosságának 
csodálatos jeleit. 

9. A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját. Isten másik cselekedetéről 
számol be, ami ha látszólag nem is ennyire látványos, de ezen az alapon mégsem kellene 
kevésbé megragadnia a gondolatainkat. Isten közönséges cselekedeteitől ugyan meg nem 
hatottan, kénytelenek vagyunk kifejezni a bámulatunkat, mikor egy hosszú időn át meddő 
asszony nagy létszámú család anyja lesz. A héber הבית habbayith kifejezés alatt nem 
egyszerűen csak házat, hanem háztartást is kell érteni – azaz, magában a dologban a benne 
foglaltat is – amiképpen a görögön használják az οικος, illetve a latinok a domus szót. Az 
igeszakasz jelentése az, hogy a korábban meddő asszony gyümölcsözőséggel áldatik meg, s 
megtölti a házat gyermekekkel. Örömöt tulajdonít az anyáknak, mert jóllehet mindannyiuk 
szíve a gazdagságra, a tiszteletre, a gyönyörökre, vagy más előnyökre vágyik, a 
gyermekáldást mégis mindennél többre tartják. Ezért, mivel Isten a természet szokásos 
menetét is felügyelve felemeli azokat, akik nyomorult állapotúak és alantas származásúak, s a 
meddő asszonyt gyümölcsözővé teszi, az érzéketlenségünk nagyon bűnös, ha nem szemléljük 
figyelmesen az Ő kezének cselekedeteit. 
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114. zsoltár 
 
Ez a zsoltár egy rövid beszámolót tartalmaz arról a szabadításról, mellyel Isten, 

kihozván a népét Egyiptomból, és bevezetvén őket a megígért örökségbe, bizonyítékát adta az 
örök emlékezetben tartandó hatalmának és a kegyelmének. Ennek a csodálatos szabadításnak 
az volt a célja, hogy Ábrahám magva teljesen odaszánhassa magát Istennek, Aki azt akarta, 
hogy az örökbefogadás kegyelmes cselekedetével az Ő szent és saját népévé váljanak.2470 

 
1. Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe a barbár nép 

közül:2471 
2. Júda lőn az ő szentsége2472 és Izráel az ő királysága. 
3. A tenger látá és elfutamodék;2473 a Jordán hátrafordula. 
4. A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai. 
 
1. Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból. Az exodus Isten Ábrahám gyermekei iránti 

szeretetének figyelemre méltó záloga és jelképe, ezért nem meglepő, ha gyakran van az 
emlékezetünkbe idézve. A zsoltár elején a próféta arról tájékoztat minket, hogy a nép, akiket 
Isten ily nagy áron vásárolt meg, többé nem a saját magáé. Egyese igemagyarázók véleménye, 
miszerint abban az időben Júda törzse volt Isten szolgálatára szentelve annak megfelelően, 
amit a 2Móz19:6-ban és az 1Pt2:9-ben olvasunk, nekem idegennek tűnik. A dologgal 
kapcsolatos minden kétség szertefoszlik abból, ami rögtön ez után olvasható arról, hogy Isten 
Izraelt a saját irányítása alá vette, ami egyébként ugyanannak a kijelentésnek a megismétlése 
más szavakkal. Júda volt a legerősebb és a legnagyobb számú az összes törzsből, s a fő helyett 
elfoglalván közöttük, itt átveszi a fő rangot. Egyidejűleg az is nagyon nyilvánvaló, hogy a 
megtiszteltetés, ami sajátos módon adatott nekik, az egész népre tartozik.2474 Mikor azt 

                                                
2470 „Ez a rövid zsoltár a költészet leghatározottabb stílusában írja le Izrael kivándorlását Egyiptomból az azt 
kísérő, valamint utána bekövetkező legnagyobb csodákkal, az élettelen természet megszemélyesítéseivel, a 
legvakmerőbben és legfennköltebben, ’lélegző gondolatokkal, és égő szavakkal’.” – Drake’s Harp of Judah. 
2471 A Károli-fordítás szerint: az idegen nép közül – a ford. A לעז loez szó, amit Kálvin barbár népnek fordít, az 
angol Bibliában „furcsa nyelvű népnek” van fordítva. Kálvin változatát sok szaktekintély támasztja alá. A szó 
gyakran megtalálható ezzel a jelentéssel a rabbinikus irodalomban, s így értelmezi a kaldeus fordítás, melyben a 
 ,szerepel, valamint a Septuaginta is, ahol a βαρβαρου szót olvashatjuk. Ezeknek a kifejezéseknek ברבראי
valamint a latin barbarous szónak a gyökere valószínűleg a héber בר, kinn, vagy nélküle megkettőzve, s egy 
zsidó számára ez egy bármely más nemzetségből való embert jelent. Parkhurst szerint a szó nem barbár, vagy 
idegen nyelvű, vagy kiejtésű népet jelent, hanem az egyiptomiak erőszakosságát az izraelitákkal szemben, vagy 
a viselkedésük barbárságát, amit a zsoltáros inkább a szeme előtt tartott, mintsem a nyelvük barbárságát, még ha 
fel is tételezzük annak ténylegességét Mózes korában. Lásd a Lexikonját a לעז szóról. Horsley olvasata: 
„zsarnoki nép”. 
2472 A Károli-fordítás szerint: Júda lőn az ő szentséges népe – a ford. „Sajátos szépség rejlik ennek a zsoltárnak a 
vezetésében abban, hogy a szerző az elején a végletekig elrejti Isten jelenlétét, s inkább hagyja, hogy a birtokos 
névmás (az ő) inkább főnév nélkül álljon, semhogy bármi isteni dolgot említsen itt. Ha ugyanis Isten korábban 
megjelenne, akkor nem volna csoda, hogy a hegyek szökellnek, s a tenger elfutamodik. Azért tehát, hogy a 
természetnek ez a fölbolydulása tehát a kellő meglepetéssel legyen behozható a képbe, az Ő nevét nem említi 
mindaddig, amíg egy nagyon odaillő gondolatfordulattal Istent végül be nem mutatja a Maga fenségében.” – 
Spectator, 6. kötet, 461. szám. Ha azonban az előző zsoltár két utolsó szava, a יה-הללו , dicsérjétek az Urat ennek 
a zsoltárnak a bevezetője, akkor az, mint az ő birtokos névmás előtagja is szerepel. 
2473 A héberben nincs névmás a látta után, továbbá sem a Septuagintában, sem az arab, vagy kaldeus 
változatokban sincs. Azt angol változatban a látta azt kifejezés szerepel, míg a szír változatban a látta Őt (mint 
Károlinál – a ford.), de a mondat természetesen sokkal fenségesebb a kiegészítések nélkül. 
2474 „Júda képviseli itt Izrael egész népét, amiképpen József is a Zsolt81:6-ban. Az ok, amit Kimchi megjelöl a 
 szó eme használatára, az, hogy az egyiptomi elindulás idején Júdát tekintették a törzsek fejének, vagy יהודה
vezetőjének, lásd 1Móz49:8-10. Ez azonban csak feltételezés. Ha szükséges okot megjelölni ennek a törzsnek a 
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olvassuk Istenről, hogy megszentelődik, akkor azt úgy kell értelmezni, hogy a próféta emberi 
módon beszél, mert Önmagában Isten képtelen növekedni, vagy fogyatkozni. 

2. Júda lőn az ő szentsége2475 és Izráel az ő királysága,2476 mivel az Ő szent felsége, 
ami addig kevéssé volt ismert, bebiztosította mindazok mély tiszteletét, akik szemtanúi voltak 
az ő hihetetlen hatalma megmutatkozásának. A népe megszabadításával Isten egy királyságot 
állított fel Magának, s kiváltotta a tiszteletet az Ő szent neve számára. Ha tehát nem reagálnak 
a jóságának ennyire figyelemre méltó megmutatkozására, akkor az érzéketlenségük 
teljességgel megbocsáthatatlan. 

3. A tenger látá és elfutamodék. Nem sorolja fel sorrendben az össze csodát, melyek 
abban az időben történtek, hanem csak röviden utal a tengerre, ami élettelen és érzéketlen 
elem, de mégis megrettent Isten hatalmától. A Jordán is ugyanazt tette, a hegyek pedig 
megrázkódtak. A próféta költői feszültségben írja le a tenger és a Jordán visszahúzódását. Ez 
a leírás azonban nem lép túl az eset tényein. A tenger, így engedelmeskedvén a Teremtőjének, 
megszentelte az Ő nevét, a Jordán az engedelmességével tiszteletet keltett a hatalma iránt, a 
hegyek pedig a megrendülésükkel azt hirdették, hogy mennyire megrettentek az Ő félelmetes 
fenségének jelenlététől. Ezekkel a példákkal nem akarja jobban ünnepelni Isten hatalmát, mint 
az Ő atyai gondoskodását, s vágyát, ami az egyház megtartásában mutatkozik meg. Ezért 
Izraelt nagyon helyesen különbözteti meg a tengertől, a Jordántól és a hegyekről – nagyon 
látványos ugyanis a különbség a választott nép és az érzéketlen elemek között. 

 
5. Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál? 
6. Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak 

bárányai? 
7. Indulj meg te föld2477 az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt, 
8. A ki átváltoztatja a kősziklát medencévé,2478 és a szirtet vizek forrásává.2479 
 
5. Mi a bajod, te tenger? A próféta a tengert, a Jordánt, és a hegyeket kérdezi egy 

bensőséges és költői hangnemben, ahogyan nemrég Isten hatalma megérzését és tiszteletét is 
tulajdonította ezeknek. S ezekkel a hasonlatokkal nagyon élesen megfeddi azok 
érzéketlenségét, akik nem használják az Istentől kapott intelligenciájukat a Ő cselekedeteinek 
szemlélésében. A tenger általa említett külső megjelenése több, mint elégséges a vakságuk 
elítéléséhez. Nem száradhatott volna ki, és a Jordán sem folyhatott volna visszafelé, ha Isten 
az Ő láthatatlan közbeavatkozásával nem kényszerítette volna a parancsai iránti 

                                                                                                                                                   
megkülönböztetésére ezen a helyen, akkor azt mondanám, hogy a szövetség ládáját a Júdai elszármazottai által 
elfoglalt helyen tartották, továbbá ebből a törzsből kellett a Messiásnak származnia.” – Phillips. 
2475 Isten szentsége gyakran jelenti az ő ígéretének megtartását szentül, vagy megmásítatlanul, mint a 
Zsolt111:9-ben, ahol utalás történik az Ő szövetségének megváltoztathatatlanságára, majd a zsoltáros hozzáteszi: 
„szent [más vonatkozásban tiszteletre méltó] az Ő neve”. Hammond és Cresswell azt feltételezik, hogy itt is 
hasonló a kifejezés jelentése, nevezetesen az, hogy Isten bánásmódja Júdával – a zsidók népével – az Ő 
hűségének bemutatása volt annak az ígéretnek a megtartásában, amit sokkal korábban Ábrahámnak tett. 
2476 Hammond olvasata: „és Izrael az Ő hatalma”, ami alatt azt érti, hogy Izrael az Ő hatalmának egyik példája 
volt, s Izrael mellett fellépve a mindenhatóságát jelentette ki a leglátványosabban. 
2477 Street olvasata: „A földnek fájdalmai voltak”. „Minden ókori változatban”, mondja, „itt régmúlt idejű alakot 
használ. Egyedül a Targum egyezik meg a fenti olvasattal, ha annak valóban felszólító módban kell állania. Én 
ugyanis nem látom, miért ne lenne a חולי passzív kötőszó egy yod hozzáadásával, ahogyan a ההפכי lehet aktív 
kötőszó ugyanazzal a hozzáadással.” 
2478 A Károli-fordítás szerint: álló tóvá – a ford. Hammond olvasata: „tóvízzé”. „A מים אגם”, jegyzi meg, „a 
leginkább tóvizet jelent, jelezvén annak bőséges mennyiségét. Ennek megfelelően fordítja a kaldeus változat 
 folyónak. Így tehát a zsoltáros konkrétan leírja ’a víz kizúdulását a kősziklából, mely folyóként futott a ,לאריתה
sivatagon’, Zsolt105:41”. 
2479 „Az isteni költő a sziklának magát a magját mutatja be vízzé alakultnak, nem szó szerint, hanem költőien – 
ezzel díszíti az ekkor megmutatkozott csodálatos hatalmat.” – Walford. 
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engedelmességre mindkettőt. A szavakat valóban a tengerhez, a Jordánhoz, és a hegyekhez 
intézi, de közvetlenebbül nekünk szólnak, hogy mindannyian, egy önvizsgálaton keresztül 
gondosan és figyelmesen mérlegeljük ezt a dolgot. Ezért valahányszor csak találkozunk 
ezekkel a szavakkal, jusson mindannyiunk eszébe a kijelentés: „Az efféle változás nem 
vezethető vissza a természetre, és egyéb másodlagos okokra, hanem itt Isten keze mutatkozik 
meg”. A bárányoktól és kosoktól kölcsönzött hasonlat alantasnak tűnik a téma magasztos 
mivoltához. A próféta célja azonban az volt, hogy a legszerényebb módon fejezze ki azt a 
bámulatos módot, ahogyan Isten ezen alkalmakkor kimutatta a hatalmát. A Föld stabilitása 
mondhatni a hegyeken alapszik, s miféle vonatkozásban képesek ezek a bárányokhoz és 
kosokhoz hasonlóan ide-oda szökellni? Ebben az egyszerű stílusban beszélve nem a csoda 
nagyságából kíván elvenni, hanem még mélyebben akarja belevésni Isten hatalmának 
rendkívüli jeleit az írástudatlanokba. 

7. Az Úr orczája előtt. Felrázván az emberek érzékeit a kérdezősködéssel, most választ 
is ad, amit sokan a Föld megszemélyesítésének tekintenek, mert a י yod betűt a חולי chuli ige 
kiegészítésének tekintik, s úgy mutatják be a Földet, mint ami ezt mondja: A kötelességem 
reszketni az Úr előtt. Ez a szeszélyes magyarázat tarthatatlan, mert a Föld kifejezést 
közvetlenül kapcsolja hozzá. Mások a י yod betűt helyesebben itt és sok más igeszakaszban 
kihagyhatónak tartva magyarázzák az igeszakaszt ekképpen: Ésszerű és illendő, hogy a Föld 
megremegjen az Úr jelenlétében. Azután a חולי chuli kifejezést sokan felszólító módban 
fordítják, melyet én kész vagyok elfogadni, ugyanis a legvalószínűbb, hogy a próféta ismét 
megszólítja a Földet, hogy az emberek szíve jobban meginduljon. Az igeszakasz jelentése 
ugyanaz: a Földnek meg kell rendülnie a Királya jelenlétében. S ezt a nézetet erősíti meg az itt 
használt אדון adon kifejezés, melynek jelentése úr, vagy mester. Rögvest ezután a Jákób 
Istene nevet említi, hogy kiűzze az emberekből a hamis istenek minden elképzelését. Az ő 
elméik hajlanak a megcsalattatásra, s mindig abban a nagy veszélyben vannak, hogy 
megengedik a bálványoknak az igaz Isten helyének elfoglalását. A zsoltáros említ egy újabb 
csodát is, melyben Isten, miután a nép átkelt a Vörös-tengeren, további ragyogó bizonyítékát 
adta az Ő hatalmának a pusztában. Isten dicsősége, amint tájékoztat róla, nem csak egyetlen 
napra ragyogott fel a nép elindulásakor, hanem folyamatosan ragyogott a többi 
cselekedetében, mint mikor hirtelen víz fakadt a száraz kősziklából, 2Móz17:6. Szivárgó 
vizeket lehet találni a kősziklák között és a köves helyeken, de kifakasztani a száraz 
kősziklából kétségtelenül a természet normális menetét felülmúló, vagyis csodálatos dolog 
volt. Nem szándékozom semmiféle elmés értekezésbe bocsátkozni arról, hogy miképpen 
változott át a kőszikla vízzé: a próféta mindössze annyit akar mondani, hogy ez a víz a 
korábban kemény és száraz helyről tört elő. Mennyire abszurd hát a szofisták ama állítása, 
hogy valahányszor csak a Szentírás változásról számol be, ott mindig átlényegülés történik! 
Nem a kő lényege alakult át vízzé, hanem Isten teremtett csodálatos módon vizet, mely a 
száraz kősziklából tört elő. 
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115. zsoltár 
 
Ezt a zsoltárt nyilvánvalóan akkor írták, mikor az egyház nagy bajban volt. 

Méltatlanul bár arra, hogy Isten meghallgassa őket, a kegyesek mégis hozzá könyörögnek 
szabadításért, nehogy az Ő szent neve ki legyen téve gúnyolódásnak és feddésnek a pogányok 
között. Ezután, összeszedvén a bátorságukat, kigúnyolják azok őrültségét, akik a 
bálványimádásra adják a fejüket, s szent dicsekedéssel a saját boldogságukat magasztalják, 
majd alkalmat vesznek egymás buzdítására annak a kegyességnek az elismerésére, amit Tőle 
kaptak. 

 
1. Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te 

kegyelmedért és hívségedért! 
2. Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök? 
3. Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi. 
 
1. Nem nékünk Uram! Nem biztos, hogy ki, és mikor írta ezt a zsoltárt.2480 Az első 

részéből megtudjuk, hogy a kegyesek Istenre bízzák magukat a szélsőséges megpróbáltatások 
közepette. Nem mondják ki nyílt szavakkal a kívánságaikat, de közvetve utalnak a kéréseik 
természetére. Nyíltan tagadnak minden érdemet, s a szabadulás elnyerésének minden 
reménységét abban látják, hogy Isten egyedül a saját dicsőségére tekintettel adja azt meg, 
mert ezek a dolgok elválaszthatatlanul tartoznak össze. Megérdemelvén tehát az elutasítást, 
mégis azért könyörögnek Istennek, hogy ne tegye ki a nevét a pogányok mocskolódásának. A 
nyomorúságukban a vigasztalás és a támogatás elnyerésére vágynak, de semmi Isten 
kegyelmére érdemeset sem találván önmagukban az Ő dicsőségének fenntartása végett 
könyörögnek, hogy teljesítse a kérésüket. Ezt a dolgot gondosan észben kell tartanunk: 
jóllehet teljességgel méltatlanok vagyunk Isten jóindulatára, mégis táplálhatjuk a remény, 
hogy megszabadít a saját nevének dicsőségére tekintettel, valamint azért, mert azzal a 
feltétellel fogadott örökbe, hogy soha nem fog elhagyni. Elboríttatván a nyomorúságuk miatti 
szégyennel, ami önmagában is megfelel egyfajta elvettetésnek, nem mertek nyíltan 
könyörögni Istennek azért, amire vágytak, hanem közvetve kérték, hogy a saját dicsőségére 
tekintettel bizonyuljon a bűnösök Atyjának, akik mindezidáig semmit sem kértek Tőle. S 
miután ez az imaforma egykor az egyháznak adatott, mi is tegyünk félre minden önigazságot, 
valahányszor csak Istenhez fordulunk, s reménységünket egyedül az Ő ingyenes kegyelmébe 
vessük. Emellett mikor segítségért imádkozunk, akkor Isten dicsőségét kell a szemünk előtt 
tartanunk a megszerzett szabadulásban. S nagyon valószínű, hogy az ígéretek által vezettetvén 
fogadták el ezt az imaformát. A fogság idején ugyanis megmondta Isten: „Nem a ti 
kedvetekért, hanem saját magamért teszem meg”, v. ö. Ézs48:11. Mikor minden reménység 
csődöt mond, akkor ismerik el Őt az egyedüli menedéknek. Ennek ismétlése annak 
                                                
2480 „Miután az előző zsoltár hirtelen ért véget, ez pedig össze van vele kapcsolva a Septuagintában, a 
Vulgatában, a szír, az arab, az etióp változatokban és tizenkilenc másik kéziratban, továbbá miután a soron 
következő örömkiáltások természetes módon fakadnak az Úr csodálatos, épp az imént felidézett cselekedeteiből, 
Lorinus azon a véleményen van, hogy ez a zsoltár mindössze csak folytatása az előzőnek, s ez nem is 
valószínűtlen. Patrick a 2Krón20:2-re vonatkoztatja. Egyesek azt feltételezik, hogy Mózes írta a Vörös-
tengernél. Mások Dávidnak tulajdonítják, megint mások Márdokeusnak és Eszternek, de vannak, akik szerint a 
három ifjú írta a tüzes kemencéből, vagy talán Ezékiás, illetve a babiloni foglyok közül valaki. Lásd Zsolt114:1.” 
– Dimock. „Semmi biztosat sem lehet mondani”, jegyzi meg Walford, „ennek a zsoltárnak a szerzőjéről. A 
feltételezések szerint azonban Ezékiás idejéből való, s annak a nagyon rendkívüli szabadulásnak az emlékére 
írták, ami ennek az istenfélő királynak és a népének adatott meg Sénakhérib asszír király istenkáromlásaitól és 
gőgjétől, 2Krón32, Ézs36:37. De hogy megfelel-e ez a feltételezés az igazságnak, azt nem tudjuk megmondani, 
bár nagy valószínűséggel igen, magának a zsoltárnak a nyelvezetéből kiindulva.” 
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bizonyítéka, mennyire tudatában voltak a saját érdemtelenségüknek, így ha az imáikat 
történetesen százszor is elutasította volna, akkor sem hozhattak volna fel semmiféle vádat a 
maguk nevében Vele szemben. 

2. Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök? Itt kifejezik, miképpen őrzi 
majd meg Isten az Ő dicsőségét az egyház fenntartásával, ami, ha engedné megsemmisülni, 
kitenné az Ő nevét a pogányok istentelen gúnyolódásainak, akik úgy káromolnák Izrael 
Istenét, mint hatalommal nem rendelkezőt, amit sorsára hagyta a szolgáit a szükség idején. 
Ezt nem azzal a meggyőződéssel teszik, mintha Istennek szüksége lenne bármi efféle 
bemutatóra, hanem inkább hogy a kegyesek visszaterelhessék a gondolataikat arra a szent 
buzgóságra, amelyre korábban már utaltunk: „a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám” 
(Zsolt69:10). S emiatt nem folyamodnak a szónoki ékességekhez, hogy Istent a hatalma 
használatára ösztönözzék az egyház megvédésére. Egyszerűen csak azt állítják, hogy a saját 
biztonságuk iránti aggódásuk nem gátolja meg őket Isten dicsőségének nagyra értékelésében, 
mert az méltó rá, hogy még többre tartsák. Majd annak megmutatásával folytatják, hogy Isten 
dicsősége miképpen kapcsolódott a szabadulásukhoz: kijelentik, hogy Ő volt a szerzője annak 
a szövetségnek, melyet az istentelenek gúnyosan eltöröltnek és érvénytelenítettnek mondanak, 
amivel következésképpen azt nyilatkoztatják ki, hogy Isten kegyelme csődöt mondott és 
ígéretei hiábavalók voltak. Ezen az alapon emlékeztetik Őt a kegyességére és a hűségére, mert 
mindkettő ki lenne téve rosszindulatú rágalmaknak, ha csalódást okozna a népe 
reménységének, akikkel örökkévaló szövetség köti Őt össze, s akikre az Ő ingyenes 
kegyelmének gyakorlásával ruházta rá az örökbefogadás kiváltságát. S miután Isten 
méltóztatott az Ő Fia Testébe bevésve az Ő evangéliumának részeseivé is tenni minket, 
nekünk is nyilvánosan el kell ismernünk ugyanezt. 

3. Pedig a mi Istenünk az égben van.2481 A kegyesek szent bátorsággal buzdítják 
magukat még jobban az imádkozásra. Az imáink, mint tudjuk, haszontalanok, mikor 
kételyektől vagyunk felzaklatottak. Ha az istenkáromlás behatolt volna a szíveikbe, ott halálos 
sebesülést okozott volna. Ezért nagyon időszerűen védekeznek ellene, abbahagyván a 
kéréseik folytatását. A maga helyén majd górcső alá vesszük az igevers második mondatát is, 
ahol a pogányok bálványain és züllött babonáin gúnyolódnak. Most azonban ennek a 
mondatnak minden szava követel meg gondos vizsgálatot. Mikor a mennybe helyezik Istent, 
azzal nem zárják Őt be valamely helyszínen belülre, s nem is szabnak korlátokat az Ő 
végtelen lényegének, hanem azt tagadják, hogy az Ő hatalma kötve lenne az emberi 
közreműködéshez, vagy pedig sors-, illetve szerencsefüggő lenne. Egyszóval, a 
világegyetemet az Ő felügyelete alá helyezik, s mivel Ő nagyobb bármely akadálynál, 
szabadon megtesz bármit, amit csak jónak lát. Ezt az igazságot mondják ki még világosabban 
a következő mondatban: a mit akar, azt mind megcselekszi. Istenről tehát mondhatjuk, hogy a 
mennyben lakozik, mivel a világ alá van vetve az Ő akaratának, és semmi sem gátolhatja meg 
Őt a céljainak elérésében. 

Az, hogy Isten megtehet bármit, ami Neki tetszik, hatalmas fontosságú tanítás, 
amennyiben igazán és törvényesen alkalmazzák. Ez az óva intés azért szükséges, mert a 
kíváncsi és szemtelen emberek, amint ez megszokott náluk, veszik maguknak a szabadságot 
és visszaélnek a szilárd tanítással őrült ábrándjaik alátámasztása végett. S ebben a dologban 
naponta tanúi vagyunk az emberi elmésség vadságának. Ezt a titkot, aminek ki kellene 
váltania a bámulatunkat és a megrökönyödésünket, sokan szégyenteljesen és tiszteletlenül 
teszik az üres fecsegésük tárgyává. Ha előnyt akarunk szerezni ebből a tanításból, akkor oda 
kell figyelnünk Isten tevékenységének jelentésére, bármit is tesz Ő égen-földön. Először is, 
                                                
2481 „A mi Istenünk, mondják, az égben van, s ez azt jelenti, hogy a tieitek viszont nem. Ezt az igeverset 
tekinthetjük válasznak is a pogányok Hol van hát az ő Istenök? kérdésére. Az efféle választ Isten kegyes imádói 
elméinek a megerősítésére szánták azzal a kigúnyolással szemben, amelyben a bálványimádó szomszédaik 
részesítették őket.” – Phillips. 
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Istennek megvan minden hatalma az egyház fenntartásához és a jólétéről való 
gondoskodáshoz. Másodszor minden teremtmény az Ő felügyelete alatt áll, ezért semmi sem 
képes Őt meggátolni abban, hogy elérje minden célját. Bármennyire is érezzék magukat a 
kegyesek elvágva a létfenntartás és a biztonság minden eszközétől, mindazonáltal bátorságot 
kell meríteniük abból a tényből, hogy Isten nemcsak nagyobb minden akadálynál, de még arra 
is képes, hogy ezeket a saját céljai megvalósulásának szolgálatába állítsa. S azt is észben kell 
tartani, hogy minden esemény egyedül Isten elrendelésének a következménye, és semmi sem 
történik a véletlen folytán. Ennyit helyes volt elöljáróban megemlíteni ennek a tanításnak a 
használatáról, nehogy méltatlan fogalmakat alkossunk Isten dicsőségéről, ahogyan a vad 
képzeletű emberek szoktak. Ezt az alapelvet elfogadván nem kell szégyellnünk őszintén 
elismerni, hogy Isten az Ő örök tanácsvégzésével oly módon irányít mindent, hogy semmi 
sem tehető meg, csak az Ő akaratával és kijelölésével. Ebből az igeszakaszból kiindulva 
mutatja meg nagyon helyesen és elmésen Ágoston, hogy a számunkra ésszerűtleneknek tűnő 
események nemcsak egyszerűen Isten jóváhagyásával történnek, hanem az Ő akaratával és 
elrendelésével is. Ha ugyanis a mi Istenünk megtesz mindent, ami csak tetszik Neki, miért 
engedné meg azokat, amiket nem akar? Miért nem korlátozza az ördögöt, és minden gonoszt, 
akik Vele szállnak szembe? Ha úgy tekintjük, hogy köztes helyzetet foglal el a cselekvés és a 
tűrés között, azaz elszenvedi azt is, amit nem akar, akkor az epikureánusok képzelődése 
szerint nemtörődömként megmarad a mennyben. Ha azonban elismerjük, hogy Isten 
rendelkezik mindenütt jelen valósággal, felügyeli és kormányozza az Általa alkotott világot, s 
nem siklik át annak egyetlen része felett sem, abból annak kell következni, hogy minden, ami 
végbemegy, az Ő akarata szerint történik. Akik viszont azt mondják, hogy ez Istent teszi meg 
a gonoszság forrásának, romlott fecsegők. De akármilyen mocskos kutyák is, mert azok, 
akkor sem lesznek képesek az ugatásukkal a hazugság vádjával illetni a prófétát, vagy kivenni 
a világ kormányzását Isten kezéből. Ha semmi sem történik, csak Isten tanácsvégzésével és 
elhatározásával, és Ő látszólag nem kifogásolja a bűnt, akkor is rendelkezik titkos, számunkra 
ismeretlen okokkal, amiért megengedi azt, amit a romlott emberek tesznek. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy elismeri bűnös hajlamaikat. Isten akarata volt Jeruzsálem megsemmisülése, s 
a kaldeusok is ugyanazt akarták, csak éppen más módon. S jóllehet gyakran nevezi a 
babiloniakat a zsoldosainak, és azt mondja, hogy Ő hívta el őket (Ézs5:26), sőt, hogy ők 
voltak a kezében a kard, mégsem nevezi őket a szövetségeseinek, mivel a céljuk nagyon más 
volt. Jeruzsálem megsemmisítésében Isten igazsága ragyog fel, miközben a kaldeusokat 
joggal fedi meg a bujaságukért, kapzsiságukért és kegyetlenségükért. Ezért bármi is történik a 
világban Isten akaratának megfelelően, az mégsem az Ő akarata, hogy bármiféle gonoszság is 
történjen. Bármennyire felfoghatatlan is az Ő tanácsvégzése, annak mégis mindig a legjobb 
okai vannak. Megelégedvén egyedül az Ő akaratával úgy, legyünk meggyőződve arról, hogy 
ítéleteinek hatalmas mélysége ellenére (Zsolt36:7) ezeket mégis a legtökéletesebb 
becsületesség jellemzi. Ez a tudatlanság sokkalta tanultabbá tesz, mint azoknak az 
embereknek minden éleselméjűsége, akik a saját képességeiket merik megtenni a 
cselekedeteik mércéjévé. Másrészről figyelmet érdemel, hogy ha Isten megtesz mindent, ami 
csak Neki tetszik, akkor Neki nem tetszik az, ami nincs megcselekedve. Ennek az igazságnak 
az ismerete nagyon fontos, mert gyakran megtörténik, mikor Isten pislant egyet és visszatartja 
a békességét a szenvedő egyháztól, mi megkérdezzük: miért engedi, hogy sorvadozzon, mikor 
a hatalmában áll segíteni rajta. A kapzsiság, a csalás, a hitszegés, a kegyetlenség, a becsvágy, 
a gőg, az érzékiség, az italozás, röviden a romlás minden fajtája eluralkodott manapság a 
világban, de azonnal megszűnnének, ha Isten jónak látná alkalmazni az orvosságot. Ezért 
valahányszor csak szunyókálónak tűnik a számunkra, vagy úgy véljük, nincsenek meg az 
eszközei a megsegítésünkre, indítson ez minket türelemre, s tanuljuk meg: nem akar gyorsan a 
szabadítókként fellépni, mert tudja, hogy a késlekedés és az elodázás hasznos a számunkra. 
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Ilyenkor az Ő akarata szemet hunyni és tűrni egy ideig, noha amennyiben ez lenne az akarata, 
azonnal is képes lenne közbeavatkozni. 

 
4. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. 
5. Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak; 
6. Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak; 
7. Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem 

szólanak az ő torkukkal.2482 
8. Hasonlók lesznek azokhoz készítőik,2483 és mindazok, a kik bíznak bennök! 
 
4. Azoknak bálványa. A zsoltáros az ellentéttel az istenfélők hitének megerősítése 

végett hozakodik elő, amivel egyedül Istenre támaszkodnak, mert Őt kivéve minden, amit az 
emberi elme az istenségről képzel, az ostobaság és a megcsalattatás koholmánya. Ismervén a 
világ tévelygését és őrültségét természetesen nem csekély mértékben járul hozzá a valódi 
kegyesség megerősítéséhez. Másrészről olyan Istent mutat be nekünk, Akiről bizonyosan 
tudjuk, hogy Ő mennynek és Földnek a teremtője, s Akit nem ok nélkül, vagy véletlenül 
imádunk. S hogy még hatékonyabban elhallgattassa az istentelenek fennhéjázását, akik 
gőgösen azt képzelik, hogy semmibe vehetik Istent és az Ő választott népét, megvetően 
nevetségessé teszi a hamis isteneiket, bálványoknak, azaz mondhatni a nagy semminek 
nevezve azokat. Utána megmutatja, hogy élettelen anyagokból formáltattak, ezért nincsen 
bennünk sem élet, sem érzések. Semmi sem lehet ugyanis abszurdabb, mint segítséget várni 
tőlük, mivel sem az anyagok, melyekből formáltattak, sem a forma, amire emberi kezek 
alakították ezeket, nem rendelkeznek az isteni mivolt legcsekélyebb mértékével sem, ami 
tiszteletet parancsolna irántuk. Egyidejűleg a próféta hallgatólagosan azt is jelzi, hogy az 
anyag értéke nem ruházza fel a bálványokat nagyobb kiválósággal, hogy nagyobb becsben 
kellene tartani azokat. Ezért az igeszakasz fordítható ellentétes értelemben is ekképpen: Noha 
ezek aranyból és ezüstből vannak, mégsem istenek, mert emberei kezek munkái. Ha csak az 
lett volna a szándéka, hogy lekicsinyellje az anyagot, amiből ezeket készítették, akkor inkább 
fának és kőnek mondta volna, most azonban aranyról és ezüstről beszél. Eközben a próféta 
arra is emlékeztet minket, hogy semmi sem illetlenebb az embereknek, mint azt mondani, 
hogy képesek akár lényeget, akár formát, akár tisztességet adni egy istenségnek, mikor ők 
maguk is egymástól függenek az egyébiránt hamarosan tovatűnő élet vonatkozásában. Ebből 
következik, hogy a pogányok hiába dicsekednek azzal, hogy a saját maguk alkotta istenektől 
kapnak segítséget. Honnan máshonnan vette a kezdetét a bálványimádás, mint az emberek 
képzelgéseiből? Bőségesen rendelkezvén nyersanyaggal, képesek az ezüstből és az aranyból 
nemcsak serleget, vagy valamiféle más edényt alkotni, de alantasabb célú eszközöket is, ők 
azonban inkább istent készítenek. S mi lehetnek abszurdabb, mint átalakítani az élettelen 
anyagot valamiféle új istenséggé? Emellett a próféta szatirikusan azt is hozzáteszi, hogy 
miközben a pogányok testrészeket is készítenek a bálványaiknak, nem képesek lehetővé tenni, 
hogy azok megmozduljanak, vagy hogy a bálványok használják is azokat. Csak ezen az 
alapon tapasztalják meg a kegyesek még értékesebbnek azt a kiváltságukat, hogy az egyedüli 
igaz Isten az ő oldalukon áll, s ezért vannak nagyon meggyőződve arról, hogy minden pogány 
hiába dicsekedik a segítséggel, amit a bálványaiktól várnak, mert azok csak árnyékok. 
                                                
2482 Hammond így olvassa az utolsó mondatot: „se nem lélegeznek, se nem mormognak a torkukon keresztül”. 
„A יהגו itteni jelentését”, mondja, „a szövegkörnyezet dönti el, mely közvetlenül ez előtt említette, hogy van 
szájuk, de nem szólnak. Itt tehát (amiképpen a száj tulajdonképpeni cselekedete a beszéd volt), a torok, vagy 
larynx tulajdonképpeni cselekedetéről van szó, ami a légzés. Így mikor a Zsolt90:9-ben azt mondta: ’Elmúlik 
minden napunk, במו הגה, a Targum olvasata a היך הבל פוא, ’mint a pára’, azaz ’mint a száj lehelete télen’. Ha nem 
ez az értelme, akkor természetesen tagolatlan hangot jelent a beszéddel ellentétben. Kimchi és Aben Ezra ennek 
mondják, és idézik az Ézs38:14-et, ahol a szó a galamb nyögésére vonatkozik”. 
2483 A Károli-fordítás szerint: Hasonlók legyenek… - a ford. 
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Ez az a tanítás azonban, amelynek tágabb teret kell kapnia a jelentésének tekintetében, 
mert ebből tanuljuk meg általánosságban, hogy ostobaság Istent külső képekben keresni, 
melyek egyáltalában nem hasonlítanak az Ő mennyei dicsőségére, illetve nem állnak 
semmiféle viszonyban azzal. Ehhez az alapelvhez még mindig ragaszkodnunk kell, ellenkező 
esetben ugyanis könnyű lenne a pogányoknak azt panaszkodni, hogy igazságtalanul ítéltetnek 
el, mert jóllehet bálványokat készítenek maguknak a Földön, mégis meg vannak győződve 
arról, hogy Isten a mennyben van. S ők nem azt képzelték, hogy Jupiter kőből, aranyból, vagy 
földből készült, hanem csak jelképezték ezekkel a hasonlóságokkal. Honnan máshonnan eredt 
volna az ókori rómaiak között megszokott eme címzés: „könyörgöm az istenek előtt”, mint 
onnan, hogy hitték, a képmásaik mondhatni az istenek ábrázolása?2484 A szicíliaiaknak, 
mondja Cicero, nincsenek isteneik, akik elé tárhatnák a kéréseiket. Ő nem beszélt volna ebben 
a barbár stílusban, ha nem lett volna általánosan eluralkodott az elképzelés, mely szerint az 
égi istenségek az ő számukra bronzban, vagy ezüstben, illetve márványban képviseltetnek,2485 
s azt az elképzelést vallották, hogy ezekhez a képmásokhoz közeledve az istenek is közelebb 
kerülnek hozzájuk. A próféta joggal leplezi le azt a nevetséges képzelgést, hogy ők képesek 
belefoglalni az Istenséget a mulandó jelképekbe, mert semmi sem áll távolabb Isten 
természetétől, mint kőben, vagy márványdarabban, vagy fában és fatuskóban, vagy bronzban 
és ezüstben lakozni.2486 Emiatt nevezi Habakkuk próféta az Istenek ezt az otromba módját a 
hazugság iskolájának (Hab2:18). Emellett az a gúnyos beszédmód is figyelmet érdemel, 
amivel az isteneikről beszél: Szájok van, de nem szólanak, mert mi másért adnánk át 
magunkat Istennek, mint azért, mert Tőle függ az életünk, mert a biztonságunk Benne rejlik, s 
a jó dolgok bősége, valamint a minket megsegítő erő Tőle származik? Miután ezek az 
utánzatok érzéketlenek és mozdulatlanok, mi lehetne abszurdabb, mint azt kérni tőlük, aminek 
ők maguk is híjával vannak? 

8. Hasonlók lesznek azokhoz készítőik. Sokan azon a véleményen vannak, hogy ez egy 
átok, s ezért jövő időben, óhajtó módban fordítják: Hasonlók legyenek azokhoz készítőik. De 
ugyanolyan helyes lesz a nevetségesé tétel nyelvezetének tekinteni, mintha a próféta azt 
jelentené ki, hogy a bálványimádók ugyanolyan ostobák, mint a fák és a kövek. S joggal feddi 
meg a természetes módon értelemmel megáldott embereket, mivel önmagukat fosztják meg az 
értelemtől és az értékítélettől, sőt még a józan észtől is. Azok ugyanis, akik életet kérnek az 

                                                
2484 “Car que vouloit dire ceste facon de parler dont usoyent les anciens Romains, faire oraison deuant les dieux 
sinon qu’ils estimoyent que les idoles estoyent comme les representations des dieux?” 
2485 De jóllehet ezek a képek az első időkben szolgálhatták azt az egyetlen célt, hogy a valós Istenséget hozzák 
közelebb az érzékekhez, s így mélyebb benyomást gyakoroljanak az elmére a bámulat és a rajongás érzésein 
keresztül, az idő múlásával mégis elkezdték ezeket valódi isteneknek tekinteni, főleg a tudatlan tömegek. 
2486 A pogányok a bálványaikat, vagy képmásaikat nemcsak az isteneiket képviselő dolgoknak vélték, de abban 
is hittek, hogy mikor ezeket a papok megszentelték, akkor ezzel az általuk képviselt istenek meg is elevenítették 
ezeket, ezért ekképpen is imádták mindet. „Ágoston (Az Isten városa, B. 8. c. 23.) azt mondja nekünk a 
pogányok Trismegistustól átvett teológiájáról, hogy a szobraik voltak az isteneik, melyeket bizonyos mágikus 
ceremóniák vagy θεουργιαι segítségével késztettek lélek felvételére, ezzel megelevenedésre, s így elevenítvén 
meg ezeket a holt tárgyakat öltötték fel magukra és vettek azokban lakozást. S Proclus (De Sacrif et Mag.) a 
pogányok általános véleményeként említi, hogy ’az istenek az ő kegyességükkel és segítségükkel voltak jelen a 
képmásaikban’, ezért a tírusziak, attól félve, hogy Apolló elhagyja őket, aranyláncokkal kötötték meg a 
képmását, azt feltételezvén, hogy az arany nem távozik el tőlük. Hasonlókat képzeltek az athéniak, mikor a 
Győzelem képmásának szárnyait vágták vissza. A Cicero által említett szicíliaiak pedig (De Divin.) arról 
panaszkodnak, hogy nincsenek isteneik a szigetükön, mert Verres, Szicília kormányzója elvitte az összes 
szobrukat. Tudjuk azt is, hogy Lábán, mikor elveszítette a házi bálványait, azt mondta Jákóbnak (1Móz31:30), 
hogy ’ellopta tőle az isteneit’. Az aranyborjú esetében pedig a felszentelés ünnepét követően ez hangzott el: 
’Ezek a te isteneid Izráel!’ De a bálványok eme megelevenítése a megszentelési rítusaikkal nem más, mint a 
papjaik becsapása és feltételezése. A zsoltáros itt leleplezi mindezt, és mindenkit arról biztosít, hogy ezek a 
felszentelés után ugyanolyan élettelenek, mint annakelőtte. Alantas ezüst és arany, száj és fülek, stb. 
utánzataival, de mindennemű képesség híjával ezek használatához. Következésképpen ezek bálványok teljesen 
képtelenek meghallgatni, vagy megsegíteni az imádóikat.” – Hammond. 
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élettelen dolgoktól, vajon ezzel nem minden tőlük telhetőt megtesznek az értelem egész 
világosságának kioltása végett? Egyszóval, ha csak a józan ész egy szikrájával 
rendelkeznének, akkor nem tulajdonítanák az istenség tulajdonságait a saját kezük 
munkájának, aminek nem kölcsönözhetnek sem érzékelést, sem mozgást. S biztos, hogy 
egyedül ennek a megfontolásnak elegendőnek kell lennie a tudatlanság kifogásának 
hatálytalanításához, mert a természetes ételem diktátuma ellenére készítenek maguknak hamis 
isteneket. S ennek az a szabályszerű következménye, hogy szándékosan vakok, a sötétségbe 
burkolóznak, s ostobákká válnak. Ez pedig teljességgel menthetetlenekké teszi őket, így nem 
hivatkozhatnak arra, hogy a tévelygésük a kegyes buzgóság eredménye. S nekem kétségem 
sincs a felől, hogy a próféta szándéka a tudatlanság minden okának és árnyalatának eltörlése 
volt, mivel az emberiség önkéntesen vált ostobává. 

És mindazok, a kik bíznak bennök. Az ok, amiért Isten ennyire utálja a képmásokat, 
ebből világosan kiderül: nem képes elviselni azt, hogy elvegyék Tőle a Neki kijáró imádatot, 
és ezeknek adják. Azt, hogy a világnak Őt kell elismernie az üdvösség egyedüli Szerzőjének, 
s egyedül Tőle kell kérnie és várnia mindazt, ami szükséges, olyan megtiszteltetés, ami 
egyedül Őrá tartozik. Ezért valahányszor csak Rajta kívül másban bíznak az emberek, 
megfosztják Őt a Neki kijáró tisztelettől, s az Ő fensége mondhatni szertefoszlik. A próféta ez 
ellen az istentelenség ellen mennydörög pontosan úgy, ahogyan sok igeszakaszban az Isten 
felháborodása a féltékenységhez van hasonlítva, mikor látja, hogy a bálványok és a hamis 
istenek kapják azt a hódolatot, amitől Őt megfosztották (2Móz34:14, 5Móz5:9). Ha valaki 
kivés egy szobrot márványból, vagy bronzból, vagy kiönti azt ezüstből, vagy aranyból, ez 
önmagában nem annyira megvetendő dolog, de mikor az emberek megpróbálják Istent 
hozzákötni a koholmányaikhoz, s mondhatni, alászállítani Őt a mennyből, akkor a tiszta 
feltételezést ültetik a helyére. Nagyon igaz, hogy Isten dicsőségét azonnal meghamisítják, 
mikor romlandó formába öltöztetik Őt fel. („Kihez hasonlíttok hát engem” kiált fel az 
Ézs40:25-ben és 46:5-ben, s a Szentírás tele van efféle szövegekkel.) Mindazonáltal kettős 
sérelem éri Őt, mikor az igazságát, kegyelmét és hatalmát a bálványokba koncentráltan 
képzelik el. Bálványt készíteni, majd abban megbízni két egymástól majdhogynem 
elválaszthatatlan dolog. Mert honnan is származna, hogy a világ oly nagyon vágyik a kő-, fa-, 
agyag-, vagy bármi más földi anyagból készült istenekre, mint onnan, hogy azt hiszik: Isten 
mindaddig távol marad tőlük, amíg valamiféle kötelékkel meg nem kötik Őt? Idegenkedvén 
tehát attól, hogy lelki módon keressék Őt, így levonják a trónjáról, s mozdulatlan dolgok alá 
helyezik. Így történik az meg, hogy képmásokhoz intézik a kéréseiket, mert Isten füleit hiszik 
azokban, s úgy vélik, az Ő szemei és kezei is közel vannak hozzájuk. Említettem, hogy ez a 
két bűn tovább már aligha súlyosbítható, nevezetesen hogy akik bálványokat kovácsolva Isten 
igazságát hazugsággá változtatják, valamennyi istenit is tulajdonítanak azoknak. Mikor a 
próféta azt mondja, hogy a hitetlenek a bizalmukat bálványokba vetik, a célja, amint már 
említettem, ennek, mint az egyik fő, és legmegvetendőbb istentelenségnek az elítélése. 

 
9. Izráel! te az Úrban bízzál;2487 az ilyenek segítsége és paizsa ő. 
10. Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 
11. A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 
12. Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, 

megáldja Áronnak házát. 
13. Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 
14. Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. 
15. Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet. 

                                                
2487 Sok fordító fordítja a bízni igét ebben, és a két következő versben kijelentő módban: „Izrael az Úrban bízik”, 
stb. úgy ítélvén, hogy ez jobban alkalomhoz illő, mint a felszólító mód, ami a héber szövegek kortárs 
másolataiban található. Ezt a helyreigazítást az összes ókori változat alátámasztja. 
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9. Izráel! te az Úrban bízzál. A próféta ismét visszatér arra a doktrínális dologra, hogy 

Isten igazi imádóinak nincs okuk félni, hogy elhagyja őket, vagy csalódást okoz nekik a 
szükség idején, mert Ő ugyanúgy akar gondoskodni is a biztonságukról, mint amennyire 
ehhez a hatalma is megvan. Először is általánosságban buzdítja az izraelitákat arra, hogy 
Istenben bízzanak, másodszor konkrétan Áron házához szól, harmadszor pedig mindazokhoz, 
akik félik az Urat. Erre a sorrendre jó oka volt. Isten válogatás nélkül mindenkit örökbe 
fogadott, akiknek a kegyelme felkínáltatott, így általánosan Belé kellett vetnie mindenkinek a 
bizalmát. Ennek megfelelően mondja Pál, hogy Izrael tizenkét törzse vár a megígért 
szabadításra (Csel26:7). A próféta tehát nagyon helyesen szól először Izraelhez. Miután 
azonban Isten speciális módon a lévitákat, még konkrétabban Áron házát különítette el arra, 
hogy övék legyen az elsőbbség, és vezetők legyenek a papi dolgokban, így többet követel 
tőlük, mint a köznéptől. Nem mintha az üdvösség speciálisan nekik lett volna megígérve, 
hanem illő volt, hogy akik kizárólagos előjogot kaptak a szentélybe történő belépéshez, azok 
mutassanak utat másoknak. Mintha a próféta ezt mondaná: Ti, Áron fiai, akiket az Úr a nép 
vallástanárainak választott, legyetek a hit példája mások számára, látván, mekkora 
megtiszteltetésben van részetek, hogy beléphettek a szentélybe. 

11. A kik félitek az Urat. Nem idegenekről beszél, amint azt egyesek tévesen 
feltételezik, mintha ez a pogányok elhívásával kapcsolatos prófécia lenne. Összekapcsolván 
őket Izrael házával, és Áron fiaival, ők úgy vélik, hogy itt a pogányokról és a 
körülmetéletlenekről van szó, akik ekkor még nem gyűjttettek be egy akolba. Hasonló 
gondolkodással valaki azt is feltételezhetné, hogy a papok nem Ábrahám magva, mivelhogy 
külön említtetnek. Valószínűbb azonban, hogy ezek a szavak hallgatólagos módosítása a 
korábban elhangzottaknak, mert ezekkel tesz különbséget Isten igaz imádói, valamint azok 
képmutatói között, akik Ábrahám elkorcsosult gyermekei voltak. Ábrahám test szerinti 
magvából nem kevesen szakadtak el atyáik hitétől, ezért a próféta itt azokra korlátozza az 
ígéretet, akik hit által megkapván azt, tisztán imádták Istent. Most már látjuk az okát, amiért 
először az izraelitákhoz, utána Áron házához, majd végül az istenfélőkhöz szól. Olyan ez, 
mintha manapság valaki a buzdítását először az egész egyházhoz intézné, majd konkrétabban 
szólna a szolgálókhoz és a tanítókhoz, akiknek mások számára példát kell mutatni. S mivel 
nagyon sokan csak hamisan kérkednek az egyháztag puszta megnevezésével, s így 
rászolgálnak, hogy ne említtessenek együtt Isten igazi követőivel, ezért konkrétan megemlíti 
Isten igazi, nem talmi követőit. 

12. Az Úr megemlékezik mi rólunk. Sokan fordítják a megáld igét múlt időben: 
megáldotta módon. Szerintük ugyanis a próféta célja Isten jósága múltbeli 
megtapasztalásának ajánlása volt mintegy biztatásként a jó reménység táplálására a jövőre 
nézve: „Bőséges tapasztalatokat gyűjtöttünk már és megtanultuk, mennyire értékes a mi 
Istenünk kegyessége, mert egyedül ebből a forrásból áradt a jólétünk, a bőségünk és a 
stabilitásunk”. Azt az alapelvet feltételezi, melynek igazságát mindenkinek el kell ismerni, 
miszerint sem a bővelkedést, sem a boldogságot nem élvezzük jobban, csak amennyire 
Istennek tetszik megáldani minket. Ahányszor csak megmenekültek az izraeliták a sokféle 
veszélyből, vagy támogatást kaptak a szükség idején, vagy barátságos bánásmódban volt 
részük, az megannyi kézzelfogható bizonyítéka volt Isten irántuk megnyilvánuló szerető 
kedvességének. Miután azonban nincs jogos ok ösztökélni minket az ige jövő időről múlt 
időre történő megváltoztatására, teljesen összhangban van az igeszakasz témájával, ha azt 
mondjuk, hogy ugyanazt az áldást ígéri itt meg, amit a kegyesek már korábban is megkaptak. 
Így az igeszakasz jelentése az, hogy Isten, Aki tudatában van az Ő szövetségének, eddig 
figyelemmel volt irántunk, így tehát amiképpen kegyes volt hozzánk korábban, az is marad 
mindörökre. Ezeknek az áldásoknak a hirdetése során ugyanazt a sorrendet tarja meg, mint az 
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előbbiekben, különleges helyet jelölvén ki Áron fiainak Isten áldásában, s kizárván abból 
azokat az izraelitákat, akik képmutatók voltak. 

Azt mondja: a kicsinyeket és a nagyokat, amellyel Isten atyai gondoskodását még 
jobban felmagasztalja, kimutatván, hogy Ő nem hagyja figyelmen kívül még a legalantasabbat 
és a legmegvetettebbet sem, feltéve, ha őszintén könyörögnek az Ő segítségéért. Mivel pedig 
Isten előtt nincs személyválogatás, a mi alacsony és nyomorúságos állapotunk nem jelenthet 
akadályt a Hozzá való közeledésben, mert oly kedvesen hívogatja azokat, akiket szemlátomást 
semmiféle tiszteletben sem részesítenek. Emellett az áldás szó ismétlése az Ő szerető 
kedvességének folytonos áradását jelöli. Ha azonban bárki a múlt időt (megáldotta) véli 
jobbnak, akkor az igeszakasz azt fogja jelenteni, hogy Istennek a népe iránti kegye hosszú 
időszakon át folytatódott, s ennek biztos bizonyítéknak kell lennie atyai gondoskodása örökös 
voltáról. Ezt a magyarázatot erősíti meg a soron következő vers, melyben azt mondja, hogy 
Isten megsokszorozza majd a jótéteményeket, amiket addig rájuk ruházott. Isten 
nagylelkűsége ugyanis kimeríthetetlen forrás, mely soha meg nem szűnik buzogni, amíg a 
kiáradását meg nem akadályozza az emberek hálátlansága. S azért folytatódik majd az utódaik 
esetében is, mert Isten az Ő kegyelmét és az örökbefogadásának gyümölcsét akár ezer 
generáción át is kimutatja. 

15. Áldottai vagytok ti az Úrnak. Az előző igeversben a próféta megadta nekik a 
szüntelen boldogság reménységét, mely abból fakad, hogy Isten végtelen forrásai soha ki nem 
apadnak, bármilyen nagylelkűen és bőségesen is árasztja ki azokat, még ha soha nem is 
szűnik meg meggazdagítani azokat, akiket az Ő nagylelkűségének részeseivé tett. Ennek a 
tanításnak a megerősítéseképpen kijelenti, hogy Ábrahám gyermekei elválaszttattak a többi 
nemzettől, s erre a kiváltságra támaszkodva vonakodás és fenntartás nélkül átadhatják 
magukat ennek a jóságos és nagylelkű Atyának. Mivel azonban a test az ostobasága folytán 
nem képes meglátni Isten hatalmát, melynek felfogása megtart minket a béke és a biztonság 
állapotában az Ő védelme alatt, a próféta a menny és a föld Teremtőjének nevezve Őt 
emlékeztet minket rá: nincs okunk attól félni, hogy képtelen megvédeni minket. Miután 
ugyanis megteremtette a mennyet és a földet, nem marad közömbösen a mennyben, hanem az 
egész teremtés az Ő szuverén ellenőrzése alatt áll. 

 
16. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. 
17. Ó Uram, mem a meghaltak dicsérnek téged,2488 sem nem azok, a kik 

alászállanak a csendességbe. 
18. De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat! 
 
16. Az egek az Úrnak egei. Ebben az igeszakaszban a próféta Isten nagylelkűségét, 

valamint az emberiség iránti atyai törődését magasztalja, ami abban nyilvánul meg, hogy noha 
nem volt Ő híjával semminek, mégis megteremtette a világot annak minden teljességével, s 
átadta az ő használatukra. Miképpen lenne lehetséges, hogy a Földet mindenfelé a jó dolgok 
akkora, mindenfelé a szemünkbe ötlő változatossága borítja, ha Isten, mint egy, a családját 
ellátó Atya, nem tervezte volna el, hogy gondoskodik a szükségleteinkről? Az általunk itt 
élvezett kényelem arányában látjuk tehát az ő atyai gondoskodásának jeleit. Ez a próféta 
szavainak jelentése, amire szerintem megdöbbentően kevés magyarázó fordít figyelmet. Az 
igeszakasz tehát azt jelenti, hogy Isten, megelégedvén a saját dicsőségével, meggazdagította a 
Földet a jó dolgok nagy bőségével, hogy az emberiség ne legyen híjával semminek. Egyben 
azt is bemutatja, hogy miután Isten lakóhelye a mennyben van, Neki függetlennek kell lennie 
minden világi gazdagságtól, mert biztos, hogy sem a bor, sem a gabona, sem, bármi más, ami 
a jelenvaló élet fenntartásához szükséges, nem ott van előállítva. 

                                                
2488 A Károli-fordítás szerint: Nem a meghaltak dicsérik az Urat – a ford. 
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Következésképpen Istennek minden forrása megvan Önmagában. Erre a körülményre 
utal az egek kifejezés ismétlődése: Az egek, az egek elégségesek Isten számára. S miután Ő 
felette áll minden segítségnek, Ő száz világnál is több Önmaga számára. Ebből tehát újabb 
következtetésként az származik, hogy minden gazdagság, amiben a világ bővelkedik, egyedül 
csak azt hirdeti, hogy Isten mennyire nagylelkű Atya az emberiség számára. Valóban 
meglepő, hogy nem szeretik ezt a tanítást, főleg, ha figyelembe vesszük, mit mondott a 
Szentlélek Isten felbecsülhetetlen jóságáról. A pápaságban énekelték ezt a zsoltárt a 
gyülekezeteikben, sőt ma is éneklik, de talán egy van száz közül, aki elgondolkodik azon, 
hogy Isten minden jó dolog ránk ruházásával semmit sem tart meg Önmagának, kivéve ennek 
hálás elismerését. S a világ hálátlansága nemcsak ebben a dologban mutatkozik meg, de a 
gonosz nyomorultak a leghitványabbul viselkedtek, nyílt és gyalázatos istenkáromlást 
elkövetve, mikor megrontották ezt az igeverset, s azzal űztek gúnyt belőle, hogy azt mondták: 
Isten közömbösen megmarad a mennyben, s nem törődik az emberek dolgaival. A próféta itt 
konkrétan kijelenti, hogy a világot Isten arra az egyetlen célra használja, hogy kimutassa 
szerető atyai gondoskodását az emberiség iránt. Ezek a disznók és kutyák azonban mégis a 
nevetség tárgyává tették ezeket a szavakat, mintha Isten a közte és az emberek között levő 
hatalmas távolság miatt teljesen elhanyagolná őket. S itt kénytelen vagyok elmondani egy 
emlékezetes történetet. Mikor egy vendégfogadóban vacsoráztunk, és a mennyei élet 
reménységéről beszélgettünk, Isten egyik szintén jelen lévő világi megvetője csúfolódott a 
beszélgetésünkön, s itt gúnyosan így kiáltott: „Az egek az Úrnak egei”. Rögtön ezután 
félelmetes fájdalmak jöttek rá, s elkezdett ordítani: „Istenem! Istenem!”, s mivel erős hangja 
volt, az egész lakosztályt betöltötte a kiabálásával. Én, aki sértve éreztem maga a viselkedése 
miatt, a magam módján hevesen megjegyeztem neki, hogy most legalább észlelhette, hogy aki 
Istent gúnyolja, az nem menekülhet el büntetlenül. Az egyik vendégünk, egy őszinte és 
kegyes ember, aki szintén elénk, sőt tréfás is volt, az alkalmat felhasználván ezt mondta neki: 
„Istent vonod bele? Elfelejtetted a saját filozófiádat? Miért nem hagyod, hogy közömbösen 
üldögéljen a mennyben?” S ahányszor csak az illető az „Istenem!” szót ordította, ő ezzel 
torkollta le: „Hol van most a te Coelum coeli Domino-d?” Ebben a pillanatban a fájdalma 
valóban csökkent, mindazonáltal az élete hátralevő részét tisztátalanságban élte le. 

17. Ó Uram, mem a meghaltak dicsérnek téged. Ezekkel a szavakkal a próféta tovább 
könyörög Istennek, hogy legyen kegyes az egyházával, mintha annak nem is lenne más célja, 
mint az emberiség végleges kipusztulásának meggátlása, és egy nép megőrzése, akik nemcsak 
a jóságát élvezik majd, hanem a nevét is segítségül hívják és dicsérik. Miután ünnepelte 
Istennek az izraeliták iránti sajátos kegyét, valamint az emberiség egésze iránti jóságát, Isten 
könyörületéhez folyamodik a népe bűneinek megbocsátásáért. S azon az alapon teszi ezt, 
hogy jóllehet a pogány nemzetek mulatoznak Isten nagylelkűségének bőségében, mégis 
egyedül Ábrahám magvát különítette el az Ő dicséretének ünneplésére. „Uram, ha engeded, 
hogy elpusztuljunk, annak mi más lenne az eredménye, mint hogy kialudna a Te neved, s 
velünk együtt szállna a sírba?” A szavaiból, miszerint a holtak látszólag minden érzéküktől 
meg vannak fosztva, felmerül a kérdés: Vajon a lelkek, miután kiszabadultak a testi 
börtönükből, még mindig elevenek? Bizonyos, hogy akkor elevenebbek, és tevékenyebbek, s 
ebből elkerülhetetlenül következik, hogy a holtak is dicsérik Istent. Sőt, az emberiségnek a 
Földet jelölvén ki lakóhelyül úgy választja el őket Istentől, hogy olyan életet hagy meg nekik, 
amit a barmokkal együtt élveznek közösen. A Föld ugyanis nem kizárólag az embereknek 
adatott, hanem az ökröknek, a disznóknak, a kutyáknak, az oroszlánoknak és a medvéknek is, 
sőt mi több, mindenféle csúszómászónak és rovarnak is. Mert nincs egyetlen légy, vagy 
csúszómászó, legyen bármennyire alantas, amit a Föld ne látna el nagy bőségben.2489 Az első 
kérdés megválaszolása könnyű. Az emberek úgy lettek elhelyezve a Földön, hogy mondhatni 

                                                
2489 “Nulla enim musca est, nullus pediculus cui domicilium non praebeat terra.” — Latin. 
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egyhangúlag ünnepelhették Isten dicséretét. S erre az összhangra utal itt a próféta, amiképpen 
a Szentírás teszi sok más helyen is: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak 
cselekedeteit!” (Zsolt118:17) Ezékiás, a jó király is mondta: „Ki él, ki él, csak az dicsőít 
Téged” (Ézs38:19). Jónás is, mikor kivettetett a hal gyomrából, így szólt: „hálaadó szóval 
áldozom néked; megadom, a mit fogadtam” (Jón2:10).2490 Röviden, a próféta joggal zárja ki a 
holtakat az Isten dicséretének ünneplésében való bármiféle részvételből. Közöttük ugyanis 
nincs közösség és barátság, mely képesség tenné őket az Ő dicséreteinek kölcsönös 
hangoztatására, pedig a létezésünk célja az Ő dicsőségének hirdetése a Földön. A válasz a 
második kérdésre pedig ez: a próféta azt mondja, hogy a Föld azért adatott az embereknek, 
hogy elfoglalhassák magukat Isten szolgálatával, amíg az örök boldogság birtokába nem 
jutnak. Igaz, hogy a Föld bősége a baromféléké is, de a Szentlélek kijelenti: minden dolog 
főleg az ember használatára teremtetett, hogy ez által elismerhessék Istent az Atyjuknak. 
Végül a próféta arra a következtetésre jut, hogy a természet egész menete felfordul, ha Isten 
nem menti meg az Ő egyházát. A világ teremtésének semmi hasznos célja nem lenne, ha nem 
lennének emberek, akik az Isten nevét hívják segítségül. Ebből arra következtet, hogy mindig 
maradnak élők a Földön. S nemcsak azt ígéri meg, hogy az egyház fenn fog maradni, hanem 
fel is szólít mindenkit, aki ily módon tarttatik meg, hogy a hála áldozatát kínálják fel a 
Szabadítójuknak, sőt, az ő nevükben kezd bele Isten dicséretébe. Nem pusztán a valamely 
korhoz tartozó emberekről beszél, hanem az egyház egész testéről, amit Isten a generációk 
egymásutániságán keresztül tart fenn, hogy soha ne maradjon olyanok nélkül, akik az Ő 
igazságosságáról, jóságáról és könyörületéről tesznek bizonyságot, és azokat hirdetik. 

                                                
2490 De a Szentírás eme részét, valamint a többi, hasonló szakaszait, például Zsolt6:6, 30:10, 88:11, és Ézs38-18-
19 nem szabad úgy érteni, hogy azt közvetítik: az akkori korok héberjeinek fogalmuk sem volt a halálon és a 
síron túli, jövőbeli állapotról. Ez a magyarázat ellentétes lenne az Ószövetség megannyi igehelyével, például 
Zsolt16:10, 49:16, 73:23, Péld14:32, Préd8:11-13, 11:9, 12:14, továbbá az Újszövetség legkonkrétabb 
kijelentéseivel arról, hogy az ókori zsidók igenis rendelkeztek ezekkel az ismeretekkel, Zsid11, Luk20:37. De 
azzal is, amit ésszerűen feltételezhetnénk azokról, akiknek kegyesen megadatott a természetfeletti kijelentés, s 
akik speciális kapcsolatban álltak Istennel, de akik, ha nem lettek volna tudatában a jövőbeli állapotnak, 
kevesebbet tudtak volna arról a pogány szerzőknél is, akik közül sokan azt feltételezték, hogy lesz egy állapot, 
amelyben az erény elnyeri a megfelelő jutalmát. Az efféle igeszakaszokban a halál által okozott látható külső, s 
csakis ez van bemutatva. Ami az érzéki szemeket illeti, a halottakkal kapcsolatosan semmi mást nem látnak, csak 
a tehetetlenséget, a csendességet, a romlást és a bomlást, s a szent írók ennek az ünnepélyes és mélyenszántó 
eseménynek ezeket a kísérőjelenségeit ragadják meg, hogy további erőt kölcsönözzenek az általuk 
megfogalmazott érvnek. 
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116. zsoltár 
 
Dávid, megszabadulván hatalmas veszélyekből, elmeséli, hogy elméjének milyen 

kegyetlen kínzást és lelki fájdalmat kellett eltűrnie, s mennyire figyelemre méltó módon 
tartotta meg őt Isten. A dolgok kétségbeejtő állapota az ő esetében még látványosabbá tette 
Isten hatalmát az ő megőrzésében, mert ha Isten nem avatkozott volna közbe a szabadulása 
érdekében, minden reménysége szertefoszlott volna. Így serkenti magát a hálaadásra, s 
elismeri, hogy semmi mással nem tudja viszonozni a megszámlálhatatlan jótéteményeit.2491 

 
1. Szerettem2492 az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. 
2. Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt minden napomon.2493 
3. Körülvettek2494 engem a halál csapdái,2495 és a pokol szorongattatásai találtak 

rám;2496 nyomorúságba és ínségbe jutottam. 
4. És az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én 

lelkemet! 
 
1. Szerettem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Dávid mindjárt a zsoltár 

legelején elismeri, hogy Isten jóságának édessége vonzotta arra, hogy egyedül belé vesse a 
bizalmát. Ez a hiányos beszédmód, szerettem, még hangsúlyosabban jelzi, hogy nem 
találhatott örömet és nyugalmat máshol, csak Istenben. Tudjuk, hogy a szívünk mindig is 
kóborol majd a gyümölcstelen örömök után, s gyötrődik a gondoktól, amíg Isten Magához 
nem köti azt. Ez a lelki betegség, állítja Dávid, elvétetett tőle, mert megérezte, hogy Isten 
valóban jóindulattal viseltetett iránta. S az általános tapasztalatból megismerve azt, hogy azok 
a boldogok, akik Isten nevét hívják segítségül, kijelenti: semmiféle csábítás sem fogja Őt 
                                                
2491 Ez a zsoltár a héberben bevezető nélküli, bár a Septuaginta elé tette a Halleluja kifejezést, amivel a 115. 
zsoltár végződik. A szerzőjét illetően különböző vélemények alakultak ki a fordítók között. Egyesek Ezékiásnak 
tulajdonítják, s feltételezik, hogy a veszélyes betegségből történt felépülését meséli el, amiről az Ézsaiás 38-ban 
olvashatunk. Mások úgy vélik, hogy Dávid írta, mikor megszabadult a fia, Absolon keltette lázadásból, ami után 
rögtön visszatérhetett a szentélybe és a jeruzsálemi gyülekezetbe, 14, 18 és 19. versek. Ezt a véleményt erősíti 
meg a zsoltáros a 11. verstől kezdődően, ahol arról beszél, hogy átmenetileg megtapasztalván az emberi árulás és 
csalás szomorúságát, minden embert hazugnak hirdetett. Ez az érzelmi állapot pedig jobban illik Dávid 
nyomorúságos körülményeihez a fia lázadásának idején, mint Ezékiáshoz a betegségből történt felgyógyulása 
után. 
2492 Károlinál: Szeretem – a ford. 
2493 A Károli-fordítás szerint: egész életemben – a ford. 
2494 „Körülvettek engem. Az eredeti אפף szó a hálókkal történő többszörös körültekerést fejezi ki. Ezek újra és 
újra körülvették őt.” – Horsley. 
2495 Károlinál: kötelei – a ford. A חבלי cheblei héber szó gyökere, amit itt csapdáknak fordított, „a חבל, melynek 
jelentése megkötni, piél ragozásban pedig gyötörni, vagy kínozni. Gesenius a nagyszótárjában a חבל szóról ezt 
mondja: ’Pi. i. q. Kal, No. 1, torsit, inde cum tormentis et doloribus enixa est.’ A חבל következésképpen 
fájdalmat, vagy megkötést jelent. Az igéből, melynek ez az alanya úgy tűnik, hogy az utóbbi az alkalmasabb 
jelentés, míg a párhuzamosság az előzőt támogatja. Az előbbi azonban benne foglaltatik az utóbbiban, mert a מות 
 kifejezés az áldozatok megkötözésének szokására utal kivégzés előtt, vagy a gonosztevőkére, mikor a חבלי
vesztőhelyre viszik őket. S ez a megkötözés nagy fájdalmat okozott.” – Phillips. Cresswell olvasata: „A sír 
kötelei, azaz az azonnali halál félelmei találtak meg engem.” 
2496 Károlinál: támadtak meg engem – a ford. Fry így fordítja a mondatot: „A pokol hálói fontak körül engem”, 
amiről az alábbiakat jegyzi meg: „Vagy a צור és a צרר szokásos jelentésének megfelelően, ’a pokol kínjai és 
fájdalmai’. Valóban nem lehetetlen, hogy a נצר szóból származik, s ebben az esetben fordíthatjuk így is: ’a pokol 
kerítői vettek körül engem’. Mindenesetre a képet látszólag egy vadász fáradozásaitól kölcsönzi. Michaelis 
inkább מצודי hálókat olvasna a מצורי fájdalmak helyett, de nagyon valószínű, hogy a מצורי minden változtatás 
nélkül is valamiféle vadászeszközt jelent. ’מצר, szorultság, szorongás, szükség’, Zsolt118:5, 116:3, JSir1:3. Az 
utolsó igeversben, mondja Lowth ’a vadászoktól kölcsönzött hasonlatot látunk, akik a prédát bekergetik 
valamilyen szoros és szűk helyre, ahonnan nem menekülhet’.” 
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elvonni Istentől. Mikor tehát azt mondja, hogy szerettem, az azt jelenti: Isten nélkül semmi 
sem lenne a számára kedves, vagy kellemes. Ebből megtanuljuk, hogy akiket Isten 
meghallgatott, de nem helyezték magukat teljességgel az Ő vezetése és védelme alá, csekély 
hasznot merítettek a kegyelmének megtapasztalásából. A második vers ugyanerre a dologra 
utal, kivéve hogy a második mondat megenged egy nagyon alkalmatos jelentést, ami felett az 
igemagyarázók átsiklottak. A segítségül hívom Őt minden napomon kifejezést egyetemesen 
úgy értik, hogy mivel eddig oly sikeres voltam Isten megszólításával, azért egész életemben 
ezt az utat fogom járni. De fontolóra kell venni, hogy vajon a Dávid napjai kifejezés nem 
jelentheti-e ugyanúgy a segítség kérésének alkalmas idejét is, azt az időszakot, mikor a 
szükség erőteljesen szorongatta őt. Én nem ellenzem ezt a magyarázatot sem, mert 
mondhatjuk, hogy a próféta az אקרא ekra ige jövő idejét használja. Így az első versben a 
meghallgatja kifejezést is múlt időben kell érteni (meghallgatta), mely esetben a kötőszót 
időhatározónak kell tekinteni, és az amikor kifejezéssel kell fordítani – ez a viszony 
egyáltalában nem szokatlan a  hébereknél. S ekkor az egész igeszakasz témája nagyon jól fut 
majd ekképpen: Mivel odahajtotta a füleit hozzám, amikor segítségül hívtam a 
nyomorúságomban, sőt amikor a legnagyobb szorultságba jutottam. Ha bárki jobbnak látja az 
előző magyarázatot részesíteni előnyben, nem fogok vitába szállni vele. Az utána következő 
szövegrész azonban, melyben Dávid energikusan azt kezdi elősorolni, milyenek is voltak azok 
a napok, inkább a második magyarázatot látszik alátámasztani. S Isten dicsőségének az 
érdemei szerinti felmagasztalása végett kimondja: nem volt menekvés a haláltól, mert egyedül 
volt az ellenségei között, béklyókkal és láncokkal megkötözötten úgy, mint akitől a 
szabadulás minden reménységét elvágták. Elismeri tehát, hogy a halál fia volt, legyőzték és 
elfogták, így a menekülés lehetetlen volt. S kijelenti, hogy a halál kötelékei vették őt körül, 
ezért nyomorúságba és ínségbe jutott. S ezzel a korábban mondottakat erősíti meg, miszerint 
mikor az Istentől a legelhagyottabbnak tűnt, valójában az volt a megfelelő idő az imádságra. 

 
5. Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. 
6. Az Úr megőrzi az egyszerűeket;2497 én ügyefogyott voltam és megszabadított 

engem. 
7. Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. 
8. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól és 

lábamat az eséstől: 
9. Az Úr orczája előtt fogok járni az élőknek földén. 
 
5. Az Úr kegyelmes. Most rátér az általa említett szeretet gyümölcseinek a 

felsorolására, Isten jellemzőit állítva maga elé azért, hogy ezek megőrizzék benne a hitet. 
Először kegyelmesnek nevezi Őt, mivel olyannyira kész kegyelmesen segítséget nyújtani. 
Ebből a forrásból fakad az igaz mivolt, amit a saját népe védelmében mutat meg. S ehhez 
kapcsolja az irgalmasságot, ami nélkül nem szolgálnánk rá Isten segítségére. S miután a 
minket sújtó nehézségek gyakorta mintegy az előjátékai az Ő igazságossága gyakorlásának, 
ebből következik, hogy semmi nincs jobb, mint egyedül Benne megnyugodni, így atyai jósága 
kötheti le a gondolatainkat, és semmiféle érzéki öröm sem képes elragadni azokat semmi 
máshoz. Ezután következik Isten jóságosságának és méltányosságának megtapasztalása, 
amiért megőrzi az egyszerűeket, azaz azokat, akik hátsó gondolatoktól mentesen nem 
rendelkeznek a megfelelő éleselméjűséggel a saját ügyeik intézéséhez. Az egyszerű kifejezést 
gyakran értik rossz értelemben azokra, akik megfontolatlanok és ostobák, s nem követik az 
üdvös tanácsokat. Ezen a helyen azonban azokra vonatkozik, akik ki vannak téve a gonoszok 
visszaéléseinek, akik nem eléggé ravaszak és körültekintők a számukra felállított csapdák 

                                                
2497 Károlinál: alázatosokat – a ford. 
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elkerüléséhez – röviden, akik könnyen rászedhetők, míg ezzel ellentétben e világ fiai tele 
vannak éleselméjűséggel, és rendelkezésükre áll minden eszköz, amivel fenntarthatják és 
megvédhetik magukat. Dávid tehát gyermeknek ismeri el magát, aki képtelen gondoskodni a 
biztonságáról, és teljesen alkalmatlan arra, hogy elhárítsa az őt fenyegető veszélyeket. Ezért a 
Septuaginta nem helytelenül fordította a hébert a görög τα νηπια, kisgyermekek 
kifejezéssel.2498 Az igeszakasz jelentése az, hogy mikor a szenvedésnek kitettek nem 
rendelkeznek sem éleselméjűséggel, sem eszközökkel a szabadulásuk eléréséhez, Isten 
nyilatkoztatja ki irántuk a bölcsességét, s közbelép a gondviselésének titkos védelmével 
közéjük és a biztonságukat fenyegető minden veszély közé. Egyszóval Dávid önmagát hozza 
fel e tény személyes példájának annyiban, hogy miután a legnagyobb nyomorúságra jutott, 
utána Isten kegyelméből visszakerült az eredeti állapotába. 

7. Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba. Most bátorságra serkenti magát, s a 
lelkéhez szólva azt mondja neki, hogy legyen nyugodt, mert Isten jóindulatú volt hozzá. A 
nyugalom kifejezés alatt egyesek Magát Istent értik, de ez természetellenes magyarázat. Ezt 
inkább az elme nyugodt és összeszedett állapotát kifejezőnek kell tekinteni. Meg kell ugyanis 
jegyezni, hogy Dávid megvallja: őt magát is súlyosan nyugtalanította és háborgatta a bajok 
felhalmozódása ugyanazon a módon, ahogyan valamennyien izgalomba jövünk, mikor a halál 
félelmei vesznek körül minket. Jóllehet tehát hiába volt Dávidnak rendkívüli bátorsága, mégis 
szorultságba jutott a bánat okából, s a belső remegés úgy elvonta az elméjét, hogy joggal 
panaszkodik a nyugalma elvesztéséről. Kijelenti azonban, hogy Isten kegyelme elégséges volt 
mindezeknek a zűrzavaroknak a lecsendesítésére. 

Megkérdezhető: vajon egyedül Isten kegyelmének a megtapasztalása képes csillapítani 
elménk félelmét és felindultságát, hiszen Dávid kijelenti, hogy megtapasztalván is isteni 
segítségből fakadó megkönnyebbülést, a jövőben nyugodt lesz? Ha a kegyesek csak akkor 
szerzik vissza az elme nyugalmát, mikor Isten a Szabadítójukként lép színre, akkor mennyi 
hely marad a hot gyakorlásához, és mekkora erővel rendelkeznek majd az ígéretek? Hiszen 
nyugodt és csendes várakozás Isten kegyének ama jeleire, melyeket elrejt előlünk, a hit 
kétségtelen bizonyítékát jelenti. S az erős hit megnyugtatja a lelkiismeretet, és lecsillapítja a 
lelket, ezért az „az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad” uralkodik ekkor 
(Fil4:7). S ezért maradnak az istenfélők nyugodtak, még ha az egész világ össze is dől 
körülöttük. Mi tehát a jelentése a nyugodalomba történő visszatérésnek? Erre azt mondom, 
hogy bármennyire is hányattassanak Isten gyermekei ide, s tova, mégis folytonos támogatást 
kapnak Isten Ígéjéből, ezért teljesen és véglegesen nem bukhatnak el. Megelégedvén az Ő 
ígéreteivel, a gondviselésére bízzák magukat, mégis súlyosan aggódnak a nyugtalanító 
félelmek miatt, és szánalmasan hányattatnak a kísértések viharai közepette. Amint azonban 
Isten a segítségükre siet, nemcsak belső békesség uralkodik el az elméikben, hanem a 
kegyelme megnyilvánulásától alapot kapnak az örömhöz és a boldogsághoz. Erről az utóbbi 
nyugodtságról beszél itt Dávid – kijelentvén, hogy az elme háborgásának minden 
kiterjedtsége ellenére most eljött az ideje annak, hogy nyugodtan örvendezzen Istenben. A גמל 
gamal szót helytelenül fordítják a megjutalmazni kifejezéssel, mert a héberben rendszerint azt 
jelenti: kegyben részesíteni, valamint viszonyozni, amit a következő igeversben is megerősít, 
ahol azt mondja, hogy a lelke megszabadult a haláltól. Ez tehát tulajdonképpen viszonzás, 
nevezetesen az, hogy Isten, megszabadítván őt a haláltól, kitörölte a szeméből a könnyeket. A 
szórend felcserélődik, mert mi inkább úgy mondanánk: megszabadítottad lábamat az 

                                                
2498 A Septuaginta e fordítása a gyengeség elképzelését is sugallja, amit Fry is elfogadott a saját olvasatában: „Az 
Úr megőrzi a gyengét”. „A פתאים szokásos jelentése”, mondja, „simplices, fatui, persuasu faciles, de szerintem a 
Septuaginta megőrizte az igeszakasz eredeti jelentését: Φυλασσων τα νηπια ο κυριος. A פתה vezérelve a lazaság, 
vagy engedékenység, s ez vonatkozhat akár a test gyengeségére, akár az elme képességeire, mikor az a bánat és a 
fájdalom nyomása alatt áll, akár pedig az értelem képességeinek ellankadására, mikor az enged az ostobaság, 
vagy a bűn csábításának.” 
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eleséstől, s szemeimet a könnyektől, majd utána azt, hogy megszabadítottad lelkemet a 
haláltól, mert ezt a szórendet szoktuk követni, ahol a legfontosabb körülményt utoljára 
említjük. A héberek között azonban az efféle szókapcsolatok, mint amit ebben az 
igeszakaszban is látunk, egyáltalában nem helytelenek. Ez a jelentésük: Isten nemcsak a 
küszöbön álló haláltól mentett meg engem, de további kedvességgel bánt velem, elűzvén a 
szomorúságomat, és kinyújtván a kezét, meggátolván ezzel engem a megbotlásban. Isten 
kegyelmét magasztalja fel, amiért helyreállíttatott az életre az, aki már majdnem halott volt. 

9. Az Úr orczája előtt fogok járni. Az Úr jelenlétében járni véleményem szerint 
ugyanaz, mint az Ő őrizete alatt élni. Így tehát Dávid azt várja, hogy folytonos biztonságot 
fog élvezni. Semmi sem kívánatosabb ugyanis, mint hogy Isten vigyázzon ránk, s életünket az 
Ő védelmező gondoskodása ölelje körül. A gonoszok valóban biztonságban érzik magukat, 
minél messzebb vannak Istentől, de a kegyesek akkor tartják magukat boldogoknak ebben az 
egy dologban, ha életük egész folyamát Ő irányítja. S az élőknek földje kifejezés 
hozzátételével azt az utat akarja megmutatni nekünk, amelyet követnünk kell, hiszen 
majdnem minden pillanatban újabb pusztulás fenyegetne, ha Ő nem figyelne ránk. 

 
10. Hittem, azért szólok majd;2499 noha igen megaláztatott valék. 
11. Csüggedezésemben ezt mondtam én: Minden ember hazug.2500 
 
10. Hittem. Azért, hogy ez a csodálatos szabadulás még látványosabb lehessen, ismét 

elmeséli azt a közvetlen veszélyt, melybe került. Annak kimondásával kezdi, hogy a szív 
valódi őszinteségével szólt, s nem hagyta el semmi az ajkait, ami ne lett volna a hosszas 
elmélkedés és az érett megfontolás gyümölcse. Ezt jelenti a hittem, azért szólok majd mondat: 
szavak, melyek a szív teljes szeretetéből fakadtak. A 2Kor4:13-ban Pál, idézvén ezt az 
igeszakaszt a görög változatot követi: „Hittem és azért szóltam”. Máshol már megjegyeztem, 
hogy az apostolok célja nem minden szó, és szótag megismétlése volt: elég nekünk annyi, 
hogy Pál Dávid szavait megfelelően használta a maguk helyes és természetes értelmében arra 
a témára, amire ott utal. Közvetve a korinthusbeliekre vonatkoztatva, akik a felhők fölé 
magasztalták fel magukat úgy, mintha kivételt képeznének az emberiség közös sorsa alól, ezt 
mondja: „Hittem, ezért mondtam, hogy Aki egyszer feltámasztotta Krisztust a halálból, ki is 
fogja terjeszteni majd Krisztus életét miránk”, azaz, hiszem, azért mondom. Tehát azzal 
vádolja a korinthusbelieket, hogy nem vetik magukat alázatosan alá Krisztus keresztjének, 
főleg mivel a hitnek ugyanazzal a lelkével kellett volna beszélniük, mint amivel ő maga is 
szólt. A כי ki kötőszót, amit azért-nak fordítottunk, a héber igemagyarázók elválasztó 
kötőszónak tekintenek, de a helyesebb jelentése, amit a legjobb tanárok is támogatnak, ez: 
Nem mondok mást, csak a szívem érzéseit. Az igeszakasz menete is megköveteli ezt, 
nevezetesen hogy az ajkak külső megvallásai feleljenek meg a szív belső érzéseinek, mert 
sokan beszélnek megfontolatlanul, s mondanak olyasmiket, amik meg sem fordultak a 
szívükben. „Senki se képzelje, hogy értelmetlen, vagy túlzó kifejezéseket használok: amit 
mondok, az nem más, mint amiben valóban hiszek.” Ebből azt a hasznos tantételt tanuljuk 
meg, hogy a hit maradhat tétlen a szívben, de szükségszerűen meg kell nyilvánulnia. Itt a 
Szentlélek egyesíti szent kötelékekkel a szív hitét a külső megvallással, s „amit Isten 
                                                
2499 A Károli-fordítás szerint: Hittem, azért szóltam – a ford. „Hittem, azért szóltam. Szilárdan hiszem, amit 
mondok, ezért nincsenek skrupulusaim a kimondásában. Ezt össze kell kapcsolni az előző igeverssel, s a pontot a 
szóltam után kell tenni.” – Horsley. 
2500 Horsley változata: „’A kétségbeesés eksztázisában azt mondtam ,hogy az egész emberi faj becsapás’. 
’Becsapás’, hazugság, csalás, semmiség, céltalanság. Így értelmezi Mudge ezt az utóbbi részt. Okosan jegyzi 
meg, hogy a ה toldalék a כל האדם kifejezést az egész fajra vonatkozó gyűjtőnévvé teszi. Minden embert, vagy az 
összes embert a כל אדם kifejezés jelentene ה nélkül.” Fry hasonlóképpen fordít: „Az egész emberiség egy 
hazugság, vagy” jegyzi meg, „olyasvalami, ami a vele kapcsolatos reménységet veszni hagyja és meghiúsítja 
(mert a hazugságnak fordított szó ezt jelenti).” 
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egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza”. Azok a képmutatók tehát, akik spontán módon 
burkolják homályukba a hitüket, áruló módon rontják meg Isten Ígéjének egészét. 
Emlékeznünk kell azonban arra, hogy a sorrend, amit Dávid betart, Isten minden gyermekétől 
megköveteli a hitet, mielőtt bármi megvallást tehetnének a szájukkal. De amint már mondtam, 
az őt érő közvetlen veszélyről beszél, hogy még jobban kiemelhesse azt a biztonságot, és 
szabadítást, amit Isten kegyeskedett neki megadni. 

11. Csüggedezésemben ezt mondtam én. Egyesek szerint a חפז chaphaz szó jelentését 
sietséget, vagy menekülést jelent, s úgy tekintik, hogy ez annak kifejezése, amit Dávid 
mondott, mikor nagy sietséggel menekült Saul elől. Mivel azonban jelképesen félelmet jelent, 
nekem kétségem sincs afelől, hogy Dávid itt azt jelenti ki: lélekben megdöbbentnek és 
elcsüggedtnek érezte magát, mintha egy szakadék szélén állt volna, pillanatokra a mélységbe 
zuhanástól. Elismeri, hogy mikor ennyire félelmetesen gyötrődött elmében, a szíve majdnem 
vele együtt elsüllyedt. A szövegmagyarázók nem értenek egyet az igevers második részét 
illetően. Az egyik részük azt vallja, hogy Dávid kijelenti: kételkedett a királyság neki Sámuel 
próféta által tett ígéretében. Ahhoz, hogy Sámuel alkalmas bizonyságtevő volt, kétség sem 
fér, mikor azonban Dávid látta, hogy elűzték a szülőföldjéről, s különböző formákban mindig 
ki volt téve a halálnak, legyőzhette volna a kísértés, mely szerint Sámuel hiába és hatástalanul 
kente fel. Szerintük az igeszakasz jelentése ez: majdnem elpusztultam menekülés közben, s a 
nekem adott ígéret elillant, sőt, csalódtam hiábavaló reménységben. Mások ezzel ellentétes 
magyarázatot adnak az igeszakaszra, s kijelentik, hogy Dávid felülkerekedett a kísértésen, így 
mikor a Sátán a mesterkedéseivel kétségbe akarta ejteni, azonnal talpra állt, s így vágta el a 
hitetlenség minden lehetőségét: „Mit csinálsz te nyomorult ember, hová sietsz? Hazugságot 
mersz akár csak közvetve is tulajdonítani Istennek? Sőt inkább Ő legyen igaz, és a 
hiábavalóság, a hamisság és hitszegés a te ajtódon kopogtassanak.” Szerintem ezt a tanítást 
általánosabban kell értelmezni, miszerint Dávid ezt nem közvetlenül önmagára értette, hanem 
az elméje összezavarodott, s véletlenül belegabalyodván a Sátán csapdáiba, képtelen volt 
bármiben megbízni. A kegyesek gyakorta megrendülnek, s a Sátán a legmélyebb sötétség 
állapotába viszi bele, Isten Ígéje pedig majdhogynem elhagyja őket. Mégsem vetik el a 
bizodalmukat, s nem vádolják Istent szándékosan hazugsággal, hanem inkább megzabolázzák 
a gonosz gondolatokat. Az ezt mondtam ige a héberben a szilárd meggyőződést fejezi ki, 
ahogyan a franciában mondjuk: J’ay conclu, ou resolu, Elhatároztam, vagy eldöntöttem, ezért 
úgy kell értenünk, hogy ez a kísértés nem volt képes behatolni Dávid szívébe anélkül, hogy ő 
azonnal ne állt volna annak ellent. Következésképpen az általam adott magyarázat a helyes, 
miszerint Dávid nem látta Istent a mentális sötétségnek ebben az időszakában. A kegyesek 
akarattal nem szólnak Isten ellen, vagy nem kérdezik, hogy Ő igaz-e, vagy sem, sőt, ez a 
borzalmas istenkáromlás még az elméjükbe sem vésődik be. Épp ellenkezőleg, amint 
felmerül, azonnal elűzik maguktól és utálattal tekintenek rá. Mindazonáltal néha megtörténik, 
hogy annyira megzavarodnak, hogy nem látnak mást, csak hiábavalóságot és hazugságot. Ez 
volt Dávid megtapasztalása is a félelme és zavara során: úgy érezte, mintha sűrű köd 
ereszkedett volna a látására. „Nincs bizonyosság, nincs biztonság. Mit gondoljak? Kiben 
bízzak? Kihez folyamodjak?” Gyakran tanakodnak a kegyesek így önmagukkal, s nincs 
bizalmuk az emberekben. Lepel terül a szemükre, ami megakadályozza őket Isten 
világosságának a meglátásában, s csak csúsznak-másznak a földön, amíg a mennyből 
felemeltetvén el nem kezdik ismét meglátni Isten igazságát. Dávid célja, amint azt már 
korábban említettem, Isten kegyelmének magasztalása volt minden vonatkozásban, s ebből a 
célból, a megpróbáltatásairól beszélve, ismeri el, hogy nem érdemelte meg az isteni segítséget 
és vigasztalást, mert eszébe kellett volna jutnia, hogy a próféciára támaszkodva minden 
hitetlenségen felül kellett volna kerekednie. Ezt, mondja, nem tette meg, mert az elméje 
háborgásának köszönhetően nem látott mást, csak hiábavalóságot. Ha a hite ezen a heves 
módon megrendült, mit fogunk tenni mi, ha Isten nem támogat minket? Figyelmesen meg kell 
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vizsgálnunk ezt a próbát, mert elképzelésünk sem lehet ezekről a támadásokról mindaddig, 
amíg ténylegesen meg nem tapasztaljuk őket. Egyidejűleg azonban emlékezzünk arra is, hogy 
a Dávid elleni támadások csak átmenetiek voltak, s addig tartottak, amíg a kételyek 
megzavarták őt annak következtében, hogy megfeledkezett a próféciáról. 

 
12. Mivel fizessek az Úrnak? Minden jótéteménye nálam [van].2501 
13. A megváltás poharát2502 felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. 
14. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. 
 
12. Mivel fizessek az Úrnak. Most jámbor rajongással kiáltja, hogy Isten 

jótéteményeinek sokasága nagyobb volt, semhogy szavakat talált volna a szíve hálás 
érzéseinek kifejezésére. A Mivel fizessek? kérdés hangsúlyos, és azt jelenti, hogy nem a 
vágynak, hanem az eszközöknek volt híjával a hálaadáshoz Istennek. Elismervén a 
tehetetlenségét, az egyetlen dolgot teszi, amire képes volt: felmagasztalja Isten kegyelmét, 
amennyire csak tőle telik. „Rendkívül szeretném ellátni a kötelességemet, de mikor 
körülnézek, nem találok semmit, ami a megfelelő viszonzás lehetne.” Egyesek a nálam [van] 
kifejezést úgy értik, hogy Dávid elméjébe mélyen belevésődött Isten minden vele közölt 
jótéteménye, s erre emlékezett. Mások a Septuagintával egyetemben beszúrják a birtokragot: 
Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való [nálam levő, nekem adott] jótéteményéért? De 
sokkal jobb az igevers első mondatát teljes mondatnak megtenni, pontot (kérdőjelet) téve az 
Úrnak szó után, ugyanis miután megvallotta a tehetetlenségét, vagy inkább azt, hogy semmit 
sem tud felajánlani Istennek elégséges ellentételezésként, egyben ennek megerősítéseképpen 
azt is hozzáteszi, hogy nemcsak egyetlen jótétemény-sorozat kötelezi őt erre, hanem a 
megszámlálhatatlanul sok jótétemény változatossága. „Nincs jótétemény, aminek alapján 
Isten nem tett volna engem az adósává, miképpen tudnám hát visszafizetni Neki mindent?” 
Minden ellenszolgáltatás híjával, a hálaadás kifejezéséhez kellett folyamodnia, mint az 
egyetlen viszonzáshoz, amiről tudta, hogy elfogadható lesz Isten számára. Dávid példája 
ebben az esetben arra tanít minket, hogy ne vegyük Isten jótéteményeit könnyedén, vagy 
könnyelműen, mert ha az értéküknek megfelelően becsüljük meg azokat, már mikor 
rágondolunk, annak is bámulattal kellene eltöltenie minket. Közöttünk senki sincs, akire Isten 
ne halmozta volna a jótéteményeit. De a büszkeségünk, ami miatt szélsőséges elméletekre 
ragadtatunk, s ez elfeledteti velünk ezt a tanítást, melynek mindazonáltal meg kellene 
ragadnia a lankadatlan figyelmünket. 

13. A megváltás pohara. Egy szokásra utal, ami a törvény alatt volt elterjedt. Mikor 
ugyanis ünnepélyes hálát adtak Istennek, egy ünnepet is kijelöltek, melynek során a hálájuk 
jeleként szent italáldozatot is bemutattak. Ez volt a jele a szabadulásuknak az egyiptomi 
rabszolgaságból, s emiatt hívták ezt a megváltás poharának.2503 A segítségül hívás kifejezés 
                                                
2501 A Károli-fordítás szerint: Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? – a ford. 
2502 A Károli-fordítás szerint: A szabadulásért való poharat – a ford. “C’est, des deliverances.” — Széljegyzet. 
“Azaz, a szabadulásét.” 
2503 Azt, hogy ez utalás a pohár borra az eucharisztikus áldozat idején, nagyon általánosan elismerik az 
igemagyarázók. Az áldozatot követő ünnepen a családfő egy pohár bort vett a kezébe, és ünnepélyesen hálát 
adván Istennek a megtapasztalt könyörületért, először ő maga ivott abból, majd körbeadta minden jelenlevőnek, 
hogy ők is igyanak abból. „A zsoltáros által itt említett poharat”, mondja Cresswell, „valószínűleg a héber 
családfő használta a saját házában, miután elfogyasztották az általa bemutatott (3Móz7:11) hálaáldozat 
maradékát. Mikor az egyik kezével felemelte a pohár bort, segítségül hívta Isten nevét, és hálát adott Neki. A 
modern zsidók hasonló ceremóniát tartanak évente az őseiknek az egyiptomi rabszolgaságból történt 
kiszabadulása emlékére.” Egyesek valóban tagadják,hogy itt bármiféle utalás lenne az eucharisztikus 
áldozatokra, mint például Hengstenberg, aki megjegyzi, hogy ez a közösségi pohár merő feltételezés. Az ünnepi 
áldozatok bevezetésében valóban nincs szó erről a pohárról, de a Mt26:29-30-ban a Húsvét ünnepén például egy 
pohár bor megivása és dicséret éneklése része volt a hagyománynak. A zsidó hagyományból azt is megtudjuk, 
hogy ez volt az ókori gyakorlat. Lásd Lightfoot Horae Hebraicae a Máté 26-ról. Urunk szemlátomást a zsidó 
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Isten nevének ünneplését jelenti, s ezt fejezi ki rögtön utána még konkrétabban, mikor azt 
mondja, hogy megadja a fogadásait a kegyesek gyülekezetében, mert egyedül a szentélyben 
lehetett áldozatokat bemutatni. A szavak jelentése az, hogy a kegyeseknek nem kell túl sokat 
aggódniuk a kötelességeik ellátásának módját illetően. Isten nem követel meg tőlük olyan 
viszonzást, amelyről tudja, hogy képtelenek megadni, hanem megelégszik a puszta és 
egyszerű elismeréssel. A megfelelő viszonzás az, ha mindenért az Ő lekötelezettjeinek tartjuk 
magunkat. Ha Isten ennyire kedvesen és jóságosan bánik velünk, mi viszont elmulasztunk 
neki az Általa megkövetelt hálaadással adózni a szabadulásunkért, azzal a gondatlanságunk 
csak még aljasabbá válik. S természetesen azok méltatlanok, azt mondom, nem hogy a világi 
javak, de még az éltető napfény és a belélegzett levegő élvezetére is, akik megfosztják a 
Szerzőjüket még attól a csekély viszonzástól is, ami törvényesen kijár Neki. A mózesi rituálé 
valóban eltöröltetett, s vele együtt az a külsődleges italáldozat is, amire itt Dávid utal, de a 
lelki szolgálat, amiképpen megtaláljuk a Zsolt50:23-ban: „a ki hálával áldozik, az dicsőít 
engem”, még mindig hatályban van. Tartsuk azonban észben, hogy Istent törvényesen 
dicsérjük, mikor nemcsak nyelvvel dicsérjük, de felajánljuk Neki önmagunkat, és 
mindenünket, amint csak van. S nem azért, mert Istennek abból bármiféle haszna származik, 
hanem mert ésszerű, hogy a hálánk ezen a módon fejeződjön ki. 

14. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom. A kegyességének állhatatossága ragyog 
fel abban, hogy a veszélyek közepette esküdött meg Istennek. S most megerősíti, hogy 
semmiképpen sem feledkezett meg ezekről a kötelezettségvállalásokról ellentétben a legtöbb 
emberrel, akik mikor Isten keze súlyosan rájuk nehezedik, rövid ideig könyörögnek a 
segítségéért, de aztán hamarosan a feledés homályába borítják a kapott szabadulást. A 
Szentlélek Isten valódi tiszteletéről beszélve nagyon helyesen köti össze eltéphetetlen 
kötelékekkel az istentisztelet eme két részét: „hívj segítségül engem a nyomorúság idején”, 
majd „én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem” (Zsolt50:15). Ha bárki abszurdumnak 
tartja, hogy a kegyesek úgy lépnek szövetségre Istennel, hogy fogadásokat tesznek Neki a 
jóváhagyása elnyerése végett, arra azt mondom: ők nem úgy ígérik a dicséret áldozatát, hogy 
hízelkedéssel csillapítsák Őt le, mintha hozzájuk hasonló halandó volna, vagy hogy 
valamiféle jutalom ígéretével magukhoz kössék Őt, mert Dávid korábban már tiltakozott az 
ellen, hogy bármiféle ellentételezést adna. A fogadás célja és használata először is arra irányul 
tehát, hogy megerősítsék a szíveiket azzal a meggyőződéssel, hogy megkapnak mindent, 
bármit is kérnek. Másodszor, hogy még buzgóbbak legyenek a hálaadásban Isten 
jótéteményeiért. Isten gyermekeinek megsegítése végett az erőtlenségükben a fogadás 
kiváltsága biztosan megadható nekik, mert ezzel az Ő legkegyelmesebb Atyjuk ereszkedik le 
hozzájuk és engedi meg nekik, hogy bensőséges beszélgetésbe bocsátkozzanak Vele, 
amennyiben a fogadásaikat az általam említett célból teszik. Történjék akármi, semmit sem 
szabad megpróbálni az Ő engedélye nélkül. S ezért még nevetségesebbek a pápisták, akik az 
itt elhangzottakat ürügyként felhasználva mindenféle fogadást, legyenek azok bármennyire 
ostobák, abszurdak és elhamarkodottak, a védelmükbe vesznek úgy, mintha az ittasság is 
törvényes lenne, mert Isten megengedi, hogy együnk. 

 
15. Az Úr szemei előtt drága az ő szelídjeinek2504 halála. 

                                                                                                                                                   
szokást utánozva családfőként a Húsvét ünnepén „a pohárt vévén, minekutána hálákat adott” (Lk22:17). Erre a 
szokásra utalva nevezi Pál ezt a poharat az úrvacsorában „a hálaadás poharának” (1Kor10:16). A zsoltáros tehát 
itt arra a szándékára utal, hogy nyilvánosan ad hálát Istennek a neki adott kegyeiért. Volt italáldozat, melynek 
bemutatását a mózesi törvény rendelte el a templomban minden reggel és este (3Móz28:7), s egyesek úgy vélik, 
itt erre történik utalás, s megjegyzik, hogy a zsoltáros most a templomban van, ételáldozatot, italáldozatot és 
egyéb áldozatokat mutatván be az Úrnak. 
2504 A Károli-fordítás szerint: kegyeseinek – a ford. 
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16. Uram! én bizonyára a te szolgád vagyok; szolgád vagyok én, a te szolgáló 
leányodnak fia, te oldoztad ki az én köteleimet. 

17. Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül.2505 
18. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt, 
19. Az Úr házának tornáczaiban, te benned, oh Jeruzsálem! Dicsérjétek az Urat! 
 
15. Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála. Most Istennek a kegyeseket 

illető gondviselésének általános tanításával folytatja, amennyiben Ő megsegíti őket a szükség 
idején: életük drága az Ő szemében. Ezzel a pajzzsal védi magát a halálfélelemtől, mely 
gyakran ránehezedett, s amitől azt képzelte, mindjárt elnyelettetik. Mikor veszélyben 
vagyunk, és Isten látszólag nem figyel oda ránk, akkor megvetett, szegény szolgáknak 
tekintjük magunkat, s életünket is semmit érőnek véljük. S tudatában vagyunk: mikor a 
gonoszok észreveszik, hogy nincs védelmünk, akkor annál dühödtebben lépnek fel ellenünk, 
mintha Isten se az életünkkel, se a halálunkkal nem törődne. A téves tanításukkal szemben 
hozakodik elő Dávid a kijelentéssel: Isten nem becsüli olyan kevésre a szolgáit, hogy kitenné 
őket a véletlen halálnak.2506 Mi valóban ki lehetünk téve egy időre a szerencse és a világ 
forgandóságainak, de mindazonáltal mindig megvan az a vigasztalásunk, hogy Isten végül 
majd nyíltan megmutatja, milyen drágák Neki a lelkeink. Ezekben az időkben, mikor ártatlan 
vért ontanak, s a gonosz megvetők dühödten magasztalják fel magukat úgy, mintha a 
legyőzött Isten felett diadalmaskodnának, támaszkodjunk szilárdan arra a tanításra, hogy a 
kegyesek halála, amely annyira értéktelen, sőt szégyenletes az emberek szemében, Isten 
számára annyira értékes, hogy még a haláluk után is kinyújtja a kezét feléjük, s félelmetes 
példákkal szemlélteti, mennyire utálja azok kegyetlenségét, akik igazságtalanul üldözik a 
jókat és egyszerűeket. Ha a könnyeiket is tömőbe szedi (Zsolt56:9), miképpen engedné, hogy 
a vérük elpusztuljon? A maga idejében majd beteljesíti Ézsaiás jóslatát, miszerint „felmutatja 
a föld a vért” (Ézs26:21). S hogy helyet adjunk Isten kegyelmének, öltözzük fel a szelídség 
lelkét, ahogyan a próféta is, a kegyeseket szelídeknek nevezve felszólítja őket: csendesen 
hajtsák meg a fejüket és hordozzák a kereszt terhét, hogy béketűréssel nyerhessék meg a 
lelkeiket (Lk21:19). 

16. Uram! én bizonyára a te szolgád vagyok. Ahogyan az előző versben azzal 
dicsekedett, hogy Isten benne példáját mutatta az Ő kegyesek iránti atyai gondoskodásának, 
itt speciális módon vonatkoztatja magára az általános tanítást, kijelentvén: a kötelékei 
megoldódtak annak következtében, hogy Isten gyermekei közé számláltatott. A kötelék 
kifejezést használja, mint olyasvalaki, akinek a kezeit és a lábait összekötötték, és így 
vezették a hóhér elé. A szabadulása okaként megjelölve azt, hogy ő Isten szolgája, 
egyáltalában nem henceg a szolgálatával, hanem inkább Isten feltétel nélküli kiválasztására 
utal. Mi ugyanis nem tehetjük magunkat az Ő szolgáivá, mert ezt a megtiszteltetést kizárólag 
az Ő örökbefogadása ruházza ránk. Ezért jelenti ki Dávid, hogy nem pusztán Isten szolgája 
volt, hanem az Ő szolgálóleányának fia. „Anyám méhétől fogva, még mielőtt megszülettem 
volt ez a megtiszteltetés rám ruházva.” Ezzel tehát mindazok általános példájaként mutatja be 
önmagát, akik Isten szolgálatára szánják oda, s az Ő védelme alá helyezik magukat, hogy ne 
aggódjanak a biztonságuk miatt, miközben Ő védelmezi őket. 

                                                
2505 „Ez látszólag a 3Móz7:12-ben előírt áldozatot jelenti, mert az Úr házának tornácait említi. A Zsolt50:23 és 
50:12 talán csak hálaadást jelentenek, míg a Zsolt69:30 bizonyosan mindkettőt.” – Secker érsek. 
2506 „Mert az, hogy a haláluk drága, valójában azt jelenti: Isten oly nagy értékűre becsüli, hogy még annak sem 
adja át könnyen, aki a legjobban óhajtja. Absolon ellenségesen üldözte Dávidot és vágyott a halálára, és nagy 
örömet okozott volna az neki, mert a legnagyobb jónak tartotta, ami őt érhette. Isten azonban nem adta ezt meg 
neki, s nem is teljesíti a kegyesek ellenségeinek ezt a vágyát, különösen azoknak, akik az Ő megtartásában 
bíztak, mint Dávid is.” – Hammond. 
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17. Néked áldozom hálaadásnak áldozatával. Megint megismétli, amit a nyilvános 
hálaadásról mondott, mert nemcsak titkos vonzalommal kell kimutatnunk Isten előtt a 
kegyességünket, hanem annak nyílt gyakorlásával is az emberek szeme láttára. Dávid a 
néppel együtt betartotta a törvény rítusait, tudván, hogy ezek abban az időben nem értelmetlen 
szolgálatok voltak. Miközben azonban ezt tette, konkrétan utalt a célra, amiért ezek 
elrendeltettek, s főleg a dicséret áldozatát, ajkainak tulkait kínálja. Beszél az Úr házának 
tornácairól, mert abban az időben csak egyetlen oltár létezett, amelytől törvénytelen volt 
eltávozni, s Isten azt akarta: ott tartsák a szent szolgálatokat, hogy a kegyesek kölcsönösen 
buzdíthassák egymást a kegyesség művelésében. 
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117. zsoltár 
 
1. Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!2507 
2. Mert megerősíttetett2508 az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága 

megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat! 
 
1. Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok. A Szentlélek a próféta szájával buzdította 

minden nemzetet Isten kegyelme és hűsége dicséretének ünneplésére, ezért Pál a Róma 
levélben joggal tekinti ezt az egész világ elhívására vonatkozó próféciának (Rm5:11). De 
miképpen lehetnek alkalmasak a hitetlenek Isten dicséretére, akik jóllehet nincsenek teljes 
mértékben megfosztva a kegyelmétől, mégsem érzik azt, és nem ismerik az Ő igazságát sem? 
Céltalan lenne tehát a próféta számára a pogány nemzetekhez szólni, amíg nincsenek 
egybegyűjtve a hit egységébe Ábrahám gyermekeivel. Nincs tehát semmi alapjuk ahhoz, hogy 
szofista érveikkel bírálni próbálják Pál gondolkodását. Elismerem, hogy a Szentlélek máshol a 
hegyeket, a folyókat, a fákat, az esőt, a szeleket és a villámot szólítja fel arra, hogy 
visszhangozzák Isten dicséretét, mert az egész Teremtés csendben hirdeti Őt Alkotójának. 
Másként dicsérik azonban Őt a racionális teremtmények. A megjelölt ok az, hogy Isten 
kegyelme és igazsága elegendő alapot szolgáltat a dicséretének ünnepléséhez. Emellett a 
próféta nem úgy érti, hogy Istent mindenütt dicsérik majd a pogányok között, mivel az Ő 
jellemének ismerete Júdeának egy szűk területére korlátozódott, hanem hogy ennek el kell 
majd terjednie az egész világon. Először azért parancsolja meg, hogy dicsérjék Istent, mert a 
jósága megnövekedett, vagy megerősödött, a héber kifejezés ugyanis mindkét jelentést 
megengedi. Másodszor pedig azért, mert az Ő igazsága szilárd marad örökké. Miképpen 
lehetséges hát, hogy akik ki vannak választva az Ő dicséretére, brutális érzéketlenséggel 
átsiklanak a jósága felett és becsukják a füleiket az Ő mennyei tanítása előtt? Isten igazsága 
ebben az igeszakaszban tulajdonképpen az Ő kegyelme bizonyítékaként van megemlítve. 
Mert Ő még akkor is igaz, ha az egész világot kárhozattal és pusztulással fenyegeti. A próféta 
azonban a kegyelmét tette előre, hogy hűsége és igazsága, melyek atyai jóságát bizonyítják, 
bátoríthassák a kegyesek szívét. Hatalma és igazságossága ugyanúgy dicséretre méltók, mivel 
azonban az emberek őszintén soha nem dicsérik Istent, míg meg nem érzik az Ő jóságának 
előízét, a próféta nagyon jogosan választja ki Isten kegyelmét és igazságát, mint egyetleneket, 
melyek megnyitják azok száját, akik némák az Ő dicséretében. Mikor örökkévalónak mondja 
az Ő igazságát, azt nem állítja úgy szembe a kegyelmével, mintha az egy adott ideig tartó 
virágzás után azonnal elmúlna, vagy ugyanezen az alapon mondhatnák, hogy a kegyelméhez 
viszonyítva csekély volt, amiről azt mondja, hogy nagy. Az igeszakasz jelentése tehát az, 
hogy Isten kegyelme irántunk gazdag, s állandóan árad ránk, mert egyesült az Ő örök 
igazságával. Ha úgy olvassuk, hogy a kegyelme megerősítést nyert, minden nehézség eltűnik, 
mert akkor mind az állandóság, mind a szilárdság ékesíteni fogják mind a kegyelmét, mind az 
igazságát. 

                                                
2507 „Az, hogy itt a mind ti pogányok, majd a következő mondatban a mind a népek a legnagyobb terjedelemben jelenti a 
pogány világ minden nemzetét, minden népét, sőt a πασαν κτισιν, ’az egész teremtést’, és a κοσμον απαντα, ’a széles 
világot’, Mk16:15, kiderül egyrészt a Mt28:19-ből, ahol párhuzamosan a Szent Márknál olvasható kifejezésekkel csak a 
παντα τα εθνη, ’az összes nemzet’ található, de különösen a Rm15-ből. Utóbbiban Isten arra vonatkozó céljának bizonyítéka 
nyer megerősítést más szövegekkel együtt a jelen zsoltár e szavaiban, hogy a pogányok is befogadtassanak az egyházba, s a 
hívő zsidókkal együtt a keresztyén szeretet és hit egy közösségében egyesüljenek, egy gyülekezetben dicsérvén az Urat. S 
nemcsak konkrétan idézi az 1. verset: ’Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek’ (11. vers), 
hanem a bizonyságtételek elején is olyan kifejezéseket használ, – ’az Isten igazságáért’ (8. vers), ’az Úr irgalmasságáért, vagy 
kegyelmességéért’ (9. vers) – melyek itt a 2. versben szerepelnek.” – Hammond. 
2508 Károlinál: nagy az ő kegyelme – a ford. “Ou, multipliee.” — Széljegyzet. “Vagy, megsokszorozódott.” 
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118. zsoltár 
 
A zsoltár megírásának idején, bármikor is történt, Dávid, már rendelkezvén a királyi 

hatalommal, s tudatában lévén annak, hogy az egyház általános jóléte végett uralkodik, 
Ábrahám minden gyermekét arra szólítja fel, hogy figyelmesen mérlegeljék ezt a kegyelmet. 
Felidézi a rá leselkedő veszélyeket is, melyek a nagyságuk és változatosságuk folytán 
százszor is megsemmisítették volna őt, ha Isten nem támogatta volna meg csodálatosan. 
Ebből nyilvánvaló, hogy a királyság trónjára nem a saját politikájával, sem emberek 
kegyeiből, sem pedig emberi eszközökkel jutott. Egyben arról is tájékoztat minket, hogy nem 
elhamarkodottan, vagy gonosz mesterkedésekkel törtetett előre, és foglalta el erővel Saul 
királyságát, hanem Maga Isten által kijelölt és beiktatott királyként. Emlékezzünk rá: a Lélek 
célja az volt, hogy ennek a mulandó királyságnak az előképében Isten Fia örök és lelki 
királyságát írja le, amiképpen Dávid is az Ő előképe volt.2509 

 
1. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! 
2. Mondja hát most2510 Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 
3. Mondja hát most az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 
4. Mondják hát most, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 
 
1. Magasztaljátok az Urat. Ebben az igeszakaszban látjuk, hogy Dávid nem csak 

magánemberként ad hálát Istennek, hanem hangosan felszólítja a népet is a kegyesség közös 
gyakorlataiban való részvételre. S teszi ezt nemcsak azért, mert mennyei kijelölés alapján vált 
a többiek vezetőjévé és tanítójává, hanem mert Isten, királyi hatalommal ruházván fel őt, 
kimutatta a lesújtott egyház iránti szimpátiáját. Ezért buzdítja az izraelitákat Isten 
                                                
2509 Kálvin ezt a zsoltárt Dávidnak tulajdonítja, mivel azonban nincs bevezetője, bizonytalan a szerzője. Ebben a 
dologban, valamint a megírása alkalmát illetően különféle nézetek léteznek az igemagyarázók között. 
Hengstenberg szerint a zsidók visszatérését a babiloni fogságból, valamint a második templom alapkövének 
letételét ünnepli. Ennek alátámasztása végett idézi az Ezsdr3:11-et. Phillips valószínűsíti, hogy „akkor írták, 
mikor Dávidot királlyá készültek kenni Hebronban Izrael törzsei felett (2Sám5), mert a beiktatását megelőzően 
nagyon sok veszélynek volt kitéve mind a nyílt ellenségei, mind Saul és pártja részéről. Ki volt téve a 
filiszteusok (1Sám29), továbbá az amálekiták (1Sám30) ellenségességének. Az előzőből biztonságban 
megmenekült, az utóbbiakat csatában győzte le. S jóllehet már régóta ki volt választva Izrael királyának, hosszú 
időn át komoly üldöztetést szenvedett el. Kénytelen volt a biztonság kedvéért elmenekülni országából, s csak 
Saul halála után szűntek meg a problémái, mikor felült arra a trónra, ami már régóta őt illette isteni kijelölés 
folytán. Dávidra vonatkozhat tehát ez a zsoltár Hebronban, mert akkor mondhatta: „A nemzetek körülvettek 
engem. Az Úr megostorozott, de nem adott át a halálnak. A kő, amit az építők elvetettek, vált a szegletkővé. Ez 
az Úr cselekedete: csodálatos ez a szemeink előtt.” Egyesek azonban Ezékiás korára teszik a zsoltár megírását, 
mások pedig Izrael történelmének arra az időszakára, amit a makkabeusok látványos sikerei ékesítenek. „Én 
merném megengedni magamnak”, mondja Walford, „annak eldöntését, hogy ezek közül a vélemények közül 
melyik felel meg a legjobban az igazságnak. Célszerűbb lesz tehát azt megjegyeznünk, hogy a zsoltárt ünnepi 
menetekben olvasták, melyeket a király, vagy valamelyik főember vezetett, bárki is volt az, s akit a papok és az 
egész nép követett a templomba, hogy a hálaadás nyilvános áldozatát bemutassák.” 
2510 A Károli-fordításból a most szó ebből és a következő két igeversből hiányzik – a ford. Horsley nagyon 
helyesen fordítja a נא na héber szót ebben és a következő két igeversben a most helyett az Ó felkiáltó szóval: Ó, 
mondja hát Izrael – Ó mondja hát Áron háza – Ó mondják hát, akik félik az Urat. „A most szó”, jegyzi meg, „a 
mi nyelvünkben nyomatékosító kötőszó, ezért használták a fordítóink a héber nyelv נא kérő kötőszavának a 
kifejezésére. Ám jóllehet a most szó a nyelvünkben valóban nyomatékosító, csak akkor az, ha az ige felszólító 
módban áll, második személyben, mint például ’Tedd meg ezt most nekem’, vagy legalábbis, ha ahhoz a 
személyhez szólunk, akitől a dolgot kérjük. Mikor az נא a harmadik személyű igéhez kapcsolódik, vagy ha a 
személyt, akinek a kérést teljesítenie kell nem közvetlenül van megszólítva, akkor már szóval, vagy kifejezéssel 
fordítandó. A ’minden lehetséges módon’, vagy ’minden eszközzel’ az értelmüket illetően hasonló jelentésű 
kifejezések, de nem eléggé méltók ahhoz, hogy illenének a szent költészet stílusához Az Ó talán a legjobb 
kötőszó ebben az esetben a nyelvünkben megtalálhatók közül.” 
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kegyelmének magasztalására, Akinek a kegyes védelme alatt állította vissza nyilvánvalóan 
őket a biztonságba. A zsoltár elején általánosságban utal Isten jóságára és kegyelmére, s 
röviden önmagát hozza fel az Ő jóságának példájaként, amint azt majd meglátjuk a maga 
helyén. Meg kell emlékeznünk arról, az előző zsoltárnál mondtam, hogy Isten dicséretének 
okát az Ő kegyelmében jelöli meg inkább, mint a hatalmában és az igazságosságában, mert az 
Ő dicsősége jóllehet azokban is felragyog, mi mégsem fogjuk soha azonnal és szívből zengeni 
az Ő dicséretét, amíg le nem győz minket a jósága édességével. A Zsolt51:17-ben láttuk, hogy 
a kegyesek ajkai akkor nyíltak meg Isten dicséretére, mikor látták, hogy Ő volt 
tulajdonképpen a szabadítójuk. A megszólítását Izraelre és Áron gyermekeire korlátozva a 
saját korára volt tekintettel, mert addig az időig az örökbefogadás nem terjedt túl annak az 
egyetlen nemzetnek a határain. Megismétli a rendet, amit a Zsolt116:1-ben említett, mert a 
pogányoktól az isteni elhívással elkülönített Ábrahám gyermekeinek, valamint Áron fiainak 
buzdítása után, akiknek a papságuk következtében élen kellett volna járniuk a 
zsoltáréneklésben, Isten más imádóihoz intézi a szavait, mert sok képmutató volt az izraeliták 
között, akik bár helyet foglaltak az egyházban, abban mégis idegenek voltak. Ez nem 
összeegyeztethetetlen azzal, amit Dávid a prófétaság lelkével mond Krisztus jövőbeli 
királyságáról. Az a királyság kétségtelenül kiterjedt a pogányokra, de annak kezdete és 
elsőszülöttei Isten választott népe között voltak. 

 
5. Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett 

engem az Úr. 
6. Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember? 
7. Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre. 
8. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 
9. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. 
 
5. Szükségemben segítségül hívám az Urat. Itt a korábban említett tanítás konkrét 

alkalmazását látjuk Dávid személyére. Ezzel összekapcsolta az egész egyház örömét is, mert 
azok közös jóléte végett tartotta meg őt az Isten. A saját példájával szilárdítja meg a 
kegyeseket, megmutatván nekik, hogy nem kell elcsüggedniük a megpróbáltatás napján. 
Szemlátomást szándékosan megy elébe az ellenvetésnek, amely az emberek agyában szokott 
felbukkanni, mikor Isten jóságát hirdetik: „Miért engedi meg, hogy szolgáit ennyire 
fájdalmasan nyomorgassák és kínozzák?” Dávid tehát arra emlékezteti őket, hogy Isten 
kegyelme mindazonáltal soha nem mond csődöt, mert imában mindig a rendelkezésünkre áll a 
vigasztalás és az orvosság minden bajunkra. Az időszak is, melyben az elmondása szerint 
elmondta a könyörgését, amelyre megkapta a szabadítást, tele volt fájdalommal, s ez pedig 
arra tanít minket, hogy a fájdalma megpróbáltatások idején a leghelyesebb nekünk bővelkedni 
az imákban. 

7. Velem van az Úr az én segítőim közt. Egyedül Isten segítségére támaszkodva nem 
pusztán néhány ellenséggel száll szembe, hanem az egész világgal. „Isten keze által 
védelmeztetvén bátran és biztonságosan teszem semmivé az emberek minden mesterkedését.” 
Mikor a világegyetem minden erejét semminek tartjuk Istenhez hasonlítva, akkor adjuk meg 
valójában a Neki kijáró tiszteletet. Ezzel tehát majdnem minden ember hitetlenségét 
megfeddi, akik spontán módon riogatják magukat alaptalan félelmekkel. Valóban mindenki 
vágyik az elme békéjére, de annak következtében, hogy megfosztják Istent a hatalma miatt 
Neki kijáró dicsérettől, a saját hálátlanságuk nem engedi meg nekik ennek az áldásnak a 
felismerését. Ha minden dologban – amint kellene – Isten jótetszésére és hatalmára bíznák 
magukat, akkor mindig készen állnának minden olyan nehézség leküzdésére, az amelyektől 
való félelem időről időre háborgatja őket. Több figyelmet fordítván azonban az emberek 
rosszindulatú próbálkozásaira, mint arra a segítségre, amit Isten képes megadni nekik, 
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megérdemlik, hogy még a hulló falevél susogásától is megrettenjenek. Dávid szándéka ennek 
a fonákságnak a helyesbítése a saját példájával, s erre tekintettel jelenti ki, hogy Isten 
kegyének élvezetével nem fél embertől, mert teljesen meg van arról győződve, hogy Ő képes 
minden alávaló tervtől megmenteni őt, amit neki készítettek. Ha pedig ezt a zsoltárt a 
szabadulását követően írta, akkor látjuk, milyen nagy hasznára volt Isten kegyelmének a 
megtapasztalása. Tehát valahányszor csak megsegít minket Isten, növelje ez a Belé vetett 
bizalmunkat a jövőt illetően, s ne feledkezzünk meg a jóságáról és a hatalmáról, amiket a 
nyomorúságunk során tapasztaltunk meg. Valószínűleg azokat az elmélkedéseit mondja el, 
melyek a megpróbáltatásai során ötlöttek az eszébe. A korábbi feltételezés valószínűbbnek 
tűnik, miszerint a szabadulását követően a jövőre nézve dicsőítette Isten folytonos segítségét. 
Egyesek a én segítőim közt mondatot arra a kis csapatra vonatkoztatják, akiket Dávid maga 
mellé vett, de véleményem szerint ez túl kifinomult, mert nagyon keveset tesz hozzá Isten 
tiszteletéhez, ha úgy számoljuk ama hatszáz közé, akiknek Dávid parancsolt, mintha egy 
volna közülük. Az én magyarázatom egyszerűbb, hogy miért nevezi Istent a segítőjének. 
„Elegendő nekem, ha Isten az én oldalamon áll.” Ha meg is lenne fosztva minden emberi 
segítségtől, akkor sem vonakodna Istent állítani szembe minden ellenségével. 

8. Jobb az Úrban bízni. Látszólag semmi mást, mint egy közhelyet jelent ki, amit 
általánosan elismernek, hogy mikor Istent és embert vetünk össze, akkor Őt végtelemül az 
ember felett állónak kell tekinteni, ezért a legjobb Benne bízni azért a segítségért, amit 
megígért a saját népének. Ezt mindenki elismeri, de mégis, alig van száz között egy, aki teljes 
mértékben meg van arról győződve, hogy Isten egyedül és képes elegendő segítséget adni 
neki. Az az ember emelkedik magas rangra a kegyesek között, aki megelégedvén Istennel, 
soha nem szűnik meg élő reménységet táplálni, még ha nem is talál segítséget a Földön. Az 
összehasonlítás azonban helytelen, mivel nem szabad a bizalmunk legcsekélyebb részét sem 
emberekbe vetni, hanem csak és kizárólag Istenbe. A jelentés semmiképpen sem kétértelmű: a 
zsoltáros az emberek illuzórikus reménységeit teszi nevetségessé, akik ide-oda hányódnak, s 
kijelenti, hogy mikor a világ rájuk mosolyog, akkor büszkék lesznek, és vagy elhagyják Istent, 
vagy elfeledkeznek Róla. Egyesek azon a véleményen vannak, hogy Dávid keserűen 
megfeddi az ellenségeit, akiket megtévesztett a függés Saul kegyeitől. Nekem ez az 
igeszakasz túlontúl korlátolt nézetének tűnik, s számomra nem kérdéses, hogy Dávid itt 
önmagát hozza fel példaként minden istenfélőnek, miszerint akkor aratta le a reménységének 
teljes gyümölcsét, mikor egyedül Istenre támaszkodva türelemmel hordozta el minden földi 
segítség elveszítését. A 9. versben a főemberekkel helyettesíti az embereket, s ez az elképzelés 
kiterjesztése. „Nemcsak azok járnak el ostobán, akik alacsony rangú emberekbe vetik a 
bizalmukat, hanem azok is, akik a leghatalmasabb uralkodókban bíznak, mert a bizalom, amit 
testbe vetnek, végül majd átkozottá válik, de az Úr kegyének élvezete még magát a halált is 
életté változtatja.” 

 
10. Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket. 
11. Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket. 
12. Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak,2511 mint tövis-tűz, mert az Úr 

nevében elvesztém őket. 
                                                
2511 Az itt használt דעכו doachu ige rendszerint azt jelenti: eloltani. Ebben a szövegben azonban minden régi 
változatban a felégetni szóval fordítják. „Ez valószínűvé teszi”, mondja Hammond, „hogy mint ahogyan a héber 
nyelvben sok más szó is ellentétes értelemben használatos, így a דעך, melynek jelentése máshol passzív 
értelemben felemésztetni, vagy kialudni, itt mint εναντιοσημον jelentheti azt, hogy fellobbanni, vagy aktív 
értelemben, amiképpen az arab nyelvben is használatos, hevesen kitörni, vagy rátámadni, mint mikor a 
háborúban, vagy a vitában az emberek hevesen egymás ellen törnek.” S ez látszik a leginkább hozzáillőnek a 
kapcsolathoz, amelyben áll. Első ránézésre bárki furcsának vélhetné, hogy Dávid ellenségei először kiolttattak, 
azaz megsemmisültek, mint a tövis-tűz, majd ez után jelenti ki a zsoltáros: az Úr nevében elvesztém őket. Ha az 
igét itt a fellobbanás értelemben fordítjuk, akkor a hasonlat fő célja az emberek haragja – legyen az bármennyire 
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13. Igen taszítottál engem, hogy elessem;2512 de az Úr megsegített engem. 
14. Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul. 
 
10. Körülvettek engem mind a pogányok. Ezekben a versekben számol be a megnyert 

csodálatos szabadulásról, hogy mindenki megtudhassa: ez nem emberi, hanem isteni eredetű 
volt. Újra és újra kijelenti, hogy nem csupán néhány ember, hanem hatalmas tömeg vette 
körül. Az ellene haragra lobbant és felbőszült nép úgy vette körül, hogy elvágták a menekülés 
minden útját, és nem kaphatott segítséget máshonnan, csak a mennyből. Egyesek úgy vélik: a 
panasza, miszerint minden nemzet ellenséges volt vele szemben, a környező nemzetekre érti, 
akiktől Dávidot mindig veszély fenyegette. Véleményem szerint azonban a szava azt jelentik, 
hogy az egész világ volt ellenséges vele szemben, mert egyedül Isten segítségét állítja szembe 
azzal a halálos és dühödt gyűlölettel, amit mind a honfitársai, mind a szomszédos nemzetek 
részéről megtapasztalt, hogy nem volt a Földön egyetlen pont sem, ahol biztonságban lehetett 
volna. Igaz, nem volt több nemzetből összeszedett hadsereg, mely ostromolta volna, de 
mégsem volt hová békességben visszavonulnia a vadállatok lakóhelyeinek kivételével, ami 
szintén félelemmel töltötte őt el. S a vele szemben fellépők számának arányában szaporodtak 
a számára felállított csapdák is. Nem csoda tehát, ha azt mondja, hogy minden nemzet 
körülvette őt. Emellett ez a hiányos kifejezésmód erőteljesebb, mintha pusztán csak annyit 
mondott volna, hogy bízott az Istenben, s ezért győzött. Nyilvánosan egyedül Isten nevét 
említve azt vallja, hogy más szabadulás nem volt a számára hozzáférhető, s csak az Ő 
közbeavatkozása miatt nem pusztult el. Nekem előnyösebbnek tűnik a כי ki kötőszót 
megerősítésként fordítani.2513 „Körülvesz a világtól minden oldalról, mégis, ha Isten hatalma 
megsegít, az több, mint elegendő lesz minden ellenségem legyőzéséhez.” Makacs és 
engesztelhetetlen gyűlöletükre a körülvettek kifejezés ismétlésével utal, szörnyű dühüket 
pedig a méhekhez hasonlítással mutatja ki, mert azok, noha nem rendelkeznek nagy erővel, 
rendkívül hevesek, és mikor esztelen dühükben megtámadnak valakit, nem csekély félelmet 
keltenek. Röviden hozzáteszi, hogy elolttattak, mint a tövis-tűz, mely először hangosan 
recseg-ropog, s nagyobb lánggal ég, mint a fa, de hamarjában kialszik. A szavak jelentése 
tehát az, hogy Dávid ellenségei hevesen támadták őt, de dühük hamarosan lecsillapodott. 

                                                                                                                                                   
heves és látszólag félelmetes – tehetetlenségének és gyors véget érésének kifejezése a Szentírásban gyakran 
használatos jelképpel. A haragjuk hamarosan felemésztődik, s az erejük a károkozásra úgy elvész, mint a tövis-
tűz, ami jóllehet egy pillanatig hatalmasan recseg-ropog és hevesen dühöng, mintha minden közeli dolgot 
felemésztene, de hamarosan megszűnik, és csak a hamu marad utána. Ha az igét kioltás értelemben fordítjuk, 
akkor a nyelvezet nagyon hiányos, és a héber költészet valódi géniusza, mely gyakran néhány szóban közvetíti 
azokat a képeket, melyek Homérosz kezében nyersanyaggá válnak a bővebb és nemesebb leíráshoz, több mint a 
felét kifejezetlenül hagyja abból, amit meg akart értetni. Az ellenséges hadsereg hirtelen kioltása, mint a tövis-
tűz hirtelen kialvása sejteti az ilyen alakulat korábbi hasonlítását a tűzhöz. Homérosznál olvassuk az ellenséges 
hadsereg és a tűz efféle összehasonlítását, melyben kifejezi azt, amit Dávid elhagyott, és elhagyja azt (mert nem 
volt oka belefoglalni a mondanivalójába), amit Dávid kifejez: nevezetesen a tűz hirtelen kialvását: 
Mint pusztító tűz ha emészti a rengeteg erdőt 
fönn a hegyek tetején, s nagy messzire terjed a fénye:  
sűrű fegyvereik ragyogása, mikor kivonultak, 
úgy szállt át a magas levegőn, csillogva, az égig. 
Iliász 2,516, fordította Devecseri Gábor.” – Illustrated Commentary upon the Bible. 
2512 Hammond olvasata: „Fájdalmasan taszítottál engem a pusztulásba, vagy a bukásba.” „A לנפל teljes 
jelentése”, mondja, „a legjobban gerundiumosan, ad calendum, az elbukásig, fejeződik ki, mert ez nemcsak azok 
vágyát fejezi ki, akik így nyomták és taszították, hogy elessen, mert az benne foglaltatik a taszításuk 
hevességében, amit az דחיתני דחה, taszítással taszítottál engem ige ismétlődése fejez ki, hanem a művelet 
sikerességét is, azaz hogy elestem, vagy már-már elestem. Του πεσειν, mondja a Septuaginta főévi igenévvel, 
gerundiumosan, s ebben követik a kaldeus, a szír és a zsidó arab változatok is. ’Sokáig löktél, vagy taszítottál, 
hogy elessem.’ S az fejezi ki a szabadítás nagyságát és időszerűségét, hogy mikor már-már elesett, Isten 
megsegítette.” 
2513 „Én a כי szót megerősítő, nem pedig összekapcsoló kötőszóként értelmezem.” – Lowth. 
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Ezért ismétli meg, hogy Isten ereje által megtarttatván bármiféle szembeszegülés kerekedik is 
fel ellene, hamarosan szertefoszlik. 

13. Igen taszítottál engem. Itt most vagy személyt vált, vagy a szavait a fő ellensége, 
Saul ellen intézi. S egyes számban minden ellenségével szembeszáll. Annak kimondásával, 
hogy taszították, elismeri: nem a saját bátorságával állt ellene a támadásnak, mint azok, akik 
elegendően erősek az ellenséggel való szembeszálláshoz, s meghátrálás nélkül kiállják azok 
támadásait. Isten ereje még látványosabban mutatkozik meg abban, hogy még a pusztulásból 
is kiemelte őt. A következő igeversben levonja a következtetést: Isten az ő erőssége és éneke. 
Az előbbiben nyíltan elismeri a gyengeségét, s kizárólag Istennek tulajdonítja a biztonságát. S 
elismervén hogy ereje egyedül Istenben volt, mert az Ő hatalma tartotta őt meg, rögtön 
hozzáteszi, hogy Isten az ő dicsérete, vagy éneke, amit passzív módon kell értenünk. 
„Önmagamban nem volt semmi alapom a dicsekedéshez, mert egyedül Istent illeti minden 
dicséret a biztonságomért.” Az utolsó mondatban, melyben azt mondja, hogy Isten az ő 
szabadulása, ugyanezt a témát taglalja. 

 
15. Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak 

jobbkeze hatalmasan cselekedett! 
16. Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan 

cselekedett! 
17. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! 
18. Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak. 
19. Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és 

dicsérjem az Urat! 
20. Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. 
21. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! 
 
15. Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban. Kijelenti, hogy a 

jóindulat, melyben Isten részesítette, oly kiterjedt volt, hogy nem csak magában ad érte hálát. 
A kapott jótéteményekben Isten hatalma figyelemre méltó és emlékezetes módon jelent meg, 
s a gyümölcsei kiterjedtek az egész egyházra. Így tehát, mivel Dávid szabadulása csodálatos 
és minden istenfélő számára előnyös volt, ezért megígéri: nyilvános hálaadást fog tartani és 
mindenkit részvételre hív ebben a szent gyakorlatban. Ezzel főleg Isten kegyelmét akarja 
magasztalni, a hatásaival pedig azt bemutatni, hogy nemcsak az ő egyéni megtarttatása, 
hanem személyében az egész egyházé valósult meg. A felekezeti együttműködés a hívők 
között valóban felváltva kötelezi valamennyiüket a hálaadásra Istennek egymásért, s Dávid 
esetében még ott volt a már említett speciális ok, nevezetesen az ő csodálatos megmenekülése 
a megannyi halálból, valamint az, hogy ő lett kijelölve Isten választott népének uralkodójául. 
Érdemes megfigyelni, hogy az öröm és a boldogság hangját kombinálja Isten dicséretével, 
amivel megmutatja, hogy a hívőknek a jókedvükkel kell vegyíteni Isten kegyelmének érzését. 
Hatalmasan cselekedni annyi, mint az Ő hatalmát fenségesen kimutatni, hogy annak 
ragyogása fényesen megmutatkozzék. Isten gyakran titokban, és látszólag erőtlenül ad 
szabadulást a hívő népének úgy, hogy ők érezhessék: ez Tőle származik, de mások számára ez 
nem annyira világos. Itt azonban Dávid azt hangoztatja: Isten tevékenysége oly világosan 
mutatkozott meg, hogy senki sem kételkedhetett benne, honnan származik az ő biztonsága. A 
másik, az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott kifejezés ugyanerre a dologra vonatkozik, mert 
Isten hatalmasan és rendkívüli módon cselekedvén magasztalta fel a jobbját. 

17. Nem halok meg. Dávid úgy beszél, mint aki a sírból emelkedik ki. Ugyanaz a 
személy, aki azt mondja: nem halok meg, ismeri el, hogy megmenekült a haláltól, mely oly 
közel volt már hozzá, mint egy halálraítélthez. Életének jó néhány éve során ugyanis 
közvetlen veszélyben volt, minden pillanatban ezer halálnak kitéve, s amint megmenekült az 
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egyiktől, máris a másik fenyegette. Ezért jelenti ki, hogy nem fog meghalni, mert visszanyerte 
az életet, s minden reménységet, amit korábban elveszített. Nekünk, akiknek az élete el van 
rejtve Krisztussal az Istenben, egész nap ezen az éneken kellene elmélkednünk (Kol3:3). Ha 
véletlenül valami megnyugvást élvezünk, csatlakoznunk kell Dávidhoz annak kimondásában, 
hogy mi, akiket a halál vett körül feltámadtunk az élet újságára. Eközben folytonosan ki kell 
tartanunk a sötétség közepette. Mivel a biztonságunk a reménységben rejlik, lehetetlenség, 
hogy nagyon szembetűnő legyen a számunkra. Az igevers második részét illetően, ebben az 
élet tulajdonképpeni célját tárja elénk. Isten nem azért hosszabbítja meg a népének életét, 
hogy étellel és itallal tömhessék tele magukat, alhassanak annyit, amennyit csak akarnak, és 
élvezzenek minden mulandó áldást, hanem hogy Őt magasztalják a jótéteményeiért, melyeket 
naponta áraszt rájuk. Erről a témáról bővebben a 115. zsoltárnál szóltunk. 

18. Keményen megostorozott engem az Úr. Ezekkel a szavakkal Dávid elismeri, hogy 
ellenségei jogosan támadták őt, mert Isten használta őket az ő megjobbítására, atyai büntetés 
gyanánt. Isten nem okoz halálos sebet, hanem mértékkel és könyörülettel helyesbíti őt. 
Látszólag elébe megy a romlott emberek romlott döntéseinek, melyek fájdalmasan nehezedtek 
rá úgy, mintha minden elszenvedett baja megannyi bizonyítéka lett volna annak, hogy Isten 
elvetette Őt. Ezeket a rágalmakat, melyeket az elvetettek szórtak rá, ő nagyon más módon 
alkalmazta, kijelentvén, hogy a megjobbítása gyengéd és atyai volt. A fő dolog a 
megpróbáltatásban az, hogy tudjuk: Isten keze sújt minket, s ezen a módon bizonyítja a 
hűségünket, ráz fel minket a tompultságból, feszíti meg az óemberünket, tisztít meg a 
mocsoktól, kényszerít Iránta való engedelmességre, és serkent elmélkedésre a mennyei 
életről. Ha mindezek a dolgok eszünkbe jutnak, akkor egy sem lesz közöttünk, aki ne rettenne 
vissza az Isten elleni háborgástól, s vetné alá magát Neki szelíd és engedelmes lélekkel. 
Mikor a türelmetlenségünket alig bírjuk visszafojtani, sőt inkább türelmetlenül törünk előre, 
természetesen abból fakad, hogy az emberek többsége nem Isten vesszőjét látja a 
megpróbáltatásaiban, s nem az Ő atyai gondoskodásaként tekint azokra. Az igevers utolsó 
mondata tehát különleges figyelmet érdemel: Isten mindig könyörületesen bánik a saját 
népével úgy, hogy az Ő helyesbítése az orvosságuknak bizonyul. Nem azt jelenti ez, hogy 
atyai gondoskodása mindig látható, de végül megmutatkozik, hogy a csapásai egyáltalában 
nem halálosak, hanem orvosságként szolgálnak, ami jóllehet időleges gyengeséget okoz, de 
kigyógyítván minket a bajunkból, egészségesé és elevenné tesz. 

19. Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit.2514 A heves buzgóság hatására Dávid 
itt belekezd a hálájával kapcsolatos bizonyságtételbe, úgy parancsolván meg a templom 
kapuinak kinyitását, mintha az összes áldozat elő lenne már készítve. Most megerősíti a 
korábban mondottakat, miszerint nyilvánosan fog hálát adni Istennek a kegyesek megfelelően 
összeállított gyülekezetében. A papok feladata volt megnyitni a templom kapuit a nép előtt. 
Úgy tűnik azonban, hogy Dávid itt a hosszú száműzetésére utal, mely feltevést a következő 
igevers is alátámasztja. Hosszú időre megakadályoztatván ugyanis a szentélybe menetelben, 
sőt még annak meglátásában is, most örvendezik és ujjong, mert ismét mutathat be áldozatot 
Istennek. S kijelenti: nem úgy közeledik majd, mint a képmutatók szoktak, akiket Isten 
Ézsaiás próféta szájával fedd meg, hogy hiába tapossák az Ő pitvarait (Ézs1:12), hanem a 
dicséret áldozatával jön majd. Teljes mértékben meg lévén győződve arról, hogy az őszinte 
rajongás lelkületével közeledett, helyesnek tartja, hogy a templom kapui, melyeken 
mostanában nem léphetett be, megnyíljanak előtte, és a hozzá hasonlók előtt. Ez, mondja, az 
Úrnak kapuja, tehát az igazak előtt nyílik meg. Az igeszakasz jelentése az, hogy a 
száműzöttek, mint amilyen Dávid is volt mind a templomból, mind az országból, most, hogy 
az ország jobb állapotban van, vele együtt visszanyerték a jogot a közeledésre a szentélyhez. 
Közvetve tehát a templom megszentségtelenítését is gyászolja, mert az Saul uralkodása alatt 
                                                
2514 A feltételezések szerint a templom kapuit, vagy a szentély ajtóit nevezték az igazság kapuinak, mert azokon 
csak az igazaknak volt szabad belépni. 
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Isten profán megvetőivel telt meg, mintha csak a kutyák és egyéb tisztátalan állatok kennelje 
lett volna. Ez ellen a megszentségtelenítés ellen mennydörög itt, hogy a templom oly sokáig a 
rablók barlangja volt, most azonban, mivel nyitott az igazak előtt, Isten szent házának 
nyilvánítja azt. Ami Saul napjaiban történt, azt ma is láthatjuk: Isten keserű ellenségei a 
leggonoszabb és legszégyenteljesebb módon foglalják el az Ő szentélyét. A pápa nem lenne 
Antikrisztus, ha nem ülne be az Isten templomába (2Thessz2:4). A hitvány mocskával minden 
templomot bordélyházzá változtatott, ezért próbáljuk meg a tőlünk telhető legjobban 
megtisztítani ezeket és a tiszta istentisztelet helyszíneivé változtatni. S mivel tetszett Istennek 
az Ő szent lakóhelyét közöttünk kijelölni, tegyünk meg mindent, hogy az összes mocskot és 
szennyeződést eltávolítsuk, amik elcsúfítják az egyház tisztaságát. Dávid tehát röviden annak 
okát mondja el, amiért a dicséret áldozatát kínálja fel az Istennek: nevezetesen mert a 
kegyelme által megtartotta őt. 

 
22. A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!2515 
23. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! 
24. Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! 
25. Könyörgök Uram, ments meg, könyörgök, könyörgök Uram, adj jó 

előmenetelt!2516 
26. Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók 

vagytok! 
 
22. A kő a melyet az építők megvetettek. Ezekben a szavakban Dávid bátran zúdít 

megvetést azokra a rágalmakra, melyekkel igazságtalanul és méltatlanul támadták. S miután 
volt valami vészjósló abban, hogy a nemesek egész gyülekezete, valamint mindenki a 
tekintéllyel felruházottak közül elítélték, továbbá miután az a vélemény alakult ki, hogy ő 
gonosz és elvetett ember, ezt a tévedést cáfolja meg határozottan, s hangoztatja ártatlanságát 
minden főember előtt. „Keveset jelent az nekem, ha a főemberek elvetnek, tudván, hogy Isten 
ítélete látható módon választott engem Izrael királyának.” A hasonlat, amit használ, ideillő, 
mellyel egy kőhöz, az egyház fő vezetőit pedig építőmesterekhez hasonlítja. Valóban a 
legirracionálisabbnak tűnhet a részéről annak kijelentése, hogy a birodalom vezetői, akikre az 
egyház kormányzását bízták, meg lettek fosztva Isten Lelkétől és elvesztették a szilárd 
értékítéletüket. Ezért a romlott és téves megítélésükkel Isten kegyelmét állítja szembe, 
kijelentvén, hogy Isten céljával és hatalmával került a maga helyére, az egész épület 
fenntartása végett. Egyszóval azt mutatja meg, hogy a fényes titulusok, és a magas rang, 

                                                
2515 A tanult Michaelis ezt szó szerint érti. „Úgy látszik”, mondja, „hogy valószínűleg Salamon templomának 
építésekor az egyik követ, amelyről Dávid gondoskodott, hogy meglegyen, és készíttetett elő a felhasználásra, az 
építők gyengének találták és haszontalannak nyilvánították, ám Isten, bár teljesen más okból a próféta által ezt 
parancsolta szegletkőnek. A keletiek a szegletkövet az egyik legszentebb kőnek tekintik a templomban, mely 
szentséget ad az egész épületnek. Valószínűbb tehát, hogy akár az Urimmal és a Thummimmal (a zsidók szent 
sorsvetése), akár egy próféta által megkérdezték Istent, melyik legyen a szegletkő. A válasz az, hogy amelyiket 
állhatatosan félredobtak, s teljesen haszontalannak nyilvánítottak. Természetesen nagyon fontos okának kellett 
lennie, amiért Isten ezt a követ jelölte ki szegletkőként. Az Újszövetség a Mt21:42-ben, a Csel4:11-ben és az 
1Pt2:7-ben jelenti ki nekünk, hogy a zsidó nemzet pont úgy viselkedett a Messiással, ahogyan az építők ezzel a 
kővel. Elvetették Őt, de Isten Őt választotta szegletkőnek, ami alátámasztja és megszenteli az egész egyházat.” – 
Idézi dr. Pye Smith a Priesthood of Christ (Krisztus papsága) című művében, 150. oldal. Michaelis véleménye 
azonban, miszerint a szavak szó szerint arra a kőre vonatkoznak, melyet az építők először elvetettek, de aztán 
kénytelenek voltak az épület legfontosabb helyére beépíteni, csak kitaláció. Profetikus értelemben ez a igevers a 
Messiásra vonatkozik, akit korának főpapjai, vénei és farizeusai elvetettek, de most a hatalmas és folytonosan 
növekedő egyház alapja, amely így szilárdabb alapokon áll, mert  mind Maga Krisztus, mind az apostolok 
megszentelték. A szegletkő nem a legfelső követ jelenti, hanem az alap fő kövét, amit mi alapkőnek nevezünk, 
lásd Ef2:20-21, 1Pt2:4-5. 
2516 A Károli-fordítás szerint: Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! – a ford. 
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amivel ellenségei dicsekednek, számára nem akadályok, mivel Isten elhívására támaszkodva 
az egész világ véleménye felett álló dicsőséggel bír. Miután nehéz dolog volt a számára 
meggyőzni őket ennek igazságáról, Isten kegyelmét magasztalja és nagyítja fel azért, hogy 
ennek tekintélye elnyomjon minden gonosz beszédet és hangos feltételezgetéseket. Ez, 
mondja, az Úrtól lett. „Menjetek, és vitatkozzatok Istennel ti mindannyian, akik serényen 
igyekeztek engem letaszítani a trónról, amire nem véletlenül, vagy emberi politika folytán 
kerültem, hanem Isten leplezetlen hatalmával.” Ezt azzal erősíti meg, hogy a történteken 
mindenki mint hihetetlen dolgokon volt kénytelen csodálkozni. Most, mikor Isten 
csodálatosan cselekszik, a felfogóképességünket meghaladó módon, a hatalmát nem lehet 
nem észrevenni, mert oly világosan mutatkozik meg nekünk. Ha bárki jobbnak látja így 
magyarázni az igeszakaszt: Jóllehet ennek a cselekedetnek minden embert bámulattal kell 
eltöltenie, mégsincs rá ok, hogy elvessék, megteheti. Nekem azonban természetesen 
valószínűbbnek tűnik, hogy Dávid azért használja a csodálatos kifejezést, mert így az 
emberek gőgösségét Isten elé terjeszthesse, s ezáltal még suttogni se merjen senki Ellene. 
Ezeknek a dolgoknak az alkalmasságát pedig arra, hogy Krisztusra vonatkoztassuk, bővebben 
tárgyaluk majd a 25. versnél. 

24. Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt. Boldog és örömteli napként beszél arról a 
napról, melyen Izrael királyává lett, s amelyen Sámuel felkenése erősítette meg ebbéli 
minőségében. Kétségtelen, hogy Isten minden napot egyformára teremtett, mindazonáltal 
Dávid mégis az Úr napjának nevezi azt, amely a sötétség hosszú időszaka után az egyház 
boldogságának felvirradását hozta el, mert ez a figyelemre méltó esemény jellemezte, ami 
méltó volt arra, hogy a következő generációk is megemlékezzenek róla. Mivel pedig az 
egyház a mély sötétség állapotából emelkedett ki, örvendezésre és vigalomra buzdítja az 
istenfélőket. Ennek további oka sokak tudatlansága Isten kegyelmét illetően, vagy, hogy még 
mindig megvetéssel kezelik azt, illetve megint mások a Saulhoz való romlott ragaszkodásuk 
folytán aligha voltak rávehetők a Dávid iránti hűségre. 

25. Könyörgök Uram, ments meg. Miután a héberben a נא na kötőszó gyakorta 
használatos időhatározó szóként, nem kevesen fordítják a most kifejezéssel: könyörgök Uram 
ments most meg. Gyakran használatos kérés formájában is, és én ebben az igeszakaszhoz 
nagyon jól illeszkedő értelemben fordítom, mert meg vagyok róla győződve, hogy a 
Szentlélek, ugyanannak a kifejezésnek az ismétlésével a próféta szájával kívánta serkenteni a 
kegyeseket a nagy komolyságra és buzgóságra az imádkozásban. Ha bárki más magyarázatot 
lát jobbnak, nem lesz nehéz rábírnia az egyetértésre. Egy dolog világos: itt egy imaforma van 
előírva a választott népnek a könyörgéshez Dávid királyságának bővelkedéséért, amitől a 
közjólét függött. Ezekkel a szavakkal azt is ünnepélyesen kijelentette, hogy isteni küldöttként 
lett övé a királyság, így akik nem akarják a birodalma bővelkedését, nem méltók arra, hogy 
helyet kapjanak az egyházban. 

A következő igeversben egy konkrét kérést tesz hozzá, amit a kegyeseknek fel kell 
karolniuk, nevezetesen hogy miután Isten így kijelölte Dávidot a szolgálójának, áldja is meg 
őt. Azokat mondja az Úr nevében jötteknek, akiket Isten az Ő egyháza jólétének biztosítása 
végett fogad fel – például a prófétákat és a tanítókat, akiket azért támaszt, hogy gyűjtsék 
egybe az Ő egyházát, vagy a tábornokokat és a kormányzókat, akiket a Lelkével igazít útba. 
Mivel azonban Dávid Krisztus előképe volt, így az ő esete speciális: Isten azt akarta, hogy az 
Ő népe alatta, és utódai alatt éljen Krisztus eljöveteléig. Az áldott, aki jő mondatot 
gratulációnak is tekinthetjük, de látván, hogy papok áldását is rögtön hozzákapcsolja, én 
inkább azt hiszem, hogy a nép kívánta Dávidnak Isten kegyelmét és jóindulatát. S hogy a 
jelen könyörgéssel élénkebben hozakodjanak elő, s így bátran fogadják az Isten által a 
számukra kijelölt királyt, az ígéretet a papok személyében teszi hozzá: áldunk titeket, a kik az 
Úr házából valók vagytok. 
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A hivataluk természetének megfelelő módon szólalnak meg, mert ez ruházta rájuk a 
nép megáldásának kötelességét, amint az Mózes könyveinek különböző szakaszaiból, de 
különösen a 4Móz6:23-ból kiderül. Nem ok nélkül kapcsolják össze az egyház jólétét a 
királyság bővelkedésével. Azt kívánták ugyanis terjeszteni és bemutatni, hogy a nép 
biztonsága addig marad fenn, amíg a királyság virágzik, s valamennyien osztoznak a 
királyukra ruházott áldásokban amiatt az eltéphetetlen kötelék miatt, ami a fő és a tagok 
között áll fenn. Tudván tudjuk, hogy mikor Dávid lett a kijelölt király, akkor lettek lerakva 
annak az örökkévaló királyságnak az alapjai, amely végül Krisztus eljövetelekor mutatkozott 
meg, továbbá a mulandó trón, melyre Dávid utódai ültek, előképe volt annak az örökkévaló 
királyságnak, amit Isten, az Atya adományozott Krisztusnak, aminek következtében Övé lett 
minden hatalom mennyen és földön. Ezért nem kérdéses: a próféta itt arra szólítja fel a 
kegyeseket, hogy buzgón és állandóan imádkozzanak ennek a lelki királyságának a 
bővelkedéséért és fejlődéséért. Azokra hárult ugyanis a kötelezettség, hogy imádkozzanak 
Dávidért és az utódaiért, akik abban az árnyékos korban éltek. Miután azonban annak a 
királyságnak minden kiválósága megsemmisült, az is rájuk tartozott, hogy még buzgóbban 
könyörögjenek Istennek a helyreállításáért az ígéretének beteljesítéseképpen. Röviden, 
minden, amiről itt olvasunk, tulajdonképpen Krisztus személyére vonatkozik, s ami Dávid 
személyében csak homályosan körvonalazódott, az Krisztusban ábrázolódott ki ragyogóan és 
teljesedett be. Dávid kiválasztása titok volt, s miután Sámuel felkente őt királynak, Saul és a 
nép minden főembere elvetették, s valamennyien úgy utálták, mintha száz halált érdemlő 
valaki lett volna. Így elcsúfítva és megbecstelenítve nem tűnt alkalmas kőnek arra, hogy 
helyet kapjon az épületben. Hasonlóképpen történt Krisztus királyságának kezdetén is, Akit, 
noha az Atya által küldetett az egyház megváltására, nemcsak megvetette a világ, de gyűlölték 
és átkozták is mind a köznép, mind az egyházi vezetők. 

Megkérdezhető azonban: miképpen nevezi a próféta azokat építőmestereknek, akik 
nagyon távol álltak attól, hogy az egyház védelmére vágyjanak, és semmit sem akartak 
jobban, mint egész szerkezetének a lerombolását? Tudjuk például, hogy Krisztus korának 
papjai és írástudói micsoda hevességgel munkálkodtak minden valódi kegyesség 
felforgatásán. A válasz azonban nem nehéz. Dávid itt csak a hivatalra utal, amit viseltek, nem 
pedig a hajlamaikra, melyek mozgatták őket. Saul és minden tanácsadója az egyház 
felforgatói voltak, ám a hivatalukat illetőleg ők voltak a főépítészek. Az istenteleneknek a 
Szentlélek meg szokta adni a hivatalukhoz tartozó, megtisztelő titulusokat, amíg Isten el nem 
veszi azokat tőlük. Hiszen milyen aljasak voltak gyakran a papok Isten ókori népe között, 
mégis megtartották a hivatalukhoz tartozó méltóságot és tisztességet, míg meg nem foszttattak 
attól. Ezért mondja Ézsaiás: „Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? és olyan süket, mint az én 
követem, a kit elbocsátok?” (Ézs42:19). 

Miután minden szándékuk az egyház egész intézményének aláaknázására irányult, 
mégis, mivel más célra viszont isteni elhívást kaptak, Dávid Isten szolgáinak és elhívottainak 
nevezi őket. Napjainkban a pápa és mocskos klérusa, akik a papság megnevezést bitorolják, 
mégis Krisztus nyílt ellenségei. Ebből következik, hogy bármi mások inkább, mint Isten 
törvényes szolgái, akik a pásztori posztokat elfoglalva a nyáj szétszórásán fáradoznak, ezért 
majd súlyosabb ítélet alá esnek. Közöttük és a levita papság között kimondottan nagy a 
különbség. Miután azonban a szokásos tekintéllyel vannak felruházva, nem árt, ha ezt a 
titulust adományozzák nekik, amennyiben nem álruhaként használják az aljas zsarnokságuk 
elrejtésére. Ha ugyanis a puszta titulus elegendő lenne ahhoz, hogy elnyerje a számukra a 
személyes tiszteletet, akkor Krisztusnak szükségszerűen el kellene hallgatnia, látván, hogy a 
papok elvetették a tanítását. Ez az igeszakasz inkább arról tájékoztat minket, hogy akik 
felruháztatnak az egyház vezetésének hivatalával, néha a legrosszabb munkásoknak 
bizonyulnak. Dávid a Lélek által szólván nevezi el azokat fő építőmestereknek, akik 
megpróbálták megsemmisíteni Isten Fiát és az emberiség üdvösségét, s akik Isten tiszteletét 
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meghamisították, a vallást teljesen megrontották, és Isten templomát megszentségtelenítették. 
Ha tehát válogatás nélkül mindenkire oda kell figyelni, akik közönséges tekintéllyel vannak 
felruházva, mint törvényes pásztorok, akkor Krisztus nem szólalhat meg, mert nagyon 
gyakran megtörténik, hogy a legkeserűbb ellenségei rejtőznek a pásztori álruhában. 

Itt látjuk, mennyire erős és áthatolhatatlan pajzzsal lát el minket a Szentlélek a pápai 
papság üres dicsekedésével szemben. Viseljék bár a „főépítész” nevet, ha megtagadják 
Krisztust, abból vajon szükségszerűen következik, hogy nekünk is meg kell Őt tagadnunk? 
Inkább ítéljük el és tapossuk lábbal minden rendeletüket, s igenis tiszteljük azt a becses követ, 
amelyen az üdvösségünk alapszik. A szegletkővé lett kifejezésből meg kell ismernünk az 
egyház valódi alapját, ami az épület egész súlyát hordozza. Szükséges, hogy a szegletek 
formálják az épületek fő erejét. Nem fogadom el Ágoston elmés vélekedését, Aki Krisztust 
teszi meg a szegletkőnek, mert egyesítette a zsidókat és a pogányokat, ezzel alkotván meg a 
két különböző fal közötti közbülső követ. Dávid ezután kissé hosszabban értekezik arról, amit 
már mondtam, hogy tévedés Krisztus királyságát az emberek érzelmei és véleményei alapján 
megítélni, mert dacára a világ ellenszegülésének bámulatos módon jött létre Isten 
legyőzhetetlen hatalma által. Emellett emlékeznünk kell arra, hogy minden, ami Krisztus 
személyében valósult meg, kiterjed ennek a királyságnak a fokozatos fejlődésére is a világ 
végezetéig. Mikor Krisztus a Földön élt, a főpapok megvetették, most pedig azok, akik Péter 
és Pál követőinek nevezik magukat, de valójában Annások és Kajafások, gigászi háborút 
vívnak az evangélium és a Szentlélek ellen. Ennek a dühödt lázadásnak azonban nem kell 
semmiféle fejfájást okoznia nekünk: inkább bámuljuk alázatosan Istennek azt a csodálatos 
hatalmát, amellyel megfordítja a világ romlott döntéseit. A korlátozott értelmünk képes volna 
szemlélni azt az utat, amit Isten jár az egyház megóvása és fenntartása végett, akkor nem 
említtetne a csoda. Ebből arra következtetünk, hogy az ő cselekvései módja felfoghatatlan, 
zavarba ejti az emberek értelmét. 

Megkérdezhető: szükséges volt, hogy Krisztust megfeddjék a főépítészek? Az 
természetesen az egyház szomorú állapotát mutatná, ha soha nem lettek volna pásztorai 
azokon kívül, akik a halálos ellenségei voltak. Mikor Pál „építőmesternek” nevezi magát 
(1Kor3:10), akkor arról tájékoztat, hogy a hivatala közös volt az apostolokkal. A válaszom 
tehát ez: mindazok, akik uralkodnak az egyházban, nem vádolhatók örökös vaksággal. Azokat 
viszont a Szentlélek ezzel a botránykővel szembesíti, akik más vonatkozásban akadálynak 
szoktak bizonyulni az emberek számára, mikor Krisztus nevét világi ragyogásban csomagolva 
vallják meg. Mikor Isten a saját dicsőségének még látványosabb ragyogtatása céljából 
meglazítja a Sátán láncait, s ennek következtében a hatalommal és tekintéllyel felruházottak 
elvetik Krisztust, akkor a Szentlélek azt parancsolja, hogy legyünk bátrak, s vegyük 
semminek mindazokat a romlott döntéseket, teljes tisztelettel fogadván az Isten által fölénk 
rendelt Királyt. Először is tudjuk, hogy a főépítészek megpróbálták már felforgatni Krisztus 
királyságát. Ugyanez történik napjainkban is azokkal, akikre az egyház felügyeletét bízták, de 
minden erőfeszítésükkel ennek a királyságnak a megdöntésére igyekeznek mindenféle 
mesterkedésekkel, amit csak képesek kiagyalni. Ha azonban felidézzük ezt a próféciát, a 
hitünk nem fog elbukni, hanem egyre jobban és jobban megerősíttetik, mert ezekből a 
dolgokból még világosabban kiderül, hogy Krisztus királysága nem az emberek kegyeitől 
függ, s nem földi támogatásból nyeri az erejét, amiképpen Ő Maga sem az emberek 
szavazataival jutott a királyságra. Ha azonban a főépítészek jól építenek, akkor azok 
romlottsága, akik nem engedik meg magukat hozzászabni a szent építményhez, még sokkal 
megbocsáthatatlanabb lesz. Emellett valahányszor csak ez a kísértés-fajta tesz minket próbára, 
ne felejtsük el: ésszerűtlen azt várni, hogy az egyházat úgy kormányozzák, amiképpen mi 
értjük a dolgokat, mert mi tudatlanok vagyunk az egyház kormányzását illetően, hiszen az 
csodálatos, és meghaladja a mi értelmünket. 
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A következő mondat, az ez a nap az, a melyet az Úr rendelt, arra emlékeztet, hogy 
nem lesz más csak ez erkölcsi sötétség uralkodása, amíg Krisztus, az igazság Napja meg nem 
világít minket az evangéliumával. Arra is emlékeztet itt minket, hogy ezt a munkát Istennek 
kell tulajdonítani, s az emberiségnek nem szabad semmiféle érdemet magának követelni a 
saját erőfeszítései alapján. A felhívás a hálaadásra, ami rögvest ez után következik, arra kíván 
figyelmeztetni minket, hogy ne engedjünk ellenségeink őrültségének, bármennyire hevesen is 
dühöngjenek ellenünk, nehogy megfosszanak minket attól az örömtől, amit Krisztus hozott el 
nekünk. Tőle származik minden boldogságunk, következésképpen nincs okunk meglepődni, 
ha az istentelenek a bosszúságtól füstölögnek, és sértve érzik magukat, ha az öröm olyan 
csúcsaira kapaszkodunk fel, amely minden fájdalmat elnyom, és enyhíti a próbák 
keménységét, melyeket el kell viselnünk. Krisztus eljövetelét megelőzően az ez után 
következő ima ismerős volt a népnek, sőt még a gyermekeknek is, meg az evangélista 
kijelenti, hogy Krisztust is ezzel az üdvözlésformával fogadták. S természetesen Isten akarata 
volt abban az időben annak a jóslatnak a megerősítése, amit Dávid szájával mondott, vagy 
inkább a felkiáltás világosan megmutatja, hogy a magyarázat, amivel szemben most 
hangoskodnak a zsidók, abban az időben egyetemesen elfogadott volt, s ez még 
megbocsáthatatlanabbá teszi a makacsságukat és rosszindulatukat. Nem az ostobaságuk miatt 
vádolom őket, látván, hogy szándékosan terjesztik maguk körül a tudatlanság ködét, hogy 
ezzel elvakítsák magukat és másokat. Mivel azonban a zsidók soha nem szűntek meg 
elmondani ezt az imát a szomorú sivárság és a félelmetes pusztítások idején, a kitartásuknak 
új elevenségre kellene sarkallnia minket manapság. Abban az időben nem rendelkeztek a 
királyság tisztességével, sem királyi trónnal, csak Isten nevével, de a dolgok eme sajnálatos és 
romos állapotában is ragaszkodtak ahhoz az imaformához, amit korábban a Szentlélek írt elő 
nekik. A példájukból tanulva ne mulasszunk el buzgón imádkozni az egyház helyreállításáért, 
ami napjainkban is szomorú sivárságban leledzik. Emellett ezekkel a szavakkal arról is 
tájékoztat minket a zsoltáros, hogy Krisztus királyságát nem az emberek politikája tartja fenn 
és mozdítja előre, hanem ez egyedül Isten munkája, mert a kegyeseket arra tanítja, hogy 
egyedül ebben az áldásban bízzanak. Sőt, maga a szavak ismétlése, amint már megjegyeztük, 
még erőteljesebbé teszi azokat, s ennek fel kellene minket rázni a tespedtségből, s elevenebbé 
tenni ennek az imádságnak az elmondására. Isten valóban képes Magától, bárki imájától 
függetlenül felállítani és védelmezni az Ő Fiának királyságát, de nem ok nélkül írta nekünk 
elő ezt a kötelezettséget, mert nincs a kegyesekhez jobban illő kötelesség, mint a buzgó 
igyekezet az Ő dicsősége előmozdításáért. 

 
27. Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi 

áldozatot az oltár szarvához.2517 
28. Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged. 
29. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme! 
 
27. Isten az Úr. Itt a próféta azt szögezi le, amit már korábban mondott, hogy Isten az 

egyháza iránti könyörületből eloszlatta a sötétséget, s előhozta a kegyelmének fényét, mikor 
Dávidot ültette a trónra. Ő volt ugyanis annak a megváltásnak az előfutára, ami a megfelelő 
időben Krisztus vitt végbe. Azt is kimondja, hogy Isten volt annak a nagyon csodálatos és 
váratlan szabadulásnak a Szerzője, s ezzel világosan megmutatta, hogy Ő valóban Isten. Az 
Isten az Úr és ő világosított meg minket szavak hallgatólagosan hangsúlyosak. Miután ugyanis 

                                                
2517 „Kössétek az oltár szarvához – korábban ezeket a szavakat úgy értették: vezessétek oda, mert az áldozatokat 
a padlóhoz rögzített gyűrűkhöz kötötték. A szarvak építészeti díszek voltak, egyfajta oszlopfők vasból, vagy 
bronzból az oltár négy sarkán. A szolgáló pap, mikor imádkozott rátette a kezét ezekre, néha pedig az áldozat 
vérével spriccelte be ezeket, v. ö. 2Móz30:2, 3Móz4:7, 18. Az igevers végére be kell szúrni a megmondatott 
szót.” – Cresswell. 
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a kegyesek az egyház zűrzavaros állapotának következtében már-már a kétségbeesés szélére 
jutottak, az istentelenek azt képzelték, hogy mindez azért történt Ábrahám gyermekeivel, mert 
mondhatni Maga Isten hagyta el őket. Ezért tér vissza ismét az isteni kegyelem hálás 
elismerésére. Megparancsolja a kegyeseknek, hogy kössék az áldozatot az oltár szarvaihoz, 
mert a törvény rendelete alapján nem adhattak hálát Istennek áldozat nélkül. Miután Dávid 
szigorúan betartotta a törvényt, nem mulasztotta volna el azokat a ceremoniális szokásokat, 
melyeket Isten parancsolt meg. Azonban mindig is ezek nagy célján tartotta a szemét, s csak 
annyiban folyamodott ezekhez, mint segítséghez, mellyel elláthatta Isten lelki szolgálatát. 
Most hogy ez az árnyékos korszak elmúlt, nekünk már Krisztuson keresztül kell hálát adnunk 
Istennek, aki a saját tiszta áldozatával szentel meg minket, nehogy kirekeszttessünk a 
kegyesség eme gyakorlásából a testi romlottságunk okából. Az pedig, hogy Dávid Isten 
dicséretére figyelt, bőségesen világos a következő igeversből, melyben megígéri, hogy 
ünnepelni fogja Isten nevét, mert Ő volt az ő Istene, s ezt tudta, azaz megérezte a 
tapasztalatból, hogy az Ő kezéből biztos és azonnali segítségre számíthat. 
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119. zsoltár 
 
Miután ez a zsoltár különböző témákat tárgyal, nehéz röviden összefoglalni a 

tartalmát. Van azonban két dolog, melyekre a próféta különösen törekszik: Isten gyermekeit 
kívánja buzdítani a kegyesség és a szent élet követésére, valamint elő kívánja írni az igaz 
istentisztelet szabályát, és rá akar mutatni annak formájára, hogy a kegyesek teljes mértékben 
a törvény tanulmányozásának szentelhessék magukat. Mindezekhez gyakran hozzákeveri az 
ígéreteket abból a célból, hogy Isten imádóit igazabb és kegyesebb életre serkentse, 
egyidejűleg pedig panaszkodik is a törvény istentelen megvetése miatt. Röviden, gyakran tér 
át egyik témáról a másikra, nem pedig egy konkrét témát követ folytonosan,2518 ezért jobb 
lesz minden dolgot a maga helyén tárgyalni. 

 
1. Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen,2519 a kik az Úr törvényében járnak. 
2. Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. 
3. És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak. 
4. Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.2520 
5. Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére! 
6. Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra! 
7. Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod 

ítéleteire. 
8. A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!2521 
 

                                                
2518 Hiba azonban azt feltételezni, hogy a zsoltáros nem tart be semmiféle gondolati kapcsolatot ebben a hosszú 
alkotásban, amit még néha a jegyzetírók is állítottak. „Túlságosan általánosan elfogadott dolog volt”, mondja 
Jebb, „hogy a 119. zsoltár egymáshoz nem kapcsolódó gondolatok halmaza. Erre a véleményre hajlik még a 
legképzettebb vallásos filozófus, dr. Barrow is (48. prédikáció, Zsolt119:60), s elegáns szavait ebben az esetben 
nem csekély óvatossággal kell elfogadnunk. ’Ez a zsoltár’, mondja, ’nem kevésbé kiváló az erényekben, mint 
amilyen nagy a terjedelmében. Tartalmaz sok utalást Isten törvényének a természetére, tulajdonságaira, 
velejáróira és hatásaira, sok élénk, különféle beszédmódokban megnyilvánuló örömkitörést vele kapcsolatosan: 
némelyek könyörgés formájában, némelyek hálaadásként, némelyek elhatározásként, némelyek pedig 
kijelentésekként, illetve aforizmákként szerepelnek. Sok hasznos előírás, sok heves buzdítás is szerepel benne, 
melyek nincsenek semmiféle szigorú sorrendben – ahogyan a növények vannak szanaszét szórva egy szép 
mezőn – amiképpen ezek a szívben keletkeztek, vagy ahogyan a zsoltáríró rajongó lelke előhozta ezeket, mikor 
nem volt cél a mondatok összetartozása, így bármelyiket vizsgálhatjuk abszolút, vagy külön-külön önmagában 
is.’ Ennek a kiváló szerzőnek a kifinomult képzelete joggal ismeri el a csodálatos változatosságot, a gondolatok 
sokszínűségét, a zsoltárban bemutatott πολυποικιλος σοφια-t, de látszólag túl tág teret enged azt az uralkodó 
véleménynek, hogy hiányzik belőle a kapcsolat. Én szívesen elismerem, hogy a mondatokat nem korlátozza és 
nem köti meg semmiféle precíz, vagy prokrusztészi szabály, nincs bennük ragaszkodás az intellektuális 
geometria mércéihez, ami leredukálná ezt az isteni költeményt egy merev, didaktikus rendszerré, mert a próféta 
elméje szabad, áradó és csapongó. De pontosan a gondolatoknak ez az áradása foglal magában kapcsolatot és 
társítást, s tiltja az a fagyos elképzelést, hogy a zsoltár pusztán csak megjegyzésekből álló hosszú ének, mint 
Bacon lord aforizmagyűjteménye, vagy Iszokratész velős mondásai. Nem akarok olyasmit vallani, ami nem 
bizonyítható, nevezetesen hogy egy folyamatos rend végigkövethető a zsoltárban, de példákat kétségtelenül 
kimutathatunk egyes igeszakaszokból, ahol csodálatos sorrend és kapcsolat áll fenn a mondatok között.” – 
Jebb’s Literal Translation of the Book of Psalms, with Dissertations, 2. kötet, 274-276. oldalak. 
2519 “Vel, perfecti.” — Latin széljegyzet. “Vagy, tökéletes.” 
 .meod, felsőfokban – a legvégsőkig, mindenek felett ,מאד 2520
2521 Hammond olvasata: „Ó ne hagyj el engem nagyon”, s hozzáteszi: „a héber מאד-עד  ad meod itt, és a 43. 
versben szó szerint azt jelenti: túlontúl. Ezért a Septuaginta az εως σφοδρα, bármely nagyobb mértékben, a 
kaldeus változat az azonnal örökre, a szír változat pedig az örökre kifejezéssel fordítja, utóbbi kettő az időre 
vonatkoztatva, míg a héber látszólag inkább a mértékre, abból a főnévből képezve a szót, melynek jelentése 
tömeg, sokaság, bőség.” 



 1123 

Egyesek ezt nyolclábú versnek nevezik, mert nyolcanként a verssorok ugyanazzal a 
betűvel kezdődnek az ábécé sorrendjének megfelelően. Az, hogy ezt az emlékezet támogatása 
végett alakították így ki, kideríthető minden egyes, tanítást tartalmazó szakaszból, melyeknek 
az állandó elmélkedés tárgyát kellene képeznie Isten gyermekei számára. Azért tehát, hogy 
kevésbé fárasztóvá tegye az olvasó számára, a próféta minden egymást követő nyolc verset a 
héber ábécé megfelelő, soron következő betűjével különböztetett meg, s így minden, a 
tudatlanságra hivatkozó mentséget eltöröl, még a keményszívűek és a tunyák részéről is. Ez a 
segítség nem terjed ki azokra, akik más nyelveken olvassák a zsoltárt, de az alapelv felett nem 
szabad átsiklani, miszerint a zsoltárban vázolt tanítást Isten minden gyermekének gondosan 
tanulmányoznia, és kincsként felhalmoznia kell a szívében, hogy jártasabbakká válhassanak 
abban. A szerzőt illetően én nem mondok semmit, mert nem lehet biztosra venni még 
valószínű feltételezések alapján sem, hogy ki lehetett az illető. A igemagyarázók pedig 
egyetértenek abban, hogy kielégítő végkövetkeztetésre nem lehet eljutni a dologban. Miután 
Dávid mindenki mást felülmúlt a költői és hitbuzgalmi tehetségben, nincsenek aggályaim 
alkalomadtán az ő nevéhez kötni.2522 

Helyes lehet megemlíteni bizonyos kifejezéseket, melyek gyakran előfordulnak a 
zsoltárban. A תורה torah, kifejezésről, mely a tanítani jelentésű szóból származik, de 
általánosan mégis a törvény jelentéssel értelmezik, nem mondok semmit. Egyes rabbik azt 
állítják, hogy a חוקים chukim rendeléseket, vagy Isten által elrendelt rítusokat jelent, s ennek 
oka teljesen világos. Ők azt mondják, hogy a פקדים phikudim jelenti azokat az előírásokat, 
melyek a természetes igazságszolgáltatáshoz tartoznak. Bizonyos, hogy a טיםמשפ  mishpatim 
parancsolatokat jelent, mert ezt a szó etimológiája is igazolja. Ami az עדות edoth szót illeti, azt 
a héberek a törvény tanításának értik, de annak jelzésével, hogy ez arra a módszerre terjed ki, 
mellyel Isten szövetségre lép a népével. A törvény előírásai konkrét ítéletek és igazságok, s 
arról tájékoztatnak minket, hogy Isten nem parancsol meg mást, csak ami igaz és jogos. Ezért 
az emberiségnek nem kellene más szabályt keresni a szentség tökéletesítésére, csak azt, ami a 
törvénynek történő engedelmesség által szabályozza az életüket. Ennek jelentése majdnem 
pontosan ugyanaz, mint mikor Az Úr útjainak nevezik, jelezvén, hogy akik nem térnek el a 
törvény útmutatásaitól, biztosak lehetnek benne: nem fenyegeti őket az eltévedés veszélye. 
Isten rendeleteire és az elrendelt áldozatokra válogatás nélkül a חוקים chukim kifejezés 
vonatkozik, míg a פקדים phikudim kifejezés az igazságszolgáltatás különféle fajtáira utal, 
amint ez nyilvánvaló a Szentírás különböző részeiből, s ez megmutatja, hogy nincs alapja a 
korábban említett elmés megkülönböztetésnek és eltérésnek. S ebben a zsoltárban, amint majd 
                                                
2522 Egyesek ezt, és más alfabetikus zsoltárokat sokkal modernebb kompozícióknak tekintenek, mint Dávid 
korának alkotásait, s a babiloni fogság idejére teszi ezeket. Sokan mások azonban, például Venema, Michaelis, 
stb. Dávidnak tulajdonítják, s feltételezik, hogy még a trónra lépése előtt írta. A tartalma természetesen az utóbbi 
véleményt támogatja, mert látszólag jó összhangban van a hosszú és zaklató üldöztetésnek, aminek ki volt téve 
Saul rosszindulata és bosszúja folytán. Ha Dávid volt a zsoltár szerzője, akkor a zsoltárai közül a 
legmesterkéltebb és fáradságosabb a kompozícióját tekintve, s a témája tárgyalása során – ami Isten törvénye 
tökéletességének az ünneplése, valamint azok boldogsága, akik engedelmeskednek annak – a kifejezés 
rendkívüli gazdagságát mutatja fel úgy, mintha az egyik szándéka az lett volna, hogy megmutassa: milyen 
változatosan és bőbeszédűen volt képes elmondani és szemléltetni ugyanazt a néhány dolgot. A tanításra, 
vigasztalásra és védelemre vonatkozó kérések, melyek belekeverednek ennek a zsoltárnak majdnem minden 
részébe csillapító és örömteli hatást váltanak ki, miközben a nyelvezet mindvégig lenyűgöző a sajátos ereje és 
kifinomult stílusa folytán. Kétséges azonban, hogy jogos-e a többi zsoltár fölé emelni, amiképpen ezt néhányan 
megtették. Dr. Adam Clarke joggal jegyzi meg: „Mint az isteni kijelentés bármely más része, ez is elegáns, 
fontos, és hasznos. S miközben elismerem a zsoltáros géniuszának termékenységét, költői vénájának, nagyszámú 
hasonlatának nem csillapodó áradását, valamint a copia verborum-ját, mellyel ugyanazt az elképzelést fejti ki, 
teszi változatossá és szemlélteti, s mutatja be az olvasójának minden lehetséges nézőpontból, kellemessé, 
tanulságossá és lenyűgözővé téve azt, nem foszthatom meg a könyv többi részét sem a jogos dicsérettől, 
sokakhoz hasonlóan ezt a benne foglalt összes többi fölé emelve. Messze ez a leghosszabb, a legmesterkéltebb és 
legszerteágazóbb, mégis, a hosszához viszonyítva a legkevesebb elképzelést tartalmazza a könyvben foglaltak 
közül.” 
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a szövegkörnyezet is megmutatja, majdnem minden kifejezés rokon értelmű:2523 hogy 
nagyobb tiszteletet keltsen a törvény iránt, a próféta különböző titulusokkal ékesíti azt, 
állandóan gondosan ugyanazt a tanítást parancsolván meg nekünk. Most térjünk rá a zsoltár 
tartalmára. 

                                                
2523 Mások tagadják, hogy ezek, és hasonló, ebben a zsoltárban gyakran előforduló kifejezések egyszerűen csak 
rokon értelmű szavak lennének. Ők megpróbálták etimológiai vizsgálatokkal kimutatni, hogy noha valamennyi a 
törvényre vonatkozik, azt mégis különböző aspektusokból mutatják be. Jebb megpróbálta kissé hosszabban 
kimutatni a különbségeket ezek között a szavak között. A következő egy kivonata a megjegyzéseinek: „A 
következő sajátosságot kell észrevennünk ebben a zsoltárban: kilenc jellemző szó ismétlődése, melyek közül 
legalább egy, vagy több előfordul mindegyik disztichonban, egyetlen egy kivétellel, ami a 12. szakasz második 
disztichonja. Ezek a szavak a törvény, bizonyságok, szabályok, rendelések, parancsolatok, ítéletek, Íge, mondás, 
valamint a szó, mely csak kétszer fordul elő jellemzőként – az út. 

„Ezek valamennyien kétségtelenül az isteni törvényre vonatkoznak, de a kijelentett igazság súlyos 
megsértése lenne azt állítani, hogy ezek csak rokon értelmű szavak, más szóval, hogy a mennyei bölcsesség eme 
kivonatának gondolatai alig többek, mint szószaporítás. A tény az, amint azt néhány igemagyarázó megjegyezte, 
hogy ezek a kifejezések Istennek ugyanazt a törvényét írják le, de különböző aspektusokból, kijelezvén a 
közzétételének módjában, valamint a fogadásában rejlő különbségekre. Most minden egyes szót sorban 
megvizsgálunk, és megpróbálunk különbséget tenni közöttük. 

1. Törvény. Ezt a szót az irányítani, vezetni, segíteni, előre sietni jelentésű szóból formálják. 
Etimológiai jelentése tehát viselkedés-szabály, κανων σαφης. Ez jelenti általánosságban Isten törvényét, legyen 
az bár a természet törvényének nevezett általános szabály, vagy az, ami Mózes által jelentetett ki az egyháznak, s 
Krisztusban tökéletesedett. Szigorúan szólva a törvény világos viselkedés-szabályt jelent, melyet inkább 
világosan az ember szeme elé tártak, semmint paranccsal kényszerítettek ki, azaz ez a szó nem szükségszerűen 
tartalmazza a törvény szankcióit. 

2. Bizonyságok. Ez a szó abból származik, amely tanúvallomás vagy bizonyság megtételét jelenti. A 
szövetség ládáját nevezik így, valamint a két kőtáblát, s magát a sátort is, mint biztosítékait és tanúságait annak, 
hogy Isten a népe között lakozik. A bizonyságok konkrétabban Isten kijelentett törvénye: népének tett 
ígéreteinek tanúsága és megerősítése, s jövendőbeli üdvösségének záloga. 

3. Szabályok. Ez a rábízni szóból származik, mely olyasvalamit jelent, amit emberre bíztak, ’az, ami rád 
bízatott’, Isten előírásai, amiknek a lelkiismerethez van közük, amelyekért az ember intelligens lényként felelős. 

4. Rendelések. Az ige, melyből ez a szó származik, azt jelenti: belevésni, vagy előírni. A szó a 
határozott, előírt, írott törvényt jelenti. A kifejezés Józsefnek a papok részéről alkotott egyiptomi törvényére, a 
húsvét törvényére, stb. vonatkozik. Ebben a zsoltárban azonban bensőségesebb a jelentése. Azt az erkölcsi 
törvényt jelenti, amit Isten a szív hústábláira vésett fel. Az Ő akaratának legbelsőbb és lelki felfogását. Ezek nem 
annyira nyilvánvalók, mint a törvény és a bizonyságok, s közvetlenebb lelki közlés tárgyát képezik, mint az Ő 
szabályai: utóbbiakat ugyanis inkább a valóban isteni módon vezetett elme erőfeszítései által munkálják ki, de 
talán eszközszerűbben, és kevésbé passzívan alkalmazzák. 

5. Parancsolatok. A szó a megparancsolni, elrendelni jelentésű igéből származik. Ilyen volt Isten 
parancsolata Ádámnak a fáról, vagy Noénak a bárka építéséről. 

6. Ítéletek. A szó a kormányozni, megítélni vagy meghatározni jelentésű igéből származik és törvényes 
rendeleteket és döntéseket, jogi szankciókat jelent. 

7. Íge. A héberben két nagyon eltérő kifejezés létezik, de mindkettőt Ígének fordítják nagyon sok 
változatban. A kettő közül az utóbbit mondásnak fordítják a jelen munka előző kötetében. A két kifejezés szoros 
kapcsolatban állnak, mert a huszonkét igeversből, ahol az Íge szó előfordul, tizennégyben párhuzamos, vagy 
kapcsolatban áll a mondás jelentéssel. De már ebből a körülményből is nyilvánvaló, hogy ezek nem rokon 
értelmű szavak. 

Az Ígének fordított kifejezés a Λογος-t, Isten Ígéjét jelenti, a szó legszentebb értelmében, azaz Isten 
kijelentett akaratát, az Ő parancsát, az Ő orákulumát, időnként a speciális közléseit a prófétáknak. A 
Tízparancsolatot nevezi így az Exodus, a דביר pedig a templomi orákulum neve. Ebben a zsoltárban 
négyféleképpen értelmezhető: (a) Isten kijelentett parancsolatai általánosságban, (b) bizonyos áldások kijelentett 
ígérete az igazaknak, (c) a zsoltárosra, mint Isten szolgájára bízott dolog, és (d) viselkedési szabályként a 
megvilágosodás csatornája. 

8. Ami az utolsó út szót illeti, ez jellemző szóként csak kétszer fordul elő, s azokon a helyeken, ahol 
megtalálható, inkább kivételnek kell tekinteni az általános szabály alól. Ezért én nem hajlok arra, hogy a 
zsoltáros a fentiekkel rokon fogalomnak szánta. A jelentése mindenesetre annyira közvetlen és egyszerű, hogy 
nem követel meg magyarázatot. Átvitt értelemben Istennek a Krisztuson, a mi Urunkon keresztüli segítő 
kegyelmét jelenti, Aki az út, az igazság és az élet.” – Jebb’s Literal Translation of the book of Psalms, with 
Dissertations, 2. kötet, 279-293. oldal. 
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1. Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen. Ezekben a szavakban a próféta ugyanazzal a 
paradoxonnal hozakodik elő, amivel a Zsoltárok könyve elején találkoztunk. Valamennyi 
ember természete szerint vágyik a boldogságra, de ahelyett, hogy a helyes úton keresnék azt, 
céltudatosan tartják jobbnak fel-alá kóborolni a végtelen tévutakon a saját romlásukra és 
pusztulásukra. A Szentlélek joggal fedi meg ezt az érzéketlenséget és vakságot. De csakis az 
ember érzéki vágya az, ami brutális féktelenséggel űzi őt az ellenkező irányba, ezért a szavak 
jelentése eléggé egyértelműnek tűnhet a számára. S minél messzebbre kóborol az ember 
Istentől, annál boldogabbnak képzeli magát. Ezért mindenki mesének véli azt, amit itt a 
Szentlélek a valódi kegyességről és Isten szolgálatáról kijelent. Ez az a tanítás, amit száz 
közül egy, ha elfogad. 

Az út kifejezés itt az életmódra, vagy életútra vonatkozik, s azokat nevezi ebből 
becsületeseknek az útjukon, akik őszintén és egyformán vágynak az igazságosság 
gyakorlására, valamint hogy erre a célra szánják az életüket. Az igevers következő 
mondatában világosabban meghatározza, hogy a kegyes és igaz élet az Isten törvényében 
járásban foglaltatik. Ha valaki a saját hangulatát és szeszélyeit követi, egészen biztosan 
eltéved, s élvezze bár az egész világ tapsát, csak a puszta hiábavalósággal fogja önmagát 
fárasztani. Megkérdezhető azonban, hogy vajon a próféta kizárja-e a boldogság 
reménységéből mindazokat, akik nem tökéletesen tisztelik Istent? Ha ez lenne a szavak 
jelentése, akkor abból az következne, hogy az angyalokon kívül senki sem lenne boldog, 
hiszen a törvényt az egész Földön sehol nem tartják be tökéletesen. A válasz könnyű. Mikor a 
becsületesség követeltetik meg Isten gyermekeitől, azzal nem veszítik el a bűneik kegyelmes 
megbocsátását, s egyedül ebben rejlik az üdvösségük. Miközben tehát Isten gyermekei 
boldogok, még mindig Isten kegyelmében kell menedéket keresniük, mert a becsületességük 
nem teljes. Ezen a módon mondja boldogoknak azokat, akik hűségesen megtartják Isten 
törvényét, s így teljesedik be az, ami megmondatott a Zsolt32:3-ben: „Boldog ember az, a 
kinek az Úr bűnt nem tulajdonít”. A második igeversben ugyanezt a tanítást erősíti meg 
bővebben, nem azokat mondván áldottaknak, akik a maguk önteltségében boldogok, vagy 
valamiféle fantasztikus szentséget képzelnek maguknak, hanem azokat, akik odaszánják 
magukat Isten szövetségének, s engedelmeskednek az Ő törvénye parancsolatainak. Továbbá, 
ezekkel a szavakkal elmondja azt is, hogy Isten semmiképpen sem elégszik meg a pusztán 
külsődleges szolgálattal, hanem megköveteli a szív komoly és őszinte ragaszkodását is. S 
bizonyos, hogy ha Isten az egyedüli bírája és intézője az életünknek, akkor az igazságnak a fő 
helyet kell elfoglalnia a szívünkben, mert nem elégséges, hogy csak a kezeinket és lábainkat 
állítsuk az Ő szolgálatába. 

3. És nem cselekesznek hamisságot. A kijelentés, miszerint az Istent vezetőjükként 
követők nem cselekszenek hamisságot, egyszerű közhelynek, és egyetemesen elismert 
igazságnak tűnhet. A prófétának két oka van ezt megemlíteni. Először is azt akarja nekünk 
megtanítani, hogy egész életünknek Isten irányítása alatt kell állni. Másodszor, hogy 
szorgalmasabban és gondosabban odafigyeljünk erre a tanításra. Mindenki elismeri, hogy akik 
engedelmeskednek Istennek, azokat nem fenyegeti az eltévedés veszélye, azonban mégis 
mindenki a maga útját járja. Vajon az efféle kicsapongás, vagy elbizakodottság nem mutatja 
meg kézzelfoghatóan, hogy többre becsülik a saját elgondolásaikat, mint Isten tévedhetetlen 
törvényét? Végül is, valahányszor csak elbukik az ember, vajon nem a figyelmetlenség 
kifogása, amit azonnal felhoz, mintha soha senki nem vétkezne tudatosan és szándékosan, 
vagy ha Isten törvénye, ami minden eltévelyedés ellenszere, mivel féken tartja minden bűnös 
hajlamunkat, nem látna el minket elegendő bölcsességgel ahhoz, hogy vigyázhassunk 
magunkra? A próféta tehát nagyon jogosan jelenti ki, hogy akik tanultak Isten törvényéről, 
nem hozakodhatnak elő a tudatlanság kifogásával, ha bűnbe esnek, mert látható, hogy 
szándékosan vakok. Ha odafigyelnének Isten hangjára, jól meg lennének erősítve a Sátán 
minden csapdájával szemben. S hogy megrettentse őket, a negyedik versben kimondja: Isten 
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megköveteli a törvény szigorú betartását, amiből megérthetjük, hogy nem engedi, hogy annak 
megvetői büntetlenül megússzák. Emellett Istenhez a második személyben szólva, Őt bíróként 
állítja elénk. 

5. Vajha igazgattatnának az én útaim. Az eredeti szó a כון kun, amit néha a 
megszilárdítani igével fordítanak, s ennek megfelelően tűnhet úgy, mintha a próféta a kitartás 
erényéért könyörögne a maga számára. Én azonban inkább irányítani jelentéssel érteném, 
mert jóllehet Isten világosan eligazít minket a törvényében, értelmünk korlátoltsága és 
szívünk romlottsága miatt folytonos szükségünk van a Lélek irányítására. A fő vágyunknak 
tehát annak kell lenni, hogy olyan értelmünk legyen, melyet Isten törvénye bölcsen irányít, 
illetve legyen tanulékony és engedelmes szívünk. Ez után hozzáteszi, hogy ha az ember 
gondosan betartja Isten törvényét, akkor soha nem kell arra gondolnia, hogy valaha is 
megbánja majd, amit cselekedett, vagy felvállalt. A figyelnék szó jelzi: nem szabad, hogy a 
saját céljaink vezessenek minket, vagy hogy testies gondolkodással hozzuk meg döntéseinket,  
hanem azonnal arra az elhatározásra kell jutnunk, hogy akik nem térnek le se jobbra, se balra 
Isten parancsolatainak megtartásától, azok járnak a valóban helyes úton. Akik tisztelettel 
figyelnek az Ő törvényére, nem kerülhetik el az emberiség nagy többségének a megbélyegző 
bírálatát, de a próféta mégis kijelenti, hogy nem szégyenülnek meg, mert jó lelkiismerettel 
állnak Isten és az angyalok jelenlétében, s ennek a mennyei gyűlésnek az elfogadásával 
teljesen megelégednek. Ha ugyanis a világ véleményétől függenének, a bátorságuk azonnal 
csődöt mondana. Minden parancsolatodra, mondja a próféta, arra utalván ezzel, hogy a Sátán 
csapdái között, a sűrű sötétségben és akkora érzéketlenséggel, amekkora a miénk a 
legnagyobb éberség és óvatosság szükséges, ha teljes mértékben el szeretnénk kerülni a 
megszégyenülést. Ezért mindabban, amit teszünk, a törvényt kell igyekeznünk magunk elé 
állítani, hogy megóvjon az elbukástól. 

7. Hálát adok néked. Isten kedvességének különleges példájának mondja, ha valaki 
jelentős előrehaladást tanúsít Isten törvényében. Ennek jeleként és bizonyságaként hozakodik 
itt elő a hálaadással Istennek, mintha azt mondaná: Istenem, felbecsülhetetlen áldást juttatsz 
nekem, ha tanítasz a törvényedre. Ebből következik, hogy ebben az életben ennél semmi sem 
kívánatosabb, s buzgón imádkozom azért, hogy teljesen és tökéletesen meggyőződjünk ennek 
igazságáról. Miközben ugyanis gondosan kutatunk olyasmik után, amiket előnyösnek tartunk 
a magunk számára, nem siklunk el semmiféle földi kényelem felett, de mégis figyelmen kívül 
hagyjuk a legfontosabbat. A te igazságod ítéletei kifejezés egyezik a parancsolatokkal, 
melyben a tökéletes igazságosságot foghatjuk fel. Ezért a próféta Isten törvényét a benne 
foglalt tanítás teljes tökéletessége alapján ajánlja. Ebből a versből megtanuljuk, senki sem 
dicséri Istent őszintén és teljes szívből, csak az, aki olyan előrehaladást tanúsított az Ő 
iskolájában, amitől életét az Iránta való engedelmességre formálta. Hiábavaló azt színlelni 
szájjal és nyelvvel, hogy dicsérjük az Istent, ha az életünkkel nem tiszteljük Őt. Ezért a 
próféta nagyon jogosan teszi itt meg a valódi kegyesség gyümölcsének Isten képmutatás 
nélküli dicséretét. 

8. A te rendeléseidet megőrzöm. Ezekkel a szavakkal megerősíti, hogy Isten 
törvényének betartása a szándéka, de tudatában lévén a saját gyengeségének imádkozik, hogy 
Isten ne vonja meg tőle a kegyelmét. Az elhagy kifejezés két magyarázatot is megenged: vagy 
azt, hogy Isten visszavonja a Lelkét, vagy azt, hogy megengedi, hogy olyan mélyre süllyedjen 
a népe, mintha elhagyta volna őket. Az utóbbi magyarázat illik jobban a szövegkörnyezethez, 
s a legjobb összhangban áll a hozzá kapcsolódó soha kifejezéssel. A próféta egyáltalában nem 
ellenzi a hite próbáját, csak arra ügyel, nehogy az csődöt mondjon, ha a próba túl hosszú ideig 
tartana, s ezért kéri, hogy kegyes bánásmódban legyen része a gyengeségében. „Ó Isten, te 
látod az én elmém szerkezetét, s én csak egy ember vagyok. Ne rejtsd el előlem a te 
kegyességed jeleit, vagy ne tartsd vissza a kelleténél tovább a segítségedet, nehogy azt 
képzeljem, hogy elhagytál engem, s elforduljak a kegyesség követésétől.” 
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9. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek 

megtartása által? 
10. Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! 
11. Szívembe rejtettem a te beszédedet,2524 hogy ne vétkezzem ellened. 
12. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. 
13. Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét. 
14. Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden 

gazdagságban. 
15. A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. 
16. Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el. 
 
9. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát? Ezen a helyen más szavakkal 

ismétli meg a korábban már hangoztatott igazságot, miszerint bármennyire is kérkedjenek az 
emberek a saját cselekedeteikkel, nincs az életükben semmi tiszta, amíg nem adták át magukat 
teljes mértékben az Úr Ígéjének. S hogy még hatékonyabban buzdítsa őket erre, speciális 
módon a gyermekek, vagy az ifjak példájával hozakodik elő. De ezeket említve semmiképpen 
sem ereszti szabadjára a gyeplőt azoknak, akik felnőttek, vagy az időskor küszöbére értek, 
mintha ezzel alkalmassá váltak volna a saját életük irányítására, s mintha a saját 
éleselméjűségük lett volna a törvény a számukra. Miután azonban az ifjúság az embereket 
mintegy válaszút elé állítja, s kötelezi őket az életút kiválasztására, amit követni kívánnak, 
kijelenti, hogy mikor valaki az élete szabályozásába kezd, semmiféle tanács nem lesz a 
hasznára, amíg el nem fogadja Isten törvényét a saját szabályának és vezetőjének. A próféta 
ezen a módon serkenti az embereket arra, hogy idejekorán és célszerűen szabályozzák a 
dolgaikat, s ne késlekedjenek tovább ezt megtenni Salamon szavainak megfelelően: „És 
emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el 
nem jőnek” (Préd12:3).2525 Azok, akik ezt időről időre halogatják, megkeményednek a 
romlott praktikáikban, s így jutnak el a felnőttkorba, amikor már túl késő lesz megkísérelni a 
megjobbulást. Van egy másik ok is, mely abból a tényből fakad, hogy a testi hajlandóságok 
nagyon erősek az ifjúkorban, ezért kettős zablát igényelnek, s minél jobban hajlanak a 
szélsőségekre, annál nagyobb a kicsapongásaik megfékezésének szükségessége. A próféta 
tehát nem ok nélkül buzdítja konkrétan őket a törvény betartására. Okoskodhatunk a 
nagyobbtól a kisebb felé: ha ugyanis Isten törvényének megvan az ereje az ifjúság 
féktelenségének megzabolázásához, s képes tisztán és becsületesen megtartani mindazokat, 
akik a vezetésére támaszkodnak, akkor biztos, hogy mikor elérik a felnőttkort, s rendellenes 
vágyaik jelentősen megcsappannak, a legjobb orvosságnak fog bizonyulni a vétkeik 
helyesbítésére is. Annak oka tehát, hogy oly sok gonoszság uralkodott el a világban nem más, 
mint hogy az emberek tocsognak a tisztátalanságukban, s inkább a saját hajlamaiknak 
semmint a mennyei tanításnak engednek. Az egyetlen biztos védelem az, hogy Isten Ígéje 
szerint igazgassuk magunkat. Egyesek, akik a saját önteltségükben bölcsek, belevetik 
magukat a Sátán csapdáiba, mások pedig a közömbösség és lankadtság miatt élnek aljas és 
gonosz életet. 

10. Teljes szívből. Tudatában lévén a szíve becsületességének, a zsoltáros még mindig 
Isten segítségéért könyörög, hogy ne botoljon meg a saját tökéletlenségében. Nem dicsekszik 
az önfelkészítéssel, mintha ő kezdett volna spontán módon Isten keresésébe, hanem dicsérvén 
a megtapasztalt kegyelmet, egyidejűleg a szilárdságra áhítozik, hogy kitartson az útját járva. 
                                                
2524 Szívembe rejtettem a beszédedet, azaz oda hordtam össze, ahogyan az emberek a legdrágább dolgaikat csak 
egy kizárólag általuk ismert titkos helyen szokták felhalmozni. V. ö. Péld1:11, és lásd 2Kir20,13, stb. az ezzel 
ellentétes gyakorlatot illetően. 
2525 “Et les ans qui se seront en fascherie.” 
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Ostobaság a pápisták részéről ebbe, és más igeversekbe kapaszkodni úgy, mintha a szentek a 
saját szabad akaratukkal, előre megéreznék Isten kegyelmét, majd utóbb elnyernék a kegyes 
segítségét. A próféta nem tesz megosztást Isten és önmaga között, hanem inkább Istenhez 
imádkozik, hogy folytassa a munkáját, míg teljesen el nem készül, annak megfelelően, amire 
általánosságban tanít, hogy emlékeztessük Istent a jótéteményeire, míg meg nem adja azokat. 

Mindemellett jó okunk van a könyörgésünket Isten elé tárni: nyújtsa ki a kezét felénk, 
mikor látja, hogy semmit sem viselünk jobban a szívünkön, mint a becsületes életvitelt. S 
amiképpen magabiztossággal serkent minket a kitartás ajándékának kérésére, mikor az 
Önmaga iránti helyes érzésekre ihleti a szívünket, úgy kér minket a jövőre nézve, hogy ne 
süllyedjünk bele a leszerelt katonákhoz hasonlóan a gondatlan és bágyadt állapotba, hanem 
folytonosan a bölcsesség Lelkének vezetését keresve, a bátorság és az erény alapelvei által 
igyekezzünk fennmaradni. Dávid itt a saját példájával mutat rá nekünk egy szabályra, mely 
szerint minél jobban Istentől támogatottnak érzi magát valaki, annál jobban kell igyekeznie 
még figyelmesebben és komolyabban könyörögni az Ő segítségéért, mert hacsak Ő nem fog 
vissza minket, mi azonnal elkóborlunk és eltévelyedünk. Ez a kijelentés konkrétabban is 
kifejeződik az eredeti תשגני tashgeni szóban, ami szenvedő igealak, és azt jelenti: 
félrevezettetni.2526 A kifejezés jelentéséből nem akarom azt a tanítást származtatni, hogy titkos 
módon Isten ösztönöz minket a bűn elkövetésére, csak tudatni akarom az olvasóimmal: 
akkora a hajlandóságunk a bűnre, hogy azonnal belecsúszunk, amint magunkra hagy. Ez az 
igeszakasz arra is int minket, hogy az az ember is vétkes az eltévelyedésben, aki csak kissé tér 
el Isten parancsolataitól. 

11. Szívembe rejtettem a te beszédedet. Ez a zsoltár nemcsak a szerző személyes és 
saját használatára íródott, ezért megérthetjük, hogy valahányszor csak Dávid a maga 
példájával hozakodik elő, akkor mindig az általunk is követendő utat jelöli ki. Itt arról 
tájékoztat minket, hogy jól meg vagyunk erősítve a Sátán fortélyaival szemben, ha Isten 
törvénye mélyen gyökerezik a szívünkben. Amíg ugyanis nem rögzül benne gyorsan és 
szilárdan, csakhamar bűnbe esünk. Azok között a tanítók között, akiknek a tudása a 
könyvekre korlátozódik, gyorsan felfedezhető a tudatlanságuk, ha nincsenek előttük a 
könyvek. Hasonlóképpen, ha nem szívjuk magunkba Isten tanítását, és nem ismerjük azt meg 
alaposan, a Sátán könnyen meglep és rabul ejt minket a hálóiban. A valódi biztonságunk tehát 
nem az Isten törvényének felszínes ismeretében, vagy a gondatlan tanulmányozásában rejlik, 
hanem abban, hogy azt mélyen a szívünkbe rejtsük. Itt arra emlékeztet minket a zsoltáros, 
hogy bármennyire is meg legyenek győződve az emberek a saját bölcsességükről, mégis híján 
vannak minden ítélőképességnek mindaddig, amíg nem Maga Isten a tanítójuk. 

12. Áldott vagy te, Uram!  A próféta akkor előmenetelt tanúsított, hogy nemcsak Isten 
egyik tanítványává, de az egyház nyilvános tanítójává is vált. Ennek ellenére, elismervén, 
hogy ő és a többi kegyes mindaddig úton lesznek, amíg életük végén meg nem érkeznek, nem 
mulasztja el a megértés lelkületét kérni. Ez az igeszakasz arról tájékoztat minket 
általánosságban, hogy ha Isten nem világosít meg a megértés lelkével, akkor alkalmatlanok 
vagyunk annak a világosságnak a szemlélésére, mely az Ő törvényéből ragyog ránk, még 
akkor sem, ha az állandóan előttünk van. S ezért van az, hogy nem kevesen vakok még azok 
közül is, akiket körülvesz ennek a tanításnak a világos kijelentése, mivel a saját éleslátásukról 
meg lévén győződve, lenézik a Szentlélek belső megvilágosítását. Azt is tanuljuk meg ebből 
az igeszakaszból, hogy senki sem rendelkezik az értelme olyan fokú felsőbbrendűségével, ami 
ne tenne további növekedést lehetővé. Ha a próféta, akire Isten az egyház tanítójának 
tiszteletreméltó hivatalát ruházta, csak tanítványnak, vagy tanítónak vallja magát, akkor 
mekkora az őrültsége azoknak, akik messze alulmaradnak az eredményeik tekintetében, de 
                                                
2526 „A héber יתשגנ  itt hifil igeragozású a שגה tudatlannak lenni, vagy tévedni igéből. Erről az igeragozásról 
jegyzik meg a héberek, hogy ahogyan ez néha nem jelent többet, mint megengedni azt, amit az ige jelent, úgy 
jelenti néha okozni, vagy előidézni azt.” – Hammond. 
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mégsem feszítik meg minden idegszálukat, hogy magasabbra emelkedhessenek? S a zsoltáros 
nem a saját érdemeire támaszkodik a kéréseit illetően: könyörög Istennek, hogy a saját 
dicsőségére tekintettel teljesítse ezeket. Ez kiderül a frazeológiából, amivel bevezeti a kérését. 
Áldott vagy te, Uram! Ezzel jelzi, hogy a sikerrel kapcsolatos meggyőződése abból fakad, 
hogy Istent teljesen jogosan illeti meg minden dicséret a határtalan jósága, igazságossága és 
könyörülete miatt. 

13. Ajkaimmal. Ebben az igeversben azt jelenti ki, hogy Isten törvénye nemcsak 
mélyen bele volt vésve a szívébe, hanem a legkomolyabb és legbuzgóbb erőfeszítés irányult 
arra, hogy sok tanítvány-társát megnyerjen: vessék alá magukat Istennek. Valóban szívtelen 
dolog Isten törvényéről elvontan beszélni, amint azt a képmutatóknál látjuk, akik nagyon 
folyékonyan beszélnek a kegyesség egész tanításáról, mely számukra teljesen idegen. Amit a 
próféta korábban megjegyzett a szív vonzalmairól Isten törvénye iránt, azt most 
hasonlóképpen az ajkakra is vonatkoztatja. S rögtön ez után ismét leszögezi az igazságot, amit 
már kijelentett a mások tanítása iránti őszinte és nyílt erőfeszítéseiről annak kimondásával, 
hogy nem kevesebb öröme származott Isten tanításából, mint a világ összes gazdagságától. 
Közvetve szembeállítja a törvény iránti szent szeretetét, melytől égett, a szentségtelen 
kapzsisággal, mely majdnem az egész világon eluralkodott. „Ahogyan a gazdagság vonzza 
magához az emberek szíveit, úgy leltem én nagyobb örömöt abban az előrehaladásban, amit a 
kegyesség tanításában elértem, mintha bővelkedtem volna minden gazdagságban.” 

15. A te határozataidról. Nem szabad megfeledkezni arról, amire már korábban 
utaltam: a próféta nem a saját eredményeivel dicsekszik, hanem utánzandó példát állít mások 
elé. Tudjuk, az emberiség többsége olyannyira belemerül a világi gondokba, hogy már nem 
marad ideje elmélkedni Isten tanításán. E kérges közönyösséggel való szembeszállás végett 
nagyon időszerűen ajánlja a szorgalmat és a figyelmet. S még ha nem is ejt minket csapdába 
oly nagyon a világ, akkor is tudjuk, milyen könnyen elveszítjük Isten törvényének a látását 
azokban a napi kísértésekben, melyek hirtelen elborítanak minket. Nem ok nélkül buzdít tehát 
a próféta, az állandó gyakorlásra, és parancsolja meg, hogy minden energiánkat az Isten 
határozataival kapcsolatos elmélkedésre fordítsuk. S miután az emberek élete ingatag, mert 
folytonosan félrevonja őket elméik testisége, a zsoltáros kijelenti, hogy figyelmesen fontolóra 
veszi majd Isten ösvényeit. Következésképpen megismétli a nagy örömöt, amire ezek 
követésében lelt. Csekély lesz a hasznunk Isten törvényéből ugyanis, amíg vidáman és szívből 
nem irányítjuk rá az elménket. S a jó élet kezdete valójában abban rejlik, hogy Isten törvénye 
magához vonz minket az édességével. S ugyanezzel az eszközzel lehet legyőzni, vagy 
enyhíteni a testi gerjedelmeket. Természetes állapotunkban mi kellemesebb nekünk, mint ami 
bűnös? Ez lesz elménk állandó hajlama, míg a törvényben megérzett öröm el nem visz minket 
az ellenkező irányba. 

 
17. Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet. 
18. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos 

voltát. 
19. Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat. 
20. Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. 
21. Megsemmisíted a kevélyeket;2527 átkozottak, a kik elhajolnak 

parancsolataidtól. 
22. Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te 

bizonyságaidat! 
23. Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te 

rendeléseidről gondolkodik. 

                                                
2527 A Károli-fordítás szerint: Megdorgálod – a ford. 
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24. A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. 
 
17. Tégy jól a te szolgáddal. A גמל gamal kifejezés, amit egyesek megjutalmazni-nak 

fordítanak, a héberek között nem kölcsönös ellentételezést jelent, hanem nagyon gyakran egy 
jótétemény megadását, mint a Zsolt116:7-ben, és sok más igeversben. Itt is az ingyenes 
kegyének megadását kifejezőnek kell tekinteni. A szavak azonban kétféle értelmezést 
engednek meg. Olvashatók külön mondatokként ekképpen: Ó Istenem! Mutasd meg a 
jóságodat a szolgádnak, s akkor majd élek, vagy akkor majd boldognak tartom magam. De az 
igevers alkothat egyetlen összetett mondatot is ekképpen: Ó Istenem! Add meg azt a kegyet a 
szolgádnak, hogy amíg élek, megtartsam a Te parancsolataidat. Ha az előző értelmezést 
fogadjuk el, akkor ezekkel a szavakkal a próféta azt jelenti ki, hogy Isten kegyessége nélkül 
olyan, mint a holt ember: bővelkedhet bármi másban, mégsem tud létezni annak érzése nélkül, 
hogy Isten kegyes iránta. Az utóbbi értelmezés a jobb, mely szerint a próféta azt a nagy 
kegyet kéri, hogy amíg él, teljességgel odaszánhassa magát Istennek, teljesen meg lévén 
győződve róla, hogy életének legnagyobb célja az, hogy az Isten szolgálatában gyakorolja 
magát, s ezt a célt akarja határozottan követni. Emiatt van ez a két mondat összekapcsolva, 
hogy éljek és megtartsam a te beszédedet. „Nem vágyom más életmódra, mint arra, hogy Isten 
igaz és hűséges szolgájának bizonyulhassak.” Mindenki azt szeretné, ha Isten 
meghosszabbítaná az életét, erre az egész világ hevesen vágyakozik. Mégis száz ember közül 
talán egy gondol arra a célra, amiért élnie kell. S hogy elvonjon minket mindenféle 
irracionális hajlandóságtól, a próféta itt leírja a létezésünk fő célját. Kijelenti: A Szentlélek 
különleges kegyelmének köszönhetően tartja meg bárki Isten törvényét. Ha úgy képzelte 
volna, hogy az Ő törvénye iránti engedelmességre készülve a saját maga szabad akaratától 
függ, akkor ez az imája nem lenne egyéb, mint a legteljesebb képmutatás. 

Nagyon hasonló a következő igeversben foglalt tanítás. Elismervén, hogy a törvény 
megtartásának képességét Isten ülteti be az emberekbe, egyidejűleg azt is hozzáteszi, hogy 
minden ember vak, amíg Ő meg nem világosítja az értelmük szemeit. Elismervén, hogy Isten 
az Ígéjével ad nekünk világosságot, a próféta itt azt mondja: a legtisztább világosság mellett is 
vakok vagyunk, amíg Ő el nem veszi a szemünkről a leplet. Mikor megvallja, hogy a szemei 
leplezettek és zártak, ami képtelenné teszi őt a mennyei tanítás fényének felismerésére, míg 
Isten az Ő Lelkének láthatatlan kegyelmével meg nem nyitja azokat, akkor úgy beszél, mintha 
helytelenítené a saját, és embertársainak vakságát. Miközben azonban Isten ezt a hatalmat 
Magának követeli, elmondja, hogy az orvosság kéznél van, amennyiben mi a saját 
bölcsességünkben bízva el nem utasítjuk a nekünk kegyelmesen felkínált megvilágosodást. 
Tanuljuk meg azt is, hogy mi nem fogadjuk el Isten Lelkének a megvilágosítását a külvilág 
megvetése végett, s csak a belső ihletésben leljük örömünket, mint sok fanatikus, akik nem 
tekintik magukat lelkieknek, csak amennyire elvetik Isten Ígéjét, és annak helyére a maguk 
vad spekulációit állítják. Nagyon más a próféta célja, aki arról tájékoztat minket, hogy a 
megvilágosodásunk lehetővé teszi számunkra az élet világosságának meglátását, amit Isten 
mutat meg az Ő Ígéjével. A törvény tanítását a csodálatos dolgok névvel illeti,2528 hogy 
megalázván minket, bámulattal szemléljük annak magasságait, s még jobban meggyőzzön 
minket arról, hogy szükségünk van Isten kegyelmére az értelmünk képességeit meghaladó 
titkok szemléléséhez. Ebből arra következtetünk, hogy a kifejezésben nemcsak a 
Tízparancsolat foglaltatik benne, hanem az örök üdvösség szövetsége is annak minden 
rendelkezésével egyetemben, amiket Isten foganatosított. S tudjuk, hogy Krisztus, Akiben 

                                                
2528 A csodálatos dolgok „nehéz és csodás dolgokat jelentenek. Utalás ez a törvény jelképeire és vázlataira, 
melyek olyannyira elkendőzik és elrejtik a lényeget, amihez kapcsolódnak, hogy az olvasóinak tömege 
egyáltalában meg sem látja azt. A zsoltáros tehát isteni megvilágosításért imádkozik, mely lehetővé teszi a 
számára legalábbis valamilyen mértékben megfejteni a rejtvényeket, melyekbe a jövőbeli dolgok voltak 
becsomagolva.” – Walford. 
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„van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve”, „a törvény vége”, nem kell 
meglepődnünk, hogy a próféta azoknak a fenséges titkoknak következtében dicséri, melyek 
benne foglaltatnak (Kol2:3, Rm10:4). 

19. Jövevény vagyok e földön. Helyes megvizsgálni, miért nevezi magát vendégnek és 
jövevénynek a Földön. Az istentelenek és a világiak legnagyobb gondja az, hogy életüket 
könnyedségben és csendességben töltsék itt el, de azok, akik tudják, hogy van követendő 
útvonaluk, és van a mennyben a számukra eltett örökség, azok nem kötik le magukat ezekkel 
a mulandó dolgokkal, és nem bonyolódnak azokba bele, hanem arra a helyre vágyakoznak 
ahová elhívattak. Az igeszakasz jelentése tehát így foglalható össze: „Uram, mivel nekem 
gyorsan át kell haladnom ezen a Földön, mivé leszek, ha a Te törvényed tanításától 
megfosztanak?” Ezekből a szavakból megtanuljuk, mely pontból kell elindulnunk, ha 
vidáman akarjuk végigjárni az Istenhez vezető utat. 

Emellett azt mondja, Isten elrejti a parancsolatait azoktól, akik szemeit nem nyitja 
meg, mert miután nincsenek felruházva lelki látással, látván nem látnak, így még az is rejtve 
marad előlük, ami a szemük előtt van. S annak bemutatása végett, hogy nem gondatlan módon 
hozakodik elő a kérésével, a próféta hozzáteszi: a törvény iránti vonzódása a leghevesebb, 
mert nem közönséges vonzalmat fejez ki az alábbi nyelvezettel: Elfogyatkozik az én lelkem, a 
te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. Ahogyan valaki, aki oly hevesen koncentrálja 
a gondolatait egyetlen dologra, hogy az majdnem megfosztja őt az érzékelés képességétől, 
mondható a mértéktelen buzgalom áldozatának, úgy jelenti ki a próféta, hogy elméje 
energiáját megbénította és kimerítette a törvény iránti buzgó szeretete.2529 A szüntelen szó a 
kitartását hivatott kifejezni, mert néha megtörténik, hogy az ember nagy buzgósággal fog bele 
a mennyei tanítás tanulmányozásába, de ez csak átmeneti dolog, s a buzgósága hamarosan 
lecsillapodik. Az állhatatosság tehát azért szükséges, nehogy a fáradtság miatt elménk 
elbátortalanodjon. 

21. Megsemmisíted a kevélyeket. Mások így fordítják: Megdorgálod a kevélyeket, ezt a 
fordítást a héber גער gaar kifejezés lehetővé teszi, mikor a ב beth betű is kapcsolódik hozzá 
egy szerkezetben, de jobb a megsemmisíted szóval fordítani.2530 Ez azonban kevésé változtatja 
meg az igeszakasz menetét, s a próféta kétségtelenül arról kíván minket tájékoztatni: Isten 
ítéletei arra tanították, hogy a törvény tanulmányozására adja a fejét. S természetesen ez 
olyasvalami, amit semmi áron sem szabad addig késleltetnünk, amíg Isten nem látogat meg 
minket büntetéssel. Mikor azonban látjuk, hogy bosszút áll a gonoszokon, és az Ígéjének 
megvetőin, akkor valóban ostobáknak kell lennünk, ha ez a vessző nem tanít minket 
bölcsességre. Továbbá, ez kétségtelenül a speciális kegyesség példája Isten részéről, ha 
megóv minket, s csak messziről rettent meg, bántalmazás, vagy fenyítés nélkül vezetvén 
Magához. Nem ok nélkül nevez minden hitetlent kevélynek, mert egyedül az igaz hit az, ami 
megaláz minket, minden lázadás forrása pedig a gőg. Ebből megtanuljuk, mennyire hasznos 
gondosan és figyelmesen tanulmányozni Isten ama ítéleteit, melyekkel ezt a kevélységet töri 
le. Mikor a hitben gyengék látják, hogy a gonoszok heves ellenszegüléssel lázadnak Isten 
ellen, s minden vallást büntetlenül gúnyolnak, elkezdik kérdezgetni: vajon létezik Isten, Aki 
bíróként ül a mennyben? Isten egy ideig szemet hunyhat e felett, idővel azonban látjuk, amint 
bemutatja ítélete bizonyos jeleit, hogy meggyőzzön minket: nem hiába fenyegette a törvénye 
megszegőit. S észben kell tartanunk, hogy mindazok, akik ettől eltávoznak, elvetettek. 

Figyeljük meg jól, hogy a parancsolatoktól elhajolni nem jelent válogatás nélkül 
mindenféle bűnt, hanem csak azt a zabolátlan kicsapongást, ami Isten szentségtörő 

                                                
2529 „Az elme minden heves megerőltetése, ha hosszan folytatódik, bizonyos fokig kimeríti és bénítja a 
képességeket. Itt efféle hatásra utal: a zsoltáros fokozott és folytonos figyelme, valamint a heves vágyakozásának 
erőltetése hozták létre az itt említett érzést. Úgy is kell tekintenünk azonban, hogy költői nyelvezetet használ, 
mely a prózai leírásnál erőteljesebb színezetet is megenged.” – Walford. 
2530 “Maintenant veu qu’elle n’y est point adjoustee, le mot de Destruire y conviendra mieux.” 
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megvetéséből fakad. Valóban általános vonatkozású mondat, miszerint „Átkozott, a ki meg 
nem tartja e törvénynek ígéit” (5Móz27:26), mivel azonban Isten az Ő atyai jóságával eltűri 
azokat, akik a test gyengesége miatt buknak el, ezért ezeket az ítéleteket itt konkrétan a 
gonoszokon és az elvetetteken végrehajtottaknak kell tekintenünk. Ezek célja, amint Ézsaiás 
is kijelenti, hogy „ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai” 
(Ézs26:9). 

22. Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot. Ez az igevers kétféle értelmezést is 
megenged. Isten gyermekei, járjanak bár annyira körültekintően, amennyire csak lehetséges, 
nem fogják elkerülni a szidalmakat, ezért jó okkal könyörögnek Istennek, hogy védelmezze 
azt az őszinte kegyességet, amelyet a mérgező nyelvekkel szemben gyakorolnak. S a 
következő magyarázat is lehet helyes az igeszakasz vonatkozásában: Uram, mivel ismerem 
magam, s Te vagy a tanúja őszinte becsületességemnek, ne engedd az istenteleneknek, hogy 
alaptalan vádakkal bemocskolják a hírnevemet. A jelentés azonban még teljesebb lesz, ha 
egyetlen összetett mondatként olvassuk: Ó Istenem, ne engedd az istenteleneknek, hogy 
mocskolják a nevemet, amiért megpróbálom megtartani a törvényedet. Az az istentelenség 
ugyanis már a kezdetektől fogva elburjánzott a világban, hogy Isten imádóinak őszintesége 
mindig a feddés és a gúnyolódás tárgyát képezte úgy, ahogyan ma is ugyanazokat a 
feddéseket szórják Isten gyermekeire, mintha nem lennének megelégedve a szokásos 
életmóddal és másokénál nagyobb bölcsességre törekednének. Amiről Ézsaiás beszélt, annak 
most kell beteljesednie: „Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és 
csodákul”, ezért Isten gyermekei, Krisztussal, a fővel azok a világiak között, akiken 
csodálkozni kell. Ennek megfelelően tesz bizonyságot Péter arról, hogy őrültséggel vádolnak, 
amiért nem követjük az ő útjukat (1Pt4:4), s ez a feddés – a nevetségessé válás az Isten 
törvénye iránti őszinte szeretetünk miatt – az Ő nevére hoz gyalázatot. Ezért a próféta teljes 
joggal követeli mindezeknek a mocskolódásoknak a visszaszorítását, s Ézsaiás, a saját maga 
példájával irányít minket ehhez a menedékhez, mivel a gonoszok ugyan áraszthatják gőgösen 
magukból az istenkáromlásokat a Földön, Isten mégis a bíránkként ül a mennyben. 

A következő igeversben világosabban jelenti ki, hogy nem hiába könyörgött Istennek: 
óvja őt meg az efféle mocskolódásoktól, mivel nemcsak a köznép, és a leglenézettebbek 
vetették őt meg, hanem a főemberek is, akik a bírói székekben ültek. Az összeülni kifejezés 
azt jelenti, hogy nem pusztán az otthonaikban és az asztalaiknál beszéltek róla sértően és 
igazságtalanul, de nyilvánosan, a bírói székekben is, ahol igazságot kellett tenniük, s 
mindenkinek meg kellett ítélniük a neki kijárót. Az általa használt גם gam névelő, melynek 
jelentése szintén, vagy sőt, egy hallgatólagos ellentétet fejez ki a köznép titkos suttogásai, 
illetve e dölyfös emberek zsarnoki döntései között, még aljasabbá téve az utóbbiak 
viselkedését. Mégis, mindezekben szilárdan kitartott a kegyesség követésében. A Sátán azért 
támadta őt így, hogy a kétségbeesésbe zavarja, de elmondja nekünk, hogy az Isten törvénye 
feletti elmélkedésben keresett rá orvosságot. Ebből megtanuljuk: nem szokatlan, ha a földi 
bírók elnyomják Isten szolgáit, és gúnyt űznek a kegyességükből. Ha Dávid nem tudta 
elkerülni ezeket a feddéseket, miért várnánk, hogy manapság nekünk majd sikerül? S tanuljuk 
meg azt is, hogy semmi sincs romlottabb dolog, mint emberek ítéletére támaszkodni, mert ezt 
cselekedvén szükségszerűen mindig a tétovázás állapotában leszünk. Elégedjünk hát meg 
Isten elfogadásával, még ha az emberek ok nélkül rágalmaznak is bennünket – nemcsak a 
közemberek, de maguk a bírók is, akiktől a legnagyobb pártatlanságot várhatnánk el. 

24. A te bizonyságaid én gyönyörűségem. A גם gam névelő köti ezt össze az előző 
igeverssel. Szilárdan ragaszkodni a célunkhoz, mikor a világ igazságtalan véleményt formál 
rólunk, egyidejűleg pedig állandóan Isten törvényén elmélkedni, a keresztyén bátorság olyan 
példája, amilyennel ritkán találkozunk. A próféta most elmondja, miképpen győzte le a 
kísértést. A te bizonyságaid én gyönyörűségem: „Jóllehet az emberek kegyetlen 
igazságtalansága hamisan vádol, megszomorít és felbosszant engem, a kellemes öröm, amit a 
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törvényedben lelek, elegendő ellentételezés mindenért.” Hozzáteszi, hogy Isten bizonyságai a 
tanácsadói, ami alatt azt kell értenünk, hogy nem csak a maga ítélőképességére támaszkodott, 
hanem Isten Ígéjéből merített tanácsokat. Ezt a dolgot gondosan kell tanulmányoznunk, mivel 
látjuk, hogy miképpen uralkodik el a vakbuzgóság az emberek életének irányításában. 
Honnan máshonnan kér a kapzsi ember tanácsot, mint az általa elfogadott téves alapelvből, 
mely szerint a gazdagság mindenek előtt való? S miért törekednek a becsvágyó emberek 
minden másnál jobban a hatalomra, ha nem azért, mert minden másnál többre becsülik a 
tisztelendő rangot világban? Nem meglepő tehát, ha az emberek oly fájóan eltévelyednek, 
látván, hogy ilyen gonosz tanácsadók irányítására hallgatnak. Isten Ígéje által vezettetvén, és 
bölcsen engedelmeskedvén a benne foglalt parancsolatoknak, nem fogunk engedni a testi 
megtévesztéseknek és a világ csábításainak, s győztesen fogunk megállni a kísértés minden 
támadásával szemben. 

 
25. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te Ígéd2531 szerint. 
26. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te 

rendeléseidre! 
27. Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos 

dolgaidról! 
28. Szétmorzsolódik2532 a lelkem2533 a keserűség miatt;2534 vigasztalj meg a te igéd 

szerint! 
29. A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg 

engem! 
30. Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem. 
31. Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni! 
32. A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet! 
 
25. Lelkem a porhoz tapad.2535 Úgy érti, nem volt több reménysége az életre, mintha 

be lett volna zárva a sírba, s erre gondosan oda kell figyelnünk, hogy ne legyünk 
türelmetlenek és szomorúak, ha bármikor tetszik Istennek kitenni minket különféle 
halálnemek elviselésének. A sajátpéldájával tanít minket arra, hogy mikor a halállal nézünk 
farkasszemet, s a menekülés minden reménysége már elveszett, könyörögjünk Istennek, 
Akinek a kezében, amint azt máshol is láttuk, vannak a halál dolgai is, s Akinek saját előjoga 
visszaadni az életet a holtaknak (Zsolt68:21). Miután a küzdelem heves, Isten ígéreteire bízza 

                                                
2531 A Károli-fordításban itt az igéreted szó szerepel – a ford. 
2532 A Károli-fordítás szerint: Sír a lelkem… - a ford. 
2533 A lelkem itt vehető én magam értelemben. A Jer51:14-ben például az angol változatban a „Megesküdt a 
Seregek Ura az ő lelkére” helyett a „Megesküdt az Úr Önmagára” kifejezés szerepel. 
2534 „Mon ame s’escoule goutte a goutte.” – „Elfolyik cseppről cseppre.” Walford, aki a „meghajlott” kifejezéssel 
fordítja, Kálvin fordítását kérdésesnek tekinti, mert nincs összhangban a következő mondatban szereplő 
imádsággal: vigasztalj meg a te igéd szerint. „Ennek a mondatnak a vulgáris fordítása”, mondja „a ’megolvadt a 
lelkem’, vagy ahogyan más fordítók vélik, ’feloldódott a lelkem a könnyekben’, megengedhetetlennek látszik, 
főleg a következő mondat miatt. Dathe, Driesseniust, Knappot és Seilert követve úgy magyarázza, ahogyan itt 
szerepel: ’meghajlott’, ami a דלף szó jelentése az arab használatban, s ez természetesen sokkal jobban illik a 
szövegkörnyezetbe, mint a sírás, vagy a feloldódás”. 
2535 Az eredeti szó a lelkem helyén itt, és a 28. versben fordítható az én magam, vagy az életem kifejezésekkel, s 
ekkor a porhoz tapadás a közelgő halál megérzését jelenti. S ez illik legjobban a könyörgéshez. „A por alatt 
valószínűleg a sírt, vagy a koporsót érti, mint a Zsolt22:16, 30-ban, így a zsoltáros szavait ekképpen kell 
értelmezni: ’Az engem körülvevő veszélyek a halállal fenyegetnek’, majd rögtön utána hozzáteszi: ’eleveníts 
meg engem a te igéreted szerint’, azaz ’örvendeztess meg a megszabadításoddal ezekből a veszélyekből a nekem 
adott ígéreteidnek megfelelően’.” – Walford. 
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magát, s másokat is erre szólít fel. Az Ígéd szerint kifejezés2536 annak elismerése, hogy ha 
eltávozik Isten Ígéjétől, nem marad reménység a számára. Isten azonban kijelentette, hogy a 
kegyesek élete az Ő kezében van, s az Ő védelme alatt még mintegy a sírba zárva is az élet 
várakozásával vigasztalta magát. 

26. Útaimat elbeszéltem előtted. Ennek az igeversnek az első részében kijelenti, hogy 
őszintén imádkozott, s nem a büszkéket utánozta, akik a saját bölcsességükben, 
bátorságukban és gazdagságukban bízva nem Istent teszik meg a menedéküknek. Arra az 
emberre mondják, hogy elbeszélte útjait Istennek, akik semmit meg nem kísérelnek, vagy 
vállalnak fel Isten segítsége nélkül, s teljesen az Ő gondviselésére támaszkodva minden tervét 
az Ő szuverén tetszésére bízza, és minden szeretetét Benne összpontosítja. Mindezt őszintén 
cselekedve, s nem úgy, mint a képmutatók, akik egy dolgot vallanak a szájukkal, és másikat 
rejtegetnek a szívükben. Hozzáteszi: meghallgattatott, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy jó 
reménységet tápláljon a jövőt illetően. Az igevers második részében ünnepélyesen kijelenti, 
hogy semmit sem tart drágábbnak, mint a törvény valódi ismeretének elsajátítását. Nem 
kevesen vannak, akik tudatják kívánságaikat Istennel, de azután azt szeretnék, ha engedne a 
különc szeszélyeiknek. Ezért jelenti ki tehát a próféta, hogy nem vágyik semmi másnál jobban 
arra, hogy Isten határozataiban jártas legyen. Ezt a kijelentést erősíti meg a következő 
igevers, melyben még egyszer kéri, hogy ezek ismerete adassék meg neki. Mindkét 
igeszakaszban gondosan meg kell figyelnünk, hogy Isten elénk tárt törvénye csekély 
haszonnal fog járni a számunkra, ha csak átolvassuk, vagy ha nem a Lélek a belső tanítónk. 

Egyesek a szót, amit én a gondolkodjam igével fordítottam, a kezelni, vagy megvitatni 
igével fordítják, s így a héber שוח suach kifejezés mind a szavakra, mind a gondolatokra 
vonatkozik. Az utóbbi jelentése van leginkább összhangban az igeszakasz témájával. Ezért én 
így értem a próféta szavait: hogy elmélkedhessek a Te csodálatos dolgaidon, érted meg velem 
a parancsolataidat. Nekünk nem fog ízleni Isten törvénye mindaddig, amíg meg nem szenteli 
az elménket, és fogékonnyá nem teszi azt a mennyei bölcsesség megízlelésére. Az undorból 
pedig közönyösség fakad, ezért fájdalmas dolog a világ számára tiszteletteljes figyelemmel 
adózni Isten törvényének, mert nem ízlik neki a benne foglalt bámulatos bölcsesség. A próféta 
tehát nagyon helyesen imádkozik azért, hogy ez az út nyíljon meg előtte a tudás ajándékával. 
Ezekből a szavakból megtanuljuk, hogy amilyen mértékben megadatik nekik a tudás lelke, 
olyan mértékben kell növekednie az Isten törvénye iránti tiszteletünknek, és a felette való 
elmélkedésből fakadó örömünknek. 

28. Szétmorzsolódik a lelkem a keserűség miatt. Nemrég mondta, hogy a lelke a 
porhoz tapadt, most pedig majdnem ugyanúgy panaszolja, hogy sír a keserűség miatt. 
Egyesek azon a véleményen vannak, hogy a könnyeire utal, mintha azt mondaná, hogy 
azokban oldódik fel a lelke. De az egyszerűbb jelentés az, hogy az ereje kiöntetett, mint a víz. 
Az ige itt jövő időben szerepel, mégis folytatólagos cselekvést jelent. A próféta biztosítja 
önmagát az orvosságról erre a nagy fájdalmára, amennyiben Isten kinyújtja felé a kezét. 
Korábban, mikor majdnem élettelen volt, az Isten kegyelme általi új életre kelés várakozását 
dédelgette, most ugyanattól várva táplálja annak reménységét, hogy teljesen megelevenedik 
és megújul, noha már teljesen majdnem felemészttetett. Megismétli a te Ígéd szerint 
kifejezést, mivel az Ígétől elkülönítve Isten hatalma kevés vigasztalást jelentene a számunkra. 
Mikor azonban a segítségünkre siet, még ha csődöt is mondanak a bátorságunk és az erőnk, az 
Ő ígérete akkor is kellőképpen hatékony ahhoz, hogy megerősítsen minket. 

29. A hamisságnak útját távoztasd el tőlem. Tudván, mennyire hajlik az ember 
természete a hiábavalóságra és a hamisságra, először a gondolatainak megszentelését kéri, 
nehogy a Sátán csapdáiba gabalyodván eltévelyedjen. Majd, hogy megőriztessen a 
hamisságtól, imádkozik a törvény tanításával történő megerősítésért. Az igevers második 
                                                
2536 Arnobins és Ágoston a te Ígéd kifejezést itt a te igéreted jelentéssel értelmezik (Károli is – a ford.) Lásd 28. 
vers és Zsolt44:26. 
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mondatát különféleképpen értelmezik. Egyesek így fordítják: tedd a törvényedet kellemessé a 
számomra. S miután a törvény ellenszenves a test számára, melyet legyőz és visszatart, jó 
okunk van kérni, hogy Isten tegye elfogadhatóvá és kellemessé a számunkra. Mások így 
fordítják: könyörülj rajtam a törvényed szerint, mintha a próféta magából a forrásból merítene 
könyörületet, mert Isten ezt megígérte a törvényében a kegyeseknek. Én azonban szívesebben 
fogadok el más magyarázatot, nevezetesen add meg nekem a te törvényedet. Az eredeti חנני 
channeni kifejezés latinra nem fordítható másként, mint elégíts ki engem, ami elismerem, 
bárdolatlan és barbár kifejezés, de nem sokat foglalkozom vele, ha az olvasóim megértik a 
próféta szavainak jelentését.2537 A szavak jelentése az, hogy teljesen vakokként mi sem 
könnyebb a számunkra, mint hatalmasan eltévelyedni. Ezért amíg nem Isten tanít minket a 
bölcsesség Lelkével, gyorsan különféle hibákba esünk. Az eszköz, amivel a lényünket 
megóvja a tévelygéstől a próféta szerint nem más, mint ha tanít minket a törvényére. A 
próféta az ajándékozás kifejezést használja. „Valóban páratlan kegyesség, ha az embereket a 
Te törvényed irányítja, mivel azonban a Te kegyességed meg nem érdemelt, és nem 
vonakodom azt kérni Tőled, hogy tégy engem is részesévé ennek a kegyességnek.” Ha a 
próféta, aki korábban Istent szolgálta most további tudásra áhítozik, de nem érdemek szerint 
kér nagyobb adagot a kegyelemből, hanem Isten bőkezű ajándékának vallja meg azt, akkor a 
pápaságban uralkodó istentelen tanításnak, mely szerint a kegyelem növekedése érdemként 
adatik, amiképpen megszolgáljuk, buknia kell. 

30. Az igazság útját választottam. Ebben és a következő igeversben a zsoltáros azt 
jelenti ki, hogy semmire sem vágyott jobban, mint a becsületesség és az igazság követésére. 
Ezért nagyon helyesen a választottam kifejezést használja. A régi közmondás, mely szerint az 
ember élete mondhatni útelágazásnál van, nemcsak az emberi élet általános jellegére, hanem 
annak minden konkrét cselekedetére is vonatkozik. Mert amint belekezdünk valamibe, legyen 
bármilyen csekély dolog, fájdalmasan meghökkenünk, s mintha vihar ragadna el, egymással 
ellentétes tanácsoktól zavarodunk össze. Ezért a próféta kijelenti, hogy a helyes út állandó 
követése érdekében úgy döntött és határozott, hogy nem távozik el az igazságtól. S ezzel arra 
céloz, hogy nem volt teljesen mentes a kísértésektől, de mégis legyőzte azokat önmaga 
tudatos átadásával a törvénynek. 

Az igevers utolsó mondata, a te ítéleteid forognak előttem, ugyanezt a témát taglalja. 
Nincs szilárd választás a kegyesek számra, amíg nem szemlélik állhatatosan a törvényt, és 
engedik, hogy a szemeik ide-oda vándoroljanak. A következő igeversben nemcsak megerősíti 
a törvény iránti szent vonzalmát, hanem imával is kombinálja azt, nehogy megszégyenüljön 
és elcsüggedjen az istentelenek gúnyolódása folytán, mikor teljesen átadta magát Isten 
törvényének. Itt ugyanazt a kifejezést használja, mint korábban, mikor azt mondta, hogy a 
lelke a porhoz tapadt, s ezt cselekedve kijelenti: oly szorosan ragadta meg Isten törvényét, 
hogy attól el nem szakítható. Abból pedig, hogy kifejezi a megszégyenüléssel kapcsolatos 
félelmét, megtanuljuk, hogy minél komolyabban adja át valaki magát Istennek, annál jobban 
fogják támadni a gonosz és méreggel teljes nyelvek. 

32. A te parancsolataidnak útján járok. A próféta szavai azt jelentik: mikor Isten ihleti 
őt szeretettel, akkor eleven és készséges lesz, sőt még szilárd is, ezrét nem fog elcsüggedni az 
útjának felén. Ezekkel a szavakkal hallgatólagosan azzal is egyetért, hogy az emberek 
közönyösen képtelenek bármiféle előrehaladást is tanúsítani a jócselekedetek terén, amíg Isten 
meg nem nagyobbítja a szívüket. De amint Isten megnagyobbítja a szívüket, nemcsak járni 
lesznek képesek, hanem futni is az Ő parancsolatainak útján. Emlékeztet minket: a törvény 
helyes megtartása nemcsak a külsődleges cselekedetekben rejlik, hanem megköveteli a 
szándékos engedelmességet, így a szívnek bizonyos mértékig és bizonyos módon meg kell 
nagyobbodnia. Nem mintha önmeghatározó hatalommal bírna ennek megcselekedéséhez, de 
                                                
2537 “On pourroit dire en francois, Donne moy gratuitement.” — “Valaki mondhatná franciául: Add nekem 
ingyen.” 
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ha egyszer le lesz győzve a keménysége és a makacssága, akkor már szabadon mozog, 
anélkül, hogy megkötné a saját szűkössége. Végül, ez az igeszakasz elmondja nekünk, hogy 
mikor Isten megnagyobbította a szíveinket, akkor nem leszünk híjával az erőnek, mert a 
megfelelő szeretet mellett képességet is ad, így lábaink készek lesznek a futásra. 

 
33. Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. 
34. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes 

szívemből. 
35. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. 
36. Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. 
37. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon 

éltess engemet. 
38. Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged. 
39. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid. 
40. Ímé, kivánkozom a te határozataid után; eleveníts meg engem a te 

igazságodban.2538 
 
33. Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára. Ismét ugyanazt az imát mondja el, 

amit már eddig is gyakran tett ebben a zsoltárban, mert rendkívül fontos tudnunk: életünkben 
a fő dolog, hogy Isten legyen a kormányzónk. Az emberiség többsége bármi másra inkább 
gondol, mint arra, hogy ezt Istentől kellene kérni. A Szentlélek ezért gyakran a szívünkbe vési 
ezt a vágyat, s nekünk mindig észben kell tartani, hogy nemcsak a tapasztalatlanok és a 
tanulatlanok, hanem a nagy előrehaladást tanúsítottak se szűnjenek meg soha további 
előrejutásért könyörögni. S mivel a megértés Lelke felülről érkezik, az embereknek 
törekedniük kell arra, hogy az Ő láthatatlan vezetése kormányozza őket a törvény helyes 
megértésére. 

A második mondatban a próféta rámutat arra a konkrét fajta tantételre, melyről 
értekezik, s amelyik tulajdonképpen és hatékonyan képes megújítani az ember szívét. A 
fordítók az עקב ekeb szót két módon fordítják. Egyesek díjként, vagy jutalomként értelmezik, 
s így a zsoltáros szavainak jelentése: miután jól megtaníttattam, tudni fogom, hogy akik a Te 
törvényednek megtartására adják magukat, nem munkálkodnak hiába. Ezért a jutalom 
érdekében megtartom parancsolataidat, meg lévén győződve arról, hogy Te soha nem okozol 
csalódást a szolgáidnak. Mások a mindvégig kifejezéssel fordítják, mivel akiket Isten tanít, 
azokat sikerrel tanítja, s egyidejűleg meg is erősíti őket, hogy a fáradtság, vagy az erőtlenség 
érzése nélkül folytathassák útjukat, és lehetővé teszi az állandó kitartást, míg el nem érnek az 
útjuk végére. Tőlem távol áll annak feltételezése, hogy a zsoltáros nem utal a kitartás 
kegyelmére. Olvasóim azonban vegyék fontolóra, hogy vajon ez az igevers nem fordítható 
egyszerűen úgy, ahogyan a szavak az eredeti szövegben állnak. A próféta nem mondja ki a 
mindvégig szót, aki egyszerűen csak annyit mond: Megőrzöm a véget. „Uram, szükségem van 
az állandó tanításra, nehogy ne érjem el annak színvonalát, hanem állandóan a célomon 
tarthassam a szemem, mert Te azt parancsolod nekem, hogy járjam a te utadat azzal a 
feltétellel, hogy csak a halál legyen a végcél. De amíg nem tanítasz engem naponta, ez a 
kitartás nem lesz bennem megtalálható. Ha azonban te vezetsz engem, én állandóan figyelmes 
leszek, és soha nem fordítom el a szemem a végcélomtól.” A magam változatába az 
általánosan elfogadott olvasatot illesztettem be. 

34. Oktass. Itt arról tájékoztat minket, hogy a valódi bölcseség abban rejlik, ha Isten 
törvénye szerint vagyunk bölcsek, hogy az megtarthasson bennünket az Iránta való 
félelemben és engedelmességben. Azt kéri Istentől, hogy adja meg neki az Ő bölcsességét, s 

                                                
2538 A Károli-fordítás szerint: éltess engem a te igazságod által – a ford. 
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ezzel elismeri, hogy az emberek a természetes vakságuk folytán minden másra jobban 
törekednek, mint erre. S valóban teljesen idegen az emberiség között elterjedt elképzelések 
számára, hogy minden idegszálunkat megfeszítve igyekezzünk Isten törvényének a 
betartására. A világ csak azokat tartja bölcseknek, akik csak a saját érdekeiket nézik, s 
éleselméjűek a politikai és a világi dolgok tekintetében, sőt kiemelkednek az egyszerű 
emberek becsapásának művészetében. Az efféle kijelentésekkel szemben mondja a próféta, 
hogy az emberek híjával vannak az igazi értelemnek, amíg az istenfélelem nem válik 
uralkodóvá közöttük. Mert ő maga sem kér több eszességet, mint önmaga teljes átadását Isten 
irányításának. Egyidejűleg azt is elismerni, hogy ez Isten speciális ajándéka, amit senki sem 
képes a maga erejéből, vagy ügyességéből megszerezni. Ha ugyanis elegendő lenne, hogy 
mindenki a maga tanítója legyen ebben a dologban, akkor a könyörgése felesleges volna. 

Sőt, miután a törvény megtartása nem általános jelenség, ezért két kifejezést is használ 
ennek vonatkozásában. „Uram, magas és nehéz dolog oly szigorúan megtartani a törvényedet, 
amint kellene, s ami oly tisztaságot követel meg tőlünk, amit nem vagyunk képesek elérni. 
Mégis, a Lélek mennyei megvilágosítására támaszkodva továbbra is próbálom megtartani 
azt.” Az alábbiak azonban még világosabbá teszik az igeszakasz jelentését: „Adj nekem 
értelmet, hogy teljes szívből betarthassam a te törvényedet, és odafigyelhessek arra.” A teljes 
szívet említi, hogy elmondhassa, mennyire messze vannak a törvény igazságától azok, akik 
csak a betűjében tartják azt be, nem cselekedvén semmi feddésre méltót az emberek előtt. 
Isten főleg a szívre vet korlátokat, hogy az igazi becsületesség ott virágozhasson, melynek 
gyümölcsei azután megmutatkoznak az életben is. A törvény eme lelki betartása a 
legmeggyőzőbb bizonyítéka annak, ha valaki isteni módon készíttetett és formáltatott erre. 

35. Vezérelj a te parancsolataidnak útján. A frazeológia gyakori ismételgetését a 
próféta által nem szabad feleslegesnek tekinteni. Látván, hogy az ember létezése végcéljának 
abban kell foglaltatnia, hogy haszonnal járja ki Isten iskoláját, mégis észrevesszük, hogy 
mennyire elvonja a világ a csábításaival, ezer más elfoglaltságot alakít ki magának, melyek 
mindegyike életének fő dolgáról igyekszik elvonni a gondolatait. Az igevers következő 
mondatát – mert gyönyörködöm abban – gondosan meg kell figyelni. Ez ugyanis jele annak a 
ritka kiválóságnak, mikor valaki úgy igazgatja a kijelentéseit és a vonzalmait, hogy 
megtagadja a test számára kellemes csábításokat, és semmi másban nem talál akkora örömöt, 
mint Isten szolgálatában. A próféta már eljutott erre az erényre, de látja, hogy még mindig 
nem tökéletes. Ezért tehát, hogy a kívánsága teljesen megvalósuljon, friss támogatásért 
esedezik Istennek, Pál mondása szerint: „Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, 
mind a munkálást jó kedvéből” (Fil2:13). Emlékezzünk: nem a természetének öröklött 
munkálkodásával dicsekszik, hanem a kapott kegyelmet állítja előtérbe, hogy Isten 
befejezhesse a megkezdett munkáját. „Uram, Te adtál nekem bátorságot, kérlek, adj hozzá 
erőt is.” Ezért a gyönyörködés kifejezésben benne foglaltatik egy szembeszegülés a testi 
vágyakkal, melyek fogva tartják az emberek szíveit a csábításaikkal. 

36. Hajtsd szívemet. Ebben az igeversben megvallja, hogy az emberi szív oly messze 
áll az Isten igazsága iránti engedelmességtől, hogy inkább az ellenkező utat járja. Ha 
természetes és spontán módon hajlanánk a törvény igazságára, akkor nem lenne oka a 
zsoltáros könyörgésének: hajtsd szívemet. Ebből tehát az következik, hogy a szívünk tele van 
bűnös gondolatokkal, és teljesen lázadó, amíg Isten az Ő kegyelmével meg nem változtatja. 
Ezt a megvallást a próféta részéről nem szabad figyelmen kívül hagyni, miszerint az ember 
természetes romlottsága oly hatalmas, hogy bármi másra jobban törekszik, mint az igazságra, 
amíg Isten hatalma új engedelmességre nem készteti, s így végül a jóra nem kezd hajlani. Az 
igevers második mondatában a próféta azokra az akadályokra mutat rá, melyek 
megakadályozzák az emberiséget abban, hogy eljusson az igazság iránti vágyakozásra: a 
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telhetetlenségre hajlanak. Egy szóképpel,2539 melyben a rész szerepel az egész helyett, a fajtát 
szerepelteti a nemzetség helyén. A héber בצע batsang kifejezés jelentése erőszakot használni, 
vagy törekedni, vagy becsapni, de a telhetetlenség áll a legjobb összhangban az igeszakasz 
lelkületével, feltéve, ha elismerjük, hogy a próféta ezt a fajtát, a „minden rossznak gyökerét” 
(1Tim6:10) annak bemutatása végett választotta, hogy semmi sem ellentétesebb Isten 
igazságával. Itt általánosságban tanít arra, hogy oly mértékben a romlott és gonosz vágyak 
hatása alatt állunk, hogy a szívünk utálja Isten törvényének tanulmányozását, amíg Isten nem 
ihlet minket erre a jó iránti vágyakozással. 

37. Fordítsd el az én szemeimet. Ezekből a szavakból megtanuljuk: az érzékszerveink 
is annyira megteltek hiábavalósággal, hogy amíg nem tisztulnak és javulnak meg, addig az 
elidegenedésük az igazság követésétől nem ad okot a csodálkozásra. Az előbbi igeversben 
tájékoztatott minket az ember szívében uralkodó romlottságról, amiről most azt mondja, hogy 
eléri a külső érzékszerveket is. „A telhetetlenség betegsége nemcsak a szívünkben lappang, 
hanem a testünk minden részére szétterjed, így sem a szemeink, sem a füleink, sem a lábaink, 
sem a kezeink nem kerülik el vészes befolyását, egyszóval semmi sem mentes a romlástól.” S 
biztosan tudjuk, hogy az eredendő bűn vétke nem korlátozódik az ember egyetlen 
képességére, hanem elárasztja az egész alkatát. Ha a szemeinket Isten speciális kegyelmével 
kell elfordítani a hiábavalóságtól, abból az következik, hogy amint megnyílnak, buzgón a 
Sátán szélhámosságaira szegeződnek, melyekkel minden oldalról körülvesz bennünket. Ha a 
Sátán csak csapdákat állítana nekünk, mi viszont rendelkeznénk a kellő éleselméjűséggel a 
csalásaival szembeni védekezéshez, akkor tulajdonképpen nem lehetne mondani, hogy Isten 
fordította el a szemeinket a hiábavalóságoktól. Mivel azonban természetes módon irányulnak 
a bűnös csábításokra, szükséges ezektől elvonni. Ahányszor tehát csak kinyitjuk a szemünket, 
nem szabad elfelejtenünk, hogy két kapu nyílt az ördög számára a belépéshez a szívünkbe, 
amíg Isten az Ő Szentlelkével nem véd meg minket ettől. A zsoltárosnak a szemre tett 
megjegyzései egyformán vonatkoznak más érzékszervekre is, mivel ismételten azt a 
beszédmódot használja, melyben a rész szerepel az egész helyett. 

Az igevers másik mondata jól illik az itt adott magyarázathoz. Javasolhatnak mások 
más magyarázatot, de én úgy vélem, hogy az alábbi a legtermészetesebb: Uram, miután az 
emberiség egész élete átok alatt van mindaddig, amíg az erejüket a bűn elkövetésére 
használják, add meg nekem, hogy az általam birtokolt erővel semmi másra ne vágyakozzak, 
csak arra az igazságra, amit Te jelölsz ki nekünk. S hogy még jobban kifejezzük ezt, a 
legfontosabb alapelvként kell leszögeznünk, hogy a látás, a hallás, a járás és az érzés Isten 
speciális ajándékai. Ezért az értelmünk és az akaratunk, melyekkel felruháztattunk, még 
drágább ajándékok. Azonban a szemek egyetlen tekintete, az érzékszervek egyetlen 
érzékelése, s az elme egyetlen gondolata sem mentes a bűntől és a romlottságtól. S mivel ez a 
helyzet, a próféta jó okkal adja át magát teljes mértékben Istennek a test megöldöklése végett, 
hogy új életre kelhessen. 

38. Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak. Itt röviden az ima egyedüli célját és 
törvényes használatát látjuk, ami nem más, mint hogy learathassuk Isten ígéreteinek 
gyümölcseit. Ebből következik, hogy vétkeznek azok, akik homályos és összefüggéstelen 
kérésekkel hozakodnak elő. Látjuk ugyanis: a próféta nem engedi meg magának, hogy bármi 
másért könyörögjön, vagy akarja azt, csak amit Isten kegyeskedett megígérni. S természetesen 
hatalmas azok vakmerősége, akik Isten jelenlétébe törtetnek bármiféle elhívás nélkül az Ő 
Ígéjéből, mintha alávetnék Őt a hangulatuknak és szeszélyeiknek. Az érv, amellyel a próféta 
megerősíti a könyörgését, figyelmet érdemlő: mert a te félelmedre adom magam. Az אשר 
asher viszonyszó ezen a helyen az oksági kapcsolatot jelöli mivel, vagy mert jelentéssel. A 
próféta arra utal, hogy nem elégszik meg a pusztán mulandó örömökkel, ahogyan a világi 

                                                
2539 Per Synecdochen. 
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emberek szoktak, s nem él vissza oktalanul Isten ígéreteivel a testi örömök bebiztosítása 
végett, hanem az Ő félelmét és tiszteletét állította célokul önmaga elé. S valóban a kéréseink 
teljesítésének legjobb bizonyossága, mikor azok és Isten szolgálata összhangban vannak, s az 
egyetlen vágyunk, hogy Ő uralkodjon bennünk és felettünk. 

39. Fordítsd el tőlem a gyalázatot. Bizonytalan, hogy itt miféle gyalázatra utal. 
Tudván, hogy sok rágalmazó keresett alkalmat a mocskolására, ha bármiféle vétket lettek 
volna képesek felfedezni benne, nem ok nélkül fél, nehogy a maga hibájából efféle 
kegyvesztettségbe csússzon. Valószínű, hogy más feddés miatt is nyugtalankodott, 
amilyenekkel a gonosz emberek általánosságban rágalmazzák szégyentelenül és sértőn a 
jókat, s a rágalmaikkal eltorzítják és elcsúfítják a jó cselekedeteiket. A záró mondat – mert 
Isten ítéletei jók – az ok, amiért Istennek el kell hallgattatnia ezeket a rosszakaró nyelveket, 
melyek a gonoszságuk mérgét ontják minden szégyenkezés nélkül az ártatlanokra, akik 
tisztelettel betartják a törvényt. Ha a gyalázat szót bárki közvetlenül Isten ellen irányulónak 
kívánja tekinteni, úgy az a magyarázat semmiképpen sem elvetendő, mely szerint a próféta, 
akinek az volt a célja, hogy élete elfogadható legyen Isten szemében, csak arra vágyott, hogy 
mikor majd megjelenik az Ő ítélőszéke előtt, ne legyen elvetett embernek nyilvánítva. Pont 
mintha a nagy buzgóság és nemesszívűség következtében megvetné a világi emberek minden 
üres fecsegését, amennyiben igazként állhat meg Isten előtt. A szent embereknek mindennél 
jobban illik attól félni, nehogy Isten ítélőszéke előtt zúduljon rájuk a gyalázat. 

40. Ímé, kivánkozom a te határozataid után. Ez a nemrég kimondottak megismétlése a 
kegyes vonzalmainak és igazságszeretetének, valamint annak vonatkozásában, hogy semmi 
másnak nincs híjával, csak annak, hogy Isten befejezze az Általa elkezdett munkát. Ha ezt a 
magyarázatot fogadjuk el, akkor a megelevenedni Isten igazságában tulajdonképpen azt 
jelenti: megelevenedni az úton. Az igazság ebben a zsoltárban gyakran jelenti Isten törvényét, 
vagy a becsületes élet szabályát. Ez a nézet összhangba hozza az igevers két részét egymással. 
„Uram, figyelemre méltó kedvességgel bántál velem, mikor szent vágyat ébresztettél bennem 
a törvényed megtartására. Egy dolog azonban még mindig szükséges: hogy ugyanez a hatóerő 
járja át egész életemet.” Mivel azonban az igazság kétértelmű, az olvasóim, ha kívánják, így 
is értelmezhetik az igeszakaszt: A te ama jóságod kedvéért állíts helyre, védelmezz és tarts 
fenn engem, amit egész népednek szoktál mutatni. Már rámutattam az általam előnyösebbnek 
tartott magyarázatra. 

 
41. És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted, 
42. Hogy mondhassak egy szót2540 az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van 

a te igédben! 
43. És az igazságnak beszédét se vedd el túl sokáig2541 az én számtól, mert várom 

a te ítéleteidet! 
44. És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké. 
45. És könnyedén járok,2542 mert a te határozataidat keresem. 
46. És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg. 
47. És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek. 
48. És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és 

gondolkodom a te rendeléseidről. 
 
41. És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed. Kétségtelen, hogy Isten kegyelmének 

előszöri, majd az Ő szabadításának másodszori említésével a zsoltáros a természetes 
sorrendnek megfelelően a kiváltó okot teszi a hatás elé. Ennek az elrendezésnek az 
                                                
2540 A Károli-fordítás szerint: Hogy megfelelhessek – a ford. 
2541 A Károli-fordítás szerint: se vedd el soha – a ford. 
2542 A Károli-fordítás szerint: tágas téren – a ford. „Au large” (Kálvin megjegyzése). 
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alkalmazásával elismeri, hogy nincs máshol szabadítás a számára, mint Isten tiszta 
kegyelmében. S miközben a kegyes szabadításra vágyik, egyidejűleg rá is támaszkodik az 
ígéretre, amint azt máshol már láthattuk. 

A következő igeversben azzal dicsekszik, hogy a legjobb védelemmel van ellátva az 
ellenségeinek rágalmaival szemben, ami az Isten Ígéjében vetett bizalmából fakad. 
Átalakíthatjuk a jövő időt óhajtó móddá, mint teszik azt sokan mások is, ekképpen: Ó Uram, 
mivel bíztam a Te Ígédben, add meg nekem, hogy a szám a legnagyobb bátorsággal 
visszaverje az ellenem kimondott rágalmakat, s ne engedd, hogy hallgassak, mikor meg nem 
érdemelt feddésekkel terhelnek engem.” Bármely jelentést is fogadjuk el, mindegyikből 
megtanuljuk, hogy mindig lesznek gonoszságokat beszélők, akik nem szűnnek meg Isten 
gyermekei rossz hírét költeni, még ha ők egyáltalában nem is szolgálnak rá az efféle 
bánásmódra. Kissé kétséges, miféle konkrét feddésekre utal itt, mert az istentelenek nemcsak 
gyalázatot szoktak Isten gyermekeire zúdítani, de még a hitüket is a nevetség tárgyává teszik. 
Én az alábbi magyarázatot részesítem előnyben, mivel ez illik a legjobban a 
szövegkörnyezethez, s Dávid itt a gúnyolódásukkal szembeszállva veti Istenbe a bizalmát: 
„Abból lesz majd valami válaszom az ellenségek aljas mocskolódására, akik ok nélkül 
sértegetnek, hogy Isten soha nem okoz csalódást azoknak, akik a bizalmukat Belé vetik.” Ha 
bárki hajlik arra, hogy az igeszakaszt mindkét jelentést felölelőnek értelmezze, én nem 
ellenzem. Emellett nemcsak azt mondja, hogy bízott Istenben, hanem azt is, hogy az Ígéjében 
is bízott, ami a bizalmának alapja. Gondosan meg kell figyelnünk a kapcsolatot és a kölcsönös 
viszonyt a szó és az Íge között az igevers első, illetve második részében. Ha Isten az Ő 
Ígéjével nem adna nekünk további szavakat a védelmünkre, ellenfeleink pimaszsága tüstént 
elborítana minket. Ha tehát biztonságban akarunk lenni a világ támadásaival szemben, a 
nemesszívűségünk kezdete és alapja itt tárul elénk – az Isten Ígéjébe vetett bizalmunk, mely 
által védelmezetten Isten Lelke arra szólít fel minket, hogy bátran vessük meg az istentelenek 
gúnyos istenkáromlásait. S hogy felkészítsen minket az efféle istenkáromlások visszaverésére, 
összekapcsolja a reménység Ígéjét a megvallás szavával. 

43. És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól.2543 Megkérdezhető: miért 
kéri, hogy a szája teljen meg ahelyett, hogy a szíve megerősítését kérné az igazság beszédével. 
Az utóbbi ugyanis mind sorrendben, mind kiválóságban az első. Mi haszna lesz a számunkra, 
ha folyékonyak és elegánsak vagyunk a beszédben, ha a szívünkben nincsen hit? Másrészt, 
ahol a hit erős, ott a beszéd magától folyik majd. A válaszom az, hogy Dávid nem 
foglalkozott annyira a külső megvallással, hogy előnyben részesítette volna azt a szívbéli 
hittel szemben, de ha fontolóra vesszük, hogy itt Istenhez szól, akkor semmi furcsa nincs 
abban, ha csak az előbbit említi, mert abba viszont az utóbbit is beleérti. „Uram, ne csak a 
szívemet támogasd a hittel, nehogy elborítson a kísértés, hanem add meg nekem a beszéd 
szabadságát is, hogy félelem nélkül hallathassam a dicséreteimet az emberek között.” 
Figyeljük meg: mikor azt kéri, hogy adassék meg neki a bátorság a beszédben, akkor a szívvel 
kezdi. Az is megkérdezhető, miért kéri, hogy túl sokáig, mintha attól nem is félne, hogy rövid 
időre vétetik el tőle az igazság. Ez a feltételezés a legabszurdabb lenne, látván, hogy minden 
pillanatban óvakodnunk kell, nehogy felülkerekedjen rajtunk az ellenség, mikor 
fegyvertelenek és erőtlenek vagyunk. Ennek a nehézségnek a megoldását a saját 
tapasztalatunkból kell levonni. Ebben ugyanis a testünk gyengesége, sőt szinte lehetetlen, de 
                                                
2543 „Ez az igevers látszólag az alábbi két módon magyarázható: ’Ne engedd, hogy végleg eltávolodjak az igaz 
vallás nyílt megvallásától, mert várok az ígéreteidre’, vagy ’Ne engedd, hogy hamisan feddjenek (mert 
kijelentetted, hogy bosszút fogsz állni a gonoszokon), mert a te ítéleteidet várom’, mármint a büntető ítéleteidet. 
Kálvin az előbbi magyarázatot támogatja, az utóbbi pedig LeClerc-é.” – Cresswell. Walford a szó alatt azt a 
választ érti, amit a zsoltáros az ellenségeinek vádaskodására adott, és megjegyzi: „Ezt a választ, melyben 
kimondta ártatlanságát azokban a bűnökben, melyekkel vádolták, teljességgel igaznak jelenti ki, s könyörög 
Istennek, mint bírónak, hogy ne engedje őt szégyent vallani emiatt a válasz miatt, hanem mondjon ki igazságos 
ítéletet közöttük.” 
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időnként még a legkeményebb szív is meghunyászkodik a Sátán heves támadásai alatt. S 
jóllehet a hitük nem mond csődöt, mégis megrendül, s nincs olyan lélekjelenlétük, mely 
biztosítaná az állandó beszédfolyást, és az azonnali választ az istentelenek mocskolódására. 
Épp ellenkezőleg, rövid időre megtántorodnak, és reszketni kezdenek. Tudatában lévén ennek 
a gyengeségnek a következő módon formálja az imáját: „Noha nem vagyok felkészítve 
mindig arra a beszédbeli bátorságra, ami kívánatos, ne engedd, hogy sokáig csendben 
maradjak.” Ezzel a nyelvezettel a próféta hallgatólagosan elismeri, hogy nem volt olyan 
állhatatos és bátor, mint amennyire kellett volna, hanem mondhatni némasággal sújtotta a 
félelem. Ebből megtanuljuk, hogy a szabadon szólás képessége sincs jobban a mi 
hatalmunkban, mint a szív érzelmei. Amíg tehát Isten irányítja a nyelvünket, az kész a 
szólásra, de amint visszavonja a nemesszívűség lelkét, nemcsak a szívünk gyengül el, vagy 
inkább mond csődöt, hanem a nyelvünk is elnémul. Ennek okát is hozzáteszi az alábbi 
szavakban: mert várom a te ítéleteidet, szó szerint ugyanis így fejezi ki magát. Ebből arra 
következtetünk, hogy az ítéletek nem pusztán a törvény előírásaira vonatkoznak, hanem az 
ígéreteire is, ami a magabiztosságunk valódi alapját alkotja. Egyesek a mert féltem az 
ítéleteidet kifejezéssel fordítják a חול chul gyökérből származtatva, erről a fordításról nem 
tudom, hogy az jó-e, vagy sem. De arról bizonyos vagyok, hogy az ítéleteket büntetésekként 
értelmezve nagyon távol kerülünk a próféta céljától. 

44. És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké. Elhatározza, hogy 
nemcsak rövid időre szánja rá magát a törvény tanulmányozására, hanem akár az élete végéig. 
A három rokon értelmű szó, a תמיד tamid, az עולם olam, és az עד ed szavak használata nagyon 
távol áll attól, hogy fölösleges legyen, mert ebben megtaláljuk annak benne foglalt jelzését is, 
hogy hacsak a kegyesek nem tanúsítanak szívós és állhatatos ellenállást, Isten félelme 
fokozatosan eltűnhet az elméikből a különféle kísértések következtében, s elveszítik azt a 
vonzalmukat, amit a törvény iránt éreznek. Annak érdekében tehát, hogy jobban 
felkészüljenek ezekre a próbákra, utal a velük kapcsolatos nehézségekre és veszélyekre. 

A következő igevers tekinthető ama vágyát kifejezőnek, hogy járhasson. Legyen 
bárhogyan is, megtartjuk a megszokott olvasatot, mely szerint Dávid annak örül, hogy útját 
egyszerűnek és könnyűnek gondolja annak következtében, hogy szorgalmasan keresi Isten 
határozatait, azaz könnyen jár. Az emberek útjai gyakran rögösek és akadályokkal teltek, 
mivel ők maguk szórnak arra különféle botrányköveket, vagy mindenféle kibogozhatatlan 
tekervényekbe bonyolódnak. Ebből következik, hogy miközben soha senki nem 
engedelmeskedik Isten Ígéjének, mint életszabálynak, minden ember joggal jogosan tűri a 
büntetést az efféle gőg miatt. Isten minden oldalról csapdákat állít nekünk, vermeket helyez az 
utunkba, hepehupás és rögös utakra terel bennünket, majd végül bezár a feneketlen gödörbe. S 
minél politikusabb valaki, annál több akadállyal találkozik majd az útján. 

Ez az igevers arra tanít minket, hogy ha valaki feltétel nélküli engedelmességgel 
adózik Istennek, akkor jutalomként kapja, hogy nyugodt és összeszedett elmével jár, ha pedig 
nehézségekkel kerül szembe, megtalálja majd a legyőzésükhöz szükséges eszközöket. A 
kegyesek, bármennyire készségesen és engedelmesen adják is át magukat Istennek, gyakran 
kerülnek nehéz helyzetbe. Mindazonáltal a végkifejlet, amire Pál is tekint, nem lesz más, mint 
hogy legyenek bár bajok és fáradságok közepette, mégsem gyógyíthatatlan kétségbeeséssel 
járják az utat, mert (úgymond) Isten dolga, hogy utat mutasson nekik ott, ahol látszólag nincs 
is út (2Kor4:8). Sőt, ha fájdalmas elnyomásban van részük, még akkor is könnyen járnak, 
mert a dolog kétséges kimenetelét Istenre bízzák oly módon, hogy az Ő vezetése alatt nem 
kételkednek: Bátran kiemelkednek majd a kétségbeesés mélységeiből. 
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46. És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról.2544 Ezekkel a szavakkal látszólag 
hiszi, hogy birtokában van annak, amiért korábban imádkozott. Korábban így szólt: „Ne vedd 
el a Te Ígédet a számtól”, most pedig, mintha megszerezte volna, amit kért, felkel, és 
hangoztatja, hogy nem lesz néma, még ha a királyok jelenlétében szólítják is fel a 
megszólalásra. Kétségtelenül azt jelenti ki: szívesen tesz majd bizonyságot Isten dicsőségéről 
az egész világ előtt. A királyokat választja, akiktől általában jobban félnek, mint a többi 
embertől, s akik gőgösen befogják Isten bizonyságtevőinek száját. Néha valóban megtörténik, 
hogy nem tartunk ki még a legalacsonyabb rangú emberek jelenlétében sem. Abban a 
pillanatban, hogy valaki szembeszegül Isten Ígéjével, mi ösztönösen visszarettenünk, a az a 
megszólalásbeli bátorság, amellyel először dicsekedtünk, azonnal eltűnik. A bátorságunk 
hiánya azonban akkor a leglátványosabb, mikor a királyok trónja előtt jelenünk meg. S ez az 
oka annak, amiért Dávid kijelenti, hogy nemcsak a legalantasabb emberek között fog 
kitartani, hanem a királyok előtt is szilárd és félelem nélküli marad. A szavai arról 
tájékoztatnak minket, hogy akkor vettük jó és valódi hasznát Isten Ígéjének, mikor a szíveink 
olyannyira teljesen meg vannak erősítve az emberektől való félelemmel szemben, hogy még a 
királyok jelenlétében sem félünk, még ha az egész világ próbál is minket búskomorsággal és 
döbbenettel eltölteni. Nagyon nagy illetlenség volna, hogy Isten dicsőségét elhomályosítsa az 
ő üres csillogásuk. 

47. És gyönyörködöm a te parancsolataidban. A jelen igeversben foglalt kijelentés 
hasonló az előzőben említetthez. A szavai azt jelentik, hogy Isten parancsolatait oly magasra 
értékeli, hogy semmit sem tartott örömtelibbnek, mint az elmélkedése állandó témájává tenni 
azokat. A gyönyörködni kifejezés kifejezi a szeretetének erősségét. A felemelem kezeimet 
kifejezés ugyanerre utal. Biztos jele annak, ha nagyon vágyunk valamire, mikor kinyújtjuk a 
kezünket, hogy megragadhassuk. Ez a hasonlat tehát a vágya hevességét jelenti.2545 Ha valaki 
az arckifejezésével és a testtartásával mutat ekkora vonzalmat Isten törvénye iránt, de nem 
törődik azzal az élet dolgaiban, a legaljasabb képmutatással vádolható. A zsoltáros emellett 
azt is kijelenti, hogy az ilyen komoly és heves szeretet az Isten törvényének édessége iránt 
abból fakad, hogy Ő hozzákötötte ahhoz a szíveinket. Végül megemlíti, hogy elmélkedni fog 
Isten rendelésein. A magyarázók többségével egyetértve kétségem sincs felőle, hogy a שוח 
shuach szó azt a csendes és titkos elmélkedést jelenti, amit Isten gyermekei gyakorolnak. 

 
49. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet 

adtál! 
50. Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem. 
51. A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől. 
52. Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom. 
53. Rémület2546 vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te 

törvényedet. 
54. Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. 

                                                
2544 Dr. Delaney feltételezi, hogy itt Ákhisról, Gáth királyáról van szó, akit Dávid oktatott a zsidó vallásra, de 
már láttuk, hogy ezt a zsoltárt a legvalószínűbben a babiloni fogság idején írták. S a szavak nagyobb 
helyességgel vonatkoztathatók Dánielre és a többi bátor és hűséges izraelitára, akik bátran szóltak 
Nabukodonozor, Belsazár és Dárius előtt. Lásd Dániel, Ezsdrás és Nehémiás könyveit.” – dr. Adam Clarke. 
2545 „A kezek felemelése a Szentírásban az alábbiak jelzésére használatos: először az imádkozásra, Zsolt28:2, 
JSir2:19, 1Tim2:18, másodszor az áldásra, 3Móz19:22, Zsolt22:4, harmadszor az esküvésre, (1Móz14:22, 
5Móz32:40, Zsolt106:26, Ezék36:7, Jel10:5, negyedszer a valamilyen felvállalt dologba történő belekezdésre, 
1Móz41:44, Zsolt10:14, Zsid12:12. Aben Ezra azonban (s talán joggal) úgy magyarázza, hogy a hasonlatot ezen 
a helyen azok cselekedetéből kölcsönzi, akik olyasvalakit fogadnak, akinek örülnek, vagy felemelt kézzel 
megtiszteltetésnek veszik a jöttét.” – Cresswell. Merrick ekképpen magyarázza a kifejezést: „Buzgón kinyújtom 
a kezem, hogy átvehessem a parancsolataidat.” 
2546 A Károli-fordítás szerint: Harag vett rajtam erőt – a ford. 
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55. Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet. 
56. Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem. 
 
49. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről. Azért imádkozik, hogy Isten 

ténylegesen vigye véghez, amit megígért, mert ez az esemény bizonyítja, hogy nem 
feledkezett meg a szaváról. Arra, hogy az ígéretektől beszél, az igevers végéből 
következtetünk, ahol kijelenti: ezek voltak a reménységének oka, aminek nem lett volna 
helye, ha kegyelmet nem kapott volna. A második versben azt jelenti ki, hogy jóllehet Isten 
még mindig a bizonytalanságban tartotta, de mégis magabiztosan megnyugodott az Ő 
szavában. Egyidejűleg arról is tájékoztat, hogy a megpróbáltatásai és aggodalmai közepette 
nem keresett hiábavaló vigasztalást úgy, amint a világiak szokták, akik szanaszét tekingetnek, 
hogy találjanak valamit a nyomorúságuk enyhítésére. Ha pedig bármiféle csábítás 
megörvendezteti a fantáziájukat, orvosságként használják azt a fájdalmaik csillapítására. A 
próféta épp ellenkezőleg, azt mondja, hogy megelégedett Magának Istennek a szavával, s 
mikor minden más menedéknek híjával volt, akkor is teljes és tökéletes életre talált abban. 
Ezzel titkon azt is megvallja, hogy ha nem merített volna bátorságot Isten szavából, olyan lett 
volna, mint egy halott ember. Az istentelenek is megtapasztalhatják néha a lelkük 
felemelkedését a nyomorúságaikban, de teljességgel nélkülözik az elmének ezt a belső erejét. 
A próféta tehát jó okkal jelenti ki, hogy a megpróbáltatások idején a kegyesek csak Isten 
élettel feltöltő beszédéből tapasztalnak meg megelevenedést és életerőt. Ezért ha gondosan 
elmélkedünk az Ő szavain, még a halálban is élni fogunk, s nem fogunk találkozni olyan 
súlyos fájdalommal, amire ne lenne azokban orvosság a számunkra. S ha meg lettünk fosztva 
a vigasztalástól és a támogatástól a bajainkban, azt magunknak köszönhetjük, mert megvetvén 
Isten beszédét, vagy figyelmen kívül hagyván azt, szándékosan csapjuk be magunkat 
hiábavaló vigasztalással. 

51. A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem. Ez a példa kiváltképpen hasznos, mert arról 
tájékoztat minket, hogy jóllehet a becsületességünk kitehet minket az istentelenek 
sértegetéseinek, nekünk mégis rendíthetetlen állhatatossággal kell visszavernünk a 
büszkeségüket, nehogy ellenszenvessé váljon a számunkra Isten törvénye. Sokan, akik más 
vonatkozásban hajlamosak félni az Istent, ennek a kísértésnek engednek. A Föld mindig is 
tele volt az Isten hitetlen megvetőivel, manapság pedig szinte túlcsordul tőlük. Ezért ha nem 
hagyjuk figyelmen kívül az ócsárlásaikat, nem lesz szilárdság a hitünkben. Kevélyeknek 
nevezvén őket, nagyon rájuk illő jelzőt használ, mert a bölcsességük Isten megvetésében, az 
Ő ítéleteinek félvállról vételében, minden kegyesség lábbal tiprásában, röviden a megvetés 
rázúdításában rejlik a mennyei királyságra. Ha nem vakítaná őket el a büszkeség, nem 
járnának ilyen meggondolatlan utat. Ezeket a szavakat az alábbi módon kell értelmeznünk: 
Jóllehet a kevélyek megvetéssel kezeltek, én mégsem fordultam el a törvényedtől. Nem 
szabad átsiklanunk a szerfelett, vagy nagyon jelentésű kötőszó felett, mely azt jelenti, hogy 
nem csak véletlenül, vagy egy ideig zaklatták, hanem a támadás naponta folytatódott. 
Tanuljuk meg ezekből a szavakból, hogy a gonoszok, miután ők alkotják az emberiség 
túlnyomó többségét, nagyobb szabadságot tulajdonítanak maguknak. Az Istent tisztelettudóan 
imádó kegyesek száma mindig is csekély. Ezért ki kell tartanunk az istentelenek nagy 
seregeivel és gyülevész hordáival szemben, ha meg akarjuk őrizni az épségünket. 

52. Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram. Ebben a zsoltárban az 
Isten ítéletei kifejezés alatt általában az Ő rendeléseit és végzéseit, azaz az Ő igazságát kell 
érteni.2547 Ezen a helyen az öröktől fogva minősítő kifejezés miatt valószínűbb, hogy azokra a 
példákra utal, melyek által Isten a világ igazságos Bírájaként ismertette meg Magát. Miért 
mondja, hogy Isten törvénye öröktől fogva létezett? Erről bizonyos fokig számot adhat, hogy 
                                                
2547 „A Szentírás mind valódi tükör tárja elénk Isten igazságát a bűnösök megbüntetésében, és a jóságát az igaz 
mivolt megadásában.” – Dimock. 
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az itt említett igazságosság nem mostanság keletkezett, hanem valóban örökkévaló, mert az 
írott törvény csak a természetes törvény tanúsítványa, melynek segítségével Isten azt idézi az 
emlékezetünkbe, amit korábban már belevésett a szívünkbe. 

Én azonban inkább egy másik magyarázat elfogadására hajlok. Eszerint Dávid 
megemlékezett Isten ama ítéleteiről, melyekkel arról tett bizonyságot, hogy a törvényét 
állandóra szabta meg a világban. Ez az elrendezés nagyon szükséges a számunkra, mert mikor 
Isten nem tűri fel a karját is, a szava gyakran csekély hatást gyakorol ránk. Mikor azonban 
bosszút áll az istenteleneken, azzal megerősíti, amiről korábban beszélt, s ez az oka annak, 
amiért a polgári törvényi büntetéseket megerősítéseknek nevezik. A kifejezés jobban illik 
Isten ama ítéleteihez, melyekkel megerősíti az Ő törvényének tekintélyét, mintha a szavait 
valódi bemutató is kísérné. S látván, amint kijelenti, hogy Isten legősibb ítéleteire emlékezett, 
nekünk is illik megtanulnunk, hogy ha ítéletei nem mutatkoznak meg olyan gyakorisággal a 
hitünk megerősítése végett, mint azt mi szeretnénk, az a saját hálátlanságunknak és 
apátiánknak köszönhető. Egyetlen korábbi korban sem voltak az emberek híján pontosan e cél 
világos bemutatóinak, ezért joggal mondható ki, hogy Isten ítéletei egyetlen folytonos 
áradatban folytak korról korra, s az ok, amiért nem láttuk ezeket nem volt más, mint hogy 
nem méltóztattunk kinyitni a szemünket és szemlélni azokat. Ha bárki ennek azt veti ellenébe, 
hogy természetellenes az Ő ítéleteinek vigasztaló jelleget tulajdonítani, mert ezeket inkább 
arra szánja, hogy félelemmel töltsön el bennünket, a válasz kézenfekvő: a kegyeseknek csak 
annyira kell reszketniük Isten ítéleteitől, amennyire ez a testük megöldökléséhez szükséges. 
Másrészt viszont ezek az ítéletek a vigasztalás hatalmas forrása is a számukra, mert belőlük 
tanulják meg, hogy Isten felügyelő gondviselést gyakorol az emberi faj felett. Azt is 
megtanulják továbbá, hogy miután a gonoszok egy ideig a kicsapongásban szórakoztak, végül 
majd Isten ítélőszéke elé kerülnek, ők maguk pedig, miután egy ideig türelemmel küzdöttek a 
jólétük Őre alatt, semmi kétséget sem táplálhatnak a megőrzésük iránt. 

53. Rémület vett rajtam erőt.2548 Ezt az igeverset kétféle értelemben fordíthatjuk: vagy 
úgy, hogy a prófétát fájdalommal töltötte el, mikor látta, hogy Isten törvényét megszegik a 
gonoszok, vagy úgy, hogy rémület fogta el, mikor a pusztulásukra gondolt. Egyesek 
hevességnek fordítják, ami nem illik olyan jól az igeszakasz természetéhez. Én ezért 
megmaradok a félelem kifejezés mellett, amivel szerintem a heves buzgóságát jelzi, miszerint 
nemcsak mélyen megszomorodott a törvény áthágásait látva, de a legnagyobb megvetéssel 
tekintett azok istentelen vakmerőségre, akik könnyedén vették Isten törvényét. Egyidejűleg 
azt is érdemes megemlíteni, hogy az nem szolgáltat új alapot a kegyesek sértegetésére, ha 
rengetegen lerázzák magukról Isten igáját, s fellázadnak ellene. Erre, még egyszer mondom, 
oda kell figyelni, mert sokan származtathatnak ehhez silány és léha kifogásokat a kor 
elfajzásából kiindulva, mintha a farkasok között élve szükségszerűen üvölteniük kellene. 
Dávid korában látjuk, sokan elszakadtak a hittől, de tőle mégis távol állt, hogy elcsüggedjen, 
vagy megdöbbenjen ezen: az istenfélelem inkább szent haragot lobbantott fel a keblében. Mi 
mást kellene tenni tehát, mikor rossz példák vesznek körül, mint egymással versengve 
megvetni azokat? S itt az ellentét, ha nincs is közvetlenül kijelentve, de benne foglaltatik a 
magunkra kent kecsegtető balzsam között, mely elhiteti velünk, hogy minden törvényes, ami 
szokásos, valamint a rémület között, amiről a próféta azt mondja, hogy megragadta. Ha a 
gonoszok gőgösen és zabolátlanul szállnak szembe Istennel annak következtében, hogy nem 
                                                
2548 A rémület helyén álló héber szó a זלעפה zalaphah, s a feltételezések szerint a számum nevű szikkasztó 
szélrohamra utal, amit a keleti népek jól ismernek. Ennek megfelelően Michaelis így fordítja az igeszakaszt: „A 
halálos keleti szél ragad meg engem”. Cocceius olvasata: „A rémület, mint a vihar ragadott meg engem.” „A 
szent író”, mondja, „az elméje heves kavargását mutatja be itt a heves levegőmozgáshoz hasonlónak.” Dimock 
szerint a זלעפה ezen a helyen az emésztő lázat jelenti, ami az ártalmas keleti szelek szoktak okozni. A szó 
háromszor fordul elő a Szentírásban: itt, a Zsolt11:6-ban, és a JSir5:10-ben. A fordítóink a Zsolt11:5-ban 
viharnak (Károlinál: emésztő szél – a ford.), a JSir5:10-ben, a széljegyzetben, többes számban rémületeknek, 
vagy viharoknak (Károlinál: az éhség láza – a ford.) fordították”. 
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vagyunk tudatában az Ő ítéleteinek, akkor abban mi alkalmat látunk a romlott 
magabiztosságra és érzéketlenségre. A próféta éppen ellenkezőleg, kijelenti, hogy rémület 
töltötte el, mert egyrészről jóllehet figyelembe vette Isten hosszútűrését, másrészről teljesen 
meg volt arról győződve, hogy előbb-utóbb a megérdemelt büntetésért kell majd kiáltania. 

54. Ének volt rám nézve minden parancsolatod. Más szavakkal ismétli meg a korábban 
mondottakat, miszerint Isten törvénye volt az egyetlen, vagy speciális öröme egész életében. 
Az éneklés az öröm kifejeződése. A szentek vándorok ebben a világban, s abból a tényből kell 
őket Isten gyermekeinek és mennyei örökösöknek tekinteni, hogy jövevények a Földön. A 
bujdosása hajléka alatt tehát az utazásukat kell érteni keresztül ezen az életen. Egy körülmény 
konkrét figyelmet érdemel: Dávid a szülőföldjéről száműzetve nem szűnt meg vigasztalást 
meríteni minden nehézsége közepette Isten törvényéből, sőt inkább örömöt, ami a 
száműzetéséből fakadó minden szomorúságának fölébe kerekedett. Nemes példája volt az a 
ritka erénynek, hogy mikor megtagadták tőle a templom látását, nem kerülhetett közelébe az 
áldozatoknak, s megfosztották a vallás rendeleteitől, mégsem távozott el soha Istentől. A 
bujdosásának hajléka kifejezést tehát azért használja, hogy kiemelje Dávid viselkedését, akit 
noha elűztek az országából, mégis megtartotta mélyen a szívébe vésve Isten törvényét, s aki 
annak a száműzetésnek a súlyossága közepette, mely a lelkét igyekezett elcsüggeszteni az 
Isten törvénye feletti elmélkedéssel vidította fel magát. 

55. Uram! a te nevedről emlékezem éjjel. Miután az igevers második mondata az 
elsőtől függ, én úgy tekintem az egész igeverset, mint ami egy és ugyanazon igazságot fejezi 
ki, így tehát a próféta szavai azt jelentik, hogy a megemlékezés Istenről indította őt fel az Ő 
törvényének megtartására. A törvény megvetése abban rejlik, hogy kevesen törődnek 
bármennyire is Istennel. Ezért a Szentírás az emberek istentelenségét megfeddve kijelenti, 
hogy elfelejtették Istent (Zsol50:22, 78:11, 106:21). Ennek orvoslása végett Dávid arra 
figyelmeztet, hogy Isten emlékezete az egyetlen orvosság, ami megőriz minket az Ő 
félelmében, s a törvény megtartásában. S biztos, hogy ha gyakran eszünkbe jut az Ő fensége, 
az alkalmas a megalázásunkra, s maga a gondolata is a kegyesség gyakorlására sarkall minket. 
Az éjjel szóval nem arra akar célozni, hogy Istenre csak rövid ideig emlékezik, hanem állandó 
jelleggel. S konkrétan azért utal a napszakra, mert éjjel majdnem minden érzékszervünket 
hatalmába keríti az alvás. „Mikor mások alszanak, Isten még álmomban is felbukkan az 
elmémben.” Van egy másik oka is, amiért az éjszakára utal: ezzel hozza a tudomásunkra, 
hogy jóllehet senki sem volt, aki figyelhette volna, és senki sem késztette az emlékezésre – 
hiszen sötétség vette őt körül – mégis úgy igyekezett Isten emlékezetét fenntartani, mintha a 
legnyilvánosabb és látványosabb helyet foglalta volna el. 

56. Ez jutott nekem. Kétségem sincs felőle, hogy a próféta a זאת zoth kifejezés alatt 
szemléli Isten minden jótéteményét, de amint Isten elé járul az általa akkor élvezett áldások 
vonatkozásában úgy beszél, mintha mutatna is rájuk. Ezért ebben a kifejezésben benne 
foglaltatik az összes jótétemény elismerése is, melyekkel megkoronáztatott, vagy, minden 
alkalommal azt jelenti ki, hogy Isten néhány jeles szabadítással tett bizonyságot a 
viselkedésének becsületességéről. Nem dicsekszik azzal, hogy bármit is kiérdemelt volna, 
mint napjaink farizeusai, akik mikor effélét találnak a Szentírásban, elcsűrik-csavarják, hogy 
bizonyítsák vele a cselekedetekkel szerzett érdemeket. A prófétának azonban nincs más célja, 
mint hogy szembeállítsa magát Isten megvetőivel, akik minden gazdagságukat a saját 
munkálkodásuk eredményének tulajdonítanak, vagy a véletlen számlájára írják, s gonoszul 
átsiklanak Isten felügyelő gondviselése felett, illetve elrejtik azt. Ezért az Istenhez történő 
visszatérésre szólítja fel önmagát és másokat is a maga példájának követésére hívogatja, s arra 
buzdítja őket, hogy miután Isten pártatlan bíró, mindig fenntartja majd a kegyesség jutalmát. 
Az is valószínű, hogy ezzel a szent dicsekedéssel veri vissza az istentelenek aljas rágalmait, 
amikkel, mint nemrég láttuk, fájdalmasan támadták őt. 
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57.  Te vagy az én részem Uram! Azt mondám, hogy a te beszédeidet 
megtartom.2549 

58. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted 
szerint! 

59. Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom. 
60. Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat. 
61. Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem;2550 de a te törvényedről el nem 

feledkezem. 
62. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért. 
63. Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat 

megtartják. 
64. A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre! 
 
57. Te vagy az én részem Uram! Ennek a mondatnak a jelentése kétséges, mert az 

Uram fordítható mind alanyesetben, mind megszólító esetben, s az Azt mondám kifejezés is 
vonatkozhat az igevers akár az első, akár a második részére. Az egyik értelmezés tehát: az Úr 
az én részem ezért tehát elhatároztam, hogy betartom a törvényedet. A másik: Ó Uram! Aki a 
részem vagy, elhatároztam, hogy betartom a törvényedet. A harmadik pedig: Azt mondtam, 
vagy elhatároztam, hogy Isten az én részem, hogy betarthassam az ő törvényét.  A negyedik: 
Azt mondtam, vagy elhatároztam ó Uram, hogy az én részem a te törvényed betartása. S ezt 
az olvasatot fogadom el én is. Az alábbi magyarázat nagyon alkalmas: annak, hogy Isten a mi 
részünk, az Ő törvénye betartására kell serkentenie és bátorítania minket. Már megjegyeztük 
néhány másik igeversnél, hogy Istent a kegyesek örökségének nevezik, mert egyedül Ő 
elégséges a teljes és egész boldogságukhoz. S látván, hogy Ő a saját tulajdonának választott 
minket, csak az ésszerű a részünkről, ha egyedül Ővele is megelégszünk. Ha pedig ezt 
megtesszük, akkor a szíveink is hajlani fognak az Ő törvényének megtartására és a testi 
vágyakat megtagadván a legnagyobb örömünk és szilárd elhatározásunk tartósan megmarad. 

Mondtam már, hogy ez a magyarázat nem összeegyeztethetetlen az igeszakasz 
témájával, és egy nagyon hasznos tanítást is tartalmaz. De a negyedik, és egyben utolsó 
olvasat, melyről megjegyeztem, hogy azt fogadom el, egyszerűbb – teljesen meg vagyok róla 
győződve, hogy a legjobb osztályrészem Isten törvényének a megtartásában rejlik – s ez 
összhangban van Pál szavaival is: „nagy nyereség az Istenfélelem” (1Tim6:6). Dávid itt 
összehasonlítja a törvény megtartását, valamint azt a képzelt jót, ami meghódítja az emberiség 
becsvágyát. „Törekedjen mindenki arra, amit jónak lát, és mulatozzon a maga örömeiben, 
nekem nincs okom irigykedni rájuk, ha megtartom az én osztályrészemet, önmagam teljes 
átadását Isten Ígéjének.” 

58. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt. Ebben az igeversben Dávid azt jelenti ki, 
hogy még mindig kitartott az imádkozásban, mert ima nélkül a hit erőtlenné és élettelenné 
válik. A mód, ahogyan önmagát kifejezi, ami más nyelvekben tűnhet csiszolatlannak, a 
héberek között azt a családias kommunikációt fejezi ki, amit Isten megenged, sőt amire 
hívogatja is a szolgáit, mikor azok a jelenlétébe lépnek. Imáinak lényegét és kívánságainak 
summáját egyetlen mondatban foglalja össze: Isten kegyelméért könyörgött, melynek biztos 
reménységét az Ő Ígéjéből merítette. Figyeljük hát meg először is: azért vagyunk felrázva az 
egykedvűségünkből, hogy ima által gyakorolhassuk a hitünket. Másodszor: a fő dolog, amiért 
imádkoznunk kell, hogy Isten az Ő ingyenes kegyelméből legyen kegyes irántunk, nézzen rá a 
nyomorúságunkra és adjon nekünk enyhülést. Isten valóban sokféleképpen segít rajtunk, s a 
szükségeink is megszámlálhatatlanok, de a dolog, amit ennek ellenére főleg és konkrétan 
                                                
2549 A Károli-fordítás szerint: Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása – a ford. 
2550 “Ou, les assemblees des meschans m’ont despouille’, ou pille.” — Széljegyzet. “Vagy, az istentelenek seregei 
kifosztottak engem.” 
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kérnünk kell, hogy könyörüljön rajtunk, mert ez minden más áldásnak a forrása. Végül, 
nehogy értelmetlen imákat mondjunk, tanuljuk meg, hogy Isten minden ígéretében úgy lép 
elénk, mintha szándékos adósunk lenne. 

59. Meggondoltam az én útaimat.2551 Az igeszakasz jelentése az, hogy miután a 
próféta a megfelelő figyelmet szentelte az életmódjának, az egyetlen célja a törvény 
tanításának követése lett. Ezekben a szavakban közvetve arra is utal, hogy ha megvizsgáljuk, 
miért tévednek el az emberek és zavarodnak meg nyomorultul az egymással ellentétes 
impulzusok között, akkor rájövünk, hogy ennek oka nem más, mint hogy gondatlanul vetik 
bele magukat a szeszélyeik kielégítésébe. Minden ember a leggondosabban ügyel és fordítja 
minden energiáját arra, amire a hajlamai vezetik, de valamennyien vakok annak a dolognak a 
kiválasztásában, amit követniük kellene. Vagy, inkább olyanok, mintha a szemeik le lennének 
pecsételve, s vagy megfontolatlanul félremennek, vagy a gondatlanság okából érzéketlenül 
csapódnak ide-oda az egyik dologtól a másikhoz. Egy dolog bizonyos: nincs senki, aki 
gondosan megfontolná az útjait, ezért nem ok nélkül buzdít minket a próféta arra, hogy az 
istenfélő élet kezdete abban rejlik, mikor az emberek felébredvén a letargiájukból, 
megvizsgálják útjaikat, végül bölcsen fontolóra veszik azt, hogy mit jelent helyesen 
szabályozni a viselkedésüket. Ezután arra tanít minket, hogy mikor egy ember komolyan 
hajlik az életútjának helyes alakítására, akkor semmi sem jobb a számára, mint követni az 
Isten által a számára kijelölt irányt. Valójában, ha az emberek nem lennének elvakultak, 
egyetemesen és egyhangúlag Istent választanák az életük vezetőjének. 

60. Sietek. Jóllehet a szavak múlt időben állnak, mégis folytonos cselekvést jelentenek. 
A próféta kijelenti, milyen serénységgel szánta rá magát Isten szolgálatára. A szorgalom és a 
serénység mutatják buzgóságának hevességét. Ez után, annak kimondásával, hogy nem 
mulasztom el,2552 a héber népnyelvnek megfelelően hevességet kölcsönöz a sietek szóval 
kifejezett elképzelésnek. Miután a héberek között a beszélni és nem hallgatni megfelel a 
szabadon szólásnak, fenntartások és leplezés nélkül, amint az alkalom megkívánja, így a 
sietni és el nem mulasztani azt jelenti: gyorsan futni, kételkedés vagy késlekedés nélkül. Ha 
vetünk egy pillantást a fásultságunkra, valamint a csapdákra, amiket a Sátán soha nem 
mulaszt el az utunkba helyezni, rögtön észrevesszük, hogy ezek a szavak nem hiábavalók. 
Mert vágyakozzon bár az ember mindig arra, hogy saját magát igazán és szívesen átadja Isten 
igazságának, mégis, Pál szavaiból tudjuk, hogy „nem azt cselekszi, amit kellene” (Rm7:15, 
18-19). S lehet, hogy külső akadály nem állja utunkat, mégis, annyira lelassítanak a belső 
akadályok, hogy semmi sem nehezebb a számunkra, mint Isten törvényének betartására sietni. 
Ugyanakkor arra is emlékeznünk kell, hogy a próféta itt összehasonlítóan beszél, azokra 
utalván, akik a halogatással vádolhatók életül nagyobb részében, s akik nemcsak vonakodva 
és nehézkesen húzódnak közel Istenhez, de készakarva álldogálnak az útjukon, vagy más 
módon akadályozzák meg, hogy a kanyargós útjaikat járják. A próféta nem mutatott nagyobb 
fürgeséget Isten szolgálatában Pálnál: mindössze csak annyit akar tehát, hogy legyőzvén az 
útjába került minden akadályt, gyorsan folytathassa az útját. S a példájával arra tanít minket, 
hogy a kifogások, melyeket vagy a világi akadályok, vagy a saját tökéletlenségünk miatti 
tunyaságunk mentségére hozunk fel, hiábavalók, és komolytalanok. 
                                                
2551 „Meggondoltam az én útaimat. חשבתי chasabti, hosszasan elmerengtem rajtuk, ide-oda forgattam azokat, 
minden oldalról megvizsgáltam a viselkedésemet. A szó, amiképpen itt használatos, egy, a kihímezéstől 
kölcsönzött hasonlat, ahol a képnek ugyanannak kell lennie, mint a másikon. Ezért a ruhát minden egyes 
tűszúrásnál át kell fordítani annak meglátásához, hogy az öltés a megfelelő helyre kerüljön. Ilyen közelről és 
aprólékosan vizsgálta meg a zsoltáros a viselkedését, és ennek eredménye volt a mély meggyőződés, hogy 
eltávolodott Isten és az igazság útjáról.” – dr. Adam Clarke. 
2552 „Az eredeti szó, amit a nem mulasztom el kifejezéssel fordítottunk, bámulatosan hangsúlyos. ולא התמהמהתי 
velo hethmahmaheti, nem álldogálok tétovázva, vagy ahogyan ki szoktuk fejezni, nem ingadozok: elhatároztam 
és így belekezdek. A héber szó az elme erőteljes határozatlanságát fejezi ki, azt, hogy a pozitív cselekvés el lett 
nyomva, mert az elme annyira ingatag, hogy képtelen döntést hozni.” – dr. Adam Clarke. 
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61. Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem. Azok, akik a חבלי cheblei szót 
fájdalmaknak fordítják, nem adnak neki természetes jelentést, és egyrészt magukat is 
megzavarják, másrészt az igeverset is kiforgatják. Így tehát két olvasat marad, melyek közül 
bármelyiket elfogadhatjuk. Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem, vagy A gonoszok 
seregei kifosztottak engem.2553 Akár az egyik, akár a másik olvasatot fogadjuk is el, a próféta 
azt akarja kifejezni, hogy mikor a Sátán a kegyesség alapelveit támadta a lelkében a fájdalmas 
kísértésekkel, ő megingathatatlan szilárdsággal kitartott Isten törvényének szeretete és 
gyakorlása mellett. A köteleket azonban érthetjük kétféleképpen: akár félrevezető 
csábításokként, melyekkel a gonoszok megpróbálták őt bevonni a saját társaságukba, vagy 
csalásokként, melyeket az ő megrontása végett gyakoroltak. Ha az első értelmezést tartjuk 
jobbnak, akkor Dávid azt jelenti ki, hogy az Isten törvényen megtartásának ritka erényét 
mutatta még akkor is, mikor a gonoszok látszólag a hálóikba fogták őt. Mivel azonban 
általánosabban elismert, hogy az עוד ived ige azt jelenti, megfosztani, vagy elrabolni, fogadjuk 
hát el az alábbi változatot: a prófétát megtámadták az istentelenek seregei, majd később 
tetszésük szerint kifosztották és kirabolták, de soha nem hagyta el a saját alapját. Ez a páratlan 
bátorság bizonyítéka volt, mert mikor a szokásosnál nagyobb veszélyeknek és bajoknak 
vagyunk kitéve, ha Isten nem tekint ránk, azonnal kételkedni kezdünk az Ő gondviselésében: 
úgy látjuk, semmi haszna sincs az embernek abból, ha istenfélő, s azt is képzeljük, hogy 
törvényesen állhatunk bosszút. E hullámok közepette az isteni törvény emlékezete könnyen 
elvész, s mondhatni elsüllyed. A próféta azonban arról biztosít bennünket, hogy az igazi 
kegyesség bizonyítéka, ha továbbra is szeretjük a törvényt és gyakoroljuk a becsületességet, 
mikor ki vagyunk téve az istentelenek prédájának, és nem veszünk észre segítséget Istentől. 

62. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked. Ebben az igeversben nemcsak azt 
mutatja meg, hogy teljes szívvel elfogadott és felkarolt mindent, amit az isteni törvény 
tartalmaz, hanem bizonyítékát is adta Isten iránti hálájának, amiért ily hatalmas áldás 
részesévé tette őt. Teljesen megszokott dolognak látszik bevallottan egyetérteni Istennel, 
mikor a törvényével tanít minket, mert ki merné felemelni a hangját Őellene? Ám a világ még 
mindig nagyon messze van attól, hogy elismerje: az igazság, amit kijelentett nekünk, minden 
vonatkozásban ésszerű. Először is akkora a romlott természetünk lázadása, hogy minden 
ember valamiképpen megváltoztatná, vagy elvenne belőle. Emellett ha az emberek maguk 
választhatnak, inkább a saját akaratuk, semmint Isten törvénye után mennek. Röviden, az 
emberi gondolkodás, valamint az emberi érzelmek nagyon is ellentétben állnak az isteni 
törvénnyel. Az tehát nem kevés hasznot húzott a törvényből, aki egyrészt engedelmesen 
felkarolja a kijelentett igazságot, másrészt édes örömét lelvén benne, hálát ad érte Istennek. A 
próféta azonban nem egyszerűen csak azt jelenti ki, hogy magasztalja Isten igazságos ítéleteit, 
hanem azt is erősítgeti, hogy éjfélkor kel fel ezt megtenni, amivel a vágya hevességét fejezi 
ki. Az álmunkat megszakító tanulmányozások és törődések ugyanis szükségszerűen a lélek 
nagy buzgalmát foglalják magukban. Egyben arra is utal, hogy bizonyságot téve az Isten 
törvényéről, egyáltalán nem a kérkedés vezette, mivel titkos visszavonultságban, mikor senki 
sem látta, mondta a legmagasztosabb dicshimnuszokat Isten igazságos ítéleteiről. 

63. Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged. Nem egyszerűen csak a testvéri 
szeretetről, és egyetértésről beszél, mely az igaz hívőket jellemzi egymás közt, hanem arra 
céloz, hogy valahányszor csak egy istenfélővel találkozott, kezet adott neki a testvériség 
jeléül, továbbá nemcsak egy volt Isten szolgái közül, hanem valamennyiük segítője is. Az 
efféle egyetértés kétségtelenül minden istenfélőtől megköveteltetik, hogy valamennyien 

                                                
2553 „A gonoszok gyülekezete kifosztott engem. – Általános Imakönyv. Vagy, a gonoszok kötelei vettek körül 
engem, azaz a mesterkedéseik ellenem irányultak, s nem hatástalanul. A kötelet azonban, mely sok összefont 
szálból áll, a héber átvitt értelemben használja, ahogyan a gyülekezet is embercsoportot jelent. Ennek 
megfelelően fordítja az 1Sám10:5, 10 seregnek, amely értelemben az Általános Imakönyvben is szerepel a 
kaldeus változat után. A Septuaginta a szó szerinti fordítást alkalmazza.” – Cresswell. 
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hozzájárulhassanak az előrelépésükhöz az istenfélelemben. Látszólag egy hallgatólagos 
összehasonlítás is rejlik e között a szent kombináció között, mellyel a kegyesek kölcsönösen 
fenntartják és előmozdítják maguk között az Isten tiszteletét, és a valódi kegyességet, 
valamint az istentelen társulások között, melyek mindenütt eluralkodtak a világban. Látjuk, 
miképpen sorakoztatják fel a világi emberek a seregeiket Isten ellen, és segítenek egymásnak 
a tiszteletének megszüntetésére irányuló erőfeszítéseikben. Annál szükségesebb tehát Isten 
gyermekei számára, hogy felbuzduljanak a szent egység fenntartására. A zsoltáros, először is 
az istenfélelmük, másodszor is a miatt dicséri a kegyeseket, mert betartják a törvényt. Az 
istenfélelem minden igazságosság gyökere, vagy eredete, s ha odaszánjuk életünket az Ő 
szolgálatára, azzal kimutatjuk, hogy az istenfélelme a szívünkben lakozik. 

64. A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld. Itt a próféta azért könyörög Istennek, 
hogy a végtelen jósága gyakorlása során, mely a világ minden szegletében megmutatkozik, 
kegyeskedjen őt részesévé tenni a mennyei bölcsességnek – ez egy nagyon hangsúlyos módja 
az imádkozásnak. Mikor tehát azt mondja, hogy a Föld tele van Isten kegyelmével, az nem 
más, mint az egyik legkomolyabb kérés. Nemcsak általánosságban magasztalja Isten jóságát 
(mint teszi azt más helyeken), nem hagyván a Földön helyet, amely híján lenne a 
nagylelkűségének bizonyítékaival, amit nemcsak az emberiség, de az oktalan teremtés iránt is 
gyakorol. Mit tesz tehát? Azt kívánja, hogy Isten kegyelme, ami kiterjed minden 
teremtményre, nyilvánuljon meg iránta is egy dologban, mégpedig abban, hogy előre 
léphessen az isteni törvény ismeretében. Ebből rájövünk, hogy felbecsülhetetlen kincsnek 
tekintette az értelem (megértés) ajándékát. Nem mintha a megértés lelkületével történő 
felruházás Isten kegyességének fő jele volna, hanem ha híján vagyunk ennek, az a 
hitetlenségünkből fakad, és jele annak, hogy elidegenedtünk Tőle. Illik emlékeznünk arra, 
amit máshol már mondtunk, miszerint ha megelégszünk az isteni igazság felszínes 
ismeretével, az annak jele, hogy átadtuk magunkat a legszégyenletesebb lustaságnak, s akkor 
nagy mértékben közönyösek vagyunk a továbbfejlődés iránt, hiszen látjuk, hogy az egyház ily 
nagyhírű tanítója a legnagyobb hevességgel munkálkodott azon, hogy Isten rendeléseit egyre 
jobban és jobban megismerhesse. Emellett bizonyos, hogy itt nem a külsődleges tanításról 
értekezik, hanem az elme belső megvilágosításáról, ami a Szentlélek ajándéka. A törvényt 
válogatás nélkül mindenkinek bemutatták, de a próféta jól tudja: amíg meg nem világosítja a 
Szentlélek, addig ebből csekély haszna származhat csupán. Ezért imádkozik, hogy hatékonyan 
tanulhasson a természetfeletti befolyás által. 

 
65. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint. 
66. Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek 

a te parancsolataidnak. 
67. Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te 

szódra. 
68. Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre. 
69. A kevélyek hazugságot költöttek reám, de én teljes szívből megtartom a te 

parancsolataidat. 
70. Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm. 
71. Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. 
72. A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst. 
 
65. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram. Egyesek ezt általánosságban értik, mintha a 

próféta azt állítaná, hogy bármi módon is foglalkozott vele Isten, abból neki mindig java 
származott, meg lévén győződve arról, hogy végül minden az ő jólétét mozdítja elő. Mivel 
azonban konkrétan említi Isten Ígéjét, vagy ígéretét, nekem kétségem sincs felőle, hogy a 
próféta Isten hűségét ünnepli a megígért kegyelem megadásában. Mintha ezt mondaná: Én 



 1150 

valóban megtapasztaltam, hogy Te igaz vagy, s nem csapod be a szolgádat üres szavakkal. 
Speciális utalás történik itt Isten ígéreteire, mert ezekből árad ránk minden jótétemény, bár 
nem mint eredeti kútfőből, hanem mint vízvezeték-hálózatból. S jóllehet az Ő bőkezű jósága 
az egyetlen ok, ami felindítja őt a velünk való nagylelkű bánásmódra, mégsem remélhetünk 
semmit az Ő kezéből, míg először nem kötelezi el Magát irántunk az Ígéje által. 

66. Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem. Miután 
megvallotta, hogy megtapasztalta Isten hűségét az ígéretei vonatkozásában, Dávid itt a 64. 
versben szereplőhöz hasonló kérést tesz hozzá, nevezetesen hogy növekedhessen a helyes 
megértésben. A frazeológia némileg eltérő, mert ott Isten rendeléseiről beszélt, itt pedig az 
okosságnak és a tudománynak a drága voltáról. Miután a טעם taam azt jelenti: megízlelni, az 
ebből származó szó tulajdonképpen ízlést jelent. Ez azonban az elmére vonatkozik. Dávid itt 
kétségtelenül azért imádkozik, hogy a szilárd ítélőképességgel és józansággal vegyített tudás 
adassék meg neki. Azok, akik elválasztva olvassák drágaságnak és ízlésnek, tönkreteszik az 
egész mondatot. A teljes jelentés megértéséhez azonban az utolsó mondatot is hozzá kell 
adnunk. Azt jelenti ki, hogy hitt Isten parancsolataiban, más szóval, örömmel felkarolt 
mindent, ami a törvényben volt előírva. Ezzel taníthatónak és engedelmesnek mondja magát. 
S mivel a Szentlélek befolyására vált így hajlamossá az engedelmességre, azért könyörög, 
hogy másik ajándékot is megkaphasson – a szilárd ízlés és a jó megértés ajándékát. Ebből 
megtanuljuk, hogy ez a két dolog, a megfelelő ízlés és a jó megértés feltétlenül szükségesek a 
helyes életvitelhez. A próféta már hitt Isten parancsolataiban, de a törvény iránti, a szent 
buzgalmából származó hódolata arra vezette, hogy vágyakozzon igazodni is ahhoz, s félni 
kezdett attól, mégpedig nem ok nélkül, hogy megfontolatlanul el ne tévedjen. Tanuljuk hát 
meg, hogy miután Isten átformálta a szívünket a törvény iránti engedelmességre, egyidejűleg 
bölcseséget is kell Tőle kérnünk, mellyel a buzgóságunkat kell szabályoznunk. 

67. Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala. Mivel az ענה anah ige néha azt 
jelenti, beszélni, vagy bizonyságot tenni, egyesek ezt az olvasatot fogadják el: Minekelőtte 
elmélkedtem volna a rendeléseiden, tévelyegtem, de ez túlontúl erőltetettnek látszik. Mások 
még jobban eltávolodnak, azt feltételezvén az igeszakasz jelentéséről, hogy mikor a próféta 
eltévelyedett, semmit sem volt képes mondani Istennek. Én nem állok meg megcáfolni ezeket 
a koholmányokat, mert a szavakban nincsen semmi kétértelműség. Dávid a saját maga 
személyében írja le azt a zabolátlanságot, vagy lázadást, ami az egész emberiségre jellemző, s 
abban mutatkozik meg, hogy soha nem engedelmeskedünk Istennek, amíg a büntetései erre rá 
nem kényszerítenek. Valóban szörnyűséges dolog makacsul elutasítani, hogy 
engedelmeskedjünk Neki, de a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy amíg gyengéden bánik 
velünk, mi mindig pimaszul viselkedünk. Mivel még a prófétának is szüksége volt eme 
lázadásának helyesbítésére erőszakos eszközökkel, ezért ez a fajta fegyelmezés bizonyosan a 
legszükségesebb a számunkra is. Az első lépés az engedelmességben a test megöldöklése, 
amit a természeténél fogva minden ember utál megtenni. Nem meglepő tehát, ha Isten 
megannyi megpróbáltatással ébreszti fel bennünk a kötelességérzetet. Sőt, miután a test időről 
időre fegyelmezetlen még akkor is, mikor látszólag meg van szelídítve, nem csoda hogy újra 
és újra a vessző alatt látjuk. Ezt többféleképpen történik. Egyeseket szegénységgel aláz meg, 
másokat szégyennel, megint másokat betegséggel, de van, akiket otthoni aggodalmakkal, 
illetve kemény és fájdalmas munkával. Így a bűnök fajtáinak megfelelően, melyekre hajlunk, 
mindig a megfelelő orvosságot alkalmazza. Most már nyilvánvaló, mennyire hasznos 
igazságot tartalmaz ez a megvallás. A próféta Jeremiáshoz hasonlóan (Jer31:18) önmagáról 
beszél, és az mondja, hogy „tanulatlan tulok” volt, de még mindig a számunkra oly 
természetes lázadás képét tárja elénk. Mi valóban nagyon hálátlanok vagyunk, ha a 
büntetésekből learatott gyümölcs nem enyhíti, vagy csillapítja a keserűségünket. Amíg 
lázadók vagyunk Istennel szemben, addig a legnagyobb nyomorúság állapotában vagyunk, s 
az egyetlen eszköz, amivel meghajlít és megszelídít minket az engedelmességre az, mikor a 
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büntetéseivel tanít. A próféta egyidejűleg a saját példájával arra is tanít, hogy mivel Isten 
megadja arra irányuló akaratának bizonyságát, hogy a tanítványai legyünk a fájdalommal, 
amivel a keménységünket töri le, nekünk legalábbis törekednünk kell arra, hogy szelídek 
legyünk, s tegyünk félre minden makacsságot, és akarattal vegyük fel az igát, amit Ő helyez 
ránk. 

A következő igevers nem igényel magyarázatot, mivel nagyjából ugyanaz a jelentése, 
mint az előző nyolc közül az utolsónak. Azért könyörög Istennek, hogy ne a gazdagságban és 
a tisztességben való növekedéssel, vagy az örömökben való bővelkedéssel gyakorolja iránta a 
jóságát, hanem a törvényismeretben való fejlődésben. Majdnem az egész emberiség számára 
megszokott, hogy Istenhez könyörögnek: legyen jóságos irántuk, s azt szeretnék, ha 
nagylelkűen bánna velük a sokféle kívánságuk teljesítésével, melyekre egyenként a test 
serkenti őket, de Dávid azt jelenti ki, hogy teljesen kielégíti, ha Isten nagylelkűen bánik majd 
vele ebben az egy konkrét dologban, mely felett majd minden ember megvetéssel siklik át. 

69. A kevélyek hazugságot költöttek2554 reám. Kijelenti, hogy dacára a rosszindulatú 
magyarázatoknak, amit a gonoszok költöttek mindarról, amit csak tett, valamint az 
erőfeszítéseiknek, melyekkel igyekeztek őt elfordítani a becsületesség útjának követésétől, az 
elméjének állapota változatlan maradt. Komoly kísértés, mikor jóllehet ártatlanok vagyunk, a 
gonoszok mégis feddéseket és gyalázatot zúdítanak ránk, s nemcsak sértő szavakkal 
támadnak, de valamiféle tetszetős ürüggyel a világ gyűlöletének is kitesznek. Látunk sokakat, 
akik amúgy jó emberek, s hajlamosak becsületesen élni, de vagy elcsüggednek, vagy 
hatalmasan megrendülnek, mikor látják, hogy ennyire méltatlan jutalomban részesítik őket. 
Emiatt a próféta példáját még jobban szemügyre kell vennünk, nehogy megrémüljünk az 
emberek rosszindulatától, s meg ne szűnjünk táplálni önmagunkban az istenfélelmet, még ha 
sikerrel le is rombolták a hírnevünket embertársaink szemében, hanem elégedjünk meg azzal, 
ha Isten ítélőszéke előtt ragyog a kegyességünk, még ha el is homályosítják azt az emberek 
rágalmai. Amíg az emberek megítélésétől függünk, mindig is ingatag állapotban leszünk, 
amint azt már említettük. Emellett a cselekedeteink soha ne legyenek túl ragyogóak, mert 
tudjuk, hogy Isten szemében semmit sem fognak érni, ha a célunk a világ tetszésének 
elnyerése. Tanuljuk meg hát a szemeinket a mennyei színre vetni, s vessük meg azokat a 
rosszindulatú beszámolókat, melyeket az emberek rólunk terjeszthetnek. Engedjük, hogy e 
világ gyermekei élvezzék a jutalmukat, mert a korona a számunkra a mennyben, és nem a 
Földön van eltéve. Szabadítsuk ki magunkat a csapdákból, melyekkel a Sátán próbál 
akadályozni minket, türelemmel tűrve egy ideig a gyalázkodást. A טפל taphal ige, mely 
máskor azt jelenti, összekapcsolni, itt egy elegánsa hasonlattal az összeszőni, vagy felékesíteni 
jelentéssel szerepel, azt sugallván, hogy a próféta ellenségei nemcsak durva feddésekkel 
illették őt, de bűnökkel is megvádolták, hogy mások a legsötétebb jellemű embernek lássák. S 
noha nem szűntek meg szövögetni ellene ezt a hálót, ő képes volt átszakítani azt a 
legyőzhetetlen állhatatosságával, s szigorúan ügyelvén a szívére, továbbra is hűségesen 
megtartotta Isten törvényét. A kevélyek megnevezést használja rájuk, s ennek oka 
valószínűsíthetően az, hogy nem a köznépről beszél, hanem a nagy emberekről, akik 
felfuvalkodtak a tisztességükbe és a gazdagságukba vetett magabiztosságtól, s emiatt még 
nagyobb vakmerőséggel támadtak ellene. Világosan arra utal, hogy gőgös megvetéssel úgy 
tapostak rajta, mint egy döglött kutyán. 

Ezzel összhangban van a következő igeversben szereplő kijelentés, miszerint Kövér az 
ő szívök, mint a háj,2555 – ez a bűn nagyon is jellemző Isten megvetői között. Honnan 
származik az, hogy a gonoszok, akiket a saját lelkiismeretük mardos belülről, oly pimaszul 
                                                
2554 Secker érsek szerint: „találtak ki rám”. „Ennek jelentése”, mondja, „egymáshoz kapcsolni a dolgokat”. 
2555 Az emberi test hája, mondják az orvosok, teljességgel érzéketlen, csak a sovány, hártyás részek érzékenyek. 
Ennek megfelelően a szívháj szót nagyon alkalmasan használja annak az érzéketlenségnek, ostobaságnak, illetve 
az érzelmek és vonzalmak világiasságának kifejezésére, melyek székhelyének a szívet tartják. 
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kérkednek Isten legkiválóbb szolgáival szemben, mint onnan, hogy bizonyos kövérség lepi el 
a szívüket, amitől kábultakká, sőt szenvedélyesekké válnak a saját makacsságuk miatt? De 
csodálatos és a legnagyobb dicséretre méltó a próféta nemesszívűsége, aki minden örömét 
Isten törvényében lelte, mintha egyenesen azt mondta volna, hogy ez volt az éltető tápláléka, 
ami a legnagyobb mértékben felfrissítette, s megtisztította minden istentelen örömtől. 

71. Jó nékem, hogy megaláztál. Itt megerősíti a korábban általunk már megvizsgált 
kijelentést – hasznos volt a számára megaláztatni Isten büntetései által, hogy egyre jobban és 
jobban visszatérjen az engedelmesség útjára. Ezekkel a szavakkal azt vallja meg, hogy ő sem 
volt mentes attól a romlott makacsságtól, ami az egész emberiséget megfertőzi. Ha másként 
lett volna ugyanis vele, akkor a haszon, amiről beszél, miszerint a tanulékonysága a 
megaláztatásának köszönhető, csak színlelt lett volna, pontosan úgy, ahogyan közülünk senki 
sem akar fejet hajtani Isten előtt, amíg kalapácsütésekkel meg nem lágyítja természetes 
keménységünket. Jó nekünk, ha folytonosan ízlelgetjük a gyümölcsöt, ami Isten 
helyesbítéseiből terem, hogy ezek édesek legyenek a számunkra, s ezen a módon mi, akik 
lázadók és csökönyösek vagyunk, engedjük, hogy meghódítson minket. 

Az utolsó igevers sem követel meg magyarázatot, mert egy, ebben a zsoltárban nagyon 
gyakran szereplő kifejezést tartalmaz, ami önmagában is kellően világos. E szerint a próféta 
értékesebbnek tartotta Isten törvényét a világ minden kincsénél, amely iránti mértéktelen vágy 
oly szánalmasan megbolondítja az emberiség többségét. Isten törvényét nem hasonlítja az 
általa birtokolt javakhoz, hanem azt jelenti ki, hogy számára értékesebb volt, mint holmi nagy 
örökség. 

 
73. A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam 

parancsolataidat. 
74. A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én 

reménységem. 
75. Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem. 
76. Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett 

igéreted szerint. 
77. Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben 

gyönyörködöm. 
78. Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, holott én a 

te határozataidról gondolkodom. 
79. Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat! 
80. Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne 

szégyenüljek. 
 
73. A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem. A próféta megvallása, mely 

szerint Isten keze teremtette őt, nagymértékben hozzájárult a reménységéhez, hogy meg fogja 
kapni a kegyet, melyért könyörgött. Miután Isten alkotásai és munkái vagyunk, s miután 
nemcsak az eleven mozgással ruházott fel az alacsonyabbrendű állatokkal egyetemben, hanem 
a felfogás és az értelem fényét is hozzátette ehhez – ez arra bátorít minket, hogy 
imádkozzunk: irányítson minket a törvénye iránti engedelmességben. De a próféta mégsem 
úgy hívja segítségül Istent, mintha Ő bármivel is tartozna neki, hanem tudván, hogy Ő soha 
nem hagyja félbe a megkezdett munkáját, egyszerűen csak új kegyelmet kér, mellyel Isten 
tökéletességre viszi, amit megkezdett. Szükségünk van a törvény segítségére, mert minden, 
ami szilárd az értelmünkben, megromlott, így nem vagyunk képesek észrevenni, mi a helye, 
amíg valamilyen más forrásból meg nem taníttatunk rá. Vakságunk és ostobaságunk azonban 
még szembeszökőbben meglátható abból a tényből, hogy a tanítás semmi hasznunkra sem 
lesz, amíg a lelkünket meg nem újítja az isteni kegyelem. Így valahányszor csak azért 
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imádkozik a próféta, hogy értelem adassék neki az isteni parancsolatok tanulásához, azzal 
mind önmagát, mint az egész emberiséget megfeddi a vakságért, amire az egyetlen orvosság 
csupán a Szentlélek megvilágosítása. 

74. A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek. Ez az igevers vagy az előzőhöz 
kapcsolódik, vagy Isten egyéb jótéteményeit is tartalmazza az igeversben említettek mellett. A 
zsoltáros akár egy konkrét fajta áldásra utal, akár általánosságban beszél, ezekkel a szavakkal 
nagyon feldicséri a jótéteményeket, melyekkel Isten megtisztelte, hogy minden igazi szent 
közösen tapasztalhassa meg annak örömét. Nem azt akarja mondani, hogy ez az öröm pusztán 
csak abból a bizalomból fakad, mellyel megnyugodott Istenben, hanem abból is, hogy 
figyelemre méltó módon megőrizve őt, és elhalmozván sok jótéteménnyel, a reménysége is 
bőséges jutalmat kapott. Miután Isten minden szolgáját egyetemesen arra szólítja fel, hogy 
bízzanak benne, ebből következően valahányszor csak kimutatja a kegyelmének jelét 
bármelyikük iránt, akkor mindegyiküknek bizonyságot tesz arról, hogy hűséges az 
ígéreteihez, s nekik nincs okuk attól félni, hogy csalódást okoz azoknak, akik Benne bíznak. 

75. Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak. Az ítéletek alatt ebben a zsoltárban a 
törvény előírásait kell értenünk, de miután a próféta hozzáteszi, hogy joggal kapta a büntetést, 
látszólag ebben az értelemben használja a szót, mert a büntetések azok, melyekkel Isten 
megtérésre serkenti az embereket. Ez a két szó, a צדק tsedek, igazságszolgáltatás, az első 
mondatban, és az אמונה emunah, igazság a másodikban, nagyjából ugyanazt jelenti. Az első 
mondatban a próféta általánosságban vallja meg, hogy Isten úgy szabályozza az ítéleteit, hogy 
azzal befogja az istentelenek száját, ha bármelyikük a kegyetlenségéről, vagy a szigorúságáról 
panaszkodna. Ezekben olyan egyenlőség ragyog fel, ami kikényszeríti a megvallást belőlünk, 
hogy semmi sem jobb az embereknek, mint mikor ezen a módon kapnak felszólítást az 
önvizsgálatra. Ezután a saját személyében mutat példát. Még a képmutatók is megadják néha 
Istennek a másokat büntető ítéleteinek dicséretét, és soha nem ítélik el a szigorúságát, amíg 
őket magukat megkíméli. De a valódi kegyesség egyik jellemzője az, ha kevésbé szigorú és 
merev cenzorai vagyunk mások hibáinak, mint a magunkénak. A tudás, amiről a próféta 
beszél, biztos bizonyítéka annak, hogy szigorú és komoly önvizsgálatot tartott. Ha ugyanis 
nem mérlegelte volna a saját vétkét, nem tanulhatta volna meg biztos megtapasztalással Isten 
igazságosságát a megpróbáltatásaiban. Ha jobbnak látjuk az ítéletek szót a szokásos 
értelmében venni, akkor az igeszakasz jelentése az alábbi lesz: Uram, tudom, hogy a te 
törvényed szent és igazságos, és jóllehet szigorúan megbüntettél, én mégis ennek az 
igazságnak a követése mellett maradok, mert még a megpróbáltatásaim közepette is meglátom 
a Te Ígéd jellegének megfelelő igazságosságodat. 

76. Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam. Bár elismerte, hogy 
jogosan aláztatott meg, mégis vágyik rá, hogy bánatát enyhítse valamiféle vigasztalás. Isten 
kegyelméért könyörög, amire lényegében szükség volt a nyomorúságai enyhítéséhez és 
gyógyításához. Ezzel megmutatja, hogy semmi sem képes elvenni a kegyesek bánatát, amíg 
nem érzik, hogy Isten kibékült velük. Az Ígében, amiben Isten a kegyelmét kínálja, nem 
csekély vigasztalás rejlik mindarra a bánatra, aminek az emberiség ki van téve. A zsoltáros 
azonban most arról a tényleges kegyelemről beszél, ha használhatom így a kifejezést, amikor 
Isten tettel bizonyítja a kegyet, amit megígért. Megelégedvén az isteni ígérettel, már táplálta a 
szívében az örömöt, ami az isteni kegyelem elnyerésének reménységéből fakadt. Mivel 
azonban minden reménységünk csalódássá fordul, ha Isten végül nem bizonyul a 
szabadítónknak, kéri annak beteljesítését, amit Isten megígért neki. Mintha ezt mondaná: 
Uram, mivel kegyelmesen megígérted, hogy készen állsz engem megtámogatni, légy szíves 
foganatosítsd a Te szavad. A megjegyzésre, amit korábban tettem, itt szintén emlékeznünk 
kell. Vakmerőség lenne az emberek részéről az Ő jelenlétébe lépni, ha a saját jótetszéséből 
nem nyitná meg az utat előttük. Mikor a zsoltáros azt mondja: a te szolgád, akkor nem 
kizárólagosan követeli magának Isten kegyelmét, mintha egyedül neki ígérte volna azt meg 
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valamiféle speciális orákulummal, hanem csak önmagára alkalmazza azt, amit Isten az 
egyháznak ígért, s aminek megtétele a hit speciális provinciája. Amíg nem hiszem ugyanis, 
hogy én egy vagyok azok közül, akikhez Isten szól az Ő Ígéjében, így tehát az ígéretei 
másokkal egyetemben rám is vonatkoznak, addig soha nem fogom meggyőződéssel segítségül 
hívni Őt. 

77. Szálljon reám a te irgalmasságod. Ebben az igeversben a zsoltáros majdnem 
ugyanazt a kérést ismétli és erősíti meg, bár a frazeológia kissé más. Amiképpen épp most 
mondta, hogy a fájdalma nem múlik, s az öröme nem tér vissza semmi más módon, csak ha 
Isten gyakorolja a kegyelmét iránta, most úgy jelenti ki, hogy nem képes élni anélkül, hogy 
Isten ki ne békülne vele. Így különbözteti meg magát a világi emberektől, akik nagyon 
keveset törődnek vele, hogy Isten kibékült-e velük, vagy sem, vagy inkább nem szűnnek meg 
tartósan örvendezni akkor sem, mikor Isten haragszik rájuk. Konkrétan kijelenti, hogy amíg 
Isten nem békült ki vele, addig halott ember még akkor is, ha él, viszont ha Isten egyszer 
ráragyogtatja a kegyelmét, akkor életre kel a halálból. Egyébként arra céloz, hogy egy időre 
meg lett fosztva Isten atyai kegyességének jeleitől. Szükségtelen lett volna ugyanis a számára 
azt kívánni, hogy szálljon rá Isten irgalmassága, ha az nem távozott volna el tőle. S hogy 
megkaphassa, amit kér, érvként hozza fel, hogy Isten törvényében lelte az örömét. Nem is 
remélhette volna másként, hogy Isten könyörületes lesz vele. Emellett egyetlen ember sem 
érzi igazán, micsoda előny rejlik Isten kegyességében, csak az, aki a fő boldogságát egyedül 
ebbe helyezi, s meg van arról győződve, hogy mindenki, akik elválnak Istentők, nyomorultak 
és átkozottak. Olyan igazság ez, amit a próféta a törvényből tanult meg. 

78. Szégyenüljenek meg a kevélyek. Már sokszor megjegyeztük, hogy a héber nyelvben 
a jövő időt gyakran használják az óhajtó mód kifejezésére úgy, mint itt is: Meg fognak 
szégyenülni – szégyenüljenek meg. De az alábbi magyarázat sem lesz helytelen: Miután a 
kevélyek gonoszul bántak velem és ok nélkül zaklattak, az Úr megadja nekik az őket 
megillető jutalmat. Mivel azonban majdnem mindegyik igemagyarázó egyetért abban, hogy 
ez imádság, a vers fordításával én sem kívánok eltérni az általánosan elfogadott 
magyarázattól, főleg mivel a nyelvezet konkrétan Istent szólítja meg. Fontos megfigyelni az 
okot, amiért a zsoltáros azt reméli, hogy Isten ellensége lesz az ő ellenségeinek: nevezetesen 
azért, mert gonoszul és rosszindulatúan támadták őt. A שקר sheker szó, amit a csalárdul-nak 
fordítottam, egyesek az ok nélkül kifejezéssel fordítják, de ők látszólag csak félig találják el a 
próféta szavainak jelentését. Ez az ige ugyanis a véleményem szerint azokra a fortélyokra és 
mesterkedésekre utal, melyekkel a gonoszok Dávidot próbálták megsemmisíteni. Ebből 
megtudjuk, hogy valahányszor csak igazságtalan üldöztetést szenvedünk a gonoszoktól, az 
arra ösztönöz, hogy közvetlenül Istenhez forduljunk segítségért. Egyidejűleg azt is 
megtanuljuk, hogy nincs okunk zavarba jönni a pimaszságuktól, mert bármiféle hatalmat is 
követelnek maguknak, Isten majd letöri a fennhéjázásukat, s úgy megalázza őket, hogy 
megsemmisülve példaként szolgálnak majd másoknak arra nézve, hogy semmi sem 
nevetségesebb, mint a győzelmi éneket énekelni a győzelem megszerzése előtt. Az אשיח 
asiach ige a második mondatban fordítható akár a beszélni fogok róla, akár az elmélkedem 
róla kifejezéssel. Ez azt sugallja, hogy miután megszerezte a győzelmet, hirdetni fogja Isten 
jóságát, amit megtapasztalt. Beszélni Isten határozatairól ugyanaz, mint hirdetni az Ő 
törvényéből, mennyire hűségesen őrzi a szentjeit, mennyire biztosan szabadítja meg őket, s 
milyen igazságosan bosszulja meg a rosszat, ami őket érte. 

79. Forduljanak hozzám, a kik téged félnek. Ebben az igeversben, mely az előzőhöz 
kapcsolódik, a zsoltáros azt jelenti ki, hogy a szabadulás, amit megszerzett, közös tanítást fog 
jelenteni minden istenfélő számára. Mintha ezt mondaná: az én állapotom, valamint az 
ellenségek fokozódó pökhendisége egy időre valóban elcsüggeszthette a kegyeseket, most 
azonban összeszedvén a bátorságukat tekintenek erre az örömteli látványra. Emellett tanuljuk 
meg e két jelből, melyekkel az igazi hívőket különbözteti meg, hogy mi a valódi kegyesség 
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természete. Az első helyre Isten félelmét, vagy tiszteletét teszi, de rögtön hozzákapcsolja az 
isteni igazság ismeretét, ezzel tanítván minket arra, hogy ez a két dolog elválaszthatatlanok. A 
babonások valóban mutatnak valamilyen istenfélelmet, de ez pusztán mutogatás, mely hamar 
szertefoszlik. Emellett céltalanul fárasztják magukat a saját koholmányaikkal, mert Isten 
semmi más szolgálatot nem vesz figyelembe, csak azt, amit az ő parancsolatai iránti 
engedelmességgel végeznek. Az igazi vallás és istentisztelet tehát a hitből erednek – abból a 
hitből, mellyel a zsoltáros is rendelkezett. Ezért senki sem szolgálhat helyesen Istennek, csak 
aki az Ő iskolájában tanult. 

80. Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben. Korábban arra vágyott, hogy 
szilárd megértéssel legyen felruházva, most hasonlóképpen imádkozik a szív komoly 
vonzalmáért. A megértés és a vonzalom, amint közismert, az emberi lélek két fő képessége. 
Mindkettőt világosan romlottnak és elfordultnak mondja, mikor azt kéri, hogy az értelme 
legyen megvilágosítva és egyidejűleg a szíve is formáltasson a törvény iránti 
engedelmességre. Ez világosan megcáfolja a pápisták összes fecsegését a szabad akaratról. A 
próféta itt nemcsak azért imádkozik, hogy Isten segítsen neki, miután ő gyenge, hanem 
bizonyságot tesz minden megkötés nélkül arról is, hogy a szív becsületessége a Szentlélek 
ajándéka. Emellett azt is megtanuljuk ezekből a szavakból, hogy miben rejlik a törvény valódi 
megtartása. Az emberiség nagyobbik része, miután külső engedelmességgel hányaveti módon 
formálták az életüket Isten törvényének megfelelően, úgy vélik, semminek nincsenek híjával.  
Szentlélek azonban kijelenti: semmiféle szolgálat sem fogadható el Istennek, csak amelyik a 
szív becsületességéből fakad. Ami a feddhetetlennek fordított תמים thamim szót illeti, máshol 
már láttuk, hogy a feddhetetlen szívet állítja szembe a kettős, vagy csalárd szívvel. Mintha a 
próféta azt mondta volna, hogy azok adják át magukat valójában Istennek, akik színlelés 
nélkül kínálnak tiszta szívet Istennek. Mikor hozzáteszi, hogy meg ne szégyenüljek, azzal arra 
céloz: kétségtelen lesz a végeredmény, az Istent megvető, és a saját erejükre támaszkodó 
kevélyek, valamint minden képmutató számára, akik egy ideig vidám színekben mutogatják 
magukat. A szavainak jelentése tehát az, hogy amíg nem Isten kormányoz minket az Ő 
Lelkével, s tart meg a kötelességünk ellátásában, hogy a szíveink feddhetetlenek legyenek az 
Ő rendeléseiben, addig a szégyenünk ugyan elleplezhető egy ideig, sőt lehet, hogy minden 
ember dicsérni fog minket, s bámulattal tekintenek ránk, végül azonban nem kerülhetjük el az 
elbukást a szégyenben és a gyalázatban. 

 
81. Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van 

az én reménységem. 
82. A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor 

vígasztalsz meg engem? 
83. Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem 

feledkezem. 
84. Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett? 
85. Vermet ástak nékem a kevélyek, ami nem a te törvényed szerinti dolog.2556 
86. Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem! 
87. Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te 

határozataidat. 
88. A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te 

szádnak bizonyságait. 
 
81. Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt. A zsoltáros arra 

céloz, hogy bár elkoptatta a folytonos bánat, s nem látja a végét a megpróbáltatásainak, a 

                                                
2556 A Károli-fordítás szerint: a kik nem a te törvényed szerint élnek – a ford. 
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nehézségek és a fáradtság nem gyakorolt olyan elcsüggesztő hatást az elméjére, ami 
meggátolva volna őt abban, hogy Istenbe vesse a bizalmát. A szavai jelentésének konkrétabb 
megértéséhez a második mondattal kell kezdeni, amit nyilvánvalóan magyarázatképpen tett 
hozzá. Abban azt jelenti ki, hogy bízik Istenben, s ez mindennek az alapja. Azonban a 
bizalmának legyőzhetetlen állandóságát igyekezvén kijelenteni, elmondja nekünk, hogy 
türelemmel tűrt minden olyan megpróbáltatást, melyeknek mások megadják magukat. Látunk 
egyeseket, akik hatalmas buzgósággal karolják fel Isten ígéreteit, de aztán a hevességük 
gyorsan szertefoszlik, vagy legalábbis kialszik a megpróbáltatásokban. A כלה kalah ige, 
melynek jelentése elgyengülni, vagy felemészttetni, első ránézésre látszólag más jelentést 
közvetít. A próféta azonban ebben az igeszakaszban más helyekhez hasonlóan az 
elfogyatkozás alatt azt a türelmet érti, amit a minden erőtől megfosztottak és már látszólag 
halottak szoktak továbbra is táplálni, s ami titkos, kimondhatatlan nyögésekkel ihleti a 
szíveiket. Ez az elgyengülés tehát ellentéte azok kényességével, akik nem képesek 
elszenvedni a hosszas késlekedést. 

82. A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim. Ez az igevers nagyon 
hasonlít az előzőhöz – áthelyezi a szemekre, amit korábban a lélekről mondott. Az egyetlen 
különbség az, hogy a szabadulásra, vagy segítségre vágyás helyett itt az Isten beszédének 
ígéretére vágyás kifejezését használja. A szabadítás ugyani egy cselekedet, azaz mondhatni a 
hatásában rejlik, míg az ígéret a várakozásban tart minket. Isten lehet, hogy nem azonnal 
teljesíti, amit megígért, s ebben az esetben, ha csak szóban ígéri meg a segítséget, akkor nincs 
más módja a segítségben való reménykedésnek, mint hogy belenyugszunk a szavába. Miután 
tehát a beszéd megelőzi a segítséget, amit Isten megad, vagy inkább, miután ezen a módon 
látjuk meg, a próféta a szabadulás után sóhajtva nagyon helyesen jelenti ki, hogy a tekintetét 
Isten beszédén tartotta, míg csak a csődöt nem mondott a látása. Itt a türelem csodálatos és 
hihetetlen ereje tárul a szemünk elé, hogy mikor a test gyengeségéből kifolyólag 
elcsüggedünk és minden keménységünk elvész, Istenhez fordulhatunk segítségért, még ha a 
segítség el is van rejtve előlünk. Röviden, a próféta, megakadályozandó, hogy túl elpuhultnak 
és csüggedt szívűnek tartsák, arra utal, hogy a csüggedése nem volt ok nélküli. Mikor 
megkérdezi Istentől: mikor vígasztalsz meg engem? azzal kellő egyértelműséggel mutatja 
meg, hogy hosszú időn át volt mondhatni elvetett és elfelejtett. 
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83. Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő.2557 A כי ki kötőszó, amit a noha 
szóval fordítottunk, fordítható a mikor időhatározó szóval is, így olvashatjuk az igeverset 
egyetlen hosszú mondatként is: Mikor olyan lettem, mint a füstön levő tömlő, akkor sem 
feledkeztem meg a Te törvényedről. A zsoltáros nyilvánvalóan azt akarja nekünk megtanítani, 
hogy bár súlyos próbáknak volt alávetve, és súlyos sebeket szerzett, mégsem vonult vissza az 
istenfélelemtől. Önmagát egy tömlőhöz, vagy hólyaghoz hasonlítva arra céloz, hogy 
mondhatni átdöfte a megpróbáltatások folytonos heve. Ebből megtanuljuk, hogy a bánatának 
olyan hevesnek kellett lennie, ami a nyomorúság és olyan soványság állapotába züllesztette, 
amikor mint a ráncos tömlő, már majdnem kiszáradt. Úgy tűnik azonban, hogy nemcsak a 
megpróbáltatásainak súlyosságát akarja bemutatni, hanem annak tartós mivoltát is, így 
mondhatni lassú tűzön égett,2558 amiképpen a tűz füstje is lassan szárítja ki a hólyagot. A 
próféta a bajok hosszú sorozatát tapasztalta meg, ami százszor is felemészthette volna őt az 
elnyúló és hosszadalmas jellegével, ha nem Isten Ígéje tartotta volna meg. Röviden, a valódi 
kegyesség tényleges bizonyítéka, mikor a legmélyebb nyomorúságba süllyedve sem szűnünk 
meg átadni magunkat Istennek. 

84. Mennyi a te szolgádnak napja? stb. Egyesek ezt a két mondatot külön-külön 
olvassák, mintha az első egy általános panasz lenne az emberi élet rövidségéről, olyasmi, 
amivel más zsoltárokban, még gyakrabban  Jób könyvében találkozunk. A másik mondatban 
az ő véleményük szerint a zsoltáros speciális imádságát olvashatjuk, hogy Isten álljon bosszút 
az ellenségein. Én azonban jobbnak látom a két mondatot összekapcsolni, s mindkettőt Dávid 
megpróbáltatásaira korlátozni, mintha ezt mondta volna: Uram, még meddig szolgáltatod ki a 
szolgádat az istentelenek akaratának? Mikor szállsz szembe a kegyetlenségükkel és az 
erőszakosságukkal, hogy bosszút állhass rajtuk? A Szentírás gyakran használja a nap szót 
ebben az értelemben, például „Egyiptom napja” (Ez30:9), „Babilon napja”, és „Jeruzsálem 
napja” (Zsolt137:7). Ezt a napot máshol a „meglátogatás napjának” nevezik (Ézs10:3). A 
többes szám használatával bizonyos konkrét időszakot jelölnek, amit más helyen „a béres 
napjának” neveznek (Jób14:6, Ézs16:14). A zsoltáros tehát nem az emberi élet rövidségén 
siránkozik, hanem azt panaszolja, hogy háborús állapota ebben a világban túlontúl hosszúra 

                                                
2557 A tömlők a zsidók és más keleti nemzeteknél kecske-, vagy gidabőrből készültek, s ez manapság is 
szokásban van a keleti nemzeteknél. Mikor leölték az állatot, levágták a lábait és a fejét, majd kihúzták a bőréből 
anélkül, hogy a belsejét felvágták volna. Ezután összevarrták a lábak és a farok helyét, majd miután 
megtöltötték, a nyakánál összekötötték. Ezekben a tömlőkben nemcsak vizet, tejet, és más folyadékokat 
tartottak, hanem mindenféle mást is, amit nagyobb távolságokra akartak elszállítani, akár száraz volt, akár 
nedves. Itt kétségtelenül ezekre a kecskebőr tömlőkre utal a zsoltáros. Az ázsiai parasztok ezeket a tető alá, vagy 
a sátraik, illetve szerény otthonaik falára szokták akasztani, ahol hamarosan megfeketednek a füsttől, mert 
miután az otthonaikban ritkán van kémény, a füst csak a tetőnyíláson, vagy az ajtón át képes eltávozni, s 
valahányszor csak tüzet gyújtanak a lakóhelyükön, az azonnal megtelik sűrű füsttel. Ezért feltételezik egyesek, 
hogy ez utalás arra a feketeségre, amilyenné a tömlő válik a füstben. Az angol változat fordítója is, 
széljegyzetben utalván a Jób30:30-ra, mint ezzel párhuzamos igehelyre, szemlátomást azt feltételezi, hogy itt a 
fájdalommal elborított arc feketeségéről van szó. „De”, mondja Harmer, „aligha feltételezhető, hogy csakis 
ennyire gondolt. Ebben az esetben ugyanis nem egy edény feketeségéről beszélt volna, amint azt Joel próféta 
teszi a feltevések szerint (Joel2:6), mintsem egy bőrtömlőről?” – Harmer’s Observations, 1. kötet 218. oldal. (A 
Joel2:6 angol változata ugyanis: … minden arcot elborít a feketeség – a ford.) Mikor az efféle tömlőket 
felakasztották egy arab füstös sátrában, ha nem volt bennük folyadék, vagy nem voltak teljesen feltöltve a szilárd 
anyaggal, amit tároltak bennük, akkor kiszáradtak, összezsugorodtak és ráncosak lettek, s lehet, hogy a zsoltáros 
a feketeségükkel egyetemben erre is utal. A hosszan folytatódó testi megpróbáltatás és az elme zaklatottsága 
hasonló változást idéz elő az ember alkatában, a természetes nedvesség kiszárításával semmisítvén meg a 
szépségét, és az erejét. Arra is gondoltak egyesek, hogy itt egy ellentétet látunk az efféle alantas tömlők, 
valamint a királyok palotáiban használt drága arany-, és ezüstedények között. „A külsőm a száműzetésben 
annyira különbözik attól, amilyen akkor voltam, mikor még az udvarban lakoztam, mint a palota arany- és 
ezüstedényei a szegény arab sátrának bőrtömlőitől, ahol most kénytelen vagyok élni.” – Ugyanott, és Paxton’s 
Illustrations, 2. kötet, 409-410. oldal. 
2558 “Comme a petit feu.” 
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nyúlt, ezért természetes módon vágyik rá, hogy legyen annak már végre vége. Istennek 
panaszkodván erről a bajról, azt nem makacsul, vagy zúgolódó lélekkel teszi, hanem csendben 
megkérdezve, meddig kell még szenvednie, alázatosan imádkozik Istennek, hogy ne 
késlekedjen őt megsegíteni. Ami azt az imakérést illeti, hogy hajtsa végre a bosszút, máshol 
már láttuk, miféle értelemben volt törvényes ezt kérni: nevezetesen azért, mert a bosszú, amit 
látni kívánt, teljesen illett Istenhez. Bizonyos, hogy levetkőzte a test minden romlott 
vonzalmát, hogy tiszta és zavartalan buzgósággal kívánhassa Isten ítéletét. Ebben az 
igeszakaszban azonban csak általánosságban kíván megszabadulni Isten keze által azoktól a 
rossz dolgoktól, melyekben része volt, anélkül, hogy pusztulásra ítélné az ellenségeit. 
Teljesen megelégedett azzal ugyanis, ha Isten fellép a védelmezőjeként. 

85. Vermet ástak nékem a kevélyek.2559 Arról panaszkodik, hogy ellenségeinek csalásai 
és mesterkedései bekerítették. Mintha ezt mondta volna: Ők nemcsak megsebesíteni próbáltak 
nyílt erőszakossággal, és a kard erejével, hanem gonoszul próbáltak megsemmisíteni is 
csapdákkal és titkos ügyeskedésekkel. A második mondatot, ami nem a te törvényed szerinti 
dolog, érvként hozza fel, hogy Istent az Ő könyörületének gyakorlására serkentse, hisz 
hajlamosabb megsegíteni a szolgáit, mikor látja, hogy a boldogulásukkal szemben elkövetett 
cselekmények az Ő saját törvényével is ellentétben állnak. A zsoltáros egyidejűleg a saját 
ártatlanságának bizonyítékát is megadja, arra utalván, hogy nem szolgált rá erre a 
bánásmódjukra, s bármit is követtek el, ő türelemmel visszafogta magát, nem kísérelvén meg 
semmit, amiről tudta, hogy Isten törvényével ellentétes. 

86. Minden parancsolatod igaz. Ebben az igeversben ismét megerősíti a kijelentést, 
miszerint az elméjét nem vonták el a különféle fortélyok, mert Isten Ígéjében bízva soha nem 
kételkedett az Ő segítségében. Először is azt mondja el nekünk, hogy az alábbi megfontolással 
vert vissza minden támadást: a kegyesek Isten irányítása alatt eredményesen viselnek hadat, 
mert az üdvösség, amiben az Ő Ígéjéből kiindulva reménykednek, teljesen bizonyos. Emiatt 
mondja, hogy Isten minden parancsolata igaz, mely dicshimnusszal arra tanít minket, hogy 
azok, akik Isten Ígéjére támaszkodnak, minden veszély felett állnak, s leszögezi azt az 
igazságot, hogy az efféle támogatás mindig képes fenntartani a bátorságunkat. Itt megismétli a 
 sheker szót, ami alatt azt érti, hogy nem törődtek az egyenlőséggel. S ebből a שקר
megfontolásból kiindulva táplálta a szabadulás reménységét is, mert Isten saját hivatala 
megtámogatni az igazságtalanul elnyomott szegényt és lesújtottat. 

87. Csaknem semmivé tettek engem e földön. Kissé más szavakkal ismétli meg, amit 
nemrég mondott, miszerint jóllehet fájdalmas kísértésekben volt része, mindazonáltal nem 
csúszott el, mert nem adta fel az igaz vallást. Ennek a ténynek az egyszeri kijelentése 
elegendő lenne a tökéleteseknek, de ha a gyengeségünkre gondolunk, készséggel megvalljuk 
majd, hogy nem feleslegesen ismételgette. Mikor szélsőséges konfliktusok ráznak meg 
minket, akkor nemcsak Isten törvényéről feledkezünk el, de az emberek többségre még a 
bátorságát is elveszíti, még mielőtt konkrétan a konfliktusba bocsátkoznának. Ezen az alapon 
a próféta eme csodálatos ereje még méltóbb a figyelemre, mert ő már-már a halál küszöbén 
állva sem szűnt meg megújítani a bátorságát a folytonos elmélkedéssel a törvényről. S nem 
hiába teszi hozzá, hogy ellenségei e földön tették majdnem semmivé, azt közvetítvén ezzel, 
hogy mikor a halálfélelem minden oldalról körülvette, akkor elméjét e világ fölé emelte. Ha a 
hit eléri a mennyet, akkor könnyű dolog lesz kiemelkedni a kétségbeesésből. 

                                                
 .a kevélyek. A kevélyek itt, mint a Szentírás más részeiben is a törvénytelen, gonosz embereket jelentik ,זדים„ 2559
Ezért fordítja a Septuaginta a παρανομοι, a Vulgata pedig az iniqui szóval. Az אשר viszonyszó a חותשי , vermekre 
vonatkozik, és sokan vannak, például Amyraldus fordítják így az igevers második részét: At retia illa, cum lege 
tua directe pugnant. Mások a זדים szót megteszik előtagnak, a második félsort pedig ennek magyarázatának 
tekintik. A kevélyek, akik nem a törvény szerint cselekedtek, vermet ástak nekem. Az igeszakasz ételme 
világosabb ezzel az utóbbi magyarázattal, mert nehéz meglátni az Isten törvénye szerinti veremásás kifejezés 
jelentését – mintha lehetne vermet ásni a törvénynek megfelelően is.” – Phillips. 
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88. A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem. Ez az igevers semmi újat sem 
tartalmaz. Az elején Dávid úgy mutatja be az életét, mint ami Isten kegyelmének függvénye, s 
nemcsak azért, mert tudatában volt az emberi törékenységnek, hanem azért is, mert naponta 
sokféleképpen látta magát kitéve a halálnak, vagy inkább meg volt róla győződve, hogy ha 
Isten ereje eltávozna mellőle, úgy elterülne, mint a holtak. Ezután megígéri, hogy miután 
megeleveníttetik, nem lesz hálátlan, hanem kellőképpen elismeri majd ezt Isten áldásának, s 
nemcsak a nyelvével, hanem az egész életével is. Miután a különféle példák, melyekkel Isten 
megtámogat és kiment a veszélyekből, mintegy új életek is, ésszerű dolog, hogy odaszánjuk 
magunkat az Ő szolgálatára, valahányszor csak további időt ad nekünk ebben a világban. 
Mikor a törvényt Isten szája bizonyságának nevezi, ezzel a dicshimnusszal nagyon világosan 
kijelenti annak tekintélyét. 

 
89. Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben. 
90. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll 

az. 
91. A te ítéleteid szerint áll minden mindmáig;2560 mert minden, a mi van, te 

néked szolgál. 
92. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna 

az én nyomorúságomban. 
93. Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg 

engem. 
94. Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. 
95. Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra 

figyelek. 
96. Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs 

határa. 
 
89. Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben. Sokan úgy magyarázzák ezt az 

igeszakaszt, mintha Dávid a menny stabilitásával igazolná Isten igazságát. Szerintük az 
igevers azt jelenti, hogy Isten azért bizonyul igaznak, mert a menny folytonosan megmarad 
egy és ugyanazon állapotban.2561 Mások még erőltetettebb magyarázattal szolgálnak, 
miszerint Isten igazsága biztosabb, mint a menny állapota. Nekem azonban úgy tűnik, hogy 
próféta nagyon más elképzelést igyekezett közvetíteni. Miután nem látunk semmi állandót, 
vagy nagyon hosszan tartót a Földön, az elménket a mennybe emeli, hogy oda vethesse ki a 
horgonyát. Dávid kétségtelenül mondhatta, mint tette azt nagyon sok más alkalommal, hogy a 
világ egész rendje tesz bizonyságot Isten Ígéjének a szilárdságáról – ez az Íge az, ami a 
legigazabb. Mivel azonban van ok attól félni, hogy az istenfélők elméi bizonytalanságba 
kerülnek, ha Isten igazságának bizonyítékát annak a világnak az állapotára alapozzák, 
melyben ennyi rendetlenséget látunk széltében-hosszában, Isten igazságát a mennybe 

                                                
2560 A Károli-fordítás szerint: A te ítéleteid szerint áll minden ma is – a ford. 
2561 Ez Walford magyarázata is. Az ő fordítása: „Ó Uram! A Te Ígéd örökre megerősíttetett a mennyben.” S 
megjegyzi: „Ezeknek a szavaknak a jelentése semmiképpen sem egyértelmű, s a fordítók között nagy 
különbségek alakultak ki magyarázatok terén. Én nem találkoztam teljes mértékben kielégítő magyarázattal, 
ezért azt adom meg, ami számomra a legelfogadhatóbbnak tűnik. A próféta célja általánosságban Isten Ígéje 
változhatatlanságának ünneplése: bármit is mond Ő, az bizonyos. Ennek az álláspontnak a szemléltetése végett 
utal a mennynek és a földnek a teremtésére, mert mindkettőt Isten Ígéje formálta. ’Ő szólt, és meglett’. Ennek a 
beszédnek a következtében keletkezett és marad fenn minden korban ez a két hatalmas dolog, így Isten Ígéje 
mennyen és földön egyaránt megerősítést nyert. S miután ugyanaz az Íge hangzott el a törvény minden 
rendelésében és előírásában, valamint a kegyelmi szövetség összes ígéretében, ezeknek a rendeleteknek és 
ígéreteknek a változhatatlanságát bizonyítja és kimutatja a fizikai hatalom és erő minden példájának állandó 
megmaradása.” 
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helyezve olyan lakóhelyet jelöl ki neki, mely nincs kitéve semmiféle változásnak. S hogy 
Isten Ígéjét senki sem azokból a viszontagságokból kiindulva becsülje fel, melyekkel ebben a 
világban szembesül, a mennyet hallgatólagosan szembeállítja a Földdel. Mintha azt mondaná, 
hogy az Isten Ígéjébe zárt üdvösségünk nincs kitéve változásnak, mint minden földi dolog, 
hanem biztonságos és békés kikötőben horgonyoz. Ugyanezt az igazságot tanítja Ézsaiás 
próféta is némiképp más szavakkal: „Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező 
virága!” (Ézs40:6). Péter apostol magyarázata alapján (1Pt1:24) ezalatt azt érti, hogy az 
üdvösség bizonyosságát az Ígében kell keresni, ezért rosszul teszik, akik elméiket a világra 
irányítják, mert Isten állhatatossága messze felülmúlja a világ stabilitását. 

90. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod. Ebben az igeversben a zsoltáros 
ugyanazt a kijelentést ismétli és erősíti meg. Konkrétan tanítja, hogy bár a kegyesek rövid 
ideig élnek vándorokként a Földön, s hamarosan el is távoznak, életük azonban mégsem 
romlandó, mert romolhatatlan magból születtek újjá. Ennél azonban tovább is lép. Korábban 
megparancsolta, hogy hit által hatoljunk be a mennybe, mert ebben a világban semmit sem 
találunk, amire biztonsággal támaszkodhatnánk, most pedig ismét azt tanítja a 
tapasztalatokból kiindulva, hogy noha a világ ki van téve a forrongásoknak, benne mégis Isten 
fényes és jeles bizonyságai ragyognak fel, így az Ő Ígéjének állandósága nem korlátozódik a 
mennyre, hanem kiterjed ránk is, akik a Földön élünk. Emiatt mondja, hogy a Föld megáll, 
mert kezdetben Isten erősítette meg azt. Mintha azt mondta volna: Uram, még a földben is a 
Te igazságodat látjuk, mintegy tükörben, mert bár a tenger közepében van, mégis ugyanabban 
az állapotban marad. Ez a két dolog tehát teljes mértékben ellentmondás-mentesek: először is, 
hogy Isten Ígéjének állandóságát nem a világ állapotából kiindulva kell megítélni, ami 
állandóan hullámzik, és úgy tűnik tova, mint az árnyék. Másodszor pedig, hogy az emberek 
hálátlanok, ha nem ismerik el azt az állandóságot, mely sok vonatkozásban a világ keretét 
jelzi, mert a Föld, ami egyetlen pillanatig sem foglalhatná el azt a helyzetet, amit elfoglal, ha 
nem Isten Ígéje volna az alap, amelyen áll. Továbbá, senkinek sincs alapja azzal az 
ellenvetéssel előhozakodni, hogy nehéz dolog túllépni ezen a világon Isten igazsága 
bizonyítékainak keresésében, mert ez túlontúl meghaladja az emberek felfogóképességét. A 
próféta ennek az ellenvetésnek az élét azzal a kijelentéssel veszi el, hogy jóllehet Isten 
igazsága a mennyben van, mégis a lábaink előtt hevernek ennek látványos bizonyítékai, 
melyek fokozatosan eljuttatnak annak tökéletes ismeretére, már amennyire a korlátozott 
képességeink ezt lehetővé teszik. A próféta tehát egyrészről arra buzdít, hogy emelkedjünk 
hittel a világ fölé, hogy Isten Ígéjét a tapasztalat bizonyíthassa elégségesnek – mint ahogyan 
elégséges is – a hitünk alátámasztására, másrészről arra figyelmeztet, hogy nincs mentségünk, 
ha magának a Földnek a látványával nem fedezzük fel Isten igazságát, mert annak világos 
nyomai a lábaink előtt hevernek. Az első mondatban az embereket hívja vissza a saját 
értelmük hiábavalóságától, a másodikban pedig a gyengeségüket enyhíti, hogy megérezhessék 
annak előízét, amivel bővebben majd a mennyben találkoznak. 

91. A te ítéleteid szerint áll minden mindmáig. A היום hayom szót, amit más 
magyarázókat követve én is a mindmáig kifejezéssel fordítottam, nem helytelenül fordíthatjuk 
a naponta, vagy minden nap kifejezésekkel is. De a jelentése abban az esetben is lényegében 
ugyanaz, mert a próféta azt akarja mondani, hogy a természet egész rendje egyedül Isten 
parancsolatán, vagy rendelésén alapszik. Az ítéletek szó használatával a törvényre utal, 
jelezvén, hogy az egyenesség, mely megmutatkozik a törvényben, fényesen felragyog Isten 
eljárásának minden részében. Ebből következik, hogy az emberek nagyon romlottak, mikor a 
hitetlenségük folytán mindent megtesznek Isten hűségének megrendítésére és megrontására, 
amiben pedig minden teremtmény megnyugszik, sőt, mikor a lázadásukkal kétségbe vonják az 
igazságát, és tagadják parancsainak tekintélyét, melyektől az egész világ stabilitása függ. 
Durva kifejezésmód azt mondani, hogy minden elem Isten szolgája, de többet fejez ki, mintha 
csak azt mondta volna, hogy minden dolog kész engedelmeskedni neki. Miképpen adhatunk 
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róla számot, hogy a levegő, mely oly vékony, nem emészti fel magát a szüntelen szélfúvás 
következtében? S miképpen adhatunk számot arról, hogy a vizek nem fogynak el 
szertefolyván, mint azzal, hogy ezek az elemek engedelmeskednek Isten titkos 
parancsolatának? Igaz, hit által észrevesszük, hogy a világ folytonos létezése Isten 
hozzájárulásának köszönhető, de bárkik, akik a legcsekélyebb értelmet is tulajdonítják 
maguknak, ugyanerre a következtetésre jutnak ennek az igazságnak a látható és kétségtelen 
bizonyítékaiból, melyeket mindenütt látunk. Véssük hát bele alaposan az elménkbe, hogy 
minden dolgot úgy kormányoz és tart fenn Isten titkos gondviselése, hogy azok megmaradása 
egyazon állapotban az Ő parancsolatának, vagy Ígéjének köszönhető. Mindig emlékeznünk 
kell a célra, amelyre a próféta törekszik, hogy Isten hűsége, ami felragyog a külső munkáiban, 
folyamatosan egyre magasabbra emeljen minket, amíg végül el nem jutunk a mennyei tanítás 
igazságával kapcsolatos olyan meggyőződésre, ami már teljeséggel mentes a kételyektől. 

92. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem. A próféta továbbra is 
majdnem ugyanazt a témát folytatja, kijelentvén, hogy már rég tönkrement volna, ha a 
megpróbáltatásaiban nem Isten törvényében keresett volna vigasztalást. Az אז az kötőszó 
jelentése akkor, de miután néha azt jelenti, hosszú ideje, itt egyenértékű a régóta kifejezéssel, 
hacsak valaki nem lényeges és hangsúlyos rámutatásnak véli valamely dologra, mintha még 
mindig az általa leírt állapotban lett volna. A saját tapasztalatával erősíti meg, amit korábban 
mondott, hogy világossá tegye: nem a számára ismeretlen dolgokról beszélt, hanem 
olyasmikről, amiket valóságosan meg is tapasztalt – nevezetesen hogy nincs más vigasztalás 
és nincs más orvosság a megpróbáltatásokra, csak a megnyugvás Isten Ígéjében, s annak a 
kegyelemnek és üdvbizonyosságnak a felkarolása, mely abban kínáltatik fel. Itt kétségtelenül 
ugyanazt az Ígét dicséri, amiről az imént mondta, hogy a mennyben van. A saját 
tapasztalatából kiindulva erősíti meg azt, amit korábban mondott, hogy világossá tegye: nem 
olyan dolgokról beszélt, melyeket maga sem ismert, hanem azt jelenti ki, amit valóban meg is 
tapasztalt – nevezetesen hogy nincs más vigasztalás és nincs más orvosság a 
megpróbáltatásokra, csak a megnyugvás Isten Ígéjében, és a benne kínált kegyelem és 
üdvbizonyosság felkarolása. Itt kétségtelenül ugyanazt az Ígét dicséri, amiről az imént 
mondta, hogy a mennyben van. Jóllehet a Földön zeng, bejut a fülünkbe, és fészket rak a 
szívünkben, mégis megtartja mennyei természetét, mert oly módon száll alá hozzánk, hogy 
nincs kitéve a világ változásainak. A próféta kijelenti: fájdalmasan elnyomták az őt elborítani 
is elégséges megpróbáltatások, de a vigasztalás, melyet az Isten törvényéből merített ennyire 
kétségbeejtő körülmények között, élet volt a számára. 

93. Soha sem feledkezem el a te határozataidról. Ez az igevers egy hálaadást 
tartalmaz. Miután Isten törvénye megőrizte őt, szavát adja, hogy soha nem felejti majd el. 
Egyidejűleg arra is figyelmezteti mind önmagát, mind másokat, hogy mennyire szükséges az 
isteni törvény emlékezetét a szívünkben táplálni, mert noha tapasztalatból ismertük meg 
annak életadó erejét, mégis könnyen engedjük elillanni az emlékezetünkből, emiatt Isten aztán 
joggal büntet minket, hosszú időn át hagyván, hogy sorvadozzunk a bánatunkban. 

94. Tied vagyok, tarts meg engem. Először is bátorságot merít abból a megfontolásból, 
hogy ő egyike Isten saját pecsétjeinek és érmeinek, ahogyan mondani szoktuk. Másodszor az 
Isten parancsolatai megtartásának tényével bizonyítja, hogy Ő Istené. Ezt azonban nem 
szabad úgy érteni, mintha bármiféle érdemével dicsekedne. Az emberekkel kapcsolatot tartva 
megszokott dolog, hogy valami elismerésre méltó dologgal hozakodunk elő érvként, hogy 
elérjük, amit szeretnénk: én mindig szerettelek, és nagyra becsültelek, mindig igyekeztem a 
tisztességedet és hasznodat előmozdítani, s mindig készen álltam a szolgálatodra. Dávid 
azonban inkább Isten meg nem érdemelt kegyelmével hozakodik elő, és csakis azzal, mert a 
saját erőfeszítéseivel senki sem éri el azt a nagy tisztességet, hogy Isten védelme alá kerüljön 
– ez a tisztesség egyedül az Ő ingyenes örökbe fogadásából származik. Az áldást, amit Isten 
ruházott rá tehát érvéként említi, hogy miért ne hagyja abba a már megkezdett munkáját. 
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Mikor kijelenti, komolyan kereste Isten határozatait, az is az isteni elhívásától függött, mert 
addig nem irányította elméjét Isten parancsolataira, míg meg nem kapta elhívását, és be nem 
fogadtatott az Ő háza népe közé. Amiképpen vágyik ebben a versben arra, hogy Isten tartsa 
meg őt, úgy mondja el, miért kellett megtarttatnia: a gonoszok megpróbálták megsemmisíteni 
őt. Ezzel egyben a kegyességének állandóságát is kijelenti, mert akkor Isten törvényére 
irányította az elméjét – ez pedig különleges figyelmet érdemel. Azok, akik máskor élen 
járnak, s követni akarják Istent, mikor azonban megtámadják őket a gonoszok, nem tudják, 
merre forduljanak, ilyenkor nagyon hajlamosak istentelen tanácsokat követni. Nagy erény 
tehát megadni Istennek azt a tisztességet, hogy megnyugszunk egyedül az Ő ígéreteiben, 
mikor a gonoszok szövetkeznek az elpusztításunkra, s mikor minden emberi látszat szerint 
veszélyben van az életünk. Isten bizonyságaira figyelni ezen a helyen ugyanazt jelenti, mint 
elménket Isten Ígéjére irányítani, mely megtart minket minden támadással szemben, 
hatékonyan csillapítja minden félelmünket, s visszatart attól, hogy bármiféle romlott tanácsot 
kövessünk. 

96. Látom, minden tökéletes dolognak vége van.2562 A próféta más szavakkal ismét 
ugyanazt az igazságot dicséri, amit ennek az igeszakasznak az első versében tanított – hogy 
Isten Ígéje nincs kitéve változásnak, mivel mesze fölötte áll e világ romlandó elemeinek. Itt 
azt jelenti ki, hogy az ég alatt semmi sem olyan tökéletes és stabil, vagy annyira teljes minden 
vonatkozásban, hogy ne lenne vége, s egyedül az Isten Ígéje rendelkezik akkora bőséggel, 
amely meghalad minden határt és korlátot. Miután a כלה kalah ige azt jelenti: felemészteni és 
befejezni, illetve tökéletessé tenni, egyesek a תכלה tichelach főnevet mértéknek, vagy végnek 
fordítják. Azonban tökéletességnek kell fordítani, hogy az összehasonlítás még nyilvánvalóbb 
legyen, s az Isten Ígéjének hitelességét még jobban felnagyítsuk. Az elképzelés, amit a próféta 
közvetíteni szándékozott, hogy fontolóra véve minden dolgot, de különösen a 
legtökéletesebbeket, úgy találta: semmi sem hasonlítható Isten Ígéjéhez, mivel minden más 
hamarosan véget ér, de Isten Ígéje megáll a maga örökkévalóságában.2563 Ebből következik, 
hogy nincs alapunk azt várni, hogy utunk felénél hagy el minket. Határtalannak mondja 
annak megjelölése végett, hogy jóllehet az ember felemelkedhet a legnagyobb magasságokba, 
vagy alászállhat a legnagyobb mélységekbe, vagy beutazhatja az egész világűrt jobbról balra, 
mégsem ér messzebbre, mint ahová Isten igazsága vezet minket. Csak az marad vissza, hogy 
elméink megragadják ezt a hatalmas kiterjedést, s ez akkor következik be, mikor megszűnnek 
a jelen világ szűk korlátai közé zárkózni. 

 
97. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! 
98. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert 

mindenkor velem vannak azok. 
99. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én 

gondolataim. 
100. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te 

határozataidra. 
101. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te 

beszédedet. 
102. Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. 

                                                
2562 „A szó szerinti fordítás az, hogy a tökéletesség egészének látom a határait. A tökéletességnek fordított héber 
szó azonban csak ezen a helyen fordul elő. Világosan látszik, hogy a gyökere a bevégezni, befejezni jelentésű 
igéből származik, így az igeszakasz jelenése: ’minden teremtett dolognak, legyen az bármennyire tökéletes, 
látom a korlátait’, azaz mind a képességei, mind a hosszúsága korlátozott.” – Cresswell. 
2563 „Minden emberi dolog, bármennyire is teljes, tökéletes és bámulatos, szükségszerűen hiányos és mulandó, de 
Isten törvénye, mint Annak természete, Akitől származik, örökké tart, és minden vonatkozásban teljes és 
megváltozhatatlan. A törvény alatt itt Isten teljesen kijelentett akaratát kell értenünk, mely magában foglalja 
mind az ígéreteket, mind a parancsolatokat.” – Walford. 
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103. Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak! 
104. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden 

ösvényét. 
 
97. Mely igen szeretem a te törvényedet. Nem elégedvén meg az egyszeri kijelentéssel, 

a próféta jelzésszerűen azt kiáltja, hogy hihetetlen szeretettel viseltetett Isten törvénye iránt, s 
ennek bizonyítékaképpen hozzáteszi, hogy folytonosan elmélkedett rajta. Ha bárki azzal 
dicsekszik, hogy szereti Isten törvényét, de mégis elhanyagolja annak tanulmányozását, más 
dolgokra irányítván az elméjét, az a legvaskosabb képmutatást árulja el, mert a törvény 
szeretete, különösen az olyan heves szeretete, amilyenről itt a próféta beszél, mindig kiváltja a 
folytonos elmélkedést arról. S bizonyos, hogy amíg Isten törvénye nem lobbantja lángra és 
ejti rabul a szívünket a szeretetével, addig megannyi csábításnak engedünk, melyek gyorsan 
rabul ejtenek, és a hiábavalósághoz vezetnek. A próféta tehát a törvény olyan szeretetét 
dicséri, ami megragadván minden érzékszervünket, hatékonyan kizárja az összes tévelygést és 
romlást, melyekre egyébként nagyon is hajlamosak vagyunk. 

98. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem. Itt azt jelenti ki, hogy bölcsebbé vált, 
mint az ellenségei, a tanítói és az idősek, mert Isten törvényének tudójává vált.  Már 
értelemben mondja magát bölcsebbnek az ellenségeinél, mint amelyben értelmesebbnek 
mondja magát a tanárainál. Azért múlta felül az ellenségeit, mert ravaszságuk és 
mesterkedéseik nem voltak semmi hasznukra, mikor tőlük telhetően mindent megpróbáltak a 
megsemmisítése végett. A gonoszok rosszindulata mindig is a károkozásra ösztökéli őket, s 
miután gyakran ravaszok és fortélyosak, félünk, nehogy az egyszerűségünket rászedjék, ha 
nem használjuk ugyanazokat a ravaszságokat és titkos üzelmeket, amiket ők gyakorolnak. 
Ennek megfelelően dicsekszik a próféta azzal, hogy Isten törvényét elégségesnek találta az 
összes csapdájuk kikerüléséhez. Mikor azt állítja, hogy a tanítóit meghaladó tudásra tett szert, 
azzal nem tagadja, hogy ők is megtanulták Isten Ígéjéből azt, amit hasznos volt tudni. De 
hálát ad Istennek, amiért lehetővé tette, hogy jártasságban felülmúlja azokat, akiktől a tudás 
első elemeit tanulta meg.2564 S nincs is abban semmi új dolog, ha a tanítvány felülmúlja 
mesterét annak megfelelően, ahogyan Isten mindenkinek osztogatja a tudás mértékét. Igaz, az 
istenfélők emberek fáradozása és munkája által tanulnak, de oly módon, hogy még mindig 
Istent kell tekinteni az őket megvilágosítónak. S ennek köszönhetően múlja felül a tanítvány a 
mesterét, mert Isten mintegy ujjal mutat rá, hogy oly módon használja az emberek szolgálatát, 
amely mellett még mindig Ő marad a fő tanító. Tanuljuk meg hát átadni magunkat az Ő 
tanításának, hogy Dáviddal együtt dicsekedhessünk: messzebbre jutottunk, mint ameddig az 
emberi tanítás képes volt eljuttatni. Ugyanezt a dolgot teszi hozzá az öregek vonatkozásában 
is a kijelentését még jobban alátámasztandó. Az életkor nagyon hasznos a természetüknél 
fogva tompa és durva emberek csiszolására a hosszú tapasztalat és gyakorlat által. A próféta 
pedig azt jelenti ki, hogy az isteni törvény által több tudáshoz jutott, mint az idősek.2565 
Röviden, azt igyekszik kijelenteni, hogy bárki, aki tanulékonysággal adja át magát Istennek, a 
gondolatait az Ő Ígéje iránti alávetettségben tartja, és szorgalmasan gyakorolja a törvény 
feletti elmélkedést, abból olyan bölcsességhez jut, mely elegendő lesz a saját biztonságáról 
történő gondoskodáshoz az ellenségeinek fortélyaival szemben, megfontoltságot ad neki, 
mellyel kikerülheti a ravaszságaikat, s végül egyenrangúvá teszi a legjobb mesterekkel egész 
életében. Dávid azonban nem azért hozakodik elő a bölcsességével, hogy a világ előtt 

                                                
2564 „Miután belépett Isten törvényének lelki természetébe, s látta a parancsolatok rendkívüli kiterjedtségét, 
hamarosan bölcsebbé vált, mint bármely őt tanító pap, vagy akár próféta.” – dr. Adam Clarke. 
2565 „Többet értek, mint a régiek. Isten többet jelentett ki neki abból a rejtett bölcsességből, ami az Ő törvényében 
volt, mint amennyit bármely elődjének. S ez a szó legszorosabb értelmében igaz volt Dávidra, aki többet 
mondott Krisztusról, mint egyrészt előtte bárki más, másrészt a követői. Az ő kompozíciói, hogy úgy mondja, 
fenséges evangélium.” – dr. Adam Clarke. 
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dicsekedhessen vele, hanem a saját példájával figyelmeztet minket arra, hogy nincs annál 
jobb, mint Isten szájából tanulni, mivel csak azok a tökéletesen bölcsek, akik az Ő iskolájában 
tanultak. Egyidejűleg a mértékletességet is ajánlja a kegyeseknek, hogy ne keressenek 
bölcsességet máshol, mint Isten Ígéjében, s a becsvágy, vagy a kíváncsiság ne indítsa őket 
hiábavaló dicsekedésre. Röviden, itt mindenkinek a mértékletes és alázatos viselkedést 
javasolja, hogy senki ne követeljen magának olyan tudást, mely az isteni törvény fölé emeli, 
hanem minden ember, legyen bármennyire intelligens is, akarattal szánja oda magát az Isten 
Ígéjében feltáruló bölcsesség tanításának. Mikor azt mondja, hogy vigyázott Isten 
határozataira, azzal azt tanítja, hogy miféle elmélkedés az, amiről beszél. Ebből 
megtudhatjuk, hogy nem pusztán hűvösen filozofált Isten rendeletein, hanem a legkomolyabb 
ragaszkodással szánta magát oda azoknak. 

101. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat. Itt arra utal: háborút 
hirdetett minden bűn ellen, hogy teljesen odaszánhassa magát Isten szolgálatára. Ebből azt a 
hasznos leckét tanuljuk meg, hogy Isten törvényének megtartása végett először attól kell 
óvakodnunk, nehogy tekervényes mellékutakra tévedjünk, mert a megannyi csábítás között a 
miénkhez hasonló romlott természettel, s a miénkhez hasonló ingatag elmével az eltévedés 
legnagyobb veszélyébe kerülünk. Sőt, ritka csoda az, amikor bárki a helyes úton tartja életét 
anélkül, hogy attól az egyik, vagy a másik irányba elfordulna. A kegyeseknek tehát a 
legnagyobb körültekintéssel kell eljárniuk, hogy visszatartsák a lábaikat az eltévelyedéstől. 

A következő igeversben Dávid a törvény megtartásában tanúsított saját állhatatosságát 
dicséri. Kijelenti: mióta Istentől megtanulta a helyes életmódot, mindig a helyes utat követte. 
S miután az út oly sikamlós, a lábaink pedig oly gyengék, s egész beállítottságunk olyannyira 
hajlamos eltévedni a megszámlálhatatlanul sok hiba miatt, nem kevés erőfeszítést követel 
meg a részünkről az, hogy ne térjünk el Isten ítéleteitől. Meg kell azonban figyelnünk a tanítás 
módját, amiről a zsoltáros beszél, mert jóllehet kivétel nélkül mindenki tanul, akiknek Isten 
Ígéje prédikáltatik, mégis talán tíz közül egyvalaki kóstol abba bele, s talán százból ha egynek 
származik belőle az a haszna, hogy mindvégig a helyes utat járja. Itt tehát a tanítás sajátos 
módjára mutat rá, mely abban rejlik, hogy Isten Magához vonja a választott népét. Mintha azt 
mondaná a zsoltáros: az üdvösség útjára állíttattam, s a Szentlélek titkos befolyása őrzött meg 
engem azon. 

103. Mily édes az én ínyemnek a te beszéded. Megismétli, amit korábban más 
szavakkal mondott, miszerint oly erőteljesen vonzotta az isteni törvény édessége, hogy semmi 
másban nem lelte örömét. Lehetséges, hogy az ember tisztelettel viseltetik a törvény iránt, de 
senki nem fogja azt jókedvűen követni, csak akik megízlelték az édességét. Isten nem szolgai 
szolgálatokat követel tőlünk, hanem azt szeretné, ha jókedvűen mennénk Hozzá, s pont ez az 
oka annak, amiért a próféta oly gyakran dicséri Isten Ígéjének édességét ebben a zsoltárban. 
Ha megkérdezik, milyen értelemben lelt ilyen édes örömre Isten törvényében, ami Pál 
bizonysága szerint (2Kor3:9) csak félelmet kelt az emberekben, a válasz könnyű: A próféta 
nem a holt betűről beszél, ami megöli azokat, akik olvassák, hanem a törvény egész tanítását 
szemléli, melynek fő része az üdvösség ingyenes szövetsége. Mikor Pál az evangéliummal 
állítja szembe a törvényt, akkor csak a parancsolatokról és a fenyegetésekről beszél. Nos, ha 
Isten csak parancsolna, majd átkot hirdetne, akkor a teljes kommunikációja valóban halálos 
lenne. A próféta azonban itt nem szembeállítja a törvényt és az evangéliumot, ezért 
mondhatta, hogy az örökbefogadás kegyelme, ami a törvényben kínáltatott fel a számára, 
édesebb volt neki, mint a méz, azaz ehhez hasonló öröm nem létezett. Emlékeznünk kell arra, 
amit korábban mondtam, hogy Isten törvénye ízetlen lesz a számunkra, vagy legalábbis soha 
nem lesz annyira édes, hogy elvonjon minket a világi örömöktől, amíg derekasan meg nem 
küzdöttünk a saját természetünkkel, hogy legyőzzük a bennünk eluralkodott testi 
vonzalmakat. 
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104. A te határozataidból leszek értelmes. A próféta itt látszólag megfordítja a most 
lefektetett sorrendet. Megjegyezte, hogy azért tartóztatta meg a lábait az eltévelyedéstől, hogy 
megtarthassa Isten törvényét. Itt viszont a fordított sorrendet szögezi le, kezdve az Isten 
törvényének megtartásával, mert kijelenti: Isten törvényéből tanult, mielőtt megjavult volna. 
Ez a két dolog azonban mégsem összeegyeztethetetlen, hogy az istenfélőknek vissza kell 
húzódniuk az elkalandozásaiktól, hogy Isten Ígéje szerint formálhassák az életüket, s mikor 
már jelentős utat tettek meg a szent életben Isten félelme egyre elevenebbé válik bennük, ezért 
minden hamisságra egyre fokozódó gyűlölettel kell tekinteniük. A jó élet kezdete 
kétségtelenül az, amikor az ember megpróbál megtisztulni a bűneiből, s minél nagyobb 
előrehaladást tanúsított valaki a jó életben, annál nagyobb buzgóság fog benne égni a bűnök 
megvetése és elkerülési iránt. Sőt, azt is megtanuljuk a próféta szavaival, hogy az ok, amiért 
az emberek olyannyira belemerülnek a hamisságokba és belekeverednek a romlott 
tévelygésekbe, az, hogy nem tanultak bölcsességet Isten Ígéjéből. Miután az egész világ a 
hiábavalóság alá vettetett, azok, akik eltévelyednek, azt hozzák fel mentségül, hogy nehéz 
nekik óvakodni a bűn minden csábításától. Az orvosság azonban kéznél van, ha követjük a 
próféta tanácsát, azaz ahelyett, hogy a saját bölcsességünkre támaszkodnánk, megpróbálunk 
értelemhez jutni Isten Ígéjéből, melyben nemcsak azt mutatja meg nekünk, hogy ki a helyes, 
hanem meg is erősíti elméinket, s óvatossá tesz a Sátán minden csalásával, valamint a világ 
minden szélhámosságával szemben. Adná Isten, hogy ez ma is bele legyen vésve mindazok 
elméibe, akik azzal dicsekednek, hogy ők keresztyének, mert akkor nem hányódnának ide, s 
tova akkora következetlenséggel, ahogyan az uralkodó nézetek ellenétes impulzusai hajtják 
őket. Miután a Sátán szorgalmasan fáradozik a tévelygés ködének elárasztásában, szánjuk oda 
magunkat nagyobb buzgósággal ennek a bölcsességnek a megszerzésére. 

 
105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. 
106. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit. 
107. Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint. 
108. Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts 

meg a te ítéleteidre. 
109. Lelkem mindig a kezemben van,2566 mindazáltal a te törvényedről el nem 

feledkezem. 
110. Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem 

tévelyedtem. 
111. A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok. 
112. Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig. 
 
105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd. Ebben az igeversben a zsoltáros arról tesz 

bizonyságot, hogy az isteni törvény volt az iskolamestere és a vezetője a szent életben. Így a 
saját példájával írja elő ugyanezt a szabályt valamennyiünknek. Nagyon is szükséges betartani 
ezt a szabályt, mert ha közülünk mindenki azt követi, ami a saját értékítélete szerint jó, akkor 
kibogozhatatlan és félelmetes útvesztőkbe bonyolódunk. S hogy még jobban megértsük a 
szándékát, meg kell jegyezni, hogy Isten Ígéjét minden emberi tanáccsal állítja szembe. Amit 
a világ jónak ítél, az gyakran csalárd és romlott Isten szemében, Aki nem fogad el más 
életmódot, csak amelyet a törvénye szabályai szerint alakítanak. Azt is meg kell jegyezni, 
hogy Dávidot nem vezethette volna Isten Ígéje, ha előtte nem tagadta volna meg a test 
bölcsességét, mert csak mikor idáig jutunk, akkor kezdünk tanítható állapotba kerülni. A 
hasonlat azonban, amit használ, némileg többet is sugall, nevezetesen azt, hogy amíg Isten 
Ígéje meg nem világosítja az embereket, addig az egész életüket sötétség és homályosság 

                                                
2566 A Károli-fordítás szerint: Lelkem mindig veszedelemben van – a ford. 
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veszi körül, ezért nem is tudnak más tenni, mint nyomorultul eltévelyedni a helyes útról. 
Mikor azonban tanítható módon átadjuk magunkat Isten törvénye tanításának, akkor már nem 
fenyeget az eltévedés veszélye. Ha olyan kétértelműség lenne ezekben a szavakban, amiről a 
pápisták bolondul beszélnek, a dicséret, amivel a próféta itt a törvényt tiszteli meg, teljes 
mértékben meg nem érdemelt lenne. Legyünk hát meggyőződve: benne tévedhetetlen 
világosságra lelünk, amennyiben kinyitjuk a szemeinket annak szemlélése végett. Péter 
apostol (2Pt1:19) világosabban is megmagyarázta ugyanezt a kijelentést, mikor azt javasolja 
az istenfélőknek, hogy forduljanak a prófétai szó felé, mely „sötét helyen világító szövétnek”. 

106. Megesküdtem és megállom. Itt a zsoltáros a saját állhatatosságáról beszél. Nem 
sokkal ezelőtt kijelentette, hogy egész életében el nem tért Isten törvényétől, most pedig 
elméjének céljáról beszél. A megesküdtem kifejezéssel arra utal, hogy ünnepélyesen 
elkötelezte magát Istennek: nem fogja megváltoztatni az elhatározását. Isten törvényének 
igazi megtartása nem más, mint szívből elfogadni és felkarolni, amit Ő parancsol, egyidejűleg 
pedig egyenletesen is, hogy a buzgóságunk ne csökkenjen, amint ez gyakorta előfordul. Az 
pedig az eskü helyes módja, ha felkínáljuk magunkat Istennek, és életünket odaszánjuk Neki. 
Megkérdezhető azonban, hogy vajon a próféta esküje nem ítélhető elhamarkodottnak, hiszen 
sokkal többre vállalkozott, mint amennyit az ember képességei megengednek, mert ki képes 
megtartani a törvényt? Az az ember tehát feltételezhetően elhamarkodottan esküszik, aki 
olyasmit ígér Istennek, aminek a megtartása nincs a hatalmában. A válasz nyilvánvaló: 
Valahányszor csak az istenfélők megesküsznek Neki, ők nem arra néznek, amit maguktól is 
képesek megtenni, hanem Isten kegyelmére támaszkodnak, mert Rá tartozik annak 
végrehajtása, amit megkövetel tőlük, úgy, hogy megadja nekik a Szentlélek erejét. Mikor a 
kérdés az Istennek nyújtandó szolgálatra vonatkozik, ők semmit sem tehetnek a Szentlélek 
nélkül, mert amint Pál mondja a 2Kor3:5-ben: „Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak 
valamit gondolni, úgy mint magunkból”. Mikor azonban Isten nyújtja ki a kezét felénk, azt 
parancsolja, hogy legyünk bátrak, s megígéri, hogy soha el nem hagy minket. S ez az a forrás, 
amiből az itt említett esküvés bátorsága fakad. Nincs is abban semmiféle elhamarkodottság, 
mikor megnyugodván az Ő ígéreteiben, melyekkel megelőz minket, mi, a magunk részéről 
felkínáljuk magunkat az Ő szolgálatára. A kérdés azonban még mindig megválaszolatlan 
marad, mert jóllehet Isten gyermekei végül majd győzteseknek bizonyulnak minden 
kísértéssel szemben a Szentlélek kegyelme által, azonban mégis van bennük mindig 
valamekkora gyengeség. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kegyesek, mikor esküsznek és 
ígérnek, akkor nemcsak a szövetségnek arra a cikkelyére gondolnak, melyben Isten megígéri, 
hogy majd a parancsolataiban járat bennünket, hanem arra a másik cikkelyre is, mely 
egyidejűleg a bűneik ingyenes bocsánatát ígéri. Ezék11:20, 36:27, Zsolt103:13. Dávid tehát a 
neki megadott kegyelem mértékének megfelelően kötelezte magát esküvel arra, hogy 
megtartja Isten törvényét, a próféta eme szavaival bátoríttatván: „kedvezek nékik, a mint kiki 
kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt” (Mal3:17). 

107. Felette nagy nyomorúságban vagyok, Uram. Ez az igevers azt tanítja, hogy Isten 
a törvény korszakában nem babusgatta az atyákat oly gyengéden, hogy ne tette volna ki őket 
fájdalmas kísértéseknek, mert a zsoltáros azt jelenti ki, hogy nem könnyedén, vagy a 
megszokott mértékben bánkódott, hanem felette nagyon. A megelevenítését kérő imája azt 
sugallja, hogy már-már a halál küszöbén állt. Egyidejűleg azonban azt is megmutatja, hogy 
noha körülvette a halál, mégsem csüggedt el, mert Istenre támaszkodott – s ez különleges 
figyelmet érdemel, mert bár a kezdetben hívhatjuk segítségül Istent nagy buzgósággal, mégis, 
mikor a próba komolysága fokozódik, a szíveink elcsüggednek, és a magabiztosságunk 
kialszik a félelem szélsősége folytán. A próféta mégis Isten kegyelméért könyörög, de nem 
azért, hogy élete biztonságban megőriztessék, hanem hogy visszanyerje az elvesztett életét, 
ami jelzi az alacsony helyzetet, amibe jutott, mind az Istenbe vetett folytonos bizalmát. 
Gondosan meg kell figyelnünk az igevers záró szavait is: a te igéd szerint. Hűvösen fogunk 
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imádkozni, vagy inkább egyáltalában nem is fogunk imádkozni, ha Isten ígérete nem ösztönöz 
minket bátorságra a bánatunkban és a nyomorúságunkban. Röviden, amint azt már máshol 
említettük, elkerülhetetlenül szükséges, hogy ezt a kulcsot kéznél tartsuk a kegyelem 
trónjához való ingyenes bejárás biztosítása végett. 

108. Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! Ezt az igeverset 
olvashatjuk egyetlen összetett mondatként, de két különálló mondatként is. Az előző nézetnek 
megfelelően az értelme az alábbi lesz: Fogadd el Uram az én áldozataimat azért, hogy 
taníthass a Te parancsolataidra. Ha jobbnak látjuk két mondatra osztani az igeverset, akkor két 
különálló imát fog tartalmazni. Az első egy kérés, hogy Isten fogadja el a próféta áldozatait, a 
második egy ima, hogy tanítsa őt a törvény tanítására. Én inkább az első nézetet fogadom el. 
A próféta kijelenti, amint máshol már láttuk, hogy semmi sem volt drágább a számára, mint a 
törvény tanításának megértése. Mintha ezt mondaná: Uram, a te jótetszésed szerint fogadd el a 
Neked kínált áldozataimat, s miután a fő vágyam az, hogy helyesen taníttassam a Te 
törvényedre, add meg nekem, hogy a részese lehessek ennek az áldásnak, amit annyira 
szeretnék megkapni. Meg kell jegyeznünk mindazokat a helyeket, ahol az isteni igazság 
ismeretét az emberiségre ruházott összes többi jótéteménynél többre becsüli, s kétségtelen, 
hogy mivel ebben az örök üdvösség záloga foglaltatik benne, jó okunk van arra, hogy 
felbecsülhetetlen kincsnek tartsuk. A próféta egy ettől mégis távoli dologgal kezdi, azért 
imádkozván Istenhez, hogy kegyeskedjen jóváhagyni és elfogadni a szolgálatait. A נדבות 
nidboth szóval nekem kétségem sincs, hogy az önkéntesnek nevezett áldozatokat jelöli. Igaz, 
elismerem, hogy tulajdonképpen az eskükről és az imákról beszél, de miután a választott nép 
Istent kiengesztelendő áldozatokat szokott kínálni, mindenki a maga lehetőségeinek 
megfelelően, itt arra szokásra utal, mely a törvény alatt volt elterjedve, pont úgy, ahogyan 
Hóseás is az „ajkak tulkainak” nevezi Isten dicséretét (Hós14:3). Isten célja az volt ezzel a 
ceremóniával, hogy bizonyságot tegyen az atyáknak: egyetlen ima sem elfogadható a 
Számára, csak amelyeket áldozatokkal kapcsoltak össze, hogy elméiket mindenkor a 
Közbenjáróra irányíthassa. Először is elismeri, hogy méltatlan volt bármit megkapni az imái 
által, s ha Isten mégis meghallgatta, azt az Ő ingyenes és meg nem érdemelt kegyelméből 
tette. Másodszor kéri, hogy Isten legyen kegyes hozzá annak lehetővé tételével, hogy a 
megfelelő hasznot húzhassa a törvény tanításából. Az általa használt רצה ratsah ige jelentése 
kegyelni pusztán jóakaratból. Ebből következik, hogy semmi érdemszerző sincs az 
imáinkban, s valahányszor csak meghallgata azokat az Isten, azt az Ő bőkezű jóságának 
gyakorlásával teszi. 

109. Lelkem mindig a kezemben van. Kijelenti, hogy semmiféle általa megtapasztalt 
megpróbáltatás, csapás, vagy veszély sem voltak képesek elvonni őt Isten szolgálatától, és az 
Ő törvényének megtartásától. A lelkét a kezében hordozni azt jelenti, hogy az élete folytonos 
veszélyben volt, így a lelke mondhatni átadatott a szélnek. Jób is, mikor sorvadozott a 
nyomorúságaiban (Jób13:14), s minden pillanatban várta a halált, és félt attól, azt panaszolja, 
hogy a lelke a markában van. Mintha azt mondta volna: kitépetett a lakhelyéről, s a halál 
uralma alá került.2567 Ezt a kifejezésmódot tehát boldogtalanul kiforgatták a tudatlanok, akik 

                                                
2567 Ez a közmondásszerű kifejezés a Szentírás néhány további helyén is előfordul, s mindenütt kétségtelenül azt 
jelenti, hogy annak élete, aki használta, veszélyben volt. Például: „És a mikor láttam, hogy ti nem akartok 
segíteni, kezembe vettem a saját életemet (Károlinál: koczkára vetém saját életemet – a ford.), és általmenék az 
Ammon fiai ellen, az Úr pedig kezembe adta őket.” (Bír12:3), „Mert ő kezébe vette (Károlinál: koczkára tette – a 
ford.) életét és megverte a Filiszteust” (1Sám19:5) és „Akkor az asszony Saulhoz ment, és mikor látta, hogy 
annyira megrémült, monda néki: Ímé a te szolgálóleányod hallgatott szavadra, és kezembe vettem (Károlinál: 
koczkára tettem – a ford.) életemet” (1Sám28:21). Phillips ekképpen magyarázza ezt a jelképet: „Azt szoktuk 
mondani, hogy egy dolog akkor van az ember kezében, ha annak kezelése és végkimenetele teljességgel rajta 
múlik, s ezt mondjuk akkor is, mikor ez az ügy valakinek az élete, vagy a halála. Ebből hasonlóképpen, mikor a 
héberek azt mondták, hogy valakinek az élete a kezében van, az jelenthette azt, hogy életének megőrzése 
teljességgel rajta múlott, meg volt fosztva minden külső segítségtől, ezért az élete veszélybe került. Különösen 
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úgy értelmezik a próféta szavait, mintha azt mondaná: a saját hatalmában állt a tetszése szerint 
kormányozni az életét. De ő nagyon távol állt attól, hogy ilyesmire gondolt volna, s ezzel a 
körülménnyel a saját kegyességét dicséri, kijelentvén, hogy noha ide, s tova hányódott, ez 
nem szakította őt el Isten törvényének szeretetétől és tanulmányozásától. Itt ismét helyes 
megjegyezni a komoly és fáradságos konfliktusokat, melyekkel az atyák a törvény alatt 
próbára tétettek, hogy a minket fenyegető veszélyek és félelmek ne rettentsenek meg minket, 
vagy az általuk kiváltott fáradtságérzet ne fosszon meg a bátorságtól, s így ne gátolja meg a 
visszaemlékezést az isteni törvényre, hogy az továbbra is megmaradjon a szívünkbe vésve. 

110. Tőrt vetettek ellenem az istentelenek. Ennek az igeversnek a jelentése hasonló az 
előzőhöz. A próféta határozottabban megmutatja, hogy miféle vonatkozásban volt az élete a 
kezében: nevezetesen, mivel minden oldalról körülkerítették az istentelenek csapdái, alig 
látott reménységet a túlélésre. Korábban már láttuk, mennyire nehéz elkerülni az eltévelyedést 
az Úr útjairól, mikor az ellenségeink a fortélyos mesterkedéseikkel megpróbálnak 
elpusztítani. Bukott természetünk romlott vágya megtorlásra sarkall, vagy nem látunk más 
módot az életünk megmentésére, csak ha ugyanazokat a ravaszságokat alkalmazzuk, 
melyekkel minket támadnak, s meggyőzzük magunkat arról, hogy törvényes dolog együtt 
vonatíni a farkasokkal. Miután ez a helyzet még nagyobb figyelemmel kellene elmélkednünk 
azon a tanításon, hogy mikor a gonoszok a mesterkedéseikkel vesznek körül és ostromolnak 
minket, a legjobb, amit tehetünk, ha követjük Istent, bárhová is hív minket, s nem próbálunk 
meg semmi mást, csak ami az Ő akaratával összeegyeztethető. 

111. A te bizonyságaid az én örökségem mindenha. Itt megint megerősíti a kijelentést, 
mely nem ismételgethető elégszer, miszerint Isten törvénye drágább volt a számára, mint a 
világ összes öröme, gazdagsága és vagyona. Mondtam, ezeket a dolgokat nem hiába 
ismételgeti oly sokszor, mert látjuk,. Hogy a világi emberek milyen hevesen forrongnak a 
zabolátlan vágyaik kielégítése érdekében, s mily sok aggodalom zaklatja őket, mikor 
megszámlálhatatlanul sok minden után sóvárognak, közben pedig talán száz közül egy adja a 
fejét igencsak mértékletesen az isteni törvény tanulmányozására. A próféta tehát, hogy 
felserkentsen bennünket a saját példájával, kijelenti: Isten bizonyságaiban akkora örömöt 
talált, hogy semmit sem tartott azoknál drágábbnak. Csak a szeretet vesz rá minket, hogy 
bármiféle értéket tulajdonítsunk valaminek. Ezért az isteni törvény kellő tisztelettel történő 
betartásához elkerülhetetlenül szükséges, hogy ezzel az örömmel benne kezdjük. Nem csoda, 
ha Isten bizonyságai olyan örömöt közvetítenek az elménknek, amely folytán minden mást 
megvetünk és lenézünk, s csak a bizonyságokhoz ragaszkodunk. Mi lehetne édesebb, mint a 
menny megnyílása a számunkra, s az, hogy szabad bejárásunk lehet Isten jelenlétébe, miután 
gyermekeivé fogadott minket, és megbocsátotta a bűneinket? S mi lehet kívánatosabb, mint 
azt hallani: úgy megbékélt velünk, hogy Magára vállalta a gondoskodást az életünkről? Ezt én 
jónak láttam röviden megjegyezni, hogy ne találjuk furcsának, ha Dávid ennyire örvendezik 
Isten törvényének. Az örökség hasonlata gyakran előfordul a Szentírásban, s az örökség 
megnevezéssel illetjük azt, amit a legnagyobb becsben tartunk, így belenyugszunk, ha minden 
mástól megfosztanak, amennyiben annak az egy dolognak a biztonságos és teljes birtokába 
jutunk. Ennek megfelelően utal arra a próféta, hogy bármiféle jó dolgot szerzett is meg, azt 
mind véletlennek tartotta, s egyedül az Isten Ígéjében kijelentett igazságok voltak a számára 
                                                                                                                                                   
igaz volt ez a katonákra, akik mikor bátran harcoltak, megmenthették, de el is veszíthették az életüket, például 
Jefte is, amint kiderül a fent idézett igeszakaszból”. A jelképet azonban kölcsönözhették abból a körülményből 
is, hogy amit az ember a kezében hordoz, azt erőszakkal elragadhatják tőle, vagy kikaphatják a kezéből. „A 
Septuaginta megváltoztatta a névmás személyét, εν ταις χεροι σου, a te kezedben, s ezt tette a szír változat is. 
Valószínű, hogy az ókori fordítók nem értették a kifejezést, s ezért írták át arra, amit az eredeti jelentésének 
véltek, ezáltal nagyon nyilvánvaló jelentést kölcsönözve neki. Ágoston azt mondja, hogy sok kézirat az Ő 
korában szintén második személyben szerepeltette. Ma azonban nem ismert ilyen kézirat, s nincs semmiféle 
kétség az itt szereplő fordítást illetően sem. A zsoltáros azt jelenti ki, hogy noha élete veszélyben volt, nem 
feledkezett meg Isten törvényéről.” – Ugyanő. 
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mondhatni örökség. Az Isten Ígéje nélkül minden mást semmire sem becsült, így volt képes 
akarattal meghagyni másoknak a gazdagságot, tisztességet, kényelmet és gyönyöröket, 
amennyiben ezzel a felbecsülhetetlen kinccsel rendelkezett. Nem azt akarta mondani ezzel, 
hogy mindenestől megvetette Isten mulandó jótéteményeit, hanem csak azt, hogy elméje nem 
kötődött ezekhez. 

112. Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére. Ebben az igeversben a törvény 
helyes megtartását írja le, ami abban rejlik, hogy jókedvűen és szívből felkészülünk annak 
megtételére, amit a törvény parancsol. A szolgai és kikényszerített engedelmesség alig 
különbözik a lázadástól. A próféta tehát annak rövid meghatározása végett, hogy mit is jelent 
Istent szolgálni, kijelenti: nemcsak kezeit, szemeit, vagy lábait használta a törvény 
megtartására, hanem a szívbéli vonzalommal kezdte. A hajlik ige helyett tulajdonképpen 
használható a kiterjeszt ige is, de én hajlok az általánosabban elfogadott magyarázat 
használatára, ami nem más, mint hogy a szív őszinte vonzalmával szánta oda magát a törvény 
megtartására. Ez a hajlandóság szembeszegül azokkal a zavaros vágyakkal, melyek Isten ellen 
támadnak, és inkább elvonnak minket az erényes élettől, semhogy hajlamossá tennének arra. 
A pápisták ama kísérlete, hogy ebből az igeversből kiindulva védjék meg a szabad akarattal 
kapcsolatos tanításukat, merő komolytalanság. Ők a próféta szavaiból arra következtetnek, 
hogy az ember hatalmában áll a szívét arra hajlítani, amerre csak akarja. A válasz azonban 
könnyű. A próféta itt nem azzal dicsekszik, amit a maga erejéből tett meg, mert ugyanazt a 
szót használja, amit korábban, mikor azt kérte, hogy Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz 
(36. vers). Ha az a bizonyos ima nem volt színlelt, akkor kétségtelenül az ismerte el vele, 
hogy a Szentlélek saját munkája volt a szíveink odahajlítása Istenhez. De nem is új dolog 
nekünk tulajdonítani azt, amit Isten cselekszik meg bennünk, hisz Pál nagyon világosan 
kimondja: „Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó 
kedvéből.” (Fil2:13). Mikor tehát a próféta azt mondja, hogy hajlott a szívében, azzal nem 
különíti el a saját erőfeszítéseit a Szentlélek kegyelmétől, amiről korábban kimondta, hogy az 
Ő ihletésére történt az egész. Egyidejűleg megkülönbözteti kegyes vonzalmának állandóságát 
mások átmeneti hevességétől. Ezért, nehogy elcsüggedjen az útja felén, vagy akár vissza is 
forduljon, kijelenti: elhatározta, hogy egész életében ezt az utat járja. Az עקב ekeb, mindvégig 
szót véleményem szerint magyarázatképpen teszi hozzá a לעולם leolam, mindenha szóhoz, 
valamint annak megmutatása végett pedig, hogy férfiasan megküzdött minden akadállyal és 
nehézséggel, nehogy ezek megtörjék az állhatatosságát. Egyetlen ember sem tart ki ugyanis 
Isten szolgálatában buzgó fáradozás nélkül. Egyesek a szót a jutalom jelentéssel 
értelmezik,2568 de ez túlontúl idegennek látszik az igeszakasz céljához viszonyítva. 

 
113. A tekervényes gondolatokat gyűlölöm,2569 de a te törvényedet szeretem. 
114. Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem. 
115. Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek 

parancsolatait. 
116. Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy 

megszégyenüljek reménységemben. 
117. Segélj, hogy megmaradjak, és szüntelen fontolgassam a te rendeléseidet.2570 

                                                
2568 Az arab változat szerint például: „az örök jutalom miatt”, azaz a kegyelem jutalma miatt, ami minden 
kegyesnek meg van ígérve. E nézet szerint a zsoltáros a hit és a szent engedelmesség végcéljára és jutalmára 
tekintett, lásd ZSid11:26 és 1Pt1:8-9. Miután azonban a zsoltáros az összes igazi hívőhöz hasonlóan nem főként 
a jutalom reménysége végett karolta fel Isten törvényét és engedelmeskedett annak, hanem főleg az Isten iránti 
szeretete, valamint a törvény belső kiválósága vitte rá az engedelmességre, mások inkább így olvassák: „a 
jutalom örökkévaló”. 
2569 A Károli-fordítás szerint: Az állhatatlanokat gyűlölöm – a ford. 
2570 A Károli-fordítás szerint: és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen – a ford. 
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118. Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő 
álnokságuk hazugság. 

119. Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te 
bizonyságaidat. 

120. Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől. 
 
113. A tekervényes gondolatokat gyűlölöm. Egyesek, akik azon a véleményen vannak, 

hogy a סעפים seaphim szó az első versben – amit tekervényes gondolatoknak fordítottuk – 
személynév, azok az akik gonoszat gondolnak kifejezéssel fordítják,2571 de helyesebb magukat 
a gondolatokat érteni alatta,2572 s ez az értelmezés nagyon általánosan elfogadott. A סעף, 
saeph főnév tulajdonképpen elágazást jelent, de átvitt értelemben a gondolatokra is 
vonatkoztatják, amelyek a szívből sarjadnak ki, mint a faágak a törzsből, majd szétterjednek 
minden irányba. Mivel kétség sem férhet hozzá, hogy ebben az igeversben a szó a rossz 
értelemben szerepel, ezért használtam a tekervényes jelzőt, amit a szó etimológiája 
megkövetel.2573 Amiképpen a faágak is összevissza, egymásba gabalyodva és egymást 
keresztezve nőnek, úgy az ember gondolatai is zűrzavarosan összekeveredve minden irányba 
elfordulnak és hajladoznak. Egyes zsidó magyarázók a pogányok törvényeire vonatkoztatják, 
melyek, mint mondják, levágattak Isten törvényéről, mint ágak a fákról, s jóllehet ez a 
magyarázat elmés, mégsem szilárd. Ezért én megtartom az egyszerűbb magyarázatot, 
miszerint az emberi szív tekervényes koholmányai, valamint mindaz, amit a gonoszok a saját 
romlott értelmükkel kiagyalnak, szembeszegül Isten törvényével, mert egyedül csak az helyes. 
S biztos, hogy bárki karolja fel igazán Isten törvényét, annak legelőször is szükségszerűen el 
kell vetnie magától minden istentelen és bűnös gondolatot, vagy inkább ki kell vetkőznie a 
saját természetéből. Ez az igeszakasz jelentése, hacsak talán más hasonlatot jobbnak látva a 
 saaph ige jelentése סעף seaphim szót magasröptű gondolatoknak fordítjuk, mivel a סעפים
felemelni. Tudjuk, hogy egyetlen áldozat sem elfogadhatóbb Isten számára, mint az 
engedelmesség, mikor alantas gondolatokat táplálunk önmagunkról, s ezzel a taníthatóságunk 
az alázattal kezdődik. Mivel azonban ez a magyarázat is tűnhet erőltetettnek, én nem 
folytatom. Legyen az elegendő, amit mondtam, hogy miután Isten csak azokat ismeri el a 
törvény tanulóinak, akik jól megtisztultak mindenféle ellentétes képzelgésektől, melyek 
megrontják az értelmünket. A próféta itt azt hangoztatja, hogy ő az ellensége minden 
tekervényes gondolatnak, melyek ide-oda szokták elvonni az embereket. 

114. Menedékem és paizsom vagy te. Ezek a szavak azt jelentik, hogy a próféta, meg 
lévén győződve arról, hogy az egyetlen módja a biztonságának, ha elrejtőzik Isten szárnyai 
alatt, megnyugodott az Ő ígéreteiben, és nem félt semmitől. S biztosan a legelső dolog az, 
hogy a kegyesek biztos alapelvnek tekintsék: a sok veszély közepette, melyeknek ki vannak 
téve életük megőrzése teljes mértékben Isten védelmétől függ, s ez sarkallja őket arra, hogy 
                                                
2571 A kaldeus változatban „hiábavaló gondolkodók”, s így az igeszakasz jelentése: „Gyűlölöm azokat, akik 
gonoszt gondolnak, gonosz fortélyokat agyalnak ki, vagy hamis és gonosz, Isten törvényével ellentétes 
véleményem vannak, illetve megpróbálják elcsábítani az embereket a törvénytől.” 
2572 Gondolatokat jelent a Jób4:14-ben, és véleményeket az 1Kir18:21-ben, s ezek lehetnek vagy jók, vagy 
rosszak: a jellegüket annak az igeszakasznak a szövegkörnyezete határozza meg, melyben előfordulnak. 
2573 A szöveg értelme is megköveteli, hogy itt a gondolatok szót rossz értelemben vegyük, mert a zsoltáros azt 
jelenti ki, hogy gyűlöli ezeket és Isten törvényét állítja szembe velük. Különböző jelzőkkel egészítették ki a 
szöveget e gondolatok jellegének leírása végett, mint például Kálvin a „tekervényes”, az angol változat a 
„hiábavaló”, Luther pedig a „kevély” szóval”. Ainsworth az ingadozó szót használja, megjegyezvén, hogy az 
eredeti kifejezés a fák legfelső ágait jelenti, melyeket jelképesen vonatkoztat a zsoltáros az elme gondolataira, 
vagy vélekedéseire, jelezvén, hogy azok ingadozók, vagy bizonytalanok, mint az 1Kir18:21-ben, vagy a 
személyekre, akiket a saját elmélkedésük vont el. Poole Kálvin magyarázatával egyetértésben megjegyzi, hogy 
az emberek Isten törvényétől eltérő, vagy azzal ellentétes gondolatairól, vagy vélekedéseiről, vagy 
koholmányairól lehet szó, mivel a következő mondatban a zsoltáros Isten törvényét állítja szembe ezekkel, 
amiképpen egyes, mind zsidó, mind keresztyén magyarázók értik a szót. 



 1171 

Hozzá meneküljenek, és az Ő szavára támaszkodjanak, így magabiztosan várhatják a megígért 
szabadulást. A meggyőződés, miszerint Isten a mi menedékünk és pajzsunk, kétségtelenül az 
Ígéből származik, de emlékeznünk kell arra, hogy itt egy kölcsönös viszony áll fenn: mikor 
megtanuljuk Isten Ígéjéből, hogy biztos rejtekhelyünk van benne, ezt az igazságot a 
szívünkben kell táplálnunk és megerősítenünk, az isteni védelem abszolút szükségességének 
tudatával. Emellett jóllehet az Ő hatalma bőségesen elegendő arra, hogy minket az üdvösség 
reménységével ihlessen, nekünk mindig magunk elé kell állítanunk ezt az Ígét, nehogy a 
hitünk csődöt mondjon, ha a segítség lassan érkezik. 

115. Távozzatok tőlem gonoszok. Egyesek úgy magyarázzák ezt az igeverset, mintha 
Dávid azt jelentené ki, hogy több élénkséggel és nagyobb komolysággal szánná oda magát a 
törvény megtartására, ha a gonoszok felhagynának az ő támadásával. S kétségtelen, hogy 
mikor azt érezzük, Isten megszabadított minket, akkor több, mint ostobák vagyunk, ha ez a 
megtapasztalás nem szítja fel bennünk a legkomolyabb vágyat az Ő szolgálata iránt. Ha a 
kegyesség nem növekszik bennünk annak arányában, amennyire megtapasztaljuk Isten 
kegyelmét, azzal a legaljasabb hálátlanságot áruljuk el. Ez tehát igazi és hasznos tanítás, a 
próféta azonban itt más kijelentést akart közvetíteni. Miután látta, mily nagy akadályt 
képeznek számunkra az istentelenek, messze űzi őket magától, vagy inkább arról tesz 
bizonyságot, hogy óvakodni fog a társaságukba keveredéstől. S nem is annyira a maga 
kedvéért mondta ezt, mint inkább azért, hogy a példájával megtanítson: ha meg akarunk 
maradni botlás nélkül az Úr útján, akkor mindenekelőtt arra kell igyekeznünk, hogy a lehető 
legnagyobb távolságot tartsuk meg a világi és gonosz emberekkel, mégpedig nem a hely 
távolságának, hanem az érintkezésnek és a társalgásnak a vonatkozásában. Ha bensőséges 
ismeretségbe kerülünk velük, aligha kerülhetjük el a gyors megromlást a példájuktól 
megfertőződvén. A gonoszokkal való közösség veszélyes befolyása nagyon is nyilvánvaló a 
megfigyelésekből, s ennek köszönhető, hogy nagyon kevesen tartanak ki a becsületességben 
életük végéig, s ezért van a világ telve romlottsággal. A természetünk rendkívüli 
tökéletlensége folytán a világon a legkönnyebb dolog elkapni a fertőzést és beszennyeződni 
még a legcsekélyebb érintésre is. A próféta tehát jó okkal parancsolja a gonoszoknak, hogy 
távozzanak tőle, hogy akadálytalanul léphessen előre az istenfélelemben. Bárki is keveredik 
az ő társaságukba, az idő múlásával végül eljut az Isten megvetésére és a züllött életvitelre. 
Ezzel a kijelentéssel egyezik Pál intése is a 2Kor6:14-ben: „Ne legyetek hitetlenekkel felemás 
igában”. Valóban a próféta hatalmában állt elűzni magától messzire a gonoszokat, de ezekkel 
a szavakkal arra céloz, hogy ettől kezdve még csak érintkezni sem fog velük. Hangsúlyosan 
az én Istenemnek nevezi Istent, bizonyságot téve ezzel arról, hogy Őt többre becsüli az egész 
emberiségnél. Látván, hogy a szélsőséges gonoszság az egész Földön szétterjedt, elkülönítette 
magát az emberektől, hogy teljes mértékben csatlakozhasson Istenhez. S napjainkban is – 
nehogy a rossz példák a gonoszra vigyenek minket – nagyon törődjünk azzal, hogy Istent a 
magunk oldalára állítsuk, s állandóan Benne tartózkodjunk, mert Ő a miénk. 

116. Támogass engem a te beszéded által,2574 hogy éljek. Sokan olvassák a te beszéded 
szerint kifejezéssel, a ב beth betűt, melynek jelentése -ban, -ben, כ caph betűnek olvasván, 
melynek jelentése mint, s így az igeszakasz értelme az alábbi lesz: Támogass engem a nekem 
tett ígéretednek megfelelően, vagy amint megígérted. S kétségtelen, hogy mikor Isten 
kinyújtja a kezét, és felemel, miután elestünk, vagy megtámogat minket a kezével, akkor 
beteljesíti az ígéreteit. A próféta azonban látszólag azért imádkozik, hogy a hit állandósága 
adassék meg neki, amivel továbbra is szilárdan kitarthat az Isten Ígéje mellett. Akkor 
mondjuk, hogy elestünk Isten Ígéjétől, mikor elesünk a belé vetett hittől, s hasonlóképpen, 
amíg a bizalmunkat az Íge igazságába és bizonyosságába vetjük, addig Ő a mi megtartónk. 
Miután azonban a próféta jól tudta, hogy ehhez nincsen elegendő erő az emberben, Istentől 

                                                
2574 A Károli-fordításban a te beszéded szerint kifejezés szerepel – a ford. 
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kérte a Szentlélek páratlan ajándékaként a kitartás képességét. Ebből következik, hogy az 
igazi stabilitás nem található meg máshol, csak Isten Ígéjében, s egyetlen ember sem képes 
arra szilárdan támaszkodni, csak akit a Szentlélek ereje erősít meg. Mindig könyörögnünk kell 
tehát Istennek, Aki egyedül a hitünk szerzője és bevégzője, hogy tartsa fenn bennünk ezt a 
kegyelmet. Továbbá, mikor a zsoltáros az életet a hitbe helyezi, azt tanítja, hogy mindaz, amit 
az ember Íge nélkül ígér magának, puszta hazugság. Egyedül tehát az Úr az, Aki megelevenít 
minket az Ígéjével, amiképpen Habakuknál is meg van írva: „az igaz pedig az ő hite által él” 
(Hab2:4). Mindkét igeszakasznak ugyanaz a jelentése. Miután Habakuk kigúnyolta az ostoba 
testi magabiztosságot, ami rendszerint fűti az embereket, s meg is nyilvánul, mikor magasra 
kapaszkodnak, hogy aztán csak nagyobb hevességgel zuhanjanak le, megmutatja, hogy 
egyedül az istenfélők, akiket Isten Ígéje támogat, képesek biztonságos és szilárd alapra állni. 

Ha az első értelmezést fogadjuk el, akkor a második mondatot – és ne engedd, hogy 
megszégyenüljek reménységemben – magyarázatképpen teszi hozzá, mert ez a két dolog, az 
imádság, hogy a prófétát Isten kegyelme őrizze az Ő beszédének megfelelően, valamint az 
imádság, hogy learathassa a reménységének gyümölcsét, majdnem ugyanazt fogja jelenteni. 
Mégis, miután könyörgött Istennek állandóságért a kitartáshoz, látszólag tovább is lép, s azért 
imádkozik, hogy Isten cselekedetben is mutassa meg, amit megígért. Minden ember saját 
tökéletlensége tesz bizonyosságot arról a rengeteg kételyről, melyek behatolnak az elméinkbe, 
mikor hosszas tűrés után a dolog nem a várakozásainkban megfelelően megy végbe, mert 
ebben az esetben Isten látszólag csalódást okoz nekünk. 

Ugyanez a jelentése a következő igeversnek is azzal a kivétellel, hogy konkrétan említi 
az Ígét, és a megmaradás szerepel az élet helyett. A próféta azt akarja mondani, hogy ha Isten 
visszavonná az Ígéjét, azzal vége is lenne a biztonságának, ha azonban az isteni hatalom 
erősíti őt meg, akkor semmi sem lesz, amitől oka lenne félni. A שעה shaah ige, amit én a 
fontolgatni szóval fordítottam, egyesek a gyönyörködni kifejezéssel fordítják, s ez a jelentés 
sem alkalmatlan, mert jóllehet Isten megadhatja az Ő jóságának nagyon kívánatos ízét a 
puszta Ígéjében is, mégis, annak íze nem csekély mértékben fokozódik, mikor az Ígéhez 
hozzátétetik annak hatása is, amennyiben romlott módon nem különítjük el Isten 
jótéteményeit az Ő ígéreteitől. A hit valódi bölcsessége úgy fontolóra venni minden 
jótéteményét, mint az Ő ígéreteinek eredményét, vagy gyümölcsét, melyeket ha nem veszünk 
számításba, az Ő összes jó dolgának élvezete csak csekély hasznot fog jelenteni a számunkra, 
sőt gyakran ártalmasaknak és halálosaknak bizonyulnak majd. Nekem mégis úgy tűnik, hogy 
jobb a kifejezést a megfontolni igével fordítani, mert minél jobban megtapasztalja bárki Isten 
segítségét, annál inkább fel kell ráznia önmagát a mennyei tanítás fontolgatására. A zsoltáros 
hozzáteszi, hogy egész életében kitart majd eme elmélkedés mellett. 

118. Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak. A megtapodod  alatt azt 
érti, hogy Isten legyőzi az Ő törvénye összes megvetőjét, s leveti őket abból az 
emelkedettségből, amit maguknak tulajdonítanak. A kifejezést az ellen az ostoba, vagy inkább 
eszeveszett magabiztosság ellen irányítja, ami a gonoszokat fűti, mikor fáradhatatlanul 
gúnyolják Isten ítéleteit, sőt nem vonakodnak úgy szembeszállni Vele, mintha nem lennének 
alávetve az Ő hatalmának. Az utolsó mondat különleges figyelmet érdemel: mert az ő 
álnokságuk hazugság.2575 Ezekkel a szavakkal a próféta azt tanítja, hogy a gonoszok semmi 
haszonra sem tesznek szert a mesterkedéseikkel, hanem inkább belekeverednek azokba, vagy 
végül rájönnek, hogy ezek pusztán csak bűvészmutatványok voltak. Egyesek tudatlanul 
kiforgatják a szavak jelentését, mintha szerepelnek közöttük az és kötőszó, s mintha azt 
jelentenék, hogy álnokság és hazugság volt bennük. A רמיה remyah szó ravasz és fortélyos 
mesterkedést jelent. A fordítók valóban gyakran fordítják gondolatnak, de ez a kifejezés nem 
                                                
2575 Dimock úgy véli, hogy ezzel a kifejezéssel a zsoltáros valószínűleg a zsidók közötti Lex Talionis-ra utal, s az 
apostol is erre az igeszakaszra gondolhatott a 2Thessz2:11-ben, ahol ezt mondja: „azért bocsátja reájok Isten a 
tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak”. 
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kellően fejezi ki a héber szó alkalomszerűségét és jelentését. A próféta úgy érti: bármennyire 
is elégedettek a gonoszok a ravaszságukkal, mégsem tesznek mást, mint önmagukat csapják 
be a hamissággal. S szükséges volt hozzátenni ezt a mondatot, mert látjuk, az emberiségnek 
micsoda hatalmas része van megmérgezve a saját hiábavaló képzelgéseikkel, s milyen nehéz 
elhinni az itt kijelentetteket – miszerint minél okosabbnak képzelik, annál jobban becsapják 
saját magukat. 

119. Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit. Ennek az igeversnek a jelentése 
hasonló az előzőhöz. A zsoltáros az alkalmazott hasonlattal írja le azt a hirtelen és váratlan 
változást, mikor az elképzelt dicsőség és boldogság füstként foszlik szét. Meg kell jegyezni, 
hogy Istennek a gonoszokkal szembeni bosszúja egyáltalában nem azonnal mutatkozik meg 
úgy, hogy azonnal elpusztulnának, vagy eltűnnének a Föld színéről, hanem miután Isten 
egyenként szaggatván ki őket, az egész világ Bírájának mutatkozik, s így tisztítja meg tőlük a 
Földet. Ezért nem csoda, ha a próféta ekképpen beszél a pusztulásukról, mert a héber kifejezés 
gyakran jelent folytonos cselekvést. Miután tehát Isten apránként hajtja végre az ítéletét, s 
gyakran felfüggeszti a büntetést, amíg nem látja a gonoszokat visszaélni a hosszútűrésével, 
illik, hogy mi is a magunk részéről türelemmel várjunk, amíg, ahogyan egy pogány szerző 
megjegyzi, ellentételezi a késlekedését, a kiszabott büntetés súlyosságával. Nagyon 
nyilvánvaló, hogy a mint kötőszót be kell szúrni a salak szó elé.2576 Nem vetem el azok 
véleményét sem, akik kijelentik, hogy a gonoszokat hasonlítja a salakhoz, mivel amíg a 
kegyesek közé keverednek üledékként, megfertőzik és beszennyezik őket. Mikor azonban 
eltávolíttatnak, mint söpredék, a kegyesek tisztasága még nagyobb fénnyel ragyog fel. 
Másodjára a próféta azt teszi hozzá, hogy Isten ítéletei nem maradtak gyümölcstelenek a 
számára, mivel a törvény még nagyobb szeretetére indították. Azoknak, akik nem akarják 
rábízni magukat Isten védelmére valahányszor csak felemeli a kezét és megmutatja, hogy a 
világot az Ő hatalma kormányozza, természetesen nagyon romlottaknak kell lenni. Mikor 
azonban a saját jótetszéséből Önmagát kínálja az Ő Ígéje által, természetesen rendkívül 
ostobák azok, akik nem igyekeznek megragadni ezt a hatalmas kegyet. Mikor viszont hosszú 
időn át szemet huny az emberek gonoszsága felett, a rajongó vonzalom, melynek el kell 
töltenie minket Isten Ígéjének a szeretetével, ellankad. 

120. Borzad testem a tőled való félelem miatt.2577 Első ránézésre a próféta 
ellentmondani látszik önmagának. Épp az imént mondta, hogy Isten komolysága gyengéden 
vonzotta őt a bizonyságainak szeretetére, most pedig kijelenti, hogy eltelt félelemmel. S bár 
ez a két hatást nagyon különböznek egymástól, mégis, ha fontolóra vesszük, miféle 
fegyelemmel formál minket Isten a törvény tiszteletére, észre fogjuk venni, hogy teljesen 
összhangban vannak. A félelemnek le kell győznie minket, hogy vágyakozzunk Isten kegyére, 
és keressük azt. Miután tehát a félelem a szeretet kezdete, a próféta bizonyságot tesz arról, 
hogy Isten szívbéli félelme indította fel önmaga alapos megtekintésére. A test megöldöklése 
ugyanis nem olyan könnyű dolog, aminek megkezdésével mindenkinek egyet kellene érteni 
erőszakos eszközök alkalmazása nélkül, így tehát nem csoda, ha Isten rettentéssel tölti el a 
szolgáit, hogy ezen a módon késztesse őket szent félelemre Önmaga iránt. A nem közönséges 
bölcsesség bizonyítéka reszketni Isten előtt, mikor az ítéleteit hajtja végre, amikről egyébként 
az emberiség nagyobb része nem is vesz tudomást. A próféta eme szavaiból megtanuljuk: 
                                                
2576 „A salaknak fordított סגים főnév elé a ב hasonlító kötőszót oda kell érteni, így a zsoltáros ezt mondja: ’Te 
teljesen eltávolítottad (megszüntetted) a Föld gonoszait, mint salakot’, amit a fémekből fúzióval, vagy a 
gabonából rostálással távolítanak el. Az emberek társasága olyan, mint egy fémtömeg, melyben a gonoszok a 
rozsda és a salak. Isten ítéletei, melyek láthatóak, eltávolítják majd a salakot a fémből, s így fog Ő egyeseket 
megsemmisíteni, másokat megtartani.” – Phillips. 
2577 A סמר samar ige, amit borzadásnak fordítottak azt jelenti: úgy megragad a félelem, hogy még a hajunk is 
feláll. A Jób 4:15-ben piél igeragozásban szerepel. A félelemnek ezt az állapotát a zsoltáros elméjében Istennek a 
gonoszokon végrehajtott ítéleteinek szemlélése váltotta ki, akik úgy vettettek el, mint a salak, s így jutott a 
zsoltáros istenfélelemre. 
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figyelemmel kell követnünk Isten ítéleteit, hogy egyrészt gyengéden taníthasson bennünket, 
másrészt olyan félelemmel is eltölthessen, ami a valódi megtérésre vezet. 

 
121. Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak! 
122. Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak 

engem. 
123. Szemeim epekedtek2578 a te szabadításod és a te igazságos Ígéd2579 után.2580 
124. Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre 

taníts meg engem! 
125. Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! 
126. Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet. 
127. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat,2581 mint a 

legtisztább aranyat.2582 
128. Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden 

ösvényét gyűlölöm. 
 
121. Méltányosságot és igazságot cselekedtem. A próféta Istenhez könyörög 

segítségért az őt zaklató gonoszokkal szemben, s teszi ezt oly módon, hogy egyidejűleg arról 
is bizonyságot tesz: a zaklató bánásmód, amiben részesítették, teljességgel meg nem érdemelt 
volt. Ha azt szeretnénk, hogy Isten hajoljon alá a megsegítésünkre, akkor illik arról 
gondoskodnunk, hogy a jó lelkiismeret bizonyságával fogadjuk Őt. Miután mindenütt ígéri a 
segítségét az igazságtalanul elnyomottaknak, nem felesleges tiltakozás ez a próféta részéről, 
hogy ő nem provokálta az ellenségeit, hanem visszafogta magát bármiféle sértéstől és 
károkozástól, továbbá soha nem próbált meg gonosszal fizetni a gonoszért. Annak 
kijelentésével, hogy mindig méltányosságot cselekedett, úgy érti: bármilyen ceremóniát is 
gyakoroltak a gonoszok, ő szilárdan kitartott a becsületesség követésében, és egyetlen 
nyilvános, vagy magán-ügyletében sem fordult el soha attól, ami igaz és helyes volt. 

122. Légy kezes a te szolgádért az ő javára. Ez az ima majdnem hasonlít az előző 
versben olvashatóhoz, mert én a héber ערוב arob igét a légy kezes kifejezéssel látom jobbnak 
fordítani másokkal szemben, akik az Vidítsd fel a szolgádat a jóval, vagy Örvendeztesd meg a 
szolgádat a jóval. E második változat szerint a szavak egy imát alkotnak, melyben kéri, hogy 
Isten örvendeztesse meg a szolgáját a jótéteményeivel. De van egy harmadik fordítás is, mely 
szintén ima azért, hogy Isten ihlesse meg a szívét a feddhetetlenség szeretetével és 
kívánásával, mert a valódi tökéletesség abban rejlik, ha örömünket leljük az igazságosságban 
és a becsületességben. De miután az igevers utolsó mondatából világos, hogy Dávid itt 
támogatásra vágyik az ellenségei ellen, a légy kezessé fordítás a helyesebb.2583 Mintha ezt 
mondaná: Uram, mivel a kevélyek kegyetlenül törnek ellenem, a megsemmisítésemre, lépj 
                                                
2578 Károlinál: epekednek – a ford. 
2579 A Károli-fordítás szerint: a te igazságod beszéde után – a ford. 
2580 Szó szerint: „a te igazságod beszéde után”. Kálvin ezt az isteni ígéretekre vonatkoztatja. Phillips fordítása: „a 
te igazságszolgáltatásod beszédéért”. „Azaz”, mondja, „az elnyomóim feletti igazságos ítéletedért, amiképpen az 
igevers első része tanítja, mert ennek az ítéletnek a kimondása egyenlő lesz annak az üdvösségnek a 
megadásával, amire a zsoltáros oly hevesen vágyik.” 
2581 „Mint az aranyat, מזהב mizahab, mint a csillogó aranyat, a minden szennyeződéstől, vagy rozsdától mentes 
aranyat.” – dr. Adam Clarke. 
2582 “Ou, marguerites.” – Széljegyzet. „Vagy, gyöngyöt.” „ומפז, umipaz, tömör aranyat, a salaktól teljesen 
megtisztított, tökéletesen finomított aranyat.” – dr. Adam Clarke. 
 Ez az ige azt jelenti: kedvesnek, elfogadhatónak lenni. Ezért fordította Bucer az igevers első részét az .ערב„ 2583
oblecta servumm tuum bono szavakkal. S valóban, a kaldeusok ugyanezt az jelentést tulajdonították az igének, 
mert a בסים szót a tégy boldoggá kifejezéssel fordították. A másik jelentése azonban, ti. a légy kezes, 
nyilvánvalóan alkalmasabb, mert a Légy kezes a te szolgádért kifejezés nagyon jól illik az előző és a következő 
kérésekhez, ami nem más, mint szabadítás az ellenség kezéből.” – Phillips. 
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közbe, mintha a kezesem lennél. A ל lamed betű, aminek a jelentése számára, részére, 
valóban nem a főnév előtagja, de az nem érvényes ellenvetés a mi fordításunkkal szemben, 
hogy ezt a betűt sokszor így értelmezik. Ez egy vigasztalással teljes kifejezésforma, ami úgy 
mutatja be Istent, mint egy kezes hivatalát ellátó valakit a mi szabadításunk foganatosítása 
érdekében. Jelképesen mondja kezesünknek pont úgy, mintha nagy összeggel tartoznánk, de 
Ő átvállalná a kötelezettséget, kifizetvén a pénzt a hitelezőnknek. Az ima arra vonatkozik, 
hogy Isten ne engedje a gonoszokat tetszésük szerint kegyetlenkedni velünk, hanem lépjen 
közben védelmezőként a megmentésünkre. Ezekkel a szavakkal a próféta arra utal, hogy 
rendkívüli veszélyben volt, s nem maradt más a számára, amiben reménykedhetett volna, csak 
Isten segítsége. 

123. Szemeim epekedtek a te szabadításod… után.2584 Először is arról tesz 
bizonyságot, hogy súlyos nehézségekkel szembesült, s nemcsak rövid időre, de olyan hosszú 
időszakra, mely kimeríthette volna a türelmét, és kétségbe ejthette volna. Ám ezek a 
nehézségek egyáltalában nem ezt a hatást váltották ki, ezért kijelenti, hogy ezekben a hosszú 
és fárasztó konfliktusokban a szíve soha nem esett kétségbe. Korábban már magyaráztuk, 
hogy az epekedés az üdvösség után azt jelenti: jóllehet vége-hossza nem látszott a 
megpróbáltatásainak, s a kétségbeesés vette körül minden oldalról, ő mégis a lelke 
ellankadásáig küzdött a kísértés ellen. Ha az ige múlt idejét jelen időként értelmezzük, mely 
értelemben a zsoltáros látszólag használja is, akkor ebben az esetben a próféta azt jelzi, hogy a 
szemei nem azért hagyták cserben, mert elfáradtak, hanem mert a feszült nézésben 
összeszűkültek, de ő mégsem szűnt meg folytonosan várni Isten szabadítására. Röviden, a 
szemei elgyengülése a komoly és buzgó erőfeszítéssel kombinált kitartást jelez, s ezt állítja 
szembe azok pillanatnyi buzgalmával, akik azonnal elcsüggednek, ha Isten nem teljesíti a 
kéréseiket. Ez a kifejezés fájdalmas, majdnem minden érzékszervet felemésztő komolyságot 
is jelent. Ami a szabadítás kifejezést illeti, azt nemcsak egyféle segítségre korlátozza, hanem 
Isten kegyelmének folytonos áradását érti alatta, amíg az Ő hívő népének meg nem adja a 
teljes szabadulást. S kijelezi a módot is, mellyel várta a szabadulást: Isten Ígéjére 
támaszkodott. Ebben két dolgot kell megfigyelnünk. Először, csak akkor mondhatjuk, hogy 
Istentől várjuk a szabadulást, ha megelégedvén az ígéreteivel, ténylegesen az Ő védelmére 
bízzuk magunkat, másodszor, hogy csak akkor adjuk meg Istennek a szabadítás dicséretét, ha 
továbbra is szilárdan az Ő Ígéjében reménykedünk. Ezen a módon kell Őt keresnünk, s noha 
elrejtheti a kezeinek munkálkodását a szemünk elől, akkor is bele kell nyugodnunk a puszta 
ígéreteibe. Ez az oka annak, amiért Dávid igazságosnak nevezi Isten Ígéjét. Ezzel erősíti meg 
az isteni ígéretek igazságába vetett hitét, mert Isten nagylelkűen ígérve nem kelt az Ő népében 
megtévesztő várakozásokat. 

124. Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint. Ennek az igeversnek a 
két mondatát helyesen kell olvasni, mert a zsoltáros először nem különválasztva kéri, hogy 
Isten bánjon vele jól, majd azt, hogy legyen a mestere és tanítója. Inkább azért könyörög 
Neki, hogy a jósága és a könyörülete gyakorlása során – amin egész népével szemben meg 
szokott tenni – oktassa őt a törvényére. A próféta kérésének az a célja, hogy Isten tanítsa őt a 
rendeleteire. Azonban az isteni könyörülettel kezdi, érvként használva azt, hogy Isten 
megadja a kéréseit. Ezt az imát tehát ekképpen kell érteni: Uram, bánj gyengéden velem, s 
mutasd ki irántam a jóságodat, azzal, hogy a rendeléseidre tanítasz. Egész boldogságunk 
kétségtelenül attól függ, hogy rendelkezünk-e azzal a valódi bölcsességgel, ami Isten Ígéjéből 
származik, s a reménységünk ennek a bölcsességnek a megszerzésére abban rejlik, hogy Isten 

                                                
2584 „A nagy bánat idején, mikor a szívet gondok gyötrik, és minden oldalról veszély fenyeget, az emberi szem 
bámulatos pontossággal fejezi ki a lélek kétségbeesett és felzaklatott érzelmeit. Az itt leírt testtartás olyasvalakié, 
aki észreveszi, hogy a legfélelmetesebb ellenségek vették körül, s érzi a saját gyengeségét és elégtelenégét 
ahhoz, hogy felvegye velük a harcot, de serényen tekinget szét egy hűséges és erős barát érkezésére várva, aki 
megígérte, hogy megsegíti a szükség órájában.” – dr. Morrison. 
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kegyeskedett kimutatni a könyörületét és a jóságát irántunk. A próféta tehát az isteni 
törvényben történő taníttatás jótéteményének nagyságát és kiválóságát magasztala, mikor azt 
kéri, hogy adassék ez meg neki ingyenes ajándékként. 

125. Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! Itt az előző 
versben szereplő imádságot ismétli meg. Az ismétlés megmutatja, milyen nagyon vágyott a 
kért áldásra, s milyen komolyan és erőszakosan könyörgött érte Istennek. A szavakkal még 
világosabban fejezi ki, hogy mi módon tanítja Isten a saját népét – teszi ezt azzal, hogy szilárd 
tudással világosítja meg a értelmüket, ami másképpen vak maradna. Kevés haszonnal járna a 
számunkra, ha az isteni törvény a fülünkben csengene, vagy írásos formában a szemünk elé 
tárulna, s emberi hang magyarázná azt, ha Isten nem javítana felfogóképességünk lassúságán, 
s nem tenne minket taníthatóvá az Ő Lelkének titkos befolyásolásával. Nem szabad 
feltételeznünk, hogy Dávid bármiféle érdemszerző követeléssel hozakodik elő Istennél, mikor 
azzal dicsekedik, hogy ő a szolgája. Az emberek valóban általánosságban képzelik azt, hogy 
mikor jól felkészülnek, Isten további kegyelmet ad nekik, amit rákövetkező kegyelemnek 
neveznek. A prófétától azonban távol áll a dicsekedés a saját érdemeivel, inkább azt jelenti ki, 
hogy mennyire lekötelezettje Istennek. Senkinek sincs hatalmában önmagát a Felséges 
szolgájává tenni, és senki nem képes előhozakodni semmi saját dologgal sem, ami ennek a 
nagy megtiszteltetésnek a vételáraként szolgálhatna. Ezzel a próféta nagyon is tisztában volt. 
Tudta, hogy senki sincs az emberek családjában, aki méltó lenne arra, hogy Isten szolgájának 
tartsák, ezért nem tesz mást, mint a már kapott kegyelemmel hozakodik elő érvéként, hogy 
Isten a maga szokásos módján tegye tökéletessé azt, amit megkezdett. Hasonlóképpen beszél 
a Zsolt116:16-ban: „szolgád vagyok én, a te szolgáló leányodnak fia”, ahol nagyon is világos, 
hogy nem a saját szolgálataival dicsekszik, hanem csak azt jelenti ki, hogy egyike az egyház 
tagjainak. 

126. Ideje, hogy az Úr cselekedjék. Miután a próféta célja az volt, hogy az istentelenek 
és gonoszok által megszolgált bosszúért kiáltson, azt mondja, itt az ideje a végrehajtásnak, 
mert az Isten elleni fékezhetetlen arcátlanságuk nagyon elhatalmasodott. A cselekedjék 
általános ige hangsúlyosabb, mintha egy konkrét tevékenységet említett volna. Mintha azt 
mondta volna: Isten túl hosszasan látszik majd késlekedni, ha most nem látja el a bíró 
feladatát. Isten saját munkája a gonoszok féken tartása, s a súlyos megbüntetésük, mikor látja, 
hogy a megtérésük teljességgel reménytelen. Ha azzal hozakodnak elő, hogy ez az ima 
összeegyeztethetetlen a könyörületesség törvényével, arra azt válaszolhatjuk, hogy Dávid itt 
az elvetettekről beszél, akik megjobbulása reménytelenné vált. A szívét kétségtelenül a 
bölcseség lelke vezette. Emellett emlékezni kell arra is, hogy nem a saját személyes bajait 
panaszolja. A tiszta és őszinte buzgóság indítja őt a vágyakozásra Isten gonosz megvetőinek 
megsemmisülésére, mert nem említ más okot az imájára, csak hogy a gonoszok megrontották 
Isten törvényét. Ezzel bizonyságát adja annak, hogy Isten szolgálatánál semmi sem volt 
becsesebb a számára, és semmit sem tartott nagyobb becsben, mint a törvény betartását. Már 
többször figyelmeztettelek benneteket más helyeken arra, hogy a buzgóság vakmerő és 
rendetlen, mikor a mozgatórugója a saját személye sérelmeink érzése. Azt tehát gondosan 
meg kell jegyezni, hogy a próféta bánata nem más okból származott, mint hogy nem volt 
képes tűrni az isteni törvény megsértését. Röviden, ez imádság azért, hogy Isten állítsa helyre 
a rendet a világ dolgainak zűrzavaros és romos állapotában. Már csak ezt kell megtanulnunk 
Dávid példájából: valahányszor csak oly mértékben telik meg és szennyeződik be a Föld a 
gonoszsággal, ami már majdnem teljesen kioltja az istenfélelmet, akkor Őt kell segítségül 
hívnunk, hogy mutatkozzon meg, mint a saját dicsőségének fenntartója. Ez a tanítás nagyon 
hasznos a reménységünk és a türelmünk fenntartásához, valahányszor csak az általunk 
elviselhetőnél tovább késlelteti Isten az ítéleteinek végrehajtását. Mielőtt Istenhez szólna, a 
próféta alapelvként fogadja el, hogy jóllehet egy ideig úgy tűnhet, hogy Isten nem látja, mit 
tesznek a teremtményei, mégsem feledkezik meg soha a hivataláról, hanem csak bölcs 
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okokból késlelteti az ítéleteinek végrehajtását, hogy végül a megfelelő idő eljövetelével 
hajthassa végre azokat. 

127. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat. Ez az igevers, 
nekem kétségem sincs felőle, kapcsolódik az előzőhöz, mert ellenkező esetben az azért 
levezető kötőszó értelmetlen. Ebben a kapcsolatban szemlélve úgy értem a zsoltáros szavait, 
hogy arra céloz: azért tartotta Isten törvényét értékesebbnek az aranynál és a drágakőnél, mert 
elméjében szilárdan rögzült a meggyőződés arról az igazságról, hogy Isten jóllehet szemet 
hunyhat egy időre a gonoszság felett, a becsületesség és egyenlőség pusztítása mégsem marad 
mindig büntetlenül. Sőt, minél többször látta, hogy a gonoszok tombolnak a gonoszságban, 
annál jobban felindította a törvény szeretetére a szívében égő szent felháborodás. Ez az 
igeszakasz speciális figyelmet érdemel, mert a gonosz példa gyászos befolyása jól ismert, s 
minden ember azt gondolja, hogy törvényesen teheti mindazt, amit körülötte megszokott 
módon gyakorolnak. Ebből következik, hogy a rossz társaság úgy von el minket, mint a 
kísértés. Annál szorgalmasabban kell hát elmélkednünk ezen a tanításon, mely szerint mikor a 
gonoszok korlátlan szabadságot követelnek maguknak, akkor illik a hit szemeivel 
szemlélnünk Isten ítéleteit, hogy ezáltal felserkenjünk az isteni törvény betartására. Ha az 
odafigyelés erre a tanításra a kezdetektől fogva szükséges volt, akkor manapság is azon kell 
igyekeznünk, hogy bele ne keveredjünk Isten törvényének megsértésébe azzal a gonosz 
összeesküvéssel, melyet majdnem az egész világ kovácsolt össze a törvény megszegésére. 
Minél nyíltabban kérkednek a gonoszok, azzal arányban növekedjen az isteni törvény iránti 
tiszteletünk és hódolatunk. 

128. Igaznak tartom azért minden határozatodat.2585 Ez az igevers az előzőhöz 
hasonlóan kapcsolódik a 26. vershez, s a kapcsolat annak kiemelésével látható meg, hogy a 
próféta, türelmesen várakozva Isten ítéletére, s buzgón imádkozva ezek kiszabásáért, minden 
konkrét dologban Isten törvényét helyeselte, s karolta fel kivétel nélkül – sőt, minden hamis 
utat gyűlölt. Szó szerint mindeneknek minden határozatát, de a mindeneknek szót a dolgokra, 
és nem az emberekre kell vonatkoztatni, mintha azt mondta volna, hogy Isten minden 
elrendelt törvényét elfogadta, bármit is parancsoltak azok.2586 Hasonló kifejezésformával 
találkozunk az Ezék44:30-ban – „minden, mit áldozatra visztek mindenből” – azaz mondhatni 
bármiféle, az ember által kínált áldozat. A próféta nem minden jó ok nélkül szögezte le 
mindezt ennyire konkrét kifejezésekkel. Semmi sincs ugyanis, amire természetes módon 
jobban hajlanánk, mint mindannak megvetésére, vagy elutasítására, ami Isten törvényében 
nem kellemes a számunkra. Minden ember, annak megfelelően, ahogyan az egyik, vagy 
másik konkrét fajta bűnnel beszennyezett, azt szeretné, hogy az azt megtiltó konkrét 
parancsolat ki legyen törölve a törvényből. Törvényesen azonban semmit sem adhatunk 
hozzá, s nem is vehetünk el semmit belőle. Miután pedig Isten szent és sérthetetlen 
kötelékekkel kötötte össze a parancsolatait, bármelyik elkülönítése a többitől teljességgel 
indokolatlan. Látjuk tehát, hogy a törvény iránt szent féltékenyéggel megihletett próféta 
miképpen küzd az azt megvető gonosz lázadásával. S bizonyos, hogy mikor látjuk a 
gonoszokat ekkora arcátlansággal Istent gúnyolni, egyszer vakmerően felkelvén ellene, 
máskor lábbal tiporni a törvény minden egyes részét, illik nekünk is még jobban 
felbuzdulnunk, és bátrabban fenntartanunk Isten igazságát. Korunk rendkívüli istentelensége 
különösen megköveteli minden kegyestől, hogy gyakorolják magukat ebben a szent 
                                                
2585 Durell így fordítja ezt az igeverset: „Mivel minden határozatodat becsülöm, ezért gyűlölöm, stb.” 
2586 „Mindeneknek minden határozatát, azaz mindenre vonatkozó minden rendeletet. Felkarolom a te kijelentett 
Ígédet, kivétel nélkül. A zsoltáros kijelenti, hogy legszorgalmasabban vette fontolóra Isten minden határozatát, 
továbbá a körülményeket és az alkalmakat, melyek mellett ezek adattak, s meglátta, hogy a határozatok 
bővelkednek igazágban és szentségben. Miután tehát ezek egyformán igazak és szentek, minden ezekkel 
ellentétes dolgot igazságtalannak, tisztátalannak, hamisnak és megvetendőnek tartott. Hammond megjegyzi, 
hogy ’a כל egyetemes kötőszó megduplázása hangsúlyos, a jelentése minden, egészen minden’. Ezért a fordítás 
teljesen világos: minden, egészen minden parancsolatodat elfogadtam.” – Phillips. 
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buzgóságban. A világi emberek megpróbálják egymást túllicitálni az üdvösség tantételének 
gúnyos becsmérlésében, és megkísérlik Isten szent Ígéjét lejáratni, gúnyt űzvén abból. Mások 
szüntelenül árasztják magukból az istenkáromlásokat. Nem kerülhetjük el tehát az áruló 
közönyösség vádját, ha a szívünket nem melegíti fel a buzgóság, s nem égünk a szent 
féltékenységtől. A próféta nem pusztán csak azt mondja ki, hogy teljesen és kivétel nélkül 
fogadta el Isten törvényét, hanem azt is hozzáteszi: a hazugságnak, vagy a hamisságnak 
minden ösvényét gyűlölte. S kétségtelen, hogy senki sem helyesli komolyan Isten törvényét, 
csak aki elvet minden rágalmat, amellyel a gonoszok a szilárd tanítás tisztaságát igyekeznek 
bemocskolni, vagy elhomályosítani. A hamisság ösvénye alatt a próféta kétségtelenül mindent 
ért, ami ellentétes a törvény tisztaságával, arra célozván ezzel, hogy megvet mindent, ami 
ellentétes Isten Ígéjével. 

 
129. Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat. 
130. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja a kicsinyeket.2587 
131. Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat. 
132. Tekints reám és könyörülj rajtam, a te nevednek kedvelőire vonatkozó 

ítéletednek megfelelően.2588 
133. Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság 

uralkodjék rajtam! 
134. Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te 

határozataidat! 
135. A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre! 
136. Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg 

a te törvényedet. 
 
129. Csodálatosak a te bizonyságaid. Azért fordítottam így, hogy elkerüljük a 

kétértelmű kifejezésformát. A próféta nem egyszerűen csak azt akarja mondani, hogy a 
törvény tanítása csodálatos, hanem hogy magasztos és rejtett titkokat is tartalmaz. Ennek 
megfelelően jelenti ki, hogy a fennkölt és bámulatos bölcsesség, amit az Isten törvényében 
foglalva talált, arra indította őt, hogy tisztelettel kezelje azt. Ezt alaposan meg kell jegyezni, 
mert Isten törvényét az emberiség döntő többsége gőgösen megveti, mikor egyrészt nem a 
megfelelő módon ízlelgetik a tanítását, másrészt nem ismerik el, hogy Isten azért beszél a 
mennyből a trónján, hogy megalázván a test büszkeségét, a hit felfogóképességével 
felemelhessen minket. Ebből az igeversből azt is megtudjuk, hogy senki emberfia nem képes 
szívből megtartani a törvényt, csak ha a tisztelet érzésével szemléli azt, mivel a tisztelet a 
kezdete a tiszta és helyes megalázkodásnak. Ennek megfelelően mondtam, hogy sokan 
megvetik Isten Ígéjét, mert alávalóbbnak tartják a saját éleselméjűségüknél. Sőt sokan még 
arcátlanabbul törnek ki ebben a mennyet megvető lekicsinylésben a saját eszességük 
mutogatásának hiábavalóságából kiindulva. Jóllehet azonban a világi emberek ámíthatják 
magukat az isteni törvény gőgös megvetésével, a próféta által kimondott dicséret mégis 
megállja a helyét, mert olyan titkokat szemlél, melyek messze meghaladják az emberi elme 
minden felfogóképességét. 

130. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad. Ennek jelentése: az Isten 
Ígéjében kijelentett igazság világossága olyan tiszta, hogy már az első ránézésre 
megvilágosítja az elmét. A פתח pethach szó tulajdonképpeni jelentése megnyitás,2589 de 

                                                
2587 A Károli-fordítás szerint: az együgyűeket – a ford. 
2588 A Károli-fordítás szerint: a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin – a ford. 
 pethach, ’a te Ígéd megnyitása világosságot ad’, mikor megnyitom a Bibliámat, világosság költözik az פתח„ 2589
elmémbe.” – dr. Adam Clarke. A megfelelő szó a szír változatban megvilágosítást, az arabban pedig 
magyarázatot jelent. Ezért egyeseknek az a véleménye, hogy a פתה pethach az Ígéd magyarázása. 
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jelképesen kaput jelent. Ennek megfelelően fordította a régi fordító megnyitásnak, ami nem 
helytelen, amennyiben az isteni törvény kezdeteire, vagy legelső elemeire vonatkoztatjuk. 
Mintha a próféta ezt mondta volna: „Nemcsak azok láttak meg benne tiszta világosságot, akik 
eljutottak az egész törvény pontos ismeretére, s életük fő tevékenységévé a törvény 
tanulmányozását tették, hanem azok is, akik nagyon tökéletlenül tanulmányozták, s 
mondhatni még csak a küszöbét lépték át.” Most a kisebbtől a nagyobb felé haladva kell 
gondolkodnunk. Ha az újoncok és a kezdők már a legelső kapcsolatfelvételkor elkezdenek 
megvilágosodni, mi történik akkor, ha az ember eljut a teljes és tökéletes ismeretre? 

A második mondatban a próféta teljesebben feltárja a mondanivalóját. A kicsinyek 
alatt azokat érti, akik sem az éleselméjűségben nem kiemelkedők, sem bölcsességgel 
nincsenek megáldva, hanem inkább még a betűvetésben is járatlanok, s az oktatás terén is 
csiszolatlanok. Ezekről mondja, hogy amint megtanulták Isten törvényének alapelveit, máris 
felruháztatnak értelemmel. A legnagyobb befolyással kellene felszítania bennünk a komoly 
vágyat Isten törvényének megismerése iránt, mikor azt halljuk, hogy még akik a világ 
szemében bolondok és megvetendő együgyűek, ha elméjüket ráirányítják, elegendő 
bölcsességet szereznek belőle, ami elvezeti őket az örök üdvösséghez. S noha nem adatik meg 
minden embernek az eljutás a bölcsesség legmagasabb fokára, mégis minden istenfélőnek a 
javára válik, annak a biztos és tévedhetetlen szabálynak az ismerete, amivel az életüket 
szabályozhatják. Azaz, egyetlen, önmagát Isten tanításának átadó ember sem munkálkodik 
hiába az Ő iskolájában, mert már a legelső belépésekor felbecsülhetetlen gyümölcsöket arat. 
Emellett arra is figyelmeztetést kapunk, hogy mindenki, akik a saját értelmüket követik, a 
sötétben botorkálnak. Annak kijelentésével, hogy a kicsinyek megvilágosodnak Dávid arra 
céloz: az emberek csak akkor vannak a helyes állapotban ahhoz, hogy az isteni törvény 
tanulmányozásában jártas diákokká válhassanak, amikor levetkőznek minden önbizalmat, s 
alázatos és tanítható elmével átadják magukat Istennek. Gúnyolódjanak csak a pápisták, 
ahogyan szoktak, mivel azt szeretnénk, hogy minden ember válogatás nélkül olvassa a 
Szentírást, mégsem hazugság az ,amit Isten Dávid szájával mond ki, miszerint az Ő 
igazságának fénye a bolondok elé tárul. Isten tehát nem okoz csalódást azok elvárásainak, 
akik elismerik a saját tudatlanságukat, és alázattal alávetik magukat az Ő tanításának. 

131. Szájamat feltátom és lihegek.2590 Ezekkel a szavakkal a zsoltáros azt igyekszik 
velünk megértetni: akkor szeretettel és vágyakozással viseltetett Isten törvénye iránt, hogy 
szüntelenül sóhajtozott utána. Az éhezőkhöz, vagy a kínzó szomjúságtól átjártakhoz 
hasonlítván magát nagyon alkalmas hasonlatot használt. Miután ezek a személyek nyitott 
szájjal, és kétségbeesett sóhajtozással jelzik a vágyuk hevességét, mintha minden levegőt be 
akarnának szippantani, a próféta is így jelzi, hogy folytonos szorongás nyomta. A száj 
feltátását és a sóhajtozást állítja tehát szembe az Isten Ígéjével való hűvös egyetértéssel. A 
Szentlélek itt azt tanítja, hogy a lélek mekkora buzgóságával kell keresni az isteni igazság 
ismeretét. Ebből következik, hogy azokat, akik csak kevés, vagy egyáltalán semmi hasznot 
sem húznak Isten törvényéből, a saját tudatlanságuk, vagy gondatlanságuk bünteti. Mikor 
Dávid kijelenti, hogy lihegett, azzal nemcsak a hevességét, de az állhatatosságát is kimutatja. 

132. Tekints reám és könyörülj rajtam. Ebben az igeversben Dávid azért könyörög, 
hogy Isten úgy tekintsen rá, amiképpen szokott mindenkire, akik az Ő népéhez tartoznak. Az 
ítéletnek fordított héber משפט mishpat szó másokhoz hasonlóan ebben az igeversben is 

                                                
2590 Egyesek szerint ez utalás a kimerült, vagy szomjas utazóra a forró égövi országokban, aki zihál és liheg a 
hűsítő szellő, vagy a frisstő forrás után. Mások eszerint ez hasonlat, melyet a vadászatban kimerült állattól 
kölcsönöz, amely nyitott szájjal kapkodja a hűsítő levegőt, a szíve hevesen ver, és az izmainak ereje már-már 
elszáll a fáradtságtól. A nyelvezet mindkét esetben rendkívül kifejező, mert megmutatja, mily hevesen vágyott a 
zsoltáros a felfrissülésre és az örömre, amit az Isten Ígéjével való megismerkedés biztosít. S ha az Isten Ígéjének 
az előző versben említett „megnyilatkozása” jelenti a magyarázatát, akkor Dávid itt a buzgó vágyakozására 
mutat rá, hogy hallhassa Isten magyarázott Ígéjét. 
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általános szabályt, vagy szokásos eljárást jelent.2591 Ezután hozzáteszi a célt, amiért vágyik 
rá, hogy Isten rátekintsen: szeretné, ha a nyomorúságai enyhülnének. Ez tehát egy lesújtott 
ember imája, aki mikor látszólag minden segítség híján maradt, s képtelen volt másra 
következtetni, mint arra, hogy Isten nem figyel rá és elhagyta őt, mégis azzal vívódik 
önmagában: Isten természete és a megszokott cselekvési módja számára idegen, hogy 
elhagyja őt. Mintha azt mondta volna: noha nem látom a kegyeidnek jelét, sőt az állapotom 
oly nyomorult és kétségbeejtő, hogy az érzékszerveim és az értelmem alapján ítélve úgy 
vélem, hátat fordítottál nekem, mégis a világ kezdetétől fogva mindmáig 
megszámlálhatatlanul sokszor arról tettél bizonyságot, hogy könyörületes vagy a szolgáidhoz. 
Ezért arra kérlek, hogy ennek a szabálynak megfelelően hasonló kegyességet gyakorolj 
irántam is. Különösen meg kell figyelnünk – nehogy egyesek, akiknek Isten nem azonnal 
válaszol, elcsüggedjenek, – hogy a prófétát már hosszú ideje sújtották a nyomorúságok az 
enyhülés bármiféle kilátása nélkül. Egyidejűleg azonban azt is észre kell venni, hogy a próféta 
egyetlen alapja, amiért magabiztosan kérhette ezt Istentől, az Ő bőkezű jósága volt. Ebből 
megértjük, hogy jóllehet nagyon szent ember volt, Isten meg nem érdemelt kegyelme volt az 
egyetlen menedéke. Az ítélet szót illetően tanuljunk meg megismerkedni Isten természetével a 
próféta példájából, valamint vele kapcsolatos különféle megtapasztalásokból, hogy biztos 
bizonyítékunk legyen róla: Ő könyörületes irántunk. S valóban, ha nem lennének napi 
tapasztalataink az Ő kegyelméről, közülünk ki merne közeledni Hozzá? De ha a szemeink 
nem vakok, akkor észre kell vennünk azokat a nagyon világos bizonyságokat, melyekkel a 
hitünket erősíti meg, s ezért nem kell kételkedünk abban, hogy Ő minden istenfélővel törődik. 
Csak meg kell próbálnunk bekerülni azok közé, akik szeretik az Ő nevét. Ez alatt az igazi 
hívőket érti, mert akik csak szolgai módon félik Istent, nem méltók arra, hogy a szolgái közé 
számláltassanak. Ő szándékos engedelmességet követel tőlünk, így semmi sem okozhat 
nekünk nagyobb örömöt, mint az Ő követése, bárhová is hív minket. Egyidejűleg azonban azt 
is meg kell jegyezni, hogy ez a szeretet a hitből fakad. Sőt, a próféta a hit ama nagy hatását 
dicséri, amely elválasztja az Isten kegyelmére támaszkodó istenfélőket a világi emberektől, 
akik átadván a szívüket a világ csábításainak, soha nem emelik a szemüket a mennyre. 

133. Vezéreld útamat a te igéd szerint. Ezekkel a szavakkal mutatja meg – mint már 
korábban is sokszor, – hogy a helyes életvitel egyetlen szabálya az, ha az emberek teljes 
mértékben Isten törvényével szabályozzák magukat. Többször láttuk már ebben a zsoltárban, 
hogy ha az emberek engedik magukat a saját koholmányaiktól vezettetni, akkor Isten elutasít 
mindent, amit tesznek, bármennyire fáradságosak is legyenek az erőfeszítéseik. Miután 
azonban a próféta kijelenti, hogy az emberek élete csak akkor formálódik helyesen, ha 
teljesen átadják magukat az Isten iránti engedelmességnek, azzal másrészről azt is megvallja, 
hogy semminek a megtétele sincs az ő hatalmukban. Isten törvénye nyilvánvalóan nem tesz 
minket jobbá annak puszta előírásával a számunkra, hogy mi a jó. Ezért hasonlítják annak 
külsődleges prédikálását a holt betűhöz. Dávid tehát, jól felkészülten a törvényből, azért 
imádkozik, hogy engedelmes szív adassék meg neki, s a neki megszabott utat járhassa. Két 
dolog itt különös figyelmet érdemel. Először is, Isten nagylelkűen bánik az emberekkel, mikor 
Magához hívja őket Ígéjével és tanításával, másodszor, mindez mégis élettelen és 
haszontalan, ha nem kormányozza a Lelkével azokat, akiket már tanított az Ígéjével. Miután a 
zsoltáros nemcsak arra vágyik, hogy a lépései irányítva legyenek, hanem hogy ez Isten 
Ígéjével történjen, ebből megtanulhatjuk: nem titkos kijelentésekre vadászott az Ígét semmibe 
véve, mint teszi azt sok fanatikus, hanem összekapcsolta a külső tanítást a Lélek belső 
kegyelmével. S ebben rejlik az istenfélők teljessége: Isten a szívükbe vési mindazt, amit 
Ígéjével helyesnek mutat be. Nincs is tehát ostobább dolog, mint azok fantáziája, akik azt 
mondják, hogy megparancsolván az embereknek, mit kell megtenniük, Isten feltételezi az erőt 
                                                
2591 „A szokásnak, vagy a megszokott bánásmódnak megfelelően. Luther fordítása: amiképpen szoktál cselekedni. 
Az 1Móz40:13-ban: ’adod a fáraó kezébe az ő poharát משפטב  a szokásnak megfelelően’.” – Phillips. 
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bennük, amivel majd megteszik. Hiába cseng az isteni tanítás a füleinkben, ha Isten Lelke 
nem döfi azt bele hatékonyan a szívünkbe. A próféta megvallja: semmi haszna sincs Isten 
törvényének olvasásából, vagy hallásából, ha az életét nem a Szentlélek titkos befolyása 
irányítja, s ekképpen járhat abban az igazságosságban, amit a törvény megparancsol. A 
második mondatban arra emlékeztet, mily nagyon szükséges folytonosan hangoztatni ezt az 
imádságot a kegyelem trónjánál, elismervén, hogy ő mindaddig a bűn rabszolgája marad, míg 
Isten ki nem nyújtja a kezét a szabadítására. Vezess engem, mondja, hogy a hamisság ne 
uralkodhasson rajtam.2592 Amíg tehát magunkra vagyunk hagyva, a Sátán korlátlanul 
gyakorolja felettünk a zsarnoki uralmát, s nincs a hatalmunkban megszabadulni a bűntől. A 
kegyesek szabadsága kizárólag abban rejlik, hogy Isten Lelke kormányozza, s őrzi meg őket 
az elbukástól a bűnben, jóllehet kemény és fájdalmas konfliktusoktól gyötörtetve. 

134. Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától. Mikor előszámlálja, mi szakadt rá, 
a próféta a saját példájával mutatja meg, hogy minden kegyes ki van téve fosztogatásnak és 
elnyomásnak, s mint bárányok a farkasok szájában, elkerülhetetlenül megsemmisülnek, ha 
Isten nem védi meg őket. Miután Isten Lelke csak nagyon keveseket vezérel, nem csoda, ha 
az egyenlőség minden szeretete száműzetett a világból, s ha minden ember mindenütt 
mindenféle gonoszságra tör, némelyek a kegyetlenségtől kényszerítve,2593 mások a 
ravaszságnak és a csalásnak átadván magukat. Mikor tehát a próféta látta, hogy mindenfelől 
sérelmek érik, Istenre bízta magát, mint Szabadítóra. Az oltalmazz kifejezéssel arra céloz, 
hogy hacsak nem tarttatik meg csodálatos módon, neki vége van. A második mondatban azt 
jelenti ki, hogy nem lesz hálátlan ez után a szabadítás után: s megőrzöm határozataidat. 
Semmi sem erősít meg minket hatékonyabban a becsületesség és igazságosság iránti komoly 
vágyunkban és törekvésünkben, mint mikor ténylegesen megtapasztaljuk, hogy Isten 
segítsége számunkra értékesebb, mint mindazok a törvénytelen segítségek, melyekhez a világi 
emberek rendszerint folyamodni szoktak. Ebből az igeszakaszból megtanuljuk, hogy mikor 
vitába szállunk a gonoszokkal, nem kell engednünk, hogy az elménket a gonoszság 
ösztönözze, hanem bármennyire hevesen és igazságtalanul támadnak is, nyugodtan 
várakoznunk kell, megelégedvén az Isten által adott szabadítással, és csakis azzal. Emellett 
minden egyes esetnek, amikor megtapasztaljuk Isten kegyelmét, mintegy a becsületesség 
követésére ösztönző sarkantyúnak kell lenni a számunkra. Isten ugyanis nem más célból 
szabadít meg minket, mint azért, hogy a szabadulásunk gyümölcsei megmutatkozzanak az 
életünkben. S nagyon is romlottak vagyunk, ha ez a megtapasztalás nem győz meg minket 
arról, hogy mindazok, akik kitartanak az őszinte istenfélelemben, mindig biztonságban fognak 
élni az Ő segítségével, még ha az egész világ támad is ellenük. 

135. A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon. Itt annak az imának az ismétlését 
olvassuk, ami korábban néhányszor már szerepelt ebben a zsoltárban. A próféta arra utal, 
hogy semmit sem tartott fontosabbnak, mint az isteni törvény helyes megértését. Mikor azért 
könyörög Istennek, hogy világosítsa meg arcát a szolgáján, akkor először is Isten atyai 
kegyeit igyekszik elnyerni – mert semmit sem remélhetünk Tőle, amíg nem fűződik érdekünk 
a kegyeihez – de egyidejűleg ennek az áldásnak a nagyságát is kimutatja. Mintha ezt 
mondaná: nincs bizonysága Isten szeretetének, melyre jobban vágynék, mint a lehetőségnek a 
törvényében való fejlődésre. Ebből megtudjuk, amint nemrég megjegyeztem, hogy a világ 
összes kincsénél többre becsülte az isteni igazságot. Azt azonban, amit a próféta ennyire 
felmagasztal, az emberiség nagyobbik része figyelmen kívül hagyja. Ha látunk is egyéneket 
ettől a vágytól égni, csakhamar visszasüllyednek a világi dolgokba, ezért tényleg nagyon 
kevesen vannak azok, akik minden más vágyat megtagadván Dávidhoz hasonló komolysággal 
igyekeznek megismerkedni a törvénnyel. Emellett miután Isten ezt a kegyet csak azokra 
                                                
 bi, BENNEM. Ne legyen más kormányzóm, csak Isten, szívem trónusa csak Ővele teljen be, senki בי„ 2592
mással.” – dr. Adam Clarke. 
2593 A francia változatban: kapzsiságtól kényszerítve. 
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kegyeskedik ráruházni, akiket felkarolt az atyai szeretetével, helyes, ha ezzel az imával 
kezdjük, hogy világosítsa meg az arcát rajtunk. Ez a kifejezésmód azonban többet is közvetít 
– arra utal, hogy Isten csak akkor örvendezteti meg az Ő hívő népét a kegyességének 
sugaraival, mikor megvilágosítja elméiket a törvény valódi ismeretével. Gyakran megtörténik, 
hogy Isten ábrázata még velük kapcsolatban is befelhősödik, azaz megfosztja őket az Ígéje 
édességének ízlelésétől. 

136. Víznek folyásai erednek az én szemeimből.2594 Itt Dávid azt jelenti ki, hogy nem 
közönséges buzgóság fűtötte Isten dicsőségéért, mert sűrű könnyhullatásban tört ki az isteni 
törvény iránti megvetés láttán. Túlzóan beszél, de még mindig igazán és világosan kifejezi 
elméjének azt a beállítottságát, amellyel felruháztatott, s ez megfelel annak, amit máshol 
mondott: „a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem” (Zsolt69:10). Valahol csak 
uralkodik Isten Lelke, ott felszítja ezt a heves buzgóságot, mely akkor égeti az istenfélők 
szívét, mikor látják, hogy a legfelségesebb Isten parancsolatait semmibe veszik. Nem 
elegendő, ha csak Isten kedvében igyekszünk járni, arra is kell vágyakoznunk, hogy az Ő 
törvényét minden ember becsben tartsa. Ezen a módon volt szent Lót, amint arról Péter 
apostol is bizonyságot tesz, mikor a lelkét gyötörte, látván, hogy Sodoma mindenféle 
gonoszságba merül (2Pt2:8). Ha a korábbi időkben a világ istentelensége ennyire keserű 
fájdalmat váltott ki Isten gyermekeiben, akkor mekkora a romlottság, melybe manapság 
süllyedtünk, hogy akik a dolgok mai állapotát látják, nem törődnek azzal, és nem könnyeznek, 
sőt háromszorta, sőt négyszerte érzéketlenebbek? Mekkora manapság a világ őrültsége, hogy 
megvetik Istent és elhanyagolják a tanítását? Néhány embert kétségtelenül lehet találni, akik 
szájjal megvallják, hogy készek befogadni, de tíz közül talán egy bizonyítja ennek a 
megvallásnak a komolyságát az életével. Emellett megszámlálhatatlan tömegek tódulnak a 
Sátán szélhámosságaihoz és a pápához, mások olyan gondatlanok és közönyösek az 
üdvösségüket illetően, mint az oktalan állatok.2595 Sok epikureus pedig nyíltan gúnyol 
mindenféle vallást. Ha tehát a kegyesség legcsekélyebb mértéke marad is meg bennünk, akkor 
a könnyek folyamai fognak a szemünkből áradni, nem csupán néhány könnycsepp. De ha a 
tiszta és hamisítatlan buzgóságról adnánk számot, először önmagunkon szomorkodjunk – 
látván, milyen messze vagyunk még a tökéletes engedelmesség elérésétől, sőt testi 
természetünk romlott vágyai gyakran fellázadnak Isten igazsága ellen. 

 
137. Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos. 
138. Igazságosságot parancsoltál a bizonyságaidban, és mindenek feletti 

igazságot.2596 
139. Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én 

ellenségeim. 
140. Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. 
141. Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem. 
142. A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. 
143. Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim 

nékem. 
144. A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek! 
 
137. Igaz vagy Uram. A próféta dicsérettel adózik Istennek az igazságosságért, s azt is 

elismeri, hogy ez a törvényében található meg. Egyesek az ítélet szó alatt azokat a 

                                                
2594 Folyóvizek – azaz a könnyek áradata. „A keletiek nagyon alapos sírók, és ez az erős túlzás manapság is 
használatos közöttük a siralmas panasz legfelső fokának kifejezésére.” – Illustrated Commentary upon the Bible. 
2595 “Les autres s’endorment sans grand soin de leur salut comme bestes brutes.” 
2596 A Károli-fordítás szerint: A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett 
való egyenességben – a ford. 
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büntetéseket értik, melyekkel Isten az emberek bűneit bünteti, de ez látszólag nem illeszkedik 
túl jól az igeszakasz mondanivalójához. Emellett, miután az igazságosnak fordított ישר yashar 
melléknév egyes számban szerepel az ítélet2597 szó mellett, ezért a mondatot úgy kell 
magyarázni, hogy Isten ítéletei között nincsen egy sem, ami ne lenne igazságos. Ha a ישר szót 
önálló szónak tekintjük, a mondat értelme közel azonos marad. Minden ember elismeri, hogy 
Isten igaz, de a próféta többet mondott, mint amit a közemberek, sőt az egész világ észrevesz 
ebben a vonatkozásban, mert igaznak nevezve Istent úgy érti: amint eltávolodunk Tőle, nem 
találjuk meg az igazságnak akár egy morzsáját sem sehol máshol. Mikor hozzáteszi, hogy 
ennek az igazságosságnak a bizonyítékát és a bizonyságát a törvényben kell meglátni, azzal 
azt tanítja, hogy elraboljuk Istentől a dicséretét, ha ezt nem tulajdonítjuk minden egyes 
parancsolatának. Ugyanezt a célt szolgálja a következő igevers is, mely kijelenti, hogy Isten 
az Ő törvényében teljes és tökéletes egyenességet és igazságot tanított. A מאד meod 
határozószó, melynek jelentése nagyon (mindenek feletti), helyesebben kapcsolható a 
főnevekhez, mint a parancsoltad igéhez, mivel Isten célja az volt, hogy a törvényben az 
igazságosság tökéletes szabályát mutassa be. A törvény tanítását tiszteli meg ezekkel a 
dicshimnuszokkal, hogy valamennyien megtanuljunk bölcsességet meríteni abból, s egyetlen 
ember se találja ki magának a becsületesség, vagy igazságosság más mércéit, mint ami a 
törvényben tárul elénk. Ez nagyon szükséges lecke, mert minden ember szívesen alkotja meg 
a saját maga számára az igazságosság új mintáit, vagy mércéit. 

139. Buzgóságom megemészt engem.2598 A zsoltáros az üldözőiről beszél, akik miatt 
bizonyosan sok problémája támadt. De jóllehet erőszakosan és kegyetlenül bántak vele, 
elismeri, hogy mégsem a saját személyes sérelmei bántották, hanem Isten törvényeinek a 
megszegése, sőt, annyira emésztette a bánat emiatt, hogy a saját egyéni bajaival nem is 
törődött. Ebből a példából nagyon sok hasznot húzhatunk. Nagyon gyengédek és tapintatosak 
vagyunk a gonoszságok elhordozásában, s ezért van az, hogy ha csak egy ujjal érintenek meg, 
azonnal haragra lobbanunk, de legfeljebb hűvösen reagálunk az Isten elleni legsúlyosabb 
sértésekre. Ha azonban a prófétát ihlető buzgóság elevenít meg minket, az másféle 
fájdalommal tölt majd el minket, mely egész lelkünket a birtokába veszi. 

140. Felettébb tiszta a te beszéded. Ebben a versben arra utal, hogy a buzgóságának 
oka a mennyei tanítás iránti szeretete volt. Mert elégedetlennek lenni az isteni igazság 
megvetésével, vagy súlyosan elítélni azt – amennyiben nem a szeretet kötelékei 
kényszerítenek erre – tiszta képmutatás. S a zsoltáros azt mondja: az Isten Ígéje iránti 
szeretete nem elhamarkodott, vagy vak és megfontolatlan vonzalom volt, hanem azért szerette 
azt, mert mint a finomított arany, vagy ezüst, tiszta és mentes volt mindenféle üledéktől és 
salaktól. Ez az elképzelés foglaltatik benne a tisztának fordított צרופה tseruphah 
kifejezésben,2599 s noha közhelynek látszik, mégis, Isten Ígéjének megvédése minden romlott, 
és rosszindulatú megítéléstől festői módon fejezi ki a hit valódi engedelmességét. Milyen 
kevesen vannak, akik nem vétkesek, akár a bizalmatlanság, akár az akaratosság, akár a gőg, 
vagy az érzékiség miatt abban, hogy Isten Ígéjére foltot, vagy szennyet vetnek! Miután pedig 
a test annyira lázadó, nem csekély dicsérete, mikor a jól megtisztított aranyhoz hasonlítja, ami 
minden szennyeződéstől mentesen ragyog. Továbbá nem csekély mértékben mutatja meg 
                                                
2597 Legalábbis az angol változatban az ítélet szó többes számban szerepel, de így magyarul nem beszélünk 
(ítéleteid igazságos), ezért meghagytam a Károli-változatot – a ford. 
2598 „Megemészt engem. Ez az itt használt erős kifejezés nagyon jól egybecseng az előző igevers erőteljes 
nyelvezetével. A buzgóságom a Te Ígéd iránt oly nagy, hogy mikor látom, miképpen vetik azt meg ellenségeim, 
hatalmába kerít a szégyenérzet a nemtörődömségük miatt.” – Phillips. 
2599 Dr. Adam Clarke a צרופה tseruphah szót megtisztításnak fordítja. Ez a fordítás egy csodaszép elképzelést 
közvetít. Isten Ígéje nemcsak megtisztított dolog, de dolog, mely megtisztít. Megtisztítja a szívet minden bűntől, 
melyekkel kapcsolatba kerül. „Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.” (Jn15:3). Az 
Ígének ez a tulajdonsága, hogy a saját tisztaságából ad mindazoknak, akik engednek a befolyásának, 
megkedvelteti magát Isten egész népével, s ezért teszik meg az állandó elmélkedésük tárgyává. 
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ennek a bizonyságának az igazságát, hogy a próféta a saját tapasztalatával erősíti meg azt. S 
hogy még jobban elnyomja azt az ostoba elhamarkodottságot, amivel vádolhatók vagyunk, 
mikor úgy képzeljük, hogy van valamiféle hiba Isten Ígéjében, kijelenti, hogy a dicséretével a 
szíve őszinte érzelmeinek ad hangot, mert megtapasztalta annak a ragyogó tisztaságnak a 
örömét, amiről beszél. 

141. Kicsiny vagyok én és megvetett. Ez azt jelenti, hogy noha próbára tette a 
szegénység és a sok más baj, mégis állhatatosan kitartott az igazi kegyesség gyakorlása és a 
törvény megtartása mellett. Kijelenti: emiatt vetették meg a gonoszok. Minden ember pont 
olyan arányban dicséri Istent, ahogyan jóllakik a jótéteményeivel, s csak nagyon keveset 
találunk, akik Isten szolgálatára irányítják az elméiket, hacsak előtte minden kívánságuk nem 
teljesül. Ebből származik az, hogy a képmutatók, amíg torkig tömik magukat, felhalmozzák a 
gazdagságot és növekednek a hatalomban, nagyon hangosan dicsérik az Istent. De legyenek 
csak bizonyos fokig gorombán próbára téve, s Isten áldott neve többé már nem is hallatszik. 
Miután az emberek általában zsoldosok Isten szolgálatában, tanuljuk meg a próféta 
példájából, hogy a valódi kegyesség önzetlen, ha a befolyása alatt nem hagyjuk abba Isten 
dicséretét, még ha meg is szomorít a megpróbáltatásokkal, és megvetetté tesz a világ 
szemében. Krisztus eme szemrehányó szavaira kétségtelenül jól oda kell figyelnünk: „Bizony, 
bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert 
ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok” (Jn6:26). Azok tehát, akik tiszta lélekkel, és őszintén 
szolgálják Istent, szilárdan kitartanak az Ő félelmében, még ha állapotuk ebben a világban 
alantas és megvetett is. Röviden, ők nem a Földön keresik a jutalmukat, hanem hőségen és 
hidegen, szegénységen és veszélyeken, rágalmakon és mocskolódásokon át, fáradhatatlan 
lépésekkel kitartván a háborújuk menetében. 

142. A te igazságod igazság örökké. Itt Isten törvényét azzal a további dicshimnusszal 
tiszteli meg, hogy örökkévaló becsületesség és igazság. Mintha azt mondta volna, hogy 
minden más életszabály, bármiféle vonzerővel is jelenjenek meg, csak árnyékok, melyek 
hamar szertefoszlanak. A zsoltáros, ehhez kétség sem fér, közvetve a törvény tanítását állítja 
szembe a valaha is alkotott minden emberi rendeléssel, hogy minden istenfélőt 
behódoltathassa a törvénynek, mivel ez a tökéletes bölcsesség iskolája. Nagyobb hihetősége 
lehet az emberek kifinomult és elmés értekezéseinek, ám azokban alapvetően semmi biztos, 
vagy szilárd sincsen úgy, ahogyan Isten törvényében van. Az isteni törvény eme szilárdságát a 
következő igeversben egy példával bizonyítja – a folytonos vigasztalással, amit benne talált, 
mikor fájdalmasan zaklatták a kísértések. S a belőle húzott hasznunk valódi próbája az, mikor 
a mindenféle, minket szorongató nyomorúságokkal az Isten Ígéjéből származó azt a 
vigasztalást állítjuk szembe, amellyel a szomorúság kitörölhető az elméinkből. Dávid itt 
valamennyivel többet fejez ki, mint az előző versben, mert ott csak annyit mondott, hogy 
alázatosan szolgálta Istent, még ha a durva és kemény bánásmód miatt, amelyben 
részesítették, úgy is tűnt, hogy hiába munkálkodik. Itt viszont, mikor nyomorgatták és 
kínozták, kijelenti: Isten Ígéjében a legenyhítőbb örömet találja, mely minden bánatát 
csillapítja, s nemcsak azok keserűségét mérsékli, hanem még némi édességgel is fűszerezi 
azokat. S bizonyos, hogy mikor ez az íz nem létezik, hogy megörvendeztessen, akkor semmi 
sem természetesebb nekünk, mint felemészttetni a bánatban. S nem kellene a próféta által 
használt kifejezésformát sem figyelmen kívül hagynunk, amellyel azt tanítja, hogy bár minden 
oldalról körülvették és ostromolták, elegendően erős orvosságra lelt az Isten Ígéje által a 
számára felkínált vigasztalásban. Mivel ez nem lehetne igaz a puszta parancsolatokra, melyek 
nagyon távol állnak attól, hogy enyhítsék a nyomorúságainkat, sőt inkább aggodalommal 
töltenek el minket, ezért kétség sem férhet hozzá, hogy itt a parancsolatok szó alatt egy 
szinekdochéval a törvény egész tanítását érti, amiben Isten nemcsak azt követeli meg, ami 
helyes, de hívogatván is a választottait az örök üdvösség reménységére, megnyitja a tökéletes 
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boldogság kapuit. Sőt, a törvény alatt mind az ingyenes örökbefogadást, mind az abból 
származó ígéreteket szemléli. 

144. A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló. A zsoltáros megismétli, amit már 
korábban is mondott: hatalmas az eltérés az Isten igazságossága és az emberi koholmányok 
között. Utóbbiak csillogása gyorsan elhalványul, míg a másik szilárdan megmarad örökre. Ezt 
kétszer ismétli meg, mert jóllehet a világ kénytelen az igazság dicséretét tulajdonítani Isten 
törvényének, az emberiség nagyobbik részét mégis elvonják a saját spekulációik, így mi sem 
nehezebb, mint szilárdan megmaradnunk az Isten iránti engedelmességben. Dávid szándéka 
annak megmutatása, hogy örök igazság nem látható máshol, mint Isten törvényében, s hiába is 
keressük azt máshol. Ennek megfelelően adja itt meg az igazság világosabb meghatározását, 
ami nem más, mint hogy az igazság abban rejlik, ha megtartjuk magunkat a törvény 
kötelékein belül. Ami az igevers utolsó mondatát illeti, oktass, hogy éljek, én az előző 
mondathoz kapcsolva olvasom, mert jóllehet Dávid arra vágyik, hogy elméjét Isten világosítsa 
meg, mégsem talál ki semmi más utat a megvilágosodott értelem megszerzésére, mint a 
megfelelő haszon húzását a törvény tanulmányozásából. S azt is tanítja: tulajdonképpen nem 
is mondható az emberekről, hogy élnek, mikor híjával vannak a mennyei bölcsesség 
világosságának, s a cél, amire az emberek teremttettek, nem az, hogy a disznókhoz, vagy a 
szamarakhoz hasonlóan megtöltsék a hasukat, hanem hogy Isten ismeretében és szolgálatában 
gyakorolják magukat. Mikor pedig elfordulnak ettől a tevékenységtől, az életük ezer halálnál 
is rosszabb. Dávid tehát kijelenti: az élet a számára nemcsak a hússal és itallal táplálkozásban 
és a földi kényelem élvezetében merült ki, hanem egy jobb életre törekedett, amit sehogy 
máshogy nem érhetett el, csakis a hit vezetésével. Ez nagyon szükséges figyelmeztetés, mert 
jóllehet általánosan elismerik, hogy az ember azzal a megkülönböztetéssel született, mellyel 
felülmúlja az oktalan állatokat, az emberiség nagy tömegei azonban mégis mondhatni 
szándékosan kiolt minden világosságot, amit az Isten tölt az értelmükbe. Valóban elismerem, 
hogy minden ember éles eszű kíván lenni, de csak nagyon kevesen vágynak a mennyre és 
fogják fel, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Mivel a mennyei élettel kapcsolatos 
elmélkedést maguk alá temetik a földi gondok, az emberek nem tesznek mást, mint a sírba 
rogynak, ha a világban élvén meghalnak Istennek. Az élet alatt a próféta a lehető legtöbbet 
érti, amit csak kívánhatott. Mintha ezt mondta volna: Uram, jóllehet már halott vagyok, 
mégis, ha neked tetszik megvilágosítani az elmémet a mennyei igazság ismeretével, egyedül 
ez a kegyelem elégséges lesz a megelevenítésemhez. 

 
145. Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te 

rendeléseidet. 
146. Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat. 
147. Szürkület2600 előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van 

reménységem. 
148. Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam. 
149. Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts 

meg a te ítéleted2601 szerint! 
150. Közelgetnek a gyűlölködés követői,2602 a kik a te törvényedtől messze 

távoztak. 
151. Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság. 
152. Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká 

tetted. 
 

                                                
2600 A Károli-fordításban a hajnal szó szerepel – a ford. Kálvin a „crepusculum” szórt használja a hajnal helyén. 
2601 Károlinál: jóvoltod szerint – a ford. 
2602 A Károli-fordítás szerint: Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim – a ford. 
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145. Teljes szívből kiáltok hozzád. Ezt az igeverset olvashatjuk úgy, hogy a végén a 
zsoltáros megmutatja, mire vágyott a kiáltással.2603 Így az igeszakasz jelentése az, hogy a 
törvény megtartásának heves vágya fűtötte, ezért folyamatosan könyörgött Istennek ebben a 
dologban. A következő igevers azonban arra kényszerít, hogy más álláspontra helyezkedjünk, 
mert ott kétségtelenül ugyanaz a dolog ismétlődik meg. A próféta tehát azt kéri, hogy Isten 
hallgassa őt meg, s hálájának jeleként megígéri Isten parancsolatainak megtartását. 
Egyszerűen csak a kiáltok határozatlan kifejezést használja, s így nem fejezi ki, miféle imákat 
mondott Istennek, hanem csak azt mutatja meg, hogy miközben a világ gyermekeit a célok 
sokasága vonja el, ő a szívének minden érzelmét kizárólag Istenre irányította, mert csak Tőle 
függött. Mivel a világ kénytelen elismerni Istent minden jó dolog szerzőjének, ebből az 
alapelvből sok formális ima származik. Ez a megfontolás vezette Dávidot annak kijelentésére, 
hogy teljes szívéből imádkozott. Mikor majd megkapja, amit kért, célul tűzi ki magának Isten 
dicsőségét, elhatározván, hogy még szenvedélyesebb vonzalommal szánja majd rá magát 
Isten szolgálatának munkájára. S bár Isten kijelenti: Őt helyesen a dicséret áldozataival 
szolgálhatjuk, Dávid, önmagát elkülönítendő a képmutatóktól, akik hűvös és kényszeredett 
dicséreteikkel megszentségtelenítik Isten nevét, jó okkal mondja, hogy életével és 
cselekedeteivel fog hálát adni. 

A következő igeversben nem tesz új kijelentést, hanem konkrétabban szól. Először is 
azt mondja, hogy Istenhez kiáltott, majd hozzáteszi: imában bízta az Ő gondjaira a jólétét, így 
akár biztonságban volt, akár közvetlen halálos veszély fenyegette, egyformán Istenben 
nyugodott meg, teljesen meg lévén győződve arról, hogy az egyetlen mód, mellyel továbbra is 
biztonságban maradhat, ha Ő lesz a jólétének őrizője és védelmezője. 

147. Szürkület előtt felkelek. A héber נשף nesheph főnevet ezen a helyen helytelenül 
fordították a crepusculum, szürkület szóval, mert inkább a reggeli pirkadatot jelenti. Miután 
azonban a latinok a crepusculum szót a creperus szóból származtatják, melynek jelentése 
kétséges, vagy bizonytalan, ezért jelentheti a kétséges átmeneti időszakot a világosság és a 
sötétség között, s én nem voltam túlságosan gondos a kifejezés megválasztásában. Értsék meg 
olvasóim, hogy itt nem a naplementével kezdődő esti szürkületről van szó, hanem arról a 
tökéletlen világosságról, mely a napfelkeltét előzi meg. Dávid tehát a legkomolyabb 
igyekezetet fejezi ki, mikor azt mondja, hogy imáival megelőzte a pirkadatot. A kiáltok 
kifejezés mindig a komolyságot közvetíti, ami nem annyira a hangerőre, mint inkább az elme 
hevességére és buzgóságára vonatkozik. Ezt az igyekezetet említve a célja még jobban 
előhozakodni a kitartásával, mert elmondja nekünk, hogy noha ekkora serénységgel kezdett 
imádkozni, mégsem vált azonnal fáradttá ettől, mint a hitetlenek, akik ha Isten nem adja meg 
azonnal, amit kérnek, zúgolódnak Ellene és panaszkodnak Rá. Így tehát a reménység 
türelmének és a vágyakozás komolyságának összekapcsolásával megmutatja az imádkozás 
helyes módját, amiképpen Pál is mondja: „imádságotokban és könyörgéstekben minden 
alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt” (Fil4:6), s ezzel arra int, 
hogy imádkozás közben zabolázzuk meg kavargó érzelmeinket, mert az imádkozás egyik 
célja a reménységünk táplálása. S az Íge említése sem felesleges a vers végén, mert csak ha 
Isten Ígéjét folytonosan a szemünk előtt tartjuk, akkor vagyunk képesek fékezhetetlen 
hevességünket megzabolázni. 

                                                
2603 E nézet szerint az igevers záró mondata így fordítandó: hogy megtarthassam a Te rendeléseidet. 
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148. Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget.2604 A zsoltáros itt arra céloz, hogy 
szorgalmasabban igyekezett Isten törvényéről gondolkodni, mint amennyire az éjjeli őrök 
őrködtek. Mások azon a véleményen vannak, hogy a שוח suach itt értekezést jelent. Ha ezt a 
véleményt fogadjuk el, akkor az igeszakasz jelentése az alábbi: a próféta nem kérkedésből, 
hanem a felebarátai jólétéért sóvárgott annyira a tanítás továbbadására, hogy még nyugodni 
sem tudott. A gondolkodom szó azonban megfelelőbb ezen a helyen, mert az éjszaka 
alkalmatlan időszak az értekezésre Isten törvényéről, ám mikor egyedül marad, csendesen 
emlékezetébe idézte, amit előtte tanult, így az éjszaka egyetlen része sem múlt el anélkül, 
hogy ne a törvényen elmélkedett volna. 

149. Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Először is azt 
mondja ki, hogy Isten jósága volt a meghallgatása reménységének egyetlen alapja. Bármiféle 
áldásért is könyörögnek a szentek imában, a nyitó érvnek Isten ingyenes és meg nem érdemelt 
kegyelmének kell lennie. S az ítélet kifejezést sem foghatjuk fel a második mondatban más 
értelemben.2605 Miután Isten a jóságát az Ő Ígéjében tárta fel, az Ő Ígéje a forrás, melyből az 
Ő jóságának bizonyosságát kell származtatnunk. A próféta tehát tudván, hogy az isteni 
könyörületre van szüksége, közvetlenül Isten Ígéjére bízta magát, melyben Isten, kedvesen 
hívogatva magához az embereket, megígéri, hogy a kegyelme mindenki számára 
rendelkezésre fog állni. Azért tehát, hogy mindenki meggyőződhessen: Isten konkrétan hozzá 
is könyörületes lesz, tanuljunk meg a próféta példájából Istenhez könyörögni, hogy olyannak 
mutatkozzon, mint amilyennek ígértre. Egyesek az ítélet szó alatt módot vagy szokást 
értenek,2606 mert Isten szokásos módszere az, amikor kegyelmesen bánik az egész népével. Én 
nem vetem el teljes mértékben ezt magyarázatot, de úgy vélem, nyers, és a szöveg 
mondanivalójához viszonyítva is idegen, míg az általam adott jelentés nagyon természetesen 
adódik. Sőt, a megelevenítésre vágyik, bizonyságot téve róla, hogy még az életében is halott, 
hacsak nem Isten hatalma tartja őt fönn. S bizonyos, hogy mindazok, akik kellőképpen 
elismerik a maguk tökéletlenségét, semmire sem becsülvén az életüket, minden pillanatban 
könyörögnek majd a megelevenítésért. Azt is hozzátehetjük, hogy Isten gyakran próbálta úgy 
meg a szolgáját, hogy ő mondhatni jó okkal mondhatta imáit mintegy már a sírból, 
könyörögvén a helyreállításért a halálból az életre. 

                                                
2604 A héberek a természeti napot három részre osztották: reggelre, délre és estére, amiket Dávid az imádkozás 
időszakaiként említ a Zsolt55:18-ban. S az éjszakát is három részre osztották, melyeket „őrségeknek” neveztek, s 
melyek mindegyike négy órán át tartott, s este hat órakor kezdődtek. A JSir2:19-ben olvasunk az elsőről, vagy 
ahogyan ott nevezi, az „őrjárások kezdetéről”, a Bír7:19-ben a „középső éjjeli őrségről”, s a 2Móz14:24-ben a 
„hajnali őrségről” (Károlinál itt csak a „hajnalkor” megnevezés szerepel – a ford.). Az éjszaka látszólag hasonló 
felosztását figyelhetjük meg más ókori népeknél is, amint az kiderül Homérosz és a korai görög szerzők 
hivatkozásaiból. A görögök és a rómaiak azonban a katonai fegyelem fejlesztésével később négy, három órás 
őrváltásra osztották az éjszakát, s mikor a zsidók a hatalmukba kerültek, átvették tőlük az éjszakának ezt a 
felosztását. Ezért olvassuk az „éjszaka negyedik részében” kifejezést a Mt4:25-ben. S a négy őrváltást együtt 
említi a Mk13:35: „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, 
vagy kakasszókor, vagy reggel”. E négy őrváltás kezdetének és végének az idejét így határozza meg dr. Hales, 
aki nagyon alaposan írt a témáról: „1. Οψε, a késői, mely naplementekor kezdődött, és az éjszaka harmadik 
órájában ért véget, beleértve az esti szürkületet is. Nevezték οψια ωρα, naplementének is (Mk11:11), vagy 
egyszerűen csak οψια, estének. 2. Μεσονυκτιον, éjfél, mely a harmadik órától éjfélig tartott. 3. Αλεκτοροφωνια, 
kakasszó, éjféltől három órán át, vagyis az éjszaka kilencedik órájáig. Ez két kakasszót foglalt magában, melyek 
közül a másodikkal, vagy fővel ért véget. 4. Πρωι, a korai, mely az éjszaka kilencedik órájától a tizenkettedikig, 
azaz a napfelkeltéig tartott, s magában foglalta a hajnalpírt, vagy pirkadatot. Nevezik πρωια, reggelnek, vagy 
napkeltének is (ωρα-t értve alatta), Jn18:28. stb. Mikor a zsoltáros itt kijelenti, hogy a szemei megelőzték az 
éjjeli őrséget, akkor úgy kell értenünk, hogy főleg a középső és a reggeli időszakokra gondol, melyek ahhoz az 
időszakhoz tartoznak, amikor az emberek általában pihenni szoktak, ezzel jelezvén az imádkozásának erősségét, 
hevességét és önfeláldozó jellegét.” – dr. Morrison. 
2605 Az ítélet alatt Kálvin Isten Ígéjét érti, amint az mindjárt kiderül, 
2606 Walford fordítása: „Eleveníts meg engem, Uram, a Tőled megszokott módon”. 
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150. Közelgetnek a gyűlölködés követői. Miután a (valaminek a) követői kifejezéssel 
fordított  רודפי rodphee héber szó itt birtokos szerkezetben szerepel a gonoszságnak fordított 
 zimmah szóhoz kapcsolódva, így a latinban az utóbbi kerülne birtokos esetbe, s ezért én זמה
úgy magyarázom a mondatot, hogy a bajkeverés közeledtek. El nem tudom képzelmi, mi 
indíthatta fel a fordítókat arra, hogy így fordítsák az igeszakaszt: A követők közeledtek a 
gonoszsághoz, mert a nyelv tájszólása ezt nem engedi meg, nem is beszélve arról a tényről, 
hogy a זמה zimmah szó inkább romlottságot, vagy bajkeverést, mintsem gonoszságot jelent. 
Dávid tehát azt mondja, hogy akik erőteljesen hajlottak a gyűlölködésre, szorosan a sarkában 
voltak, s olyan erőszakkal törtek ellene, hogy kárt okozzanak neki, amiből világosan 
megmutatkozott, milyen messze vannak Isten törvényétől, mert teljes mértékben semmibe 
vették a becsületességet és az egyenlőséget. A legnyomorultabb helyzet volt a számára, mikor 
látta ellenségeit, akik leráztak magukról minden istenfélelmet és a törvényének minden 
tiszteletét, s felemelt kézzel készen álltak őt halálra sújtani, ha Isten nem lett volna közel 
hozzá, védelmezvén őt, amint azt a következő igeversben elmondja: 

151. Közel vagy te, Uram! Azzal a vigasztaló megfontolással bátorírtja magát, hogy 
Isten, mikor fájdalmasan elnyomva látja a népét, a megfelelő időben előlép őket 
megsegítendő, amiképpen Pál is mondja erről: „A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden 
ember előtt. Az Úr közel!” (Fil4:5) 

Az igevers záró mondata is erre vonatkozik: Isten soha nem hagyja el a népét a 
szükségükben, és nem okoz nekik csalódást, mert hű az ígéreteihez, s bennük arról biztosít 
minket, hogy a népe jóléte mindig is a gondoskodásának tárgyát fogja képezni. S hogy meg 
legyünk tehát győződve arról: Isten keze mindig készen áll ellenségeink támadásának 
visszaverésére, szilárdan higgyünk abban az igazságban, hogy nem hiába ígéri az Ígéjében: Ő 
lesz a jólétünk felvigyázója. 

152. Régtől fogva tudom a te bizonyságaid2607 felől. Mások így fordítják: Régóta 
ismerem a bizonyságaidat.2608 Ezt a fordítást közvetlenül nem vetem el, de hajlamosabb 
vagyok megtartani azt az értelmezést, melyet megadtam, nevezetesen hogy a próféta nemcsak 
azt az örökkévaló állandóságot ismerte, mely Isten bizonyságait jellemzi, hanem magukból a 
bizonyságokból szerezte meg ezt az ismeretet. Mikor a héberek a latin de kötőszóval 
kifejezett jelentést igyekeznek közvetíteni, gyakran használják a מן kötőszót, vagy a ב beth 
betűt. Így tehát Dávid azt mondja: Isten bizonyságaiból tanulta meg, vagy általuk ismerte 
meg, hogy Isten azokat örökké állandókká tette.2609 Valóban a hit kulcspontja, hogy Isten 
Ígéjét nemcsak egy ideig jellemzi a hűség és az állandóság, hanem örökre változatlan marad. 
Ha másként volna, akkor nem foglalhatná magában az örök üdvösség reménységét. S hogy a 
meggyőződés Isten Ígéje eme változhatatlanságáról belegyökerezzen az elméinkbe, valóban a 
Szentlélek belső kijelentésére van szükség. Amíg ugyanis Isten el nem pecsételi bennünk az 
Ígéjének bizonyosságát, a bizonyosságába vetett hitünk folytonosan ingadozni fog. A próféta 
azonban mégsem ok nélkül jelenti ki, hogy ezt az igazságot az Ígéből tanulta meg. Mikor 
ugyanis Isten belénk világít a Lelkével, egyidejűleg felragyogtatja örökké tartó szent 
igazságát is az Íge tükrében. 

 
153. Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te 

törvényedről nem felejtkezem el! 

                                                
2607 “De testimoniis tuis.” — Latin. 
2608 Walford így fordítja: „Hosszú idő óta ismerem a bizonyságaidat”. Phillips fordítása: „régtől fogva”, s 
hozzáteszi magyarázatképpen: „Mióta csak tudással rendelkezem, azaz mióta csak képes vagyok gondolkodni, 
megismertem a bizonyságaidat – „gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat”. (2Tim3:15)” 
2609 „Azokat örökké állandókká tetted. Azaz, a te kijelentéseid megváltozhatatlanok, és örökkévalók, mint nagy 
Szerzőjük attribútumai, és soha nem hagyják cserben a rájuk támaszkodókat, sem az időben, se az 
örökkévalóságban.” – Warner a Zsoltárok könyvéről. 



 1189 

154. Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg 
engem! 

155. Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te 
rendeléseiddel. 

156. Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem. 
157. Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim,2610 de nem térek el a te 

bizonyságaidtól. 
158. Láttam a hűteleneket és megfedtem őket,2611 hogy a te mondásodat meg nem 

tartják. 
159. Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed 

szerint eleveníts meg engem! 
160. A te igédnek kezdete2612 [szó szerint: feje2613] igazság, és a te igazságod ítélete 

mind örökkévaló. 
 
153. Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem. A zsoltáros a saját 

példájával tanítja, hogy akik odaszánják magukat Isten szolgálatára és félelmére, nem 
csüggedhetnek el, ha nem kapják meg a jutalmukat ebben a világban. Az állapotuk ebben a 
világban küzdelmes, ezért nem szabad megdöbbenniük a sokféleségen, hanem inkább meg 
kell elégedniük azzal a vigasztaló megfontolással, hogy az imádkozás kapuja nyitva áll 
előttük. A próféta azonban mégsem azért dicsekszik a törvény megtartására tett 
erőfeszítéseivel, mintha Isten ezért díjazná őt, hanem csak azt akarja bemutatni, hogy egy volt 
Isten szolgái közül, pont amiképpen máshol említette, hogy ebben reménykedett. Ez az ok, 
mert a te törvényedről nem felejtkezem el, aminek alapján könyörög Istennek, hogy vegye 
figyelembe a nyomorúságát és szabadítsa meg őt, a jelen esetben sajátosan erős. Ez ugyanis a 
nem közönséges bátorság bizonyítéka, mikor ahelyett, hogy a megpróbáltatások elvonnának 
Isten félelmétől, küzdünk a kísértésekkel, és akkor is Őt keressük, mikor látszólag akarattal űz 
el Magától. 

154. Te perelj peremben és ments meg. Ebben a versben Dávid megadja a 
nyomorúsága konkrét fajtáját: a rossz és sértő bánásmód volt ez, amiben a gonosz és 
erkölcstelen emberek részesítették. A szó szerinti fordítás a képviselt az ügyemet, ami 
ugyanazt jelenti, mint felvállalni az ügyet, vagy valakinek elvállalni a védelmét a perben, 
illetve fenntartani az elnyomott igazát. A próféta Istenhez könyörögve az ügyének védelméért 
először is arra mutat rá, hogy igazságtalanul nyomták el akár erőszakkal, akár rágalmakkal, 
akár ravasz mesterkedésekkel, s megmentést keresve arra céloz: képtelen volt bármiféle 
ellenállást kifejteni, vagy úgy belegabalyodott a csapdáikba, hogy Isten szabadításán kívül 
semmiféle reménysége sem maradt. A második mondatban a ל lamed betű látszólag a כ caph 
helyén áll a hasonlóság jeleként,2614 amint az kiderül a nemrég használt (Zsolt119:149) 
hasonló imaformából. Emellett Dávid itt arról panaszkodik, hogy mintegy béklyókba verve 
tartják ellenségei, amíg Megváltója keze által meg nem szabadul, ezért jó okkal könyörög 
Istennek, hogy elevenítse őt meg, akit ugyanis béklyókkal aláznak meg, az olyan, mint egy 
holt. Találóan teszi hozzá a te beszéded szerint szavakat is, mert azokból az ígéretekből 
                                                
2610 “Ou, forts robustes.” —  “Vagy, nagyon erősek.” 
2611 A Károli-fordítás szerint: Láttam a hűteleneket és megundorodtam – a ford. 
2612 A Károli-fordítás szerint: summája – a ford. 
2613 A szó a héber szövegben a ראש rash. Dr. Adam Clarke olyan magyarázatot kínál, ami legalábbis elmés. A 
Genezis könyvében az első szó a בראשית beresith, kezdetben, ami a ראש rash, vagy raash szóból származik. Ezért 
megkérdi: vajon Dávid itt Isten Ígéjének summáját ראש-nak nevezve vajon nem a בראשית-re, Mózes első 
könyvének első szavára utal? Ha igen akkor az igeszakasz jelentése az alábbi: minden szó, amit a בראשית-től, a 
Genezis első szavától mondtál a törvény és a próféták végéig, s minden szó, amit majd még ez után mondasz, 
igaz, és a megfelelő időben be fog teljesedni. 
2614 “La letre כ, qui signifie Sclon.” —  “A כ betű, melynek jelentése ‘Ennek megfelelően’.” 
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ragyog ránk az élet reménysége, melyeket Isten tesz az Ő Ígéjében arról, hogy a Szabadítónk 
lesz. Ezért a próféta, komolyan vágyva arra, hogy a sötétségből a világosságra jusson, az 
Ígével tartja fenn és bátorítja magát. Ha más értelmezést találunk jobbnak, akkor Dávid 
szavait nem úgy kell értenünk, hogy egyszerűen csak életet kér, hanem a lelki életért 
imádkozik, hogy felbátorodjon a hit gyakorlására, az istenfélelem művelésére, s a szent élet 
vezetése iránti vágy táplálására. 

155. Távol van a gonoszoktól a szabadítás. Teljesen meg lévén győződve arról, hogy a 
világot Isten titkos gondviselése irányítja, Aki pedig igaz bíró, a próféta ebből a forrásból azt 
a tanítást származtatja, hogy a gonoszok messze vannak a szabadítástól, és a szabadítás is 
tőlük. Ebből származik a magabiztosság az imádkozásban, mert ahogyan Isten elfordul az 
Ígéjének megvetőitől, úgy áll készen a szolgáinak megsegítésére. Meg kell említeni, hogy 
mikor a próféta látta az ellenségeit fellelkesedni a gazdagságuk miatt, ő épp ellenkezőleg a 
hittel emelte fel a szívét, hogy így juthasson el a szilárd meggyőződésre, miszerint minden 
örömük átkozott és pusztulásra ítélt volt. Valahányszor csak bővelkednek a gonoszok a 
világban a saját kényük-kedvük szerint, s pukkadásig telitömvén magukat a saját 
kövérségüknek örvendeznek, tanuljunk meg önmagunk védelme érdekében megelégedni azzal 
a pajzzsal, amit a Szentlélek ad nekünk, nevezetesen hogy a végén nyomorultul el fognak 
pusztulni, mert nem keresik Isten parancsolatait. Ebből azt az ellentétes tanítást vonhatjuk le, 
hogy jóllehet az igaz hívők Isten félelmében őszintén járva lehetnek olyanok, mint a 
vágójuhok, az üdvösségük, mely Isten speciális gondoskodásának és védelmének tárgya, 
mégis kéznél van. Ebben az értelemben teszi hozzá a próféta a következő igeverset: 

156. Nagy a te irgalmasságod, Uram! Mintha azt mondaná: egyetlen bűnös sincs 
biztonságban, csak akik rábízzák magukat az isteni kegyelemre. Továbbá, hogy felbátorodjon, 
és nagyobb magabiztossággal közeledjen Istenhez, nemcsak azt mondja, hogy Isten 
könyörületes, hanem hatalmasan fel is nagyítja, és fel is magasztalja a könyörületét. Ebből 
megtanuljuk: annyira meg volt vele elégedve, hogy nem keresett semmiféle segítséget a saját 
érdemeitől. Egyben azt is meg kell jegyezni, hogy a prófétát a sok kísértés nem csak szőrén-
szálán zaklatta, mert kénytelen volt a kegyelem eme hatalmas bőségét szembeállítani azokkal. 
Nem okoz nagy különbséget, hogy a nagy, vagy a bőséges szót használjuk. A következő imát, 
a te ítéletid szerint eleveníts meg engem, én az ígéretekre vonatkozóként magyarázom. Az 
ítéletek helyén szereplő eredeti szót egyesek módnak, vagy szokásnak fordítják, de korábban 
már megmutattam, hogy ez a fordítás kevésbé alkalmas, mint a másik. A próféta tehát ismét 
azt az igazságot erősíti meg, hogy éltet nem remélhetünk, vagy kérhetünk Istentől, amíg 
ennek reménységét nem az Ő Ígéje hozza létre. S gyakran ismételgeti ezt az igazságot, mert 
ez az egyike azoknak, amellyel kapcsolatosan csodálatosan feledékenyek vagyunk. Azonban 
bátran magunknak tulajdoníthatunk minden kegyelmet, amit Isten a szolgáinak ígér, ezért 
Isten nagy és sokrétű kegyelmének tanítása legyen mindig jelen a gondolataink között. Ha 
úgy képzeljük, hogy Isten azért teszi ezt az ígéretet, mert köteles, vagy, mert rászolgáltunk, 
akkor kétség, vagy bizalmatlanság lopózik az elménkbe, ami becsapja majd a kaput az 
imádságaink előtt. Ha azonban teljes mértékben meg vagyunk arról győződve, hogy az 
egyetlen ok, ami Istent arra indítja, hogy üdvösséget ígérjen nekünk, a természetében 
öröklötten benne rejlő kegyelem, akkor húzódozás, vagy kételkedés nélkül közeledünk majd 
hozzá, mivel saját jószántából kötelezte el Magát nekünk. 

157. Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim. A zsoltáros itt, mint más helyeken 
is, arról tesz bizonyságot, hogy bár sok hazugsággal bosszantották, mégsem tért le a helyes 
útról. Ez pedig, mint máshol is megjegyeztem, a nagy és páratlan állhatatosság bizonyítéka 
volt. Könnyű helyesen cselekedni, mikor a jók között vagyunk, de ha a gonoszok 
nyomorgatnak minket, ha az egyikük nyílt erőszakkal támad, a másik a vagyonunkat 
fosztogatja, a harmadik a fortélyosan rászed, a negyedik pedig rágalmakkal támad, akkor 
nehéz kitartani a becsületességünkben, mert inkább együtt üvöltünk a farkasokkal. Emellett az 
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engedély, ami lehetővé tette a számukra, hogy tegyenek, amit csak akarnak a büntetéstől való 
félelem nélkül, erőteljes motor a hitünk megrázásához, mivel mikor Isten így szemet huny a 
gonoszok felett, akkor látszólag a prédájukul vet oda minket. A próféta tehát Isten 
bizonyságai alatt nemcsak a szent és helyes élet szabályait érti, hanem az ígéreteket is. Mintha 
ezt mondta volna: Uram, nem tértem le a becsületesség útjáról, jóllehet a gonoszok 
viselkedése megkísértettek, hogy tegyem meg. S nem dobtam el a te kegyelmedbe vetett 
meggyőződést sem, hanem türelemmel vártam a segítségedre. Mindkettő szükséges. Mert 
jóllehet a sérelmeket elszenvedett harcolhat az ellenségei ellen a jócselekedeteivel, és 
tartózkodhat a megtorlás minden cselekedetétől, ha nem teljesen Istentől függ, ez a 
becsületesség nem lesz elegendő az üdvözüléséhez. S egyetlen ember sem viselkedik ilyen 
mérsékelten, csak akik Istenre támaszkodnak, és Szabadítójukként várnak Rá. De, még ha 
lehetségesnek is tartjuk ezt, akkor sem lenne elegendő erő ebben fél-erényben az 
üdvözítéséhez. Isten üdvössége a kegyeseknek van fenntartva, akik az élő hit gyakorlása 
közben kérik azt. S bárki, aki meg van róla győződve, hogy Isten lesz a Szabadítója, elméjét 
az isteni ígéretekre alapozza és támasztja, a gonoszt a jóval próbálja majd legyőzni. 

158. Láttam a hűteleneket és megfeddtem őket. Ebben az igeversben a zsoltáros még 
messzebbre megy, kijelentvén, hogy nemcsak a szent buzgalom fűtötte, mikor látta a 
gonoszokat megvetni Isten törvényét. A magyarázók véleménye azonban egy szót illetően 
eltér, ez pedig az általunk a megfeddtem őket kifejezéssel fordított אתקוטטה, ethkotatah. 
Egyesek a קוט kut szóból származtatják, melynek jelentése hitpaél ragozásban feddődni, vagy 
vitatkozni valakivel. Mások a קטט katat, megölni, vagy megsemmisíteni jelentésű szóra vezetik 
vissza. Én az előbbi magyarázatot fogadom el, mert általánosabban elfogadott a tanultak 
között, és a leghelyesebb is egyben. A próféta tehát azt tanítja: akkora buzgósággal égett Isten 
törvénye iránt, hogy nem volt képes tovább tűrni az ellene irányuló istentelen mocskolódást. 
A vitatkozni igét azonban ugyanúgy érthetjük a benne dúló háborgásra, vagy haragra is, mint 
feddésre, amiben nyíltan részesítette az Istent megvetőket, ezért egyesek így fordítják: 
megundorodtam, vagy megszomorodtam.2615 S bizonyosan senki más nem fog vitába szállni 
másokkal Isten dicsőségének a megőrzése végett, csak az, aki először önmagában 
bosszankodott, s megszomorodott a szívében. Ahogyan másrészről ezt a szent felháborodás 
után is majdnem mindig a megfelelő cselekvés következik, azaz mondhatni a gondolatot tett 
követi.2616 Röviden, a próféta példája arra int minket, hogy Isten Ígéjének megvetésén úgy 
meg kell undorodnunk, hogy a szívünk a feddésig forrjon fel. Először tehát belsőleg emésszen 
a fájdalom, azután, mikor alkalom adódik, törekedjünk szenvedélyesen visszaszorítani a 
gonoszok vakmerőségét és kevélységét, s ne vonakodjunk a félelem miatt, hogy 
megneheztelnek ránk. 

159. Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem. Emlékeznünk kell rá, amit 
korábban mondtam: mikor a szentek a saját kegyességükről beszélnek Isten előtt, akkor nem 
vádolhatók a saját érdemeik előtérbe tolásával, mint a magabiztosságuk alapjával, hanem 
szilárd alapelvnek tekintik, hogy Isten, Aki megkülönbözteti a szolgáit az istentelenektől és a 
gonoszoktól, könyörületes lesz hozzájuk, mert ők teljes szívükből keresik. Emellett Isten 
törvényének a színlelés nélküli szeretete kétségtelen bizonyítéka az örökbe fogadásnak, mert 
ez a szeretet a Szentlélek munkája. A próféta tehát, noha nem követel semmit önmagának, 
nagyon helyesen hozakodik elő a saját kegyességével abból a célból, hogy bátorítsa magát a 
biztosabb reménységre a kérései teljesülését illetően Isten kegyelmén keresztül, amit 
megtapasztalt. Egyben azt is megtanuljuk, hogy nem létezhet a törvény igazi megtartása, csak 
ha az a szabad és spontán szeretetből fakad. Isten önkéntes áldozatokat követel, s a jó élet 
kezdete az Ő szeretete, amint azt Mózes is kijelenti: „Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a 
te Istened tőled? Csak azt, hogy… szeresd őt” (5Móz10:12). 
                                                
2615 “Invasit me horror.” — Piscator. 
2616 “C’est a dire, on vient de la pensee a l’effect.” 
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Ugyanez ismétlődik a törvény summájában is: „Szeressed azért az Urat” (5Móz6:5). 
Emiatt mondta ki korábban Dávid, hogy Isten törvénye nemcsak drága, de örömteli is volt a 
számára. S ahogyan a törvény megtartásában illik az önkéntes engedelmességgel kezdenünk, 
hogy semmi se örvendeztessen meg jobban, mint Isten igazságossága, úgy másrészről azt sem 
szabad elfelejteni, hogy Isten bőkezű jóságának és az Ő atyai szeretetének érzései is 
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a szíveink meglássák ezt a szeretetet. A puszta 
parancsolatok nagyon mesze állnak attól, hogy megnyerjék az embereket az irántuk való 
engedelmességnek, inkább elriasztják őket. Ebből világos, hogy az ember szíve csak akkor 
indul viszontszeretetre, mikor megízlelte Isten jóságát a törvény tanításából. A gyakoriság, 
mellyel a próféta az imát ismételgeti, hogy Isten elevenítse őt meg, megtanítja nekünk, 
mennyire tudatában volt a saját élete törékenységének, ezért úgy vélte: az emberek csak addig 
élnek, amíg Isten pillanatról pillanatra életet lehel beléjük. Emellett azt is valószínű, hogy 
folytonosan sok-sok halál ostromolta, hogy végül még komolyabban az élet forrására bízhassa 
magát. Hitét ismét Isten jóságára, mint annak alapjára helyezi – a te kegyelmességed szerint 
eleveníts meg engem – amiből észreveszzük, milyen távol állt attól, hogy a saját érdemeivel 
dicsekedjen, mikor az előző mondatban határozottan azt jelentette ki, hogy szerette Isten 
törvényét. 

160. A te igédnek kezdete igazság. A próféta célját nem nehéz meglátni, de a szavak 
kétféle módon is értelmezhetők. Egyesek a kezdet főnevet úgy magyarázzák, mintha az azt 
jelentené, hogy Isten igazsága látványosan ragyog fel az Ígéjében rögtön, amint első 
alkalommal kezdünk bele annak tanulmányozásába, így ez a belekezdés jogosan nevezhető az 
Íge kezdetének. Ez a mondat azt a hasznos tanítást tartalmazza, hogy ha leszámolunk az 
értelem szemeivel, amint a mennyei tanításra vetjük szemeinket, annak igazsága azonnal a 
szemünkbe ötlik. Mások azonban más magyarázatot adnak, ami talán kevésbé helyes, ezt az 
értelmezést kierőszakolva: Isten Ígéje a kezdetektől fogva biztos és tévedhetetlen igazság volt, 
s az is marad mindvégig. Ez a két mondat nagyon jól összeillik – hogy Isten hű volt az 
Ígéjéhez a kezdetektől fogva, s az is marad örökre és változatlanul. A magyarázatot, mely az 
ítélet szót Isten cselekedeteire, és nem a tanítására vonatkoztatja, nem vetem el teljes 
mértékben, ám mégsincs harmóniában a szövegkörnyezettel. Maradjunk hát meg annál a 
változatnál mely szerint, ha Isten beszélni kezdett, mindig hű maradt az ígéreteihez, soha nem 
okozott csalódást a népének, s hűségének menete oly egyenletes volt, hogy Ígéje az elejétől  a 
végéig igaz és hűséges. 

 
161. A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem. 
162. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált. 
163. A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem. 
164. Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért. 
165. A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.2617 
166. Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem. 
167. Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. 
168. Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván 

van előtted. 
 
161. A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem.2618 Itt a zsoltáros arról tájékoztat, hogy 

bármennyire fájdalmas és elszomorító volt a kísértése, az istenfélelem mégis visszafogta attól, 
hogy bármi, egy kegyes ember jelleméhez nem illő dolog megtételére vágyjon. Hajlamosak 
                                                
2617 „Nincs bántódásuk, azaz nincs alkalmuk a bűnbeesésre csak olyan, amit Isten Lelkének segítségével 
legyőznek. A törvény szeretete biztonság a számukra a gonoszok ama csábításaival szemben, melyekkel másokat 
letérítenek az egyenesség útjáról, és romlásba döntenek.” – Phillips. 
2618 „Dávidot Saul és társai ok nélkül üldözték.” – Warner a Zsoltárok könyvéről. 
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vagyunk kétségbe esni, mikor a fejedelmek, akik rendelkeznek elegendő hatalommal a 
legyőzésünkhöz, ellenségesek velünk szemben és zaklatnak minket. A gonoszságot az a 
megfontolás is súlyosbítja, hogy pont azok, akiknek pajzsoknak kellene lenniük a 
védelmünkre, arra használják az erejüket, hogy nekünk ártsanak. Sőt, mikor a lesújtottakra a 
magas pozíciókban levők mérnek csapást, akkor bizonyos módon Isten keze van ellenük. 
Különösen ez volt a helyzet a próféta esetében, akinek magas rangú személyekkel volt dolga a 
választott népből – olyan emberekkel, akiket Isten oly megtisztelő pozíciókba helyezett, ahol 
végül az egyház pillérei lehettek volna. Egyesek korlátozottabb magyarázatot adnak, mely 
szerint Dávid Krisztusnak a Mt10:28-ban olvasható buzdítását követte: „És ne féljetek 
azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a 
ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában”. Ezt a kijelentést jóllehet Krisztus 
akkor még nem mondta ki, de mégis, minden kegyes szívében rögzülnie kellene. Az 
igeszakasz értelme a véleményük szerint tehát az, hogy a próféta nem fordult el az 
istenfélelemtől ellenségeinek semmiféle fenyegetésére, vagy rettentésére. Ám a saját 
állhatatosságának dicséretét ennél tágabb értelemben kell felfogni. Ézsaiás buzdítása 
közismert: „ne féljetek és ne rettegjetek; a seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és 
Őt rettegjétek!” (Ézs8:12-13) A próféta ott azt mutatja meg általánosságban, hogy mik azok a 
fegyverek, melyekkel a kegyesek fel vannak fegyverezve a világ támadásainak 
visszaveréséhez. Megmutatja, hogy ezt fogják tenni, ha nemcsak Istent bámulva állnak, 
hanem arról is meg vannak győződve, hogy mindig Ő lesz a jólétük őrizője, ezért minden 
gondjukat Rá vethetik. Így történik tehát meg, hogy megelégedvén az Ő védelmével nem 
fordulnak semmi olyasmi gyakorlásához, ami bűnös dolog lehet a biztonságuk megerősítése 
végett. Hasonlóképpen jelenti ki a próféta az előttünk álló igeszakaszban, hogy bár elnyomta a 
fejedelmek jogtalan erőszakja, s ő szomorú képet mutatott, de mégsem bukott el, hanem 
fontolóra vette, mit tehet törvényesen, és nem próbálta meg felülmúlni őket a gonosz 
mesterkedéseikben, ravaszságot ravaszsággal, erőszakot erőszakkal viszonozva. Ebben a 
szövegben, amint ez nyilvánvaló a kapcsolatból, a félni az Isten Ígéjétől annyi, mint 
visszafogni az ént, és nem kísérelni meg semmiféle törvénytelent. Már mondtam, hogy a חנם 
hinnam, ok nélkül kötőszót a megerősítés kedvéért teszi hozzá, mert a kísértés még sokkal 
keményebbnek bizonyult a tény miatt, hogy a zsarnokok ok nélkül, pusztán csak a gonosz 
hajlamaik kielégítése végett támadtak egy ártatlan embert. A jó beállítottságú és nemes elméjű 
emberek, amint az közismert, könnyebben gerjednek haragra, mikor olyasvalakit ér támadás, 
aki senkinek semmi rosszat nem tett. A próféta önuralmának volt tehát a jeles bizonyítéka, 
mikor megzabolázta magát Isten Ígéjével, nehogy másokkal versengve gonoszságokat 
kövessen el, vagy legyőzetvén a kísértés által elhagyja a szociális testben a számára kijelölt 
helyet. Tanuljunk meg tehát békések maradni, még ha a fejedelmek zsarnoki módon vissza is 
élnek az Isten által rájuk bízott hatalommal, nehogy lázadást szítva megtörjük a társadalom 
békéjét és rendjét. 

162. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált. Semmiféle 
nyereség, amint közismert, nem ad nagyobb örömöt, mint az, amelyet a győzteseknek az 
ellenségeik kifosztása ad, mert ahhoz a nyereséghez hozzáadódik a győzelem dicsősége is. 
Mikor pedig hirtelen jön ez a haszon, akkor a felette érzett öröm még nagyobb. Ez az oka 
annak, amiért Dávid az isteni tanításból származó tudását inkább a nyereséghez, mintsem más 
gazdagsághoz hasonlítja, mert ezekkel a szavakkal arra céloz, hogy a legnagyobb öröme Isten 
Ígéjéből származott, mellyel semmiféle nyereség, legyen az bármennyire kívánatos, sem 
érhetett fel. Ebből megtanuljuk, hogy úgy elégedett meg Isten Ígéjével, mint olyasvalamivel, 
melyben benne foglaltatott minden öröme, s amelyben szilárd boldogságot talált. Ez pedig 
nem történhetett másként, csak úgy, hogy először elvonta a szívét minden romlott kívánságtól. 
Nem is csoda, hogy Dávid a boldog élet egész summáját Isten Ígéjébe helyezi, melyben jól 
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tudta, hogy benne foglaltatik az örök élet kincse, ami neki az ingyenes örökbe fogadás által 
kínáltatik. 

163. A hamisságot gyűlölöm és útálom. Ebben a versben konkrétabban kijelenti, amire 
már nem sokkal ezelőtt utaltam: megtisztult a romlott érzelmektől, hogy olyan tisztességben 
és megbecsülésben részesíthesse Isten törvényét, amilyet az megérdemel. Mivel máshol már 
találkoztunk majdnem ugyanezzel a mondattal, én csak röviden érintem az okot, amiért a 
próféta kijelenti, hogy gyűlöli a hamisságot még azt megelőzően, hogy a törvény iránti 
szeretetéről és odaszántságáról beszél. Miután a természetüknél fogva minden ember szívében 
benne rejlik a képmutatás, s természetes módon hajlunk a hiábavalóságra és a csalárdságra, 
szorgalmasan kell munkálkodnunk a szívünk megtisztításán, hogy abban a törvény szeretete 
uralkodhasson. S ha a jó élet kezdete és az igazságosság első pontja a hamisság gyűlölete és 
utálata, abból következik, hogy semmi sem kiválóbb, mint a becsületesség, mert amíg nem ez 
az erény foglalja el a fő helyet, minden más erény gyorsan eltűnik. S az utálat hozzátétele sem 
felesleges a gyűlölethez, mert ennek célja annak megtanítása a számunkra, hogy nem 
elegendő közönséges gyűlölettel gyűlölni a hamisságot, hanem Isten gyermekeinek halálos 
gyűlölettel kell gyűlölni azt. Ha pedig a hamisság gyűlölete és a törvény szeretete 
szétválaszthatatlanul összekapcsolódnak, akkor abból világosan következik, hogy mindazok, 
akik nem Isten iskolájában tanultak, meg vannak fertőzve csalással és képmutatással. 

164. Naponként hétszer dicsérlek téged. A naponként hétszer határozószó alatt a 
próféta azt éri, hogy folytonosan, vagy nagyon gyakran foglalkozott Isten dicséretének 
ünneplésével, pont amiképpen a Péld24:16 említi: „ha hétszer elesik is az igaz”, mikor 
gyakran kerül különféle kísértésekbe.2619 Mivel az Isten ítéletei kifejezés sokszor azokat a 
büntetéseket jelenti, melyeket Ő a bűnösökre szab ki, néha pedig általánosságban vonatkozik 
arra a gondviselésre, mellyel a világot kormányozza, ezért egyesek úgy értik: a próféta azért 
dicséri Istent, mert ennyire világos bizonyítékait adja az Ő igazságának mind a gonoszok 
megbüntetésével, mind a világ kormányzásával. Én azonban inkább másokkal értek egyet, 
akik a kifejezést az isteni törvényre vonatkoztatják. Nem azért, mintha nem kedvelném az 
előbbi magyarázatot, de ennek a zsoltárnak a nagy témája, ami mellett a zsoltáros főleg 
időzik, az Isten törvényének a dicsérete. A zsoltáros szavainak jelentése tehát az, hogy mikor 
Dávid szorgalmasan elmélkedett Isten törvényén, akkor rájött, hogy az igazságosság és a 
bölcsesség hatalmas tökéletessége jellemzi, s emiatt fogott bele időről időre a dicséret és a 
hálaadás gyakorlásába. Ez a szorgalom Isten dicséretében megmutatja, hogy Dávid nemcsak 
alázattal és tisztelettel beszélt Isten törvényéről, hanem az emberi fajra ruházott 
felbecsülhetetlen adománynak is tartotta azt. Nemcsak az egyszerű bámulat késztette őt erre a 
dicséretre, hanem a hálaadás alapeleme, mert nem látott semmi kiválóbbat annál, mint mikor 
az emberek megújíttatnak az áldott és örök életre a mennyei igazság romolhatatlan magja 
által. Mégis talán száz közül egy, ha van azok közül, akik miután Isten felkínálta ezt a kincset, 
veszik maguknak a fáradságot, hogy akár közönséges módon is hálát adjanak Neki. Épp 
ellenkezőleg, olyan szörnyűséges hálátlanság uralkodik világszerte, hogy egyesek gúnyolódva 
vetik el az isteni igazságot, mások megvetik, vagy fitymálják azt, megint mások szitkozódnak 
és a fogukat csikorgatják ellene, ha bármi nekik nem tetszőt találnak benne. 

165. A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van. Ha a békesség szó alatt az élet 
virágzó, vagy boldog állapotát értjük – a héberek sokszor ebben az értelemben használják a 
kifejezést – a bántódásnak fordított szót ennek megfelelően a megpróbáltatásokra kell érteni. 

                                                
2619 A Szentírás sok más szövegrésze között, melyeket idézhetjük annak megmutatása végett, hogy a hét 
gyakorta használatos a sok, vagy a meghatározatlan számú megjelölésére, elég megemlítenünk az 1Móz4:15-öt, 
vagy a 4Móz24:18-at. Egyes zsidó rabbik azonban kijelentik, hogy Dávidot itt szó szerint kell érteni, 
megjegyezvén, hogy az odaszánt zsidók kétszer dicsérték Istent reggelente, a Tízparancsolat olvasása előtt, majd 
utána egyszer, illetve kétszer este az inspiráció ugyanazon részének olvasását megelőzően, majd kétszer utána, 
ami összesen hét alkalom naponta. 



 1195 

Mintha azt mondta volna: azok, akik szeretik Isten törvényét, folytonosan bővelkednek majd, 
és megtartják a pozíciójukat, még ha az egész világ romba dől is. Ám az a másik magyarázat 
ugyanolyan helyes lesz, miszerint meg lévén győződve arról, hogy mind a személyük, mind 
az életük elfogadható Istennek, jó lelkiismerettel megnyugszanak. A lelkiismeret eme 
nyugodtságát, az elme eme derűjét joggal számítják a boldog élet fő dolgának, ami úgymond, 
abból fakad, hogy Isten kibékült velünk, és atyai kegyessége ragyog a szívünkben. A próféta 
joggal tanítja, hogy a törvény szeretetéből érjük el ezt a békét, mert bárki teszi ezt más 
dologtól függővé, időről időre megremeg majd minden kicsiny széllökésre. Ha ezt az 
értelmezést fogadjuk el, a második mondatban szereplő bántódás szó az elme mindazon 
gondjait és nyugtalanságait fogja jelenteni, melyekkel mindazok nyomorgattatnak és 
kínoztatnak nyomorultul, akik nem támaszkodnak Isten törvényére, s melyek miatt vagy a 
saját romlott szeszélyeik, vagy más emberek kapzsisága hajtja őket. Bármiféleképpen is 
értelmezzük azonban ezt a két szót, a békességet és a bántódást, a próféta célja ugyanaz 
marad, ami nem más, mint annak megmutatása, hogy akik nem szánják oda magukat Istennek, 
azok nyomorultak, mert bár tapsolhatnak maguknak egy ideig, mégis sok bántódásban lesz 
majd részük, melyek hirtelen kitérítik őket az útjukról. A kedvelő szóból megérthetjük, hogy 
ez a békesség nem szerezhető meg a törvény iránti szolgai engedelmességből, hanem a hitből 
származik. A törvénynek ugyanis nincsen minket vonzó édessége, amíg Istent nem egy atya 
jellemében mutatja be nekünk, s meg nem nyugtatja elménket az örök üdvösség 
bizonyosságával. A nyugalmat egyáltalában nem élvező világi emberek és Isten megvetői 
joggal kapják a büntetést a saját romlottságuk és a makacs lázadásuk miatt, mert közülük 
mindegyik a maga hóhéra, s minél hevesebben dühöngenek Isten Ígéje ellen, annál 
fájdalmasabb kínokban van részük, míg végül a végromlást hozzák magukra. Igaz, hogy az 
istenfélők is kínoztatnak, vagy nyomorgattatnak, de ez a belső vigasztalás eltörli a 
fájdalmukat, vagy inkább felemeli őket, lehetővé téve minden akadály leküzdését, illetve úgy 
könnyít rajtuk, hogy el nem csüggednek. 

166. Várom a te szabadításodat, oh Uram! Nem ok nélkül ismételgeti oly gyakran a 
próféta ezt a mondatot, mely minden ember szájából elhangzik, hisz semmi sem könnyebb, 
mint Istennek tulajdonítani a szabadítás dicséretét és hivatalát, hiszen a világban alig lehet 
megtalálni a szilárd reménység akár egyetlen példáját, mikor az embereknek bármennyi ideig 
is küzdeniük kell a kísértésekkel. A szavak rendjéből megtanuljuk, hogy ha valaki meg akarja 
magát tartani az istenfélelemben, és a törvény szeretetében, akkor minden másnál2620 
fontosabb a számára Istenben keresni a szabadítást. Ha az Isten kegyelmébe vetett hitet 
kitörlik az elménkből, a türelmünk megrendül, ide-oda hányódunk, s felhagyunk a kegyesség 
további művelésével. Az istenfélők fő erénye tehát a kereszt türelmes tűrése, s a test 
megöldöklése, amivel nyugodtan átadják magukat Istennek. Amíg nincsenek ugyanis bajaik a 
képmutatóknak, látszólag ők is ragaszkodnak az Ő szolgálatához. De vannak más okok is, 
amiért illik az elménket Isten szabadításához kötni, ha helyesen akarjuk szabályozni az 
életünket. Ha ugyanis a világ csábításai csapdába kerítenek bennünket, azonnal 
elbátortalanodunk. Látjuk tehát az okát, amiért a nagy többség szíve elcsügged: nehéz ugyanis 
biztosan hinni abban, hogy a szabadítást egyedül az Isten kegyelméből remélhetjük. Ahhoz 
tehát, hogy kitartsunk az Isten szolgálatában, elkerülhetetlen, hogy a hit az előttünk álló 
jövőre ragyogjon, továbbá hogy a türelem kísérjen minket, az igazság szeretetét táplálva 
bennünk. Mert – amint azt már mondtuk – a kitartásbeli készségességünk abból fakad, ha 
türelmes lélekkel elviseljük, hogy a szabadításunk el van rejtve Isten keblében, s nem 
kételkedünk abban, hogy végül hűséges megjutalmazónak bizonyul mindazok számára, akik 
keresik Őt, még ha el is rejti a kegyességét a testi szemeink elől. A következő igeversben a 
zsoltáros ezt a tanítást erősíti meg, kimondván, hogy lélekben tartotta meg Isten bizonyságait. 

                                                
2620 “Primum,” Latin. —” Devant toutes choses.” 
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A lélek szóval a korábbiaknál erőteljesebben fejezi ki, hogy a törvény tanítását a szívének 
legmélyebb zugaiba zárta. A törvény eme rendkívül szorgalma megtartásának az oka az iránta 
érzett páratlan szeretete volt, amiképpen ezt ki is mondja az igevers záró mondatában. Az, aki 
kényszerből, és szolgai módon engedelmeskedik a törvénynek, nagyon távol áll annak 
befogadásától a szíve rejtett zugaiba, hogy ott megtartsa, mert Isten messze vitte azt tőle. 

168. Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat. Amit a zsoltáros erőteljesebben 
fejezett ki, azt most egyszerűbben ismétli meg, hozzátéve az okot. A lélek szó kihagyásával 
lerövidíti az előző versben tett kijelentését, de összekapcsolja a határozatok és bizonyságok 
szavakat azért, hogy még konkrétabban megmutassa: nem kizárólag a becsületes és szent élet 
szabályáról beszél, hanem az üdvösség egész szövetségét is a szeme előtt tartja. S bizonyos, 
hogy a törvény tanítása nem lenne olyan édes és vonzó csak abból, ahogyan megparancsolja a 
jót, ha egyidejűleg nem mutatná meg Isten ingyenes kegyességét is. Az ok, amit a próféta 
megjelöl Isten határozatainak és bizonyságainak megtartásához – mert minden útam nyilván 
van előtted2621 – tulajdonképpen ezt jelenti: az igazság, amit jól ismert, miszerint semmi sincs 
elrejtve Isten elől, zablaként szolgált a számára, mely megtartott a kegyesség művelésében. 
Ha ugyanis nem Isten mindentudó felügyelete alatt élünk, a test ingatag kéjsóvársága hol ide, 
hol oda von félre minket. De jelentheti azt is, hogy Istent tette meg élete felügyelőjévé és 
bírájává, mert a Szentírás nyelvezetében azokat mondjuk Isten előtt járóknak, akik minden 
cselekedetüket Hozzá utalják, s mondhatni kivonván magukat az emberek látóköréből, az Ő 
ítélőszéke elé állnak. Ezen a módon érteti meg velünk, hogy nemcsak az emberek előtt 
igyekezett hibátlan és feddhetetlen életet folytatni, de Istenek is igyekezett szilárd és őszinte 
szívet kínálni. Bármely magyarázatot fogadjuk is el, a zsoltáros arról tesz bizonyságot, hogy 
csak mikor számításban veszsük, hogy Istennel van dolgunk, Aki a szíveket kutatja, és Aki 
elől nem marad semmi elrejtve, akkor fogjuk helyesen megtartani az Ő törvényét. A záró 
mondat lehet ünnepélyes kijelentés is, mintha a próféta ezt mondta volna: Uram, Te vagy a 
legjobb tanúja annak a hűségnek, mellyel megtartottam a törvényedet, mert Előled semmi 
sincs elrejtve. Azonban inkább arra látszik célozni, hogy a szent életének alapelve nem volt 
más, mint az élete odaszánása Istennek, valamint a gondolatainak az isteni jelenléten tartása. 

 
169. Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé 

engem a te igéd szerint. 
170. Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem! 
171. Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. 
172. Nyelvem a te Ígédről beszél,2622 mert minden parancsolatod igaz. 
173. Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam! 
174. Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem 

gyönyörűségem. 
175. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam! 
176. Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te 

parancsolataidat nem felejtettem el! 
 

                                                
2621 „Minden útam nyilván van előtted. Ennek a kifejezésnek a jelentését más bibliai kifejezésekből érthetjük 
meg, például ’Isten előtt járni’, vagy ’Előtte járni’, ami egyszerűen csak a szent és becsületes, Isten szemében 
elfogadható életvitelt jelenti. Isten mindentudó, ezért az emberek ’minden útja’, vagy cselekedete ’Előtte van’, 
vagyis tudja és látja azokat.” – Warner. 
2622 A Károli-fordítás szerint: Nyelven a te beszédedről énekel – a ford. 
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169. Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem2623 a te színed elé. A zsoltáros 
ugyanazt a kijelentést ismétli meg, amire már egyszer figyeltünk – hogy a fő vágya, amire a 
legjobban törekszik, minden mást másodlagos fontosságúnak tartva, a fejlődés az isteni 
törvény tanulmányozásában. A könyörgéssel a komolyságot jelzi. Mintha ezt mondta volna: 
igyekszem, és főleg ez a kívánság fűt (mivel jogos és ésszerű), hogy az értelem világossága, 
amivel felülmúljuk az oktalan állatokat, s nagyon közel kerülünk Istenhez, minden földi 
előnynél többet érjen a számomra. A te Ígéd szerint kifejezés két módon értelmezhető. 
Jelentheti azt, hogy Dávid azért könyörög Istennek: adja meg neki az értelmet az ígéretének 
megfelelően, vagy – amiképpen egyesek magyarázzák – azt szerette volna, ha elméje Isten 
Ígéje szabályának megfelelően formáltatik, ezért nem lesz bölcs másképp, mint a törvény 
tanítása szerint. Ez az utóbbi értelmezés nem volna helytelen, ha a következő igeversben 
szereplő a te beszéded szerint szabadíts meg engem nem jelentenének akadályt ezzel a 
magyarázattal szemben. Kétségem sincs a felől, hogy ez a két mondat hasonló jelentést 
hordoznak – noha első ránézésre tetszetősebbnek látszik úgy vélni, hogy Dávid itt azért 
imádkozik, hogy a törvény szabálya szerint váljon bölccsé – ezért inkább a másik 
magyarázatra hajlok, mely szerint Dávid azért könyörög, hogy Isten ruházza őt fel értelemmel 
az ígéretének megfelelően. S miközben Isten nagylelkűen megígér minden áldást a népének, a 
megvilágosítást az Ő Lelke által, hogy kiválóak legyenek a valódi és szilárd bölcsességben, 
joggal említi a fő ígéretek közé sorolhatóként. Ez a tanítás nagyon sokféleképpen hasznos a 
számunkra. Először is azt tanuljuk meg belőle, hogy semmi sem kívánatosabb, mint hogy 
Isten vezessen minket az Ő világosságával, nehogy olyanok legyünk, mint az oktalan állatok. 
Másodszor azt tanuljuk meg, hogy ez a Szentlélek különleges ajándéka, mert feleslegesen 
könyörgött volna Dávid, hogy Isten adja ezt meg neki, ha ezt a természeténél fogva 
önmagában is birtokolta, vagy a saját erőfeszítéseivel is elérhette volna. Harmadszor, ügyelni 
kell arra, amit az ígéretekről mondtam, hogy végül a kegyesek ne vonakodjanak Istennek 
felkínálni magukat, így Általa legyenek megvilágosítva, Aki a vakok vezetőjének mondja 
Magát, és nem veti el, hogy a kicsinyek és az alázatosok tanítója legyen. 

171. Jusson elődbe az én imádságom. Miután könyörgött azért, hogy a helyes 
megértés ajándéka adassék meg neki, a zsoltáros most szabadulást könyörög Istenhez, amivel 
elismeri, hogy folytonosan sokszorosan veszélyben volt, amiből nem látott utat a 
menekülésre, amíg Isten ki nem nyújtotta a kezét a mennyből a megsegítése végett. Tudjuk, 
hogy valahányszor csak valamilyen nyomorúság nehezedett rá súlyosan, Istent hívta 
segítségül támogatásért. Mivel azonban itt nem határoz meg semmiféle konkrét 
nyomorúságot, nekem kétségem sincs felőle, hogy az életét általános kifejezésekkel az Istenre 
bízva újra és újra arra gondolt, miképpen zárta körül a megszámlálhatatlanul sok halál, amiből 
nem menekülhetett volna, ha Isten nem bizonyul a folytonos szabadítójának. 
Felbecsülhetetlen vigaszt jelent azonban a számunkra, mikor Isten arról biztosít, hogy minden 
veszélyben kész és felkészült lesz minket megsegíteni. 

171. Ajkaim dicséretet zengjenek. Dávid itt az előző igeverstől eltérő módon mutatja 
meg, milyen nagy kiváltságnak tartotta, hogy Isten befogadta a tanítványai közé, s az Ő 
iskolájában tanulhat a maga javára, annak kijelentésével, hogy ha ebben a kiváltságban 
részesült, akkor majd folyékony nyelvezettel siet hálát adni. A נבע naba szó, amit használ, a 
források felbuzgásától kölcsönzött hasonlat, s ennek megfelelően nem egyszerűen csak 
beszédet, hanem túláradó beszédet jelent. Miután nem sokkal előtte megmutatta, milyen 
komolyan vágyik az imádkozásra, most azt jelenti ki: az öröme arról tesz majd bizonyságot, 
hogy semmire sem vágyik jobban, mint a mennyei igazság alapos megismerésére. Ismét 
                                                
2623 Amint azt néhány igemagyarázó megjegyezte, a zsoltáros könyörgése a szabadulásért van itt 
megszemélyesítve. Úgy mutatja itt be, mint valami értelmes lényt, amit felküldött a mennybe, hogy ott Isten 
jelenlétében könyörögjön az ügyéért. Ugyanezt az elegáns költői képet használja a következő igeversben is, s ez 
gyakran előfordul a Zsoltárok könyvében. 



 1198 

megerősíti a tanítást, miszerint annak módja, hogy valóban bölccsé lehessünk, az, ha először 
is odaszánjuk magunkat Isten Ígéjének, és nem a saját képzelgéseinket követjük, másodszor 
pedig ha Isten megnyitja az értelmünket és engedelmesekké tesz minket az Ő akarata iránt. Itt 
összekapcsolja mindkét igazságot: nevezetesen hogy mikor Isten az Ő törvényét állította 
elénk, amelyből meg kell tanulnunk mindazt, ami a jólétünkhöz hasznos, akkor egyidejűleg 
belsőleg is tanít minket. Nem lenne elégséges, ha a füleinket elérné a külső hang, de Isten nem 
világosítaná meg az elméinket a megértés Lelkével, s nem helyesbítené a 
megátalkodottságunkat a taníthatóság Lelkével. Miután a tanítók munkájának semmi haszna 
sincs, amíg erény és hatékonyság nem adatnak hozzá, ezért azt is meg kell jegyezni, hogy 
akiket valóban Isten tanít, azok nem térnek el a törvénytől és a Szentírástól holmi titkos 
kijelenések által, mint egyes fanatikusok, akik azt hiszik, hogy mindaddig a maguk ábécéje 
mellett őgyelegnek, amíg nem tiporják lábbal Isten Ígéjét és nem szállnak el a saját ostoba 
fantáziájukat követve. 

172. Nyelvem a te Ígédről beszél. Itt a zsoltáros azt mondja ki, hogy mikor majd 
hasznot húzott Isten Ígéjéből, akkor másokat is tanítani fog arra. Ezt a sorrendet kétségtelenül 
be kell tartani: először az Isten Ígéjének gyökeret kell vernie a szívünkben, mielőtt 
belekezdhetnék a tanításának munkájába másoknak. Mégis, minden embernek, a hite 
mértékének megfelelően közölnie kellene a felebarátaival, amit kapott, hogy a tanítás, aminek 
a hasznát és a gyümölcsét Isten az egyház közös tanítására kívánja felmutattatni, ne legyen 
eltemetve. Hozzáteszi az okot is, amiért minden istenfélőnek fel kell buzdulnia Isten 
törvényének hirdetésére: nevezetesen mert ezzel az eszközzel terjed el az egész világon az 
igazság. Mikor a próféta Isten parancsolatait az igaz jelzővel tiszteli meg, akkor nemcsak a 
saját egyetértését fejezi ki azokkal, hanem közvetve azt is megmutatja, hogy amíg nem ez a 
szabály uralkodik az emberiség kormányzásában, addig az egész világ a szomorú és rettentő 
zűrzavar egyetlen színtere. Azonban ítéljék meg mégis olvasóin, hogy a válaszol, vagy 
tanúskodik szó, amit a héber ענה anah ige jelent, nem illik-e jobban ide, mint a beszél, az 
alábbi értelemben: „Nyelvem bizonyságot tesz (vagy válaszol a Te Ígédnek, mert az igazság 
valódi ismerete csakis az Ígében keresendő”. Ebben az esetben hozzá kell tenni a ל lamed 
betűt az אמרתך imrathecha szóhoz, hogy annak jelentése a Te Ígédnek legyen. 

173. Legyen segítségemre a te kezed. Ahogyan odaszánta magát a törvény tanításának, 
úgy kéri Dávid, hogy Isten nyújtsa ki a kezét a megsegítésére. Ezekkel a szavakkal továbbá 
azt is kijelenti, hogy akik engedik magukat kormányozni Istennek az Ő Ígéjével, azoknak 
folytonos szükségük van az Ő segítségére. Minél komolyabban próbál valaki jó ember lenni, 
annál többféle módon okoz neki a Sátán problémákat, és annál jobban megsokasodnak 
minden oldalról az őt zaklató ellenségek. Mikor azonban Isten látja, hogy akik egyszer 
felkarolták az Ő Ígéjének igazságát, állhatatosak maradnak az elhatározásukban, annál inkább 
hajlik a megsegítésükre. A választottam szóval a második mondatban a zsoltáros kifejezte: 
semmi sem gátolta őt meg abban, hogy Isten törvényét válassza. Egyetlen ember sem adja a 
szívét Isten törvényének a szeretetére nagy vívódások nélkül, mert minden ember gondolatait 
a dolgok sokasága vonja félre a test romlott vágyainak következtében. A szóban forgó 
választás tehát megmutatja, hogy nem tudatlanságból, vagy megfontolatlan buzgóságból 
vágynak Isten gyermekei minden másnál jobban a mennyei tanításra, hanem mivel ők is 
részesei az elmének a minden ember számára közös rugalmasságában, vagy 
hajlékonyságában, s érzik a test különféle impulzusait, szándékosan kényszerítik elméjüket az 
Isten iránti engedelmességre. 

174. Uram! vágyódom a te szabadításod után. Jóllehet minden ember vágyódik 
boldog körülmények között lenni, s nyíltan egyetlen ember sem veti el Isten kegyességét, 
mégis, annyira zavarosak és bizonytalanok az elképzelések, melyeket azzal kapcsolatosan 
táplálnak, hogy miben rejlik a boldog, vagy helyes élet, hogy nagyon keveseket találunk, akik 
törekvéseiket Istenre irányítják. Egyeseket a saját becsvágyuk von félre, másokat teljesen a 
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hatalmába keríti a kapzsiság, megint mások a kéjvágytól égnek, s valamennyien azt képzelik, 
hogy minél távolabbra húzódnak Istentől, annál jobb dolguk lesz mindenben. Röviden, 
amilyen arányban vágyik minden ember a biztonságra, olyan arányban szítja fel Isten 
haragját, ha a biztonsága eszközeit keresi mindenfelé. A szerkezet a héberben a vágyak 
állhatatosságát, vagy állandóságát jelenti, szó szerint ugyanis VÁGYÓDOTT az Isten 
szabadítására, s nemcsak mostanában kezdett utána vágyakozni. Ezután kifejezi annak 
módját, ahogyan türelemmel kell vágyakoznunk a szabadításra, ami nem más, mint Isten 
Ígéjében keresni a vigasztalást és az enyhülést minden bajunkra. Bárkinek ugyanis, aki nem 
az Ígében megígért kegyelemre támaszkodva vigasztalódik, az ellene irányuló legkisebb 
támadásra is elszáll a bátorsága. A próféta tehát bölcsen tartotta a gondolatait közel Isten 
Ígéjéhez, nehogy elforduljon az Isten szabadításába vetett reménységtől. 

175. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged. Miután az igék jövő időben állnak: élni 
fog, dicsérni fog, ezt az igeverset így is magyarázhatjuk: Uram, miután életet ruháztál rám, a 
dicséreted ünneplésével próbálom majd megmutatni, hogy nem vagyok hálátlan. Ha ezt az 
értelmezést fogadjuk el, akkor a mondat egyfajta örvendezés kifejezése, melyben a próféta az 
isteni ígéretektől függve magabiztosan hirdeti, hogy az élete biztonságban fog folytatódni. S 
jóllehet az életünk el van rejtve a halál árnyékában, mindazonáltal dicsekedhetünk azzal, hogy 
biztonságban van, mert Isten a hűséges őrzője, s ez a szilárd magabiztosság az Ő 
megelevenítő kegyelméből fakad, melyet az Ígéjében kínál nekünk. Mivel azonban a fordítók 
többsége ezt a mondatot óhajtó módban fordítja, kövessük hát az általánosabban elfogadott 
értelmezést, mely szerint Dávid az életének meghosszabbítását kérve egyben azt is 
megmutatja, hogy a cél, amiért élni akart, nem volt más, mint Isten dicséreteinek éneklése, 
amiképpen a Zsolt114.18-ban is mondja: „Mi, akik élve maradunk, az Urat fogjuk 
dicsérni”.2624 A második mondatban nyers lenne az ítéleteket a parancsolatokra vonatkoztatni, 
melyekre tulajdonképpen nem tartozik a megsegítésünk. Úgy látszik tehát, hogy a próféta, 
látván magát kitéve a számtalan csapásnak – ahogyan a kegyesek a gonoszok zabolátlan 
szabadossága miatt úgy élnek ebben a világban, mint juhok a farkasok között – Istent hívja 
segítségül, hogy a titkos gondviselésével fogja vissza a gonoszokat, hogy azok ne bánthassák. 
Nagyon hasznos tanítás ez, mikor a dolgok állapota a világban rendkívül zűrzavaros, s mikor 
a biztonságunkat veszély fenyegeti a megannyi és változatos viharokban, hogy emeljük 
szemeinket Isten ítéleteire, és azokban keressünk orvosságot. Miután azonban az ítélet ebben 
a zsoltárban Isten parancsolataira vonatkozik, ezen a helyen megfelelően magyarázhatjuk úgy 
is, hogy a próféta Isten Ígéjének tulajdonítja a támogatás megadásának hivatalát és feladatát. 
Isten ugyanis nem táplál minket csalóka ígéretekkel, hanem valahányszor csak valami 
kényszerhelyzet lép fel, a keze működésének látványos megmutatkozásával erősíti meg Ígéjét. 
Azaz, mikor a próféta az isteni törvényt hívja segítségül, akkor páratlan dicshimnuszt mond az 
Isten Ígéjének hatékonyságáról. Ha bárki a törvény megtartására vonatkozólag magyarázza a 
mondatot, én nem ellenzem. Ebben az esetben mintha a próféta ezt mondta volna: Ó Uram, a 
becsületesség, amit gyakoroltam, s a buzgóság, mellyel a parancsolataidat tartottam meg 
legyenek nekem védelmül. 

176. Tévelygek, mint valami elveszett juh. Nem úgy kell itt őt érteni, mint aki a bűneit 
vallja meg, – sokan tévesen ezt a nézetet vallják – mintha a Sátán nyomdokaiba lépett volna. 
Ez ugyanis nem egyeztethető össze a második mondattal, melyben tagadja, hogy 
megfeledkezett volna Isten törvényéről. Szegényes megoldása ennek a problémának azt 
mondani, hogy az elhívását megelőzően tévelygő juh volt, de az elhívását követően odaszánta 
magát a kegyességre, vagy, hogy a kóborlásaiban bizonyos kegyes érzelmek meggátolták az 
istenfélelem végleges elvetésében, mert egyidejűleg kétségtelenül utalt erre mindkét 
mondatban.  Emellett könnyű kitalálni, hogy a két mondatot a noha, vagy mindazonáltal, 

                                                
2624 Nyilvánvaló tévedés. Talán a Zsolt115:17-re gondol – a ford. 
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vagy valami más hasonló kötőszóval kell összekapcsolni, amit a latinok ellentétes értelműnek 
mondanak.2625 Mintha a próféta azt mondta volna: Noha tévelyegtem, mint elveszett juh, 
mégsem feledkeztem meg Isten törvényéről. Elismerem, azért vándorolt, mert ellenségei ereje 
és erőszakossága által űzve, nagy félelmek közepette ment helyről helyre, keresvén a 
búvóhelyeket, ahol elrejtőzhetne. Biztosan tudjuk: Dávidra úgy vadásztak a száműzetésében, 
hogy sehol nem talált magának biztonságos helyet. Ez a hasonlat tehát nagyon helyesen 
vonatkoztatható rá, mivel jóllehet ellenségei elűzték és vadásztak rá, mégsem fordult el soha 
Isten törvényétől. Emellett, miután a farkasok mindenhová követték, imádkozik Istenhez, 
hogy hozza őt vissza, és adjon neki biztonságos és nyugalmas helyet, ahol végül felhagyhat a 
további ide-oda vándorlással, és többé nem lesz csavargó.2626 Nagyon jó alapja volt ahhoz, 
hogy higgye: ténylegesen meghallgattatik, mert bár sok igazságtalanság érte, mégsem fordult 
el az istenfélelemtől – ezt a kijelentést azonban inkább az életének általános menetére, 
mintsem a konkrét cselekedeteire kell vonatkoztatni. Így mikor elkövette a házasságtörés 
bűnét, egy ideig az érzéketlenség állapotában folytatta, mégsem tagadható azonban, hogy a 
nyomorúságaiban szent türelmet tanúsított, s kitartott az igazság követésében.2627 

 

                                                
2625 “En apres, il est facile de recueillir, que les deux membres de ce propos se doyvent lier ensemble par 
Combien, ou Ja soit, ou quelque autre telle partieule que les Latins appellent adversative.” 
2626 “A ce qu’a la fin il cesse de plus tracasser ca et la et estre comme vagabond.” 
2627 Mielőtt elbúcsúzunk ettől az isteni költeménytől, melynek most a végére értünk, néhány megjegyzést 
tehetünk az egész áttekintéséről. Először is érdemes megemlíteni, hogy betűrendi szerkezete olyan teljességgel 
fennmaradt, hogy egyetlen kezdőbetűje sem veszett el, függetlenül a hosszától és a nagyon régi mivoltától, 
hiszen sokkalta idősebb, mint Görögország, vagy Róma bármely ünnepelt írása. Másodszor, a csodálatos 
tökéletessége valamint a különböző részeinek kapcsolódása is figyelmet érdemel. Valahol csak belekezdünk, 
látszólag az elején vagyunk, s valahol csak megállunk, a mondat teljes, de a költemény mégsem tartalmaz 
elkülönített mondatokat, hanem sok részből álló egész, melyek közül mindegyik szükséges a tökéletességéhez. 
Harmadszor, a benne előforduló nagyszámú látszólagos ismétlésnek nem szabad előítéleteket kiváltani az 
olvasóból. Jóllehet az egyforma szavak gyakori újramegjelenése nem teljesen elfogadható hatást gyakorolhat a 
kényes fülekre, ezek a szavak azonban mégis úgy kapcsolódnak a többihez, hogy új értelmet kölcsönöznek 
azoknak, és új gondolatmeneteket indítanak. Ezért az értelmes és kegyes diák ahelyett, hogy a mondatokat 
szócséplésnek találná, új kijelentésekre lel, melyek a figyelme megőrzése és a rajongás lángjának fenntartása 
végett áradnak. Walford, miután megjegyzi, hogy egyes olvasók gondolhatják, hogy ezt a költeményt a gyakori 
ismételgetések jellemzik, hozzáteszi: „Nem célom esszét írni a témában, ezért csak röviden mondom, hogy az 
ókori írások egyszerűsége az egyik legnagyobb bájuk. Ha a 119. zsoltár ismétlései hiba, akkor ez olyan hiba, 
amelyben a zsoltár királyi szerzője osztozik a pogány ókor legtöbb nagyhírű szerzőjével, s ha az egyszerűséget 
és az ismétlést Dávid ódájának hibáiul kell felróni, akkor az Iliász és az Odüsszeia szerzője is aligha kerülheti el 
az elítélést.” Egyszóval, a figyelmes olvasónak észre kellett vennie a szembeszökő módot, ahogyan ez a 
költemény bemutatja az újjászületett lélek valódi kegyességének munkálkodását. „Nem ismerek más részt a 
Szentírásban”, mondja a kiváló ember, Jonathan Edwards, „ahol a valódi és őszinte kegyesség természete és 
bizonyítékai ennyire teljesen és nagyon kirajzolódnának, mint a 119. zsoltárban. A zsoltáros kimondja a célját a 
zsoltár első verseiben, majd végig rajta tartja a szemét, s követi mindvégig. A szentség kiválóságát mutatja be a 
lelki ízlelés és öröm közvetlen céljaként. Isten törvénye – Isten természete szentségének ez a hatalmas 
kifejeződése és kisugárzása, egyben a szentség receptje is a teremtmény számára – mindvégig a kegyelmes 
természet szeretete, a megelégedettsége és öröme gyanánt van bemutatva, ami Isten parancsolatait többre becsüli 
’mint az arany, a legtisztább arany’, és amelyek ’édesebbek, mint a méz, mint a színméz’.” – Edwards a vallásos 
érzelmekről, 3. rész, 3. szakasz. 
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120. zsoltár 
 
Grádicsok éneke. 
Ha feltételezzük, hogy Dávid volt ennek a zsoltárnak a szerzője, ami nagyon 

valószínű, akkor azt jelenti ki, mennyire szorgalmasan imádkozott, mikor Saul kegyetlensége 
elől elmenekülve száműzöttként vándorolt helyről helyre. Különösen azonban azokról a 
gonosz besúgókról panaszkodik, akik igazságtalanul és rágalmazva vádolták olyan bűnökkel, 
melyek elkövetésében teljesen ártatlan volt. Ha más feltételezést tartunk jobbnak, a nyelvezet 
egy egyszerű és általános panasz a hamis híresztelésekről. Ezt a zsoltárt, valamint az utána 
következő tizennégyet a grádicsok énekeinek nevezik, de hogy miért, arról még a héber 
doktorok között sincs egyetértés. Egyesek úgy vélik, hogy tizenöt lépcsőfok volt a 
templomnak abban a részében, amelyik a férfiak számára volt kijelölve, míg a nők ezen kívül 
maradtak.2628 Ez azonban ostoba vélekedés, mert nincs semmi alapja, s ismerjük a 
szabadosságot, amellyel a zsidók az ehhez hasonló homályos és bizonytalan dolgokban 
magyarázatként hozakodnak elő mindazzal, ami csak felötlik a fantáziájukban. Egyesek a 
felemelkedések zsoltárainak fordítják, s a felemelkedés alatt a zsidók hazatérését értik a 
babiloni fogságból2629 – ez a magyarázat teljeséggel erőltetett, mert nyilvánvaló, hogy 
ezeknek a zsoltároknak a nagyobbik részét Dávid, vagy Salamon írta. A tartalmukból pedig 
könnyű kikövetkeztetni, hogy amelyeket Dávid írt, azokat a templomban énekelték még 
életében, mikor a trónon ült. Mások úgy vélik, hogy a felemelkedések a zenei tónusokra 
vonatkoznak.2630 Egyesek azt is kijelentik, hogy ez egy ének kezdete volt. Miután azonban ez 
kis dolog, én nem bocsátkozom a témában hossza vizsgálatokba. A valószínű feltevés az, 
hogy ezt a megnevezést azért adták e zsoltároknak, mert a többinél magasabb hangnemben 
énekelték ezeket. A grádics helyén szereplő héber szó a צלה tsalah, melynek jelentése 
emelkedni vagy felfelé menni. Én egyetértek azokkal, akik úgy vélik, hogy ez más kottajeleket 
jelent emelkedő sorrendben.2631 

                                                
2628 Ezen a véleményen volt David Kimchi rabbi, s kijelenti, hogy a grádicsok énekeinek nevezett zsoltárokat 
azért nevezték így, mert a léviták minden egyes lépcsőfokon elénekeltek egyet azon a lépcsősoron, mely 
Salamon templomában elválasztotta a nők udvarát a férfiak udvarától. Ezt Kálvin joggal nevezi „ostoba 
koholmánynak”, s az efféle magyarázatokat most általánosan elvetik. Jebb, miután beszámol néhány feltételezett 
megoldásról, amiért ezeket a zsoltárokat a grádicsok énekeinek nevezték, megjegyzi: Ezek mellett az 
elképzelések mellett nem szükséges időznünk, s még kevésbé amellett a zsidó mese mellett, amit Dávid rabbi 
említ, miszerint ezeket a zsoltárokat azon a tizenöt lépcsőfokon lépkedve énekeltek, melyek a templom egyik 
külső udvarából a levitákéba vezettek. A történelemben, vagy a hiteles hagyományban semmiféle nyoma sem 
található ezeknek a lépcsőknek, melyek a megépítésüket a rabbik fantáziájának köszönhetik, akik rendszerint 
elképzeltek bizonyos tényeket az előre kialakított elméleteik alátámasztásához.” – Jebb’s Literal Translation of 
the Psalms, with Dissertations, 2. kötet. További ellenvetés ezzel a rabbinikus koholmánnyal szemben, hogy 
Dávid, akinek a nevét néhány ezek közül a zsoltárok közül hordozza – valamint mások, melyek nyilvánvalóan az 
ő korára és körülményeire utalnak – a szent sátor korában élt, melynek nem voltak lépcsői. 
2629 A szír változat ezeket a „Babilonból történt felemelkedés énekeinek” nevezi, s ezt a magyarázatot adja 
néhány modern bibliatudós, közöttük Calmet is, aki elmés elemzését adta annak, amit erről a megnevezésről 
írtak a Dissertation sur les quinze Psaumes Gradue című művében. Miután felsorol sok magyarázatot, sokakat 
közülük „hiábavaló és felszínes koholmányoknak” nevezve, a legvalószínűbb feltevésnek fogadja el, hogy 
ezeket a zsoltárokat a Babilonból Jeruzsálembe visszatérő foglyok énekelték az úton. 
2630 Ez Aben Ezra véleménye. 
2631 Miközben Kálvin a legvalószínűbb magyarázatként ragaszkodik ehhez, korábban elismerte, hogy ez csak 
feltételezés, és mindaz, amit az ő kora óta mondtak a témában, még mindig homályos, s talán nem is lehet 
kielégítő végkövetkeztetésre jutni. A zsoltárok azonban, melyek ezt a megnevezést viselik, szembeötlő módon 
hasonlítanak egymásra, és eltérnek a Zsoltárok könyvében található többi isteni költeménytől. Valamennyi 
nagyon rövid, s néhányban jelentésbeli fokozódás figyelhető meg, melynek foka egy betetőzés felé mutat, s 
amely nevezhető epigrammaszerűnek. Ezért Gesenius úgy véli, hogy a megnevezés speciális fajta héber 
kompozíciót jelezhet. „A [grádicsok] énekeinek felépítése”, mondja Jebb, „olyan, ami nyilvánvalóan egy 
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1. Grádicsok éneke. Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték,2632 és meghallgata 
engem. 

2. Mentsd meg, Uram, lelkemet a hazug ajkaktól2633 és a csalárd nyelvtől!2634 
3. Mit adjanak néked, vagy mit nyujtsanak néked, te csalárd nyelv?!2635 
4. Vitéznek hegyes nyilait fenyőfa parázsával. 
 
1. Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték. A zsoltár szerzőjének neve nem fejeződik ki, 

de a stílusa Dávidot tárja a szemünk elé. Ezért noha nem tudom ezt határozottan megerősíteni, 
mégis hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ő írta. S véleményem szerint az sem lesz helytelen, 
ha úgy magyarázzuk, mintha a nevét megemlítené a bevezető. Ezt tehát feltételezvén 
megjegyezném: jóllehet mikor Dávid ebben az igeversben azt jelenti ki, hogy az Úr 
meghallgatta, és hálát ad Neki, a fő célja mégis az volt, hogy egy panasz formájában mutassa 
be, Saul hízelgői mennyire gonoszul és kegyetlenül vetették be minden találékonyságukat és 
hatalmukat a megsemmisítésére. Azonban az Isten iránti hálájának kifejezésével sorolja el, 
nem hiába hívta segítségül Őt. S teszi ezt azért, hogy a saját példájával buzdítson másokat a 
bizakodásra az imában, különösen mikor megpróbáltatások sújtják őket. Igaz, hogy az 
embereknek minden pillanatban szükségük van Isten segítségére, de nincs alkalmasabb ideje 
az Ő keresésének, mint mikor valami nagy veszély fenyeget közvetlenül minket. Ezért 
érdemes megjegyezni: akkor hallgattatott meg, mikor a nyomorúságtól kényszerítve és attól 
körülzárva Isten védelmére bízta magát. 

2. Mentsd meg, Uram, lelkemet a hazug ajkaktól. Dávid most rámutat a 
nyomorúságának fajtájára, kijelentvén, hogy hamis vádakkal illették. Hazugsággal és 
hamissággal vádolván ellenségeit, a saját ártatlanságát jelenti ki azokban a bűnökben, 
melyeket rágalmazó módon neki tulajdonítottak. A panasza tehát azt jelenti: noha tudta, hogy 
nem követett el bűnt, a gonoszok mégis minden, emberi és isteni törvénnyel ellentétesen 
vádolták, s anélkül vontak a fejére gyűlöletet, hogy bármi okot adott volna nekik erre a sértő 
bánásmódra. A csalárd nyelvek kétféleképpen támadják a jó és egyszerű embereket: vagy 
tőrbe csalják őket a körmönfont ügyeskedéssel, és csapdákkal, vagy rágalmakkal sértik meg a 
hírnevüket. A próféta a második módszert panaszolja. Ha pedig Dávidot, aki olyan kiváló 
erényekkel volt felruházva, mentes volt a kegyvesztettség minden jelétől, s távol állt minden 
gonosz cselekedettől, ennyire arcátlanul támadták, akkor nem csoda, ha Isten gyermekei ma is 
hamis vádak alatt szenvednek, s noha megpróbáltak becsületesen viselkedni, mégis ez az 
osztályrészük? Miután az ördög az ő ellenségük, nem úszhatják meg anélkül, hogy az ő 
                                                                                                                                                   
osztályba sorolja ezeket. Valamennyi rövid kompozíció, kiválóan alkalmas a lírai használatra, a legmagasabb 
fokban költői, s amint Calmet joggal megjegyzi, epigrammaszerűen népies. Ezt a kifejezést a legmagasztosabb 
értelemben használja annak kifejezésére, hogy elegánsak, tömörek, s bővelkednek a legkiválóbb tömörséggel 
kifejezett fordulatokban. Két figyelemre méltó jellemzőjük van, amiket bár alkalomadtán meg lehet találni más 
zsoltárokban is, itt látszólag a zsoltároknak magában a szerkezetében rejlenek – a jellegzetes szó gyakori 
ismétlődésére, valamint arra a figurára gondolok, amit a szónokok Epanaphora-nak, vagy ugyanazon elképzelés, 
vagy kifejezés ismétlődésének neveznek. Ami a szavakat illeti: a 121. zsoltárban ez a megőriz (שמר), a 122.-ben 
a Salem, valamint más, hasonló hangzású szavak, a 123.-ban a szemek (עיני), a 126.-ban a fordulat és fogság 
szavak, amelyek a héberben majdnem egyformák, סרב és שיבה. A 127.-ben a hiába, (שרא), a 133.-ban az alászáll 
 .Jebb’s Literal Translation of the Psalms, with Dissertations, 2. kötet – ”.(ברך) a 134.-ben pedig az áld ,(ירר)
 kiálték állandóan, figyelmesen, és izgatottan, nem heves külső gesztikulálással, vagy a hang ,קראתי„ 2632
felemelésével, hanem erős belső érzelemmel.” – Phillips. 
2633 Károlinál: ajaktól – a ford. „Des leures.” – „A nyelvektől.” A héberben azonban egyes számban szerepel: „a 
hamisság ajkától”, azaz „a hamis ajaktól”. 
 ,a csalárd nyelvtől. Két forma van itt, mindkettő abszolút állapotban, ezért feltételeznünk kell ,לשון רמיה„ 2634
hogy a második hangsúlyosan melléknévi minőségben szerepel. Így az egész igeszakasz jelentése is ugyanaz, 
mint a לשון רמיה, csalárdság nyelve, azaz csalárd nyelv kifejezésé, mely utóbbi gyakrabban előforduló szerkezet. 
Ekképpen a שפת שקר, hazugság ajka jelentése is hazug ajak az igevers első tagjában. A לשון רמיה szavak szó 
szerinti fordítása nyelv, (mely) becsapja magát.” – Phillips. 
2635 “La langue pleine de fraude.” —  “Nyelv telve csalárdsággal.” 
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hazugságai zúduljanak rájuk. Sőt, látjuk, hogy a rágalmazó nyelvek még Isten Fiát sem 
kímélték – ezt fontolóra véve nagyobb türelemmel kell lennünk a saját állapotunkat illetően, 
mikor a gonoszok igazságtalanul megrágalmaznak, mivel bizonyos, hogy itt az egész egyház 
közös sorsa van leírva. 

3. Mit adjanak néked, vagy mit nyujtsanak néked, te csalárd nyelv?! A próféta annak 
kijelentésével fokozza ellenségeinek gonoszságát, hogy még akkor is bűnösen hajlottak a 
gonosz beszédekre, mikor már nem volt semmiféle kilátásuk bármilyen nyereségre ebből a 
viselkedésből. Látszólag azonban többet is mond ennél: arra is célozni látszik, hogy miután 
kiontották rágalmaik minden mérgét, az erőfeszítéseik mégis hiábavalóknak és 
hatástalanoknak fognak bizonyulni. Miután Isten a szolgái ártatlanságának fenntartója, Dávid, 
ennek az igaságának a reménységétől megihletve hősies bátorsággal kel fel ellenük, mintha a 
rágalmazók egész seregét kellene legyőznie,2636 megfeddvén őket, hogy nem tesznek mást, 
csak elárulják a gonosz beszédek iránti tehetetlen szenvedélyüket, melyeket Isten végül majd 
a fejükre fordít vissza. Nagyon alkalmas megfontolás minden istenfélő bánatának enyhítésére, 
mikor a jó hírnevüket igazságtalanul sértik a rágalmazók, hogy az efféle rosszindulatú figurák 
végül majd semmit sem nyernek, mivel Isten meghiúsítja a várakozásaikat. 

4. Vitéznek hegyes nyilait fenyőfa parázsával. A zsoltáros itt más módon erősíti fel 
azok rosszindulatát, akik a rágalmaikkal nyomorgatják az egyszerűt és az ártatlant, 
kijelentvén, hogy úgy lövik ki sértő híreiket, mint valaki, aki megfeszít egy íjat, és azzal lövi 
át a felebarátja testét, s a rágalmaik olyanok, mint a fenyőfaparázs,2637 mely hevesebben ég és 
hatékonyabban hatol keresztül mindenen, amivel kapcsolatban került, mint bármely más fa 
parazsa. A zsoltáros szavai azt jelentik: a rágalmazókat a tűz izzó heve fűtötte, s mondhatni 
halálos méregbe voltak mártva. S ezek a személyek még menthetetlenebbek voltak abból a 
tényből kiindulva, hogy a zabolátlan szeszélytől késztetve szórtak másokra halálos 

                                                
2636 “Comme s’il avoit desia le triomphe contre toute la bande de scs ennemis.” —“Mintha már legyőzte volna 
ellenségeinek egész seregét.” 
2637 Az itt fenyőnek fordított héber רתם rothem szó megtalálható még az 1Kir19:4-5ben és a Jób30:4-ben, s az 
angol változat mindkét helyen borókafenyőnek fordítja. Kiderül tehát, hogy ezt a cserjét a heves lángolás 
jellemezte égés közben, valamint a hosszú idő, ameddig a parazsa megtartotta a melegét. Egyes kritikusok 
azonban úgy vélik, hogy a héber rothem a rekettyét jelenti, s ennek a vélemények az alátámasztása végett 
elmondják, hogy a rekettyét az arabok, akik között a zsoltáros azt mondja, hogy akkoriban élt, tüzelőanyagként 
széles körben használják, továbbá amiképpen Gesenius kijelenti, „hevesebben szikrázik, ég és pattog, mint 
bármely más fa”. (Lásd Parkhurstöt a רתם szóról). Kissé nehéz döntést hozni a dologban. Miután a Bibliában 
több, mint harminc fafajta van megemlítve, s mivel csak tökéletlenül ismerjük ezeknek a távoli országoknak a 
történelmét, nem csoda, ha lehetetlennek tartjuk valamennyi fát meghatározni. Megjegyezhető, hogy Kálvin a 
saját fordításában kihozza azt a csodálatos jelentésbeli fokozódást, amely végül abban a kimértségben végződik, 
ami a héber szövegre jellemző, de az angol változatban nem jelenik meg. A rágalmazó szavakat először a 
„nyilakhoz” hasonlítja, majd a „vitéz (erős ember) íjáról elsuhanó nyilakhoz”, s az ember erejének megfelelő 
lesz a sérülés, amit ez a fegyver okoz. Ezután a „hegyes nyilakhoz”, majd „a fenyőfa”, esetleg más, akkoriban 
használt fa „parazsához”, melyet a heves és hosszadalmas égése miatt magasztaltak, (mert a -val, -vel raggal 
fordított עם kötőszó néha hasonlítást fejez ki, mint pl. a Zsolt106:6-ban: „Vétkeztünk, mint atyáink”) nemcsak 
arra utalván ezzel, hogy a gonosz rágalmazók mélyre hatolnak, hanem arra is, hogy fellobbannak és hosszú időn 
át égnek. Ezért hasonlítja Jakab apostol a rágalmazó nyelvet a pokol tüzétől lángra lobbantnak, mely az egész 
természetet felgyújtja. Egyes igemagyarázók úgy vélik: ezt az igeverset nem a rágalom leírásának kell tekinteni, 
hanem inkább a büntetésének, amit Isten majd a rágalmazóra szab ki. Ezért válaszként tekintik az előző 
igeversben feltett kérdésre: „Mit adjanak néked, stb.”, megjegyezvén, hogy a rágalmat és a hamisságot gyakran 
jelképezik a nyilak és a tűz képével. Ugyanez a kép alkalmasan fejezi ki a viszonzást is, ami Isten kezéből várja 
őket – a Mindenható gyors és borzalmas megtorló bosszúját, ami rászakad majd mindazokra, akik a hamisságot 
és a rágalmazást gyakorolják. Lásd Zsolt57:4, 63:4, 8, 10 és Jób20:26. „A Fenséges hegyes nyilai várják őket 
fenyőfa parazsával”. Ezen a véleményen vannak Street, Mant, Morison, Paxton, Fry, French és Skinner. Kálvin 
magyarázatát Walford és Phillips támogatják. Walford, hogy még jobban kiemelje az igeszakasz jelentését, egy 
kiegészítést is alkalmaz: „A harcos hegyes nyilaira és a fenyőre izzó parazsára, hasonlítasz”. Egy lábjegyzetben 
azonban kéri az olvasót, hogy „jegyezze meg: ez a látszólag legvalószínűbb magyarázat, de mégsem vehető 
abszolút biztosra”. 
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rágalmakat, ám ebből semmiféle hasznuk sem származott. Miután a próféta itt semmi 
olyasmit sem jegyez le, amit saját maga meg ne tapasztalt volna, ebből következtethetünk 
arra, hogy ha őt, és a hasonló jellemű embereket hazugságokkal támadták az ellenségeik, 
melyek mintegy őket átjáró nyilak, vagy őket égető parazsak voltak, akkor nekünk sem kell 
meglepődni, ha Isten legkiválóbb szolgái is hasonló támadások kereszttüzébe kerülnek. 

 
5. Jaj nékem, hogy Mésekben bujdosom2638 és a Kédár sátrai közt lakom! 
6. Sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel! 
7. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. 
 
5. Jaj nékem, hogy Mésekben bujdosom. Dávid azt panaszolja, hogy hosszú időn át a 

romlott nép közötti lakozás jutott neki osztályrészül. A helyzete emlékezte annak a 
legnyomorultabb embernek a helyzetére, aki öreg koráig kénytelen fájdalmas száműzetésben 
élni. A Mésekben és a Kédárban lakozók, amint az közismert, keleti törzsek voltak: az 
előbbiek Jáfettől eredtek, ahogyan Mózes tájékoztat az 1Móz10:2-ben, az utóbbiak Ismáel 
fiától (1Móz25:13). Az utóbbiakat az olaszoknak tekinteni, akiket az ókorban etruszkoknak 
hívtak, teljesen abszurd, és a valószínűség legcsekélyebb színezetét is nélkülözi. Egyesek a 
Mések nevet köznévnek tekintik, s miután a משך mashak szó jelentése elhúzni, elnyújtani, úgy 
vélik, hogy a próféta a hosszas száműzetését siratja, melynek a végét egyáltalában nem 
látta.2639 Miután azonban rögtön utána hozzáteszi Kédárt, ami alatt kétségtelenül az 
izmaelitákat érti, nekem kétségem sincs afelől, hogy a Mések alatt az arábiaiakat kell érteni, 
akik a szomszédaik voltak. Ha bárki azon a véleményen van, hogy a mésekiták a nevüket az 
íjászatban tanúsított nagy ügyességük miatt kapták, én nem ellenzem, amennyiben elismerik, 
hogy a próféta – mintha a rablók országába lett volna bezárva – egy kényelmetlen és 
bosszantó lakóhely terhes mivoltát fejezi ki. S bár megnevezi az arábiaiakat, a használt 
kifejezéssel átvitt értelemben a saját honfitársairól beszél, mint ahogyan a pogány 
megnevezést is használja a romlott és elkorcsosult zsidókra.2640 Itt azonban, még több 
szégyent akarván rázúdítani az ellenségeire, akarattal választott olyan nevet, mellyel egyes 
vad és barbár nemzetek elnevezésével illette őket, akik borzasztó kegyetlenségét jól ismerték 
a zsidók. Ezekből a szavakból megtanuljuk, hogy aligha szakadhat nagyobb nyomorúság Isten 
népére, mint mikor olyan körülmények közé kerülnek, hogy szent és ártalmatlan életvitelük 
ellenére mégsem képesek elkerülni a méreggel teli nyelvek rágalmazását. Meg kell jegyezni, 
hogy jóllehet Dávid a saját országában lakott, mégis idegen volt abban, hisz semmi sem volt 
fájdalmasabb a számára, mint gonosz emberek társaságában lenni. Ebből megtanuljuk, hogy 
Isten számára, Akinek a Lelke által szólt Dávid, nincs megvetendőbb bűn, mint a hamis 

                                                
2638 “C’est, en exile.” — Széljegyzet. ”Azaz, száműzetésben.” 
2639 Ebben az értelemben fordítja az igeszakaszt a legtöbb ókori változat. A Septuagintában az η παροικια μου 
εμακρυνθη, „a bujdosásom elnyúlt” szerepel, s ezt követi a szír változat, a Vulgata és az arab változat is. Aquila 
fordítása προσηλυτευσα εν μακρυσμω, „hosszú időn át idegen voltam”, Symmachus változata pedig παροικων 
παριλκυσα, „hosszas bujdosásom volt”. Patrick püspök és dr. Hammond ezeket a szaktekintélyeket követve 
határozói szerkezettel fordítják a משך szót. S jóllehet ezt a jelentést hordozza a szó, Kálvin mégis megjegyzi: 
kevés kétség férhet itt ahhoz, hogy ez egy tulajdonnév. A párhuzamosság, mely sok esetben lehetővé teszi a 
számunkra egy szó pontos jelentésének meghatározását még akkor is, amikor már minden más eszköz csődöt 
mondott, határozottan ezt a magyarázatot támasztja alá. A משך mesech szónak megfelelő kifejezés a következő 
félmondatban a קדר kedar, s miután általánosan elismerik, hogy ez egy hely neve, jogosan nem kérdőjelezhető 
meg, hogy a משך esetében vajon ez-e a helyzet. Másként fordítva megsemmisül az igeszakasz költői szerkezete. 
„Ha”, mondja Phillips, „a határozói szerkezethez ragaszkodunk, akkor a kifejezés nem lehetne גרתי משך hanem 
valami רבת שכנה, vagy ahhoz hasonló a következő igeversben. Sok helyet említettek Mések földrajzi helyeként, 
például Toscanát, Kappadóciát, Örményországot, stb. és ez bizonyítja, hogy az ezzel a néven nevezett konkrét 
hely bizonytalan.” Nyilvánvaló azonban, hogy némely barbár és vad arab törzsről van szó. 
2640 Hasonló kifejezésmód ma sem szokatlan. Így szoktuk törököknek és hottentottáknak nevezni az otromba és 
tudatlan embereket. 
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vádak, melyek elcsúfítják Isten egyházának szépségét, és úgy pusztítják, hogy alig különbözik 
a rablók barlangjától, vagy más helytől, melyek a színen fellépők barbár kegyetlenségétől 
válnak hírhedtté. Nos ha a hely, ahol a jó emberek becsületességét elborítja a hazug ajkak 
vádaskodása, Isten gyermekei számára átalakul a nyomorúságos száműzetés területévé, 
miképpen örvendezhetnének, vagy inkább miképpen kerülhetnék el a legkeserűbb fájdalom 
érzését a világnak olyan részén lakozva, ahol Isten szent nevét rettenetes istenkáromlásokkal 
szentségtelenítik meg, igazságát pedig undorító hazugságokkal homályosítják el? Dávid így 
kiált: Jaj nekem! – mert a hamis testvérek és Ábrahám elkorcsosult nemzetsége között 
lakozva gonoszul bántalmazták és kínozták, jóllehet jó lelkiismerettel viselkedett velük 
szemben.2641 Mivel tehát manapság a római egyházban mindenféle szégyenletes 
gyanúsítgatásokkal becstelenítik meg a vallást, darabokra tépik a hitet, sötétséggé változtatják 
a világosságot, és Isten fenségét a legvaskosabb mocskolódásnak teszik ki, természetesen 
lehetetlenség lesz mindazok számára a lélek nagy felzúdulása nélkül élni ekkora mocsokban, 
akikben a valódi kegyesség bármiféle érzése megtalálható. 

6. Sok ideje lakozik az én lelkem2642 a békességnek gyűlölőivel. A zsoltáros most 
jelképek nélkül és úgymond ujjal mutat2643 azokra, akiket korábban a Mések és Kédár 
kifejezésekkel, nevezetesen a hitszegő izraelitákra, akik elkorcsosultak a szent ősatyáktól, s 
akik inkább csak az izraeliták maszkját viselték, semmint a valódi Izrael magva lettek 
volna.2644 A békesség gyűlölőinek nevezi őket,2645 mert akarattal és szándékos rosszindulattal 
indítanak háborúságot a jók és ártatlanok ellen. Ugyanebből a célból teszi rögtön ez után 
hozzá, hogy a szíve nagyon hajlott a békesség keresésére, vagy inkább teljes mértékben oda 
volt annak szánva, s mindent megpróbált a kegyeik elnyerése végett, a hajlamaik 
csillapíthatatlan kegyetlensége elkerülhetetlenül a károkozásra serkentette őket. Mikor azt 
mondja, magam vagyok a békesség, ez szaggatott, de mégsem homályos kifejezés, mely arra 
utal, hogy semmiféle sérelmet, vagy rosszat sem okozott nekik, ami okot adhatott volna a 
gyűlöletükre, mert a maga részéről mindig békességgel közeledett hozzájuk. Még tovább is 
megy, kijelentve, hogy mikor látta, mekkora haraggal viseltetnek iránta, megpróbálta 
kibékíteni és a jó egyetértésre vezetni őket, mert a megszólalni itt a békesség feltételeinek 
felkínálását jelenti baráti lélekkel, vagy a kibékülésről szóló beszédet. Ebből még 
nyilvánvalóbb, mennyire vad és durva volt Dávid ellenségeinek gőgje, mivel még azt is 
elvetették, hogy beszéljenek vele – azzal az emberrel, aki csak jóra szolgált rá a részükről, és 
aki soha semmilyen vonatkozásban sem sértette meg őket. Ebből a példából megtanuljuk, 
hogy nem elégséges az istenfélőknek tartózkodni mások megsértésétől, de meg is kell 
kísérelniük kedvességgel kiengesztelni és a jóakarat felé terelgetni őket. Ha pedig elvetik a 
mértékletességüket és a kedvességüket, akkor türelemmel kell várakozniuk, amíg Isten végül 
fellép a mennyből a védelmezőjükként. Emlékezzünk azonban arra, hogy ha Isten nem nyújtja 
                                                
2641 “D’autant que dcmeurant entre des faux freres et une race bastardc d’Abraham, a tort il est par eux molest et 
tourment (cornroe ainsi soit th’envers eux il se porte en bonne conscience.” 
2642 A lelkem, azaz én. 
2643 „Et (par maniere de dire) monstre au doigt ceux”, stb. 
2644 “Aseavoir les Israelites desloyaux qui avoyent forligne’ des saincts Peres, et qui estoyent plustost des 
masques d’Israclites, que non pas une vraye semence d’Israel.” 
2645 A békesség gyűlölőinek, a következő versben pedig viadalra készeknek nevezve azokat, akik között most él, 
az ihletett szerző valószínűleg azokra az arab törzsekre utal, akiket az 5. versben említett, s akiket a 
kialakulásuktól fogva egészen mostanáig békesség gyűlölete és a készség a hadakozásra jellemzett. Dr. Shaw így 
ír ezekről a barbár törzsekről, akiket még napjainkban is meg lehet találni, s akiknek a jelleme és a szokásai is 
ugyanolyanok, mint voltak a zsoltáros korában: „Az arabok a természetüknél fogva tolvajok és árulók, s 
megtörténik, hogy pont azokat verik le és fosztják ki, akik az előző este a barátság és a vendégszeretet minden 
jelével elhalmozták. Nemcsak az idegenek támadásával vádolhatók, mert megtámadnak majdnem mindenkit, 
akit fegyvertelennek és védtelennek találnak, hanem azzal a kiengesztelhetetlen és öröklött gyűlölködéssel is, 
amely folytonosan fennáll közöttük, szó szerint beteljesítvén ezzel Hágár próféciáját, miszerint Ismáel 
’vadtermészetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene’.” 
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ki azonnal a kezét a mi oldalunkon, akkor kötelességünk a késlekedés okozta fáradtságot 
Dávidhoz hasonlóan hordozni, akit ebben a zsoltárban hálát adni látunk Istennek a 
szabadulásáért, miközben mintegy belefáradván a várakozásba, a hosszú elnyomatást siratja, 
aminek az ellenségei részéről volt kitéve. 
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121. zsoltár 
 
A zsoltáros az igazi hívőket egyrészt buzdítani akarja arra, hogy bízzanak Isten 

segítségében, másrészt tanítani akarja arra, hogy bízzák rá magukat az Ő védelmére. Ezért 
először is kijelenti: bármerre is nézünk, máshol lehetetlenség üdvösséget találni, másrészt 
fennkölt kifejezésekkel magasztalja Istennek a kegyesek védelmében megmutatkozó atyai 
gondoskodását. 

 
1. Grádicsok éneke. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én 

segítségem.2646 
2. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. 
 
1. Szemeimet a hegyekre emelem. Az ihletett szerző, bárki is volt az, a zsoltár 

megnyitójában látszólag egy hitetlen ember személyében szólal meg. Miután Isten az 
áldásaival vezérli hívő népét, s önszántából találkozik velük, ezért ők a maguk részéről rögtön 
Rá emelik a szemeiket. Mi hát a jelentése a próféta eme bizonytalan nézésének, aki most úgy 
tekinget jobbra-ballra, mintha a hit nem Istenhez irányítaná őt? Erre azt válaszolom, hogy a 
kegyesek gondolatai soha nem maradnak úgy meg Isten Ígéjén, hogy ne térnének el attól 
valamely csábítás első impulzusára, s különösen akkor, ha veszélyek nyugtalanítanak, vagy 
valamiféle fájdalmas kísértés támad bennünket. Aligha lehetséges ugyanis a számunkra, akik 
oly földhözragadtak vagyunk, hogy ne induljunk meg a nekünk mutatott csábítástól, amíg az 
elménk meg nem zabolázza magát, és nem fordul vissza Istenhez. A mondatot azonban 
magyarázhatjuk úgy is, mintha feltételes formában állna itt. Bármit is gondolunk arról, hogy 
mit akart itt mondani a próféta, az biztos, hogy minden reménység, ami elvon minket Istentől, 
hiábavaló és csalóka. Ha a mondatot így értelmezzük, akkor nem szabad a zsoltárost úgy 
értenünk, mint aki önmagában okoskodik, vagy arra készül, hanem csak azt jelenti ki, hogy 
azok fáradsága kárba vész, akik Istent figyelmen kívül hagyva körbe-körbe nézegetnek, s 
hosszú, és kacskaringós utakat járnak be az orvosság keresésében a problémáikra. Valóban 
biztos, hogy így beszélvén önmagáról, olyan betegséget mutat fel nekünk, ami az egész 
emberiséget megfertőzte. Sőt még azt sem lesz alkalmatlan feltételeznünk, hogy a saját 
tapasztalatából kiindulva volt kénytelen így beszélni, mert akkora a számunkra természetes 
következetlenségünk, hogy amint valami félelem megérint, azonnal minden irányba 
tekingetünk, amíg a hit vissza nem von ezektől a tévelygő vándorlásoktól, s kizárólagosan 
Istenhez nem irányít. Az összes különbség hívők és hitetlenek között ebben a vonatkozásban 
az, hogy jóllehet mindenki hajlamos a megtévedésre és könnyedén becsapható 
ravaszságokkal, mégis, a Sátán a hitetleneket ejti rabul a bűbájaival, míg Isten a hívőket 
illetően kijavítja a természetük fogyatékosságát, s nem engedi meg nekik, hogy kitartsanak a 
tévelygésben. A próféta szavainak jelentése teljesen világos: még ha az egész világ, közöttük 
a leghatalmasabbak segítsége is fel van nekünk kínálva, mégsem szabad máshol biztonságot 
keresni, mint Istenben. Sőt, mikor az emberek már belefáradtak az orvosságok hosszas 
keresésébe hol itt, hol ott, végül majd tapasztalatból tanulják meg, hogy nincsen biztos 
segítség máshol, csak egyedül Istenben. A hegyek szó alatt a próféta mindent ért, ami nagy, 

                                                
2646 Phillips, aki valószínűnek véli, „hogy a zsoltárt pont akkor írták, amikor az izraeliták megkezdték az utazást 
a szülőföldjükre”, így magyarázza az igeverset: „Szemeimet a hegyekre emelem, azaz a Sionra, a Tábor-hegyre, a 
Kármelre, de főleg az elsőre, mert az volt a szövetség ládájának helye, következésképpen az izraeliták úgy 
tekintettek rá, mint minden jó forrására. Ott kerestek segítséget, valahányszor csak a körülmények szükségessé 
tették a várt támogatást, ahogyan megtudjuk ezt a Zsoltárok könyvének különböző részeiből. Lásd Zsolt14:7, 
Zsolt30:3.” A visszatérés közben Babilonból hány vágyakozó és izgatott pillantást vetettek a zsidók kelet felé, 
Palesztina hegyeire, s hány felpezsdítő és szent érzelem töltötte be az elméiket, mikor meglátták azokat! 
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vagy kiváló ebben a világban, s azt a leckét tanítja nekünk, hogy minden efféle kegyességet 
semminek kell tartanunk. 

Emellett ezeket az igeverseket összekapcsoltan kell olvasni, ami ezt az értelmet 
kölcsönzi nekik: Mikor felemelem a szemeimet a hegyekre, végül majd megtapasztalom hogy 
elhamarkodott és haszontalan hibába estem, amíg Istenre nem emelem azokat és nem tartom 
rajta. Egyben azt is meg kell jegyezni, hogy Istent ezen a helyen nem hiába nevezi ég és föld 
Teremtőjének. Ezzel akarta közvetve megfeddeni az emberek hálátlanságát, mikor nem 
elégszenek meg az Ő hatalmával. Ha teljesen komolyan elismernék Őt Teremtőnek, akkor 
arról is meg lennének győződve, hogy miután az egész világot a kezében tartja, s úgy 
kormányozza, ahogyan jónak látja, ezért végtelen az Ő hatalma. Mikor azonban a szeszélyeik 
vak zabolátlansága hajtja őket, akkor Őmellette máshoz is folyamodnak, megfosztván Őt a 
jogaitól és a birodalmától. Ezen a módon kell Istennek ezt a titulusát a szóban forgó témára 
vonatkoztatnunk. Ez azt jelenti, hogy miközben a természetünknél fogva izgatottabbak 
vagyunk a kelleténél a megkönnyebbülés és a jóvátétel keresésében a megpróbáltatásaink 
során – különösen, ha valamilyen közvetlen veszély fenyeget minket – mégis ostobán és 
tévesen cselekszünk, ha ide-oda futkosunk a kanyargós labirintusokban. Ezért zablát kell 
vetnünk az értelmi képességeinkre, hogy semmi más felé ne forduljanak Istenen kívül. Azok 
véleménye sem alkalmatlan, akik úgy vélik, hogy a héber אל el szó, amit a -ra, -re raggal 
fordítottunk az על al helyett szerepel, melynek jelentése: fölé, így a teljes igeszakasz jelentése: 
az emberek, nézzenek bármilyen magasra, nem találnak valódi üdvösséget, csak Istenben. 

 
3. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. 
4. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője! 
5. Az Úr a te őriződ, az Úr a te védelmed2647 a te jobbkezed felől. 
 
3. Nem engedi, hogy lábad inogjon. Itt a próféta, hogy visszahívja a kegyeseket a 

helyes útra, s megvédje őket minden csábítás befolyásától, melyek el szokták vonni az 
elméiket, kijelenti, hogy bármiféle előnyöket is óhajtanak, vagy remélnek a világi emberek a 
világtól, az igaz hívők bőséggel megtalálják mindazt egyedül Isten kezéből. Nemcsak 
hatalmat tulajdonít Istennek, de azt is tanítja:Ő úgy viszonyul hozzánk, hogy minden 
vonatkozásban tökéletes biztonságban fog minket megőrizni. Miután valahányszor csak Isten 
hatalmát magasztalják, sokan rögtön így válaszolnak: nagyon igaz, hogy ha akarja, meg tudja 
tenni ezt és ezt, de nem tudjuk bizonyosan, mik az Ő szándékai. Ebben az igeszakaszban tehát 
Istent úgy mutatja be a kegyeseknek, mint az őrizőjüket, hogy szilárd meggyőződéssel 
támaszkodhassanak az Ő gondviselésére. Amiképpen az epikureánusok, akik azt képzelik, 
hogy Isten egyáltalában nem törődik a világgal, ezzel kioltanak minden kegyességet, így azok 
is, akik úgy vélik, hogy Isten a világot csak általános és zűrzavaros módon kormányozza, az 
emberek elméit bizonytalanságban, önmagukat pedig a folytonos hullámzásban és 
aggodalomban tartják. Röviden, az emberek szíve soha nem fogja komolyan segítségül hívni 
Istent, amíg az őriző mivoltának igazságát mélyen bele nem vésik az elméjükbe. A zsoltáros 
kijelenti: Isten azért őrizőnk, hogy megtarthasson minket. Az itt használatos héber מוט mot szó 
jelentése mind megcsúszni, vagy elesni, mind reszketni, vagy tántorogni. S jóllehet gyakran 
megtörténik, hogy az istenfélők tántorognak, sőt már-már teljesen elesni is készek, mégis, 
miután Isten tartja meg őket a hatalmával, ezért mondja, hogy egyenesen állnak. S miután 
aminket minden pillanatban fenyegető sok veszély között nehezen tudunk megszabadulni 

                                                
2647 Károlinál: árnyékod – a ford. A héber צל tsel szó árnyékot jelent, ezért feltételezték, hogy „a te árnyékod a te 
jobbkezed felől” jelképes kifejezés, mely egy fa árnyéka által nyújtott védelmet jelent a Nap tikkasztó sugaraival 
szemben, vagy arra a szokásra utal, mely főként a trópusi országokban uralkodik, ahol a Nap erőteljes sugarait 
hordozható eszközzel, például esernyővel, vagy napernyővel tartják távol. A szó gyakran szerepel 
általánosságban védelem jelentéssel: 4Móz14:9, Ézs30:2, Jer48:35. 
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minden aggodalomtól és félelemtől, a próféta egyben arról is bizonyságot tesz, hogy Isten 
szüntelenül ügyel a biztonságunkra. 

4. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!2648 S hogy minden egyes 
embert a közös szövetség megfontolására szólítson fel, úgy mutatja be az isteni gondviselést, 
mint az egyház egészére kiterjedő valamit. S hogy közülünk mindenki bizonyos legyen abban, 
hogy Isten kegyelmes lesz irántunk, mindig az általános ígéretekkel kell kezdenünk, ami Isten 
egész népének adatik. A nem szunnyad és nem alszik kifejezésforma helytelen lesz más 
nyelveken, ha a népnyelvi kifejezéssel olvassuk, ami nem más, mint a nem alszik, sőt nem 
szunnyad, de mikor a héberek megfordítják a sorrendet, akkor tulajdonképpen a nagyobbtól a 
kisebb felé érvelnek. Az igeszakasz jelentése tehát: mivel Isten soha nem szunyókál még a 
legcsekélyebb mértékben sem, ezért nem kell félnünk attól, hogy bármi baj ér, amíg alszik. A 
próféta célja most már világos: meg akarván győzni az igazi hívőket arról, hogy Isten 
konkrétan mindegyikükről speciális módon gondoskodik, előhozakodik azzal az ígérettel, 
amit Isten az egész népnek tett, Istent jelenti ki egyháza őrizőjének, hogy ebből a az általános 
alapelvből, mint forrásból mindenki meríthessen magának. Ennek megfelelően, rögtön ez után 
mindenki nevében önmagához szólva jelenti ki: Az Úr a te őriződ, hogy senki se vonakodjon 
önmagára vonatkoztatni, ami Izrael egész népére tartozik. Emellett Azért nevezi Istent jobb 
kéz felőli védelemnek, hogy megtanítsa: nem kell messzire mennünk Őt keresvén, mert kéznél 
van, azaz mellettünk áll, hogy megvédhessen minket. 

 
6. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.2649 
7. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. 
8. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké! 
 
6. Nappal a nap meg nem szúr téged. Ezekkel a kifejezésformákkal a zsoltáros azokat 

az előnyöket magasztalja, melyek abból származnak, hogy Isten velünk van, s egy 
szinekdoché segítségével egy konkrét részlegességgel jelenti ki általánosságban, hogy a 
kegyesek biztonságban lesznek minden szerencsétlenségtől, mert az isteni hatalom védi őket. 
A nyelvezet metaforikus, az éjszaka hidege és a nappal heve jelentenek minden fajta 
kellemetlenséget. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy bár Isten népének másokkal együtt 
közösen kijuthat az emberi élet nyomorúságaiból, ám az Ő árnyéka mindig az ő oldalukon 
lesz, megvédvén ezzel őket minden ártalomtól. A próféta nem ígéri viszont a boldogság és a 
kényelem olyan állapotát a kegyeseknek, mely magában foglalná a mentességet minden 
bajtól. Csak a bánatuk enyhítése végett tárja eléjük a vigasztalást, hogy érdekeltek lévén az 
isteni tervben, biztonságban lesznek minden halálos ártalomtól. Ezt a dolgot jobban is kifejti a 
következő igeversekben, ahol elmondja: Isten úgy őrzi meg a népét minden gonosztól, hogy 

                                                
2648 A pogányok között uralkodott az a nézet, miszerint az isteneik időnként alszanak, s nincsenek tudatában 
imádóik szükségleteinek. Illés így szólt ironikusan a Baál követőihez: „Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten! 
Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserken” (1Kir18:27). Nagyon más 
volt Izrael őrzőjének a jelleme. Ő nem szüneteltette őriző gondoskodását a népe felett azzal, hogy napközbeni 
könnyed szunyókálásba merült, vagy éjjelente aludt volna, mikor az ember fáradt szerkezete nyugalmat keres és 
követel magának. 
2649 Ez látszólag utalás először is a napszúrásra, ami a forró országokban annyira végzetes, hogy néha azonnali, 
vagy legalábbis gyors halált okoz, vagy ha az illető életben is marad, életének hátralevő napjaira megbolondul. 
Viszonylag kevesen élnek túl és épülnek fel teljesen egy efféle esetből. Ami a holdszúrást illeti éjjel, az első 
ránézésre nem ennyire világos. Egyesek azt feltételezik, hogy azzal a népszerű hiedelemmel összhangban beszél, 
ami a feltételezések szerint Keleten volt elterjedt a holdsugaraknak az emberi testre gyakorolt káros hatásáról, s 
jóllehet semmi alapja sem volt, mégis a Holdat hibáztatták az éjszakai megfázásért és verítékezésért. Valószínű 
azonban, hogy a holdszúrás alatt egyszerűen csak az éjszakai hidegre utal, amely nagyon vészes hatással lehet az 
ember szervezetére, különösen olyan keleti országokban, mint Palesztina, ahol a hirtelen az átmenet a nap 
szélsőséges hőségétől az éjszaka szélsőséges hidegébe. 
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megtartja életüket biztonságban. A kijelentés előttünk a szövegben valóban általános, de 
utólag meghatározza az emberi élet fő részeit. 

8. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet. Ez azt jelenti: bármit is felvállalsz, illetve 
bármibe is kezdesz életed során, annak boldog és sikeres vége lesz. Isten kétségtelenül a 
Szentlelkével irányítja a szolgáinak bölcs nyugalmát, de nekem úgy tűnik, hogy ez az 
igeszakasz inkább a sikeres dolgokra vonatkozik. Ha azonban bárki a kiterjedtebb jelentést 
tulajdonítaná neki, én nem ellenzem. Nekem elegendő felkarolni azt a jelentést, ami 
vitathatatlanul biztos és szilárd, miszerint Isten folytonosan a vezetője lesz népének, s a 
kezének kinyújtásával vezeti majd őket a szívük kívánságain át az elejétől a végéig. Azután 
fontos megemlíteni az okot is, amiért a próféta oly gyakran ismételgeti, amit röviden egyetlen 
szóval is a kellő világossággal fejezett ki. Az efféle ismétlés az első ránézésre feleslegesnek 
tűnik, mikor azonban fontolóra vesszük, hogy mennyire nehéz a bizalmatlanságunkon 
javítani, könnyen meglátjuk: nem helytelenül időzik az isteni gondviselés ajánlásánál. Milyen 
kevesen vannak, akik megadják Istennek a Megtartó tisztességét, hogy ezzel aztán meg 
legyenek győződve a saját biztonságukról, s Őt hívják segítségül a veszedelmeik közepette! 
Épp ellenkezőleg, még ha látszólag már nagyon is megtapasztaltuk, mit jelent Isten védelme, 
akkor is azonnal úgy reszketni kezdünk a hulló falevél zörejére, mintha Isten teljes mértékben 
elfelejtett volna minket. Belegabalyodván a megannyi szentségtelen kételkedésbe, s oly 
hajlamos lévén a bizalmatlanságra, ebből az igeszakaszból megtanuljuk: ha ez a néhány 
szavas mondat nem elégséges a számunkra, akkor össze kell szednünk mindazt, ami csak az 
egész található Szentírásban Isten gondviseléséről mindaddig, amíg ez a tanítás: „Isten mindig 
vigyáz ránk” mélyen bele nem gyökerezik a szívünkbe. Így a rátámaszkodás által egyedül az 
Ő őrizetére búcsút inthetünk minden hiábavaló világi magabiztosságnak. 
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122. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Dávid gratulál magának és az egész egyháznak, amiért végül 

székhely lett kijelölve a szövetség ládája számára, s amiért Isten kiválasztott egy helyet, ahol 
az Ő nevét kell folyamatosan segítségül hívni. Ez után, a kegyesek ösztökélése és bátorítása 
végett a szentély dicséretébe történő bekapcsolódásra, röviden kijelenti: a nép virágzó állapota 
attól függött, hogy Isten Jeruzsálemet választotta királyi székhelyül, aminek következtében 
volt az a célja, hogy óvja, fenntartsa és támogassa az Ő népet. 

 
1. Grádicsok éneke, Dávidtól.2650 Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk 

el az Úr házába! 
2. Ott állnak2651 a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem! 
3. Jeruzsálem, te városnak épült, önmagában együttesen teljes!2652 
 
1. Örvendezek, mikor mondják nékem. Isten gyakran mondta Mózesnek, hogy az ő 

szentélye egy napon majd egy szilárd és fix helyen fog állni, mégis, Mózes korától számítva 
több, mint ezer éven át vitték a szövetség ládáját az egyik helyről a másikra, mintha csak 
zarándokúton lett volna. Végül kijelentetett Dávidnak, hogy a Sion hegye az a hely, amit Isten 
a ládája helyéül kijelölt, és ahol a templomának is fel kellett épülnie. S miután Dávid ezt a 
kijelentést rendkívül nagy örömmel vette, ezért jelenti ki, hogy örömmel látta ebben a 
dologban a népet is teljes egyetértésben. Ezt a körülményt nem kellően vették figyelembe, s a 
fordítók ennek következtében alkották meg a boldogtalan fordítást, miszerint örültem 
azoknak, akik azt mondták nekem. Az efféle fordítás azonban csak kissé teszi homályossá a 
mondat értelmét, de a Septuaginta és a Vulgata fordításai, melyek az igevers második 
igéjének tárgyatlan jelentést adnak, teljességgel lerontják az eredeti mondanivalót: örültem a 
nekem mondott dolgoknak. Elismerem, hogy a szó szerinti fordítás az örültem azokban, akik 
azt mondták nekem, nem szokatlan azonban, hogy a ב beth betűt, melynek jelentése általában 
a -ban, -ben, a mikor időhatározóval fordítják, s itt a szövegkörnyezet megköveteli ezt a 
fordítást. Dávid arról tesz bizonyságot, hogy kettős örömöt érzett a szívében, mikor látta, 
hogy az egész nép egyetért a jóslat iránti engedelmességben, mely szerint a Sion hegye a hely, 
amit Isten az Ő ünnepélyes tiszteletére kiválasztott. Ebből a példából azt tanuljuk meg, hogy a 
mi örömünknek is meg kell kettőződnie, mikor Isten az Ő Szentlelke által nemcsak az Ő Ígéje 
iránti engedelmességre formál minket, de ugyanezt a hatást váltja ki másokból is, hogy 
ugyanabban a hitben egyesülhessünk. Az emberi természet oly makacs és lázadó, hogy az 

                                                
2650 „A zsoltár refrénje”, mondja Jebb, „a שלום, békesség. A szójáték nagyon figyelemre méltó: שם ott és שם név, 
5-6. sorok, שבטים nemzetségek, 5. sor, 7 משפט. sor. Azután a 9. és azt követő sorokban שאלו imádság, שלום 
békesség, ירושלים Jeruzsálem, ישליו virágozni fog, שלוה bővelkedés.” – Jebb’s Literal Translation of the Psalters, 
with Dissertations, 1. kötet. A zsoltár szerzőjéről és néhány bibliakritikus ama véleményéről szólva, miszerint 
nagyjából a zsidók Babilonból való hazatérésének idején írták, ezt mondja: „A már említett rendkívüli szójáték a 
megírás későbbi időpontját is valószínűsítheti (Dávid korához viszonyítva). De mégsem tudok másra gondolni, 
mint hogy a zsoltár neki tulajdonítása erőteljesebb belső bizonyítéknak köszönhető. Jeruzsálemnek, Dávid 
szeretett városának, és Dávid háza székeinek említése, valamint a Dávidnak oly hangsúlyosan megígért 
békesség, mint a fiára, Salamonra ruházott áldás visszatérése mind-mind olyan körülmény, melyek együttvéve 
olyan jelleget adnak ennek a zsoltárnak, ami nyilvánvalóan a királyi zsoltáros korára teszi.” – Ugyanott, 2. kötet. 
2651 Károlinál: álltak – a ford. “Ou, ont este.” — Széljegyzet. “Vagy, álltak.” 
2652 A Károli-fordítás szerint: Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város! – a ford. „Szó 
szerint: Jeruzsálem, mint önmagához kapcsolódóként épült város, azaz olyan, melynek részei egymáshoz 
kapcsolódnak, egyetlen szilárd egészet alkotva. Dávid kora előtt a Sion nem volt része Jeruzsálemnek, és Milló 
sem látszik annak, de ő hozzáadta, és fallal vette körül ezeket (2Sám5:7, 9, 1Krón11:7-8). Salamon ez után 
hozzákapcsolta a Mórija hegyét is, ahol felépült a temploma.” – Cresswell. 
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emberiség nagyobbik része elkerülhetetlenül zúgolódik Isten ellen, valahányszor Ő megszólal. 
Nem csekély alapunk van tehát az örömre, mikor valamennyien harmóniában velünk együtt 
Isten oldalára állnak. Azok, akik így fordítják az igeszakaszt: azokkal, akik ezt mondják 
nekem, az alábbi jelentést vezetik le: Örömömet lelem azok társaságában, akik Isten 
szolgálatára csalogatnak, s a társaságomnak ajánlkoznak, hogy együtt mehessünk a 
szentélybe. A második versből azonban még nyilvánvalóbbá válik, hogy az öröm, melyről 
Dávid beszél, abból fakad, hogy látta a népe a hit készséges engedelmességével egyetérteni a 
mennyei jóslattal a szövetség ládájának törvényes és állandó helye kiválasztását illetően. Ezek 
után ugyanis rögtön ez következik: 

2. Ott állnak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem! A héber szövegben valóban 
múlt időben szerepel az ige, amit nem lenne alkalmatlan megtartani. Mivel azonban csekély 
jelentőségű, hogy az egyik, vagy a másik olvasatot választjuk, én az olvasóimra bízom, 
melyiket választják. Dávid azt a nyelvezetet ismételgeti, melyen a legtöbb istenfélő általában 
ki szokták fejezni magukat – miszerint végül majd biztos lábakon fognak állni Jeruzsálemben, 
mert Isten oda akarta helyezni a szentélyét, ami addig gyakran változtatott tartózkodási helyet, 
ahogyan helyről helyre vitték. A láda eme zarándokutas állapotával Isten arra emlékeztette a 
népet, hogy nem ok nélkül mondta Mózes által azt, amire nemrég utaltam. Így valahányszor 
csak az egyik helyről a másikra vitték a szövetség ládáját, Isten azzal serkentette az ő 
szolgáinak szívét, hogy vágyakozzanak valami végleges hely kijelölésére a láda számára, és 
imádkozzanak azért. Emellett a tartózkodási helyének ez a kijelölése nem éppen csekély 
jelentőségű dolog volt. Miközben ugyanis gyakran változtatta a helyét, a nép hite 
bizonytalanságban maradt, mikor Isten állandó tartózkodási helyet választott annak, azzal 
még egyértelműbben bizonyságot tett arról is, hogy ő lesz a népe örök és változhatatlan 
védelmezője. Nem meglepő tehát látni a kegyeseket, amint hálásan elismerik, hogy a lábaik, 
melyek eddig helyről helyre vándoroltak, most szilárdan megállnak Jeruzsálem kapuiban. 
Igaz, hogy a láda sokáig Silóban volt (1Sám1:3), de miután Isten nem tett ígéretet azzal a 
hellyel kapcsolatosan, az nem lehetett az isteni jelenlét ama jelképének állandó tartózkodási 
helye. Épp ellenkezőleg, amint majd látjuk a Zsolt132:14-ben, ahol megmondta a Sionról: „Ez 
lesz nyugovóhelyem örökre”, így a kegyesek erre az ígéretre támaszkodva magabiztosan 
dicsekedhetnek azzal, hogy a lábaik ezután megnyugodhatnak és szilárdan megállhatnak. 
Emellett miután Krisztus, Akiben „lakozik az istenségnek egész teljessége testileg” (Kol2:9), 
s Aki a mi valódi Immanuelünk (Ézs7:14), most közöttünk lakozik, még nagyobb örömre 
adott nekünk okot. Hálátlanok és ostobák vagyunk tehát, ha az „ímé én ti veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig” (Mt28:20) ígéret nem okoz nekünk rendkívüli örömöt, 
különösen, ha látjuk, hogy ezt az ígéretet bárhol nyilvánosan és egyetértéssel fogadják el. 
Amit az imént idéztem az Úr megnyugvásáról, az végül Krisztus személyében teljesedett be, 
amint az világosan kiderül az Ézs11:10-ből: „az ő nyugodalma dicsőség lészen”, ahol a 
próféta nem Krisztus temetéséről beszél, amint azt egyes magyarázók tévesen feltételezik, 
hanem az egyház jövőbeli megkülönböztetéséről. 

3. Jeruzsálem, te városnak épült. Itt Dávid elkezdi Jeruzsálem dicséretének ünneplését, 
s teszi ezt abból a célból, hogy egységesen állhatatos kitartásra buzdítsa a népet az 
engedelmességükben. Nagyon fontos volt az istenfélők elméje számára, hogy ne ide-oda 
hányattassanak, hanem állandóan arra a városra irányuljanak, ami a szent egység köteléke 
volt. Mikor a nép két testületre osztott, az a mélabús pusztulás kezdete volt. Nem meglepő 
tehát, ha látjuk Dávidot ekkora komolysággal dicsérni az Isten által kiválasztott helyet, mikor 
az egyház jóléte először is Ábrahámnak az Istent ott tisztán, a törvények előírt rendeléseinek 
megfelelően imádó gyermekeitől függött, másodszor pedig attól, hogy elismerték a trónt, amit 
ugyanaz az Isten állított fel a saját tekintélyével, majd vette azt védelmébe. Mikor azt 
olvassuk, hogy Jeruzsálem városnak épült, azt nem szabad úgy érteni, hogy csak annak a 
városnak a falaira, tornyaira, vagy árkaira vonatkozik, hanem főleg a jó rendre és a szent 
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államigazgatásra, ami jellemző volt rá, bár elismerem, hogy van ebben némi utalás az ókori 
állapotára is. Sálem valóban város volt a kezdetektől fogva, mikor azonban Isten a királyság 
fejévé választotta, megváltozott a kinézete, sőt bizonyos fokig a természete is, így elkezdett 
rászolgálni a jól szabályozott város megnevezésre. Első ránézésre szegényes dicséretnek tűnik 
Jeruzsálemet városnak nevezni, de meg kell jegyezni, hogy itt úgy van bemutatva, mint az 
egész világon páratlan valami – mely minden más várost megelőz, melyek hiába próbálnak 
meg a nyomába érni. Így beszélve Dávid természetesen nem akarja megfosztani a többi várost 
attól a rangtól, amely azokat megilleti, csak Jeruzsálemet emeli magasabbra, hogy 
mindegyikük fölé emelkedjen, mint meg van írva Ézsaiásnál (Ézs2:2) a Sion hegyéről: 
„erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál”. 
Abban az igeszakaszban ezt az alacsony hegyet kívánva felmagasztalni, a próféta 
lealacsonyítja a világ legmagasabb hegyeit, nehogy azok elhomályosítsák a dicsőségét. Dávid 
itt hasonlóképpen jelenti ki: Jeruzsálem egybeszerkesztett, mint város, s ezzel igyekszik 
rávenni az istenfélőket, hogy ne tekingessenek minden irányba szerteszét, hanem elégedjenek 
meg az Isten által kiválasztott várossal, mert sehol nem találják majd a párját. Miután 
megalázott minden más várost, néhány szóban megmutatja Jeruzsálem kiválóságát, rendesen 
felépítettnek, vagy a részei tekintetében illően és gondosan egybeszerkesztettnek mondván 
azt. Egyesek ezeket a szavakat szó szerinti, nem jelképes kifejezéseknek tekintik, miszerint a 
lakosai békességben és egységben élnek. Én azonban nem tekintem helytelennek azt a 
feltételezést, mely szerint jelképesen írják le a város békés állapotát. A városlakók között 
uralkodó, őket egyesítő kölcsönös egyetértést hasonlítja tehát az együttesen ügyes és elegáns 
kivitelezéssel megtervezett épületekhez, így semmi tökéletlen sincs abban, ahogy 
összekapcsolódnak, vagy szétválnak, minden tökéletes harmóniában van. Ezzel tanítja nekünk 
Dávid azt, hogy az egyház csak akkor maradhat meg a biztonság állapotában, mikor 
egyetértés uralkodik benne, s mikor a hittől és a könyörületességtől egyesítve szent egységben 
van. 

 
4. A hová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul 

Izráelnek,2653 az Úr nevének tiszteletére. 
5. Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei. 
 
4. A hová feljárnak a nemzetségek. Dávid itt két megtisztelő jelzővel illeti 

Jeruzsálemet, szent és kijelölt helynek nevezve Isten nevének segítségül hívására, valamint a 
királyi trón helyeként is említve, ahová az egész népnek fel kellett járnia igazságtételre. A 
teljes üdvösségünk ettől a két dologtól függ: nevezetesen hogy Krisztus nekünk adatott 
Főpapunkként, s kijelöltetett uralkodó Királyunkként. Ezt mutatta meg Isten az Ő ókori 
népének a jelképekkel. A Sion hegyén felállított szentély a hitüket Krisztus lelki papságán 
volt hivatott megtartani, Dávid királyságával pedig Krisztus királyságának előképe tárult a 
szemük elé. A zsoltáros tehát először is azt mondja, hogy Isten törzsei, vagy nemzetségei 
feljárnak majd Jeruzsálembe, majd rögtön ez után hozzáteszi: ott lesznek az ítélőszékek, 
melyeken Dávid és az utódai fognak ülni. Isten pedig azért akarta, hogy csak egy templom és 
egy oltár legyen, hogy a nép ne essen a különféle babonaságokba. Dávid tehát kijelenti: ezt a 
                                                
2653 Walford fordítása: „Izrael alapításának megfelelően”. Phillips hasonló fordítást fogad el, amit az alábbi 
megjegyzéssel támaszt alá: „עדות, bizonyság, tehát rendelés, vagy törvény. Amyraldus szerint: ’Quacunque re 
Deus voluntatem suam significet, id Dei testimonium solet appellari’. A כ kötőszót ehhez a szóhoz 
kapcsolódónak kell tekinteni. A szóban forgó rendelés megtalálható a 2Móz23:17-ben és az 5Móz16:16-ban, 
ahol meg van parancsolva Izrael törzseinek, hogy a három nagy ünnepen gyűljenek össze az Úr előtt. A 
gyülekezés helye az a hely, amit Isten választott a láda tartózkodási helyének, ami először Silóban, majd utána 
Jeruzsálemben volt.” Horne püspök, valamint French és Skinner olvasata: „az Izraelnek adott bizonyság szerint”, 
ami pontosan ugyanazt jelenti. A bizonyság, magyarázzák, azt a parancsot jelenti, amit az izraeliták kaptak a 
Mózes 5. könyvéből idézett szakaszban. 
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helyes Isten saját szája jelölte ki, hogy Isten minden családja, vagyis a tizenkét törzs ott 
gyűlhessenek egybe mindenfelől. S hogy még világosabban kifejezze, milyen fontos volt 
Istennek ezt a tiszteletét tisztán és egészében megőrizni, azt mondja, hogy ez bizonyság volt. 
Az itt használt főnév az עוד ud igéből származik, melynek jelentése bizonyságot tenni, vagy 
szerződést kötni. S ez a szó itt az Isten és a nép közötti kölcsönös nyilatkozatot, vagy 
egyezséget jelenti. A próféta lényegében ezt mondja: mikor a törzsek eljönnek ide, az nem 
véletlenül történik majd, a saját fantáziájuktól vezettetve, hanem mert Isten a saját szájával 
hívja őket. Ez tehát azt jelenti, hogy a Jeruzsálemben tartott szent gyülekezések nem lesznek 
hiábavalók és haszontalanok, mivel Isten kötött szövetséget a néppel, meghatározván és 
kijelölvén a helyet az Ő szolgálatához. Ebből megtanuljuk, hogy Isten igazi temploma 
megítéléséhez figyelembe kell vennünk az itt tanított tantételt. A kort illetően, amelyben 
Dávid élt, miután Isten örökbe fogadta a zsidó népet, és miután az volt az Ő akarata, hogy 
végezzék az Ő nevének külsődleges dicséretét, ezért előírt nekik egy szabályt, amit 
törvényellenes volt megszegniük. Így mikor az istenfélők összegyűltek a Sion hegyén, nem 
ostobaságból, vagy megfontolatlan buzgalomból, illetve a saját elméjük indíttatásából mentek 
oda, mintha azokra az emberekre hasonlítanának, akik naponta találnak ki a saját 
elképzeléseikből kiindulva megszámlálhatatlanul sokféle istentiszteletet. A kegyesek azonban 
Isten parancsára jöttek ott össze, hogy a Sion hegyén dicsérhessék Őt, s ezzel az Ígével a 
próféta arra is céloz, hogy minden más templom szentségtelen, s minden más vallás tévelygő 
és romlott, mert nem felelnek meg az Isten Ígéjében lefektetett szabálynak. Ezután hozzáteszi 
ennek a szerződésnek, vagy szövetségnek a célját, ami nem volt más, mint Isten nevének 
tisztelete. S valóban az a célja az örökbefogadásunknak, hogy minden jó dologért Istennek 
adjuk a dicsőséget, tehát minden cselekedetünknek a célja is ez. 

5. Mert ott ülnek az ítélőszékek. Úgy érti, hogy a királyság trónja, Jeruzsálemben volt 
felállítva, vagy elhelyezve, vagy ott volt az állandó helye. S annál a népnél valamiféle rend az 
ítélkezésekben mindig is létezett. Ezek azonban korábban bizonytalan állapotban voltak, s 
gyakran változtak, végül azonban Isten Dávid személyében elrendelte az új kormányzást, 
melynek folytatólagosnak kellett lennie. Az Ő akarata volt ugyanis, hogy Dávid gyermekei 
kövessék atyjukat a királyi méltóságban korról korra, egészen Krisztus eljöveteléig. A próféta 
nem sokkal előbb beszélt a templomról és a papságról, most pedig kijelenti, hogy ez a 
királyság, amit Isten állított fel, szilárd és stabil lesz. Ezzel különbözteti meg a világ többi 
királyságától, melyek nemcsak mulandóak, hanem törékenyek is, és ki vannak téve 
mindenféle változásoknak. A királyság eme örökkévaló mivoltát konkrétan megerősítették 
más próféták írásaik különböző részeiben, s nem is ok nélkül, mert az volt a céljuk, hogy 
megtanítsák a kegyeseket: Isten csak annak feltételezésével lesz a jólétük őrizője, hogy 
megmaradnak Dávid védelme és őrizete alatt. Ezért ha továbbra is biztonságban és bőségben 
akartak élni, akkor nem szabad új királyokat választani kényük-kedvük szerint, hanem 
csendesen kellett ama király kormányzása alatt élniük, akit Isten jelölt ki közülük. A szék szó 
ismétlése hangsúlyos. Ott van felállítva, mondja a zsoltáros az ítélet és az egyenlőség széke. 
Ezután teszi hozzá Dávid házának székét, mert Isten akarata volt az, hogy az uralkodás joga és 
kiváltsága Dávid utódainál folytatódjon, míg végül ennek a királyságnak az örökkévalósága 
meg nem jelenik Krisztus személyében. 

 
 6. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők! 
7. Békesség legyen a te védőműveid2654 között, bővelkedés2655 a tornyaid 

között.2656 
                                                
2654 Károlinál: várfalaid – a ford. „A várfalaid között. Josephus elmondja nekünk, hogy Jeruzsálemben három, a 
város körülvevő falsor is volt. Az igeszakasz jelentése tehát: ’Az ellenség még csak az előretolt védőműveidig se 
jusson el, nehogy megzavarja a bővelkedésedet’.” – Warner. 
2655 “Ou, abondance.” — Széljegyzet. “Vagy, bőség.” 
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8. Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled! 
9. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked! 
 
6. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Dávid most arra buzdítja Isten minden 

odaszánt imádóját, hogy könyörögjenek a szent város bővelkedéséért. S hogy még 
hatékonyabban serkentse őket ennek gyakorlására, megígéri, hogy ezen a módon Isten áldása 
száll majd rájuk. Az ok, amiért ily nagyon törődött Jeruzsálem bővelkedéséért – amint azt 
korábban kijelentettük, s amint a zsoltár végén ő is megismétli – az volt, hogy az egész 
egyház jóléte elválaszthatatlanul összekapcsolódott azzal a királysággal és papsággal. Miután 
pedig közülünk mindenkinek szükségszerűen el kell pusztulnia, ha az egyház végromlásra jut, 
nem meglepő, ha Dávid Isten minden gyermekének ajánlja ezt a buzgó törődést az egyházzal. 
Ha helyesen kívánunk imádkozni, mindig azzal a könyörgéssel kezdjük Istennek, hogy tartsa 
fenn ezt a szent közösséget. Bárki, aki a saját személyes előrejutására korlátozza a figyelmét, 
és közönyös a közösség jóléte iránt, az nemcsak annak bizonyítékát adja, hogy híján van a 
kegyesség minden valódi érzésének, de hiába vágyik a saját bővelkedésre, s nem származik 
semmi haszna az imáiból, mert nem tartja be a megfelelő sorrendet.2657 Hasonló a célja a 
rögtön ez után hozzátett ígéretnek is: boldogok lesznek a téged szeretők, ami azonban 
kívánság formájában is olvasható: legyenek boldogok a téged szeretők. A jelentés azonban 
mindkét esetben majdnem ugyanaz. Továbbá, mivel a próféta által használt héber שלה shalah 
ige azt jelenti: csendességben, vagy békességben élni, s mivel a héber békesség főnevet, 
amiből származik, a zsoltáros általában az örömteli és boldog állapot megjelölésére használja, 
nekem kétségem sincs felőle, hogy itt általánosságban jelenti ki minden istenfélőnek, akiknek 
az egyház jóléte közel áll a szívükhöz, hogy élvezni fogják Isten áldásait és a bővelkedő 
életet. Ez a mondat gyakran előfordul Ézsaiás próféciáiban az 54. fejezettől kezdődően a 
könyve végéig.  Ebből megtanuljuk, hogy Isten átka van mindazokon, akik bántják az 
egyházat, illetve terveznek, vagy megpróbálnak bármiféle kárt okozni annak a 
megsemmisítése végett. 

7. Békesség legyen a te védőműveid között. A két mondat ugyanazt a kijelentést 
tartalmazza, ezért az első jelentése a másodikból kitalálható. A békesség kifejezés nem mást 
jelent, mint bővelkedést. A שלוה shalvah főnév a második mondatban néha azt jelenti, 
nyugalom, de gyakrabban jelent bőséget, vagy bővelkedést. Ezen az alapon fordítottam a בחליך 
bechelech főnevet a te védőműveid között kifejezéssel.2658 De nem találok hibát azoknak a 
fordításában, akik vizesároknak, vagy külső falnak fordítják, de a védőmű szó jobban illik a 
vers végén szereplő tornyokhoz. Az igevers jelentése az, hogy Dávid az egyház 
bővelkedéséért imádkozik annak teljes terjedelmében. Azt is meg kell jegyezni, hogy mikor a 
külső bővelkedéséért könyörög, azt nem szabad úgy tekinteni, mintha a belső állapotával, 
vagy a lelki jólétével nem is törődne, hanem a falak2659 hasonlatával azt szeretné, ha Isten 
áldásai vennék körül és erősítenék minden oldalról a szent várost. 

8. Atyámfiaiért és barátaimért. Két okot nevez meg, amelyek miatt úgy érezte, 
gondoskodnia kell az egyházról, hogy a példájával a kegyeseket ugyanannak a 
gondoskodásának a gyakorlására serkentse. Ezek a szavak azonban egy hallgatólagos 
ellentétet is magukban látszanak foglalni. A gonoszok és rosszindulatúak gyanakodhattak a 
zsoltárosra, vagy legalábbis leselkedhetett rá a rágalmazás veszélye, miszerint Jeruzsálem 
dicséretével inkább a saját személyes előrejutását tartotta a szeme előtt, mintsem a közjót. 

                                                                                                                                                   
2656 A Károli-fordítás szerint: csendesség a te palotáidban – a ford. 
2657 “Et ne proufiter arien par ses prieres, d’autant qu’il n’observe point l’ordre legitime.” 
2658 Kálvin úgy érti, hogy amint a békesség és a bővelkedés főneveknek hasonló a jelentésük, úgy az ő véleménye 
szerint hasonló a kapcsolat a másik két főnév között is. 
2659 A latin másolatban itt a “sed ad mores alludens” szerepel, de a mores nyilvánvalóan a muros szó elírása. A 
francia változat olvasata: “mais sous ceste similitude des murs”. 
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Annak érdekében tehát, hogy az ellentmondás minden alapját elvegye, miszerint ezen a 
módon próbálta ravaszul felállítani a saját királyságát, azzal tiltakozik, hogy nem személyes 
megfontolások vezették, hanem a törődés az egész egyházzal, amit a szíve őszinte érzelmeivel 
karolt fel. Nem azért beszélek majd, mondja, ó Jeruzsálem, a te békességedről, mert az a 
magam, vagy az enyéim hasznára lesz, hanem mert az ő bővelkedésük kiterjed majd Isten 
minden gyermekére. Az atyámfiai kifejezésbe ugyanis kétségtelenül minden hívőt beleért. 

9. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért. Ebben az igeversben teszi hozzá a második 
okot, amiért az egyház gondját viselte: azért teszi ezt, mert Isten tisztelete addig marad ép, 
ameddig Jeruzsálem fennáll, utána tönkremegy. Ha a testvéreink üdvösségét fontos dolognak 
tartjuk, ha a vallás szívügyünk, akkor egyidejűleg – amennyire csak tőlünk telik – törődnünk 
kell az egyház jólétével is. Ebből következik, hogy akik nem törődnek az állapotával, azok 
nem kevésbé kegyetlenek, mint az istentelenek, mert ha az egyház „az igazság pillére és 
alapja”, akkor a megsemmisülése elkerülhetetlen következményének kell lenni az igazi 
kegyesség kialvásának. S ha a test megsemmisül, miképpen kerülhetik el a tagok a 
megsemmisülést? Továbbá, ez az igeszakasz arra is tanít, hogy az egyház nem pusztán egy 
üres megnevezés, hanem ott kell keresni, ahol az igaz vallás uralkodik. Ebből kiderül, 
mennyire ostobák a pápisták, akik bár elvetették és kiforgatták az evangélium tanítását, mégis 
nagyon dicsekednek az egyház nevével. 
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123. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban a kegyesek, akiket ellenségek kegyetlen zsarnoksága nyom el, 

azért könyörögnek Istennek, hogy szabadítsa meg őket, mert nincs más forrásuk a 
reménységre, csak az Ő védelmében. 

 
1. Grádicsok éneke. Hozzád emelem szemeimet, oh te egekben lakozó! 
2. Ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya 

kezére: úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem megkönyörül rajtunk! 
3. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Mert igen elteltünk gyalázattal. 
4. Lelkünk igen eltelt a gazdagok csúfolkodásával, és a kevélyek gyalázkodásával. 
 
1. Hozzád emelem szemeimet, oh te egekben lakozó. Bizonytalan, hogy mikor írták ezt 

a zsoltárt, sőt az is, hogy melyik próféta írta. Nem tartom valószínűnek, hogy Dávid volt, mert 
mikor azokat az üldöztetéseket panaszolja, melyeket Saul idején szenvedett el, akkor 
rendszerint beiktat valamiféle konkrét hivatkozást önmagára. Ezért az a véleményem, hogy 
ezt az imaformát valamelyik próféta minden kegyes számára alkotta meg, vagy a babiloni 
fogságuk idején, vagy akkor, amikor Antiochus Epiphanes a legkönyörtelenebb 
kegyetlenséggel viszonyult irántuk. Akárhogy is legyen, a Szentlélek, Akinek ihletésére a 
próféta elmondta a népnek, arra szólít fel, hogy Istenhez folyamodjunk, valahányszor csak a 
gonosz emberek igazságtalanul és gőgösen üldöznek nemcsak egy-két kegyest, hanem az 
egyház egész testületét. Istent itt konkrétan egekben lakozónak nevezi, s nemcsak azért, hogy 
megtanítsa népét úgy megbecsülni az isteni hatalmat, amennyire azt megérdemli, hanem azért 
is, hogy mikor már nem maradt remény a segítségre a Földön, sőt, az állapotuk olyan 
kétségbeejtővé válik, hogy mintha már a sírban feküdnének, vagy belevesztek volna egy 
labirintusba, akkor emlékezniük kell arra, hogy Isten hatalma sértetlenül és végtelen 
tökéletességben megmarad a mennyben. Ezek a szavak tehát egy hallgatólagos ellentétet 
rejtenek magunkban, a világ felkavarodott és zűrzavaros állapota és Isten mennyei királysága 
között, ahonnan úgy irányít és kormányoz minden dolgot, hogy valahányszor csak úgy látja 
jónak, lecsillapítja a világ összes háborgását, eljön megmenteni a kétségbeesettet és 
reménytelent, helyreállítja a fényt a sötétség eloszlatásával, s felemeli a földre sújtottakat és 
elterülteket. A próféta a felemel igével erősíti ezt meg, ami azt sugallja, hogy ha cserben is 
hagy minden világi erőforrás, akkor is a mennyre kell emelnünk a szemeinket, ahol Isten 
változatlanul ugyanaz marad az emberek őrült féktelensége ellenére, ami mindent fenekestől 
felfordít idelenn. 

2. Ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére. Ez a hasonlat nagyon illik a jelen 
témához. Ez magában foglalja, hogy Isten védelme nélkül az igazi hívőknek nincs 
vigasztalásuk, teljesen fegyvertelenek, ki vannak téve mindenféle rossznak, és nincs erejük, 
sem bátorságuk ellenállni. Röviden, a biztonságuk teljes mértékben másoktól függ és 
származik. Tudjuk, hogy az ókorban milyen gyalázatosan bántak a szolgákkal, s micsoda 
szidalmakat zúdítottak rájuk, de ők a kisujjukat sem merték megmozdítani a bántalmazás 
elhárítására. Megfosztva lévén tehát minden eszköztől, amivel megvédhették volna magukat, 
az egyetlen dolog, ami megmaradt a számukra, a könyörgés az uraik segítségéért. Ugyanez a 
magyarázat vonatkozik a szolgálólányok esetére is. Az ő állapotuk is gyalázatos és megalázó 
volt. Nekünk azonban nincs okunk megszégyenülni, vagy megsértődni, amiért a szolgákhoz 
hasonlít minket a zsoltáros, amennyiben Isten a védelmezőnk, s életünket az őrizete alá vonja. 
Isten, azt mondom, szándékosan fegyverez le és foszt meg minket minden világi segítségtől, 
hogy megtanuljunk az Ő kegyelmére támaszkodni, s kizárólag azzal is megelégedni. 
Főbenjáró bűn volt az ókorban egy rabszolgának kardot, vagy bármiféle fegyvert viselni, s 
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miután ki voltak téve mindenféle sérelemnek, az uraik annál erőteljesebben védték őket, 
mikor bárki gondtalanul erőszakot tett rajtuk. Nem is kételkedhetünk abban, hogy Isten, mikor 
látja hogy az Ő védelmének kizárólagos függőségébe lépünk, s megtagadunk minden 
bizakodást a saját erőforrásainkban, a védelmezőnkként fellép és megvéd minket minden 
velünk szembeni zaklatástól. Bizonyos azonban, hogy itt tulajdonképpen egy olyan időszak 
leírásával van dolgunk, melyben Isten népe a szélsőséges szükség állapotába süllyedt, sőt a 
kétségbeesés szélére jutott. Ami pedig a kezet illeti, közismert, hogy az időnként segítséget 
jelent.2660 

3. Könyörülj rajtunk, Uram. A zsoltáros az előző tanítást folytatja és erősíti meg. Azt 
mondta: az istenfélők, önmagukat lélekben teljesen megtörteknek és lesújtottaknak találván 
szándékosan irányították a tekintetüket Isten kezére. Most hozzáteszi, hogy elteltek 
gyalázattal. Ebből megtudjuk, hogy a gonoszok nemcsak olyan erőszakosan támadták őket, 
ahogyan az elméik sugallták nekik, de a gúnyolódásukkal még mondhatni lábbak is tiporták 
Isten gyermekeit. A könyörülj rajtunk ima ismétlése, ami a heves és lázas óhajtás jele, azt 
jelzi, hogy a nyomorúság legmélyebb fokáéra süllyedtek. Mikor még sértéseket is adnak a 
bántalmazáshoz, nincs semmi, ami mélyebb sebeket ütne a jól összeszedett elmén. A próféta 
tehát főleg azt panaszolja, hogy mintha ez lett volna minden megpróbáltatás csúcsa. Azt 
mondja: a gazdagok é a kevélyek pimasz diadalmaskodással illették az egyházat, mert 
rendszerint megtörténik, hogy akik magasra emelkednek a világban, megvetéssel néznek le 
Isten népére. A pompájuk és hatalmuk fénye elkápráztatja a szemeiket, ezért semmibe veszik 
Isten lelki királyágát. Sőt, minél jobban bővelkednek a gonoszok és mosolyog rájuk a 
szerencse, annál jobban feldagad a gőgjük, s annál hevesebben okádja a habját. Ez az 
igeszakasz arra tanít minket, hogy nem új dolog az egyház számára, ha megvetik e világ 
gyermekei, akik bővelkednek a javakban. A kevély jelzővel jogosan illeti a gazdagoknak is 
leírt embereket, mert a gazdagság szüli a szív kevélységét. S amint látjuk, hogy az ókorban 
Isten egyházát elborította a gyalázkodás, és gúnyolódva mutattak rá ujjal, ezért nem szabad 
bennünket elcsüggesztenie, ha a világ lenéz, s nem szabad engednünk, hogy a hitünk 
megrendüljön, ha a gonoszok a gúnyolódásukkal támadnak, sőt bántó és sértő nyelvvel 
mocskolnak be minket. Mindig észben kell tartanunk, hogy nemcsak egy, vagy néhány ember 
szíve, hanem az egész egyházé nemcsak a gonoszok erőszakosságával, kegyetlenségével, 
ravaszságával és egyéb gaztetteivel, hanem gyalázkodással és mocskolódással is eltelt. Arra is 
emlékeznünk kell, hogy minden, ebben a világban létező fennköltséget és gőgöt itt az 
egyházzal szemben állónak mutat be, azaz nem tartják majd többre, mint „a világ szemetjének 
és mindenek söpredékének”, amint Pál apostol is kijelenti az 1Kor4:13-ban. Mikor tehát 
ugyanez történik velünk is manapság, hagyjuk, hadd duzzassza a gonoszokat a kevélységük, 
míg ki nem pukkadnak, s elégedjünk meg azzal. hogy mi mindazonáltal értékesek vagyunk 
Isten szemében. Az eltelt igével, különösen hangsúlyosan megismételve, a próféta a hosszan 
folytatódó elnyomást akarta kifejezni, ami a kegyesek szívét fáradsággal és bánattal töltötte 
el. S hogy mennyire szüksége az ebben a zsoltárban szereplő tanítás manapság is, arról nem 
kell hosszasan értekezni. Látjuk, hogy az egyház meg van fosztva minden világi védelemtől, s 
az ellenségeinek lába alatt hever, akik dúskálnak a gazdagságban, s félelmetes hatalommal 
vannak felruházva. Látjuk, amint a pápisták vakmerően felkelnek, s s teljes erejükkel zúdítják 
ránk és Isten egész szolgálatára a mocskolódásukat. Másrészt közénk keveredtek, és 

                                                
2660 „Uroknak kezére. Ha megtartjuk a kéz szót, akkor abban a közismert értelemben kell vennünk, amelynek a 
jelentése néha irány, hely, s az eredeti szó is ebben az értelemben használatos a 2Móz2:5-ben [Károlinál ott a víz 
partja kifejezés szerepel hely gyanánt, de az eredetiben ugyanaz a szó -  ford.]. A kifejezés ebben az esetben 
egyszerűen csak annyit fog jelenteni, hogy a szolgák az urukra néznek, s ez egyezik az úgy néznek szemeink az 
Úrra szövegrésszel. A héber szó azonban erőt is jelent (mint pl. az 5Móz32:36-ban), amivel nagyon jól 
helyettesíthető itt a kéz szó. Így az igeszakasz jelentése az lesz, hogy a veszélyben levő, vagy aggódó szolgák az 
uruk erejére néznek támogatásért, s általában tőlük várnak fenntartást és védelmet.” – Cresswell. 
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mindenhol megtalálhatók az epikureánusok, akik gúnyolják az egyszerűségünket. Van sok 
hatalmas, akik gyalázkodással borítanak el minket, s ez az aljaság fennállt, mióta az 
evangélium elkezdett kiemelkedni a pápaság romlottságából egészen a napjainkig. Nem 
marad más hátra, mint látván magunkat minden oldalról a sötétségtől körülvetten, a mennyei 
élet világosságát keressük, hogy lelkünk, jóllehet eltelik sokféle gyalázkodástól, az éhezők 
alkalmatlankodásával lehelje imáit Istennek a szabadításért. 
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124. zsoltár 
 
Miután az egyház gondviselésszerűen szabadult meg valami szélsőséges veszélyből, 

Dávid a hálaadásra buzdítja az igazi hívőket, s arra tanítja őket ezzel az emlékezetes példával, 
hogy a biztonságuk kizárólag Isten kegyelmétől és hatalmától függ. 

 
1. Grádicsok éneke, Dávidtól. Ha nem az Úr az, a ki velünk volt, így szóljon 

Izráel, 
2. Ha nem az Úr az, a ki velünk volt, mikor ránk támadtak az emberek: 
3. Akkor elevenen nyeltek volna el minket, a mint felgerjedt haragjok ellenünk; 
4. Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk; 
5. Akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek.2661 
 
1. Ha nem az Úr az, a ki velünk volt. Egyes igemagyarázók úgy vélik, ez a zsoltár az 

egyház nagyon szomorú és zűrzavaros állapotát írja le, ami akkor állt fenn, mikor a nép 
maradékát Babilonba hurcolták. Ez a vélemény azonban nélkülöz minden jó alapot, mert a 
panaszok ugyanúgy vonatkozhatnak azokra az üldöztetésekre is, melyeket az egyház 
Antiochus Epiphanes zsarnokság alatt szenvedett el. Másik ellenvetés ezzel a magyarázattal 
szemben az, hogy a zsoltár bevezetőjében szerepel Dávid neve, s történelmileg arról a 
szabadulásról számol be, melyben a nép Isten hatalmával szabadul meg a rendkívüli 
veszélyből. Ettől a nehézségtől megszabadulandó megjegyzik, hogy arról van itt szó, ami még 
nem következett be, de ez erőltetett elképzelés. Valószínűbb, hogy Dávid itt az ismert 
történelemmel hozakodik elő, s arra buzdítja a kegyeseket: azon az isteni támogatáson 
elmélkedjenek, amit már ténylegesen megtapasztaltak. Én azonban nem merem az itt 
elhangzottakat Dávid korára korlátozni. Valóban igaz, hogy a pogány nemzetek gyakorta 
indítottak háborút Isten népe ellen, s akkora erővel rendelkeztek, hogy egy özönvíz 
zabolátlanságával törtek rájuk, mivel azonban Dávid nem határoz meg konkrét esetet, úgy 
vélem, nem szabad őt egy konkrét szabadulást ünneplőnek tekinteni, hanem inkább 
általánosságban említ minden esetet, amikor Isten megtámogatta az egyházát. A pogányok, 
amint az közismert sokszor keltek fel az egyház ellen oly hatalmas seregekkel, hogy az 
egyház majdnem a pusztulás szélére jutott. Dávid tehát mintegy tükörben tárja elénk úgy az 
egyház bizonytalan és változó állapotát, mintha az a kezdetektől fogva ugyanolyan lett volna, 
hogy ezzel tanítsa a kegyeseket rá: nem a saját veleszületett erejéből, hanem Isten csodálatos 
kegyelme által maradt fenn. Ezzel pedig arra igyekszik szoktatni őket, hogy Istent hívják 
segítségül a veszélyekben. 

2. Ha nem az Úr az, a ki velünk volt. Nem ok nélkül ismétli ugyanazt a mondatot. 
Amíg veszélyben vagyunk, a félelmünk túlzott, de amit megszabadulunk, leszállítjuk a 
nehézségeink nagyságát, és a Sátán, becsapván minket ezzel a mesterkedéssel, elhomályosítja 
előttünk Isten kegyelmét. Mivel tehát miután Isten kegyelme csodálatosan megőrzött minket, 
a leggyakrabban képzeletbeli körülményeket koholunk magunknak, hogy azzal töröljük ki 
elménkből az Ő kegyelmének emlékezetét, Dávid, a népet megdöbbentnek bemutatva 
szándékosan időzik a veszély felnagyítása mellett. Ezekkel a szavakkal megzaboláz minket, 
hogy továbbra is a veszélyeken elmélkedve Isten kegyelmének érzése ki ne törlődjön az 
elménkből. A szokásos ha az Úr nem lett volna a mi oldalunkon fordítás nem fejezi ki 
megfelelően Dávid szavainak jelentését, ő ugyanis azt nyomatékosítja, hogy a szabadulás és a 
nép üdvössége nem másból, mint Isten támogatásából származott, s egyidejűleg azt is 

                                                
2661 “Alors les eaux enfiees et impetueuses fussent,” stb. —  “A feldagadt és féktelen vizek,” stb. A kevély jelzőt 
a tenger hullámaira vonatkoztatja a  Jób38:11-ben. 
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megmutatja, hogy ez a támogatás egyszerre volt bizonyos és kézzel fogható. Két dolgot kell 
tehát itt konkrétan megemlíteni. Először is, az Úr kéznél volt segítséget nyújtandó a 
szolgáinak, s melléjük állt, másodszor miután már kétségbeejtő helyzetben voltak, semmilyen 
máshonnan származó segítséggel és semmi más módon nem szabadulhattak a veszélyből. 
Ezzel tehát megtanuljuk: az emberek csak akkor tulajdonítják a megtartatásuk dicsőségét 
Istennek, ha meg vannak arról győződve, hogy Ő oly kegyes hajlandósággal viszonyul 
hozzájuk, mellyel védelmezi őket és gondoskodik a biztonságukról. A második mondatban 
Isten végtelen hatalmát magasztalja fel fennkölt kifejezésekkel, melynek bőséges bizonyítékát 
adta a nép megszabadításával. Ezzel pedig arra tanít minket, hogy az efféle megtartatás nem 
emberek műve. Az אדם adam főnévvel, mely mikor gyűjtőnév, az embereket jelenti 
általánosságban, Dávid látszólag a nagy létszámú ellenséget jelöli meg. Mintha ezt mondta 
volna: Isten népének nemcsak néhány ember ellen kellett harcolnia, hanem majdnem az egész 
világ támadt rájuk, amit kellőképpen bizonyít a tény, hogy az egész emberiség a zsidók 
ellensége volt. 

Mikor azt mondja (3. vers), Akkor elevenen nyeltek volna el minket,2662 azzal nemcsak 
a barbár kegyetlenségüket fejezi ki, hanem az erőviszonyok egyenlőtlen eloszlását is. Először 
is tehát azt írja le, mennyire heves volt az ellenség támadása, s mennyire gyengék és 
elégtelenek voltak a zsidók azt kiállni, mivel ezeknek a kegyetlen vadállatoknak nem volt 
szükségük kardra a mészárláshoz, hanem csata, vagy erőkifejtés nélkül könnyen felfalhatták 
volna őket úgy, mint a békés és védtelen juhokat. 

4. Akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek. Elegáns hasonlattal díszíti az előző 
kijelentést, a zsidók ellenségeik félelmetes féktelenségét egy özönvízhez hasonlítván, ami 
elnyel mindent, ami az útjába kerül. S továbbra is a megrettent ember jellegét mutatja. Először 
a vizeket említi, majd a patakot, azután a felbőszült vagy háborgó vizeket. Azt mondja: 
felettünk és rajtunk, mintha képszerűen bemutatva akarná megrettenteni a népet. S 
természetesen ennek a szenvedélyes nyelvezetnek a festői bemutatás hatását kell kiváltania, 
hogy a kegyesek még jobban megérezhessék, milyen mély örvényből mentette őket ki Isten 
keze. Csak az tulajdonítja ténylegesen Istennek a szabadítását, aki elveszettnek ismeri el 
magát a szabadulása előtt. Az akkor kötőszó itt vagy mutatószó, mintha a zsoltáros ujjal 
mutatna a dologra, vagy azt jelenti: már réges-régen. Az előbbi jelentés azonban jobban illik 
ehhez az igeszakaszhoz. 

 
6. Áldott az Úr, a ki nem adott minket fogaik prédájául!2663 
7. Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak tőréből. A tőr elszakadt, 

mi pedig megszabadultunk.2664 
8. A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet. 
 
6. Áldott az Úr. A zsoltáros most az isteni jóság hálás elismerésére buzdítja az 

istenfélőket, s mondhatni szavakat ad a szájukba. Újabb hasonlattal egyben azt is megmutatja, 
hogy mindennek vége lett volna a számukra, ha Isten nem segíti meg őket, kijelentvén: úgy 
szabadultak meg, mintha egy vad és kegyetlen állat szájából ragadták volna ki a prédát. 
Ugyanezt jelenti a harmadik hasonlat is, mely szerint minden oldalról úgy vették körül őket az 
                                                
2662 „A hasonlat származhat a kiéhezett vadállatoktól, akik megtámadják és felfalják az embereket, vagy lehet ez 
utalás ’a sír által elevenen elnyeltekre’ (Péld1:12), akiknek így kell meghalniuk, vagy a földrengés által 
elnyeltekre (4Móz16:30).” – Cresswell. „Jelképes kifejezése ez az ellenségeik vadságának, utalván sok ragadozó 
állatra, melyek elevenen nyelik el a prédájukat. Ugyanez a szokása sok jól ismert ragadozó halnak is.” – Phillips. 
2663 Az egyház megmenekülését, amint az a zsoltár harmadik verséből kiderül, hasonlítja a kimeneküléshez egy 
vérengző vadállat állkapcsaiból, mely gyorsan, vagy elevenen nyeli le a prédáját. 
2664 Az olvasó észreveheti, hogy ahogyan a kiábrázolás folytatódik, úgy válik egyre szebbé. Kellemes és gyöngéd 
elképzelések társulnak egy ártatlan madár kiszabadulásához a csapdákból, melyeket ember művészete és 
kegyetlensége az élet kioltására, vagy a szabadság elvételére alkotott. 
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ellenségeik csapdái, mint ahogyan a kismadarakat ejtik foglyul a madarászok kifeszített hálói. 
Mikor pedig megszabadultak, az olyan volt, mint mikor valaki szabadon engedi a foglyul 
ejtett madarakat. Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy Isten gyenge, a tanácsnak és minden 
segítségnek híjával levő népének nemcsak vérszomjas és dühöngő vadállatokkal kellett 
szembenézni, hanem még a madarászhálók és a fortélyok is csapdába ejtették őket. Nagyon 
alatta maradván tehát az ellenségeiknek mind ravaszságban, mind nyílt erőben, megannyi 
halál ostromolta őket. Ebből könnyen kideríthető, hogy csodálatos módon maradtak meg. 

8. A mi segítségünk az Úr nevében van. Dávid itt kiterjeszti az egyház állapotára 
minden korban azt, amit a kegyesek már megtapasztaltak. Én úgy értelmezem a verset, hogy ő 
nemcsak egyetlen jótéteményért ad hálát Istennek, hanem kijelenti: az egyház nem maradhat 
meg biztonságban, csak amennyiben Isten keze védelmezi. A célja Isten gyermekeinek 
megelevenítése azzal a biztos reménységgel, hogy életük az isteni felügyelet alatt tökéletes 
biztonságban van. Meg kell említeni az ellentétet Isten segítsége, és más erőforrások között, 
amikben a világ hiába bizakodik, mint azt láttuk már a Zsolt20:8-ban: „Ezek szekerekben, 
amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg”, 
hogy a kegyesek, megtisztulván minden hamis magabiztosságtól, s teljes mértékben az Ő 
segítségére támaszkodjanak, s attól függve félelem nélkül megvethessék mindazt, amit a 
Sátán és a világ tervez ellenük. Isten neve nem más, mint Isten Maga, hallgatólagosan 
azonban mégis közvetít egy fontos elképzelést. Arra utal ugyanis, hogy miután az Ígéje által 
tárta fel irántunk való kegyelmét, közvetlen hozzáférésünk van Őhozzá, ezért Őt keresve nem 
kell messzire mennünk, és nem kell kacskaringós utakat bejárnunk. S nem ok nélkül tiszteli 
meg a zsoltáros Istent a Teremtő megnevezéssel. Tudjuk, mekkora nyugtalanság háborgatta 
elméinket, amíg fel nem emelték Isten hatalmát az azt megillető magasságba, hogy az egész 
világ alá kerülvén egyedül az legyen kiemelkedő. Ez pedig nem történhet meg mindaddig, 
amíg meg nem vagyunk arról győződve, hogy minden dolog alá van vetve az Ő akaratának. S 
Ő nemcsak egyszer, egy pillanatra mutatta meg a hatalmát a világ teremtésekor, majd vonta 
azt utána vissza, hanem folytonosan szemlélteti a világ kormányzásában. S jóllehet minden 
ember szabadon és hangosan megvallják, hogy Isten a teremtője a mennynek és a Földnek, 
így még a leggonoszabbak is megszégyenülnek, ha nem adják meg neki ezt a tisztességet, 
mégis, amint valamiféle rettentés megjelenik a szemünk előtt, azonnal bebizonyosodik a 
hitetlenségünk, mikor alig tulajdonítunk bármiféle értéket annak a segítségnek, amit ez után 
készül nekünk megadni. 
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125. zsoltár 
 
Miután az istenfélők ebben a világban keverednek az istentelenekkel, s ezért látszólag 

ugyanúgy ki vannak téve az élet minden bajának, mint a többi ember, a próféta, 
Jeruzsálemhez hasonlítván őket, megmutatja, hogy legyőzhetetlen védőművek védik 
valamennyiüket. S ha Isten bármikor megengedi, hogy a gonoszok rosszindulata sújtsa őket, 
egyben arra is buzdítja: legyenek jó reménységgel. Egyidejűleg azonban az igazi és a hamis 
izraeliták között is különbséget tesz, hogy a képmutatók ne vonatkoztathassák magukra, ami 
itt az igazak biztonságáról hangzik el. 

 
1. Grádicsok éneke. A kik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, a mely 

meg nem inog, örökké megáll. 
2. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól 

fogva mindörökké. 
 
1. A kik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye. Ez a zsoltár abban különbözik 

az előzőtől, hogy miközben a másikban arról volt szó, hogy az egyházat megőrizte Isten 
hatalma minden emberi segítség nélkül, a Szentlélek ebben a zsoltárban azt tanítja, hogy az 
eljövendő időben lesz az egyház tökéletes biztonságban, mert Isten hatalma védi. Mikor az 
egyházat jelképesen Jeruzsálem városának elhelyezkedésével írja le, a próféta célja ezzel 
minden istenfélő bátorítása arra, hogy higgyék: a választott népnek általánosan megígért 
biztonság az övé is. De az egyház látható képét bemutatva azok kezdetlegességéhez igazodik, 
akik a test tompaságától akadályoztatván továbbra is a földhöz ragadnak. Először is tehát azt 
kell megjegyezni, hogy azoknak, akik nem megfelelően látják hit által Isten titkos 
gondviselését, a Jeruzsálemet körülvevő hegyek mintegy tükörben mutatják, hogy az egyház 
jól meg van védve minden veszélytől, mintha minden oldalról egyformán falakkal és 
védőművekkel lenne körülvéve. Emellett azt is hasznos tudni, amit az imént említettem, hogy 
valahányszor Isten testületileg szól a népéhez, akkor közülük konkrétan minden egyes 
emberhez is szól. Miután nem kevés ígéret adatott általánosságban az egyház egész 
testületének, ezért sokan messziről nézik ezeket, mintha messze kerültek volna ezektől, és 
nem merik a magukénak is érezni. Az itt előírt szabályt tehát be kell tartani: mindenkinek 
önmagára is kell vonatkoztatni, amit Isten az egyháznak ígér egyetemesen. S nem ok nélkül 
teszi meg a zsoltáros Jeruzsálemet az egyház képviselőjének, hiszen Isten szentélye és a 
frigyláda voltak ott. 

A szavak magyarázatát illetően meg kell jegyezni, hogy az első igevers két utolsó 
igéjét két módon is lehet érteni. Mindkettő vonatkozhat Jeruzsálemre, mint alanyra. Egyesek 
azonban az első igét לא ימוט, lo yimmot, nem inog meg, vonatkoztatják csak Jeruzsálemre, a 
másodikat, ישב, yesheb, megáll [fennmarad], pedig a kegyesekre. Ennek megfelelően itt 
történik az egyes szám – többes szám váltás, ami nagyon gyakori a héberben: a ישב yesheb 
egyes számot használja a többes számú ישבו yeshbu helyett. S természetesen a mondat alábbi 
fordítása is helyes: Azok, akik az Úrban bíznak, ahogyan a Sion hegye, örökké fognak élni, 
vagy fennmaradni, mert a megáll ige itt ebben az értelemben szerepel. Most már megértjük a 
próféta szavainak jelenését: jóllehet a világ úgy ki van téve sok és hirtelen változásnak, hogy 
szinte minden pillanatban új arcot ölt, s jóllehet a kegyesek ugyanazokkal a külső feltételekkel 
találkoznak, mint mások, a biztonságuk mégis szilárd marad Isten láthatatlan védelme által. 
Nem azt jelenti ezt, hogy zavartalanul és könnyen élhetnek, hanem hogy az Isten védelme 
alatt álló biztonságukat hiába támadják, ezért végleg soha el nem eshetnek, ha meg is 
botlanak. De vegyük észre, hogy a הבטחים habbtechim, akik bíznak, vagy várnak valamire 
hallgatólagos parancsot közvetít a hit szilárdságáról. Bárki vágyik tehát arra, hogy Isten keze 
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támogassa, tanuljon meg állandóan arra támaszkodni, s bárki vágyik tehát arra, hogy Isten 
keze védelmezze, türelemmel nyugodjon meg alatta. Mikor Isten enged minket ide-oda 
hányódni, vagy a széltől pelyvaként elragadtatni, az a saját állhatatlanságunknak a 
következménye, mert mi jobbnak látjuk lebegni a levegőben, mint az Ő segítségének 
kősziklájához szegezni az elméinket. A második versben használt hasonlat értelme teljesen 
világos: amiképpen a folytonos hegylánc Jeruzsálem körül a falakra emlékeztet, úgy veszi 
körül Isten a kegyeseket az Ő hatalmával, s fordít el tőlük minden ártalmat.2665 Hasonló 
kifejezésformákkal gyakorta találkozhatunk a Szentírásban. Isten gyakran ígéri meg, hogy fal 
és védőmű lesz a népe számára. Dávid azonban, vagy akárki is volt ennek a zsoltárnak a 
szerzője, még tovább is megy, s a hegyek képében azt a titkos gondviselést mutatja be, 
mellyel Isten védelmezi a saját népét azért, hogy a még mindig földhözragadt tudatlanokat és 
ingadozókat megsegítse a hegyek látványa, így képesek legyenek elméiket a mennyei dolgok 
elképzeléséhez és szemléléséhez emelni. 

 
3. Mert nem pihen meg a gonoszság pálczája2666 az igazak részén, hogy rosszra ne 

nyújtsák ki kezeiket az igazak. 
4. Tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívök szerint igazakkal! 
5. A görbe utakra tévedezőket2667 pedig ragadtassa el az Úr, együtt a 

gonosztevőkkel; békesség legyen Izráelen! 
 
3. Mert nem pihen meg a gonoszság pálczája az igazak részén. Ez, mondhatni az előző 

mondat helyesbítése. A zsoltáros azt mondta, hogy Isten keze körülvette az egyházat annak 
megvédése végett. Miután azonban hajlamosak vagyunk az isteni ígéreteket a magunk javára 
fordítani oly módon, hogy úgy értelmezzük: ezek azt biztosítják be, hogy mentesek leszünk 
minden bajtól, itt arra kapunk figyelmeztetést, hogy Isten felügyelete óv meg minket attól, 
hogy néha a kereszttel és a megpróbáltatásokkal gyakoroltassunk. Ezért az istenfélőknek nem 
kellene kellemes és könnyű életet ígérni maguknak ezen a világon, hanem meg kell 
elégedniük azzal, hogy Isten nem hagyja el őket akkor, amikor a segítségére van szükségük. 
Igaz, hogy a mennyei atyjuk a leggyengédebben szereti őket, de néha fel kell őket ráznia a 
kereszttel, nehogy túlontúl átadják magukat a testi gyönyöröknek. Ha tehát felkaroljuk ezt a 
tanítást, jóllehet elnyomhat minket a gonoszok zsarnoksága, mégis türelemmel várunk majd 
Istenre, Aki vagy eltöri a pálcájukat, akár kiüti azt a kezükből. Elismerem, fájdalmas kísértés 
az, amikor látjuk a gonoszokat kegyetlenül bánni az Úr örökségével, s az istenfélőket a lábaik 
alatt heverni, mivel azonban Isten nem ok nélkül alázza meg a népét, azzal kell 
vigasztalódniuk, ami ebben a szövegben áll. S hozzáteszi az okot, amiért Isten nem engedi a 
gonoszokat mindig diadalmaskodni az igazak felett: nevezetesen, nehogy az igazakat 
legyőzze a kísértés, és teljesen átadják magukat a vétkezésnek, s ezt az okot gondosan meg 
kell jegyezni. Ebből megértjük, hogy Isten velünk akar tartani a gyengeségünkben, ezért 
mérsékli a megpróbáltatásainkat. Ezért tehát lehet, hogy önmagunkban nem rendelkezünk 
elegendő bátorsággal és állhatatossággal a kitartáshoz a kötelességeink teljesítésében akár 
csak egyetlen pillanatra is, mégis tartsuk elménkben ezt a kijelentést: Isten gondoskodik majd 
arról, hogy bármennyire is megtörjenek minket a csapások, az Ő szolgálatát mégse hagyjuk 
                                                
2665 A Jeruzsálemet körülvevő hegyekből, vagy dombokból kiindulva mutatja be Ezékiel a várost egy fazék 
képével (Ezék11:3). 
 Ha ezt a szót pálcának fordítjuk, akkor a zsoltárost úgy értelmezzük, hogy ő az igazak elleni .שבט„ 2666
támadásokról beszél. Mivel azonban az igazak része nyilvánvalóan az állapotukat, tulajdonukat, stb. jelenti, a 
 szónak ez a jelentése jobban שבט következésképpen az uralom jeleként, azaz látszólag jogarként szerepel. A שבט
illik a גורל szóhoz (ez jelenti az igazak részét), s így a kifejezés értelme az alábbi: a gonoszok nem fognak 
állandóan uralmat gyakorolni a kegyesek felett. A gonoszok pálcája nem pihen.” – Phillips. 
2667 “Ou, se fourvoyent en leurs chemins obliques, ou, font fourvoyer.” — Széljegyzet. “Vagy, a görbe utaikon 
eltévedőket, vagy tévútra vivőket.” 
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el. Még ha egész életünk során szüntelenül nyomorgatna is mindvégig, a kereszt akkor is 
kétségtelenül hasznos a számunkra, mert látjuk, mennyire fékezhetetlen a testünk lázadása, s 
milyen heves zabolátlansággal fortyog folyamatosan, sőt nem szűnik meg rugódozni pont 
azok ellen a megpróbáltatások ellen, melyek az engedelmességre hivatottak kényszeríteni. 
Annál inkább szükséges hát ez a tanító lecke: Isten időnként korlátokat szab a kísértéseknek, 
mivel tudja, hogy túl gyengék vagyunk ezeket kiállni. S a próféta sem csak azt mondja, hogy 
az elbukás veszélye leselkedik ránk, hanem hogy még az Istent igazságban és szívből szolgáló 
igazak is, akik odaszántak a szent élet művelésére, abban a veszélyben vannak, hogy 
összeroskadnak a teher alatt. Bármilyen eleven is legyen tehát az istenfélelem a szívünkben, 
emlékezzünk meg arról, hogy nem vagyunk felruházva elegendő erővel a kitartáshoz 
mindvégig, amíg az Úr figyelembe nem veszi a gyengeségünket. Ha a Szentlélek ezt a 
kijelentést teszi a legjobb bajnokokról, mi lesz a helyzet az újoncokkal, akik még csak 
tökéletlenül vannak felkészítve a csatára? Helyes említést tenni az alkalmazott 
beszédformáról is – hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket. Ezzel arra céloz, hogy a kísértések 
támadásai oly hevesek, hogy az igazak kezei, melyek korábban mondhatni meg voltak kötve, 
s akiknek indítékait Isten akarata formálta és szabályozta, most szabadjára engedve korlátozás 
nélkül nyúlnak ki a bűn elkövetése felé. 

4. Tégy jól, Uram, a jókkal. A próféta már megígérte minden istenfélőnek az Isten 
alkalmas időben érkező segítségét, de még mindig az imához folyamodik, éspedig nem ok 
nélkül, mert jóllehet a hit támogathat minket, mégis, miután a testi érzékszerveink és 
gondolkodásunk ingadozhatnak, imákat is hozzá kell keverni a hitünkhöz a saját 
megerősítésünk érdekében. Kövessük tehát a próféta eme szabályát, aki miután a reménység 
táplálására buzdította a kegyeseket, egyidejűleg arra is tanítja őket, hogy az üldögélés helyett 
a közömbös tétlenségben Istenre kell bízniuk magukat, komolyan könyörögvén Neki imában 
azért, amiről az Ígéjében megparancsolta, hogy reménykedjenek benne. S bizonyos, hogy 
ennek az orvosságnak a használata világosan kiderül abból a megfontolásból, mely szerint a 
megpróbáltatások sötétsége közepette Isten segítségét nem vesszük észre, sőt inkább úgy 
tűnik, mintha nem tenne különbséget igazak és gonoszok között. S nem is egyszerűen csak 
azért imádkozik a zsoltáros, hogy Isten kegyesen bánjon a jókkal, hanem a rájuk jellemző 
jóságot is meghatározza, mint a szívükből őszintén fakadót. Nem elegendő Isten gyermekei 
számára egyszerűen csak tartózkodni a rossz megcselekedésétől, ha nem különbözteti meg 
őket a szív megfelelő becsületessége is, illetve ha nem az kormányozza egész életüket. 

5. A görbe utakra tévedezőket pedig, stb. Miután a המטים hammattim kötőszó hifil 
ragozású, a nyelvtan szabályainak megfelelően inkább aktív értelemben kell fordítani – 
azokat, akik görbe utakra térítenek, de nem szokatlan, ha az ebben az igeragozásban szereplő 
igét semlegesen jelentéssel értelmezik, így az általam adott fordítás a valószínűleg helyes. 
Azonban, mivel az aktív értelmezés nem kevésbé helyes, én ráhagyom az olvasóra a szabad 
választás jogát. Az igeszakasz jelentése az, hogy Isten nem mindig huny szemet azok 
gonoszsága felett, akik miközben üres és hamis hitvallásokat tesznek, a vágyaiktól hajtva 
vándorolnak ide-oda, sőt megrontják az egyszerűt, s belevonják ugyanabba a szertelen 
vétkezésbe, melyben ők maguk is benne vannak. Kétségem sincs felőle, hogy a zsoltáros itt 
azokról a képmutatókról beszél, akiket úgy megkeményített az átmeneti büntetlenség, hogy a 
legszentebbek között követelnek maguknak helyet, mert Isten türelmet gyakorol velük 
szemben. S nemcsak azt látjuk, amint a jók keverednek a gonoszokkal ebben a világban, 
hanem látjuk az Úr csűrének ajtaját is, ahol a búza rejtve marad a pelyva és a hulladék alatt. A 
dolgok eme kétséges és zűrzavaros állapotában a rosszak úgy eltelnek büszkeséggel, mintha a 
legjobbak lennének Isten szolgái között. Nekünk tehát imádkoznunk kell azért, hogy Isten 
vonja őket világosságra, s a gonoszság cselekvőivel együtt sújtsa őket a megérdemelt 
büntetéssel. A következmény az, hogy a békesség, amire a próféta vágyik, Izrael kiváltsága 
lehet. Nem általánosságban beszél Ábrahám minden test szerinti leszármazottjáról, hanem 
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inkább azt akarja, hogy az egyház tisztuljon meg a benne mindaddig helyet foglaló 
képmutatóktól, amíg Isten fel nem emeli ítéletre a kezét. Ezen az alapon mondtam, hogy az 
egyház békessége abból származik, mikor Isten a színlelt és hamis izraelitákon, akik belülről 
tépik és szaggatják darabokra az egyházat, végrehajtja a jogos bosszút, s egybegyűjti a 
szívükben becsületeseket, és áldásaival nyíltan kimutatja irántuk érzett atyai szeretetét. 
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126. zsoltár 
 
Ez a zsoltár három részből áll. Először a próféta hálaadásra buzdítja az istenfélőket, 

akik a fogságból tértek vissza, s nagyon felmagasztalja a szabadításukban megmutatkozó 
kegyelmet, hogy minden kétséget kizáróan megmutassa nekik: Isten keze hozta őket vissza a 
szülőföldjükre, nem pedig a körülmények szerencsés összejátszása, vagy az emberek kegye. 
A második részben egy imát tesz hozzá azért, hogy Isten fejezze be a saját munkáját, amit 
elkezdett. Végül, bár semmi kilátás sem volt az azonnali teljes helyreállításra, mégis enyhíti a 
gyengeség érzését, amit a késlekedés válthatott ki, s biztosítja őket: jóllehet most könnyekkel 
öntözik a vetőmagot, az aratás örömteli lesz. 

 
1. Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait,2668 olyanok 

voltunk, mint az álmodók. 
2. Most megtelik2669 a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így 

szólnak majd2670 a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! 
3. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. 
 
1. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait. Természetellenes és erőltetett azt 

feltételezni egyes igemagyarázókhoz hasonlóan, hogy ez egy, még a jövőben bekövetkező 
jóslat. A részemről kétségem sincs felőle, hogy a zsoltárt a zsidó népnek a babiloni fogságból 
történt visszatérése idején írták. Ezért fordítottam a בשוב beshub igét múlt időben. S bárki is 
volt a szerzője,2671 akár valamelyik levita, akár valaki a próféták közül, azt jelenti ki, hogy a 
szabadulásuk módja túlontúl csodálatos volt ahhoz, hogysem a szerencsének lehessen 
tulajdonítani. Ezzel pedig az istenfélőket kívánja elvezetni arra a meggyőződésre, hogy 
Jeremiás próféciája, mely hetven évet szabott meg a fogság idejére, valóban beteljesedett 
(Jer25:12, és Jer29:10). Az álmodó kifejezéssel, mely az esemény bámulatba ejtő jellegét 
fejezi ki, arra tanít minket, hogy nincs helye a hálátlanságnak. Miután Isten nagyon gyakran 
tevékenykedik közönséges módon, az emberek a természetük romlottsága folytán rendszerint 
az elmésségüket használják a szabadulás különféle okainak kiagyalására, hogy elsötétítsék 
Isten kegyelmét. A zsidó nép visszatérése Babilonból azonban olyan ragyogó csoda volt, mely 
elégségesnek bizonyult az emberek gondolatainak lenyelésére és zavarba hozatalára, így 
rákényszerítvén minket, hogy Isten jeles munkájaként ismerjük el azt. Ezen okból hasonlítja a 
próféta a szabadulást egy álomhoz. „Mindezidáig”, mondja tulajdonképpen, „bármely elme is 
szemléli Isten eme páratlan jótéteményét, már a puszta rágondolás is bámulattal tölt el minket, 
mintha csak álom lenne, nem pedig egy már bekövetkezett esemény. Micsoda istentelenség 
hát nem elismerni a Szerzőjét!” Persze nem úgy érti, hogy a kegyesek olyan tompa értelműek 
voltak, hogy nem vették észre: Isten keze által szabadultak meg, hanem csak a testi 
érzékszervek és gondolkodás alapján ítélve döbbentek meg, ezért attól tartott, nehogy 
önmagukban okoskodván erről a szabadításról, az illendőnél kevesebbre becsüljék Isten 
erejét. A fogságnak fordított שיבת shibath főnév fordítható visszahozásnak is, amiképpen azt 
egyesek teszik, ami nagyobb eleganciát kölcsönöz a zsoltáros kifejezésének, mert ebben az 
esetben a שיבת szó ugyanabból az igéből származó főnév lenne, amit az igevers elején 

                                                
2668 Az eredetiben az elvont „Sion fogsága” főnév szerepel a „Sion foglyai” jelentéssel – azok, akiket a Sionról 
vittek fogságba. Kálvin a francia változatban ennek megfelelően használja a konkrét megnevezést: — ”Les 
captifs” —”A foglyok.” 
2669 Károlinál: Akkor megtelt – a ford. “Ou, alors nostre bouche a este remplie.” — Széljegyzet. “Vagy, akkor a 
szánk megtelt.” 
2670 Károlinál: szóltak – a ford. “Ou, alors on disoit.” — Széljegyzet. “Vagy, szóltak.” 
2671 Grotius és Amyraldus azt feltételezik, hogy Ezsdrás írta, miután a zsidók hazatértek Babilonból. 
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használ.2672 Mivel azonban ez csekély hatást gyakorol a szövegrész értelmére, elegendő csak 
futólag megemlíteni az olvasóim számára. 

2. Most megtelik a szánk nevetéssel. Az אז az időhatározót rendszerint az akkor szóval 
fordítják, mivel azonban az igék jövő időben szerepelnek, úgy gondoltam, nem helytelen így 
is fordítani: most megtelik a szánk és most majd így szólnak. Ha azonban elfogadjuk, ami 
egyes héber doktorok erősítgetnek, miszerint a kötőszó jelentése az, hogy a jövő időt múlt 
idővé alakítja, úgy az akkor lesz a megfelelő szó. A próféta szavainak jelentése egyáltalában 
nem homályos. Azt szeretné, ha a nép annyira örülne a visszatérésének, hogy nem temetné a 
feledés homályába Isten kegyelmét. Nem közönséges örvendezést említ tehát, hanem olyat, 
ami úgy eltölti az elménket, hogy a gesztikulálás és az üdvrivalgás szertelenségében való 
kitörésre készteti. Egyidejűleg arra is céloz, hogy jó alapjuk volt az örvendezésre, melynek 
illik Isten gyermekeinek átadni magukat a saját földjükre történő visszatérés okából. Miután 
abban az időszakban nem volt a számukra nagyobb nyomorúság, mint fogságban élni, 
melyben bizonyos módon meg voltak fosztva az Isten által nekik megígért örökségtől, így 
semmi sem volt a számukra kívánatosabb, mint a helyreállítás. A helyreállításuk tehát a 
szülőföldjükre bizonyítéka volt annak, hogy Isten újra örökbe fogadta őket, s ezért nem 
meglepő, ha a próféta azt mondja, hogy a szájuk megtelt nevetéssel, a nyelvük pedig 
vigadozással. Hasonló örömmel kell megtelnünk, mikor napjainkban Isten egybegyűjti az 
egyházát, s az acélszívűségünk kétségtelen bizonyítéka, ha a nyomorúságos szétszórattatása 
nem vált ki az elménkből bánatot és siralmat. A próféta tovább is megy, kijelentvén, hogy ezt 
a csodát még a vakok is látták, mert a világnak abban a korában, amint ez közismert, a 
pogányok úgy tántorogtak a sötétségben, mint a vakok, mert Isten ismerete nem ragyogott 
rájuk. Isten ereje és tevékenysége azonban mégis olyannyira látványos volt abban az 
eseményben, hogy nyílt elismerésben törtek ki: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! Annál 
nagyobb volt tehát a zsidók közönyössége miatti gyalázat, ha nem ünnepelték szabadon és 
hangosan Isten kegyelmét, mely ekkora hírnévre tett szert a hitetlenek között. A használt 
beszédmódot is meg kell figyelni, amely erőteljesen kifejezi a közvetíteni kívánt elképzelést: 
Isten hatalmas ereje ebben a szabadításban ismert volt a pogányok számára. A következő 
igeversben a próféta a maga és az egyház személyében ismétli meg a pogányok által az előző 
igevers végén kimondott szavakat. Mi is tegyünk hát hasonló megvallásokat ahhoz, amit Isten 
a hitetlen pogányokból sajtolt ki. Mikor a zsoltáros hozzáteszi, hogy örvendeztek, ebben egy 
benne foglalt ellentét is van e között a friss öröm, valamint a hosszan folytatódó bánat között, 
amiben a fogságban volt részük. S konkrétan kijelenti: ez az öröm azért adatott vissza nekik, 
hogy még jobban felbecsülhessék azt a gyászos állapotot, melyből kiszabadultak. 

 
4. Hozd vissza, Uram, a mi fogságunkat,2673 mint patakokat a déli földön!2674 

                                                
2672 Azaz, a שוב shub, visszatért szóból származna. Ha azonban fogságnak fordítjuk, akkor a שבה shabah, 
fogságba vitetett kifejezésből származik. Az angol bibliafordítás készítői látszólag bizonytalanok voltak abban, 
hogy a שיבת shibath az első, vagy a második igéből származik, ezért az ő olvasatuk a „visszafordította a 
fogságunkat”, széljegyzetben pedig megjegyzik: „visszatérítette a visszatérteket”. Ez szójáték a שוב megfordul, 
és a שיבת fogság szavakkal. Meg kell jegyezni, hogy a fenti mondat záró része Kálvin francia nyelvű változatából 
származik. Erről semmi sem szerepel a latin nyelvű változatban. 
2673 Károlinál: foglyainkat – a ford. Walford olvasata: „Hozd vissza, Uram, minden foglyunkat!” „A minden 
szó”, mondja, „nem szerepel a héber szövegben, de szükséges a helyes értelmezéshez, mert egyesek már 
visszatértek, mások pedig visszatérőben voltak, vagy készültek a visszatérésre.” A zsidó foglyok közül egyesek 
Círusz, mások Dárius, a többi pedig Xerxész uralkodása idején tértek haza. Az elsőként hazatérőkről 
feltételezhetjük tehát, hogy ezekkel a szavakkal imádkoztak a testvéreik helyreállításáért. 
2674 Phillips a száraz földön kifejezéssel fordítja. „A נגב főnév”, mondja, „a szokásos értelmezésében delet jelent, 
de elsődleges jelentése a szárazság, s ebben az értelemben olvasható a Józs15:19-ben, a Bír1:15-ben, ahol az  ארץ
 .”vizek forrásaival. A Septuaginta olvasata: „mint patakokat a kiszáradt földön גלח מום van szembeállítva a הנגב
Street szerint: Az Úr úgy helyreállított minket a fogságból, ahogyan helyreállítja a patakokat egy száraz 
országban”. French és Skinner hasonlóképpen a „szomjas föld” kifejezést használják. 
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5. A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. 
6. A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve. 
 
4. Hozd vissza, Uram, a mi fogságunkat. A zsoltár második része, amint említettem, 

egy imát tartalmaz azért, hogy Isten gyűjtse össze a foglyok maradékát. A Szentlélek 
szerkesztette ezt az imaformát a már hazaérkezett zsidóknak, nehogy megfeledkezzenek a 
még száműzetésben levő szegény testvéreikről. Kétségtelen, hogy minden zsidó előtt 
megnyílt az ajtó, és teljesen szabadon elhagyhatták a fogságuk földjét, de azok létszáma, akik 
részesültek ebből az áldásból, kicsiny volt a nép nagy tömegeihez viszonyítva. Egyeseket a 
félelem tartott vissza a hazatérésről, másokat a lustaság és a bátorság hiánya, látván, micsoda 
veszélyek fenyegetik őket, melyeket a maguk erejéből nem képesek legyőzni. Ezért inkább 
úgy döntöttek: tunyán tovább élnek a saját züllöttségükben, semhogy az utazás nehézségét 
válasszák. Az is valószínű, hogy sokan közülük többre tartották az örök üdvösségnél a 
pillanatnyi könnyebbséget és kényelmet. Amit Ézsaiás próféta megjósolt (Ézs10:22), az 
kétségtelenül beteljesedett, hogy bár a népben annyian voltak, mint a tenger fövenye, mégis 
csak a maradék tarttatott meg. Mivel tehát sokan nyíltan elutasították a nekik felkínált 
jótéteményt, s mivel az eljövendő időkben nem voltak híjával a sok nehézségnek és gátnak 
azok, akik éltek a király jótetszése által nekik megadott szabadsággal,2675 ezért csak kevesen 
voltak józanabb ítélőképességgel és rettenhetetlenebb szívvel megáldva, akik el mertek 
indulni – de még ők is csak vonakodva – ezért nem csoda, ha a próféta azt követeli, hogy az 
egyház tovább könyörögjön az emberek visszahozataláért a fogságból. Emellett a már 
visszatértek állapotát is meg kell említeni: a föld idegenek – kérlelhetetlen és esküdt 
ellenségeik – kezén volt, így a hazatértek ugyanúgy fogságban voltak, mint a babiloniak 
között. Kétszeresen is szükséges volt tehát, hogy az egyház komolyan könyörögjön Istennek a 
szétszórtak összegyűjtéséért: először, hogy adjon bátorságot a félénknek, rázza fel a tunyát, 
késztesse az elázottat a gyönyörei felhagyására, s nyújtsa ki a kezét mindenki vezetésére. 
Másodszor pedig, hogy telepítse le a népet, akik már visszatértek szabadon és nyugodtan. 
Ami az ezt követő hasonlatot illeti, sokan úgy vélik: az értelme az, hogy az imádkozás a 
fogságukból történő visszahozatalért ugyanolyan hálás, mint ha víz folyna keresztül a 
sivatagon.2676 Tudjuk, mennyire kínos és fájdalmas dolog egy forró és homokos országon 
keresztül utazni. A dél a pusztaságot jelenti, mivel Júdea déli részének területe sivár és 
majdnem teljesen lakatlan volt. Nekem mégis pontosabbnak tűnik azt mondani, hogy itt Isten 
kegyelmét dicsőíti, s még inkább felnagyítja, mikor a próféta egy csodához hasonlítja azt. 
„Noha nehéz dolog”, mondja lényegében, „a szétszórt maradék számára ismét egy testbe 
egyesülni, Isten mégis, ha úgy látja jónak, képes ezt pont úgy megcselekedni, ahogyan képes 
patakokat csörgedeztetni a kiszáradt sivatagban”. Egyidejűleg utal a Júdea és Babilon közötti 
útszakaszra is, amint az kiderül a két ország egymáshoz viszonyított elhelyezkedéséből. A 
szavak tehát nem követelnek meg semmiféle kiegészítést, s a jelentésük egyszerűen ez: a 
foglyok visszahozatala olyan lesz, mintha folyó futna végig egy száraz és homokos országon. 
S természetesen az út megnyitása a népnek, akiket úgymond a mély örvény nyelt el, olyan 
volt, mintha út nyílt volna az öntözővíznek keresztül a sivatagon. 

5. A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. Ezt a mondatot 
véleményem szerint ugyanúgy ki kell terjeszteni a jövőre is, amiképpen a múltra értelmezzük. 

                                                
2675 “Precaria libertas.” — Latin. “Ceste liberte obtenue d’eux par le bon plaisir du Roy.” 
2676 Walford olvasata: „mint a déli patakok”. „Palesztina és Arábia déli részein”, mondja, „a hőség annyira heves 
egyes időszakokban, hogy teljesen kiszárítja a folyókat, és cserepeség teszi a földet. Mikor eljönnek az esők, a 
patakok ismét csörgedeznek, s föld pedig felfrissül és kizöldell – a szülőföldjükre hazatérő foglyok örömének 
elbűvölő képe.” 
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A zsidók Babilonba hurcolása volt a számukra a vetés időszaka,2677 s Isten Jeremiás 
próféciájával arra buzdította őket, hogy reménykedjenek az aratásban. Mégis, a szív hatalmas 
megnehezedését és fájdalmát váltotta ki, mikor ilyen hosszú időre fogságba kerültek. Olyan 
volt ez, mint mikor az ínség idején a szegény földműves, aki már megtapasztalta a mardosó 
éhséget, kénytelen tovább csökkenteni a megszokott élelem-mennyiségét, hogy 
gondoskodhasson a jövő évről is. S jóllehet ez nehéz és kétségbeejtő helyzet, mégis belevág a 
vetésbe az aratásban reménykedve. A zsidók tehát, mikor fogságba vitettek, kétségtelenül 
nem kevésbé voltak bánatosak, mint az, aki a szűkölködés idején a drága magot a földbe 
szórja, de azután az örömteli aratás következett, mikor megszabadultak. Akkor ugyanis az Úr 
helyreállította számukra az örömöt, mint olyasvalamit, amit a legbőségesebb növekedés során 
lehet megtapasztalni.2678 Úgy is értelmezem azonban az igeszakaszt, hogy a próféta türelemre 
inti a kegyeseket a jövőt illetően. Az egyház helyreállítása még nem fejeződött be, s az 
általam nemrég említett két ok miatt ez az időszak egyértelműen a vetés időszaka volt. S 
jóllehet a királyi rendelet tényleg hazahívta a zsidókat, csak nagyon kevesen tértek 
fokozatosan és félelmek közepette haza, kis csapatokban. Aztán, akik hazatértek, azokat 
barátságtalanul és nyersen fogadták a szomszédaik, s annyi nehézséggel találták magukat 
szembe, hogy a korábbi fogságuk is ugyanolyan tűrhetőnek tűnt, mint a mostani állapotuk. 
Ebből kiderül, hogy még mindig szenvedniük kellett – az aratás ideje még nem érkezett el. 
Ezért buzdítja őket a próféta nem éppen ok nélkül a fáradhatatlan munkálkodásra, valamint a 
csüggedés nélküli kitartásra a folytonos nehézségek között, míg a körülményeik kedvezőbbre 
nem fordulnak. A szavakat illetően, egyesek a משך meshech szót árnak, mások kosárnak, 
vagy vetőedénynek fordítják.2679 Az utóbbi fordításnak nincs alapja. Azok, akik árnak 
fordítják, a Jób28:18-cal támasztják alá: „a bölcseség ára drágább a gyöngyöknél”. Mivel 
azonban a משך mashach ige, amiből ez a főnév származik, azt jelenti: kiterjeszteni, vagy 
előhúzni, talán mind itt, mind azon a helyen jobb lesz a tulajdonképpeni értelmében venni. A 
Jób könyvéből idézett szövegben a mélységes bölcsesség, nem pedig az intellektuális 
éleselméjűség dicsérete áll, azaz a bölcsesség kiterjesztése, vagy mondhatni a bölcsesség 
folytonossága az, ami drágább a gyöngyöknél, mert mélyen megalapozott. Hasonlóképpen, az 
előttünk levő igeszakaszban a vetőmag előhúzása magukra a földművesekre vonatkozik, azt 
sugallván, hogy kiterjesztik, és meghosszabbítják az életüket, mikor vetnek. Ha azonban az ár 
szót tartjuk jobbnak, az igeszakasz értelme az alábbi: mikor a gabona nem elegendő, akkor a 
magot sírva vetik, mert drága és költséges. Ez a tanítás azonban még többet is magában 
foglal. Az életünk a Szentírás más részeiben is a vetés idejéhez van hasonlítva, s miután 
gyakorta kell könnyek között vetnünk, ezért illik – nehogy a fájdalom miatt a szorgalmunk 
meggyengüljön, vagy megcsappanjon – elméinket az aratás reménységéhez emelni. Emellett 

                                                
2677 “Fuit Judteis sun migratio sationis instar.” — Latin. “Le tranaport des Juifs en Babvlone leur a este comme 
un temps de semence.” 
2678 „Az akkor szót be lehet szúrni az igeszakasz elejére, azaz: akkor, mikor visszahozod a foglyokat, a könnyek 
között vetők örömben fognak aratni.” – Cresswell. 
 Ezt a szót különféleképpen értelmezték, mert csak itt és a Jób28:18-ban fordul elő, és a jelentése .משך„ 2679
bizonytalan. A szír változatban olyan szóval fordítják, melynek jelentése bőr, ezért J. D. Michaelis feltételezi, 
hogy a משך ez bőrből készült zsák. Aben Ezra szerint: ’ez egy mérőedény neve, melyben vetőmag van’. 
Mendlessohn Behorjának szerzője elfogadja ezt a megjegyzést s megjegyzi, hogy ’a משך egy kis bőrből készült 
csésze volt’. A  gyökere a משך, kivonni, kihúzni. Nekünk azonban szigorúan ragaszkodnunk kell a szógyökér 
jelentéséhez, ha úgy fordítjuk a kifejezést, mint Gesenius, a vetőmag kivonása kifejezéssel, ami a mag elhintését, 
elszórását jelenti. Úgy gondolom azonban, hogy Michaelis fordítása a legjobb, mert illik a megelőző szóhoz, így 
a vetőzsák hordozásáról van szó az első félsor végén, ami megfelel a kévék hordozásának a második félsor 
végén.” – Phillips. Az angol Biblia széljegyzetében „vetőkosár” szerepel. Street olvasata: „Hordozza az edényt a 
vetőmaggal”. Horsleyé: „Aki megy, és sírva hinti a magot”. French és Skinner: „Hordozza a magot a vetéséhez”. 
Fry: „Veti a magot”, s megjegyzi, hogy a משך a mag földbe szórásának cselekvését jelenti. Walford: „hordozza a 
magot a vetéshez”. „Szó szerint”, mondja Cresswell, „a mag előhúzását jelenti, azaz annyit, amennyit a vető ki 
tud egyszerre markolni az akármilyen edényből”. Ámós9:13. 
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emlékezzünk arra is, hogy nem az összes Babilonba hurcolt zsidó vetett. Azok ugyanis, akik 
megkeményítették magukat Isten és a próféták ellen, megvetettek minden fenyegetést, s ezzel 
elveszítették a hazatérés minden reménységét. Azok, akikben ilyen kétségbeesés fejlődött ki, 
felemészttettek a nyomorúságaikban, de akiket Isten ígérete tartott meg, azok táplálták a 
szívükben az aratás reménységét még akkor is, mikor a szélsőséges szükség idején nagy 
kockázattal szórták a vetőmagjukat a földbe. S hogy az öröm követhesse a mostani 
szomorúságunkat, tanuljuk meg elméinket arra a dologra irányítani, amit Isten ígér. Így majd 
megtapasztaljuk, hogy minden igaz hívőnek közös érdeke fűződik ahhoz a próféciához, mely 
szerint Isten nemcsak a könnyeket fogja kitörölni a szemükből, hanem elképzelhetetlen 
örömöt is tölt majd a szívükbe. 
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127. zsoltár 
 
Ez a zsoltár azt mutatja meg, hogy társadalom rendje, mind a politikai, mind a családi, 

egyedül Isten áldása által marad fenn, nem pedig az emberek politikája, szorgalma, vagy 
bölcsessége következtében, a gyermekáldás pedig az Ő különleges ajándéka. 

 
1. Grádicsok éneke Salamontól.2680 Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak 

azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. 
2. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, a fájdalmak kenyerét2681 

ennetek! Mert így ad álmot a szeretteinek.2682 
 
1. Ha az Úr nem építi a házat. Semmi okuk sincs a zsidóknak tagadni, hogy ezt a 

zsoltárt Salamon írta. Ők úgy vélik, hogy a ל lamed betű, amit a -tól, -től raggal fordítunk, 
azonos a nevében kifejezéssel. Ez viszont ellentétes a megszokott használatával, mert az 
efféle titulus minden esetben a szerzőt jelöli meg. Ennek megfelelően abszurd módon új 
értelmezést koholnak, melyre semmi szükség, mert a zsoltár nagyon illik Salamonhoz, aki 
felruháztatott a bölcsesség lelkével a kormányzás ügyeiben, így ezekről a dolgokról kellő 
tudással és tapasztalattal értekezett. Két okból jelenti ki, hogy Isten kormányozza a világot és 
az ember életét. Először, bármiféle kedvező esemény is történjék az emberekkel, az ő 
hálátlanságuk azonnal megmutatkozik abban, hogy azt teljesen önmaguknak tulajdonítják, s 
így Istent fosztják meg attól a tisztességtől, ami Őt illeti. Salamon ennek a perverz 
tévelygésnek a helyesbítése végett jelenti ki, hogy semmi sem történik velünk nekünk 
kedvező módon, csak ha Isten megáldja a ténykedéseinket. Másodszor, le akarta rombolni 
azoknak az embereknek az ostoba elbizakodottságát, akik Istent félreállítva nem félnek bármit 
felvállalni, legyen az bármi, kizárólagosan a saját bölcsességükre és erejükre támaszkodva. 
Megfosztván tehát őket attól, amit alaptalanul maguknak tulajdonítanak, a szerénységre és 
Isten segítségül hívására buzdítja őket. Nem veti el azonban az embereknek sem a munkáját, 
sem a vállalkozásait, sem a tanácskozását, mert dicséretre méltó erény szorgalmasan ellátni a 
hivatali feladatainkat. Nem az Úr akarata, hogy olyanok legyünk, mint a fatuskók, vagy, hogy 
összefont kezekkel tétlenkedjünk,2683 hanem használnunk kell minden tehetségünket és a 
kedvező alkalmakat, amit Ő adott nekünk. Valóban igaz, hogy a munkálkodásunk nagyobbik 
része Isten átkából származik, mégis, ha az emberek meg is őrizték volna az ősállapotuk 
épségét, Isten akkor is alkalmazott volna bennünket, amint látjuk, hogy Ádámot is az Éden 
kertjébe helyezte, hogy művelje azt (1Móz2:15). Salamon tehát nem kárhoztatja az éberséget, 
mert ezt a dolgot Isten is helyesli, s az emberi munkát sem, melyet, mikor Isten parancsának 
megfelelően akarattal felvállalnak, Neki kínálnak elfogadható áldozatot. De nehogy az 
elbizakodottságtól elvakultan maguknak sajátítsák ki, ami Istent illeti, arra inti őket, hogy a 
buzgó tevékenységük semmi haszonnal sem fog járni, amennyiben Isten nem áldja meg a 
fáradozásukat. A ház alatt nemcsak egy kőből, vagy fából épített házat ért, hanem a teljes 
házirendet és a család kormányzását érti, amiképpen nem sokkal ezután a város sem csak az 
épületeket vagy a körítő falakat jelenti, hanem az egész társadalom általános jólétét. Látszólag 
hasonló szinekdoché rejlik az építő és az őriző szavakban, mert általánosságban akarja azt 
mondani, hogy az emberek bármiféle munkával, előrelátással és ügyességgel is törekedjenek 
fenntartani a családot, vagy megőrizni a várost, mindaz hasztalan, míg Isten a mennyből nem 
                                                
2680 „Ágoston gyönyörűen alkalmazza ezt a zsoltárt a keresztyén szolgálókra és pásztorokra, mint Isten 
egyházának építőire és őreire. Mennyire hiábavaló a munkálkodásuk Isten kegyelme és hatalma nélkül!” – Fry. 
2681 A Károli-fordítás szerint: fáradsággal szerzett kenyeret – a ford. 
2682 A Károli-fordítás szerint: Szerelmesének álmában ád eleget – a ford. 
2683 “Ou que nous demeurions les bras eroisez sans rien faire.” 
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garantálja az egész kedvező végkimenetelét a mennyből. Illik emlékeznünk arra, amit épp az 
imént mondtam, hogy mivel az emberek elméjét általában konok gőg uralja, ami egyrészt 
Isten megvetésére, másrészt arra indítja őket, hogy a saját képességeiket és a javukat 
mértéktelenül felnagyítsák, ezért mindennél fontosabb megalázni őket, hogy vegyék észre: 
bármit is vállalnak fel, az füstté válik, amíg Isten a tiszta kegyelem gyakorlásával nem teszi 
azt virágzóvá. Mikor a filozófusok az államügyekkel kapcsolatosan érvelnek, elmésen 
összegyűjtik mindazt, ami látszólag megfelel a céljaiknak – erőteljesen rámutatnak a közjó 
megteremtésének eszközeire, valamint a bűnökre, melyek a jól szabályozott államot is 
megrontják. Röviden, tökéletes ügyességgel tárgyalják mindazt, amit ebben a témában tudni 
szükséges, de a fő dolog felett átsiklanak. Ez pedig nem más, mint hogy az emberek, 
bármennyire is kiemelkedők legyenek bölcsességben és erényben, s bármibe is kezdjenek 
bele, nem képesek semmit megvalósítani, ha Isten nem nyújtja ki a kezét feléjük, vagy inkább 
nem teszi őket az Ő eszközeivé. Melyik filozófus ismerte el valaha is, hogy a politikus nem 
más, mint eszköz Isten kezében? Sőt inkább azt vallották valamennyien, hogy a jó igazgatás 
az ember részéről alkotja a társadalom boldogságának fő okát. S miután a halandó ember így 
lát neki profán vakmerőséggel a városok építésének, s az egész világ állapota rendezésének, a 
Szentlélek joggal feddi meg ezt az őrültséget. Foglaljuk hát el úgy magunkat – mindenki a 
képességeinek és a hivatala természetének megfelelően – hogy a fáradozásainkat követő siker 
dicsérete kizárólag Istené maradjon. A felosztás, amit sokan képzelnek – miszerint a vitézül 
viselkedő a dicséret felét Istennek hagyva a másik felét magának tulajdoníthatja – 
megérdemel minden kárhoztatást. Isten áldásának kell tulajdontani mindent és kizárólagosan 
annak kell fenntartani a trónt. 

Ha pedig a földi állapotunk teljes mértékben Isten jótetszésén múlik, akkor miféle 
szárnyakkal repülünk fel a mennybe? Mikor egy házat terveznek, vagy bizonyos életmódot 
választanak – sőt, még mikor törvényeket alkotnak és igazságot szolgáltatnak – mindez nem 
más, mint csúszás-mászás a földön. A Szentlélek mégis kijelenti, hogy minden erőfeszítésünk 
így gyümölcstelen, és értéktelen. S még kevésbé elviselhető azok őrültsége, akik a maguk 
erejéből törekednek bejutni a mennybe. Továbbá azt is megtudjuk ebből a tanításból, hogy 
nem csoda, ha a világot oly felkavart és zűrzavaros állapotban találjuk, amilyenben van – az 
igazság menekül a városokból, férj és feleség kölcsönösen egymást vádolják, atyák és anyák 
panaszkodnak a gyermekeiről – röviden, minden a maga állapotát siratja. Milyen kevesen 
vannak ugyanis, akik a hivatásukban Istenhez fordulnak, s akik nem a saját gőgjüktől lángra 
lobbanva magasztalják fel gonoszul önmagukat. Isten tehát joggal rendeli ki ezt a szomorú 
jutalmat a hálátlan embereknek, mikor megfosztják az Őt megillető tisztességtől. Mikor 
azonban az emberek alázatosan Isten gondviselésére bízzák magukat, akkor kétségtelen, hogy 
az áldás, amit Salamon itt dicsér, mind a nyilvános, mind a magánéletünk minden részére rá 
fogja árasztani a fényét. Az עמל amal ige, amit a dolgozni szóval fordítottunk, nemcsak azt 
jelenti, hogy valaki ebben, vagy abban elfoglalja magát, hanem hogy a kimerültségig és a 
gyötrelemig végzi azt. Mondtam, hogy az őrizők alatt nemcsak azokat kell érteni, akik kijelölt 
őrök, hanem minden magisztert és bírót is. Ha őket az éberség jellemzi, az Isten ajándéka. 
Szükség van azonban egy másféle éberségre is: Istenére, mert amíg Ő nem felügyel a 
mennyből, az emberek semmiféle éleslátása sem lesz elegendő a védekezésre a veszélyekkel 
szemben. 

2. Hiába néktek korán felkelnetek. Salamon most világosabban is kifejezi, hogy az 
emberek hiába fáradoznak, és koptatják magukat böjtöléssel a vagyonszerzés érdekében, 
mivel ezeket a jótéteményeket is kizárólag Isten osztogatja. S hogy még hatékonyabban 
felindítsa őket, minden egyes emberhez közvetlenül is szól. Hiába néktek, mondja. Két dolgot 
is konkretizál, melyekről úgy vélik, hogy nagy fokban hozzájárulnak a gazdagság 
felhalmozásához. Nem meglepő látni azokat rövid idő alatt meggazdagodni, akik nem 
sajnálják a fáradtságot, hanem éjjel-nappal szorgalmasan űzik a tevékenységüket, s a 
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munkájuk gyümölcséből csak szerényen élelmezik magukat. Salamon azonban azt jelenti ki, 
hogy sem a takarékos életmód, sem a szorgalom a munkában, önmagukban nem fognak majd 
semmi haszonnal sem járni. Egyáltalában nem tiltja meg nekünk a mértékletességet az étvágy 
területén, vagy a korán kelést a belekezdés végett a földi dolgainkba, de hogy serkentsen 
bennünket az imádkozásban, valamint Isten segítségül hívásában, és hálaadást is ajánljon az 
isteni áldásokért, semmivé tesz mindent, ami elhomályosítaná Isten kegyelmét. 
Következésképpen akkor kezdünk bele helyesen a földi elfoglaltságukba, ha a reménységünk 
teljes mértékben  Istenen alapszik, és a sikerünk ebben az esetben összhangban lesz a 
kívánságainkkal. Ha azonban az ember nem veszi figyelembe Istent, s türelmetlenül siet, a 
kapkodásával romlást hoz magára. A próféta célja tehát nem az, hogy az embereket 
tunyaságra buzdítsa, nehogy bármire is gondoljanak egész életük során, hanem merüljenek 
álomba és adják át magukat a tétlenségnek, hanem inkább az, hogy az Isten által 
megparancsoltak végrehajtásában először mindig imádkozással és az Ő nevének segítségül 
hívásával kell kezdeni, Neki ajánlván a munkát, hogy megáldhassa őket. A fájdalmak kenyere 
kifejezést két módon is lehet értelmezni. Ez vagy azt jelenti, amit kemény és fáradságos 
munkával szerzünk, vagy azt, amit nyugtalan elmével eszünk. Pont amiképpen látjuk, hogy a 
fösvény és szűkmarkú emberek, mikor épp megízleltek egy darabka kenyeret, máris 
visszahúzzák a kezüket a szájuktól. Nem túl fontos, melyik jelentést fogadjuk el, mert az 
igeszakasz egyszerűen csak arra tanít, hogy a fösvény emberek semmi haszonra sem tesznek 
szert – még akkor sem, mikor a zsugoriságuk folytán még annyit is sajnálnak megenni, 
amennyit a természet megkövetel. 

Mert így ad álmot a szeretteinek. Az ihletett szerző arra céloz, hogy Isten áldása, 
melyről beszélt, ténylegesen meglátszik az Ő gyermekeiben és szolgáiban. Nem elégséges 
csak hinni ebben a tanításban – hogy bármit is kísérelnek meg az emberek, az hasztalan, – 
szükséges egy ígéretet is hozzátenni, hogy szilárd reménységgel láthassanak neki a 
kötelességeik ellátásának. A mondat kétféleképpen olvasható – álmot ad a szeretteinek, vagy 
álmukban ad a szeretteinek, azaz megadja nekik azokat a dolgokat, melyeket a hitetlenek a 
saját erőfeszítéseikkel szereznek meg. A כן ken, így kötőszó a bizonyosság kifejezése végett 
szerepel itt.2684 Salamon ugyanis, hogy még kétségtelenebb meggyőződést hozzon létre az 
igazságról mintegy ujjal mutat a dologra – arra, hogy Isten a népének minden különösebb 
törődésük nélkül ad élelmet, ez pedig hitehetetlennek és kitalálásnak tűnik. Valóban úgy 
beszél, mintha Isten a szolgái lustaságát táplálná a gyengéd bánásmódjával. Miután azonban 
tudjuk: az emberek arra teremttettek, hogy elfoglaltak legyenek, s mivel a következő 
zsoltárban majd látjuk, hogy Isten szolgái boldognak számíttatnak, mikor a saját kezük 
munkáját eszik, biztos, hogy az álom szót nem a tunyaságot, hanem a nyugodt munkát 
jelentőnek kell felfognunk, amire az igazi hívők a hit engedelmességével szánják oda 
magukat. Honnan származna az a nagy hév a hitetlenekben, amiért egy ujjukat sem mozdítják 
meg izgalom, vagy nyüzsgés nélkül, más szóval anélkül, hogy felesleges gondokkal kínoznák 
magukat, mint onnan, hogy semmi sem tulajdonítanak Isten gondviselésének! A kegyesek 
viszont, bár dolgos életet élnek, mégis összeszedett és nyugodt elmével űzik a hivatásukat. 
Azaz, a kezeik nem tétlenek, de elméik úgy megnyugszanak a hit csendességében, mintha 
aludnának. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy Isten népét gyakran aggasztják gyötrő gondok, s 
a szorító szegénységtől elnyomva és híjával minden forrásnak, aggódva tekintenek a holnap 
elé, arra azt válaszolom, hogy ha a hit és Isten szeretete tökéletes lenne az Ő szolgáiban, az Ő 

                                                
2684 Walford olvasata: „Valóban ad álmot a szeretteinek”, s megjegyzi, hogy a mondatot legyengíti az „így” szó a 
vulgáris fordításban. „Ez a legvalószínűbben”, teszi hozzá, „azt jelenti „igazságban, azaz igazán, s így a mondat 
értelme az lesz, hogy jóllehet az erőfeszítés Isten nélkül hiábavaló, Ő viszont ténylegesen ad frissítő minden 
izgalomtól és szélsőséges fáradozástól mentes álmot azoknak, akiket szeret, mivel minden erőfeszítésüket az Ő 
kellő tiszteletével kombinálják”. Cresswell a Septuaginta fordítását használja, ami így hangzik: „mivel Ő ad 
álmot a szeretteinek”. 
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áldása, amit a próféta említ, megmutatkozna bennük. Valahányszor csak mértéktelenül 
kínoztatnak, az a saját hibájukból történik, amiért nem támaszkodnak teljes mértékben Isten 
gondviselésére. Azt is hozzáteszem továbbá, hogy Isten súlyosabban bünteti őket, mint a 
hitetleneket, mert hasznos a számukra egy ideig nyugtalankodni, hogy végül eljuthassanak 
ehhez a békés álomhoz. Addig is azonban Isten kegyelme uralkodik és felragyog a 
sötétségben azt illetően, hogy mondhatni az álommal táplálja a gyermekeit. 

 
3. Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom, amit Ő ad.2685 
4. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak.2686 
5. Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha 

ellenséggel szólnak a kapuban. 
 
3. Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak. Salamon itt egy példával hozakodik elő, mellyel 

sajátos módon akarja velünk elismertetni azt az igazságot, melyről eddig általánosságban 
beszélt – hogy az ember életét Isten kormányozza. Semmi sem természetesebb az ember 
számára, mint emberektől származni. Az emberiség nagy többsége arról álmodozik, hogy 
miután Isten egykor ezt elrendelte a kezdetben, azóta a gyermekek nemzése a természet titkos 
hajlamára történnek, mert Isten megszűnt beleavatkozni ebbe a dologba. Sőt, még a kegyesség 
bizonyos érzésével felruházottak sem ismerik el – bár nem tagadják, hogy Ő az emberi faj 
Atyja és Teremtője – hogy a gondviselő gondoskodása erre a dologra is kiterjed, hanem 
inkább úgy gondolják, hogy az emberek bizonyos egyetemes indíték által teremtődnek. Ennek 
az abszurd tévedésnek a helyesbítése végett nevezi Salamon a gyermekeket Isten 
örökségének, az anyaméh gyümölcsét pedig az Ő ajándékának. A jutalomnak fordított héber 
 sachar szó ugyanis az Isten által az embereknek minden adott jótéteményt jelent, amint שכר
az világosan kiderül a Szentírás megannyi szakaszából. Így a rész jelentése az, hogy a 
gyermekek nem a véletlen ajándéka, hanem Isten osztogatja mindenkinek a maga részesedését 
belőlük, amint jónak látja. Mivel pedig a próféta kétszer ismétli ugyanazt a dolgot – az 
örökség és a jutalom szavak itt egyforma jelentéssel értendők – s mindkét kifejezést a 
szerencsével, vagy az emberek erejével. Minél erősebb egy ember, annál alkalmasabbnak 
látszik a szaporodásra. Salamon az ellenkezőjét jelenti ki: azok válnak atyákká, akikre Isten 
ráruházza ezt a tisztességet. S miután a gyermekek többsége nem mindig az öröm forrása a 
szüleik számára, Isten második kegyét is hozzáteszi. Ez pedig nem más, mint a gyermekek 
elméjének formálása, valamint a felékesítésük kiváló hajlamokkal és mindenféle erénnyel. 
Arisztotelész a Politikájában nagyon helyesen tárgyalja a kérdést, hogy vajon a πολυτεκνια, a 
sokgyermekesség jó, vagy rossz dolognak tekintendő-e, s rossz dolognak tekinti, hacsak az 
eujgeneia, azaz a természet nemeslelkűsége, vagy jósága is hozzá nem adatik magukban a 
gyermekekben. S bizonyosan sokkal boldogabb sors lenne sokak számára a gyermektelenség, 
vagy meddőség, mind a sok gyermek, amennyiben azok csak a könnyek és a sóhajok okai a 
számukra. Azért tehát, hogy Isten eme áldását – a sok leszármazottat – világos fénybe állítsa, 
Salamon dicséri az erényes és nagylelkű beállítottságot a gyermekekben. Ebből a célból 
használja a hasonlatot, mely szerint, amiképpen egy íjász van felfegyverezve egy jól felszerelt 
íjjal, úgy védik az embert a gyermekei mondhatni íjjal és nyilakkal. A hasonlóság első 
ránézésre kissé nyersnek tűnhet, ha azonban közelebbről megvizsgáljuk, azonnal elismerjük 
                                                
2685 A Károli-fordításban nem szerepel az amit Ő ad kiegészítés – a ford. “Fructus. Merces, fructus ventris.” — 
Latin. “Le fruict du ventre est loyer qu’il donne.” 
2686 „A בני הנעורים, serdülő fiak szavak jelenthetnek gyermekeket, akiket az atyjuk ifjú korában nemzett, ahogyan 
a זקנים-בן  szó olyan gyermeket jelent, akit az atyja idős korában nemzett (1Móz37:3), de jelenthet ifjakat is, 
ahogyan a בני נכר idegeneket jelent (Zsolt18:45). Bármelyik fordítás alkalmas lesz itt, mert az igevers célja 
kétségtelenül annak megmutatása, hogy a nagyszámú leszármazott nagy áldás az embernek, és fontos 
kiegészítése az erejének és a biztonságának, mert védelmet jelentenek majd neki a veszély idején, és az ellenség 
visszaverését szolgálják majd, mint nyilak a hős kezében.” – Phillips. 
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az elegáns mivoltát. A próféta úgy véli: a gyermektelenek bizonyos értelemben 
fegyvertelenek, mert mi mást jelentene gyermektelennek lenni, mint a magányt? Isten nem 
csekély ajándéka az ember számára megújulni a gyermekeiben, mert Isten ezzel új erőt ad 
annak, aki egyébként tüstént megromlana, de így mondhatni másodszor is élhet. Ennek a 
tanításnak az ismerete nagyon hasznos. A termékenység még az oktalan állatoknál is egyedül 
és kizárólag Istennek tulajdonítható, s Ő adhat számot arról, ha a tehenek, a juhok és a kancák 
fogannak, mennyire megbocsáthatatlan az emberek hálátlansága, ha – mikor Ő a megtisztelő 
atya névvel ékesíti fel őket – ezt a kegyét semmibe veszik. Azt is hozzá kell tenni, hogy amíg 
az emberek nem tekintik a gyermekeket Isten ajándékának, addig gondatlanok és vonakodók a 
fenntartásukban, pont ahogyan másrészről ennek a dolognak az ismerete nagyon kiválóan 
hozzájárul a bátorításukhoz a leszármazottaik felnevelése terén. Továbbá, aki így tekint Isten 
abban megmutatkozó jóságára, hogy neki gyermekeket ad, készséggel és nyugodt elmével 
fogja Isten kegyelmének folytatódását várni, s még ha csak csekély örökséget is képes rájuk 
hagyni, akkor sem lesz alaptalanul takarékos ezen az alapon. 

5. Nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Salamon itt olyan 
gyermekeket ír le, akiket az egyesesség és a becsületesség jellemez, s nem vonakodnak 
számot adni életükről, hogy ezzel befoghassák a rosszindulatúak és rágalmazók száját. Az 
ókorban, amint ez közismert, a törvényszéki gyűléseket a kapukban tartották.2687 Ezért beszél 
itt úgy a kapuról, mintha valaki manapság a bíróságról, a törvényszékről, vagy a szenátusról 
beszélne. Figyeljük meg, hogy a gyermekekben főleg az ártatlanságot dicséri, hogy az atyák 
ezt a kegyelmet a valódi értékén becsülhessék meg. Az előző mondatban az erkölccsel és 
kiválósággal megáldott gyermekeket a nyilak természetéhez hasonlította. Most viszont, hogy 
senki se tulajdoníthasson erőszakos jelentést e hasonlathoz, mintha a gyermekek zabláját 
szabadjára engedné, hogy a rablókhoz hasonlóan bánjanak gonoszul minden útjukba 
kerülővel, nem törődvén azzal, mi a jó és a rossz, konkrétan az erényt és az erkölcsi épséget 
mutatja fel tényezőkként, melyeknek azt a védelmet kell alkotniuk, amit az atyáiknak 
szükséges nyújtaniuk. Arra tanít tehát minket, hogy nem olyan gyermekekre kell vágynunk, 
akik hevesen elnyomják a nyomorultat és a szenvedőt, s felülmúlnak másokat a ravaszságban 
és a megtévesztésben, vagy törvénytelen eszközökkel halmoznak fel nagy vagyonokat, illetve 
zsarnoki hatalmat szereznek maguknak, hanem olyanokra, akik a becsületességet gyakorolják 
és a törvények iránti engedelmességben akarnak élni, készen arra, hogy számot adjanak az 
életükről. Továbbá, jóllehet az atyáknak szorgalmasan kell formálniuk a gyermekeiket a szent 
fegyelem rendszerében, mégis emlékezniük kell, hogy soha nem fogják elérni a céljukat 
másként, csak Isten tiszta és speciális kegyelme által. Salamon hallgatólagosan arra is céloz, 
hogy bármilyen buzgón is legyünk odaszánva a becsületesség művelése iránt, soha nem 
leszünk híjával a becsmérlőknek és a rágalmazóknak, mert ha a becsületes élet mentes volna 
minden rágalomtól, akkor nem lennének vitáink az ellenségeinkkel. 

                                                
2687 “Legitimos conventus.” — Latin. “Les assemblees Judiciales.” 
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128. zsoltár 
 
Ez a zsoltár hasonlít az előzőre, s egyfajta, úgymond, kiegészítése annak, mert 

kijelenti, hogy az isteni áldás, melynek szétáradásáról az egész emberiségre Salamon tett 
bizonyságot, a legszembetűnőbben Isten igazi és őszinte szolgáinak esetében mutatkozik meg. 

 
1. Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár! 
2. Mert mikor kezed munkáját eszed, áldott leszel, és jól lesz dolgod.2688 
3. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték 

asztalod körül.2689 
 
1. Mind boldog az, a ki féli az Urat. Az előző zsoltárban azt olvastuk, hogy a 

bővelkedés minden emberi dologban és egész életünkben kizárólag Isten kegyelmétől 
remélhető, most pedig arról tájékoztat a próféta, hogy azoknak, akik részesülni akarnak Isten 
áldásaiból, a szív őszinteségével kell teljes mértékben odaszánniuk önmagukat Neki. Ő 
ugyanis soha nem fog csalódást okozni annak, aki Neki szolgál. Az első igevers a zsoltár 
összefoglalóját tartalmazza, a többi rész pedig csak mintegy magyarázatképpen van 
hozzátéve. Az „azok a boldogok, akik félik az Urat, főleg ebben az életben” vezérige annyira 
ellentétben áll az emberek általános vélekedésével, hogy csak nagyon kevesen értenek ezzel 
egyet. Köröskörül találunk Dionüszoszhoz hasonló ingadozó epikureánusokat, aki egyszer jó 
szelet kapván a tengeren, egy szerencsés utazást követően kifosztott egy templomot, majd 
azzal dicsekedett, hogy az istenek kedvelik a templomfosztogatókat.2690 S a gyengék, és a 
gonoszok bővelkedésének láttán megzavarodott és megingott emberek is elcsüggednek a saját 
nyomorúságaik terhe alatt. Isten megvetői valóban lehetnek híjával a bővelkedésnek, s a jó 
emberek helyzete is lehet tűrhető, mégis, az emberek nagy többsége vak az isteni gondviselést 
fontolóra vételében, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy semmilyen mértékben sem veszik azt 
észre. A „legjobb meg sem születni, vagy meghalni, amilyen gyorsan csak lehet” közmondás 
természetesen régóta bírja majdnem minden ember egyetértését. Végül, a testi gondolkodás 
vagy úgy véli, hogy kivétel nélkül minden ember nyomorult, vagy úgy, hogy a szerencse 
kegyesebb az istentelenekhez és a gonoszokhoz, mint a jókhoz. Az áldottak azok, akik az Urat 
félik ennek teljesen az ellenkezője, amiképpen azt már kifejtettük a 37. zsoltárnál. Annál 
inkább szükséges tehát e felett az igazság felett elmélkedni. Továbbá, mivel ez az áldottság 
nem látható a szemek számára, a felismerése érdekében fontos először is megfigyelnünk az itt 
adott meghatározását, másodszor pedig tudni, hogy főleg Isten védelmétől függ. S bár 
összeszedjük mindazokat a körülményeket, melyek látszólag a boldog élethez járulnak hozzá, 
bizonyosan semmi sem lesz kívánatosabb, mint rejtve maradni Isten védelme alatt. Ha ezt az 
áldást részesítjük előnyben – amit meg is érdemel – minden más dologgal szemben, akkor 
bárki, aki meg van győződve arról, hogy Isten gondoskodása megmutatkozik a világban és az 
emberek dolgaiban, arról is meg lesz győződve: itt a boldogság fő pontja van megemlítve. 
                                                
2688 A Károli-fordítás szerint: Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. – a ford. 
2689 „A zsidók asztalai, amint az ebből (és a Sám16:11-ből) kiderül, kerek formájúak voltak, körülöttük kerevetek 
voltak (Ezék23:41), melyeken (1Móz27:19, Bír10:6, 1Sám2:5, 24-25, 1Kir13:20) ültek, kivéve a húsvéti 
ünnepet.” – Cresswell. Az Illustrated Commentary upon the Bible szerzője ellenzi a szokásos olvasatot: termő 
szőlő házad belsejében… olajfacsemeték asztalod körül. „Egyetlen esetre sem emlékszünk”, mondja, „mikor 
Keleten a szőlőt a házfalakra támaszkodva, vagy az olajfákat a ház mellé, vagy köré ültették volna. S nem is 
olvasunk semmi efféléről. Ez az igeszakasz a hasonlatot kétségtelenül a szőlő termékenységétől és az olajfa 
külső megjelenésétől, illetve az olajfák ültetési rendjétől kölcsönzi.” Ennek megfelelően fordítja az igeszakaszt 
ekképpen: „A feleséged a házad belsejében (az alsó lakrészekben) olyan lesz, mint a termő szőlő, a gyermekeid 
az asztalod körül pedig olyanok, mint az olajfa-csemeték.” 
2690 “Lequel true fois ayant bon vent sur mer, et la navigation prospore apres avoir pille une temple.” 
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Mielőtt azonban továbbmennék, meg kell említeni, hogy az igevers második részében 
jó okkal említ meg egy megkülönböztető jelet, ami Isten szolgáit választja el azoktól, akik 
megvetik Őt. Látjuk, hogy még a legromlottabbak is, akikben nem kisebb a gőg, mint a 
vakmerőség és a gúnyolódás, dicsekednek az istenfélelemmel. A próféta tehát megköveteli az 
élet bizonyságtételét ehhez, mert ez a két dolog, az Isten félelme és az Ő törvényének 
megtartása elválaszthatatlanok, s a gyökérnek szükségszerűen meg kell teremnie a megfelelő 
gyümölcsöt. Emellett azt is megtanuljuk ebből az igeszakaszból, hogy az életünk nem 
találkozik az isteni helyesléssel, hacsak nem az isteni törvény szerint alakítjuk azt. 
Kétségtelen, hogy nincs vallás istenfélelem nélkül, s ebből a félelemből kiindulva mutatja be a 
próféta az életünket Isten parancsolatai és rendeletei szerintinek. 

2. Mert mikor kezed munkáját eszed, áldott leszel. Egyesek ezt a mondatot kettőre 
osztják, a Kezed munkáját eszed szavakat az első mondatként, míg az áldott leszel szavakat a 
második mondat elejeként felfogva. Valóban elismerem, hogy ez így van, ahogyan kijelentik, 
miszerint Isten kegyelme mutatkozik meg abban, mikor a kegyesek a kezük munkájának 
gyümölcsét eszik, s ezt állítja szembe azzal az átokkal, mely az egész emberiséget sújtja. De 
természetesebb dolog egyetlen mondatként olvasni az igeverset az alábbi jelentéssel: Isten 
gyermekei boldogok, mikor a saját munkájuk gyümölcseit eszik. Ha ugyanis két mondatként 
fordítjuk, akkor az áldott leszel, és jól lesz dolgod szavak egy hűvös, sőt unalmas ismétlést 
tartalmaznak. Itt a próféta az első versben elhangzott tanítást megerősítve azt tanítja nekünk, 
hogy nekünk másként kell arról vélekednünk, miben rejlik a boldogság, mint a világ teszi, 
mert a világ feltételezése szerint a boldogság a gondtalanságban, a tiszteletben és a nagy 
vagyonban rejlik. Emlékezteti Isten szolgáit a mértékletesség gyakorlására, amit majdnem 
mindenki elutasít. Milyen kevesen vannak, akik ha maguk választhatnak, a saját munkájukból 
kívánnak élni, sőt, akik ezt rendkívüli jótéteménynek tekintik, ha megtehetik! Amint 
elhangzik a boldogság neve, azonnal minden ember a legszélsőségesebb elképzelésekben tör 
ki arról, hogy mi szükséges hozzá, mert ennyire telhetetlen az emberi szív kapzsiságának 
örvénye. A próféta tehát azt parancsolja meg az Istent félőknek, hogy elégedjenek meg ezzel 
az egyetlen dologgal: azzal a bizonyossággal, hogy Istennel, mint nevelőapával a hátuk 
mögött kellőképpen megtarttatnak a saját kezük munkája által, amiképpen a Zsolt34:11-ben is 
olvassuk: „Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem 
nélkülöznek”. Emlékeznünk kell arra, hogy a próféta nem a legnagyobb boldogságról beszél, 
amely nem az evésben és az ivásban foglaltatik, s nincs is beszorítva ennek a mulandó életnek 
a korlátai közé, hanem arról biztosítja Isten hívő népét, hogy még e földi vándorútjuk során is 
boldog lesz az életük annyira, amennyire ezt a világ állapota megengedi. Amiképpen Pál is 
kijelenti, hogy Isten mindkettőt ígéri azoknak, akik Őt félik, más szóval, Isten egész életünk 
során a gondunkat viseli, amíg végül be ne fogad az örök dicsőségbe (1Tim4:8). A 
személyváltás nagyobb hangsúly kölcsönöz a nyelvezetnek, mert miután a próféta harmadik 
személyben beszélt, utána mindenkihez konkrétan is szól ekképpen: nemcsak hallhatatlan 
boldogság vár téged a mennyben, hanem a földi vándorutad során Isten ebben a világban sem 
hagy föl a családapa hivatalával a te fenntartásodat illetően, így napi élelmed az Ő kezéből 
fogod kapni, amennyiben megelégszel az alacsonyabb helyzettel. 

3. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében. Itt az előző zsoltárhoz hasonlóan 
azt ígéri, hogy Isten az Őt tisztelőket gyümölcsözővé teszi, és sok leszármazottat ad nekik. Az 
emberiség többsége valóban vágyik utódokra, s ez a vágy mondhatni a természet által van 
beléjük ültetve. Sokan azonban, mikor gyermekeik születnek, hamarosan megcsömörlenek. S 
gyakran hálásabb akarni a gyermekeket, mint nagyszámú gyermeket nyomorúságos 
körülmények között hagyni. S bár a világot a különböző célok iránti szabálytalan vágyak 
vonják el, melyek között folytonosan ide-oda hányódik, Isten ezt a saját maga áldásaként adja 
minden gazdagságnál szívesebben, ezért nekünk is nagyra kell becsülnünk. Ha az embernek 
szeretetre méltó felesége van társként az életben, akkor ne tulajdonítson ennek az áldásnak 
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kisebb értéket, mint Salamon, aki a Péld19:14-ben kijelenti, hogy egyedül Isten ad jó 
feleséget. Hasonlóképpen, ha valaki sok utód atyja, fogadja ezt az isteni ajándékot hálás 
szívvel. Ha ennek azt vetik ellene, hogy a próféta ekképpen szólva földhöz ragadva tartja 
kegyeseket a testi csábítással, s meggátolja, hogy szabad és tehermentes elmével törekedjenek 
a menny felé, arra azt válaszolom, hogy nem meglepő, ha a törvény alatt levő zsidóknak Isten 
kegyelmének és atyai jóindulatának ízét kínálja, ha fontolóra vesszük, hogy ők olyanok 
voltak, mint a gyermekek. Ezt azonban úgy keverte, vagy vegyítette egybe, hogy 
felemelkedhessenek a mennyei élet szemléléséhez. Isten még manapság is, jóllehet 
takarékosabb módon bizonyságot tesz a kegyességéről a mulandó áldásokkal, megfelelően a 
nemrég idézett igeversnek Pál Timótheushoz írott, az imént idézett első leveléből: „a 
kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete” 
(1Tim4:8). Ezzel azonban nem vet semmiféle akadályt, vagy gátat az utunkba, amivel 
visszatartaná elméinket attól, hogy a mennybe emelkedjenek, hanem inkább ezzel enged le 
létrákat onnan, hogy lépésről lépésre felkapaszkodhassunk oda. A próféta tehát nagyon 
helyesen emlékezteti a kegyeseket arra, hogy máris megkapják a becsületességük 
valamekkora jutalmát, mikor Isten megadja az élelmüket, boldoggá teszi őket a feleségükben 
és a gyermekeikben, s kegyeskedik gondoskodni az életükről. Isten jelen jóságának 
ajánlásával azonban az a célja, hogy arra serkentse őket: vidáman haladjanak tovább a 
mennyei örökségük felé vezető úton. Ha az ebben a zsoltárban felvázolt földi vidámság nem 
is mindig osztályrésze a kegyeseknek, mert a feleségük néha házsártos, gőgös, vagy romlott 
erkölcsű, vagy a gyermekeik kicsapongók és csavargók, akik még az atyai házra is szégyent 
hoznak, akkor tudják meg: azért lettek megfosztva Isten áldásától, mert a saját hibájuktól 
taszították azt el maguktól. S bizonyos, hogy ha mindenki kellőképen górcső alá veszi a saját 
bűneit, el fogja ismerni, hogy Isten földi jótéteményei joggal lettek megvonva tőle. 

 
4. Ímé, biztosan megáldatik2691 a férfiú, a ki féli az Urat! 
5. Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek 

minden idejében; 
6. És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen! 
 
4. Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat! A próféta megerősíti azt az előző 

tanítást, ami szerint Isten szolgáinak ebben az átmeneti állapotban még a külső 
megjelenésében is az isteni jóindulat és jóság olyan bizonyítéka mutatkozik meg, mely 
bemutatja, hogy nem hiába munkálkodunk az Ő szolgálatában. Mivel azonban a kegyesség 
jutalma nem rendkívül látványos, először is az Íme! mutatószót használja,2692 majd hozzáteszi 
biztosan, mert én így fordítom a כי ki kötőszót. Állandóan emlékeznünk kell azonban arra, 
amit korábban megjegyeztem, hogy az isteni áldás a Földön oly módon van nekünk 
megígérve, hogy az ne kösse le a gondolatainkat, és ne engedje azokat a porban fetrengeni. 
Nem illik ugyanis, hogy az eljövendő életbe vetett reménységünket elnyomja. Emiatt nem 
élvezzük minden időben egyformán Isten jótéteményeit. 

5. Megáld téged az Úr a Sionról. Egyesek ezt a mondatot imának tekintik, ezért a jövő 
időt óhajtó módban fordítják. De inkább ugyanazon tanítás folytatólagos kijelentésének tűnik, 
amely mellett a próféta korábban időzött, s most világosabban fejezi ki, hogy Istent kell ama 
jótétemények szerzőjének tekinteni, melyeket elősorolt. S jóllehet Isten ajándékai gyakorta 
vannak a szemünk előtt, a ködön át, amibe a hamis képzelgés borítja ezeket, az észlelésünk 
homályos és tökéletlen. Ezért a kijelentés ismétlését, mely szerint valahányszor csak örömteli 
eseménnyel találkoznak a valódi hívők az életük során, az mindig az Isten áldásának hatása, 
                                                
2691 A Károli-fordítás szerint: Ímé, így áldatik meg a férfiú – a ford. 
2692 “Il use en premier lieu d’un mot qui est commoe pour demonstrer la chose au doigt ou a l’oeil, voyla.” — 
“Először is olyan szót használ, ami mondhatni mintegy ujjal mutat a dologra, vagy tárja a szemünk elé: Íme!” 
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nem szabad feleslegesnek tartani. Az említett személyek a Sionról áldatnak meg, ami 
emlékezteti őket a szövetségre, melyre Isten lépett velük, mert Ő kegyelmesen megígérte, 
hogy kegyes lesz a törvényének betartóival, s a kegyesség eme alapelveit már 
csecsemőkoruktól magukba szívták. A próféta tehát kijelenti, hogy nem új tanítás, vagy 
valamiféle sosem hallott dolog az, amivel előhozakodik, mert a törvényt már régen tanították 
nekik, s az már nyilvánvalóvá vált az Istent szolgálókra ruházott mulandó jótétemények által 
is, hogy az Ő szolgálatában kifejtett erőfeszítések nem mennek veszendőbe. Ezért erősítgeti, 
hogy mindezt meg is fogják tapasztalni. Amit pedig Jeruzsálem boldogságáról tesz hozzá, azt 
úgy kell tekinteni, hogy megparancsolja a hívőknek: ne csak a saját egyéni boldogulásukat 
keressék, vagy legyenek odaszántak a saját egyéni érdekeik iránt, hanem inkább főleg arra 
vágyakozzanak, hogy Isten egyházát lássák virágzó állapotban. Nagyon ésszerűtlen dolog 
lenne, ha annak minden tagja arra vágyna, ami neki magának hasznos, közben pedig 
elhanyagolnák a testületet. Mivel szélsőségesen hajlamosak vagyunk tévelyegni ebben a 
dologban, a próféta jó okkal ajánl féltő figyelmességet a közjó iránt, s keveri a saját áldásokat 
és az egyház közös javát oly módon, hogy kimutathassa: ezek összetartoznak, és törvénytelen 
a szétválasztásuk. 
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129. zsoltár 
 
Ez a zsoltár először is azt tanítja, hogy Isten különféle megpróbáltatásoknak és 

csapásoknak veti alá az egyházát abból a célból, hogy végül jobban a szabadítójának és a 
védelmezőjének bizonyulhasson. A zsoltáros tehát minden istenfélő emlékezetébe idézi, 
micsoda fájdalmas üldöztetésekben volt része Isten népének minden korban, de milyen 
csodálatosan lettek megőrizve azért, hogy ezekkel a példákkal erősítsék meg a reménységüket 
a jövő vonatkozásában. A második részben egy könyörgés formájában azt mutatja be, hogy az 
isteni bosszúállás kész lesújtani minden istentelenre, akik ok nélkül zaklatják Isten népét. 

 
1. Grádicsok éneke. Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most 

Izráel. 
2. Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem. 
3. Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyujtották barázdáikat.2693 
4. Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét. 
 
1. Sokat szorongattak engem ifjúságom óta. Ezt a zsoltárt valószínűleg akkortájt írták, 

mikor Isten egyháza szélsőséges nyomorúságba süllyedve, vagy valamely nagy veszély láttán 
kétségbe esve, illetve a zsarnokság által elnyomva a teljes megsemmisülés szélére került. Ezt 
az elképzelést azt hiszem, alátámasztja a most időhatározó, ami számomra hangsúlyosnak 
tűnik. Mikor Isten kegyesei nehezen vesznek levegőt a kísértések terhe alatt, akkor eljött 
számukra az alkalmas idő, mikor visszagondoljanak arra, ahogyan Isten a kezdetektől fogva 
és korról korra gyakoroltatta a népét. Amint Isten szabadjára engedte az ellenségeink 
gyeplőjét, hogy tetszésük szerint cselekedjenek, minket lesújt a fájdalom, s gondolataink 
teljes mértékben a minket pillanatnyilag zaklató gonoszságok körül forognak. Innen 
származik a kétségbeesés, mert nem emlékezünk meg arról, hogy atyáink türelme hasonló 
próbáknak volt alávetve, és velünk sem történik semmi olyasmi, amit ők meg nem 
tapasztaltak volna. Ez tehát egy olyan gyakorlat, mely kiválóan alkalmas arra, hogy az igazi 
hívőket rávegye: nézzenek vissza az egyház konfliktusaira a régi napokban, s lássák meg, 
hogy mindig is a kereszt alatt tevékenykedett, és súlyos üldöztetésekben volt része 
ellenségeinek igazságtalan erőszakosságától. Számomra most a legvalószínűbbnek az tűnik, 
hogy ezt a zsoltárt a zsidóknak a babiloni fogságból történt visszatérése után írták, mikor sok 
fájdalmas és kegyetlen csapást szenvedtek el a szomszédaik kezétől, majd végül majdnem 
összeroskadtak Antiochus Epiphanes zsarnoksága alatt. A dolgok eme sötét és zűrzavaros 
állapotában a próféta bátorságra buzdítja a kegyeseket, de nemcsak néhányukhoz szól, hanem 
kivétel nélkül az egyház egész testületéhez. Annak érdekében pedig, hogy kiálljanak efféle 
heves támadásokat, szembeállítja velük azt a – bátorító megfontolás által támogatott –
reménységet, hogy az egyház a türelmes tűréssel mindenkor győztesnek bizonyult. Majdnem 
minden szó hangsúlyos. Mondja most Izráel, azaz vegye fontolóra az egyház ókori 
megpróbáltatásait, amiből kiderül, hogy Isten népe soha nem volt mentes a kereszt 
hordozásától, de a különböző csapásoknak, melyekkel megpróbáltattak, mindig boldog volt a 
végkimenetele. Izrael ellenségeiről beszélve egyszerűen csak az ők névmást használja anélkül, 
hogy konkrétabb lenne, s ezzel a zsoltáros jobban súlyosbítja a gonoszság nagyságát, mintha 
konkrétan megemlítené az asszírokat, vagy az egyiptomiakat. Nem jelölvén meg az ellenség 
egyetlen konkrét csoportját sem, hallgatólagosan arra utal, hogy a világ tele van az ellenségek 
megszámlálhatatlanul sok bandájával, akiket a Sátán könnyedén felfegyverez a jó emberek 

                                                
2693 „A Targumban: nyújtották meg a szántásukat, azaz nem hagytak nyugtot a szolgaságukban, mert minél 
hosszabbak a barázdák, annál unalmasabb az ökrök munkája.” – Bythner. 
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megsemmisítése végett, mert az Ő célja az, hogy mindenfelé újabb és újabb háborúk 
robbanjanak ki. A történelem természetesen bőséges bizonyítékot szolgáltat arra, hogy Isten 
népének nem kevés ellenséggel kellett szembenéznie, hanem majdnem az egész világ támadta 
őket, sőt, nemcsak a külső ellenség zaklatását kellett elszenvedniük, hanem a belsőét is, 
azokét, akik az egyházhoz tartozóknak vallották magukat. 

Az ifjúság szó itt az első kezdeteket jelenti,2694 s nemcsak arra az időszakra 
vonatkozik, mikor Isten kihozta a népet Egyiptomból, hanem arra is, mikor Ábrahámot és a 
pátriárkákat fárasztotta majdnem egész életükben, fájdalmasan küzdelmes állapotban tartván 
őket. S ha ezek a pátriárkák idegenekként hányódtak ide-oda a Kánaán földjén, az utódaiknak 
még rosszabb dolguk volt az egyiptomi tartózkodásuk idején, ahol nemcsak rabszolgákként 
nyomták el őket, de mindenféle szégyent és gyalázatot is zúdítottak rájuk. S mikor elindultak 
arról a földről, tudjuk, micsoda nehézségekkel kellett farkasszemet nézniük. Ha a történetük 
követésében attól az időszaktól kezdődően találunk is időszakokat, amikor némi nyugalom 
adatott nekik, mégsem voltak soha a nyugalom állapotában bármely időszakra is egészen 
Dávid uralkodásáig. S jóllehet az ő uralkodása virágzó állapotnak tűnt, mégis, nem sokkal 
utána zavarok, sőt vereségek jöttek, melyek a teljes megsemmisüléssel fenyegették Isten 
népét. A babiloni fogságban majdnem minden remény teljesen kioltatott, s olyannak tűntek, 
mint a koporsóban levők, akiknél megindult a rothadás. A visszatérésük után nagy nehezen 
jutottak pár rövid időszakhoz, amikor legalább levegőt vehettek. S gyakran adattak át a 
kardnak, amíg a nemzetet már majdnem teljesen megsemmisítették. Annak megakadályozása 
érdekében tehát, hogy azt feltételezzék: csak valami gyenge sebet kaptak, joggal olvassuk itt a 
szorongattattak kifejezést, mintha a próféta mondhatni az ellenségeik fenyegetései miatt már 
félholt állapotban levőkként tárta volna őket a szemünk elé, akik miután látták őket a lábaik 
alatt elterülni, nem átallottak még meg is taposni őket. Ha pedig önmagunkra gondolunk, 
helyes lesz ehhez hozzátenni azokat a borzalmas üldöztetéseket, melyek már akár ezerszer is 
felemésztették volna az egyházat, ha Isten rejtett és titokzatos eszközökkel nem őrizte volna 
meg, mondhatni a halálból támasztván fel. Amíg nem bolondulunk bele a saját 
megpróbáltatásainkba, ennek a boldogtalan kornak a nyomorúságos körülményei 
rákényszerítenek minket az elmélkedésre ugyanezen a tanításon. 

Mikor a próféta kétszer is mondja a szorongattak szót, az ismétlés nem felesleges, 
mert arra igyekszik tanítani minket, hogy Isten népe nemcsak egyszer, vagy kétszer kerül 
konfliktusba, hanem a türelme folytonos próbáknak van kitéve. Azt mondja, hogy ez a 
konfliktus az ifjúságuktól fogva megkezdődött, s ezzel utal rá: őseiktől fogva hozzáedződtek, 
hogy megszokják a kereszt hordozását. S hozzáteszi, hogy az alávettetésük ennek a szigorú 
edzésnek nem minden jó ok nélkül történt, mert Isten nem szűnt meg ezekkel a 
megpróbáltatásokkal folytonosan Önmagának alávetni őket. Ha az egyház gyakoroltatása már 
a gyermekkorában ennyire komoly volt, a mi elpuhultságunk valóban nagyon szégyenteljes 
lesz, hiszen az egyház Krisztus eljövetelével elérte a felnőttkort, mi pedig híjával vagyunk a 
szilárdságnak a próbák eltűrésében. Egy vigasztalás is rejlik az utolsó mondatban, amely arról 
tájékoztat minket, hogy Izrael ellenségei, bár minden módszert kipróbáltak, sohasem értek el 
sikert a kívánságaik elérésében, mert Isten mindig csalódást okozott a reménységeikben, s 
meghiúsította az erőfeszítéseiket. 

3. Szántók szántottak hátamon.2695 A próféta itt egy látszólagos hasonlattal díszíti 
korábbi kijelentését az egyház fájdalmas megpróbáltatásairól. Isten népét egy mezőhöz 

                                                
2694 Ezért olvassuk a Hós11:1-ben: „Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem őt, és Égyiptomból hívtam ki 
az én fiamat”. Az ifjúságot hasonlóképpen az emberekre is vonatkoztatja az Ézs47:12, 15-ben, a Jer48:11-ben és 
az Ezék16:43-ban. 
2695 Secker érsek szerint ez súlyos korbácsolásra utal, s akik tanúi voltak ennek a kegyetlen büntetésnek, 
elmondják, hogy a hasonlat rendkívül kifejező, mert a korbácsütések által hagyott hosszú csíkokat, vagy sebeket 
a legalkalmasabban hasonlítja vagy a barázdákhoz (az eredeti szöveg ezt megengedi), vagy a barázdák közötti 
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hasonlítja, amelyen barázdát szántanak. Azt mondja, hogy a barázdákat hosszúra szántották, 
így egyetlen zug sem maradt felszántatlanul az ekevas által. Ezek a szavak elevenen fejezik ki 
a tényt: a kereszt mindig is fel volt téve az egyház hátára, hogy hosszú és mély barázdákat 
szántson. 

 Következő igeversben alapot nyújt a vigasztaláshoz ugyanazzal a jelképpel, miszerint 
az igazságos Úr elszaggatja a gonoszok köteleit. Utalás ez az ekére, mert jól tudjuk, hogy az 
kötelekkel van hozzákötve az ökrök nyakához. A nyelvezet nagyon alkalmasan közvetíti azt 
az elképzelést, hogy a gonoszok – mivel soha nem fáradnak bele a kegyetlenségük 
gyakorlásába, vagy elégednek meg azzal, valamint annak következtében, hogy jól 
felfegyverzettek – készek voltak még tovább is menni, de az Úr teljesen váratlan módon 
elnyomta a dühöngésüket pontosan úgy, ahogyan egy ember gátolná meg az ökröket a további 
szántásban a köteleik és az összekötő szíjaik darabokra vagdalásával. Ebből meglátjuk, mi az 
egyház valódi helyzete. Miután Isten azt akarja, hogy elégedetten vegyük fel az Ő igáját, a 
Szentlélek nem épp alkalmatlanul hasonlít minket egy szántóföldhöz, amely nem képes 
ellenállni annak, hogy az ekevas felvágja, meghasogassa és megforgassa. Ha pedig bárki 
hajlamos kifinomultabb spekulációba bocsátkozni, az mondhatja, hogy a mezőt a mag 
befogadása végett szántják fel, így végül majd gyümölcsöt terem. Véleményem szerint 
azonban a próféta figyelme csak az egyház megpróbáltatásaira irányul. Az igazságos díszítő 
jelző, mellyel Istent tiszteli meg, az igevers témájához igazodva úgy magyarázandó, hogy 
jóllehet Isten egy időre elrejtőzni látszik, mégsem felejti el soha az Ő igazságosságát úgy, 
hogy visszatartaná az enyhítést a lesújtott népétől. Pál hasonló módon hozakodik elő 
ugyanazzal az okkal, amiért Isten nem engedi meg az üldöztetésüket: „Mert igazságos dolog 
az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. Néktek 
pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt.” (2Thessz1:6-7) Speciális 
figyelmet érdemel, hogy az egyház jóléte elválaszthatatlanul összekapcsolódik Isten 
igazságosságával. A próféta bölcsen tanítja azt is, hogy az ok, amely miatt az egyház 
ellenségei nem győzhettek, az volt, hogy Isten a semmivé tette a próbálkozásaikat, s nem 
engedte túllépni őket egy, a saját elméjében kijelölt határon. 

 
5. Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, a kik gyűlölik a Siont. 
6. Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű,2696 a mely kiszárad, mielőtt felnőne.2697 
7. A melyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe.2698 
8. Az átutazók se mondják: Az Úr áldása rátok! Áldunk benneteket az Úrnak 

nevében!2699 
 
5. Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, a kik gyűlölik a Siont. Akár imának, 

akár ígéretnek tekintjük ezt, a próféta a jövőre tekint. Miután az összes ige jövő idejű, 
                                                                                                                                                   
gerincekhez. Azt illetően pedig, hogy lehetetlenség valaki hátán szántani, és hosszú barázdákat hagyni, az érsek 
megjegyzi: „A Lacerare et secare tercum latin kifejezések, s a szántás sem sokkal erősebb a súlyos korbácsolás 
kifejezésére”. A zsoltáros nyelvezete azonban utalhat mindennemű hasonlat nélkül bármiféle üldöző erőszakra, 
ahogyan Kálvin érti, azaz lehet egyszerűen csak a kegyetlen elnyomás képe. „Izrael üldözőit”, mondja Walford, 
„a szántókhoz hasonlítja, akik ahogyan felvágják, mondhatni megkínozzák a föld felszínét, úgy nyomorgatták az 
ellenségek hatalmasan és fájdalmasan ezt a nyomorult népet”. 
2696 Fry „magot” olvas. A „חציר”, mondja, „nyilvánvalóan ugyanúgy jelenti a magot is, mint a füvet.” 
2697 A Károli-fordítás szerint: letépnék – a ford. 
2698 A francia változatban: „son aisselle”, „a hónaljába”. 
2699 „Ez utalás az áldás szokására. Az aratók a munkájuk során mondtak így áldást, ahogyan meg van írva Ruth 
könyvében: ’És ímé Boáz kijöve Bethlehemből, és monda az aratóknak: Az Úr legyen veletek! És ők mondának 
néki: Áldjon meg téged az Úr!’ (Ruth2:4)” – Warner. „Az üdvözlésnek pontosan ugyanez a szokása, melyről itt 
szó van, még ma is él a mohamedán Ázsiában. Majdnem ugyanazok a szavak, belefoglalva az Úr áldását és 
békességét, maradtak fenn, s ennek az üdvözlésnek az elhagyása még mindig gonoszság- és sértésszáma megy.” 
– Illustrated Commentary upon the Bible. 
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bizonyosan nagyon helyes őt úgy értelmezni, mint aki a múltból merít tanítást arra nézve, 
miben kell reménykedni a jövőben, egészen mindvégig. Bármiképpen is értelmezzük ezt az 
igeszakaszt, a próféta azt jelenti ki, hogy az istenfélőknek nincs okuk elcsüggedni, ha látják az 
ellenségeiket magasra emelkedni. A háztetőkön növekedő fű a magas helyzeténél fogva nem 
értékesebb, mint zöld vetés, amit a földön taposnak, mert bár az emberek feje felett van, 
először is haszontalan, másodszor gyorsan kiszárad.2700 A שלף shalaph igét,2701 amit a felnő 
szóval fordítottunk, egyesek a kitépni szóval fordítanak. Ennek a fordításnak megfelelően az 
igeszakasz értelme az, hogy az ember keze, vagy munkája nélkül a háztetőkön lévő fű 
kiszárad. Miután azonban az ige tulajdonképpen azt jelenti kikelni, vagy előjönni, az 
igeszakasz jelentése véleményem szerint nem más, mint hogy a fű a háztetőkön egyáltalán 
nem marad meg sokáig a frissesség állapotában, hanem elszárad és kipusztul a kikelés után, 
mert sem gyökere nincs, sem földje, ami ellátná nedvességgel a növekedéshez. Mikor tehát 
ellenségeink ragyogása, vagy nagysága félelemmel tölt el minket, jusson eszünkbe ez a 
hasonlat, mely szerint, ahogyan a háztetőkön növő fű, jóllehet magasan van, mégis 
gyökértelen, következésképpen rövid életű, úgy ellenségeink is, minél jobban megközelítik a 
Napot a gőgjük magasságával, annál hamarabb fogja felemészteni őket az égető hőség, mivel 
nincs gyökerük, mert egyedül az alázatosság merít életet és elevenséget Istenből. 

7. A melyet sem arató nem szed markába.2702 Itt annak az igazságnak a további 
megerősítését látjuk, hogy bár a gonoszok magasra építik, vagy emelik magukat, s túlzó 
véleményt formálnak a saját fontosságukról, mégis, pusztán csak füvet alkotnak, mindenféle 
jó gyümölcs nélkül, s nem is jutnak el a beérés állapotába, hanem csak a friss kinézettől 
fuvalkodnak fel. Ennek nyilvánvalóvá tétele végett állítja őket szembe a zsoltáros a 
gyümölcstermő növényekkel, melyek a völgyekben és az alacsony földön teremnek 
gyümölcsöt az emberek számára. Végül kijelenti: rászolgáltak arra, hogy mindenki gyűlölje, 
vagy megvesse őket, miközben mindenki, aki búzamezők mellett megy el, áldja azokat, és 
imádkozik az aratásért.2703 Emellett ezt a hasonlatot a mindennapi élet dolgaitól kölcsönözte, s 
arra tanít: valahányszor csak reményteli kilátás van a gazdag aratásra, Istenhez kell 
könyörögnünk, hogy az Ő gondviselése adjon termőképességet a földnek, mert ez teljesíti ki 
az Ő áldását. S ha fontolóra vesszük, mennyi ártalomnak vannak kitéve a föld gyümölcsei, 
akkor természetesen furcsa, ha nem serkenünk imádkozásra értük, hiszen ezek abszolút 
szükségesek ember és állat számára egyaránt. S a zsoltáros az aratókat áldó járókelőkről 
beszélve nemcsak Isten gyermekeiről beszél, akik ebből az Ígéből valóban megtanulják, hogy 
a föld termőképessége az Ő jóságának következménye, hanem a világi emberekre is tekint, 
                                                
2700 „Júdeában a háztetők vízszintesek, és cementtel bevontak. Ezeken nem éppen szokatlan, ha fű nő, mivel 
azonban vékony és gyenge, s ki van téve a hőségnek, gyorsan kiszárad és elfonnyad. Ugyanez a fajta építészet és 
ugyanez a külső ma is gyakoriak Keleten.” – Warner. 
2701 „A שלף szót különféleképpen fordítják. Többen a kitép, kiszaggat kifejezéssel, s így használatos a Ruth4:7-8-
ban és a Jn20:25-ben. „Mielőtt bárki kitépné a füvet, az elszárad.” A Septuagintában a προ του εκσπασθηναι 
szerepel, a Vulgatában pedig a priusquam evellatur. Az angol fordítók a שקדמת שלף szavakat szintén a mielőtt 
felnőne kifejezéssel fordították, amit Aquila és Symmachus is támogatnak. Theodoret megjegyzi, hogy a 
Septuaginta sok kéziratában az εξανθηναι szó szerepel az εκσπασθηναι helyett. Az igeszakasz jelentése mindkét 
esetben az, hogy Sion gyűlölőit kipusztítják Isten igazságos és csodálatos ítéletei, még mielőtt idejük lenne 
gonosz szándékaik véghezvitelére.” – Phillips. „Parkhurst Harmer véleményét fogadja el, aki szerint a héber ige 
ezen a helyen azt jelenti: kitolni, kivonni, mint a gabona a kalászát. Máshol nem szerepel, csak a kardot rántani, 
vagy cipőt lerántani értelemben. A helyes fordítás látszólag az ami elszárad, mielőtt kalászba szökkenne. Lásd 
Parkhurstöt a שלף szóról.” – Mant. 
2702 „A melyet sem arató nem szed markába – stb. Nagyon elégtelen dolog azt megengedni egy munkás számára, 
hogy kézzel gyűjtsön, vagy egy sarlót használó arató számára, hogy a ruhája ráncába, illetve, ahogyan Le Clerc 
érti, a hóna alá fogja össze, amit levágott. A zsoltáros lényegében Izrael ellenségeinek oly mértékű 
elszegényedéséért imádkozik, hogy senki se gazdagodhasson meg a kifosztásukkal. Egyszóval, hogy teljeséggel 
megvetésre méltók legyenek. Hammond szerint a kévék összekötésénél gyűjtögettek tallózgatva a marokszedők, 
Ruth2:2.” – Cresswell. 
2703 ”Au lieu que chacun communement en passant par les bleds les benit, et prie pour la moisson.” 
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akikbe ugyanez az ismeret természetes módon van beültetve. Végül, amennyiben nemcsak az 
Úr egyházában lakozunk, de munkálkodunk is azért, hogy az ő valódi polgárai közé 
számláltassunk, akkor képesek leszünk félelem nélkül megvetni ellenségeink minden 
hatalmát, mert egy ideig virágozhatnak, és mutathatnak nagy külső látványosságot, mégsem 
mások, mint kiszáradt fű, melyen a menny átka van. 
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130. zsoltár 
 
A próféta ebben a zsoltárban akár a maga nevében, akár az egész egyházat képviselve 

imádkozik, nyilvánvaló, hogy a megpróbáltatásoktól sújtva érezte magát, s heves buzgósággal 
könyörög szabadulásért. S miközben elismeri, hogy joggal sújtja Isten kezének büntetése, arra 
bátorítja mind önmagát, mind minden igaz hívőt, hogy jó reménységet tápláljanak, mert Isten 
az Ő népének örök szabadítója, s mindig készen vannak Nála az eszközök a halálból történő 
kimentésükre. 

 
1. Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 
2. Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő 

szavamra! 
3. Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?! 
4. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! 
 
1. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Meg kell jegyezni, hogy a próféta úgy beszél 

önmagáról, mintha mondhatni egy mély örvényből kiáltana,2704 olyannyira elborítva érezte 
magát a csapásoktól. S miután a nyomorúságok, melyeknek nem látszik a végük, általában 
kétségbeesést is magukkal hoznak, semmi sem nehezebb, mint a fájdalmas és mély bánatba 
merültek elméjét az imádkozás gyakorlására serkenteni. S csodálatos ez, ha fontolóra vesszük, 
hogy mikor békességet és bővelkedést élvezünk, akkor hűvösek is vagyunk az imádkozásban, 
mert akkor a szívünk a bolond biztonság állapotában van, de nyomorúságra jutva, aminek fel 
kellene rázni bennünket, még tompábbakká leszünk. A próféta azonban abból merít 
magabiztosságot, hogy a bajoktól, gondoktól, veszélyektől és bánattól, amikbe taszíttatott, 
előremegy a kegyelem idejéhez. A zavarodottságát és a kívánságának komolyságát mind a 
kiáltok szóval, mind a második versben olvasható ismétléssel kifejezi. Annál megvetendőbb 
tehát a pápisták barbár tudatlansága, akik szégyentelenül megszentségtelenítik ezt a zsoltárt, 
teljességgel más használatra forgatván azt ki ahhoz képest, amire eredetileg szánták. Mi más 
célból motyognak a halottak felett, mint azért, mert a Sátán megbabonázta őket, hogy a 
rendkívül hasznos tanítást az istenkáromlásaikkal elhomályosítsák? Azóta, hogy ezt a zsoltárt 
erőltetett magyarázattal a holtak lelkeire vonatkoztatták, teljesen általánosan hiszik, hogy 
semmi haszna sincs az élők számára, s így a világ elveszített egy felbecsülhetetlenül nagy 
kincset. 

3. Ha a bűnöket számon tartod, Uram.2705 A próféta itt elismeri, hogy jóllehet 
fájdalmas csapások érték, mégis joggal kapta a rá kiszabott büntetést. Miután a saját 
példájával ad olyan szabályt, amit az egész egyháznak be kellene tartania, ezért senki ne 
merészeljen Isten jelenlétébe törni, csak a haragjának alázatos csillapításával. Különösen 
pedig akkor kell ugyanezt az itt olvasható megvallást tennünk mikor Isten szigorúan bánik 
velünk. Bárki hízeleg magának, vagy a figyelmetlenség homályába temeti a bűneit, 
megérdemli, hogy elsorvadjon a nyomorúságaiban, legalábbis méltatlan rá, hogy Istentől a 

                                                
2704 A mély örvények mélységét a Szentírás a rendkívüli veszély, vagy csapás jelképeként használja, mely akár a 
testet, akár az elmét fenyegeti. Lásd Zsolt69:3, 16. „A pápisták a mélységet a purgatórium előképének tekintve 
ezt a zsoltárt idézik azok személyében, akik az ő hittestvéreikként haltak meg.” – Cresswell. Erre később Kálvin 
is utal. 
2705 „Ez utalás a törvényszéki eljárásra. Ez olyan, mintha a zsoltáros azt mondaná: Ha te a földi bírókhoz 
hasonlóan feljegyeznéd a vétkek minden apró körülményét, ki lenne képes kiállni ilyen próbát, vagy 
felmentettként, illetve el nem ítéltként távozni a bíróságról? A שמר ige nemcsak azt jelenti, megjelölni, vagy 
számon tartani, hanem azt is, hogy szorgalmasan megfigyelni, állandó emlékezetben tartani a történteket – 
merev, törvényszéki számbavétele a bűnöknek. Lásd Jób10:14, Jób14:16-17.” – Phillips. 
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legcsekélyebb enyhítést kapja. Valahányszor tehát Isten kimutatja a haragjának jeleit, akkor 
még annak az embernek is, aki mások számára a többiek között a legszentebbnek tűnik, ezt a 
megvallást kell megtennie, miszerint ha Isten elhatározná, hogy az Ő törvényének szigorú 
követelményei alapján bánik majd velünk, s az ítélőszéke elé idéz, az emberi fajból senki meg 
nem állhatna előtte. Elismerjük, hogy itt egyetlen ember imádkozik, de azonnal ítéletet mond 
az egész emberi fajra. „Ábrahám minden gyermeke”, mondja lényegében, „az elsőtől az 
utolsóig elveszett és ítélet alatt áll, ha Isten elszámoltatja őket az életükről”. Még a 
legszentebb ember számára is szükséges tehát, hogy Isten kegyelmére, mint az egyetlen 
menedékre bízza magát az ítélet elkerülése végett. A próféta azonban nem palástolni akarja a 
saját hibáit azzal, hogy másokat is belevon magával együtt ebbe a dologba, amiképpen a 
képmutatók teszik, mikor nem mervén teljes mértékben önmagukat igazolni, a kibúvóhoz 
folyamodnak: „Vajon én vagyok az első, vagy az egyetlen ember, aki vétkezett?”, s így 
kevervén magukat a többiek tömegéhez, úgy vélik azzal félig már meg is szabadultak a 
vétkeiktől. A próféta azonban ahelyett, hogy menedéket keresne, inkább megvallja, miután 
alaposan megvizsgálta önmagát, hogy ha az egész emberiségből senki sem kerülné el az örök 
kárhozatot, az nem csökkenti, hanem inkább fokozza az ő fenyegetettségét is a büntetést 
illetően. Mintha ezt mondaná: ha bárkinek, aki Isten jelenlétébe lép – bármilyen is legyen az 
illető szentségének kiválósága – el kell buknia, és átkozottként kell megállnia,2706 mi lesz 
velem, aki nem a legjobbak közül vagyok? Ennek a tanításnak a helyes alkalmazása az, hogy 
minden ember alaposan vizsgálja meg a saját életét a törvény által megparancsolt 
tökéletességből kiindulva. Ezen a módon kénytelen lesz megvallani, hogy kivétel nélkül 
minden ember megérdemli az örök kárhozatot, s mindegyiknek elismeri önmaga 
vonatkozásában, hogy ezerszer is elveszett. Emellett ez az igeszakasz még azt is tanítja, hogy 
miután egyetlen ember sem állhat meg a saját cselekedetei által, azok, akik igazaknak 
nyilváníttatnak Isten előtt, a bűneik ingyenes megbocsátása és elengedése által nyilváníttatnak 
azokká. Semmi más módon sem lehet senki igaz Isten szemében. Nagyon másként 
gondolkodnak a pápisták. Ők valóban megvallják, hogy a cselekedeteink tökéletlenségét 
kiegészíti a kegyelem, amit Isten gyakorol velünk szemben, de egyidejűleg álmodoznak a 
részleges megigazulásról, aminek alapján az emberek megállhatnak Isten előtt. Ezt az 
elképzelést dédelgetve nagyon messzire mennek a próféta szavainak jelentésétől, amint az 
majd kiderül a soron következőkből. 

4. Hiszen te nálad van a bocsánat. Ez az igevers továbbvezet minket. Jóllehet szájjal 
minden ember megvallja, hogy nincs emberi lény a világon, akit Isten ne ítélhetne joggal az 
örök halálra, ha úgy tetszene Neki, mégis, csak nagyon kevesen vannak, akik meg vannak 
győződve a próféta által most hozzátett igazságról, miszerint a kegyelem, melyre szükségük 
van, nem lesz megtagadva tőlük. Ők vagy alszanak a bűneikben az ostobaságuk folytán, vagy 
kételyek között hullámzanak, s végül elborítja őket a kétségbeesés. Az „egyetlen ember sem 
mentes a bűntől” szállóigét, amint mondtam, minden ember vita nélkül elfogadja, ám a 
többségük mégis szemet huny a saját bűnei előtt, s biztonságban letelepszik a búvóhelyén, 
ahová a tudatlanságuk folytán veszik be magukat. Ha pedig onnan nincsenek erőszakkal 
kiebrudalva, mikor közeledik Isten ítélete, eltelnek riadalommal, vagy olyannyira gyötrődnek, 
hogy elborítja őket a kétségbeesés. A reménység eme hiányának az emberekben az a 
következménye, hogy közönyösek az Isten jelenlétébe lépést és a bocsánatért könyörgést 
illetően. Mikor az embert az Isten ítéletének eleven érzése rázza fel, a hazugság nem kerülheti 
el a megaláztatást a szégyen és a félelem által. Az efféle önmagunkkal szembeni 
elégedetlenség azonban nem lesz elegendő, ha egyidejűleg nem teszünk hozzá hitet is, aminek 
a feladata a félelemtől lesújtott szívünk felrázása, és buzdítása az imádkozásra a bocsánatért. 
Dávid tehát úgy cselekedett, amint kellett, mikor a valódi megtérés elérése érdekében, először 

                                                
2706 “Et demeure confus.” 
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Isten ítélőszéke elé lépett. Ám hogy megőrizze a magabiztosságát, és ne bukjon el a félelem 
mindent maga alá gyűrő érzése alatt, most hozzáteszi a bűnbocsánat elnyerésének 
reménységét is. Valóban naponta megfigyelhetjük: akik nem jutnak el odáig, hogy önmagukat 
az örök halálra méltóknak tartsák, mint őrültek törnek hatalmas féktelenséggel Isten ellen. A 
próféta tehát, hogy még jobban megerősítse önmagát és másokat, kijelenti: Isten kegyelme 
nem választható, vagy szakítható el tőle. „Amint Rád gondolok”, mondja tulajdonképpen, „a 
Te irgalmasságod is az eszembe ötlik, ezért kétségem sincs felőle, hogy könyörületes leszel 
velem, hisz lehetetlenség lenne megfosztanod magad a saját természetedtől. Maga a tény, 
hogy Te Isten vagy, számomra biztos bizonyítéka annak, hogy könyörületes leszel.” 
Egyidejűleg azt is meg kell érteni, hogy itt nem Isten kegyelmének holmi zavaros ismeretéről 
beszél, hanem olyanról, mely lehetővé teszi a bűnös számára, hogy bizonyos legyen benne: 
amint keresni kezdi Istent, késznek fogja találni arra, hogy kibéküljön vele. Nem meglepő 
tehát, hogy a pápisták nem hívják komolyan Istent segítségül, ha fontolóra vesszük, hogy 
Isten kegyelmét keverik a saját érdemeikkel, elégtételeikkel és a méltó felkészülésükkel – 
ahogyan ők nevezik – ezért mindig is bizonytalanságban és kétségben maradnak az Istennel 
való kibékülésüket illetően. Így történik meg, hogy imádkozás közben csak gyarapítják a 
fájdalmaikat és a kínjaikat, pont úgy, mintha az ember még több fát vetne a már égő tűzre. 
Bárki akar hasznot húzni az imádkozásból, annak szükségszerűen az ingyenes bűnbocsánattal 
kell kezdeni. S helyes megemlíteni a végső okot is – amiképpen nevezzük – amiért Isten 
hajlik a megbocsátásra, és soha nem lép fel anélkül, hogy könnyen kiengesztelhetőnek 
mutatkozzon az Őt szolgálók iránt. Ez pedig a bűnbocsánat elnyerésének reménységéhez, a 
kegyesség létezéséhez és Isten evilági tiszteletéhez abszolút szükséges. Újabb alapelv ez, 
amivel kapcsolatban a pápisták tudatlanok. Valóban hosszú imákat mondanak2707 az 
istenfélelmükről, de a szegény lelkeket zavarban és kételkedésben tartva, alap nélkül 
építkeznek. Az első lépés Isten helyes szolgálata felé kétségtelenül az, hogy akarattal, és 
szabad szívvel szánjuk oda magunkat Neki. A tanítást, amit Pál tanít az alamizsnákról a 
2Kor9:7-ben, miszerint „a jókedvű adakozót szereti az Isten”, ki kell terjeszteni az élet 
minden területére. Miképpen lenne lehetséges bárki számára, hogy szívesen kínálja magát 
Istennek, hacsak nem az Ő kegyelmére támaszkodva, és teljesen meg lévén arról győződve, 
hogy az engedelmesség, amivel adózik, elnyeri az Ő tetszését? Mikor nem ez a helyzet, akkor 
az emberek inkább kikerülik Istent, és félnek a jelenlétébe lépni, s ha nem is fordítanak Neki 
teljes mértékben hátat, legalábbis kibúvókhoz folyamodnak. Röviden, Isten ítéletének érzése, 
hacsak nem kapcsolódik hozzá a megbocsátás reménysége, félelemmel sújtja az embereket, az 
pedig szükségszerűen gyűlöletet szül. Kétségtelenül igaz, hogy az isteni fenyegetésektől 
megrettent bűnös kínlódik önmagában, s ha nem is veti meg Istent, de elkerüli, s ez az 
elkerülése nyílt hitehagyás és lázadás. Ebből következik, hogy az emberek soha nem 
szolgálják helyesen Istent, amíg nem tudják, hogy Ő kegyelmes és könyörületes lény. A 
másik okra is emlékeznünk kell, melyre utaltam, miszerint amíg nem vagyunk meggyőződve 
arról, hogy amit Istennek kínálunk, az elfogadható a számára, addig fogva tart a tudatlanság és 
az ostobaság, s ez meggátol minket a kötelességünk ellátásában. S jóllehet a hitetlenek néha 
nagyon nagy buzgóságot mutatnak, amint látjuk, hogy a pápisták is buzgón elfoglalják 
magukat a babonaságaikkal, mégis, mivel nincsenek meggyőződve arról, hogy Isten kibékült 
velük, semmiféle önkéntes engedelmességgel sem adóznak Neki. Ha nem tartaná vissza őket 
a szolgai félelem, akkor a szívük rettentő lázadása, amit ez a félelem elrejt és visszatart, 
hamarosan külsőleg is megmutatkozna. 

 
5. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében. 
6. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. 

                                                
2707 “Concionantur.” - Latin. “Ils tiendront long propos.” 
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5. Várom az Urat. Miután általánosságban bizonyságot tett arról, hogy Isten kész 

könyörületesen viselkedni a szegény bűnössel, aki Őrá bízza magát, a zsoltáros most azzal 
zárja, hogy ez tehát őt a jó reménység táplálására serkenti. A várni és bízni múlt idejű igéket 
jelen idejűnek kell értelmezni: a vártam helyett várom, a bíztam helyett bízom olvasandó.2708 
Az igevers elején előforduló ismétlés nagyon hangsúlyos, s a lélek szó további hangsúlyt 
kölcsönöz neki, célozván arra, hogy a próféta a szívének legerősebb érzelmeivel bízott 
Istenben. Ebből azt is megtudjuk, hogy nemcsak türelmes és állhatatos volt az emberek 
szemében, hanem még a szíve belső érzéseiben is fenntartotta a csendességet és a türelmet 
Isten előtt, ez pedig a hit nagyon nyilvánvaló bizonyítéka. Kétségtelenül sokakat a hiú 
dicsőség tart vissza attól, hogy nyíltan zúgolódjanak Isten ellen, vagy elárulják a 
bizalmatlanságukat, de tíz közül alig akad egy is, aki mikor az embertársai szeme elől elkerül, 
a saját szívében nyugodt elmével várakozik Istenre. A zsoltáros hozzáteszi a zárómondatban, 
hogy ezt a nyugalmát az a magabiztosság támogatta, ami az isteni ígéretekbe vetett 
bizalmából fakadt. Ha elvennék ezeket az ígéreteket, Isten kegyelme szükségszerűen eltűnne a 
látókörünkből, így szíveink elcsüggednének és elborítaná azokat a kétségbeesés. Emellett azt 
is tanítja, hogy a megelégedésünk egyedül Isten Ígéjével adja a reménységünk valódi 
bizonyítékát. Mikor valaki felkarolja az Ígét, s bizonyossá válik abban, hogy a jólétére Isten 
ügyel, akkor ez a bizonyosság lesz az anyja a várakozásnak, vagy a türelemnek. S jóllehet itt a 
próféta önmagához szól a hitének megerősítése végett, mégsem férhet hozzá kétség, hogy 
Isten minden gyermekének hasonló alapot javasol a magabiztossághoz önmaguk 
vonatkozásában. Először is az Ígét állítja eléjük, hogy teljességgel arra támaszkodhassanak, 
majd arra figyelmezteti őket, hogy a hit hiábavaló és hatástalan, amíg nem formál minket a 
türelemre. 

6. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Ebben az igeversben kifejezi a 
vágyakozásának mind a hevességét, mind a kitartását. Annak kimondásával, hogy mondhatni 
megelőzte az őröket, ezzel a hasonlattal mutatja be, mekkora szorgalommal és gyorsasággal 
sóhajtozott Isten után. Az ismétlés pedig a kitartásának bizonyítéka, mert kétségtelenül ezzel 
akarta kifejezni, hogy szakadatlanul ugyanezt cselekszi, s pontosan ezt jelenti a kitartás. 
Mindkét jellemző az Ő tevékenysége során méltók a figyelemre, mert nagyon is nyilvánvaló, 
mennyire lassúak és hűvösek vagyunk az elméink Istenhez emelésében, s milyen könnyen 
megráz, sőt elbuktat minket. Továbbá, mivel az éjjeli őrségeket az ókorban rendszerint négy 
szakaszra osztották, ezt az igeszakaszt lehet úgy is magyarázni, hogy amiképpen az éjjeliőrök, 
akik felváltva őrködtek, s figyeltek hajnalhasadtáig, úgy nézett a próféta Istenre az elme 
legnagyobb figyelmével. A természetesebb jelentés azonban látszólag az, hogy amiképpen 
reggelente a kapuőrök éberebbek a többieknél, s a legkorábban kelnek, hogy 
megjelenhessenek a számukra kijelölt poszton, úgy a próféta elméje is igyekezett teljes 
gyorsasággal Istent keresni. Az ismétlés, amint már megjegyeztem, megmutatja, hogy a 
tekintetét kitartóan a céljára szegezte. Mindig óvakodnunk kell attól, hogy a buzgóságunk 
ellankadjon a késlekedés fáradtsága folytán, ha az Úr bármikor egy ideig várakoztat.2709 

                                                
2708 Károlinál eleve így is van, ezért én is meghagytam a Károli-változatot. – a ford. 
2709 Egyesek, például Street, Mant, dr. Adam Clarke, French és Skinner, valamint Phillips azt feltételezik, hogy 
az utalás ebben a versben az őrségre konkrétan arra vonatkozik, amit a papok és a léviták végeztek felváltva az 
éjszakák során a templomban (Lásd Zsolt134:1), de különösen azokra a tisztségviselőkre, akiket napfelkeltére 
jelöltek ki őrszolgálatra azért, hogy a reggeli áldozatot bemutathassák. „A talmudi traktátusban olvassuk a 
reggeli áldozatról: ’A prefektus azt mondta nekik: menjetek, és nézzétek meg, eljött-e a levágás ideje. Ha eljött, a 
virrasztó így kiált: ברקאי, ragyogó fény.’ Az igevers e magyarázatával összhangban van a kaldeus  magyarázat: 
’A lelkem jobban várja az Urat, mint a virrasztók a reggelt, amit a reggeli áldozat okából figyelnek’.” – Phillips. 
„A Targum írója (vagy a kaldeus szerző)”, mondja Street, „arra a szokásra utal, amit a 2Móz30:7 említ: ’Áron 
pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölő szert; mikor a mécseket rendbe szedi, akkor 
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7. Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a 

szabadítás! 
8. Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből.2710 
 
7. Bízzál Izráel az Úrban. Miután beszélt önmagáról, s a saját maga személyében adott 

mindenkinek követendő példát, most az egész egyházra alkalmazza a tanítást. Meg kell 
jegyezni, hogy minden istenfélő reménysége alapjának Isten kegyelmének kell lennie, annak a 
forrásnak, melyből a szabadítás (megváltás2711) származik. Az első mondatban arra 
emlékezteti őket, hogy noha semmiféle méltányosságot, vagy saját érdemet sem tudnak 
felmutatni, elegendőnek kell lenni annak, hogy Isten könyörületes. Ezt a kölcsönös 
kapcsolatot az egyház hite és Isten bőkezű jósága között figyelmesen meg kell jegyezni azért, 
hogy tudjuk: mindazok, akik a saját érdemeikben bízva arról győzködik magukat, hogy Isten 
majd megjutalmazza őket, nem a Szentírásnak megfelelően szabályozzák a reménységüket. 
Ebből a kegyelemből, mint forrásból származtatja a próféta a szabadítást. Nincs más ok 
ugyanis, ami Istent arra indítaná, hogy a népe szabadítójának szerepében lépjen fel, mint az Ő 
kegyelme. Ezt a szabadítást bőségesnek írja le, hogy a kegyesek, még ha a végső 
nyomorúságra is jutottak, akkor is támaszt találjanak annak megfontolásában, hogy Isten 
kezében sok és hihetetlen eszköz áll rendelkezésre a szabadításukhoz. Ezt a zsoltárt írhatták 
akkor, amikor az egyház olyan nyomorult állapotban volt, hogy már mindenki elcsüggedhetett 
volna, ha Isten hatalmának végtelen nagysága nem működött volna védőpajzsukként. A jelen 
tanítás valódi haszna tehát először is az, hogy a kegyesek még a legmélyebb örvényekbe 
taszíttatván se kételkedjenek abban, hogy a szabadításuk Isten kezében van, Aki, 
valahányszor csak a szükség úgy kívánja, képes lesz a számunkra most láthatatlan és 
ismeretlen eszközöket találni. Másodszor pedig az, hogy biztosra vehetik: valahányszor az 
egyházat nyomorgatják, Ő fellép a szabadítója szerepében. Erre az igazságra vonatkozik a 
rögvest ez után következő mondat. 

8. Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből. Itt a zsoltáros közvetlenebbül 
alkalmazza az egyházra az előző igeversben mondottakat. Azzal zárja: nem szabad kételkedni 
abban, hogy Isten, Akinek a hatalmában áll rengeteg eszköz a szabadításhoz, fel fog lépni az 
Általa választott nép szabadítójaként. Ezekkel a szavakkal arra tanít minket, hogy mikor 
bizonyítékunk van az örökbefogadásra Isten által, akkor az üdvösségünket is bizonyosnak kell 
tartanunk. A szavainak jelentése ismerősebb módon ekképpen magyarázható: Miután a 
megváltás Isten folytonos hivatala, s mivel Ő nem minden ember Megváltója válogatás 
nélkül, hanem csak a választottaké, nincs ok előre félni attól, hogy a választottak nem 
kerülnek majd ki minden nyomorúságból. Ha ugyanis másképpen lenne, akkor Isten 
megszűnne ellátni azt a hivatalt, amit Magának tart meg. A zsoltáros megismétli az előző 
igeversben szereplő kijelentést, miszerint amennyiben Izrael teljes alázattal közeledik 
Istenhez, hogy könyörögjön a bűnbocsánatért, akkor a bűnei nem képeznek majd akadályt 
Isten útjában, hogy a szabadítójaként mutatkozhasson meg. Jóllehet a héber עון avon szó 
gyakorta jelenti a bűnök büntetését, tartalmaz hallgatólagos utalást magukra a bűnökre is. 
Valahányszor tehát Isten a büntetés enyhítését ígéri, egyidejűleg biztosítékát is adja annak, 
hogy megbocsátja a bűnöket, vagy inkább, kegyelmes kibékülést ígérve a bűnösöknek, 
elengedést ígér nekik. Ennek a magyarázatnak megfelelően itt az hangzik el, hogy 
megszabadítja majd az egyházat, de nem a babiloni fogságból, vagy az ellenségek 
zsarnokságából és elnyomása alól, vagy a szűkölködésből, egyszóval bármiféle 
                                                                                                                                                   
füstölögtesse azt’.” „A hasonlat”, mondja Mant, „gyönyörűen kifejezi a zsoltáros buzgó türelmetlenségét, amit 
tovább fokoz az ismétlés”. 
2710 “Ou, punitions.” – “Vagy, a büntetéseitől.” 
2711 Az angol változatban ugyanaz a szó ezt is, azt is jelenti – a ford. 
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katasztrófából, hanem a bűntől. Amíg ugyanis Isten meg nem bocsátja az Általa ostorozott 
emberek bűneit, addig nincs helye a reménykedésnek a szabadításban. Tanuljuk meg ebből az 
igeszakaszból, hogy mi módon várhatunk szabadulást a megpróbáltatásainkból, vagy mi a 
betartandó sorrend a szabadítás keresésében. A bűnök bocsánata mindig az első, ami nélkül 
semminek sem lesz kedvező végkimenetele. Azok, akik csak a büntetéseket akarják lerázni 
magukról, olyanok, mint a bolond nyomorékok, akik nem törődnek magával az őket sújtó 
betegséggel, ha annak a számukra gondot okozó tüneteit képesek egy időre eltüntetni. Ahhoz 
tehát, hogy Isten megszabadítson minket a nyomorúságainkból, főleg arra kell törekednünk, 
hogy a kegyeibe fogadjon a bűnbocsánat elnyerésével. Ha ezt nem szerezzük meg, akkor 
csekély haszonnal jár majd a számunkra, ha az evilági büntetéseket elengedi, mert az gyakran 
még az elvetettekkel is megtörténik. Az igazi és lényegi szabadítás az, amikor Isten a bűneik 
eltörlésével könyörületesnek mutatkozik irántunk. Ebből azt is megtudjuk: ha egyszer 
elnyertük a bűnbocsánatot, akkor nincs okunk attól félni, hogy ki leszünk zárva az Isten 
jóságához és könyörületéhez való hozzáférésből, és a megtapasztalása élvezetéből. A 
szabadítás a bűnökből ugyanis egyenértékű a büntetések, vagy csapások enyhítésével. Ezt 
érvéként lehet használni a pápistáknak az elégtételre és a purgatóriumra vonatkozó abszurd 
koholmányaikkal szemben, mintha Isten, a bűnök megbocsátása után még mindig fenntartaná 
egy jövőbeli időpontra a bűnös megbüntetését. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy az Úr néha 
bünteti azokat, akiknek már megbocsátott, nos, válaszképpen elismerem, hogy Ő nem mindig 
mutatja ki nekik a kegyességének jeleit ugyanabban a pillanatban, amikor kibékül velük. 
Azért bünteti őket ugyanis, hogy körültekintőek legyenek a jövőben, ám miközben ezt teszi, 
nem mulasztja el enyhíteni a szigorát. Ez azonban semmiféle részét sem alkotja annak az 
elégtételnek, amiről a pápisták azt képzelik: bemutatják Istennek, mint a megváltásuk árának 
felét. A Szentírás megszámlálhatatlanul sok részében, ahol Isten külső áldásokat ígér a 
népének, Ő mindig a bűnbocsánattal kezdi. A legnagyobb tudatlanság tehát azt mondani, hogy 
Isten nem enyhíti a büntetéseket, amíg ki nem engesztelik Őt a cselekedeteikkel. Sőt, miután 
Isten célja bizonyos büntetések, vagy csapások kiszabásával a kegyesekre az, hogy 
tökéletesebben engedelmeskedjenek az Ő törvényének, a pápisták tévednek, mikor kiterjesztik 
ezeket a büntetéseket a halálon túlra is. Nem csoda azonban látni őket, amint oly sok pogány 
álmot halmoznak rakásra, mert nem ragaszkodnak a kibékülés egyetlen igazi útjához, ami 
nem más, mint hogy Isten csak azokkal könyörületes, akik a bűneikért a bűnhődést Krisztus 
áldozatában keresik. S meg kell azt is említeni: itt a minden bűnéből szavakat használja, hogy 
a szegény bűnösök, ha sokféleképpen érzik is magukat vétkeseknek, ne szűnjenek meg 
táplálni a reménységét, hogy Isten könyörületes lesz hozzájuk. 
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131. zsoltár 
 
Dávid ebben a zsoltárban arra akarja buzdítani a népet, hogy bátran harcoljanak az ő 

zászlaja alatt, a kegyeseket pedig arra ösztönzi: ismerjék őt el jogosultnak az 
engedelmességükre. Ezért kijelenti, hogy ő maga mindig alávetette magát Isten vezetésének, s 
nem tett semmit az Ő elhívása, vagy megbízása nélkül. 

 
1. Grádicsok éneke; Dávidtól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim 

sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után; 
 
1. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem. Dávid tétetett meg a nép fejévé, s annak 

bizonyítása végett, hogy ő a törvényes fejedelmük, aki jogosult az istenfélők alattvalói 
hűségére, azt igyekszik megmutatni, hogy semmiben sem a becsvágy, vagy a gőg vezette, 
amibe csak belefogott, hanem nyugodt és alázatos lélekkel állt Isten rendelkezésére. Ebben 
egy nagyon hasznos leckét tanít meg nekünk, melynek egész életünkben vezérelvnek kell 
lennie. Ez pedig nem más, mint hogy elégedjünk meg azzal a sorssal, amit Isten jelölt ki a 
számunkra, vegyük fontolóra, mire hív Ő el, és ne törekedjünk a saját sorsunk alakítására – 
legyünk mértékletesek a vágyainkban, kerüljük el az elhamarkodott vállalásokat, s maradjunk 
meg jókedvűen a magunk szférájában ahelyett, hogy nagy dolgokba kapnánk. Tagadja, hogy a 
szíve felfuvalkodott volna, mert ez a valódi oka minden indokolatlan kapkodásnak és vakmerő 
viselkedésnek. Vajon nem a gőg az, ami az embereket a szeszélyeik ösztönzése alatt ráveszi, 
hogy merészeljenek vakmerően csapongani, fáradhatatlanul törtessenek előre a saját útjukat 
járva, s az egész világot zűrzavarba taszítsák? Ha a léleknek ezt az önteltségét kordában 
tartanák, annak következtében minden ember tanulmányozná a mértékletes viselkedést. A 
zsoltáros szemei nem emelkedtek fel, ami a gőg jele a tekintetében, vagy a taglejtéseiben, 
amiképpen másutt (Zsolt18:28) látjuk megítélve a gőgös tekintetet. Azonban lehet, hogy ennél 
egy kicsit többre is gondolt, miszerint miközben zablát vetett a becsvágy feltöréseinek a 
szívében, ügyelt arra, hogy a szemei ne nyújtsanak segítséget a szívnek a nagyság utáni 
semmiféle kapzsi törekvésben. Röviden, minden érzékszerve a szívével együtt alávettetett az 
alázatosság kötelékeinek. Annak tagadásával, hogy nem járt nagy dolgok után, illetve nem 
volt ilyesmivel bizalmas viszonyban feltételeznünk kell, hogy a lelke hajlamára, vagy 
vérmérsékletére utal. Mert úgy viselni a próféta hivatalát, ahogyan ő viselte, felruháztatni a 
királyi méltósággal, sőt Isten egyszülött Fiának szent trónján ülni, nem is szólva azokról a 
megkülönböztetésekről, melyekkel az emberek túlnyomó többségéhez viszonyítva lett 
megtisztelve – nos ezek nagy dolgok. A kifejezés azonban igaz, amennyire szigorúan egyetlen 
célra összpontosított: nevezetesen hogy használható legyen az Isten és az egyház számára. Ha 
bárki még mindig arra hajlana, hogy indokolatlan hangsúlyt helyezzen az itt használt szóra, 
akkor megjegyezném, hogy a magasra, vagy felettem levő kifejezést az igevers végén azzal 
kapcsolatban állóként kell értelmezni, amit Dávid itt a nagy dolgokról, illetve a 
csodadolgokról mond, azaz a szakasz így olvasandó: nem jártam a felettem levő (erőmet 
meghaladó) nagy dolgok után. A kérdés tehát nem az, hogy Dávid sorsa alantas volt, vagy 
felmagasztalt: elegendő annyi, hogy gondosan ügyelt rá, nehogy túllépje az elhívása 
tulajdonképpeni határait. Nem adott magának szabadságot egyetlen lépés megtételére sem 
Isten felszólítása nélkül. Engedelmeskedése ezekben a dolgokban ellentétes azok 
vakmerőségével, akik Isten mindennemű elhívása nélkül vetik bele magukat indokolatlan 
vállalásokba, s olyan kötelességek ellátásába avatkoznak bele, melyek másokra tartoznak. Ha 
ugyanis megkapjuk a világos elhívást Istentől, akkor nem mondható, hogy a dolgok elzártak, 
vagy rejtettek, illetve túl nagyok a számunkra, amennyiben készek vagyunk minden 
engedelmességre. Másrészről viszont akik engednek a becsvágy befolyásának, hamarosan 
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elvesznek a zűrzavar labirintusában. Látjuk, miként zavarja össze Isten e világ gyermekeinek 
büszke és dicsért vállalkozásait. Végigfutják vad karrierjük teljes útját, tetszésük szerint a feje 
tetejére állítják a Földet, s minden irányba kinyújtják a kezüket. Eltelnek önelégültséggel, ha a 
saját tehetségükre és tevékenységükre gondolnak, de egyetlen pillanat alatt, mikor már 
minden tervük teljesen kész, teljesen elbuknak, mert azokban semmi szilárdság sincsen. Két 
formája létezik azok vakmerőségének, akik nem állnak be Isten alázatos követői közé, hanem 
inkább Előtte rohannak. Egyesek fáradhatatlan kapkodással törnek előre, mintha ők építenék 
fel az egeket, mások ennyire nyíltan nem mutatják ki a vágyaik szertelenségét, a 
mozgásukban lassabbak, s óvatosan számítgatják a jövőt. A vakmerőségük azonban mégsem 
tűnik kisebbnek amiatt a tény miatt, hogy Isten teljes figyelmen kívül hagyásával – mintha ég 
és föld nekik lennének alávetve – rendeletet alkotnak arról is, mit kell majd tenniük akár tíz-
húsz év múlva. Ők mondhatni a mély tengerben építkeznek, a felszínt azonban soha el nem 
érik, akármilyen hosszú is legyen az életük. Azok viszont, akik Dávidhoz hasonlóan 
odaszánják magukat Istennek, megmaradván a maguk szférájában, mértékletesek a 
vágyaikban, s nyugodt és biztonságos életet fognak élvezni. 

 
2. Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az 

anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. 
3. Bízzál Izráel az Úrban mostantól fogva mindörökké! 
 
2. Sőt lecsendesítém. Olyan képet használ itt, amely megfelelően megmagyarázza, 

mire gondolt. Egy elválasztott gyermekhez hasonlítja magát, amivel arra céloz, hogy elűzte 
mindazokat az aggodalmakat, melyek a becsvágyó embert zavarják, s hajlandó volt 
megelégedni csupán a kis dolgokkal. Ezt a kijelentést, melyet egyesek hajlamosak nem 
elhinni, egy esküvéssel teszi, mely abban a konkrét formában jelenik meg, amelyről máshol 
már szóltam: amikor az átkot konkrétan nem mondja ki, de engedi beleérteni, hogy ezzel 
tanítson minket óvatosságra Isten neve használatában.2712 Ami a mint az elválasztott gyermek, 
olyan bennem az én lelkem szavakat illeti ez ugyanaz, mintha azt mondta volna, hogy ilyenre 
formálja. S teszi ezt abból a célból, hogy hallgatásra ösztönözze magát. A דוממתי domaintee a 
 dum szóból származik, s aktív értelemben jelent hallgatásba burkolódzást. A lélek דום
csendessége itt azokkal a kavargó vágyakkal van szembeállítva, melyek sokakban 
nyugtalanságot keltenek, s eszközei a világ izgatottságának. A gyermekkor képét máshol más 
értelemben használva megrovást közvetít: „Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? 
A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é?” (Ézs28:9). Itt a próféta a 
felfogásbeli lassúságért feddi meg a népet, valamint azért, mert ugyanolyan képtelenek 
hasznot húzni a tanításból, mint a csecsemők. Az előttünk levő igeszakaszban azt az ajánlott 
egyszerűséget látjuk, amelyről Krisztus beszélt: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek 
és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek 
országába.”2713 (Mt18:3) A hiábavaló vágyak, melyek elvonják az embereket, abból fakadnak, 

                                                
2712 „ לא-אם . Esküforma, melyet fordíthatunk a biztosan, vagy valóban kifejezéssel. Én biztosan arra késztettem és 
fegyelmeztem a lelkem, hogy eltávolítsak belőle minden vágyakozást a nagy dolgok és becsvágyó hajlamok 
után.” – Phillips. 
2713 „Az összes között a legjobb magyarázat az, hogy a zsoltáros, elméjének alázatosságát és egyszerűségét egy 
kicsiny gyermek elméjéhez hasonlítja, akiben még nem alakult ki a kellő tudat ahhoz, hogy becsvágy ébredjen 
benne bármiféle földi tárgy után. Az összehasonlítás nem a יונק szoptatásra vonatkozik, mert ez az anya melle 
utáni vágyakozást is magában foglalja, ezért ez az összehasonlítás nem állná meg a helyét. Ugyanez mondható 
valójában arról a gyermekről is, akit éppen csak nemrég választottak el, mert ebben az állapotban gyakran sír és 
búsul azután, amit elvettek tőle, s amelynek a birtoklása a fő örömöt jelentette korábban a számára. Arra a 
következtetésre jutunk tehát, hogy az összehasonlítás olyan gyermekre vonatkozik, akit már elegendő idővel 
ezelőtt választottak el ahhoz, hogy elfelejtse a csecsemőkori táplálását, s nincs tudatában semmiféle konkrét 
vágynak, vagy epekedésnek, s nyugodtan rábízza magát anyja gondoskodására és nevelésére.”- Phillips. 
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hogy megpróbálnak a szükségesnél bölcsebbek és gondosabbak lenni. Dávid ennek 
megfelelően teszi hozzá: olyan [ti. csendes] bennem az én lelkem. Ezzel nem a magabiztosság 
nyelvén beszél, hanem úgy szól, mintha a lelke kellemesen és békésen nyugodna a keblében, 
a szertelen vágyaktól nem zavartatva.  Az elégedetlen lelkűekben uralkodó szeszélyes és 
kavargó izgatottságot állítja szembe azzal a nyugalommal, ami az Isten elhívásában élő 
emberben uralkodik. A zsoltárt lezáró igeversből meglátjuk az okot, amiért Dávid kijelentette, 
hogy semmit sem vállalt fel a testi becsvágy lelkületével. Felszólítja Izraelt, hogy bízzon az 
Úrban. A szavak összefüggéstelenek lennének, ha nem az egyház közös biztonsága iránti 
mély törődés foglaltatna bennük, s ha nem tudta volna, hogy isteni kijelölés által ül a 
királyság trónján, mert így a kegyesek bizonyosak a megígért áldás elnyerésében. A 
reménységünk akkor helyes, mikor alázatos és józan nézetet alakítunk ki önmagunkról, s nem 
akarunk, illetve nem próbálunk meg semmit Isten vezetése és jóváhagyása nélkül. 
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132. zsoltár 
 
Ennek a zsoltárnak a szerzője, bárki is volt az,2714 itt minden kegyes nevében 

emlékezteti Istent az ígéreteire, miszerint Ő soha nem engedné a házát, vagy országát elbukni, 
hanem mindkettőt támogatja és védelmezi. 

 
1. Grádicsok éneke. Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról; 
2. A ki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének: 
3. Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba;2715 
4. Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert; 
5. Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének2716 hajlékokat!2717 
 
1. Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról. Az igemagyarázók nem 

értenek egyet a zsoltár írójának személyét illetően, bár kevés kétség férhet hozzá, hogy vagy 
Dávid volt, vagy Salamon. A templom ünnepélyes felszentelésekor, mikor Salamon 
imádkozott, a szent történelem megemlít néhány verset, mint általa idézetteket, s ebből arra 
következtethetünk, hogy ezt a zsoltárt a nép jól ismerte, vagy Salamon abból az alkalomból 
használta fel annak néhány szavát, melyre az egész zsoltárt írta. Dávid nevét legfőképpen 
azért említi, mert neki adatott a királyság és a templom folytatólagos fennállásának ígérete, s 
noha meghalt, az nem lehetett befolyással Isten szavának igazságára. Az egyház nagyon 
helyesen imádkozhatott azon a módon, ahogyan itt látjuk, hogy Isten teljesítse azt, amit 
szolgájának nem magánszemélyként, hanem az egész népe javára megígért. A pápisták ostoba 
elképzelése tehát azt állítani ebből az igeszakaszból, hogy hasznunkra lehet a holtak 
közbenjárása. Pont olyan ez, mintha a kegyesek a sírból igyekeznének egy ügyvédet előhívni 
az ügyük védelmére Istennél, pedig teljesen nyilvánvaló a szövegkörnyezetből, hogy teljes 
mértékben arra a szövetségre tekintenek, amit Isten Dáviddal kötött, jól tudván, hogy noha 
egyetlen embernek adatott, úgy kell érteni, mint mindenkire kiterjedőt. S helyes megemlíteni 

                                                
2714 Lightfoot ezt a zsoltárt Dávidnak tulajdonítja, s feltételezi, hogy a frigyláda második eltávolításának idején 
íródott Obed-Edom házából (1Krón15:4, stb.). De Dávid nevének említése a tizedik versben harmadik 
személyben, valamint az ott használt kifejezések ellene szólnak az ő szerzőségének. Mások Salamonnak 
tulajdonítják, aki, mint vélik, akkortájt írta, amikor a frigyládát az általa épített templomba vitték (2Krón5:2, 
stb.). Mások úgy vélik: Salamon ezt a templom felszentelésekor végzett ünnepélyes szolgálatok számára írta. „A 
zsoltár egész tartalma”, mondja Jebb, „pontos kivonata Salamon templomszentelési imájának (2Krón6). A témák 
ugyanazok: az Úr házának felépítése, a Dávidnak tett ígéret, a Mindenható lakóhelye, s a felszentelés záró 
mondatai azonosak a zsoltár 8-10. verseiben szereplő kifejezéseivel. Kevés kétely férhet tehát hozzá, hogy ezt a 
zsoltárt Salamon írta.” – Jebb’s Literal Translation of the Book of Psalms, 2. kötet. Miután ez a zsoltár egyike a 
„grádicsok énekeinek”, azok, akik úgy fogják fel, hogy ezeket a zsoltárokat azért nevezték így, mert a zsidók 
nagyjából a babiloni fogságból való visszatérés idején énekelték, arra a következtetésre jutnak, hogy Ezsdrás 
választotta ezt a régi éneket a második templom felszenteléséhez. 
2715 A felhágni a háló-nyoszolyába kifejezés szemléltethető azzal, amit dr. Shaw mond el a mórok házairól a 
berbereknél. Megjegyezvén, hogy a szobáik tágasak, ugyanolyan hosszúsággal, mint a négyszögletes udvar 
szélei, mely köré épültek, hozzáteszi: „Mindegyik szoba egyik végében kis galéria található egy-másfél méteres 
magasságban a padló felett, korláttal az elején, ahová néhány lépcső vezet fel. Itt helyezik el az ágyaikat, s erre 
gyakran utal a Szentírás is.” A szöveg nyelvezete kétségtelenül túlzó, amint azt Kálvin is megjegyzi, s Dávid 
nagy buzgalmát igyekszik kifejezni, mellyel házat kíván építeni az istentisztelethez. 
 abir Yaaicob, Jákób Hatalmasa. Ezzel a kifejezéssel, mely itt, valamint a 2. versben fordul elő, a ,אביר יעקב 2716
zsoltáros nyilvánvalóan a pátriárka saját szavaira utal, melyeket József megáldásakor használt, ahol Istent 
hangsúlyosan nevezte így (1Móz49:24). Valószínűleg a héber אביר abir és כביר cabir szavakból, melyek egymás 
szinonimái, származtak a Cabiri (Kabeiroi) görög istenségek, valamint a druidák Abiry -ja. Lásd Thes. Antiq. 
Roman. 5. kötet 760. oldal, Bryant Mythology, 2. kötet 473. oldal és Cooke Patriarchal and Druidical Religion. 
2717 A Károli-fordítás szerint: hajlékot – a ford. „משכנות. Többes szám, de egy enallagé által egyes számban 
értendő.” – Phillips. 
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annak okát is, amiért itt a megpróbáltatásairól, vagy nyomorúságáról van szó. Egyesek 
szelídségnek fordítják a szót, de erre semmi okuk sincs. Igaz, a 2Krón6:42ben a חסדים szót 
irgalmasságaidnak olvassuk, amit én ott passzív értelemben tekintendőnek vélek, azaz mint 
ami a Dávidra ruházott jótéteményeket jelenti, de határozottan azon a véleményen vagyok, 
hogy itt ez utalás azokra az aggasztó gondokra, a sok nehézségre és küzdelmekre, melyeken 
Dávidnak keresztül kellett mennie, míg Isten bizonytalanságban tartotta. Mintha a zsoltáros 
ezt mondaná: emlékezz a nagy aggodalmakra és súlyos nehézségekre, melyeket Dávid tűrt el, 
mielőtt királlyá lett volna, s arra, milyen hevesen és komolyan akarta felépíteni a templomot, 
bár erre egész életében sem nyílt lehetőség. A veszélyeknek, fáradozásoknak, és bajoknak, 
melyeken keresztülment, világosan meg kellett erősíteni Isten népének a mennyei jóslat 
igazságába vetett hitét, mert ezek megmutatták, hogy ő maga milyen szilárdan és biztosan 
meg volt győződve az Isten által mondottak igazságáról. Egyesek beszúrják az és kötőszót: 
emlékezz Dávidra és minden nyomorúságára, de ezt én nem fogadom el. Az את eth kötőszó 
inkább azt a speciális vonatkozást jelenti, amelyben Dávidról meg kell emlékezni, tudniillik a 
nyomorúságait illetően: Isten elé léphetett a nyomorúságaival, és megkaphatta, amire azokkal 
kapcsolatosan vágyott. 

2. A ki megesküdt az Úrnak. Dávid egyik nyomorúságát konkrétan is említi: 
tanácstalansággal telt el a frigyláda helyzetét illetően. Mózes sokkal korábban megparancsolta 
a népnek, hogy Istent az Ő általa választott helyen imádják (5Móz12:5). Dávid tudta, hogy az 
idők teljesége még nem jött el, amikor valamely helynek nyilvánvalóvá kellett válnia, mégis 
volt benne némi bizonytalanság – a dolgok állapota, mellyel szükségszerűen sok 
aggodalommal foglalkoztak, különösen olyasvalaki, aki oly forrón kötődött az 
istentisztelethez, s annyira vágyott Isten állandó jelenlétére a nép között annak védelme és 
kormányzása érdekében. Azt olvassuk: megesküdött, hogy meglátja a templom építését, és 
minden más szempontot félreállít ennek a célnak a megvalósítása érdekében.2718 A kijelentés 
látszólag kissé nyers és komoly formát ölt, mikor azt mondja, hogy tartózkodni fog az 
alvástól, az élelemtől és az élet általános fenntartásától mindaddig, amíg nincs kijelölve hely a 
templom számára. Ezen a módon eljárni látszólag megfontolatlan hevességet mutat, mert nem 
illett neki előírni az időt Istennek, s az sem volt lehetséges, hogy rengeteg böjti napot és 
álmatlan éjszakát töltsön. Azután milyen időpontra kell tennünk ennek az eskünek az 
elhangzását? Tudom, hogy egyes zsidó szerzők úgy ítélik meg, hogy ez akkor történt, amikor 
reszketve a földre rogyott az angyal látványától. Nem tagadván, hogy rögvest ezután egy 
terület mutattatott neki, mégis teljesen erőltetett és alaptalan feltételezés azt mondani, hogy 
ami már oly hosszú idő óta Dávid gondolatai között szerepelt, az pont ebben az időben fogant. 
S nincs itt semmi, ami meggátolna minket abban a feltevésben, hogy ez a nyelvezet túlzó, s 
nem ez volt a pontos formája az eskünek, nem ezt korlátozott értelemben kell értenünk – hogy 
soha nem lép be a házába, vagy nem hág fel a nyoszolyájába anélkül, hogy ne gondolna erre a 
dologra. Meg volt arról győződve, hogy a szentély elhelyezése szorosan kapcsolódik a 
királyság állapotához, s nem kell meglepődnünk azon, hogy amíg bizonytalanságban maradt a 
templom helyét illetően, addig aligha érezte biztosnak a saját koronáját, és képtelen volt 
osztozni az élet közönséges kényelmében bármekkora megelégedettséggel. Ott azonban, ahol 
a Szentírás hallgat, mi sem mondhatunk semmi biztosat, ezért ezeket a dolgokat csak úgy 
említem, mint a számomra legvalószínűbbnek tűnő értelmezést. S úgy vélem, az igeszakasz 
nagyon jól hordozhatja az általam megfogalmazott jelentést, miszerint amíg nem kapott 
tájékoztatást a frigyláda kijelölt helyéről, Dávid addig még a saját házában lakván és az 
ágyában fekve is tele volt gondokkal és izgalommal. Ami magát az esküt illeti, ez, és más 
igeszakaszok nem adnak alapot a feltételezéshez, hogy Isten elfogad bármiféle, általuk 
kimondott esküt, függetlenül annak természetétől. Úgy esküdni Istennek, amit Ő Maga is 
                                                
2718 Ezt az esküt az Ószövetség egyetlen történeti könyve sem említi. Van azonban utalás bennük erre az esküre, 
bár Isten megtiltotta annak végrehajtását. Lásd 2Sám7:2-3 és 1Krón22:7-10. 
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elfogadhatónak tart, dicséretes gyakorlat, de túl nagy vakmerőség a részünkről azt mondani, 
hogy olyan eskütételekbe is belemegyünk, melyek illenek a testi hajlamainkhoz. Azt a nagy 
dolgot kell fontolóra vennünk, hogy mi egyezik az Ő akaratával. Ellenkező esetben ugyanis 
megfoszthatjuk attól, amiben valóban a fő joga rejlik, mert számára „az engedelmesség jobb 
az áldozatnál” (1Sám15:22). 

 
6. Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk az erdő területén:2719 
7. Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához! 
8. Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája! 
9. Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek! 
 
6. Ímé, hallottunk róla Efratában. Ez az igevers homályos, s nem kell csodálkoznunk a 

nehézségeken, melyekkel a fordítók szembesültek a magyarázata során. Először is, a nőnemű 
viszonyszónak2720 nincs előzménye, s kénytelenek vagyunk azt hinni, hogy a hajlékra 
vonatkozik az előző mondatban, bár ott a többes számú hajlékok szó szerepel. A fő nehézség 
azonban az Efrata szóval áll fenn, mert a szövetség ládája ott nem volt sohasem. Ha az utalás 
a múltra történik, akkor Silót kellett volna említenie, mivel azonban világos, hogy a zsoltáros 
új lakóhelyről beszél, felmerül a kérdés: miért Efratát, és nem a Siont említi? Egyesek azzal a 
felszínes elképzeléssel igyekeznek szabadulni a problémától, hogy a helynek két neve is volt, 
s a helyet, ami Dávidnak megmutattatott (2Sám24:18, 1Krón21:18) a termékenysége miatt 
nevezik Efratának, amiért Jeromos is egy helyütt καρποφοριαν-nak mondja, de mégsem túl 
következetes önmagával, mert mikor hasonlatokban beszél, a legabszurdabb módon a 
dühöngés jelentéssel magyarázza. Nekem semmi kétségem sincs afelől, hogy a név a פרה 
parah szóból, melynek jelentése gyümölcsöt teremni pont úgy, ahogyan Betlehemet, ami 
ugyanabban az országrészben helyezkedik el, a gyümölcsözősége folytán nevezték „a kenyér 
házának”. Bármely feltételezés azonban, mely a hely puszta nevére alapoz, szükségszerűen 
nem kielégítő, ezért valószínűbb magyarázatot kell keresnünk. Kezdhetném annak 
említésével, amely nincs híjával minden erőnek. Elterjedt a szóbeszéd, hogy a frigyládát 
átviszik Efratába, ami Dávid szülőhelye volt,2721 s feltételezhetjük, hogy sokak számára az ő 
szülőföldje tűnt a frigyláda számára a legmegfelelőbb helynek. Könnyen megérthetjük, 
miképpen képes egy efféle szóbeszéd széltében-hosszában terjedni. Ebben az esetben a 
zsoltáros által emlegetett hallás az ezzel kapcsolatosan keringő beszámolóra vonatkozik. Ha 
ezt tekintjük az igeszakasz jelentésének, akkor az ige régmúlt idejű: régen hallottuk, hogy 
Efratában volt, de az erdőben találtuk meg, azaz olyan helyen, mely semmiképpen sem 
vonzó, vagy jól művelt. Jeruzsálemet is lehet erdősnek mondani, mert tudjuk, hogy hegyek 

                                                
2719 A Károli-fordítás szerint: Jaar térségein – a ford. 
2720 Azaz, a ה objektív toldalék, mely ennek az igeversnek minden egyes igéjénél megjelenik, s amire [a 
magyarban – a ford.] a róla, rá szavak utalnak. Egyesek úgy vélik, hogy az előzménye az ארון aron, láda, ami 
bár általában hímnemű, néha mégis nőnemben is előfordul, mint pl. az 1Sám4:17-ben és a 2Krón8:11-ben. Ez a 
véleménye dr. Lightfootnak, aki így magyarázza az igeverset: „Hallottunk (a ládáról) Efratában (azaz Silóban), 
Efraim városában, megtaláltuk az erdő területén, azaz Kirját-Jeárimban, 1Sám7:1.” Lightfoot, Chrorog. Cent., 
45. oldal) Mások úgy vélik, hogy a hajlékokra vonatkozik az előző versből, s jóllehet a főnév többes számú, ez 
enallagé az egyes szám helyén. Rosenmüller úgy véli, hogy ez a vélemény – amit Kálvin is elfogad – a 
valószínűbb, s első ránézésre kétségtelenül a legnyilvánvalóbb jelentés az, hogy a róla, rá szavak arra a helyre 
vonatkoznak, amit Dávid talált alkalmas helynek Isten háza felépítésére. Walford valóban ellene veti, hogy „ez 
nem lehetséges, mert a templom se nem Efratában, se nem az erdő, vagy Jaar területén volt”, s kisé hosszabb, 
elmés magyarázatot ad erről a nehéz igeszakaszról, mely nagyrész a német Tilingiustól származik. Ezt az 
ellenvetést, amint majd látjuk, eltörli a Kálvin által adott egyik magyarázat, mely feltételezi, hogy ez utalás 
először egy efratai beszámolóra, miszerint az lesz a templom helye, majd arra a biztos információra, ami később 
jutott Izrael népe tudomására, miszerint Jeruzsálem a hely, amit Maga Isten választott ki. Azt azonban, hogy 
vajon ez-e a helyes magyarázat, nem könnyű eldönteni. 
2721 Betlehemet, Dávid szülővárosát nevezi a Szentírás Efratának az 1Móz35:19-ben. 
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vették körül, s egyáltalában nem tartozott az országnak a termékenységéről ismert részéhez. 
Van azonban egy másik jelentés is, amelyet rábízok az olvasó ítéletére. Tegyük fel, hogy a 
kegyesek itt azt mondják: hallottak arról, hogy Efratában volt, mert Isten nagyobb dolgokat 
mondott Efratáról, mint a Sionról. Igaz, hogy az emlékezetes prófécia (Mik5:2) ekkor még 
nem hangzott el, de mégis lehetséges, hogy Isten már adott néhány nagyon nagy és jeles 
próféciát Betlehemről. Mintha tehát ezt mondták volna: hallottunk Betlehemről, mivel 
azonban egyelőre még csak homályos várakozásaink vannak ezt a helyet illetően, addig ezen 
az erdős helyen kell tisztelnünk Istent, várva az Efratával kapcsolatos ígéret beteljesedését. Ez 
a magyarázat azonban erőltetett, s én sem merném elfogadni, vagy legalábbis a helyesként 
javasolni másoknak. Szemlátomást egyszerűbbnek tűnik az Efrata szót személyesen inkább 
Dávidra vonatkoztatni, mintsem az ezt a nevet viselő helyre. Ebben az esetben a zsoltáros 
kijelentése ezt jelenti: most, miután Isten Efratából választott királyt, a hely szükségszerűen a 
frigyláda helyéül is kijelöltetik. A hallottuk szóval azt jelzi, hogy a szentély helyének 
kijelölése Isten akaratától függött, de amíg nem jelöltetett ki, az emberek addig sem 
határozhatták meg a saját fantáziájuknak megfelelően. A ténnyel, hogy most Dávid felállította 
a trónját, ez a látványos jóslat a templom állandó helyéről jó alapot szolgáltatott a hálaadásra. 
Itt annak bizonyítékát kapjuk, hogy Isten népe nem véletlenül helyezte el bárhová Isten 
ládáját, hanem konkrét utasítást kaptak Magától Istentől, hol kell Őt tisztelni – minden helye 
istentisztelet hitből van, a hit pedig hallásból származik (Rm1:17). A Sion hegyének nem volt 
semmi saját kiválósága, ami mellette szólt volna, de miután meghallották, hogy Isten azt 
választotta, ezzel mutatták meg, hogy helytelennek tekintik megkérdőjelezni a dolgot. 

7. Hadd menjünk be az ő hajlékaiba. Itt az Úr egész népének egy kölcsönös buzdítási 
formát diktál, hogy odajáruljanak a helyhez, melyet az Angyal mutatott nekik. Minél 
világosabban mutatja ki Isten az akaratát, nekünk annál fürgébben kell annak 
engedelmeskednünk. Ennek megfelelően a zsoltáros arra utal, hogy miután a nép minden 
kétséget kizáróan megbizonyosodott az Isten által kiválasztott helyről, nem engedhetnek utat 
a halogatásnak, s még fürgébbeknek kell lenniük, mert Isten közelebbről, és kiváltságos 
bizalmassággal hívogatta őket Magához most, miután közöttük választott biztos 
nyugvóhelyet. Ezzel tehát tulajdonképpen megfeddi azok langyosságát, akik buzgósága nem 
növekszik az általuk élvezett kijelentés mértékének arányában. A hajlékait többes számban 
említi, ez lehet azért (bár kételkedünk abban, hogy a zsoltáros efféle aprólékos 
megkülönböztetéseket tartott volna szem előtt), mert volt a templomban egy belső szentély, 
egy közbenső szoba, valamint az udvar. Fontosabb megfigyelni a soron következő díszítő 
jelzőt, amikor a zsoltáros a szövetség ládáját Isten lába zsámolyának nevezi. Ezzel arra utal, 
hogy a szentély soha nem volt képes Isten lényegének roppant nagyságát magába zárni, mint 
azt az emberek abszurd módon elképzelni szokták. A pusztán külsődleges templom minden 
pompájával egyetemben nem több, mint az Ő lábainak zsámolya, ezért Ő a népét arra hívta el, 
hogy nézzenek fel a mennybe és tekintetüket kellő tisztelettel Magára Istenre szegezzék. 
Tudjuk, hogy tilos volt nekik bármiféle alantas és testi nézetet kialakítani Róla. Igaz, máshol 
(Zsolt27:8) látjuk, hogy „Isten arca” keresésének nevezi a rátekintést erre az eléjük helyezett 
isteni jelképre a nép hitének megerősítése végett. Mindkét elképzelés nagyon határozottan 
kirajzolódnak az előttünk levő igeszakaszban, miszerint egyrészről babonaság volt azt 
képzelni, hogy Isten be van zárva a templomba, másrészről, hogy a külső jelképek nem 
haszontalanok az egyházban – röviden, ezeket gazdagítanunk kell a hitünk segítségeiként, de 
nem támaszkodhatunk ezekre. Mivel Isten a mennyben lakozik, az egek felett, igénybe kell 
vennünk a segítségüket a növekedéshez az Ő ismeretében, s Ő a jelenléte jelképeinek 
megadásával mondhatni a Földön nyugtatja a lábait, és megengedi, hogy megérintsük azokat. 
Így ereszkedik alá a Szentlélek a mi javunkra, s igazodván a gyengeségünkhöz, ezekkel a 
földi elemekkel emeli fel a gondolkodásunkat a mennyei és isteni dolgokhoz. Erre az 
igeszakaszra gondolva meg kell említenünk a második niceai zsinat bámulatos tudatlanságát, 
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ahol a derék, de gyenge egyházatyáink2722 addig csűrték-csavarták az itt olvasható a szavakat, 
míg a bálványimádás bizonyítékaivá nem változtatták át azokat, mintha Dávid, vagy Salamon 
azt parancsolták volna meg a népnek, hogy állítsanak fel szobrokat Istennek, és azokat 
imádják. Most, hogy a mózesi ceremóniák eltöröltettek, mi akkor imádjuk Istent az Ő 
lábainál, ha tiszteletteljesen alávetjük magunkat az Ő Ígéjének, és a sákramentumoktól az Ő 
valóban lelki szolgálatába emelkedünk fel. Tudván, hogy Isten nem ereszkedett alá a 
mennyből közvetlenül, vagy az Ő abszolút jellegében, hanem az Ő lába visszavonatott tőlünk, 
egy lábzsámolyra helyeztetvén, ezért nekünk is gondoskodnunk kell róla, hogy közbenső 
lépésekkel feljussunk oda. Krisztus nemcsak az, Akin Isten lábai nyugszanak, hanem Akiben 
az Istenség lényegének és dicsőségének teljessége lakozik, ezért tehát Benne kell keresnünk 
az Atyát. S a célból ereszkedett Ő alá, hogy később mi is a mennybe emelkedhessünk. 

8. Indulj Uram.2723 Az efféle nyelvezet, mely az eget és a Földet betöltő hatalmas 
Istent arra szólítja fel, hogy induljon új lakóhelyre, furcsának és nyersnek tűnhet, de itt az 
Isten által kijelölt külsődleges vallási jelképekről beszél ezekkel a magasztos kifejezésekkel, 
hogy tiszteletet ébresszen irántuk, és biztosítja, hogy Isten népe jobban törődjön azokkal. Ha 
Isten nem foganatosított volna közvetítő eszközt a kapcsolattartáshoz, s közvetlen 
kommunikációra szólítana fel a mennyel, akkor a köztünk levő hatalmas távolság 
kétségbeeséssel töltene el minket, és meggátolna az Ő segítségül hívásában. Jóllehet tehát 
ezzel Ő Maga nem változtat helyet, mi mégis úgy érezzük, hogy érzékelhetően közelebb van 
hozzánk. Így ereszkedett tehát alá az Ő ókori népéhez a frigyláda által, amit az Ő hatalmának 
és kegyelmének közöttük levő, látható jelképeként jelölt ki. Ennek megfelelően az igevers 
második része exegetikai jellegű, ami arról tájékoztatja az egyházat, hogy Isten eljövetelét 
úgy kellett érteniük, hogy a hatalmának látványos bemutatóját adja a ládával kapcsolatosan. 
Ezért nevezi az Ő hatalma ládájának, mert nem pusztán egy holt árnyék volt, amire rá kellett 
tekinteni, hanem olyasvalami, ami bizonyossággal jelentette ki Isten közelvalóságát az Ő 
egyházához. A nyugvóhely alatt a Sion hegyét kell értenünk, mert amint azt majd később 
meglátjuk, Istent ezután mindig azon az egy helyen imádták. 

9. Papjaid, stb. Most általánosságban imádkozik úgy az egyház virágzásáért, mint az 
előző kijelentéssel szoros kapcsolatban álló dologért: Isten abból a nagy célból lakozik 
közöttünk, hogy előmozdítsa a legfontosabb érdekeinket. Egyesek a szavakat arra vonatkozó 
kívánságként értelmezik, hogy Isten tisztelete megőrizze a tisztaságát, s úgy vélik: a zsoltáros 
azért imádkozik a papok szent ruháira utalva, hogy ők szentségbe öltözhessenek. A szavak, és 
az egész szövegkörnyezet szorosabb vizsgálatával azonban inkább arra a véleményre hajlok, 
és úgy fogom fel ezt az imádságot, mint arra vonatkozót, hogy Isten igazsága úgy 
mutatkozzon meg a nép között, mint a díszek a papok ruháin, és okozzon örömöt az egész 
népnek. Ezért én az igazságot az igazságosság gyümölcsének, vagy hatásának tekintem, 
mégpedig Isten igazságosságáénak, nem az emberekének. Természetesen a papokat említi 
először, mert ők magasabb rangúak voltak az egyház kijelölt rendjében. Miközben megvan a 
számukra kijelölt hely, mégis, kollektíven az egész egyházra vonatkozik az ima, mintha a 
zsoltáros azt kérné, hogy ennek az igazságnak a dicsősége tükröződjön vissza a papokról az 
egész népre. Istenről azt mondja, hogy az Ő igazságába öltöztet minket, mikor Megváltókként 
és segítségünkként lép fel, a hatalmával véd minket, s a kormányzásunkban mutatja meg, 
hogy a gondoskodásának a tárgya vagyunk. Az említett örvendezésnek a boldog életre kell 
vonatkoznia. S ez a két összekapcsolt dolog győzzön meg minket arról, hogy az igazság alatt 

                                                
2722 Boni paterculi. — Latin. 
2723 Az Indulj, Uram szavakat Mózes használta (4Móz10:35), valahányszor csak a pusztai vándorlás során a 
frigyláda elindult, s ez, valamint a következő két igevers annak az imának a részét alkotják, amit Salamon 
mondott el a templomszentelés idején (2Krónk6:41-42), amit tekinthetünk Isten és az Ő ládája nyughelyének. A 
frigyládát itt „a Te hatalmad ládájának”, azaz a te erőd és fenséged ládájának nevezi. Ez a kifejezés csak itt, és az 
említett igeszakaszban található meg. 
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nem mást ért, mint Isten felügyeletét és kormányzását. Ezzel összhangban olvashatjuk ezután: 
„A Te papjaid üdvösségbe lesznek felöltöztetve”, s hadd tegyem hozzá, hogy Salamon a már 
említett ünnepélyes imában (2Krónk6:41) nem az igazságot, hanem az üdvösséget említi. Már 
többször mondtam, miért nevezi Isten szentjeit חסידים chasidim-nek, vagy könyörületeseknek: 
azért, mert a könyörület, vagy a nagylelkűség az a kegyelem, amely a leginkább hasonlóvá 
tesz minket Istenhez. 

 
10. Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől! 
11. Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét 

ültetem székedbe; 
12. Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, a melyekre megtanítom 

őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek. 
 
10. Dávidért, a te szolgádért, stb. Egyesek az igevers első részét összekapcsolják az 

előzővel. Anélkül, hogy okokat hoznánk fel ez ellen, az olvasónak rögtön látnia kell, hogy ezt 
az igeverset egybe kell venni. Mielőtt belekezdenénk a zsoltáros szavai jelentésének 
magyarázatába, hadd mondjak csak annyit, hogy erőltetett értelmezése lenne a szavaknak, ha 
az elfordulást a te felkented arcától a megfosztásunknak tekintenénk a Megváltó látványától. 
Bizonyosak lehetünk Salamon imájából abban, hogy azt kérik: Isten legyen kegyes a 
királyukkal. Ugyanezt a kifejezést használja Bethsabé, a fiához, Salamonhoz intézett 
kérésével: „ne fordítsd el az orcádat”, ami azt jelenti: ne űzze őt el a színe elől (1Kir2:20).2724 
Ez a kifejezés azt jelenti: nemtetszést kimutatni, s erről szólhatunk egy-két szót, mert a másik 
elképzelés, mely a szavakat a Megváltónkra vonatkoztatja, valószínűnek tűnő, s a gyenge 
ítélőképességgel megáldottakat félrevezetheti. Itt tehát semmit többet nem kér, mint hogy 
Isten ne vese meg és el Dávidnak az egész nép nevében elmondott imáit. A kegyet csak azért 
kéri Dávid kedvéért, mert Isten vele kötött szövetséget. Ami azt a kiváltságot illeti, ő semelyik 
más közönséges ember helyzetében nem volt. Az ima tehát röviden azért hangzik el, hogy 
Isten az ígéreteiről megemlékezve legyen kegyes Dávid utódaihoz, mert jóllehet ezt az imát 
az egyházért úgy kell tekinteni, mint ami mindegyik királynak lediktáltatott, az alapja mégis 
Dávid személyében rejlett. Az egyházat így tanította képletesen arra, hogy Krisztus, mint 
Közbenjáró a egész népéért közben fog járni. Mivel Ő még nem jelent meg testben, s Önmaga 
feláldozásával még nem lépett be a szentek szentjébe, az embereknek jelképes közbenjárójuk 
volt, hogy bátorítsa őket a könyörgéseikben. 

11. Hűséget esküdött az Úr Dávidnak.2725 Itt még világosabban hozakodik elő azzal az 
elképzeléssel, hogy az egyetlen dolog, amit tisztelt Dávidban az Isten által neki tett bőkezű 
ígéret volt. A hite megerősítéseként jegyzi meg a tényt, hogy Isten az ígéretet esküvel 
erősítette meg. Ami a konkrétan használt szavakat illeti, arról beszél, hogy Isten igazságban 
esküdött meg Dávidnak, azaz nem megtévesztően, hanem jó hittel, hogy semmi kétség se 
férhessen hozzá: nem távolodik el a saját szavától. A megígért dolog az volt, hogy Dávid saját 
magva lesz az utóda. Jóllehet ugyanis nem volt híjával a gyermekeknek, már majdhogynem 
kétségbeesett a szabályos utódját illetően, akkora zűrzavar uralkodott a családjában, s az 
egyetértés hiánya, mely belülről szaggatta a háznépét, végül akár le is rombolhatta volna. 
Salamon ugyan konkrétan kijelöltetett, de az ígéret az utódok folytonos vonalára vonatkozott. 
Ez az elrendezés kihatással volt az egész egyház jólétére, nem pusztán csak Dávidéra. Isten 
népét pedig bátorította a meggyőződés, hogy az általa felállított királyság szent és tartós 
stabilitással rendelkezik. Mind a királyt, mind a népet emlékeztetni kellett erre az isteni 
alapra, melyen a királyság nyugodott. Látjuk, hogy e világ uralkodói néha milyen pimaszul 
                                                
2724 A Károli-fordítás szerint: ne szégyenítsd meg orczámat. A King James változatban: ne mondj nemet – a ford. 
2725 V. ö. Zsolt89:50. A szent történelem nem említi ezt az esküt, de az ugyanilyen tárgyú ígéret fel van jegyezve 
a 2Sám7:12-ben és a 2Kir8:25-ben. 
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viselkednek: a gőgtől felfuvalkodottan, bár szavakban esetleg elismerik, hogy Isten 
kegyelméből uralkodnak. Milyen gyakran ragadják magukhoz erőszakkal a trónt, s milyen 
ritkán jutnak arra szabályos módszerekkel! Itt tehát különbséget is tesz e világ királyságai, 
valamint a között a királyság között, aminek Dávid Isten rendeletére lett a hűbérurává. 

12. Ha megtartják fiaid szövetségemet. Most konkrétabb megjegyzést tesz a 
leszármazási vonalról, mely által, amint már rámutattam, az utódlás folytonosságát mutatja ki. 
A fejedelmek fiai rendszerint örökösödési jogon követik őket ebben a világban, de Dávid 
királysága esetében kétségtelenül létezett egy sajátos vonása az előjogoknak. Ez pedig nem 
volt más, mint hogy Isten konkrétan kijelentette: neki mindig lesz testi leszármazottja a 
trónon, nem csak egy adott korban, hanem örökké. Mert bár a királyság egy időre 
megsemmisült, később helyreállíttatott, s örökre megszilárdíttatott Krisztusban. Itt felmerül 
egy kérdés: vajon a királyság folytatódása jó viselkedésen, vagy emberi érdemeken alapult? 
Ennek a szövetségnek a feltételei ugyanis azt látszanak sugallni, hogy Isten szövetsége nem 
foganatosíttatik, amíg az emberek hűséggel be nem tartják a maguk részét, így tehát a 
megígért kegyelem hatása az engedelmességtől függött. Nos, először is arra kell 
emlékeznünk, hogy a szövetség teljességgel ingyenes volt, ami Istennek a Megváltó 
elküldésére vonatkozó ígéretét illeti, mert ez összekapcsolódott azok eredeti örökbe 
fogadásával, akiknek az ígéret adatott, mely ígéret önmagában is bőkezű volt. A nemzet 
árulása és lázadása valóban nem akadályozta meg Istent a Fiának elküldésében, s ez nyilvános 
bizonyítéka volt annak, hogy Őt nem befolyásolta a jó viselkedésük fontolóra vétele. Ezért 
kérdi Pál: „De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é 
hiábavalóvá az Istennek hűségét?” (Rm3:3), jelezvén, hogy Isten nem vonja vissza a 
kegyességét a zsidóktól, mert ingyenesen választotta ki őket, kegyelemből. Tudjuk, hogy az 
erőfeszítéseik ellenére, mintha kimondott céljuk lett volna az ígéretek megsemmisítése, Isten 
a gonosz szembeszegülésüket az Ő csodálatos szeretetének kimutatásával fogadva az Ő 
igazságát és hűségét a leggyőztesebb módon emelte magasra, s mutatta meg, hogy szilárdan 
ragaszkodik a céljához, bármiféle érdemeiktől függetlenül. Ez szolgálhat annak bemutatására, 
milyen értelemben volt a szövetség feltételes. Miután azonban voltak más dolgok, melyek a 
szövetség tartozékai voltak,2726 egy további feltétel tétetett hozzá, mely szerint Isten akkor 
áldja meg őket, ha engedelmeskednek a parancsolatainak. A zsidók, mivel elhajlottak ettől az 
engedelmességtől, száműzetésbe mentek. Isten abban az időben látszólag „érvénytelenítette, 
vagy megszentségtelenítette a szövetségét”, amint azt máshol láttuk. A szétszórattatás a 
szövetség egyfajta megszegése volt, de csak részben, és csak látszólagosan. Ez világosabban 
meglátszik, ha gondolunk a szent történelemből megtanultakra, hogy mi történt röviddel 
Dávid halála után. A tíz törzs legyőzésével a királyság súlyos csapást szenvedett el, s csak 
kicsiny része maradt fenn. Utána tovább fogyott az újabb és újabb csapások következtében, 
míg végül gyökerestől tépetett ki. S jóllehet a fogságból történt hazatérésük adott némi 
reménységet a helyreállításra, senki nem hordozta a király nevet, és a Zorobábelhez kötődő 
bármely méltóság is csak homályos volt, míg végül hamis királyok támadtak, akik nem 
tartoztak a helyes leszármazási vonalhoz. Ebben az esetben nem mondanánk, hogy Isten 
szövetsége eltöröltetett? De mégis, mikor a Megváltó pontosan a megjövendölt forrásból 
megjelent, akkor világossá vált, hogy a szövetség szilárd és stabil. Ebben az értelemben 
mondja Ezékiel a koronáról: „El a süveggel, le a koronával! Ez nem lészen ez: az alacsony 
legyen magas, és a magas alacsony!” (Ezék21:26). Itt a próféta látszólag eltörli, amit Isten a 
saját kezével írt meg, és érvényteleníti az ígéretét, mert a nép biztonsága szorosan 
összekapcsolódott a trónnal a Jeremiás siralmaiban olvashatóknak megfelelően: „Orrunk 
lehellete, az Úr felkentje megfogattaték az ő vermeikben” (JSir4:20). A próféta, mondom, 
látszólag közvetlenül Isten szövetsége ellen szól, mikor azt mondja, hogy elvétetik a korona, 

                                                
2726 ”Sed quia secum trahebat alias accessiones.” – Latin. 
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mégis azonban, amit a mondat hátralevő részében tesz hozzá, az bizonyítja, hogy a szövetség, 
amennyire ingyenes volt, annyiban örök és sérthetetlen is, mert a Megváltó ígéretét mutatja 
fel, a zsidók viselkedésétől függetlenül, ami csak azt okozta, hogy egy időre kizárattak az 
isteni kegyességből. Isten egyrészről bosszút állt a népen a hálátlanságukért, hogy 
megmutassa: a szövetség nem céltalanul volt feltételes, másrészről Krisztus eljövetele olyan 
ingyenes teljesítés volt, ami ingyenesen lett megígérve, hogy az Ő fejére kerül a korona. Az 
engedelmességet, amit Isten megkövetel, konkrétan a szövetségi engedelmességnek mondja, 
hogy megtanítson minket: nem emberi koholmányos szerint kell szolgálnunk, hanem meg kell 
maradnunk az Ő Ígéjének előírásai mellett. 

 
13. Mert a Siont2727 választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül: 
14. Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem; 
15. Áldva megáldom gazdagon,2728 szegényeit jóltartom kenyérrel; 
16. Papjait meg felruházom szabadítással,2729 és vígan örvendeznek kegyeltjei. 
 
13. Mert a Siont választotta ki az Úr. A királyságot összekapcsolván a papsággal és a 

szentély szolgálatával még hangsúlyosabban jelenti ki, hogy ez isteni és nem emberi 
elrendelés. S a kapcsolat felett egy másik ok miatt sem szabad átsiklani. Annak a királyságnak 
a valódi ereje és stabilitása Krisztusban rejlett, s Krisztus királyi mivolta elválaszthatatlan az 
Ő papi mivoltától. Ez megmagyarázhatja, miért a Sion említése mellett döntött itt. Isten nem 
rendelt el semmi mást azzal a királysággal kapcsolatosan, csak ami bizonyosan kapcsolódott a 
szentélyhez, hogy még tökéletesebben kiábrázolja az eljövendő Közbenjárót, aki egyformán 
pap és király Melkhisedek rendje szerint. A királyság és a szentély tehát szorosan 
összekapcsolódtak, Figyeljük meg az okot, amiből ez a választás kiindult – a Sion hegye nem 
a saját kiválósága miatt lett kiválasztva, amint már láttuk (Zsolt68:16), hanem mert ez volt 
Isten akarata. Az Ő jótetszését állítja szembe magának a helynek bármiféle érdemével. Újabb 
bizonyítéka ez annak, amit már mondtunk – hogy Istennek a Dáviddal kötött szövetsége 
egyedül az Ő jóságából származott. 

14. Ez lesz nyugovóhelyem örökre. Ugyanezt az igazságot adja itt Isten szájába, hogy 
további súlyt kölcsönözzön neki, s kijelenti: nem hiába lett felépítve a templom, mert Isten 
hatékonyan, és gyakorlati bizonyságokkal mutatja ki az örömöt, amit a saját a megbízásának 
tisztelete felett érez. Isten megnyugvása, vagy ott lakozása olyan kifejezések, melyek azt 
jelölik, hogy Ő jelen van az emberek között a hatalmának megnyilvánulásaival. Azaz, abban 
az értelemben lakozott a Sionon, hogy a nép ott imádta Őt a törvény előírásainak megfelelően, 
s bizonyosodott meg az Ő szolgálatának hasznos mivoltáról a kéréseikre adott kedvező 
válaszaiból. Végül nagyon látványosan mutatkozott meg, hogy a tévedhetetlen Isten ígérete 
volt, mikor a templom lerombolása után az oltárt is ledöntötték, és a törvényes szolgálat egész 
kerete megszakadt, ám Isten dicsősége később visszatért, s ott is maradt egészen Krisztus 
eljöveteléig. Mindannyian ismerjük azt a gonosz és szégyenteljes módot, ahogyan a zsidók 
visszaéltek az itt tett isteni ígérettel, azzal a benyomással, hogy az Istenre azt a kötelezettséget 
szabta, hogy kegyesnek kell lennie irántuk. Ebből pedig alkalmat vévén a szívük 
gőgösségében nemcsak megvetették, hanem kegyetlenül üldözték is a prófétákat. Luther 
                                                
2727 Salamon temploma a Mórija hegyére épült, nem a Sionra. Mivel azonban a Mórija hegye pont a Sion 
hegyének végénél volt, néha annak a hegynek a részének tekintették, s ezen a néven is nevezték. Még a 
templomot és udvarait is nevezték így (Zsolt65:2 és Zsolt84:8). A Sion itt azonban jelentheti Jeruzsálemet is 
általánosságban. 
2728 A Károli-fordítás szerint: Eleséggel megáldom gazdagon – a ford. 
2729 „A Zsolt132:9-ben a zsoltáros azért imádkozik Istenhez, hogy a papok igazságba öltözzenek, a zsoltár eme 
záró részében pedig, ahol Isten kijelenti, mit cselekszik majd a királlyal és népének városával, megígéri, hogy 
többet is ad annál, mint amit kértek Tőle, mert azt mondja: ’papjait meg felruházom szabadítással’, azaz 
nemcsak igazsággal, hanem az igazság következményével, vagy jutalmával, szabadítással is.” – Phillips. 
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emiatt nevezi ezt „véres ígéretnek”, mert ők, mikor a legsúlyosabb bűnökkel vádolták őket, 
akkor, mint minden képmutató, akik Isten szent nevéből készítenek álruhát a gonoszságaik 
leplezéséhez, nem vonakodtak azt hangoztatni, hogy a prófétáknak nincs hatalmukban 
megfosztani őket az Isten által nekik adományozott kiváltságoktól. Számukra azt állítani, 
hogy a templom megfosztható a dicsőségétől egyenértékű volt Isten megvádolásával 
hamissággal, valamint az Ő szavahihetőségének kétségbe vonásával. A hiábavaló 
magabiztosság lelkületének hatása alatt elképzelhetetlenül messzire mentek az ártatlan vér 
kiontásában. Ha Róma ördöge ugyanilyen ragyogó ürügyekkel lenne felfegyverezve, miféle 
kötelék szabhatna határt a vakmerőségének? Látjuk, milyen hevesen, és milyen véres gőggel 
követeli magának az egyház nevet, miközben durván meggyaláz minden vallást Isten nyílt 
megvetésével és az emberiességgel szembeni kirívó erőszakosságával. Hát aztán! – mondják. 
A hierarchia egyébként elbukna, márpedig megáll, ha Krisztus nem hagyja cserben a 
menyasszonyát, az egyházat. Az efféle kifogás cáfolatát nem kell sokáig keresnünk. Az 
egyház nem korlátozódik egyetlen helyre: most, hogy az Úr dicsősége világszerte mindenütt 
ragyog, az Ő nyugvóhelye ott van, ahol Krisztus és a tagjai vannak. Szükséges helyesen 
értenünk, amit a zsoltáros a templom örök fennállásáról mond. Krisztus eljövetele volt „a 
reformáció ideje”, s a korábbi Szövetség jelképei, ahelyett hogy hiábavalóknak bizonyultak, 
vagy tétettek volna, igazolódtak és beteljesedtek Benne. Ha ennek még mindig azt vetik 
ellenébe, hogy a Sion hegyéről itt úgy beszél, mint Isten örök lakóhelyéről, arra elegendő azt 
válaszolni, hogy Krisztus eljövetelével az egész világ egyetlen kiterjesztett Sion hegyévé vált. 

15. Áldva megáldom gazdagon. Isten lakozása az Ő népe között alkotta a nagy forrását 
az ő áldottságuknak, s most néhány bizonyítékot említ, amit az Ő atyai jóságáról ad, beleértve 
a napi élelmük elkészítését és kiadagolását, a szükségeik enyhítését, a papjai felöltöztetését a 
szabadításban (üdvösségbe), s az egész nép eltöltését örömmel és elégedettséggel. Ezt 
szükséges volt hozzátenni, mert amíg nem látjuk az isteni jóság látható bemutatását, nem 
vagyunk kellően lelkiek ahhoz, hogy felemelkedjünk a szemléléséhez. S ennek kettős 
bemutatóját látjuk a napi élelemben. Először, a Föld annyira gazdaggá tétetett, hogy ellát 
minket gabonával, borral és olajjal, másodszor, a föld termése megsokszorozódik, hogy 
elegendő táplálékkal lásson le minket. Ez itt egy ígéret arra vonatkozólag, hogy Isten speciális 
módon gondoskodik majd az Ő népéről az élelmiszerellátásuk érdekében, s lehet, hogy nem 
élnek majd nagy bőségben, még a szegény is megelégíttetik. Nem szabad elmulasztanunk 
megemlíteni azt a figyelemre méltó és nevetséges tévedést, aminek a pápisták estek áldozatául 
ennek az igeszakasznak a vonatkozásában, s amelyik kimutatja jogi ostobaságukat, mert 
semmi olyan abszurd dolog nincs, amit be ne nyelnének. Két betű egybeolvasásával a victus 
helyett vidus-t olvasnak, s úgy vélték, ennek a viduas szó csonkolódásának kell lennie: áldván 
áldom meg az özvegyeit! Azaz, „özvegyeket” csináltak az „élelemből” – rendkívüli baklövés, 
amivel aligha törődnénk, ha nem lenne tény, hogy a mai napig nyíltan éneklik ezt a 
templomaikban.2730 Isten azonban, aki megáldja a népe élelmét, megbolondította az elméiket, 
s meghagyta őket abszurd ábrándozásaikban és komolytalanságaikban. Az ihletett szerző 
annak megismétlésével folytatja, amit már elmondott a többi áldásról, csak a szabadítás szót 
használja a igazság helyett, de ugyanabban az értelemben, amit már említettem. Egyesek ezt a 
tanítás tisztaságára és az élet szentségére vonatkozó utalásnak tekintik, de ez erőltetett 
értelmezésnek tűnik. A próféta egyszerűen csak azt akarja mondani, hogy biztonságban és 
boldogok lesznek az isteni védelem alatt. 

 

                                                
 szó vadászat során megszerzett élelmet jelent, s itt mindenféle élelmet ציר az ő ellátása [nőnemben]. A ,צירה„ 2730
jelent – általános ellátást. A Septuagintában a θηραν szerepel, ami a vadászattal megszerzett ellátást jelenti. A 
görög változat másik olvasata a την χηραν αντης, amit követett a Vulgata, az arab és etióp változatok is. A 
Vulgata fordítása: viduam ejus. Ezt a téves olvasatot említi Jeromos is.” – Phillips. 
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17. Felvirágoztatom ott Dávidnak szarvát,2731 szövétneket2732 szerzek az én 
felkentemnek. 

18. Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája virágzik.2733 
 
17. Felvirágoztatom ott. Itt visszatér a királyság állapotára, amiről Isten azt ígérte, 

hogy gondjába és védelmébe veszi. Oda kell figyelnünk a használt szavak sajátos 
nyomatékosságára – felvirágoztatom ott Dávidnak szarvát. Nos, kétség sem férhet a szarv szó 
jelentéséhez, ami a héberben rendszerint erőt, vagy hatalmat jelent. A szarv felvirágzása alatt 
azonban a királyság alacsony kezdeteit, valamint a páratlan helyreállítást érti, melyen 
keresztülment. Dávid a fáradságos cselédmunkából emeltetett ki a juhok mellől, az egyszerű 
kunyhóból, melyben éldegélt atyja legkisebb fiaként, aki nem volt több, mint egy közönséges 
pásztor. Innen került a trónra, ahol egy előre nem látható sikersorozat által növekedett. 
Jeroboám alatt a királyság végül ismét vissza lett vágva, s csak időről időre kisarjadva 
mutatott mérsékelt fejlődést. Utána különböző események rázták meg, melyek a 
megsemmisüléséhez vezettek volna, ha nem sarjadt volna ki újra. S mikor a nép szétszóratott 
a fogságban, mivé lettek volna, ha Isten Dávid letört és megtaposott szarvát nem virágoztatta 
volna fel újra? Ézsaiás látszólag ezt tartotta a szeme előtt, mikor Krisztust olyan 
vesszőszálhoz hasonlította, amely nem egy teljesen kifejlett fától, hanem egy tuskótól, vagy 
fagyökértől származik (Ézs11:1). Talán az előttünk levő próféciára utal Zakariás, mikor ezt 
mondja: „Ímé, egy férfiú, a neve Csemete” (Zak6:12), arra utalván, hogy a királyság hatalmát 
és méltóságát csak ezen a módon lehetett helyreállítani a feldarabolása, valamint ama 
pusztítások után, melyeket ki kellett állnia. A 2Sám23:5-ben Dávid is használja az előttünk 
levő igeversben szereplő szót, utalván a királyság folytonos tovafejlődésére a bővelkedés 
újabb és újabb fokozataiban. Itt az ihletett szerző inkább arra a páratlan módra utal, ahogyan 
Isten újraéleszti Dávid szarvát, mikor már látszólag letört és kiszáradt. A szövétnek jelképe 
nagyjából ugyanazt jelenti, s sok más helyen is megtalálható a Szentírásban a nép szájából 
nagyon gyakran elhangzó próféciaként. A jelentése az, hogy a királyság, bár keresztülment 
időszakos elhomályosulásokon, soha nem fog teljesen kialudni azok alatt a csapások alatt, 
melyek érik, mert mint Isten állandóan égő szövétneke biztonságot mutat majd Isten népének, 
még ha nem is világít el túl messzire. Abban az időben az összes világítás, amit élvezhettek, 
egy gyengécske lámpáé volt, mely bevilágította Jeruzsálemet, most viszont Krisztus, az 
igazság Napja teljes fényerővel ragyog az egész világra. 

18. Ellenségeire szégyent borítok. A papokról mondta korábban, hogy „igazságba és 
szabadításba” öltöznek, most Dávid ellenségeit mutatja be „szégyenbe öltözötteknek”. Nem 
elegendő, ha belül minden rendben van. Istennek kell távol tartania tőlünk a kívülről jövő 
különféle ártalmakat és gonoszságokat, s ezért van itt hozzátéve ez a második ígéret, amely 
által gyakran még jobban felismerjük Isten jóságát, mint azokban az áldásokban, melyek a 
bővelkedés napjaiban szállnak ránk. Minél nagyobb a minket megragadó félelem, mikor 
támadás ér minket az ellenségeink részéről, annál érzékelhetőbben felébredünk az isteni 
segítség megragadásához. Az igeszakasz azt tanítja, hogy az egyház és Isten népe soha nem 
fog élvezni olyan békességet a Földön, hogy mindenestől mentesülnének a különféle 
ellenségek támadásaitól, akiket a Sátán szít fel az elpusztításukra. Elegendő isteni tekintéllyel 
annyit kijelenteni, hogy a próbálkozásaikat nem fogja siker koronázni, s végül szégyenben és 
gyalázatban fogják végezni. Az általunk virágzik-nak fordított ige hifil ragozásban néha azt is 

                                                
2731 A Károli-fordítás szerint: Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát – a ford. 
2732 „Egyesek a sátor lámpására történő (2Móz27:20), míg Chrysostom és Cyrill az itt említett szövétneket 
profetikus utalásnak vélik Keresztelő Jánosra.” – Cresswell. 
2733 A Károli-fordítás szerint: ragyog – a ford. A fejen virágzó korona elképzelése látszólag a győzteseknek adott 
ókori koronáktól származik, melyek különféle örökzöldeket tartalmaztak, például babét, borostyánt, repkényt, 
mirtuszt, stb. 
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jelenti: látni, ezért egyesek ekképpen magyarázták a szavakat: Azon a helyen lesz látható 
Dávid koronája, ahol majd a szarv felvirágzik. Egyesek a szót a ציץ tsits, lemez szóból 
származtatják, mintha az lenne itt megírva, hogy a király koronája aranylemezektől fog 
ragyogni. Én azonban úgy vélem, azért mondja itt a koronát virágzónak, mert éppen előtte 
utalt a bimbózásra, vagy felvirágzásra. Ézsaiás viszont hervadó virágként beszél Efraim 
kevély koronájáról (Ézs28:3-4). Azaz, itt azt jelenti ki, hogy bármennyire is törékenynek 
látszik majd Dávid koronája az utódaiban, valamiféle titkos életerőtől fog megelevenedni, és 
virágzik majd örökké. 
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133. zsoltár 
 
Hálaadó zsoltár azért a szent egyetértésért, mely a nép között uralkodott, s aminek a 

fenntartására komolyan buzdítja az Úr népét. 
 
 1. Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt 

lakoznak az atyafiak!2734 
2. Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely 

lefoly köntöse prémjére;2735 
3. Mint a Hermon2736 harmatja, a mely leszáll Sion2737 hegyeire. Csak oda2738 küld 

áldást az Úr és életet örökké! 
 
1. Ímé, mily jó, stb. Kétségem sincs afelől, hogy Dávid ebben a zsoltárban azért a 

békességért és harmóniáért ad hálát az Úrnak, mely a zűrzavar és megosztottság hosszas és 
mélabús állapotát követte a királyságban, mindenkit egyénileg buzdít a békesség 
fenntartásának tanulmányozására. Ezt a témát fejti ki részletesen, már amennyire ezt a zsoltár 
rövidsége lehetővé teszi. Bőséges alapjuk volt Isten jóságának dicséretére a legmagasztosabb 
kifejezésekkel, amiért egyesítette a korábban oly szánalmasan megosztott népet. Mikor 
először jutott a királyságra, a nép nagyobbik része a közjó ellenségének tekintette őt, s 
elidegenedtek tőle. S valóban oly halálosnak tűnt az ellenségeskedés, hogy csakis a 
szembenálló fél megsemmisítése tette látszólag lehetővé a béke elérését. Isten keze pedig 
csodálatosan és a legváratlanabbul mutatkozott meg közöttük az ezután bekövetkezett 
összhangban, mikor azok, akiket a leghevesebb antipátia fűtött, szívélyesen egyesültek. A 

                                                
2734 Az atyafiak szó nem korlátozódik azokra, akik egy atyától származnak, hanem azokat jelenti, akik egy 
közösség tagjai, ugyanazt a szent vallást vallják, s ugyanazok a rendeletek kormányozzák őket. Itt tehát 
mindenekelőtt Izrael egész népéről van szó. 
2735 Kimchi, Jarchi és mások a „prémjére” helyett a „köntöse gallérjára” szóval fordítják az igeverset. Látszólag 
ez adja vissza az eredeti jelentését, ami arra utal, hogy Áronnak csak a fejét és a szakállát kenték meg, s így a 
drága papi díszruhákat megóvták a kenet olajától, amitől elkerülhetetlenül beszennyeződtek volna. A kenetről, 
valamint Áronnak és fiainak meghintéséről lásd 2Móz30:23-25, 30, 4Móz8:12. Mikor Áront főpappá szentelték, 
az olajat ráöntötték, míg a többieket csak meghintették vele. 
2736 Létezik egy Hermonnak nevezett hegy, mely a legmagasabb az Anti-Libanon hegyláncnak nevezett hegyek 
között, mely az ország északi határánál húzódik, a Jordánon túl. Ez azonban nem az itt szóban forgó hegy, mert 
amiről itt olvasunk, az ugyanezzel a névvel a Kánaán földjén a Jordán folyótól nyugatra helyezkedik el. 
Buckingham úgy írja le, mint hegycsoportot, mely több mérföldre kiterjed keletre és nyugatra, és Esdraelon 
síkságának déli határát alkotja, letekintvén arra, amelyben a Tábor hegye áll. Maundrell, akinek Aleppóból 
Jeruzsálembe utazva a Tábor és a Hermon hegyének teljes látványa tárul a szeme elé mintegy hat-hét órányi 
járásra kelet felé, beszél a bőséges harmatról, mely az országnak ebben a részében száll alá, ez mondván: „A 
tapasztalat kellőképpen megtanított arra, mit értett a zsoltáros a Hermon harmatán. A sátraink olyan nedvesek 
lettek tőle, mintha egész éjjel esett volna az eső.” – Journey. 
2737 Kálvin olyan konstrukciót ad a szavaknak, ahogyan az eredetiben állnak. Ám hogy értelmesek legyenek, 
kiegészítést kell tennünk. Miután a Hermon és a Sion sok mérföldnyi távolságra vannak egymástól, abszurd 
lenne azt mondani, hogy az előző harmatja az utóbbira száll alá, nem is szólva arról az értelmezési nehézségről, 
hogy miképpen szállhat az egyik hegy harmatja a másikra. Az angol Biblia fordítói megismétlik a mint harmat 
szavakat az amely leszállt előtt (azaz: Mint a Hermon harmatja, a harmat, amely leszállt), s ennek a 
kiegészítésnek a beszúrása teljes mértékben igazolható, mert a legtermészetesebb módja annak, hogy az 
igeszakasznak értelmes jelentést adjunk. 
2738 „A כי שם kötőszavak nem a Sionra vonatkoznak, hanem annak a jóságnak okát mutatják ki, amelyről az első 
versben van szó, חייש.” – Phillips. Mások, mint például Lowth azt vallják, hogy a שם szónak igenis a Sionra kell 
vonatkoznia, amiképpen az áldásnak is. „Vajon a שם nem jelenthet bármely helyet, ahol az atyafiak együtt 
lakoznak?” – Secker érsek. 



 1267 

körülmények eme2739 sajátságát, amire a zsoltár felhívja a figyelmet, a fordítók sajnos úgy 
tekintették, hogy Dávid pusztán általánosságban, minden konkrét utalás nélkül dicséri az 
atyafiúi egységet. A zsoltár elején levő Íme! felkiáltás azonban különösen kifejező, mert 
nemcsak látható módon tárja elénk a dolgok állapotát, de hallgatólagosan ellentétbe is állítja a 
békeség örömét és azokat a polgári lázongásokat, melyek majdnem darabokra zúzták a 
királyságot. Itt magasztos kifejezésekkel mutatja fel Isten jóságát, mert a zsidók, hosszasan 
megtapasztalván a belső ellenségeskedéseket, melyek majdnem az egész nemzetet romba 
döntötték, megismerték az egység felbecsülhetetlen értékét. S hogy ez az igeszakasz értelme, 
az a גם gam kötőszóból is kiderül az igevers végén. Ezt nem szabad egyesekhez hasonlóan, 
akik félreértették a zsoltáros szavainak jelentését, pusztán csak kötőszónak tekinteni, mert 
további hangsúlyt is ad a szövegnek. Mintha ezt mondaná: mi, akik természetes testvérek 
voltunk, olyan megosztottakká lettünk, hogy egymásra keserűbb gyűlölettel néztünk, mint 
bármely külső ellenségre, most azonban tudjuk, hogy milyen jó, ha a testvérei szeretet 
lelkületét műveljük! 

Ugyanakkor ahhoz sem férhet kétség, hogy a Szentlelket itt úgy kell tekinteni, mint 
aki ebben az igeversben azt a kölcsönös harmóniát ajánlja, melynek Isten gyermekei között 
kell fennállni. Amíg megosztanak minket az ellenségeskedések, amíg irigység van közöttünk, 
addig is lehetünk kétségtelenül atyafiak az Istennel fennálló közös viszonyunk alapján, de 
nem lehet minket egynek ítélni, amíg egy tört és megcsonkított test képét mutatjuk. Miután 
egyek vagyunk Istenben, az Atyában, a közöttünk fennálló egységet a kölcsönös harmóniának 
és a testvéri szeretetnek kell megerősíteni. Ha megtörténne Isten gondviselése által, hogy a 
pápisták visszatérnek abba a szent egységbe, melyből kiszakadtak, az ezekhez hasonló 
körülmények között történne, s nekünk hálát kellene adnunk Istennek. Addig is kötelesek 
vagyunk testvéri öleléssel fogadni mindenkit, akik jó szívvel szánják magukat oda Istennek. 
De szembe kell szállnunk mindazokkal az engedetlen lelkekkel, akiket a Gonosz soha nem 
mulaszt el támasztani az egyházban, és szorgalmasan fenn kell tartanunk a kapcsolatot 
azokkal, akik fogékony és tanulékony hajlandóságot mutatnak. Nem terjeszthetjük ki azonban 
ezt a kapcsolatot azokkal, akik makacsul kitartanak a tévelygésben, mert a testvérekként 
történő befogadásuk feltétele az lenne, hogy tagadjuk meg Őt, Aki mindeneknek Atyja, s 
Akitől minden lelki kapcsolat kiindul. A békesség, amit Dávid ajánl, olyan, amely az igazi 
Főben kezdődik, s teljesen elegendő az egyházszakadás és megosztás alaptalan vádjának 
cáfolatához, amit a pápisták hangoztatnak ellenünk, pedig bőséges bizonyítékát adtuk annak, 
hogy szeretnénk egyesülni velük Isten igazságában, ami az egyetlen köteléke a szent 
szövetségnek. 

2. Mint a drága olaj a fejen. Itt világos bizonyítékát kapjuk annak, hogy Dávid, amint 
említettük, az atyafiak közötti minden valódi egységet Istentől eredeztet, s azt tartja ezek 
törvényes céljának, hogy valamennyi tisztaságban tisztelje Istent és egyhangúlag az Ő nevét 
hívják segítségül. Vajon a szent kenettől kölcsönözte volna a hasonlatot, ha nem azt akarta 
volna megjegyezni, hogy mindig a vallást illeti az első hely?2740 Bármiféle összhang, sejteti 
ezzel, ami az emberek között állhat fenn, ízetlen, ha nem járja át az Isten tiszteletének édes 
illata. Azt valljuk tehát, hogy ha az emberek a kölcsönös vonzalom alapján egyesülnek ezzel, 
mint nagy végcéllal, akkor együtt kerülhetnek Isten kormányzása alá. Ha van bárki, aki nem 
ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor jobban tesszük, ha inkább hevesen ellenszegülünk 
nekik, semmit Isten tiszteletének a kárára vásárolnánk meg a békességet. Azt kell vallanunk 
tehát, hogy amikor a főpapot említi, azzal arra céloz: ez az egység Isten igazi és tiszta 
imádatából fakad, míg a köntös prémje és gallérja alatt azt a békességet kell érteni, mely 
                                                
2739 “Les expositeurs laissent passer cette cireonstanee, et mal, comme si David louoit generalement, et sans son 
propre regard, le consentement fraternel, etc.” 
2740 “Car a quel propos tireroit - il ceste similitude de l’huile sacree, sinon a ceste fin clue la vraye religion tiene 
tousjours le premier lieu?” 
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Krisztustól, mint Főtől származik, s széltében-hosszában elterjed az egész egyházban. A 
másik jelkép, a Hermon és a Sion hegyére hulló harmat azt jelenti, hogy a szent egység 
nemcsak édes illat Isten előtt, de jó hatásai is vannak, amiképpen a harmat is megnedvesíti a 
földet, és ellátja nedvességgel és frissességgel. Mózes, mint tudjuk, elmondta Júdeáról, hogy 
az nem hasonlít a folyók áradásai által termékennyé tett Egyiptomra, hanem olyan, amelyet az 
ég esői öntöznek (5Móz11:11). Dávid arra céloz, hogy az ember élete erőtlen, haszontalan és 
nyomorult lesz, hacsak nem a testvéri harmónia tartja fenn. Nyilvánvaló, hogy a Hermon 
hegyének gazdagnak és termékenynek kellett lennie, mely híres volt a legelőhelyek között. A 
hegyek termékenysége elsősorban az ég esőitől függ, s ez megmutatkozott a Sion hegye 
esetében. Dávid zárásképpen hozzáteszi, hogy Isten oda küldi ezt az áldását, ahol a békességet 
tartják fenn. Ezalatt azt érti: Istennek nagyon tetsző dolog az emberek közötti egyetértés, s 
erről áldásözönnel tesz bizonyságot. Ugyanezt a kijelentést teszi Pál is más szavakkal 
(2Kor13:11, Fil4:9): „békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen 
veletek”. Tanuljunk meg tehát, amennyire csak tőlünk telik, a testvéri szeretetben járni, hogy 
bebiztosítsuk az Isten áldásait. Sőt, nyújtsuk ki a kezünket a tőlünk különbözők felé, 
vágyakozván arra, hogy üdvözölhessük őket, ha visszatérnek a hit egységébe. S ha elvetik 
ezt? Akkor hadd menjenek. Amint már mondtam, nem ismerünk el más testvériséget, csak 
azt, ami Isten gyermekei között áll fenn. 
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134. zsoltár 
 
Buzdítás Isten dicséretére, mely általánosságban szól Isten népéhez, és konkrétabban a 

papokhoz és a lévitákhoz. 
 
 1. Grádicsok éneke. Nosza, áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak, a kik az 

Úr házában álltok éjjelente! 
2. Emeljétek fel kezeiteket a szenthely felé,2741 és áldjátok az Urat! 
3. Áldjon meg téged az Úr a Sionról, a ki teremtette az eget és a földet! 
 
1. Nosza, áldjátok az Urat. Egyes magyarázók úgy vélik, hogy itt a léviták mellett 

másokat is bele kell érteni, s annyit legalábbis el kell ismerni, hogy a nép egyes buzgóbb 
tagjai még éjszakára is a templomban maradtak, amint azt a Lk2:37-ben olvassuk az özvegy 
Annáról: „a ki nem távozék el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál 
vala éjjel és nappal”.2742 A zsoltár végéből azonban kiderül, hogy az ihletett szerző csak a 
papokhoz szól, mivel előírja nekik az áldás formáját, amivel a nép felé kellett szolgálniuk, és 
ez kizárólagosan a papok feladata volt. Kiderül tehát, hogy itt a lévitákat nevezi Isten 
szolgáinak az általuk ellátott feladatok alapján, melyekre konkrétan kijelöltettek, s ezek között 
volt az éjszakai felügyelet a templomban, amiképpen a szent történelemben olvassuk 
(4Móz8:35).2743 A zsoltár a Nosza mutató határozószóval kezdődik, ezzel tárja a szemük elé a 
kötelességeiket, mert az odaadásnak kellett őket serkentenie arra, hogy folytonosan a 
templomra nézzenek. Figyeljük meg a zsoltáros célját, amiért a dicséret kötelezettségére 
buzdítja őket oly komolyan. A léviták között sokan a hajlam miatt, mely minden embert arra 
sarkall, hogy becsülje le a ceremóniákat, úgy vélték, hogy semmi más nem szükséges, mint 
tétován álldogálni a templomban, s ezzel a kötelességük fő része felett siklottak át. A 
zsoltáros azt mutatja meg, hogy pusztán csak éjszakai őrséget adni a templomban, 
meggyújtani a lámpákat és felügyelni az áldozatokat egyáltalában nem fontos, amíg nem 
szolgálták Istent lélekben is, és nem vonatkoztattak minden külsődleges áldozatot arra, amit a 
fő áldozatnak kell tekinteni – Isten dicséreteinek ünneplésére. Mintha azt mondta volna: 
vélhetitek nagyon fáradságos dolognak a templomban állni, míg mások az ágyaikban alszanak 
otthonaikban, de a dicséret, amit Isten megkövetel, ennél kiválóbb, s megköveteli tőletek, 
hogy az egész nép előtt énekeljétek az Ő dicséretét. A második igeversben emlékezteti őket a 
formára is, melyet be kell tartani Isten nevének segítségül hívása során. Mert miért emelik fel  
                                                
2741 A Károli-fordítás szerint: a szenthelyen – a ford. „קדש. Egyesek úgy olvassák ezt a szót, mintha határozószó 
lenne. Tilingins például: ’Attollite manus vestras sanete’. Kétségtelen, hogy a kezek tiszteletteljes felemelése a 
könyörögők szokásos és helyes testtartása a kegyelem trónja előtt. Azután Szent Pál is az 1Tim2:8-ban, látszólag 
erre az igeversre utalva beszél a tiszta kezek felemeléséről. A Septuaginta és a szír változat azonban a szentélyt 
jelentő főnévnek vették a szót, az előbbiben az αγια szerepel.” – Phillips. Warner és Cresswell Kálvinnal 
egyetemben „a szenthely felé” olvasatot használják, azaz a szentek szentje felé, ahol a frigyládát, az isteni 
jelenlét jelképét helyezték el. 
2742 „Általánosságban tudunk arról”, mondja Fry, „hogy létezett éjszakai szolgálat a templomban (2Krón2:21), és 
Kimchi, egy zsidó szerző úgy mutatja be azokat, akik éjjel álltak az Úr házában, mint szent embereket,  akik éjjel 
felkeltek az ágyukból és elmentek a templomba imádkozni.” Miután utalt „Annának a prófétanőnek” az esetére, 
hozzáteszi: „és Szent Pál is, aki mikor Agrippa király előtt beszélt ’az atyáknak tett ígéret reménységéről’, ezt a 
figyelemre méltó leírást adja: ’a mi tizenkét nemzetségünk, éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy 
eljut’. Létezett nyilvános szolgálat a jeruzsálemi templomban nemcsak nappal, de éjszaka is, mely utóbbira sok 
zsidó szokott eljárni, s az ezeken történő konkrét használatra íródott ez, valamint a soron következő zsoltár.” – 
Cresswell. 
2743 „Ti, szolgái az Úrnak, stb. azaz a léviták, akik feladata volt a talmudisták szerint éjszaka őrködni a 
templomban állva: egyedül a főpap volt az, aki le is ült a templomban. V. ö. 4Móz8:35, 1Krón9:33, Zsolt92:3, 
Zsolt119:147, Lk2:37.” – Cresswell. 
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az emberek a kezeiket imádkozás közben? Vajon nem azért, hogy egyidejűleg a szívük is 
Istenhez emelkedhessen?2744 Így vesz alkalmat a zsoltáros a gondatlanságuk megfeddésére, 
amiért vagy csak álldogálnak a templomban, vagy csak elfecsérlik az idejüket és hiábavaló 
beszélgetésekbe bocsátkoznak, s így nem dicsérik Istent a megfelelő módon. 

3. Áldjon meg téged az Úr a Sionról. Ebben az igeversben szerintem döntő 
bizonyítékát látjuk annak, hogy úgy kell tekinteni: a zsoltáros csak a papokhoz és a lévitákhoz 
szól, mert a törvény alatt tulajdonképpen rájuk tartozott a nép megáldása (4Móz6:23). A 
zsoltáros először azt mondta nekik, hogy áldják Istent, most azt, hogy áldják a népet az Ő 
nevében. Nem azt jelenti ez, hogy Isten bármi efféle paranccsal azt akarta volna, hogy a nép a 
testi biztonság reménységébe ringassa magát – ez a vélemény a pápisták között uralkodik, 
akik azt hiszik, hogy ha a szerzetesek a templomban kántálnak, az minden, ami dicséretből 
megköveteltetik az egész néptől. Isten azonban azt akarta, hogy a papok vezessék az isteni 
szolgálatot, s a nép vegyen példát abból, amit a templomban látnak, és gyakorolják azt az 
otthonaikban is. A nép áldásának kötelessége a papoknak lett megparancsolva, akik Krisztus 
Személyét képviselték. Szándékosan említ két dolgot, melyek önmagukban is különböznek 
egymástól, mikor az őket a Sionról megáldó Istent az ég és a Föld Teremtőjének is nevezi. 
Azért említi a teremtő titulusával, hogy elénk tárja a hatalmát, és meggyőzze a hívőket: nem 
létezik semmi sem, amit ne remélhetnénk ettől az Istentől. Mert mi más a világ, mint tükör, 
amelyben az Ő határtalan hatalmát látjuk? S azoknak valóban érzéketlen egyéneknek kell 
lenniük, akik nem elégednek meg az Ő kegyeivel, Akit úgy ismernek el, mint Akinek minden 
uralom és gazdagság a kezében van. Mivel azonban sokan hajlamosak – mikor hallják, amint 
úgy beszélnek Istenről, mint Teremtőről – úgy felfogni Őt, mint Aki távol van az emberektől, 
s kételkednek a megközelíthetőségében, a zsoltáros megemlíti azt is, ami Isten az Ő népéhez 
való közelségének volt a jele – s ezt azért teszi, hogy bátorítsa őket: közeledjenek Hozzá az 
Atya keblére hívottak szabadságával és korlátlan magabiztosságával. A mennyre tekintve 
tehát Isten hatalmát kellett meglátniuk – a Sionra, az Ő lakóhelyére tekintve pedig az Ő atyai 
szeretetét. 

                                                
2744 “Car a quel propos les hommes eslevent ils les mains en priant, sinon afin qu’ils eslevent aussi leurs esprits a 
Dieu?” 
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135. zsoltár 
 
Buzdítás Isten dicséretére mind a választott néppel szemben speciálisan kimutatott 

jóságáért, mind a világban általánosságban meglátható hatalmáért és dicsőségéért. Ellentétbe 
állítja a bálványokat, melyek csak az istenség üres mutogatásai, valamint Izrael Istenét, Aki 
világos és kétségtelen bizonyítékokkal támasztotta alá abbéli igényét, hogy Őt tartsák az 
egyedüli igaz Istennek, s ezzel rávegye népét, hogy még szívesebben dicsérjék Őt, és vessék 
alá magukat a kormányzásának. 

 
1. Halleluja!2745 Dicsérjétek az Úrnak nevét,2746 dicsérjétek szolgái az Úrnak! 
2. A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.2747 
3. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges! 
4. Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot,2748 Izráelt a saját örökségéül. 
 
1. Dicsérjétek az Úrnak nevét. Noha ez a zsoltár majdnem úgy kezdődik, mint az 

előző, mégsem úgy tűnik, hogy a zsoltáros kizárólag a lévitákhoz szól, hanem inkább 
általánosságban a néphez, mert az Isten dicséretére felhozott okok egyformán vonatkoznak 
Isten minden gyermekére. Nem említi az éjszakai ügyeletet, vagy azt, hogy állandóan a 
templomban álltak. Mivel azonban a papok speciális feladata volt átvenni a vezetést ebben az 
imádó gyakorlatban, ha használhatjuk ezt a kifejezést, és énekelni Isten dicséreteit a nép előtt, 
semmi okunk sincs rá, amiért ne feltételezhetnénk, hogy elsősorban hozzájuk szól, és serkenti 
őket a kötelességük ellátására. Csak meg kell vizsgálnunk közelebbről a szavakat, hogy 
meggyőződjünk róla: a népet is beleérti a papok után sorrendben a másodikként.2749 A 
zsoltáros ugyanis először azokhoz szól, akik a templomban állnak, majd azokhoz, akik a 
pitvarokban állnak. Az előző zsoltárban azonban nem tett említést a pitvarokról. 
Megemlíthető a pitvarok többes száma is, mert létezett a papok udvara, s volt egy külön udvar 
a köznép számára is a törvény által kimondottak szerint (3Móz16:17), mert ők nem léphettek 
be a szentélybe. S hogy meggátoljunk bármiféle visszatetszést, ami az Isten dicséreteire való 
eme buzdítás gyakori ismételgetéséből fakadhat, csak arra kell emlékeznünk, hogy nincs 
áldozat, melyben Isten nagyobb örömélt leli, mint a hálánk kifejezése. Így olvassuk a 
Zsolt50:14-ben: „Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!”, 
valamint a Zsolt116:12-13-ben: „Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való 
jótéteményéért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom 
segítségül.”. Konkrét figyelmet kell szentelnünk a Szentírás ama szakaszainak, melyek 
nagyon magasztos kifejezésekkel beszélnek Isten lelki dicséretéről, mert ellenkező esetben a 
megfontolatlan buzgóság arra vezethet, hogy a munkánkat jelentéktelenségekre pazaroljuk, s 
ebben a vonatkozásban utánozzuk sokak példáját, akik nevetséges erőfeszítésekkel 
fárasztották magukat kiegészítések kiagyalásával Isten szolgálatához, miközben 
elhanyagolták a minden között legfontosabbat. Ez az oka annak, amiért a Szentlélek oly 

                                                
2745 A Károli-fordítás szerint: Dicsérjétek az Urat, stb. – a ford. 
2746 „Talán az eredeti שם יהוה-הללו את  halelu et shem Jehovah kifejezést a Dicsérjétek a Jahve nevet szavakkal 
kell fordítani, azaz dicsérjétek Istent az Ő végtelen lényegében, szentségében, jóságában és igazságában.” – dr. 
Adam Clarke. 
2747 A בית יהוה, „az Úrnak háza” az első mondatban, jegyzi meg Mendlessohn a Beorjában, az a hely, ahol a 
papok álltak, míg a templomot körülvevő „pitvarok” a második mondatban azt a helyet jelentik, melyet a nép 
foglalt el a nyilvános imádkozás közben. 
2748 A „Jákób” név itt fogalomcsereként szerepel, és Jákób leszármazottai értendők alatta, ami nyilvánvaló a két 
tag párhuzamosságából. 
2749 “Et quand on advisera de bien pres aux mots, on y trouvera que le peuple est adjoint, etc.” 
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gyakran emlékeztet a dicséret kötelezettségére. Azért van ez, hogy ne becsüljük alá ezt a 
hitbuzgalmi gyakorlatot, vagy ne váljunk abban gondatlanokká. Magában foglal ez egy 
közvetett feddést is az ebben a szolgálatban tanúsított lassúságunkért, mert nem ismételgetné 
az intést, ha készségesek és aktívak lennénk a szolgálat ellátásában. A kifejezés az igevers 
végén – mert gyönyörűséges – két jelentést is megenged. Vagy Isten neve az édes, ahogyan az 
előző mondatban azt mondta: az Úr jó, vagy édes és örömteli dolog Isten dicséreteit énekelni. 
A נעים naim héber szó tulajdonképpen azt jelenti, gyönyörűséges, vagy bájos, és ez az 
általános jelentés illik a legjobban ide.2750 

4. Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot. Később más okokat is megad, amiért 
dicsérni kell Istent, melyeket a világ kormányzásából származtat. Mivel azonban csak 
Ábrahám gyermekei voltak Isten ismeretének a kegyében részesítve abban az időben, s voltak 
képesek dicsérni Őt, a zsoltáros arra a tényre irányítja a figyelmüket, mely szerint az, hogy 
Isten a saját népévé választotta őket, alapot szolgáltat a hálaadásra. A könyörület bizonyosan 
felbecsülhetetlen értékű, aminek lázas hálálkodásra és dicséretre kellett volna indítania őket, 
mint Isten kegyeibe fogadottakat, miközben az egész pogány világ kimaradt ebből. A 
zsoltáros a kiválasztásuk miatt dicséri az Istent – világos bizonyítéka ez annak, hogy a 
megkülönböztetést nem a saját kiválóságuknak, hanem Istennek, az Atyának a rájuk 
kiterjesztett ingyenes kegyelmének köszönhették. Ő kivétel nélkül mindenkire rárótta ennek a 
szolgálatnak a kötelezettségét, mert „felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra” 
(Mt5:45), de Ábrahám utódait szorosabb kötelékekkel kötötte Magához, azokkal, amelyekkel 
most általánosan fogadja be az embereket az Ő egyházába, és egyesíti őket az Ő egyszülött 
Fiának Testében.2751 

 
5. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. 
6. Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden 

mélységben. 
7. Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet 

hoz elő tárházaiból.2752 
 
5. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr. Itt Isten hatalmának általános leírását látjuk 

avégett, hogy megmutassa az izraelitáknak: az Isten, Akit imádtak, ugyanaz, Aki a világot is 
alkotta, és uralja a saját akaratának megfelelően, s nincsen senki más Hozzá hasonló. Nem zár 
ki másokat azzal, amikor arról beszél, hogy ismeri Isten nagyságát, hanem ezt inkább úgy kell 

                                                
2750 “Signifie proprement chose bien seante ou belle: et ce sens general convient mieux.” 
2751 “Comme c’est aujourd’huy de tous ceux qu’il adopte en sa bergerie, et ente au corps de son fils unique.” 
2752 A pogányok, akik az ókorban az elemeket imádták, azt képzelték: azok olyan hatalommal rendelkeznek, 
hogy tetszésük szerint megadják, vagy visszatartják az esőt. Ezekre a babonás képzelgésekre utalván tiltakozik 
Jeremiás próféta (Jer14:22), hogy ez a hatalom egyedül Istené, Aki alkotta és kormányozza a világot. „Vannak-é 
a pogányok bálványai között, a kik esőt adhatnak? És ad-é záporokat az ég? Avagy nem te vagy-é a mi Urunk 
Istenünk, és nem benned kell-é bíznunk, hiszen te cselekedted mindezt!” A görögök és a rómaiak között Jupiter 
volt felfegyverezve mennydörgéssel és villámlással, és Aiolosz uralkodott a szeleken. Itt a zsoltáros arra tanít 
minket, hogy adjuk vissza az égi fegyverzetet a jogos tulajdonosának. A leírás valószínűleg a rendszeres, 
augusztusi esős időszakra utal, mely egészen szeptember végéig folytatódott, s dr. Russell beszámolója az 
aleppói időjárásról abban a hónapban idézhető az igevers részleteinek szemléltetése végett. „Alig múlik el 
éjszaka”, mondja, „anélkül, hogy északnyugaton sokat ne villámlana, de mennydörgés nélkül, s mikor ez a 
villámlás délen, vagy délnyugaton is megmutatkozik, s azt gyakran mennydörgés is követi, ez biztos jele a 
közelgő esőnek. A széllökések és a porfelhők gyakori előfutárai ezeknek az esőknek”. Így tehát Isten mondható 
„a villámlás készítőjének”, mert a villámlások nyugaton és délnyugaton a keleti országokban biztos jelei az 
esőnek, a széllökések pedig, melyek elhozzák ezeket a frissítő esőket, emiatt nevezhetők „Isten tárházaiból” 
előhozottaknak. Dr. Russell szemléltető szavaiból kiindulva – „a felsorakozott felhők eme esők szokásos 
előfutárai” – Harmer arra a következtetésre jut, hogy a נשאים nesiim szónak, amit az angol Biblia „páráknak” 
fordít, „felhőket” kell jelentenie, amint máshol így is fordítják. 
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érteni, hogy s saját példájából kiindulva ösztönzi általánosan az embereket ennek a dolognak 
a figyelembe vételére, és serkenti őket annak elismerésére, ami kellő nyitottsággal 
megfigyelhető. Isten végtelenségét senki sem képes felfogni, de a dicsősége, amennyiben 
megfelelően szemléljük, kellően megmutatkozik ahhoz, hogy az egész világ mentség nélkül 
maradjon a tudatlanságért. Miképpen képes valaki, aki látta az eget és a földet, úgy becsukni a 
szemeit, hogy ne vegye észre az Alkotójukat anélkül, hogy a legsúlyosabb bűnt követné el? 
Tehát a még hatékonyabb serkentésüket tartva a szeme előtt utal önmagára a zsoltáros, s ezzel 
hívogat Isten dicsőségének ismeretére, vagy inkább feddi meg a gondatlanságunkat, amiért 
nem vagyunk eléggé élénkek a figyelmes vizsgálatában. Az igevers második része még 
világosabbá teszi az általam tett megfigyelésnek az igazságát – hogy a zsoltáros célja az 
izraeliták megtartása volt az egy igaz Isten félelmében és szolgálatában tulajdonképpen annak 
kijelentésével, hogy az atyáikkal szövetséget kötő Isten ugyanaz volt, mint aki az eget és a 
Földet teremtette. Amint megemlítette az Urat, rögvest hozzáteszi, hogy Ő Izrael Istene. 
Ennek szükségszerű következménye az, hogy bárki távolodik el ettől az Istentől, olyan istent 
részesít előnyben, akinek nincs jogcíme erre a titulusra, s napjainkban például a zsidók és a 
törökök a hiábavalóság vétkét követik el, mikor azt állítják, hogy Istent, a világ Teremtőjét 
imádják. Ahol az emberek elhajlottak a törvénytől és az evangéliumtól, ott a kegyesség 
bármiféle mutogatása az igaz Isten megtagadásának felel meg a részükről. A zsoltáros tehát 
azt tartotta szeme előtt, mikor Istent speciális titulussal illette, hogy az izraelitákat arra az 
Istenre korlátozza, Akit a törvény tanítása mutatott be. Ha az אלהים Elohim alatt a pogányok 
hamis isteneit értjük, akkor ezt a titulust csak engedményként alkalmazza rájuk, mert igazából 
nem lehet ezzel a névvel illetni a pusztán csak hazug hiábavalóságokat, s ennek jelentése az, 
hogy Isten nagysága elhomályosít minden állítólagos istenséget. A kifejezés azonban magába 
látszik foglalni az angyalokat is, amint már említettük, mint mennyei fejedelemségeket és 
hatalmaságokat, akiket Isten magasztalt fel és helyezett olyan alárendelt helyzetbe, hogy ne 
homályosítsák el az Ő dicsőségét.2753 

6. Mind megteszi az Úr, a mit akar. Ez az isteni lény ama felmérhetetlen nagysága, 
amiről az imént beszélt. Nemcsak megteremtette először a mennyet és a földet, de mindent 
kormányoz is a saját hatalmának megfelelően. Azt elismerni, hogy Isten alkotta a világot, de 
fenntartani, hogy tétlenül üldögél a mennyben, és nem foglalkozik annak irányításával, nem 
más, mint istentelen rágalmakkal illetni az Ő hatalmát, de mégis, ez az elképzelés, legyen 
bármennyire is abszurd, széles körben elterjedt az emberek között. Ők talán nem mondanák 
azt bőbeszédűen, hogy azt hitték: Isten szundikál a mennyben, de azt képzelvén, hogy átadja a 
kantárszárat a véletlennek, vagy a szerencsének, pusztán csak a hatalom árnyékát hagyják 
meg nekik, mely nem mutatkozik meg a hatásaiban, pedig a Szentírás azt tanítja róla: 
gyakorlati hatalom ez, mellyel az egész világot a saját akaratának megfelelően kormányozza. 
A zsoltáros konkrétan kijelenti, hogy a világ minden egyes része az isteni gondviselés alatt 
áll, és semmi nem történik véletlenségből, vagy elhatározás nélkül. A nagyon általános 
vélekedés szerint minden hatalmat szükséges Istennek tulajdonítani ebben a dologban, azaz az 
általános gondviselésében, amit nem állítok, hogy érteném. Az itt tett megkülönböztetés az 
ég, a föld és a vizek között a konkrét kormányzásfajtákat jelenti. A חפץ chaphets szó 
hangsúlyos: azt jelenti, bármit tesz, az örömet okoz Neki. Az a zűrzavaros fajta isteni 
kormányzás, melyről sokan beszélnek, nem több, mint a világ bizonyos rendjének fenntartása 
a megfelelő szándék nélkül. Ezen a módon sehogyan sem veszik számításba az Ő akaratát, 
mert az akarat szándékot és módot foglal magában. Következésképpen speciális gondviselést 
alkalmaz a világ különböző részeiben, és nem létezik olyasmi, mint a véletlen. Ami pedig a 
legvéletlenebbnek tűnik, valójában azt is az Ő titkos bölcsessége rendeli el. Nem arra kapunk 
itt felszólítást, hogy az után tudakozódjunk: miért akar Ő olyan eseményeket, melyek nem 
                                                
2753 “Tellement qu’il les embrasse et range en leur ordre, afin que sa grandeur ne soit nullement obscurcie par 
eux.” 
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ellentmondanak a mi értelmünknek abban, amit az Ő adminisztrációjáról képzelünk el, hanem 
ha nem akarjuk megzavarni magának a vallásnak az alapjait, akkor szilárd alapelvnek kell 
tekintenünk, hogy semmi sem történik isteni akarat és elrendelés nélkül.2754 Az ő akarata lehet 
titokzatos, de tisztelettel kell azt kezelnünk, mint minden igazságosság és becsületesség 
forrását, mely kétségtelenül méltó a megkülönböztetett figyelmünkre. Ezzel kapcsolatos 
további információkat az olvasó a 115. zsoltár magyarázatában találhat. 

7. Felemeli a felhőket. A zsoltár említ egy-két konkrétumot annak szemléltetése 
végett, hogy semmi sem történik önmagától, hanem csak Isten keze és tanácsvégzése által. A 
mi értelmünk nem képes felfogni Isten munkájának még az ezredrészét sem, s csak néhány 
példát hoz elő az Isten gondviselés épp az imént kihirdetett tanításának bizonyítékaiként. 
Beszél a földnek széléről felemelkedő felhőkről, mert a párák, melyek felemelkednek a 
földről, felhőket alkotnak, mikor nagyobb űrűségben állnak össze. Nos, ki gondolná, hogy a 
párák, melyeket felemelkedni látunk, hamarosan elsötétítik az eget, és a fejünk felett fognak 
lógni? Látványosan bizonyítja Isten hatalmát, hogy ezek a vékony párák, melyek a földből 
gőzölögnek ki, az egész atmoszférát elfoglaló testet alkotnak. S a zsoltáros említ még egy, a 
csodálkozásunkat kiváltó körülményt: a villámok összekeverednek az esővel, pedig ez a két 
dolog a természetüket illetően nagyon ellentétesek egymással. Ha nem szoktunk volna hozzá 
a látványhoz, akkor a tűznek és a víznek ezt a keveredését teljeséggel hihetetlennek 
tartanánk.2755 Ugyanez mondható el a szelek tüneményéről. Természetes okaikat is 
megjelölhetjük, de a szelek a különféle örvényléseikkel Isten csodálatos munkái. Jegyezzük 
meg: ő nemcsak abban az értelemben jelenti ki Isten hatalmát, amelyben maguk a filozófusok 
is elismerik azt, hanem azt vallja: egyetlen esőcsepp sem esik le az égből isteni megbízás, 
vagy intézkedés nélkül. Valamennyien készséggel elismerik, hogy Isten az eső, a 
mennydörgés és a szél Szerzője annyiban, amennyiben a dolgok eme rendjét a természetben 
eredetileg Ő szabta meg, de a zsoltáros ennél tovább is megy, azt vallván:, hogy mikor esik az 
eső, az nem a természet vak hajlama, hanem Isten rendeletének a következménye, Akinek 
egyszer tetszik az eget felhőkkel elsötétíteni, máskor pedig a napsütéssel ragyogóvá tenni. 

 
8. A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig. 
9. Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira. 
10. A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat: 
11. Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak 

minden királyát.2756 
12. És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek. 
 
8. A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit. Most azokra a konkrétabb jótéteményekre 

utal, melyekkel Isten a szolgálatába állította az Ő egyházát és választott népét. Miután csak az 
Úr hívő népéhez szólt, a fő dolog, amit szeme előtt tartott, Isten dicsérete volt az 
örökbefogadásukért, hisz létszámban kevesen voltak az emberiség tömegéből kiválasztottak. 
Emellett ott volt a tény, hogy az ő kedvükért szembeszállt nagy királyságokkal és erős 
nemzetekkel. Isten csodálatos, Egyiptomban és a Kánaán földjén véghezvitt cselekedetei 
megannyi bizonyítéka volt az ő atyai szeretetének, melyet velük, mint választott népével 
szemben táplált. Nincs szigorúan összhangban  történelmi események sorrendjével az 
egyiptomi elsőszülöttek megsemmisítésével kezdeni, de ez a példa emlékezetes szemléltetése 

                                                
2754 “Neantmoins si nous ne voulons arracher tons les rudimens de la vraye religion, ceci doit demeurer ferme,” 
stb. 
2755 “Si ce meslange du fen et de l’eau n’estoit cognu par usage, qui ne diroit que c’est une merveille,” stb. 
2756 V. ö. 4Móz21, 5Móz2 és 5Móz3, Józs12:7, stb. A nagyon kis közösségek vezetőit királyoknak nevezték az 
ókorban, Szíhont és Ógot azonban konkrétan egy-egy nagy, hatalmas méretű és erejű nemzet királyainak mondja 
(5Móz3:11, Ám2:9).” – Cresswell. 
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annak a nagy törődésnek, amivel Isten viseltetik a népe biztonságai iránt. Ez a törődés akkora 
volt, hogy még azt a nagy és gazdag népet sem kímélte. Az igeszakasz célja annak 
bemutatása, hogy Isten a nép megszabadításával a hatalmának és a kegyelmének bőséges 
bizonyítékát szolgáltatta. 

10. A ki megvert sok népet. Most rátér arra a célra, amiért Isten megszabadította őket a 
rabszolgaságból. Nem az történt, hogy kivezette a népét Egyiptomból, majd hagyta, hogy 
vándoroljanak, amint nekik tetszik, hanem vezette őket, hogy letelepíthesse a megígért 
örökségben. Ezt a zsoltáros Isten kegyének, és velük szemben tanúsított nem szűnő 
kedvességének újabb jeles bizonyítékaként említi, mert Ábrahám gyermekeit egykor kézen 
fogva a hatalma folytonos gyakorlásával addig vezette, amíg birtokba nem vették az ígéret 
földjét. Alkalmat vesz Isten hatalmának magasztalására abból a tényből, hogy csak rengeteg 
ellenség levágása után jutottak az ország békés birtokába. S az isteni jóság látványos 
szemléltetése volt ennek az elsőbbségi jognak a megadása az izraeliták számára, miközben a 
velük szembenállók nagy királyok és erős nemzetek voltak. S nem azért említ két királyt, 
Szíhont és Ógot, mert ők erősebbek lettek volna a többinél, hanem mert lezárván az ígéret 
földjére vezető utat, ők voltak az első félelmetes ellenségek, akikkel szembe kellett szállni,2757 
s akkor a nép még nem szokott hozzá a háborúskodáshoz. Az Úr jóságának mintegy 
megkoronázásaként a zsoltáros hozzáteszi, hogy az izraeliták a föld stabil birtokába jutottak. 
Valaki azt mondta: „non minor est virtus quam quaerere, parta tueri”, azaz „nem kisebb 
vívmány megtartani a tulajdont, mint megszerezni azt”, s mivel az izraelitákat halálos 
ellenségek vették körül, Isten hatalma nagyon nyilvánvalóan mutatkozott meg abban, hogy 
gyökerestől tépettek és űzettek ki, s ennek az eseménynek többször is meg kellett ismétlődnie, 
míg végül szilárdan meg nem telepedtek az örökségükben. 

 
13. Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged. 
14. Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes2758 az ő szolgái iránt. 
 
13. Uram! Örökkévaló a te neved. Sok oka van annak maiért Isten nevét mindig fenn 

kell tartani ebben a világban, de a zsoltáros itt konkrétabban beszél arról az örök dicséretről, 
ami megilleti Őt az egyháznak és a népének a megőrzéséért, s ennek okát is rögtön hozzáteszi 
– mert bírája az Úr az Ő népének. Az egész világ színház az isteni jóság, bölcsesség és 
igazságosság bemutatásához, s az egyház a kórus, mondhatni a leglátványosabb rész. S minél 
közelebb kerül hozzánk Isten, annál meghittebben és leereszkedőbben osztogatja nekünk a 
jótéteményeit, ezért annál figyelmesebben kell mérlegelnünk ezeket. A bíráskodni kifejezés a 
héberben kifejez mindent, ami a jogos és törvényes kormányzáshoz tartozik,2759 a jövő idő 
pedig folytatólagos cselekvést jelent, mint általában, így a zsoltáros szavai tulajdonképpen azt 
jelentik, hogy Isten mindig felügyeli és vigyázza a népét, s így az Ő felügyelete alatt mindig 
biztonságban lesznek. Vagy feltételezhetjük, hogy a zsoltáros azért használ jövő időt, mert 
ezzel akar arra tanítani, hogy a megpróbáltatások során mindig fenn kell tartanunk a reményt, 
és nem szabad utat engedni a csüggedésnek, még ha Isten látszólag nem is figyel ránk és 
cserbenhagyott, mert bármennyire késlelteti is a nekünk nyújtott segítséget, fellép majd 
bíránkként, és védelmezőnkként a megfelelő időben, mikor látja, hogy már kellőképpen 
megaláztattunk. Ez inkább látszik a szavak tényleges jelentésének, mert a zsoltáros látszólag 
Mózes kifejezésére utal (5Móz32:36), akinek a szavait tulajdonképpen idézi. Mózes, egyfajta 
enyhítésként azokra az isteni büntetésekre, melyeket a népnek majd el kell szenvednie, 
megmondta, hogy Isten a bírájukként fog fellépni, hogy megsegítse és megszabadítsa őket, 
                                                
2757 “Sed quia praecluso terrae aditu in primis erant formidabiles.” — Latin. “Mais pource qu’ils estoyent les plus 
a redouter, a cause qu’ils tenoyent l’entree de la terre fermee.” 
2758 “Ou, prendra consolation.” — Széljegyzet. “Vagy, vigasztaló.” 
2759 “Le mot de juger selon les Hebrieux,, contient en soy toutes les parties d’un juste et legitime gouvernement.” 
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mikor nyomorúságba jutottak. S ezt a jelen zsoltár írója, bárki is volt, általánosságban 
vonatkoztatja az egyházra, kijelentvén, hogy Isten soha nem engedi majd teljesen 
megsemmisülni, mivel ha ez bekövetkezne, Ő is megszűnne Király lenni. A javaslat, mely 
szerint az ige idejét múltra kellene változtatni, mintha Isten az egyiptomiak ellen mutatkozott 
volna meg népe bírájaként, gyengécske értelmet kölcsönöz az igeszakasznak, mely nem illik 
össze sem ennek a zsoltárnak, sem Mózes szavainak a szövegkörnyezetével. A héber נחם 
nacham szó vagy megbánást, vagy vigasztalódást jelent, s mindkét jelentés elég jól ideillik. 
Egyrészről, mikor Isten könyörületesen visszatér a népéhez, ez Benne nem idéz elő változást, 
csak a látszólag magában az eseményben. Azaz, akkor mondják, hogy megbánja, mikor 
elkezd könyörületet mutatni a népe iránt ahelyett, hogy az ellenük szóló jogos ítéleteivel a 
nemtetszését mutatná ki. S akkor mondják, hogy vigasztalódik, vagyis kiengesztelődik és 
megbékél a néppel, mikor az örökké fennálló szövetségéről megemlékezve örök könyörülettel 
látogatja meg őket, noha egy rövid szempillantásig elhagyta őket (Ézs54:8). Az igeszakasz 
jelentése röviden tehát az, hogy Istennek a népe iránti nemtetszése csak átmeneti, s bosszút 
állván a bűneikért megemlékezik a könyörületről a harag közepette, amint Habakkuk mondja 
(Hab3:2). Azaz, Istenről úgy beszél, mint emberről, aki atyai szeretetet mutat, és helyreállítja 
az elvettetésre rászolgált gyermekeit, mert nem képes elviselni, hogy a saját testének 
gyümölcseit elszakítsák tőle. Ez az igeszakasz értelme – hogy Isten azért könyörületes a 
népével, mert ők a gyermekei, és nem akar őket elveszítvén gyermektelenné válni, ezért 
békülékeny irántuk, mert ők kedvesek a számára, és elismerte őket a leszármazottainak, így 
gyengéd szeretettel táplálja valamennyit. 

 
15. A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. 
16. Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak; 
17. Füleik vannak, de nem hallanak, és2760 lehellet sincsen szájokban! 
18. Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, a kik bíznak bennök. 
19. Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat! 
20. Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat! 
21. Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Halleluja!2761 
 
15. A pogányok bálványai, stb. Miután a zsoltár eme részének egészét máshol már 

magyaráztuk, szükségtelen hosszasan időzni mellette, mert az ismételgetés unalmas lehet az 
olvasó számára. Csak néhány szóban mutatom meg tehát, mi a zsoltáros célja. A pogányok 
ostobaságának megpirongatásával, akik azt gondolták, hogy Isten semmi más módon nem lesz 
hozzájuk közel, csak ha a bálványimádáshoz folyamodnak, emlékezteti az izraelitákat az 
általuk élvezett jeles könyörületre, s azt szeretné, ha tudatosan megmaradnának Isten 
tiszteletének egyszerűsége és tisztasága mellett, elkerülvén a szentségtelen babonaságokat. 
Kijelenti: a bálványimádók, minél buzgóbbak a bálványaik szolgálatában, annál súlyosabb 
ítéleteket vonnak magukra. S kétségtelen, hogy félelmetes ítéletek kihirdetésével, melyeknek 
a hamis istenek imádóit kell sújtani, az a célja, hogy eltérítse az Isten Ígéjéhez hívottakat a 
példájuk követésétől. A 115. zsoltárban az Úrban való bizakodásra, vagy reménységre buzdít, 
itt az Ő áldására. A lévitákat is megemlíti Áron háza mellett, mert a papságnak két rendje volt. 
                                                
2760 „Egyesek az אף kötőszót sőt jelentésű névmásnak tekintik, mint például Kimchi, de a szövegkörnyezet, 
valamint a párhuzamos igeszakasz a Zsolt115:6-ban megmutatja, hogy orrot jelent. Az אין, mivel a יש követi, 
egyszerűen csak nemet jelent (1Sám21:9).  Így az igevers eme részének az a jelentése, hogy a bálványoknak még 
lélegzetük sincs, ami kijöhetne a szájukból, vagy az orrlyukaikból.” – Phillips. „אף: Én erősen gyanítom, hogy az 
ezzel a szóval kezdődő igeszakasz (vannak orraik) kimaradt a szövegből. Megtalálható ugyanis Kennicott egyik 
kéziratában, s később a Septuagintához is hozzáadták. – Jebb’s Translation of the Psalms, stb. 1. kötet. 
2761 A Károli-fordításban a zsoltár a Dicsérjétek az Urat! Mondattal fejeződik be, (ami tulajdonképpen a 
Halleluja jelentése) – a ford. Ez a szó szerepel az eredeti szövegben, de ezt a Septuaginta áthelyezte a 136. 
zsoltár elejére. 
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Minden más ezen kívül ugyanaz a két zsoltárban, az utolsó igevers kivételével: a zsoltáros itt 
csatlakozik az Úr népéhez Isten áldásában. Azt mondja: a Sionon, mert mikor az Úr az imáik 
meghallgatását ígérte azon a helyen, valamint kegye kiáradásának bőséges bemutatóját, azzal 
egyben jó alapot is szolgáltatott arra, hogy ott dicsérjék Őt.2762 S az okot is megjelöli: mert 
Jeruzsálemben lakozik, amit nem abban az alantas és otromba értelemben kell értenünk, hogy 
bármi módon arra a szűk lakóhelyre lett volna bezárva, hanem abban az értelemben, hogy a 
kegyessége látható megnyilvánulásaként volt Ő ott, mert a tapasztalat megmutatta: az Ő eget-
földet betöltő fensége, a hatalma és a kegyelme sajátos módon jelent meg a saját népe előtt. 

                                                
2762 “Quant et quant aussi il donnoit occasion et matiere de luy chanter louanges.” 
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136. zsoltár 
 
A zsoltáros emlékezteti az Úr népét: amíg nem szorgalmasak az Ő dicsérésében, addig 

vádolhatók azzal, hogy megfosztják Őt attól, ami a jótéteményeiért Neki kijár. S megemlítvén 
minden jótéteményt, konkrétan megemlékezik Isten kegyelméről, hogy megtanítson minket: 
mennyire szükséges az Ő dicséreteinek ünneplése, mivel mindent, amit Tőle kapunk, 
ingyenesen ruház ránk.2763 

 
1. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
2. Magasztaljátok az istenek Istenét;2764 mert örökkévaló az ő kegyelme. 
3. Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
4. A ki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
5. A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
6. A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
7. A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
8. A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
9. A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő 

kegyelme. 
 
1. … az ő kegyelme.2765 Ennek a mondatnak a beszúrása újra és újra annyi rövid és 

szaggatott mondatban felesleges ismételgetésnek tűnhet, de a kórus módjára ismételt 
igeversek a világi költőknél is megengedettek és csodáltak. S miért kellene elleneznünk az 
ismétlést ebben az esetben, hisz a legjobb oka van, ez pedig a következő. Lehet, hogy az 
emberek nem tagadják: az isteni jóság a forrása minden áldásuknak, de a nagylelkűségének 
könyörületessége nagyon távol áll a teljes és őszinte elismeréstől, pedig a Szentírás a 

                                                
2763 Ezt a zsoltárt a zsidók a Nagy Hálaadásnak nevezik. 
2764 „Ennek a zsoltárnak az első három verse az Istenség három különböző nevét tartalmazza, melyeket 
rendszerint a Jahve, Isten és Úr szavakkal fordítanak. Az első az Ő lényegére utal, mint önállóra, s ez a 
tulajdonképpeni neve, a második Bíró, vagy mindennél hatalmasabb lény minőségében írja Őt le, amennyiben az 
Aleim az Al szóból származik, a harmadik, az Adoni, a hatalom gyakorlójaként mutatja Őt be.” – Cresswell. 
2765 Jebb megjegyzi, hogy „a 136. zsoltár teljesen sajátos a konstrukciójának tekintetében, mert állandóan 
ugyanazok a szavak ismétlődnek benne: mert örökkévaló az ő kegyelme mindegyik sor végén”. Majd hozzáteszi: 
„A konstrukciónak ez az elmés megoldása jellegzetesnek látszik abban a későbbi időszakban, mely a fogság és a 
helyreállítás időszakjait foglalta magában”, bár ugyanakkor azt is elismeri, hogy ez a babiloni fogság előtti 
időszakból származó zsoltárokban is megtalálható. Idéz egy szakaszt Salamont temploma felszentelésének 
történetéből, ami arról tájékoztat, hogy Izrael egész kórusa egyesülten így dicsérte Istent: „mert Ő jó, mert az Ő 
kegyelme örökkévaló”, s megjegyzi, hogy ez a kifejezés alkotja a kezdetét három másik, a 106., 107. és 118. 
zsoltároknak. A 119. zsoltárhoz fűzött kommentárjában, miután utal annak a zsoltárnak az alfabetikus jellegére, 
hozzáteszi: „Van még néhány konstrukciós jellemző, melyek megfigyelhetők az egyház eme későbbi 
korszakaiban írt zsoltárokban és dicséretekben. Például, ugyanazoknak a szavaknak és mondatoknak ismétlése, 
valamint jellegzetes szavak gyakori előfordulása, melyek a Nagy Hallel során (111-118. zsoltárok), valamint a 
grádicsok énekeiben, továbbá a folytonosan újra megjelenő refrénben, mint például a három gyermek énekében, 
s a 136. zsoltárban, mely utóbbi a Zsoltárok könyvében egyedi. A legtöbb ország költészetében tendenciává vált 
az idő múlásával, hogy a jellemzőik függetlenedtek az érzelmi elrendezéstől, és inkább valamilyen külső elmés 
megoldásoktól váltak jobban függővé, mint például időmértékes versmérték, alliteráció, ritmus, asszonánc, vagy 
a refrén ismétlődése. S a Szentírás költészete, jóllehet ihletett mivolta miatt soha nem hajlott el az érzelmi 
szerkezetének tökéletességétől, ezek az elmés, a korábbi időkben alkalmazott megoldások szemlátomást jobban 
elterjedtek a fogság, valamint az utána közvetlenül következő időszakokban, mint azt megelőzően. Ez 
valószínűleg azért rendeltetett így, hogy serkentse a zsidók emlékezetét, akik Babilonban ki voltak zárva a 
vallásuk nyílt gyakorlásából, valamint a nyilvános tanításból, ezért több egyéni segítségre volt szükségük, melyet 
könnyebben kaphattak meg szóban, az atyákról a fiakra, vagy a mestertől a tanítványokra szállva.” – Jebb’s 
Translation of the Psalms, stb. 2. kötet. 
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legnagyobb hangsúlyt helyezi rá. Pál erről beszélvén a Rm3:23-ban hangsúlyosan az Isten 
dicsősége általános terminusának nevezi, utalván arra, hogy miközben Istent minden 
munkájáért dicsérni kell, főleg a könyörülete a dicsérendő. A szent történelemből 
olvasottakból nyilvánvaló, hogy a léviták számára megszokott volt a Dávid által az Isten 
dicséretének vezetésére megszabott rendeletek alapján mintegy válaszképpen énekelni: „mert 
az Ő kegyelme örökkévaló”. Ezt a gyakorlatot követte Salamon is a templom felszentelésekor 
(2Krón7:3, 6), valamint Jósafát abban az ünnepélyes győzelmi énekben, amit a 2Krón20:21 
említ. Mielőtt elkezdené felidézni Isten munkáit, a zsoltáros kijelenti az ő legfelsőbbrendű 
Istenségét, és uralmát. Nem mintha lenne bármiféle, Vele összemérhető istenség, hanem 
létezik egy hajlam az emberekben, amely miatt, valahányszor csak látják az Ő dicsőségének 
valamelyik részét, képesek egy Tőle független istenként felfogni azt, s ezzel istentelenül 
részekre osztják az Istenséget, sőt odáig mennek, hogy fából és kőből alkotnak isteneket. 
Mindenkiben létezik a romlott hajlam, mellyel örömünket leljük az istenek sokaságában. 
Szemlátomást ezért használja a zsoltáros a többes számot nemcsak az אלהים Elohim, hanem az 
 Adonim szó esetében is, így a szöveg szó szerinti fordítása: dicsérjétek az uraknak אדונים
Urait. Ezzel jelzi, hogy minden uralom legteljesebb tökéletessége az egy Istenben található 
meg. 

4. A ki nagy csodákat művel egyedül. Ezzel a kifejezéssel szemléli Isten minden 
munkáját, a legkisebbtől a legnagyobbig, hogy felserkentse irántuk a bámulatunkat, mert Isten 
felfoghatatlanul nagy bölcsességének és isteni hatalmának jeles jelei ellenére –melyek bele 
vannak ezekbe vésve – mi hajlamosak vagyunk a figyelmetlenség folytán alulértékelni ezeket. 
Kijelenti: bármi méltó a bámulatra, azt kizárólagosan Isten alkotta és cselekedte, s ezzel arra 
tanít, hogy szörnyű szentségtörés nélkül a Neki kijáró dicséret legcsekélyebb részét sem 
tehetjük át másra, mert az egész égen-földön nem létezik olyan isteni lábnyom, melyet 
törvényes dolog lenne Vele összehasonlítani, vagy egyenlővé tenni. Ezután Isten 
bölcsességének dicséretére tér rá, mely különösen abban az ügyességben mutatkozik meg, 
mellyel az egek teremttettek, meglepő mértékben bizonyítékát adván annak a finom 
megkülönböztetésnek, mellyel fel lettek ékesítve.2766 Ezután a Földről beszél, hogy elvezessen 
minket Isten eme nagy és emlékezetes munkájának méltó megbecsüléséhez, melynek során a 
száraz és puszta felszíneket kifeszíti a vizek felett. Mivel ezek az elemek gömb alakúak, a 
vizek, ha nem lennének keretek között tartva, elözönlenék a szárazföldet, ha Isten nem tartotta 
volna jónak lakóhelyet biztosítani az emberiség családjának. Maguk a filozófusok is 
kénytelenek elismerni ezt az alapelveik és velős mondásaik egyikeként.2767 A föld kiterjesztett 
felszínét, s a vízzel el nem borított üres teret joggal tartották tehát Isten egyik nagy 
csodájának. S ezt az Ő könyörületének tulajdonítják, mert az egyetlen ok, amiért kimozdította 
a helyükről a vizeket, a törődés volt, amivel az Ő végtelen jóságából kiindulva gondoskodott 
az ember érdekeiről. 

7. A ki teremtette a nagy világító testeket. Mózes a Napot és a Holdat nevezi a két nagy 
világító testnek, s kevés kétség férhet hozzá, hogy a zsoltáros ugyanazt a frazeológiát 
kölcsönzi. Amit rögvest hozzátesz a csillagokról, az mondhatni kiegészítése a többinek. Igaz, 
hogy más bolygók nagyobbak, mint a Hold, de a láthatóságuk alapján másodrendűek. A 
Szentléleknek nem állt szándékában csillagászatot tanítani, s a legegyszerűbbeknek és 
legtanulatlanabbaknak szánt tanítások előterjesztésekor Mózes és a többi próféta által 
népnyelven szólalt meg, hogy senki se rejtőzhessen a homályosság kifogása mögé, amint 
majd látunk embereket, akik azonnal arra hivatkoznak, hogy nem értik a dolgokat, mikor 
bármi nehezen érthető, vagy homályos dologra hívják fel a figyelmüket. Ennek megfelelően, 
mivel a Szaturnusz ugyan nagyobb, mint a Hold, de nem a szem számára a nagyobb 
                                                
2766 “Les cieux sont composez d’un si excellent et bel artifice, qu’ils crient que c’est d’une facon admirable qu’ils 
ont este ornez d’une si plaisante distinction.” 
2767 “De mettre ceci entre lents principes et maximes.” 
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távolságának köszönhetően, a Szentlélek inkább gyermeki, semmint érthetetlen nyelvezettel 
szól az egyszerűeknek és tanulatlanoknak. Ugyanezt a megjegyzést tehetjük arról is, amit a 
zsoltáros tesz hozzá, miszerint Isten a Napnak és a Holdnak kijelölte a helyüket, azaz az 
egyiket a nappal feletti, a másikat az éjszaka feletti uralkodásra rendelte. Ezalatt nem azt kell 
értenünk, hogy bármiféle kormányzást űznének, hanem hogy Isten adminisztratív hatalma 
nagyon látványosan mutatkozik meg ebben a megosztásban. A Nap megvilágítván a földet 
nappal, a Hold és a csillagok pedig éjjel, mondhatni tiszteletteljes hűséggel adóznak Istennek. 

 
10. A ki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő 

kegyelme. 
11. A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
12. Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
13. A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
14. És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
15. Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő 

kegyelme. 
16. A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
 
10. A ki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben. Egyesek az elsőszülötteikkel 

szóval fordítják, de a második fordítás jobb. Miután nem akarunk prédikálni az igeszakaszból, 
szükségtelen részletekkel fárasztani az olvasót, mivel itt semmi sem szerepel, amit máshol 
már ne említettünk volna. Csak annyit jegyzünk meg: az egyiptomiakról helyesen mondja, 
hogy megverettek elsőszülötteikben, mivel kitartottak szörnyű makacsságukban a többi 
csapás alatt, melyek bár néha megrettentették őket, ám mégis csak ez az utolsó csapás volt az, 
ami megtörte és legyőzte őket annyira, hogy végül engedtek. Miután nem akarta felsorolni az 
összes, Egyiptomban tett csodát, mindet egyetlen szóban foglal össze, mikor azt mondja: 
hatalmas kézzel és kifeszített karral vezette ki közülük a népet. Elnyomatván ugyanis minden 
oldalról csak az isteni hatalom csodálatos megmutatkozása volt képes foganatosítani a 
szabadítást. A kifeszített kar jelképe helyes, mert akkor nyújtjuk ki a kezünket, amikor 
nagyobb erőfeszítést kell tennünk. Ez tehát azt foglalja magában, hogy Isten a népe 
megváltásában a hatalmának nem közönséges, vagy csekély, hanem rendkívüli bemutatóját 
tartotta.2768 

13. A ki kétfelé választotta a veres tengert. Már beszéltem (Zsolt106:7) a סוף suph 
szóról, s ott nem vonakodtam a Vörös-tengernek fordítani. A zsoltáros többes számban beszél 
a szétválasztásokról, ami miatt bizonyos zsidó szerzők úgy képzelték, hogy egynél több 
átvezető útnak kell lennie – s ez példája a komolykodó fecsegésüknek olyan dolgokban, 
amiről semmit sem tudnak, valamint a módszerüknek, mellyel teljességgel megrontják a 
Szentírást a hiábavaló fantáziálással. Jogosan kinevethetjük ezeket a bolondságokat, ám 
egyidejűleg meg is kell vetnünk azokat, mert kétség sem férhet ahhoz, hogy a rabbinikus 
szerzőket az ördög vette rá erre a Szentírás hitelességét megrontó ravasz módszerre. Mózes 
világosan és konkrétan kijelenti, hogy a vizek mindkét oldalon felhalmozódtak, ebből pedig 
arra következtetünk, hogy a köztük levő tér egyetlen és osztatlan volt.2769 Mivel azonban az 
emberek csoportokban keltek át, nem pedig egyenként, mert az út szélessége lehetővé tette a 
férfiak és nők szabad átkelését együtt a családjukkal és az állataikkal, a zsoltáros nagyon 
helyesen említ szétválasztásokat, utalván arra, hogy az átkelő nép vonatkozásában az a 
körülmény nem csekély mértékben nagyítja fel Isten kegyelmét, mikor látták a nagy 
mélységeket úgy kiszáradni, hogy nem okozott nekik gondot a csoportos előrehaladás. A 
másik körülmény, ami megerősítette, vagy felnagyította a mutatott kegyelmet az volt, mikor a 
                                                
2768 “Dieu en deliverant son peuple n’a point monstre une petite puissance,”, stb. 
2769 “Dont nous pouvons bien recueillir que l’espace d’entre deux estoit sans aucune separation.” 
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fáraó röviddel ezután belefulladt a tengerbe. Ez a nagyon más dolog bizonyította ugyanis: 
mindazt nem lehet visszavezetni valamiféle rejtett, természetes okra, hogy egyesek 
elpusztulnak, míg mások teljes biztonságban átjutnak. A tett különbséggel látványosan 
mutatta be Istennek a nép szabadításában megnyilvánuló kegyelmét. Sok foglaltatik benne 
abban a mondatban is, miszerint Isten volt a népe vezetője a pusztaságban. Csak a különböző 
csodák sorozatával maradhattak fenn negyven éven át a száraz sivatagban, ahol az élet 
fenntartásához szükséges minden eszköznek híjával voltak. Így az itt elhangzottakat az isteni 
jóság és hatalom különböző bizonyítékainak kell tekintenünk, melyeket Mózes említ: vizet 
fakasztott a kősziklából – felhő alatt védte őket a Nap hevétől – tűzoszloppal adta jelét a 
jelenlétének – teljesen megőrizvén a ruháikat – védte őket és kicsinyeiket a vándorlásuk során 
a lombsátrak alatt,2770 illetve ott van a kegyelem megszámlálhatatlanul sok más példája is, 
melyek az olvasónak eszébe jutnak. 

 
17. A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
18. És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
19. Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
20. Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
21. És örökségül adta az ő földjüket; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
22. Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
23. A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az ő 

kegyelme. 
24. És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
25. A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
26. Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme! 
 
23. A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban. Az előző zsoltárban is szereplő hat 

verset átugrom, s csak nagyon röviden térek ki a többire, melyek esetében nincs szükség 
hosszas értekezésre. Elegendő annyit megjegyeznünk, hogy a zsoltáros minden kort úgy mutat 
be, mint ugyanannak a jóságnak a bemutatását, ami az atyáknak is megmutattatott, mert Isten 
soha nem mulasztotta el segíteni a népét a szabadítások folytatólagos sorozatával. 
Kegyelmének látványosabb bizonyítéka volt, mikor közbelépett a nemzetért akkor, amikor 
már majdnem elborították őket a csapások, mint megőrizni az épségüket a dolgok 
egyenletesebb menetében.  A vészhelyzetben ugyanis mindig van valami, ami felkelti a 
figyelmet és megragadja a tekintetet. Emellett minden szabadításban, amit Isten biztosított a 
népnek, szerepel az ehhez kapcsolódó bűnbocsánat is. Végül Isten atyai gondviseléséről 
beszél, mely nemcsak az egész emberiségre, de minden élő teremtményre kiterjed. Azt 
sugallja ezzel, hogy nem kell meglepődni, ha kedves és gondoskodó atyaként viselkedik a 
saját népével, mikor leereszkedik, és gondját viseli a baromnak, a vadszamárnak, a varjúnak 
és a verébnek. Az emberek sokkal jobbak, mint az oktalan állatok, s hatalmas a különbség az 
egyes emberek között, jóllehet nem érdemekben, hanem az isteni örökbefogadás előjogának 
tekintetében, s a zsoltárost úgy kell tekintenünk, mint aki a kisebbtől a nagyobb felé haladva 
érvel, s felmagasztalja azt a páratlanul hatalmas kegyelmet, amit Isten mutat a gyermekei 
iránt. 

                                                
2770 “Sous des logettes de feuilles.” 
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137. zsoltár 
 
A babiloni fogságban az istentisztelet megszabott rendje megszűnt, s a zsoltáros az 

egész egyház nevében azokat a gúnyokat panaszolja, melyeket az ellenség szórt Isten nevére, 
egyidejűleg a vigasztalás szavát is szólja a fogságban levő népnek, a szabadulás 
reménységével vidítván fel őket. 

 
1. Babilon folyóvizeinél, ott ültünk, sőt2771 sírtunk, mikor a Sionról 

megemlékezénk. 
2. A fűzfákra, közepette, oda függesztettük hárfáinkat, 
3. Mert az ének szavait követelték tőlünk a minket fogságba vivők, s jókedvet, 

mikor bizonytalanságban voltunk, mondván: Énekeljetek nékünk a Sion énekei 
közül!2772 

4. Hogyan énekelnők az Úrnak énekét idegen földön?! 
 
1. Babilon2773 folyóvizeinél, ott ültünk. Máshol már említettem: nagy hiba azt 

feltételezni, hogy Dávid az, aki itt profetikus módon tájékoztatja a népet a rájuk következő 
fogságról.  A próféták jövőbeli eseményekről szólván nagyon más nyelvezetet használtak. 
Amiről itt szól, az egy történelmileg bekövetkezett, megtapasztalt esemény. Röviden 
elmagyarázzuk a zsoltáros célját. Fellépett annak veszélye, hogy mikor a zsidók ennyire 
mélabús módon kivettetnek, mindenestől elveszítik a hitüket és a vallásukat. Fontolóra véve, 
mennyire hajlamosak vagyunk babonaságokba, vagy gonoszságok űzésébe esni, ha 
keveredünk a gonoszokkal és istentelenekkel, félni lehetett attól, hogy istentelenek lesznek 
Babilon lakosai között. Az Úr népe zuhanhatott egyébként reménytelenségbe a fogság és a 
kegyetlen rabszolgaság, aminek alá voltak vetve, valamint a többi sérelem miatt, amiket el 
kellett tűrniük. A zsoltár írója, akinek a neve ismeretlen, egyfajta panasszal hozakodott elő, 
hogy a szenvedéseiknek sóhajokkal és imákkal adván hangot életben tarthassák annak a 
szabadulásnak a reménységét, amelyről lemondtak. S volt egy másik célja is: óvni akarta őket 
az elhajlástól a kegyességtől egy vallástalan földön, valamint a pogányok fertőzöttségével 
való beszennyeződéstől. Ennek megfelelően hirdeti a megérdemelt ítéletet Edom fiaira, s 
kijelenti, hogy Babilon, melynek virágzása olyan rövid életű volt önmagában, amennyire 
elhatároztatott, jóllehet abban az időben elhomályosította a világ többi részét, mégis a sajnálat 
tárgyát képezte, és közel állt a pusztuláshoz. Az időtartam, ameddig a fogság tartott, 
önmagában is elegendő a meggyőzésünkhöz, hogy mennyire hasznos, sőt szükséges volt Isten 
népe gyengülő elméinek támogatása. Valószínűleg készek lettek volna belemenni a pogányok 
romlott praktikáiba, ha nem ruháztatnak fel meglepő lelkierővel a hetven éves időszak alatt. 

Mikor azt mondja, ültünk, az a fogság hosszadalmas időszakát jelenti, hogy nemcsak 
elszakadtak a szülőföld látványától, hanem bizonyos értelemben el is lettek temetve.2774 A שם 
                                                
2771 A Károli-fordítás szerint: ott ültünk és sírtunk – a ford. 
2772 A Károli-fordítás szerint: Mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig víg dalra, mondván: 
Énekeljetek nékünk a Sion énekei közül! – a ford. 
2773 „Babilon” alatt nem a várost, hanem a birodalmat érti, s a folyók említése Rosenmüller szerint azért történik, 
mert a zsinagógákat rendszerint a folyók mellé építették a zsidók nagyobb kényelme érdekében, akiknek 
kötelező volt kezet mosni az imádkozás előtt. Mivel azonban nem volt zsinagógájuk Babilonban, mégis gyakran 
ellátogathattak az istentisztelethez alkalmas helyekre, s ott a szabad ég alatt végezhették az isteni szolgálatot. 
Chrysostom azt feltételezi, hogy a zsidók foglyoknak először nem engedték meg, hogy a legyőzőik bármely 
városában lakjanak, hanem szétszórták őket az ország néhány folyója mentén, ahol sátrakat, vagy kunyhókat 
építettek maguknak. 
2774 Azt is meg kell jegyezni, hogy a földön üldögélés a gyász és a mély kétségbeesés testtartása. Ezért olvassuk 
az Ézs3:27-ben, ahol ezt olvassuk: „és ő [Júdea] elpusztíttatván, a földön ül”. Jeremiás pedig azt a szomorúságot 
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sham mutatószó hangsúlyos, mintegy az olvasó szemei elé tárja a témát.  Jóllehet az ország 
kellemessége, melyet a folyók öntöztek, enyhítő hatással lehetett volna elcsüggedt elméikre, 
mégis azt olvassuk, hogy az Úr népe, amíg ott éltek, folytonosan könnyek között voltak. A גם 
gam, sőt kötőszót nagyon mély értelemben használja, hogy tudtunkra adja: az igazán 
istenfélőket nem befolyásolta Babilon összes luxusa sem, hogysem elfelejtették volna a 
szülőföldjüket. A nyelvezet egyidejűleg azt is sugallja: nem borították el őket olyannyira a 
megpróbáltatások, hogy ne ismerték volna fel azokban Isten megérdemelt büntetését, s nem 
vádolhatjuk őket a Vele szembeni makacs ellenszegüléssel, mert a könnyek az alázat és a 
bűnbánat, valamint a kétségbeesés jelei. Ez még világosabban kiderül abból, hogy a Sionról 
emlékeztek meg, ami bizonyítja: ami vonzerőt képviselt a számukra, az nem bármiféle világi 
előny élvezete volt, hanem az istentisztelet. Isten zászlóként állította fel a szentélyét a Sionon, 
így valahányszor csak rátekintettek, biztosak lehettek az üdvösségben. Szép és termékeny volt 
a környezet, melyben éltek, annyi csáberővel, mely megronthatta a meggyengült elmét, de 
amíg fogva voltak abban, a könnyek, melyek közmondásszerűen hamar felszáradnak, soha 
nem szűntek meg folyni a szemeikből, mert el voltak vágva az istentisztelettől, melyet 
látogatni szoktak. Ezért úgy érezték, az ígéret örökségétől lettek elszakítva. 

2. A fűzfákra, közepette, oda függesztettük hárfáinkat.2775 A dicséret énekeinek 
felfüggesztését sajnálja, amit Isten az Ő templomában parancsolt. A lévitákat helyezte az 
énekesek osztály fölé, s vezették a nép között ezt az istentiszteleti gyakorlatot. Ha 
megkérdezik, miképpen vitték a hárfáikat oly messzire a szülőföldjüktől, nos ebben a hitük és 
a buzgó kegyességük újabb, a zsoltáros által említett bizonyítékát látjuk. Miután ugyanis a 
lévitákat megfosztották minden hangszerüktől, legalább a hárfáikat megőrizték, mint a drága 
felszerelés egy darabját, hogy mikor lehetőség kínálkozik, a régi módon használják. 
Feltételezhetjük, hogy akik tényleg félték az Istent, nagy értéket tulajdonítottak az 
istentisztelet eme relikviáinak, s a legnagyobb gondossággal őrizték meg ezeket a 
helyreállításuk idejéig.2776 Mikor a fűzfákat említi, ez a folyópart szépségét jelzi, amit 
fűzfákkal ültettek be a hűvösség kedvéért. A zsoltáros azonban azt mondja, hogy ezek az 
árnyékok, bármennyire is elbűvölők voltak, nem tudták eloszlatni a fájdalmukat, amely túl 
mélyen fészkelt bennünk, semhogy lehetővé tette volna az általános vigasztalódást, vagy 
felüdülést. Mivel a folyóparton ültek a fák árnyékában, ez pont az a hely volt, ahol kísértést 
érezhettek arra, hogy vegyék a hárfáikat, és énekkel enyhítsék a bánatukat. A zsoltáros 
azonban arra céloz: az elméiken túlontúl súlyos sebet ütött az Úr nemtetszésének érzése 
ahhoz, hogy a vigasztalás efféle üres forrásaihoz folyamodtak volna. Sőt még ennél is tovább 
megy, s arra utal, hogy ebben az időben a jó és szent öröm fel lett függesztve. Mert bár sem 
helyes, sem megfontolt dolog nem lett volna a bánatukat serkenteni, mégsem 

                                                                                                                                                   
lefestvén, mely az ő kegyes és hazafias honfitársait sújtotta az országuk pusztulása láttán, ezt mondja: „A földön 
ülnek, elnémultak Sion leányának vénei” (JSir2:10). „Vespasianus és Titus egyes érméin”, mondja Mr. Addison, 
„Júdát a fájdalmat és a fogságot kifejező testtartásban látjuk. Nem kell említenem a földön ülését, mert már 
beszéltem ennek a testtartásnak a szélsőséges szenvedés kifejezésére alkalmas voltáról. Úgy vélem, a rómaiak a 
zsidó nemzet szokásait tarthatták a szemük előtt, de a saját országukét is, mikor a fájdalom néhány jelképét 
alkalmazták ennél a díszítésnél. A zsoltáros a fogságukat sirató zsidókat ugyanebben a mélázó testhelyzetben írja 
le: Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezénk.” – Addison az érmékről, 2. 
dialógus. 
2775 „A babiloni folyók partjain (azaz az Eufráteszén és a Tigrisén) nem voltak fák, vagy erdők, vagy bármi más 
jelentékeny fa a megművelt datolyapálmákat leszámítva. De ezeket a folyókat egyes helyeken magas cserjék és 
bokrok kiterjedt csoportjai szegélyezték, közöttük néhány alacsony, illetve közepes méretű fával, melyek közül a 
fűzfa ma is a leggyakoribb és legfigyelemreméltóbb.” – Illustrated Commentary upon the Bible. Ezét nevezi az 
Ézs15:7 az Eufráteszt „a fűzfák patakjának vagy folyójának”. 
2776 „Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a léviták, akik énekesek és zenészek voltak a templomban, elvitték 
magukkal a hárfáikat Babilonba, s az elfogóik, hallván a jártasságukról a zenében, ennek bemutatását követelték 
tőlük.” – Cresswell. 
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csodálkozhatunk, ha a dicséretek nyilvános éneklését feladták a fogságból történt hazatérésig, 
mert oda Isten büntetése a gyászra és a sírásra hívta el őket. 

3. Mert az ének szavait követelték tőlünk a minket fogságba vivők, stb. Bizonyosak 
lehetünk benne: az izraelitákkal kegyetlen szigorúsággal bántak abban a barbár 
zsarnokságban, amelynek alá voltak vetve. S a legrosszabb csapás az volt, amikor az őket 
legyőzők folytonosan sértegették, sőt gúnyolták őket – nem annyira azzal a céllal, hogy 
megsebezzék a nyomorult száműzöttek szívét, hanem inkább az Istenükre akartak 
káromlásokat szórni. A babiloniak nem vágytak a szent énekeik meghallgatására, s nagyon 
valószínűsíthetően nem tűrték, hogy Istent nyilvánosan dicsérjék, hanem célozgatva azzal 
gúnyolták őket: a léviták feddést érdemelnek, ha csendben maradnak, mert az ő szokásuk volt 
korábban a szent énekek éneklése. Mintha ezt mondták volna: talán halott az Istenetek, Akit 
korábban dicsértetek? Vagy, ha örömét leli az énekeitekben, miért nem éneklitek azokat? Az 
igevers utolsó mondatát többféleképpen magyarázták a fordítók. Egyesek a תוללינו tholalenu 
szót a ילל yalal, üvölteni igéből származtatván így olvassák: jókedvet követeltek a 
bömbölésünkben. Mások a jókedv felfüggesztésének fordítják.2777 Egyesek a הלל halal, 
dühöngeni ige kötőszavának vélik, és így olvassák: ellenünk dühöngve. Mivel azonban a תלינו 
talinu, az itt használt főnév gyökere az előző igeversben felakasztani értelemben szerepel, én 
az általam elfogadott olvasatot tartottam a legegyszerűbbnek. 

4. Hogyan énekelnők, stb. A zsoltáros fennkölt és nemes szívű választ ad az Úr 
népének szájába a pökhendi sértegetéseikre, ez pedig nem más, mint hogy azért tartózkodtak 
az énekeik éneklésétől, mint törvényes áldozatuktól, mert a föld, ahol most élnek, szennyezett. 
A kaldeusok úgy vélték, hogy a zsidók örökre ezen a földön maradnak száműzetésben, mikor 
azonban a zsoltáros idegen földnek nevezi, azzal azt jelzi: nem más ez, csak az átmeneti 
tartózkodásuk helye. A fő gondolat azonban az, hogy Káldea nem volt méltó az Isten 
dicséreteinek éneklésére. Kétségtelen, hogy Isten gyermekei, bárhol is éltek, mindig idegenek 
és jövevények voltak ezen a világon, ám Kánaán földje a szent nyugalom helye volt a 
számukra, ezért a zsoltáros helyesen írja le őket idegeneknek és vándoroknak máshol. Ezen a 
módon akarta őket serkenteni arra, hogy mindig készek legyenek a hazatérésre, 
hallgatólagosan megerősítve Jeremiás próféciáját, aki, nehogy megfeledkezzenek a 
szülőföldjükről, határozottan megmondta, mennyi ideig fog tartani a fogságuk (Jer25:11, 
29:10). Egyidejűleg az állhatatosságra is serkenti őket, valamint arra, hogy félelemből ne 
keveredjenek a babiloniakkal. Napjainkban a pápaság alatt, bármekkora is legyen a veszély, 
aminek az istenfélők kiteszik magukat, ha nem követik a többiek példáját, a Szentlélek 
használ efféle védelmeket, hogy elválassza őket a bűnös engedékenységtől.2778 Azok a 
franciák, angolok, vagy olaszok, akik az igaz vallást szeretik és gyakorolják, még a 
szülőföldjükön is idegen légkörben vannak, ha e zsarnokság alatt élnek. De mégis van egy 
különbség közöttünk, és Isten ókori népe között, mert abban az időben Isten dicsérete 
egyetlen helyhez kötődött, most pedig ott van az Ő temploma, ahol ketten, vagy hárman 
összejönnek Krisztus nevében, s elválasztják magukat minden bálványimádó gyakorlattól, és 
fenntartják az istentisztelet tisztaságát. A zsoltáros az általa használt nyelvezettel egyáltalában 
nem az Isten dicséretének ünneplésére irányuló próbálkozásaikat akarta ledorongolni. Inkább 
arra buzdítja őket, hogy a megpróbáltatásaikban várakozzanak türelemmel, míg helyre nem áll 
az Isten nyilvános dicséretének szabadsága, ezt mondván a dologról: Meg lettünk fosztva a 
templomunktól és az áldozatainktól, száműzött vándorok vagyunk egy beszennyezett földön, 
s mi marad más, mint a kitaszított állapotunkról megemlékezve nyögni és sóhajtozni a 
megígért szabadulásért. 
                                                
2777 „Mások a תלה, felfüggesztett kifejezésből indulnak ki, mintha jókedvet követeltek a volna a felfüggesztett 
hangszereink, azaz a fűzfákra függesztett hárfák miatt.” – Bythner. 
2778 “Toutesfois le Sainct Esprit leur met ia comme une barre pour les separer de toute simulation perverse, 
comme aussi elle emporteroit impiete.” 
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5. Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem felejtkezzék el2779 az én jobbkezem!2780 
6. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem 

Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének! 
7. Emlékezzél meg, Uram, az Edom fiairól, a kik azt mondták Jeruzsálem 

napján: Rontsátok le, rontsátok le fenékig! 
8. Babilon leánya, te pusztulóra vált!2781 Áldott legyen a ki megfizet néked 

gonoszságodért, a melylyel te fizettél nékünk! 
9. Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!2782 
 
5. Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem. Ez megerősíti az előző igeversben mondottakat, 

s megszüntet minden nehézséget a zsoltáros szavainak megértésében. Itt ugyanis Isten népe 
azt jelenti ki egy eskü ünnepélyességével, hogy a szent város emlékezete mindig bele lesz 
vésve a szíveikbe, s onnan soha, semmilyen körülmények között sem törlődik ki. Miután 
beszélt az éneklésről, és a hangszerektől, a zsoltáros most is azoknak megfelelő kifejezésekkel 
könyörög: hogy a keze felejtse el a kézügyességét, és a nyelve tapadjon az ínyéhez. Ez azt 
jelenti, hogy az Úr népére, miközben személyes megpróbáltatásokon mennek keresztül, még 
súlyosabb hatással kell lenniük azoknak a nyilvános csapásoknak, melyek az egyházat érik. 
Ésszerű ugyanis, hogy az Isten háza iránti buzgóságunknak kell a fő helyet elfoglalni a 
szívünkben, s minden egyéni érdek fölé emelkedni. A hatodik vers második felé egyesek 
ekképpen fordítják: ha nem a legnagyobb örömöm Jeruzsálemet még egyszer virágzó 
állapotban látni. Mások szerint: többé soha nem lesz öröm a szívemben, amíg meg nem 
örvendeztet az egyház helyreállítása. Szerintem a zsoltáros szavai mindkét jelentést magukban 
foglalják. Az egyik nem választható el a másiktól, mivel ha Jeruzsálemet tesszük meg a fő 
örömünkké, akkor ennek az örömnek a nagysága a virágzásának fontolgatásából származik, s 
ha ez a helyzet, akkor a szomorúság, amit a megpróbáltatásai miatt érzünk, végül kioltja majd 
minden világi örömünket. 

7. Emlékezzél meg, Uram, az Edom fiairól. Bosszút kellett állni más szomszédos 
népeken, akik összeszövetkeztek Jeruzsálem elpusztítására, így itt az egész helyett részként 

                                                
2779 A Károli-fordítás szerint: felejtkezzék el rólam az én jobbkezem. 
2780 A mondat hirtelen ér véget, s néhány kiegészítő szót kell hozzátenni ahhoz, hogy teljessé váljon. A kaldeus 
változat, megváltoztatván az ige személyét, elkerülte a kihagyást – ha elfelejteném, én jobb kezem. A Septuaginta 
passzív igét használ, ti. az επιλησθειν-t, mintha az eredeti a תשכט lett volna. Kálvin ebben a kommentárban 
ugyanazt a kiegészítést illeszti hozzá, mint az angol bibliafordítók: felejtkezzen el az én jobbkezem a 
kézügyességéről, s ennek a nézetnek a helyességét támasztja alá a következő igevers, ahol ezt olvassuk: nyelvem 
ragadjon az ínyemhez. Mindkét igeversnek az a célja, hogy kifejezze a mély, szívből fakadó érdeklődést 
Jeruzsálem iránt, s a zsoltáros azt kívánja, ha elveszítené ezt az érdeklődést, hogy a testének két tagja, melyekkel 
a hangszeres és a vokális zenét előadja, váljanak képtelenné ellátni a feladatukat. Azaz, a nyelv legyen képtelen 
beszélni, s a jobb kéz felejtsen el játszani a hangszeren, vagyis veszítse el a kézügyességét. „Van ebben egy 
látványos, és illő dolog, amely felett átsiklottak. Ez pedig a következő. A keleti népek számára megszokott volt a 
vagyonukra esküdni, így az, akinek nincs vagyona – tehát szegény és szűkölködő, s nincs semmije, amit 
értékesnek tartanak ebben a világban – a jobb kezére esküszik, mely minden támasza a társadalomban, melynek 
ügyességével teremti elő a napi kenyerét. Innen származik az ismert arab közmondás (lásd Buckhardt, No. 550), 
ami a viselkedés változására utal a javuló körülmények között: Régebben a jobb keze levágására szokott esküdni, 
most a pénz átadására esküszik a szegényeknek.” – Illustrated Commentary upon the Bible. 
2781 Horsley püspök fordítása: Ó Babilon leánya, aki örülsz a pusztításnak! 
2782 „Ez nem a könyörgés nyelvezete, hanem prófécia, s előre jelzi azokat a borzalmakat, melyek majd Babilon 
városának bevételét és kifosztását kísérik. Ezek között lesz a kisgyermekek kövekhez verésének barbár 
kegyetlensége is (lásd Ézs13:16, Jer51:62, Hós13:16). Homérosz elmondja, hogy ez a természetellenes 
cselekedet nem volt szokatlan az ókorban: „A csecsemőket a földhöz verték szörnyű gyűlölettel” – Warner. 
„Áldott legyen, stb. – ez pusztán csak kijelentése annak az általános vélekedésnek, hogy kit fognak áldottnak 
tartani és ünnepelni, mint aki jó szolgálatot tett az elnyomása miatt annyira egyetemesen gyűlölt hatalom 
megsemmisítésével.” 
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szereplő Edom fiai kifejezésbe kétségtelenül beleért mindenkit, akik vagy több gyűlöletet és 
kegyetlenséget mutattak, mint a többiek, vagy, mert az őket sújtó bosszú nehezebben született 
meg, hiszen testvérek, egy vérből valók voltak Ézsau leszármazottaiként, s az izraeliták Isten 
parancsára megkímélték az edomitákat, mikor mindenki mást elpusztítottak (5Móz2:4). A 
kegyetlenség csúcsa volt tehát, mikor elhívták a babiloniakat a saját testvéreik 
megsemmisítésére, vagy fellobbantották az ellenségeskedésük lángjait. Észre kell azonban 
vennünk, hogy a zsoltáros ezekben a szörnyű átkokban nem meggondolatlanul tör ki, hanem 
Isten hírnökeként, a korábbi próféciákat megerősítendő. Isten mind Ezékiel, mind Jeremiás 
által előre jelezte, hogy meg fogja büntetni az edomitákat (Ezék25:13, Jer49:7, JSir4:21-22), 
és Abdiás még a konkrét okot is megadja, mely megfelel az itt kijelentetteknek – mert 
szövetkeztek a babiloniakkal (Abd1:11). Tudjuk, hogy Isten ezen a módon akarta vigasztalni 
és támogatni az oly szörnyű megpróbáltatások között levő nép elméit, amelyektől már-már 
úgy tűnt, hogy Jákób kiválasztása érvényét vesztette, hiszen az ő utódaival büntetlenül bántak 
ennyire barbár módon Ézsau leszármazottai. A zsoltáros a Lélek ihletése alatt azért 
imádkozik, hogy Isten a gyakorlatban is mutassa meg ennek a próféciának az igazságát. S 
mikor azt mondja: emlékezzél meg, Uram, azzal Isten népét emlékezteti az ígéretről, 
megerősíti ebbe a bosszúálló igazságba vetett hitüket, s türelemmel és alázattal történő 
várakozásra őket erre az eseményre. Imádkozni a bosszúállásért indokolatlan lenne, ha nem 
Isten kezdeményezte volna azt, s az a fél, aki ellen végrehajtani szándékozott, nem volna 
elvetett és gyógyíthatatlan. Másokat illetően ugyanis, még ha a legnagyobb ellenségeink is, a 
javulásukra és a megváltozásukra kell vágynunk. A Jeruzsálem napja a zsoltáros által adott, a 
Szentírásban gyakran előforduló titulus, mely annak a meglátogatásnak a megnevezése, 
melyet az Isten rendelt el egy határozott időpontra. 

8. Babilon leánya,2783 te pusztulóra vált! A zsoltáros a hit szemeivel nézi a közelgő 
ítéletet, jóllehet az még nem látható, amiképpen az apostol is „a nem látott dolgok 
szemlélésének” nevezi a hitet (Zsid11:1). Bármennyire is hihetetlennek tűnt, hogy valamilyen 
csapás megdöntse az oly hatalmas birodalmat, mint amilyen Babilon is volt akkoriban, amit 
általánosságban bevehetetlennek tartottak, ő az Íge szemüvegén át nézi a pusztulását és a 
megdöntését. Ugyanerre szólítja fel Isten népét is, valamint arra, hogy a mennyei próféciákból 
származó hittel vessék meg annak az elvetett városnak a gőgösségét. Ha az isteni ígéretek 
reményt és magabiztosságot adnak nekünk, s ha Isten Lelke összehangolja a 
megpróbáltatásainkat az Ő igazságosságának szabályával, akkor az elcsüggesztő 
megpróbáltatások legnagyobb mélységeiben is felemeljük majd a fejünket, s dicsekszünk, 
hogy a legnagyobb nyomorúságban is jól van dolgunk, ellenségeink pedig pusztulásra vannak 
ítélve. Áldottaknak mondván azokat, akik megfizetnek a babiloniaknak, nem arra gondol, 
hogy a médek és a perzsák által elvégzett szolgálat önmagában is elfogadható Istennek,2784 
mert őket a háborúban a becsvágy, a csillapíthatatlan kapzsiság és a tisztességtelen versengés 
vezette, hanem azt jelenti ki, hogy az Isten védnöksége alatt vívott háborút siker fogja 
koronázni. Miután Isten elhatározta Babilon megbüntetését, áldást mondott Círuszra és 
Dáriusra, miközben Jeremiás (Jer48:10) átkozottnak mondja azokat, akik hanyagul végzik az 
Úr munkáját, azaz csődöt mondanak a pusztítás és a megsemmisítés munkájának serény 
kivitelezésében, melyre az Úr hívta el őket, mint felbérelt végrehajtóit. A kegyetlenség ízét 
éreztetheti, hogy a kedves és ártatlan csecsemőket akarja a kövekhez csapatni és vágatni, de 
nem személyes indíttatásból beszél, s csak azokat a szavakat használja, melyekre Maga Isten 
hatalmazta fel, így ez pusztán a jogos ítélet bejelentése. Amiképpen a mi Urunk is mondja: „a 
milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek” (Mt7:2). Ézsaiás speciális próféciát 
mondott Babilonról, melyet itt a zsoltáros kétségtelenül a szeme előtt tart: „Kisdedeiket 
                                                
2783 Babilon leánya a Babiloni birodalom lakosait jelenti. Egy város, vagy királyság lakosait a Szentírás gyakran 
emlegeti annak leányaiként (lásd Zsolt45:13, Ézs47:1, Zak9:9). 
2784 “Il n’entend pas que le service des Perses et Medes ait este agreable a Dieu,” 



 1287 

szemök előtt zúzzák szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik. Ímé, én 
feltámasztom ellenök a Médiabelieket, a kik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem 
gyönyörködnek”. (Ézs13:16-17). 



 1288 

138. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Dávid, megemlékezvén arról a páratlan segítségről, amit Isten 

mindig is kegyeskedett neki megadni – az Ő hűségének és jóságának megtapasztalásából 
kiindulva alkalmat vesz, hogy a hálaadásra serkentse magát. Abból pedig, amit az isteni 
hűségről megismert, továbbra is számít ugyanannak a kegyelemnek a folytatódására. Ha 
veszélyekkel kerül szembe, magabiztosan tekint a boldog végkifejletre. 

 
1. Dávidé. Magasztallak téged2785 teljes szívemből; énekkel áldlak az istenek2786 

előtt. 
2. Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és 

igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. 
3. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, és bőségesen adtál erőt a 

lelkemben.2787 
4. Magasztal téged, Uram, e földnek minden királya, mikor meghallják szádnak 

beszédeit, 
5. És énekelnek az Úrnak útairól,2788 mert nagy az Úr dicsősége! 
 
1. Magasztallak téged teljes szívemből. Miután Dávid abban a tisztességben részesült, 

hogy megkapta az isteni kegyesség megkülönböztetett jeleit, kijelenti: elhatározta, hogy 
többet is mutat majd a közönséges hálaadásnál. Ez az a gyakorlat, amely elkorcsosul, és 
lealacsonyodik a képmutatók esetében az üres szavak puszta hangjára, ő azonban kijelenti, 
hogy nemcsak ajkaival, hanem szívének őszinteségével is köszönetet mond majd Istennek, 
mert a teljes szív, amint azt máshol már láttuk, az őszinte, és nem kétszínű szívet jelent. Az 
 Elohim néha angyalokat, néha királyokat jelent, s bármelyik jelentés illik a most אלהים
vizsgált igeszakaszba. A dicséret, melyről Dávid beszél, nyilvános. Az ünnepélyes gyűlés, 
úgymond, mennyei színház, melyet a látogató angyalok jelenléte ékesít, s az egyik ok, amiért 
a kerubok befedezték a frigyládát az volt, hogy Isten népe megtudja: angyalok is jelen 
vannak, mikor ők a szentélyben istentiszteleten vesznek részt. Nagyon helyesen 
vonatkoztathatjuk az itt elhangzottakat a királyokra is, a rangbeli kiválóságuk folytán, mint a 
Zsolt107:32-ben: „dicsérjék Őt a vének ülésében” – azaz mondhatjuk egy tiszteletre méltó és 
nagyhírű gyűlésben.  Én azonban jobbnak vélem az előbbi fordítást, s azért, mert az Istenhez 
közel húzódó hívők el lesznek vonva a világtól, s felemelkednek a mennybe az angyalokkal 
való közösség élvezetében. Ezért látjuk, hogy Pál a korinthusiakhoz szólva hangsúlyozza az 
illendőség és a rend szükségességét, megkövetelvén tőlük (1Kor11:10), hogy a nyilvános 
vallási gyűléseiken mutassanak valamennyi tiszteletet az angyalok iránt. Ugyanezt a dolgot 

                                                
2785 Itt bele kell érteni az „ó Uram” kifejezést. Jóllehet ez nincs benne az elfogadott héber szövegben, de 
megtalálható a dr. Kennicott által megvizsgált hat, valamint a dr. Rossi által megvizsgált nyolc másolatban. A 
Septuaginta, az arab és az etióp változatok, valamint a Vulgata hozzáteszik az „Úr” szót a „magasztallak” ige 
után. „Az Isten nevének elhagyása”, mondja Jebb a Zsoltárok könyvének saját fordításában „az ehhez hasonló 
igeszakaszokban a zsoltár elején teljességgel példátlan.” 
2786 Az isteneknek fordított אלהים Elohim szó alatt Kálvin „angyalokat”, vagy „királyokat” ért, de főleg az előbbit. 
Helyes azonban megemlíteni, hogy az אלהים Elohim egyike a Legfelsőbb Lény neveinek a Szentírásban, ezért 
egyesek így fordítják az igeszakaszt: „az Isten előtt”, amit úgy magyaráznak, hogy „a frigyláda előtt”, ami az Ő 
jelenlétének szent jelképe volt. Ha a héber „előtt” szó elé odaértjük a „téged” szót is, akkor az olvasat az 
alábbiak szerint alakul: „előtted, vagy a te jelenlétedben, ó Uram, dicséretet énekelek Neked”. 
2787 A Károli-fordítás szerint: felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt – a ford. 
2788 Phillips megjegyzi, hogy a ב beth jelentése –ról, -ről: „A föld királyai énekelnek majd az Úr útjairól, hogy 
azok mennyire jók és könyörületesek”. 
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adta elő Isten már sokkalta korábban is a kerubok képével, így adván meg a népének az Ő 
jelenléte szemmel látható zálogát. 

2. Szent templomod2789 felé hajolok, s magasztalom nevedet. Arra céloz: több mint 
személyes hálát fog adni, s hogy példát mutasson másoknak, s a törvény előírásainak 
megfelelően jön a szentélybe. Lelkileg imádta Istent, de mégis rátekintett azokra a 
külsődleges jelképekre, melyek akkor kijelölt eszközök voltak Isten népe elméinek felfelé 
emelésére. Különválasztja Isten kegyelmét és igazságát, mint a dicséretének tárgyát, mert 
miközben Isten hatalma és nagysága ugyanúgy méltó a dicséretre, semmi sem gyakorol 
jelentékenyebb hatást a hálaadásunk serkentésére, mint az Ő ingyenes kegyelme, s az Ő 
jóságát velünk közlendő nyitja meg a száját az Ő dicséretére. Miután nem vagyunk képesek 
megízlelni, vagy a lelkünkben bármi eleven módon érzékelni az isteni kegyelmet más módon, 
mint az Ígén keresztül, ezért tesz említést a hűségéről, vagy igazságáról. A kegyelem és az 
igazság eme összehasonlítását, amint azt már sokszor megjegyeztem, különösen meg kell 
figyelni, mert bármennyire is mutatkozzék meg nekünk Isten jósága a hatásaiban, az 
érzéketlenségünk akkora, hogy soha nem fog behatolni az elménkbe, amíg először az Íge nem 
jut el hozzánk. Első helyen a jóságot említi, mert az egyetlen alap, amelyen Isten hűségesnek 
mutatkozik a számunkra, a kötődése az Ő bőkezű ígéretéhez. S ebben mutatkozik meg az Ő 
kimondhatatlanul nagy kegyelme – ezzel vezérli azokat, akik messze voltak Tőle, s hívogatja 
Magához azzal, hogy leereszkedvén meghitten szól hozzájuk. Az igevers végén egyesek 
beszúrják a kötőszót, és így fordítanak: felmagasztalád a Te beszédedet és Ígédet mindenek 
fölött.2790 Ezt a tanult fordítók elvetették, mint hiányos fordítást, ám mégis ahhoz 
folyamodtak, amit én is erőltetett magyarázatnak tartok: felmagasztalád a neved minden 
beszéded fölé. Én megelégszem azzal, hogy Dávid itt azt jelenti ki: Isten neve minden másnál 
magasztosabb, s konkrétan említi a módot, ahogyan ezt megtette – hűségesen teljesíti az 
bőkezű ígéreteit. Ahhoz sem férhet semmi kétség, hogy az Isten által ránk ruházott 
jótétemények iránti vak érzéketlenségünknek tudható be, ha a legjobb módja a felrázásunknak 
azok észrevételéhez, ha először az Ígéjével szólít meg, majd az általa megígértek teljesítésével 
erősíti meg és pecsételi el a jóságát. 

3. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem. Isten gyakran megy elébe az imáinknak, és 
lep meg minket mondhatni alvás közben, de rendszerint a Lelke befolyásával serkent minket 
az imádkozásra, s teszi ezt a jóságának még tökéletesebb szemléltetése végett, melynek során 
látjuk, hogy imáinkat siker koronázza. Dávid joggal következtet arra, hogy a megmenekülése 
a veszélyből nem lehetett pusztán a szerencse dolga, mivel világosan meglátszott, hogy Isten 
válaszolt neki. Az tehát említésre méltó dolog, hogy az imáink közelebbről fedik fel az Ő 
jóságát. Egyesek beszúrnak egy kötőszót az igevers második részébe: felbátorítottál engem, és 
a lelkemben erő van. Ez azonban nem szükséges, mert a szavak elég jó olvasatot adnak 
önmagukban is, akár úgy fordítjuk az igeszakaszt, ahogyan én tettem a fentiekben, vagy úgy 
hogy megsokszoroztál¸vagy megnöveltél erővel a lelkemben. Az egész értelme az, hogy a 
gyenge és lesújtott állapotában új erőt kapott a lelke. Vagy, talán így is lehet érteni: 
Megsokszoroztál, azaz megáldottál engem, ezért van erő a lelkemben. 

4. Magasztal téged, Uram, e földnek minden királya. A zsoltáros itt azt jelenti ki, hogy 
az általa megtapasztalt jóság széles körben ismertté válik, s a róla szóló beszámolók az egész 
Földön elterjednek. Annak kimondásával, hogy még a királyok is meghallották Isten szájának 
                                                
2789 Ez a zsoltár a bevezetője szerint „Dávidé”, s Kálvin őt tartja a szerzőjének ennek alapján, de a „templom” 
említése a második versben ezt kétségesé teszi, Ha azonban „udvarháznak” fordítjuk a szót, amit az eredetinek a 
szó szerinti fordítása: „a te szentséged udvarháza”, akkor ez az ellenvetés Dávid szerzőségét illetően elbukik. A 
Septuagintában ennek a zsoltárnak a bevezetője így hangzik: „Dávid, Aggeus és Zakariás zsoltára a 
szétszóratásban”, v. ö. Ezsdr.5:1. Ez azt jelenti: Dávid zsoltára, amit Aggeus és Zakariás használnak. 
2790 E fordítási módszer szerint a mindent jelentő כל col szó független a te neved jelentésű שמך simcha szótól. De 
„Aben Ezra helyesen jegyezte meg, hogy a כל ebben az esetben holem, és nem kamec patah, amely minden 
másolatban található. Emellett ezt a fordítást egyetlen ókori változat sem támogatja.” – Phillips. 
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beszédeit nem azt akarja bizonyítani, hogy megismervén az igaz vallást készek az egyház 
tagjaivá válni, hanem csak azt, hogy mindenfelé ismert lesz a csodálatos megmaradásának 
oka: Isten kente őt fel királlyá a saját parancsolatával.2791 Jóllehet tehát a szomszédos 
királyoknak nem származott előnyük az isteni jóslatból, Isten jósága mégis azzal vált 
láthatóvá, hogy egyetemesen ismertté vált: rendkívüli módon jutott a trónra.  Miután Saul 
kegyetlen és véres üldöztetésének egész időszakában változatlanul hangoztatta, hogy Isten 
nevében emelte fel a zászlaját, kétség sem férhet hozzá, hogy isteni akaratra és parancsra 
jutott a koronához. S ez az isteni jóság olyan bizonyítéka volt, amely még a pogány 
királyokból is kiválthatta az elismerést. 

 
6. Noha felséges az Úr, mégis törődik az alázatossal, s távolról is ismer [vagy 

távolról ismeri a kevélyt].2792 
7. Ha nyomorúságban vergődöm,2793 megelevenítesz; ellenségeim haragja ellen 

kinyújtod kezedet, és a te jobbkezed megment engemet. 
8. Elvégzi értem az Úr.2794 Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te 

kezeidnek alkotásait! 
 
6. Noha felséges az Úr, stb. Ebben az igeversben a világ általános, Isten általi 

kormányzását dicséri. A legfontosabb azt tudnunk, hogy Ő nem közönyös a biztonságunk 
iránt, mert jóllehet szavakban mindannyian elismerjük ezt, a vele kapcsolatos hitetlenségünket 
elárulja a legcsekélyebb veszély feltűnésekor keletkező félelmünk. Pedig nem adnánk utat 
efféle riadalomnak, ha szilárdan meg lennénk róla győződve: az Ő atyai védelme alatt állunk. 
Egyesek így olvassák: Az Úr a magasságban, azaz a mennyei trónján ülve kormányozza a 
világot, én azonban jobbnak vélem azt feltételezni, hogy itt egy ellentét szerepel, miszerint 
Isten nagysága nem gátolja meg Őt abban, hogy törődjön a Föld szegényeivel és alázatosaival. 
Ezt erősíti meg az, amit a zsoltáros mond a második mondatban: jóllehet felmagasztalt, 
távolról, vagy messziről is ismer. Egyesek a גבה gabah szót tárgyesetűnek olvassák, s ez olyan 
jelentést kölcsönöz a szavaknak, mely jól illeszkedik a szövegkörnyezetbe. Eszerint Isten nem 
tiszteli a kevélyt és a gőgöst, s közelről néz rájuk– azaz megveti őket, míg a szegényt és 
alázatost illetően, akik látszólag nagy távolságra vannak tőle, úgy viseli a gondjukat, mintha 
közel lennének Hozzá. Egyesek a ידע yada igét az összetörni kifejezéssel fordítják, s ennek 
jelentése az, hogy Isten, miközben kegyesen bánik az alacsony sorsúakkal, eltiporja az 
erőseket, akik a saját gazdagságukkal dicsekednek. Kétséges azonban, hogy bármi efféle 
jelentésbeli finomítást kell kapcsolnunk Dávid szavaihoz, mivel elegendő csak arra 
következtetni, hogy itt a korábban tett kijelentését ismétli, miszerint a felséges Isten figyel 
arra, amiről úgy vélhetnénk, hogy elkerüli a figyelmét. Korábban olvastuk: „Kicsoda hasonló 
az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik? A ki magát megalázva, tekint szét 
mennyen és földön” (Zsolt113:5-6). Az igeszakasz jelentése tehát az, hogy jóllehet Isten 
dicsősége messze felette áll a mennynek, a távolság, amilyen messze van tőlünk, nem gátolja 
Őt meg abban, hogy kormányozza a világot a gondviselésével. Isten felséges, de messziről is 
lát, és nem szükséges helyet változtatnia, mikor leereszkedik hozzánk és a gondunkat viseli. A 
magunk részéről szegények és alacsony sorsúak vagyunk, de a nyomorúságos állapotunk nem 
ok rá, hogy Isten ne viselné a gondunkat. Miközben mi bámulattal szemléljük az Ő 
dicsőségének hatalmas mivoltát, nem szabad hitetlenül kételkednünk abban, hogy atyai 

                                                
2791 “Sed hoc ubique fore notum, non alia de causa mirabiliter servatum fuisse a Deo, nisi quod ejus mandate 
unctus fuerat in Regem.” — Latin. 
2792 A Károli-fordítás szerint: Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri. – 
a ford. 
2793 „Ha [nyomorúságban] sétálok – hebraizmus, jelentése: Ha [nyomorúságban] vagyok.” – Cresswell. 
2794 “Parfera en moy son oeuvre.” — “Elvégzi bennem az Ő munkáját.” 
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gondoskodását ki akarja ránk terjeszteni. A két dolgot itt nagyon helyesen kapcsolja össze 
Dávid, miszerint egyrészről, ha Isten fenségére gondolunk, nem szabad megrettennünk és 
emiatt megfeledkeznünk az Ő jóságáról és nagylelkűségéről, másrészről nem szabad 
elveszítenünk a tiszteletet az Ő fensége iránt, ha az Ő kegyelme leereszkedését szemléljük.2795 

7. Ha nyomorúságban vergődöm. Dávid itt megjelöli az okot, amiért rendíthetetlenül 
úgy tekintette, hogy Isten fellép a megőrizőjeként – még a halálból életre is kelti, amennyiben 
ez szükséges. Az igeszakasz méltó a figyelmünkre, mert a természetünknél fogva annyira 
idegenkedünk a szenvedéstől, hogy azt szeretnénk, ha biztonságban élhetnénk a szenvedés 
nyilainak hatósugarán kívül, s meghátrálunk attól, hogy a halálfélelemmel, mint valami 
teljeséggel tűrhetetlen dologgal közeli kapcsolatba kerüljünk. A veszély legcsekélyebb 
közeledtével azonnal szélsőségesen úgy rettegni kezdünk, mintha a minket fenyegető válságos 
helyzet eleve kizárná az isteni szabadítás reménységét. A hit igazi feladata az élet meglátása a 
halálban is, valamint a bizalom Isten kegyelmében – nem úgy, mintha az egyetemesen kizárná 
a gonoszt a mi esetünkben, hanem mint ami életünk minden pillanatában megelevenít minket 
a halálban. Isten ugyanis különféle próbákkal alázza meg a gyermekeit, hogy a védelmük még 
figyelemre méltóbb lehessen, s a szabadítójukként, valamint a megtartójukként léphessen fel. 
E világban a hívők folytonosan ki vannak téve az ellenségeiknek, s Dávid azt jelenti ki, hogy 
Isten védelme alatt biztonságban lesz minden mesterkedésüktől. Kijelenti: az életbe vetett 
reménysége abban rejlik, hogy Isten kinyújtotta a kezét őt megsegítendő, s ez a kéz 
közismereten legyőzhetetlen, minden ellenség felett győzelmet arat. Mindebből pedig 
megtanulhatjuk: Isten módszere a gyermekeinek gyakoroltatása a folytonos konfliktusokkal, 
hogy mondhatni egy lábbal a sírban riadtan a szárnyai alá menekülve elrejtőzhessenek, ahol 
békességre lelnek. Egyesek az אף aph kötőszót a harag helyett a is kifejezéssel fordítják, így 
az olvasat ekképpen alakul: kinyújtod a kezed fölém is, ellenségeim, stb. Én azonban az 
általánosabban elfogadott értelmezést követtem, mert az teljesebb és természetesebb. 

8. Elvégzi értem az Úr. A גמר gamar igéhez kapcsolódó jelentésbeli kétség az egész 
mondatot bizonytalanná teszi. Néha azt jelenti: visszafizetni, általánosan pedig ráruházni, 
mert gyakran használatos az ingyenes kegyességre.2796 A szövegkörnyezet azonban látszólag 
más jelentést követel meg, mert mikor okként adatik hozzá a szöveghez, miszerint Az Úr 
kegyelme örökkévaló, s nem hagyja cserben a keze munkáját, akkor a jobb értelmezés 
látszólag ez: elvégzi értem az Úr, azaz továbbra is kimutatja, hogy gondoskodik a 
biztonságomról, s tökéletességre viszi, amit elkezdett. Egyszer már megszabadulván az isteni 
kegyelem által, a zsoltáros arra a következtetésre jut, hogy ami elvégeztetett, az majd 
tökéletesíttetik, mert Isten természete nem változik, s Ő nem képes megfosztani Magát a saját 
jóságától. Kétségtelen, hogy a jó reménységet úgy lehet fenntartani a veszélyben, ha az isteni 
jóságra szegezzük a tekintetünket, melytől a szabadulásunk függ. Istent a Maga részéről 
semmiféle kötelezettség sem terheli, mikor puszta jótetszéséből megígéri, hogy képviseli az 
érdekeinket. Dávid a legjobb okból jut arra a következtetésre, hogy a neki megadott 
szabadítás nem lesz korlátozott és tovatűnő jellegű. Ezt tovább erősíti azzal, ami hozzátesz: 
Isten számára lehetetlen a munkájának tökéletlen, vagy befejezetlen állapotban hagyása, 
amiképpen az emberek szoktak cselekedni a fáradtságuk, vagy csömörük következtében. 
Dávidot tehát úgy kell értenünk, mint aki ugyanabban az értelemben teszi ezt a kijelentést, 
melyben Pál is mondja, hogy „megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása” 
(Rm11:29). Az emberek nagyon csekély okokból is félbehagyhatják a munkát, amit először 
ostobán felvállaltak, de amitől aztán a következetlenségük folytán eltértek, vagy, mert 
kénytelenek azt feladni, ugyanis erejüket meghaladó dolgot próbálnak megtenni. Semmi 
ilyesmi nem történhet azonban Istennel, ezért nincs okunk azt feltételezni, hogy a beteljesedés 
                                                
2795 “Ne nons oste le goust de sa bonte, et benignite: d’autre part aussi afin que sa bonte par laquelle il daigne 
bien s’abbaisser jusques a nons, ne diminue rien de la reverence que nous devons a sa gloire.” 
2796 “Il signifie aucunefois Rendre, recompenser, et mesme generalement ottroyer,” stb. 
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iránti reménységünk meghiúsul. Semmi, csak részünkről a bűn és a hálátlanság szakítja meg 
az isteni jóság folytatólagos és változatlan menetét. Amit szilárdan felfogunk a hitünkkel, azt 
Isten soha nem veszi el tőlünk, s nem engedi kicsúszni a kezeink közül. Mikor kijelenti, hogy 
Isten tökéletesíteni fogja a népe szabadítását, azzal Dávid nem a lustaságot bátorítja, hanem a 
hitét erősíti, és önmagát serkenti az imádkozásra. Mi az oka az istenfélők által érzett 
aggodalomnak és félelemnek, ha nem a saját gyengeségük, és az Istentől való teljes 
függőségük tudata? Ugyanakkor azonban teljes bizonyossággal támaszkodnak Isten 
kegyelmére, „meg lévén győződve arról” amint Pál írja a filippibelieknek, „hogy a ki 
elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig” (Fil1:6). A tanítás 
hasznának annak kell lennie, hogy emlékezzünk rá, mikor elbukunk, vagy az elménkben 
ingadozásra hajlunk: mivel Isten munkálta ki bennünk az üdvösség kezdetét, Ő be is fogja azt 
fejezni. Ennek megfelelően kell imádkozásba kezdenünk, hogy a saját tudatlanságunk folytán 
ne zárjuk el a hozzáférésünket az isteni jóság ama folytonos folyamához, amely a 
kimeríthetetlen forrásból árad felénk. 



 1293 

139. zsoltár 
 
Ebben a zsoltárban Dávid, hogy elutasítsa a megtévesztő palástot, ami alatt a legtöbb 

ember menedéket keres, s levetkőzze a képmutatást, hosszasan időzik a mellett az igazság 
mellet, mely szerint semmi sem kerülheti el Isten figyelmét – olyan igazság ez, melyet az 
ember eredeti kialakításával szemléltet. Az, Aki ugyanis az anyánk méhében formált minket, 
és megadta minden tagunknak a maga feladatát és funkcióját, bizonyos, hogy nem lehet 
tudatlan a cselekedeteinket illetően sem. Ettől az elmélkedéstől megélénkülve a kellően 
tisztelettudó istenfélelemre kijelenti, hogy semmi szimpátiát sem érez az istentelen és profán 
emberekkel szemben, s azért könyörög Istennek a tudatos becsületesség magabiztosságával, 
hogy ne hagyja őt el az élete során.2797 

 
1. Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. 
2. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. 
3. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. 
4. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! 
5. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. 
6. Csodálatos előttem e tudás, magasságos,2798 nem érthetem azt. 
 
1. Uram, megvizsgáltál engem. Dávid a zsoltárja legelején kijelenti: nem azzal az 

elképzeléssel lép Isten elé, hogy bármit is képes lesz elleplezni, ahogyan a képmutatók jutnak 
előnyökhöz a titkos menedékeikből a bűnös élvezetekbe merüléshez, hanem akarattal tárja fel 

                                                
2797 Ezt a zsoltárt sokszor csodálták a kijelentéseinek pompája, a stílusának emelkedettsége, valamint a képeinek 
változatossága és szépsége miatt. Lowth püspök a 29. előadásában a héber pásztorköltemények közé sorolja a 
104. zsoltár mellett, mind a költemény vezetése miatt, mind a szépség folytán. „Ha az előbbi felül is múlja”, 
mondja „(s talán így is van) a téma eltervezése, beosztása és elrendezése alapján, a kijelentéseinek, képeinek és 
jelképeinek fennköltsége és eleganciája alapján semmivel sem marad alul ahhoz viszonyítva”. „Egyéb 
kiválóságai mellett”, mondja Mant püspök, „semmi sem bámulatosabb, mint az a finom jártasság, amellyel az 
Istenség tökéletességeit részletezi. A zsoltárosnak az Úr mindenütt jelenvalóságába és mindentudóságába vetett 
hitét írja le az elején – a legélénkebb kifejezések páratlan és gyönyörű változatosságával. Nem is lehet semmi 
fennköltebb, mint a legnemesebb és legmagasztosabb képek összessége a 7. és azt követő igeversekben, 
összemérhetően a teremtett természet korlátaival, amivel a zsoltáros Isten végtelenségének valamilyen fogalmát 
igyekszik belevésni az elménkbe”. Ha összevetjük ezt a szent költeményt a klasszikus ókor bármely 
himnuszával, melyeket a pogány istenségek tiszteletére írtak, a benne foglalt kijelentések roppant 
felsőbbrendűségének mindenkit meg kell győzni, hogy Dávid és az izraeliták, jóllehet más vonatkozásban alatta 
maradtak néhány más népnek, a vallásos tudás terén felülmúlták azokat. Egyetlen ókori filozófus sem jutott el 
soha Isten tökéletességeinek és erkölcsi kormányzásának ennyire felséges nézeteire, mint a héber próféták. S 
hogyan adunk számot erről a különbségről, ha nem annak feltételezésével, hogy a héberek vallása isteni eredetű? 
Bármely más feltételezéssel ezek a zsoltárok nagyobb csodát képeznek, mint bármely, Mózes által feljegyzett 
csoda. 
Horsley püspök Dávid koránál későbbi időszakra teszi a zsoltár megírását. „A nyelvezet gyakori kaldeus 
szófordulatai”, mondja, „nem túl nagy antikvitásra utalnak”. Dr. Adam Clarke ugyanezen az alapon azt állítja, 
hogy nem Izrael édes dalnoka írta, hanem a fogság idején, vagy utána keletkezett. Más kritikusok viszont úgy 
tartják, hogy a benne található néhány kaldeaizmus nem ad alapot az efféle véleményekhez. „Nem értem, 
miképpen képes”, mondja Jebb „bármelyik kritikus ezt a zsoltárt Dávidon kívül másnak tulajdonítani. Minden 
sor, minden gondolat minden kifejezés-fordulat és átmenet az övé, és csakis az övé. Ami a két előforduló 
kaldeaizmusból származtatott érveket illeti (רבעי a רבצי helyett, és עריך a צריך helyett), nos ezek valóban 
haszontalanok. Ezek a kaldeaizmusok tulajdonképpen csak az egyik betű valamely rá nagyon hasonlító másikkal 
történő helyettesítései, melyeket a másoló könnyen eltéveszthetett, különösen ha ismerte a kaldeus népnyelvet. A 
Dávid szerzősége melletti erkölcsi érvek azonban olyan erősek, hogy legyőznek bármiféle szóbeli, vagy inkább 
szó szerinti kritikát, még ha az ellenvetések félelmetesebbek is lennének, mint amilyenek valójában.” – Jebb’s 
Literal Translation of the Psalms, 2. kötet. 
2798 “C’est par dessus moy et ma capacite.” — Széljegyzet. “Azaz, felettem és a képességeim felett álló.” 
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a szíve legmélyebb zugát is úgy a vizsgálathoz, mint aki meg van arról győződve, hogy Istent 
nem lehet becsapni. Te vagy az, ó Uram, aki minden titkos gondolatot felfedsz, mert semmi 
sem kerülheti el a Te figyelmedet. Ezek után a részletekkel foglalkozik, hogy bemutassa: Isten 
ismerte az egész életét, Aki minden mozdulatát figyelte – mikor aludt, mikor felkelt, s mikor 
járt-kelt. A רע rea szó, amit gondolatnak fordítottunk, jelent barátot, vagy társaságot is, 
aminek alapján egyesek így értelmezik az igeszakaszt: messziről érted, mi van hozzám a 
legközelebb, s ez a jelentés jobban kiemeli a lényeget, mint bármely másik, ha egy példával is 
alátámasztható. Az utalás tehát nagyon helyes a tényre, hogy Isten a legtávolabbi tárgyakat is 
úgy szemléli, mint a legközelebbiket. Egyesek a messziről helyett az előzőleg szót használják, 
mintha ezt mondta volna: ó Uram, minden gondolat, mely megfogan a szívemben, Előtted 
már előzőleg ismert. Én azonban más jelentést tartok jobbnak, mely szerint Isten nincs 
bezárva a mennybe, a nyugalom állapotába merülve, és nem közönyös az emberek dolgai 
iránt az epikureánus elképzelésnek megfelelően, s bármennyire is messze legyünk Tőle, Ő 
mindi közel van hozzánk. 

A héber דרה zarah szó jelentése ugyanúgy kiválogat is, mint felfogni, ezért nagyon 
helyesen így is olvashatjuk a harmadik verset – kiválogatod az útjaimat,2799 ami a jelképes 
kifejezése bármi titkos világosságra hozatalának. Az olvasóra hagyjuk a választást, mert az 
másik, általam adott fordítás is helyes. További véleménykülönbség áll fenn a fordítók között 
az igevers utolsó mondatának vonatkozásában is. A סכן sachan ige hifil ragozásban, mint itt 
is, azt jelenti: sikeressé tenni. Ez egyeseket arra vezetett, hogy úgy véljék, Dávid itt hálát ad 
Istennek, amiért sikerrel koronázta meg a cselekedeteit. Ez a jelentés azonban egyáltalában 
nem illik a zsoltáros szavainak jelentéséhez a szövegkörnyezet alapján, mert ő nem a 
hálaadásról beszél. Ugyanúgy erőltetett a mások által adott ama jelentés, mely szerint 
megismertetted, vagy megszoktattad velem az én útjaimat,2800 mintha azért dicsérné Istent, 
hogy bölcseséggel és józan belátással ruházta fel. Jóllehet az ige hifil ragozásban szerepel, én 
mégsem vonakodtam semleges jelentést tulajdonítani neki – Uram, megismerted az én 
útjaimat, ezért azok tudottak a Számodra. 

4. Mikor még nyelvemen sincs a szó. A szavak kettős jelentést is megengednek. 
Egyesek szerint azt jelentik: Isten már azelőtt tudja, mit akarunk mondani, mielőtt a nyelvünk 
megformálná a szavakat, mások szerint azt, hogy ha egy szót sem szólunk, és hallgatással 
próbáljuk elrejteni titkos szándékainkat, nem kerülhetjük el az Ő figyelmét. Mindkét fordítás 
ugyanannak felel meg, ezért nincs semmi következménye, hogy melyiket fogadjuk el. A 
közvetíteni szándékozott elképzelés az, hogy miközben a nyelv az ember gondolatainak 
mutatója a kommunikáció nagy közvetítőjeként, Isten, Aki ismeri a szívet, független a 
szavaktól. S az immár kötőszóval a zsoltáros hangsúlyosan mutat rá: a lelkünk legmélyebb 
zugai is nyitva állnak Előtte. 

                                                
2799 Piscator, Campensis, Pagninus, Luther és az angol változat a „kiválogatod” kifejezést használják. Ez 
kétségtelenül azt a jelentést kölcsönzi az eredeti szövegnek, amit az angol Biblia széljegyzetben „megrostáltnak” 
nevez. Az itt használt דרה zarah ige jelentése szétszórni, megrostálni, elkülöníteni, elválasztani, s itt azt jelenti, 
hogy amiképpen az emberek elválasztják a gabonát a pelyvától, úgy választja külön Isten a jót és a rosszat az 
emberek napi viselkedésében. A Septuaginta olvasata ezért εξιχνιασας, „megvizsgáltad”. Hare püspök, aki a 
„kiválogattad” kifejezést használja, a vadászattól kölcsönzött hasonlatnak véli. „A megrostálás”, mondja Secker 
érsek, „bárdolatlannak tűnik. De Mudge rátalált a megszűrés kifejezésre, ami bár némileg különböző, nagyon jól 
ideillik.” 
2800 “Fecisti assuescere vias meas.” — Latin. 
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Az ötödik verset egyesek ekképpen olvassák: elöl és hátul megformáltál engem,2801 de 
a צור tsur gyakran jelenti azt, hogy bezárni, s Dávid itt kétségkívül azt mondja: körül volt 
véve minden oldalról, s úgy vizsgálta Isten, hogy nem volt számára semerre sem menekülés. 
Az, aki elzárva látja maga előtt az utat, hátrafordul, de Dávid hátrafelé ugyanolyan elzártnak 
találta magát, mint előre. Az igevers másik mondatának ugyanez a jelentése, mert nagyon 
erőltetetten értelmezik azok, akik úgy vélik, mindez arra vonatkozik, ahogyan Isten 
megformál minket, és kézművesként használja a kezét a munkája kivitelezéséhez, s ez nem is 
illik a szövegkörnyezetbe. Sokkal jobb úgy érteni, hogy azt jelenti ki: Isten mondhatni 
ráhelyezvén a kezét az emberekre, szigorú vizsgálat alá vonja őket, ezért egy hajszálukat sem 
mozdíthatják meg úgy, hogy Ő ne tudna róla.2802 

6. Csodálatos előttem e tudás. Két jelentést tulajdoníthatunk a ממני mimmenni szónak. 
Olvashatjuk a nekem, vagy a velem kapcsolatban kifejezéssel, s értelmezhetjük úgy Dávid 
szavait, hogy azt mondja: Isten tudása csodálatosnak látszik egy efféle teremtmény 
megalkotásában, mint amilyen az ember, aki egy régi mondás szavaival élve önmagában is 
egy kicsiny világ. S nem is gondolhatunk bámulat nélkül az emberi test szerkezetében 
megmutatkozó tökéletes ügyességre, s azokra a kiváló tehetségekre, mellyel az emberi lélek 
lett felruházva. A szövegkörnyezet azonban más magyarázatot kíván, ezért azt kell 
feltételeznünk, hogy Dávid, ugyanazt az elképzelést folytatva, melyet már eddig is 
hangoztatott, az ostobaság ellen kiált, mellyel Isten tudását a magunkéval mérjük, pedig az 
csodálatosan a miénk felett áll. Sokan, mikor Istenről hallanak, úgy képzelik el Őt, mint 
önmagukat, s ez a vakmerőség a legelítélendőbb dolog. Nagyon gyakran nem tűrik, hogy az Ő 
tudása nagyobb legyen, mint amit ők maguk képesek a dolgokról felfogni. Dávid, épp 
ellenkezőleg, megvallja, hogy Isten tudása meghaladja az Ő felfogóképességét. Ezzel 
tulajdonképpen azt jelenti ki, hogy szavakkal nem lehet kifejezni az abszolútság eme 
igazságát, amivel minden dolog nyilvánvaló Isten számára, s az Ő tudásának sem korlátai, 
sem mértéke nincsen, ezért azt mi annak csak bizonyos mértékét tudjuk szemlélni, mégpedig 
tudatában lévén a saját ostobaságunknak. 

 
7. Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak? 
8. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. 
9. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: 
10. Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem. 
11. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság 

körülöttem éjszaka lesz, 
12. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség 

olyan, mint a világosság. 
 
7. Hová menjek a te lelked elől? Úgy vélem, itt Dávid ugyanazt az elképzelést 

hangoztatja továbbra is, miszerint lehetetlenség az ember számára bármiféle fortéllyal 
elkerülni Isten szemét. Isten Lelke2803 alatt ezen a helyen nem pusztán az Ő hatalmát kell 
elképzelnünk, mint a Szentírás sok más részében, hanem az értelmét és a tudását is. Az 
                                                
2801 A Septuagintában: επλασας με, megformáltál engem. Hasonlóan fordítja a szír változat. Azok, akik ezt a 
nézetet vallják, úgy tekintik, mintha a יצר yatsar szó lenne a gyökér. „De”, mondja Phillips, „bizonyos, hogy a 
 :szónak kell lenni lesújtani, elnyomni, ostromolni jelentéssel”. Ezért az igevers jelentése צור gyökerének a צרתני
„Úgy elnyomtál, vagy megostromoltál elöl és hátul egyaránt, hogy nem tudok Előled menekülni. Rám helyezted 
a kezedet, így egészen a hatalmadban vagyok. Az egész igeszakasz egy jelkép Istennek az emberrel kapcsolatos 
kimerítő ismereteiről.” – Phillips. „Elől-hátul bekerítettél, azaz tökéletesen ismered minden dolgomat, mintha 
minden oldalról körülöveztél volna.” – Cresswell. 
2802 “Comme mettant la main sur eux pour los arrester par le collet, ainsi qu’on dit, tellement qu’ils ne peuvent 
bouger le moins du monde qu’il ne le scache.” 
2803 Egyes igemagyarázók azt feltételezik, hogy itt az Istenség harmadik Személyéről van szó. 
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emberben a lélek az értelem székhelye, s így vonatkozik ez itt Istenre is, amint az világosan 
kiderül az igevers második részéből, ahol Isten arca alatt az Ő (vele kapcsolatos) ismeretét, 
vagy szemrevételezését érti. Dávid egyszóval úgy érti: nem volt képes az egyik helyről a 
másikra menni a nélkül, hogy Isten ezt ne látta volna, s ne követte volna a szemével a 
mozgását. Azok tévesen alkalmazzák az igeszakaszt, akik az Isten lénye hatalmasságának 
bizonyítékaként hozzák fel, mert jóllehet kétségtelen igazság az, hogy az Úr dicsősége betölti 
a mennyet és a Földet, a zsoltáros pillanatnyilag nem erre tekintett, hanem arra az igazságra, 
hogy Isten szeme átjárja a mennyet és a poklot, így a világ bármely homályos sarkába 
rejtőzve sem lenne képes elbújni Előle. Ennek megfelelően mondja, hogy akár a mennyekbe 
emelkedne, akár a legnagyobb mélységekbe merülne, felülről is, alulról is mezítelen és látható 
lenne Isten számára. A hajnal szárnyai,2804 vagy Luciferéi csodaszép hasonlat, mikor ugyanis 
a Nap a látóhatár fölé emelkedik, hirtelen beragyogja a világ minden zegét-zugát mondhatni a 
repülés sebességével. Ugyanezt a jelképet találjuk a Mal4:2-ben. S az elképzelés az, hogy 
repüljön bár valaki a fény sebességével, akkor sem talál majd búvóhelyet, ami kívül esne az 
isteni hatalom hatókörén. A kéz alatt ugyanis a hatalmat kell értenünk, így a kijelentés azt 
jelenti: bárhogy is próbáljon meg az ember elrejtőzni Isten szeme elől, Ő könnyen elkapja és 
visszahúzza a menekülőt.2805 

11. Ha azt mondom, stb. Dávid itt úgy mutatja be önmagát, mint olyasvalakit, aki 
mindent megpróbál a kimenekülés végett a szorult helyzetéből. Elismervén azonban, hogy 
hiábavaló volt az álmodozás a menekülésről, ezért más orvosságról gondolkodott el, s ezt 
mondja: ha az én sebességem nem is elégséges a kimeneküléshez Isten látóköréből, talán a 
világosság feltételezett eltűnésével a sötétség rejthetne el és juttathatna egy lélegzetvételnyi 
pihenéshez. De aztán ezt is reménytelennek nyilvánítja, mert Isten egyformán lát mind a 
legnagyobb sötétségben, mint délidőben. Véleményem szerint hiba azt feltételezni, amint azt 
teszik egyesek, hogy az igevers két mondatát külön kell választani, és ekképpen olvasni: Ha 
azt mondom, hogy a sötétség elborít engem, sőt az éjszaka lesz olyan a számomra, mint a 
világosság – ami annyit jelentene, hogy a sötétség világossággá válik, így jóllehet ő maga 
nem lát semmit, de mégis láthatóan áll Isten színe előtt. Dávidot inkább úgy kell tekinteni, 
mint aki mindkét mondatban azt fejezi ki, amire vágyik, s arra céloz, hogy ha bármiféle 
rejtekhelyet, vagy kibúvót találna, akkor megengedné magának a szabadosságot.2806 „Ha azt 
mondanám: legalább a sötétség elfedez engem, s az éjszaka lesz a világosság a számomra”, 
azaz abban az értelemben, melyről a rablók, vagy az erdei vadállatok esetében beszélhetünk, 
akik ekkor nagyon szabadsággal fosztogatnak, illetve járnak a prédájuk után. S hogy ez a 
szavak helyes értelmezése, arra a גם gam kötőszóból következtethetünk. Ha valaki nagyon 
szükségtelen megjegyzésnek tartja annak kimondását, hogy Isten vonatkozásában semmi 
különbség sincsen világosság és sötétség között, akkor elegendő az illetőt csak arra 
emlékeztetni, hogy az egész megjegyzés csak azt bizonyítja, micsoda vonakodások és 
hatalmas nehézségek közepette lehet rávenni az embereket arra, hogy nyíltan és fenntartások 
nélkül lépjenek Isten jelenlétébe. Szavakban valamennyien elismerjük, hogy Isten 
mindentudó, de közben senki sem gondolja kétségbevonásnak, amivel titokban egyáltalában 
nem is törődünk, ha minden aggálytól mentesen gúnyoljuk Istent, s még azt a tiszteletet sem 
adjuk meg Neki, amit bármely teremtménytársunknak viszont igen. Szégyelljük, ha az 
                                                
2804 Vagy „a reggeli pirkadat” szárnyai. Az itt használatos שחר sachar szó „a felhőkön látható világosság 
közvetlenül napfelkelte előtt, ami olyan, mintha szárnyai lennének a sebes repüléshez, mert a reggeli pirkadat 
egy pillanat alatt terjed szét a látóhatáron, kelettől egészen napnyugatig.” – Mendlessohn’s Beor. 
2805 Dathe a te kezed kifejezést Isten kegyelmes jelenléteként értelmezi a zsoltáros védelmében, s lehet ez is a 
szavak jelentése. De akár ebben, akár a Kálvin által elmondott értelemben vesszük, miszerint azt fejezik ki, hogy 
az ember a világ bármely részén is legyen, mindenütt Isten hatalma alatt áll, a szavak mindenképpen az Isten 
mindenütt jelenvalóságát szemléltetik, amit Kálvin a zsoltáros fő céljának tekint. 
2806 “C’est plustost que David prononcant ee propos selon son propre sentiment, entend que pourveu qu’il puisse 
estre par quelqne moyen couvert et cache, il aura quelque peu de bon temps”, stb. 
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emberek rájönnek a vétkességünkre, és bizonyságot tesznek róla, de közönyösek vagyunk az 
iránt, amit Isten gondolhat rólunk, mintha a bűneink el lennének takarva és leplezve Előle. Ez 
az elvakultság, ha nem feddik meg hamarjában, hamarosan átváltoztatja a világosságot minket 
illetően sötétséggé, s ezért foglalkozik Dávid oly hosszasan a dologgal, hogy megcáfolhassa a 
hamis elképzeléseinket. Gondoskodjunk hát a kapott feddések megszívleléséről, és serkentsük 
azokkal magunkat, mikor hajlamot érzünk, a zavartalanná váláshoz. 

 
13. Bizony te alkottad2807 veséimet, te takargattál2808 engem anyám méhében. 
14. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te 

cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. 
15. Nem volt elrejtve előtted az én erőm,2809 mikor titokban formáltattam és 

idomíttattam, mintegy a föld mélyében. 
16. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak 

írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök. 
 
13. Bizony te alkottad veséimet. Látszólag ugyanazt a témát folytatja, de kissé 

továbbviszi, kijelentvén, hogy nem kell meglepődnünk azon, ha Isten ismeri az emberek 
legtitkosabb gondolatait, mivel Ő formálta a szíveiket és a veséiket. Istent tehát úgy mutatja 
be, mint az ember veséiben, mint az ő törvénykezésének központjában üldögélő királyt, s 
rámutat: nincs semmi alapja a csodálkozásnak, ha a szívünk minden labirintusa és zegzuga 
ismert a Számára, Aki mikor még az anyánk méhében voltunk, ugyanolyan világosan és 
tökéletesen látott minket, mintha nappali világosságban álltunk volna Előtte. Adja ez 
tudtunkra a célt, amiért Dávid az ember eredeti formáltatásáról beszél. A téma ugyanaz a 
következő igeversben is, ahol a használt kifejezések vonatkozásában némi kétértelműséggel 
mégis kellően világossá és nyilvánvalóvá válik, hogy Dávid arra céloz: csodálatos, mind a 
félelem, mind a bámulat kiváltására tervezett módon formáltatott,2810 s ezért tör ki Isten 
dicséretében. Egyetlen nagy oka van a testi biztonságérzetnek, melybe beleesünk, ez pedig 
nem más, mint hogy nem vesszük fontolóra, milyen páratlan módon alkotott meg minket 
először az isteni Alkotónk. Ebből a konkrét példából kiindulva utal Dávid általánosságban 
Isten összes munkájára, melyek, mint megannyi csoda, alkalmasak arra, hogy felkeltsék a 
figyelmünket Isten iránt. Az Isten munkáiról kialakított tulajdonképpeni és helyes nézet az – 
amint máshol is említettem – mikor mindent annak tekintünk, ami csodával ér véget. A 
                                                
2807 „A קנה szokásos jelentése a birtokolni, megszerezni, itt azonban azt jelenti: formálni, teremteni. Ennek az 
értelmi különbségnek az oka betudható annak a körülménynek, hogy az arab nyelvben két ige létezik, melynek a 
 megfelelhet, az egyik a birtokol, a másik a formál. Így például az 1Móz14:19-ben Istent a menny és a föld קנה
birtokosának mondja (Károlinál: teremtőjének – a ford.) A Septuaginta a קנה helyén az ος εκτισε, aki teremtette 
kifejezést használja, a Vulgatában pedig a qui creavit szerepel. Emellett a Péld8:22-ben a קנני szó helyén a בראני, 
nemzett, vagy teremtett engem kifejezést olvashatjuk. Ezekből, valamint más igeversekből nyilvánvaló, hogy a 
 szót az ókori igemagyarázók a formálni, vagy alkotni értelemben használták, s láthatóan erre a jelentésre van קנה
szükség az előttünk álló igeversben is, mely összhangban van a következő igével.” – Phillips. 
2808 Az itt szóban forgó „takargatást” szemlélteti a Jób10:11, ahol azt olvassuk, hogy Isten „bőrrel és hússal 
ruházott fel, csontokkal és inakkal fedezett be”. „Ez olyannyira bámulatos cselekedet”, jegyzi meg Horne 
püspök, „hogy a zsoltáros, mielőtt belekezdene a leírásába, nem tehet mást, mint elragadtatásban tör ki a 
gondolattól: ’Magasztallak, mert csodálatosan és félelmetesen alkottál meg engem’.” 
2809 Károlinál: csontom – a ford. “Ou, mon os n’est point cache de toy.” – Széljegyzet. “Vagy, nem volt elrejtve 
előtted az én csontom.” 
2810 „Félelmetesen és csodálatosan alkotva. Soha emberi lény nem adott ennyire tömör és kifejező leírást az 
ember fizikai formáltatásáról. Félelmetesen alkottattunk, mert nincs a testünknek egyetlen mozdulata, vagy 
testtartása sem, amely látszólag ne veszélyeztetné valamelyik izmunkat, vénánkat, vagy inunkat, melynek 
szakadása megsemmisítheti az életünket, vagy az egészségünket. S csodálatosan alkottattunk, mert a 
szervezetünk végtelenül felülmúlja ügyességben, találékonyságban, kivitelezésben és a célirányos 
eszközhasználatban a mechanika legkülönlegesebb és legbonyolultabb nemcsak az ember képességével és 
közreműködésével megalkotott, de az ember által valaha is elképzelt szerkezeteit.” – Warner. 
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kijelentése, miszerint a lelkének jól kell ismernie ezeket, az emberi felfogóképességet messze 
felülhaladó csodákat, nem jelent többet, mint azt hogy alázatos és józan szorgalommal a 
figyelmét és a tehetségét Isten csodálatos munkái olyan mélységű megértésének szenteli, ami 
végül az Ő dicsősége hatalmasságának imádatához vezethet. Az általa emlegetett ismeret 
tehát nem az, amely azt állítja, hogy az általa felfoghatatlannak megvallott, csodáknak 
nevezett dolgokat szemléli, vagy az a fajta tudás, amiről a filozófusok állítják, hogy 
rendelkeznek vele, mintha Isten minden titkát képesek lennének feltárni, hanem csak arról a 
vallásos figyelemről Isten munkái iránt, mely serkenti a hálaadás kötelezettségét. 

15. Nem volt elrejtve előtted az én erőm. Azt, hogy Isten elől semmi sincs elrejtve, 
Dávid most azzal a móddal kezdi el bizonyítani, ahogyan az ember kezdetben formáltatott, s 
rámutat Isten felsőbbrendűségére az összes többi kézművessel szemben abban a 
vonatkozásban, hogy azok munkájának a szemük előtt kell lenni, míg Isten az anyánk 
méhében formált minket. Nem nagyon fontos, hogy erőmet, vagy csontomat olvasunk, bár én 
az utóbbit tartom jobbnak. Ezután az anyaméhet hasonlítja a Föld legmélyebb barlangjaihoz, 
vagy zugaihoz. Ha egy kézművesnek valami sötét barlangban kellene megkezdenie a 
munkáját, ahol nincsen semmi világosság, mely segíthetné őt, miképpen fogna hozzá? Mi 
módon folytatná? S miféle mestermű kerülne ki a keze alól?2811 Isten azonban a 
legtökéletesebb munkát végzi sötétben is, mert az embert az anyja méhében formázza. A רקם 
rakam ige, melynek jelentése összeszőni,2812 annak megerősítése és kiemelése végett 
használatos, amit a zsoltáros az imént mondott. Kétségtelen, hogy Dávid jelképesen akarja 
kifejezni azt az elképzelhetetlen ügyességet, ami az emberi test megformálásában mutatkozik 
meg. Mikor megvizsgáljuk egészen az ujjakon lévő körmökig, látjuk, hogy semmi sem 
változtatható meg benne kényelmetlenség nélkül, mint mikor valami szétesik, vagy kikerül a 
                                                
2811 „A jelképet”, mondja Walford, „a barlangok és a Föld egyéb zugainak sötétségétől és homályosságától 
kölcsönzi”. 
 hímezni.” – Phillips. Mant ekképpen fordítja az igeverset: „Senki más, csak Te általad ismerten ,רקם„ 2812
növekedett a testem, melyre ráborult a finom szövésű háló a természet szövőszékéről, s minden titokban és 
sötétségben lett összeszőve”. Miután megjegyezte, hogy a magzat fokozatosan formálódik és növekszik a 
születésig úgy, ahogyan a növények és a virágok a föld alatt, hozzáteszi: „A folyamatot a kötőtűvel, vagy a 
szövőszéken végzett tevékenységhez hasonlítja, mely a színeinek minden gyönyörű változatosságával és 
képeinek arányosságával fokozatosan éri el a tökéletességet a kézműves keze alatt, az előtte fekvő mintának 
megfelelően a selyem, vagy más anyagok nyers tömegéből. Ugyanígy Isten hatalma és bölcsesége által, valamint 
a könyvében előrajzolt terv szerint az alaktalan tömeg átalakul az idegek, vénák, artériák, csontok, izmok, 
hártyák és a bőr legkülönösebb, egymással mesteri módon összeszőtt és kapcsolt szövetévé, amíg végül a 
minden végtaggal és arcvonással ellátott, harmonikusan változatos emberi testté nem válik, melyek közül egyik 
sem látszott jobban a kezdetben, mint amennyire a képek a selyemgurigán. De, s ez a fő dolog, amit a zsoltáros 
hangoztat, miközben az emberi kézművesnek a legtisztább világosságra van szüksége a feladata ellátásához, az 
isteni kézműves mester a sötétben is lát, s minden csodáját a sötét és szűk méhbe zártan végzi el”. Lowth püspök 
azt feltételezi, hogy ennek a hasonlatnak a teljes jelentését és szépségét mindaddig nem értjük meg, amíg észre 
nem vesszük, hogy a zsoltáros a hímzés művészetére utal, amit a zsidók szent célokra űztek a papi ruhák és a 
sátor bejárati függönyeinek díszítése végett. „Ebben a legtökéletesebb ódában, a 139. zsoltárban”, mondja, „mely 
a mindenütt jelenvaló Istenség hatalmas mivoltát, valamint az isteni kézművesnek az emberi test 
megformálásáéban megmutatkozó bölcsességét ünnepli, a szerző a frígiai kézművesek legkifinomultabb 
művészetétől származtatott hasonlatot használja: mikor titokban formáltattam, mikor kötőtűvel lettem 
összeszőve a föld mélységeiben. Bárki is veszi ezt észre (igazság szerint nem lesz képes felfedezni a szokásos 
fordításokban), s egyidejűleg gondol az emberi test csodálatos mechanizmusára, a vénák, artériák, rostok és 
hártyák különféle alkalmazásaira, az egész mű ’leírhatatlan szövetére’, az valóban megérezheti ennek a jól 
alkalmazott hasonlatnak a szépségét és báját. Sokat nem fog azonban meglátni az erejéből és fennköltségéből, ha 
nem tud arról, hogy a kötögetés egész művészete teljes mértékben a szentélyben történő felhasználásra 
szenteltetett, az isteni törvény közvetlen előírása alapján főképpen a papi ruhák egyes részeinek, valamint a sátor 
bejárati függönyeinek előállítására használták (2Móz28:39, 2Móz26:36, 2Móz27:16, v. ö. Ezék16:10, 13, 18). A 
költő tehát az isteni kézműves bölcseségét hasonlítja össze a legtiszteletreméltóbb emberi művészetekkel – azzal 
a művészettel, mely azáltal vált kitüntetetté, hogy teljes mértékben vallási céloknak szenteltetett, a művei pedig 
annyira kifinomultak voltak, hogy még a Szentírás is természetfeletti vezetést tulajdonít azoknak. Lásd 
2Móz35:30-35.” – Lowth’s Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews, 1. kötet. 
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helyéről, s mi lenne, ha az egyes részeit a felsorolás tárgyává kellene tennünk?2813 Hol van az 
a hímzőnő, aki – minden munkájával és tehetségével egyetemben – képes lenne megalkotni 
ennek a bonyolult és szerteágazó szerkezetnek akár csak a századrészét? Nem kell tehát 
csodálkoznunk azon, ha Isten, Aki ilyen tökéletesen alkotta meg az embert az anyaméhben, 
pontosan ismeri őt az után is, hogy kikerült a világba. 

16. Látták szemeid az én alaktalan testemet, stb. Az embriónak, mikor először 
megfogan az anyaméhben, nincs formája, s Dávid arról beszél, hogy Isten már akkor ismerte 
őt, mikor még csak alaktalan tömeg volt, το κυημα, ahogyan a görögök nevezik, mert a το 
εμβρυον nevet a magzatnak a fogantatás után adják, a születésig. A nagyobbtól a kisebb felé 
haladva érvel. Ha már akkor ismerte őt Isten, mielőtt bármilyen konkrét formát öltött volna, 
akkor most még sokkal kevésbé kerülhetné el a figyelmét. Hozzáteszi: minden be volt írva az 
Ő könyvébe, azaz, a formálódásának egész módszere jól ismert volt Isten előtt. A könyv 
jelkép, melyet az emberek között általánosan uralkodó gyakorlattól kölcsönzi, akik 
könyvekkel és kommentárokkal segítik az emlékezetüket. Bármi is a tárgya Isten ismeretének, 
azt olvassuk, hogy írásban rögzítette, mert Neki nincs szüksége segítségre az emlékezete 
számára. Egyesek a ימים yamim szót alanyesetben olvassák: mikor a napok készültek, s ennek 
megfelelően így fordítják az igeszakaszt: Minden csontom be volt írva a Te könyvedbe, 
Uram, a világ kezdete óta, mikor először a napokat formáltad, de mikor azok ténylegesen még 
nem léteztek. A másik a természetesebb jelentés, miszerint az emberi test különböző részei az 
idő múlásával készültek, mert az első csírában még nem történik meg a részek elrendezése, 
vagy a tagok arányosítása, ám ahogyan fejlődik, fokozatosan felveszi a formáját.2814 S van 
még egy dolog, amiben a fordítók különböznek. Miután a לא, lo kötőszóban az  א, aleph betű 
gyakorta felcserélhető a ו vav betűvel, egyesek לו, neki-t olvasnak, mások לא, nem-et. Az első 
olvasat szerint az igeszakasz értelme az, hogy jóllehet a test fokozatosan formálódik, mindig 
is egy és ugyanaz volt Isten könyvében, Aki nem függ a munkája beteljesítésének 
időpontjától. Elég jó jelentés érhető el azonban úgy is, ha változtatás nélkül ragaszkodunk a 
tagadó kötőszóhoz, nevezetesen hogy bár a tagok a napok múlása során formálódtak, egyikük 
sem létezett, s a tagok között rend, vagy különbség sem állt fenn a kezdetben, hanem csak egy 
formátlan lényegiség. S így a bámulatunk Isten ama gondviselésére irányul, mely fokozatosan 
formát és szépséget ad a zavaros masszának.2815 

 
 17. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak 

summája! 
18. Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok. 
 
17. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid. Ugyanaz a héber szó, a רעה reah 

szerepel itt is, mint a második versben, melynek jelentése gondolat, és nem társaság, vagy 
barát, ahogyan sokan fordították a kaldeus fordító után azzal az elképzeléssel, hogy a 
zsoltáros már az igaz és a gonosz közötti különbségre tár rá. A szövegkörnyezet azonban 
megköveteli, hogy továbbra is úgy tekintsük őt, mint aki még mindig az isteni gondviselés 
páratlan kiválóságáról beszél. Ezért megismétli – s nem ok nélkül – amit korábban mondott, 
mert mi kétségtelenül elhanyagoljuk, vagy alábecsüljük Isten mély bölcsességének 
                                                
2813 “Que sera-ce donc quand on viendra a contempler par le menu chacune partie?” 
2814 „Ezek (a tagjaim) naponta formáltattak, vagy formálódnak. Nem azonnal alakultak ki, hanem fokozatosan, 
naponta növekedvén erőben és méretben. Ez a kifejezés valószínűleg zárójeles, így az igevers utolsó szavai 
azoknak a dolgoknak a beírására vonatkoznak, melyeket korábban említett Isten feljegyzéseiről.” – Phillips. 
2815 „Ez azt jelenti”, mondja Warner, „hogy volt idő, amikor ezek a különleges részek, melyekből az én formám 
összeáll, még nem léteztek. Valamennyinek a csíráját Te ültetted be a kezdetben, majd hatalmaddal, 
bölcsességeddel és jóságoddal fokozatosa érlelted arra a mechanizmusnak arra a csodálatos darabjára, melyet az 
emberi test formája mutat”. Phillips másként fordítja a mondatot: „És közülük egy sem maradt el. Az 
alakításommal kapcsolatos egyetlen részlet sem maradt ki a Te feljegyzéseidből.” 
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egyedülálló bizonyítékait, melyek az ember teremtésében, valamint az egész élete felett 
gyakorolt felügyeletben és kormányzásban mutatkoznak meg. Egyesek így olvassák: milyen 
ritkák a Te gondolataid, de ez csak elhomályosítja a jelentést. Elismerem, hogy ezt a szót 
megtaláljuk a szent történelemben is (1Sám3:1), ahol az Úr kijelentéseit mondja ritkáknak Éli 
idejében. De maga a szó drágát is jelent, s számunkra elegendő annak a jelentésnek a 
megtartása, amely mentes minden kétértelműségtől. A kifejezést Isten gondolataira 
vonatkoztatja, melyek kívül esnek az ember ítélőképességének határain. Lényegében ugyanezt 
jelenti, amit azok summájáról tesz hozzá, miszerint ez akkora, hogy képes elborítani az 
emberek elméit. A zsoltáros felkiáltása azt sugallja nekünk, hogy az emberek nem volnának 
olyan tompák a felfogásban, vagy inkább nem lennének annyira érzéketlenek, akkor 
meghökkennének Isten titokzatos útjaitól, s alázatosan és reszketve járulnának Isten ítélőszéke 
elé ahelyett, hogy vakmerően azt gondolnák: képesek azt kikerülni. Ugyanezzel az igazsággal 
hozakodik elő a következő igeversben is, miszerint ha bárki megpróbálja összeszámolni Isten 
rejtett ítéleteit, vagy tanácsvégzéseit, azok végtelensége több, mint a tenger fövenye. A mi 
képességeink következésképpen a legcsekélyebb részét sem képesek felfogni. Ami pedig ez 
után következik – felserkenek s mégis veled vagyok – a fordítók különbözőképpen fordították 
a szavakat. Nekem azonban kétségem sem fér hozzá, hogy a szavak csak annyit jelentenek: 
Dávid, minden egyes felébredése után új alkalmat talált arra, hogy Isten rendkívüli 
bölcsessége felett elmélkedjen. Mikor a felserkenésről beszél, akkor itt nemcsak egy napra 
kell gondolnunk, hanem annak megfelelően, amit az isteni bölcsesség felfoghatatlan nagysága 
által lekötött gondolatairól mondott, azt teszi hozzá, hogy minden egyes ébredéskor új okot 
talált a bámulatra. Így jutunk el Dávid szavainak valódi jelentéséhez, miszerint Isten 
gondviselő kormányzása a világban olyan, hogy semmi sem képes Őt elkerülni, még a 
legmélységesebb gondolatok sem. S jóllehet sokan vetik magukat bolond módon a bűn 
mindenféle szélsőségébe azzal az elképzeléssel, hogy Isten soha nem fedezi fel őket, mégis, 
hiába folyamodnak rejtekhelyekhez, ahonnan bárhogyan is vonakodnak, napvilágra kell 
jönniük. Ezt az igazságot jobban tesszük, ha komolyabban is fontolóra vesszük annál, 
amennyire ezt általában tesszük, mert miközben vethetünk egy pillantást a kezeinkre és a 
lábainkra, s elégedetten fedezhetjük fel alakunk eleganciáját, száz között egy, ha van, aki az 
Alkotójára is gondol. Csak ha valaki felismeri, hogy életünk Istentől származik, akkor jut el 
arra a nagy igazságra, hogy aki a fület, a szemet, és a megértő szívet alkotta, Maga is hall, lát, 
és ismer mindent. 

 
19. Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem! 
20. A kik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid. 
21. Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é? 
22. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek!2816 
23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és 

ismerd meg gondolataimat! 
24. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj 

engem ennek az életnek az útján!2817 
 
19. Vajha elvesztené, stb. Természetellenes megpróbálni, mint tették egyesek 

összekapcsolni ezt a megelőző verssel. S az sem látszik helyesnek, hogy a szavakat egy 
kívánság kifejezésének tekintsük: „Szeretném, ha”, vagy „Ó bárcsak elvesztené Isten a 
gonoszt”. S nem csatlakozhatunk azok elképzeléséhez sem, akik úgy vélik: Dávid a gonoszok 
kivágattatásán örvendezik. A mondat nekem másfajtának tűnik, szerintem inkább az isteni 
                                                
2816 “Je les ay tenus pour mes ennemis.” — “Ellenségeimnek tartom őket.” 
2817 A Károli-fordítás szerint: az örökkévalóság útján – a ford. “Via seculi.” — Latin. “En la voye du siecle.” 
— A francia kommentárban széljegyzetként ezt olvassuk: “C’est, de ce monde;” — “Azaz, e világ útján.” 
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ítéleteket veszi górcső alá, s így fejlődik tovább a kegyességben és Isten nevének félelmében, 
valahányszor csak Isten bosszút áll az istenteleneken. Kétség sem férhet hozzá, hogy Isten 
célja példát statuálni velük, hogy a választottai az ő megbüntetésükből megtanulják 
elszigetelni magukat a társaságuktól. Dávid maga is készségesen hajlott az Isten félelmére és 
tiszteletére, ám más szentekhez hasonlóan mégis szüksége volt bizonyos fékekre, amint 
Ézsaiás mondja, „ha Isten ítéletei megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai” 
(Ézs26:9), hogy meg is maradjon az istenfélelemben. Ugyanakkor a felől sincs kétségem, 
hogy a zsoltáros a becsületessége tanújaként lép Isten elé. Mintha azt mondaná: szabadon és 
őszintén lép Isten ítélőszéke elé, nem úgy, mint az Ő nevének gonosz megvetői közül egy, 
akikkel semmiféle kapcsolatban sem áll. 

20. A kik gonoszul szólnak felőled. Jelzi, meddig mennek el a gonoszok, amíg Isten 
megkíméli őket, s tartózkodik attól, hogy bosszút álljon rajtuk. Nemcsak arra a 
következtetésre jutnak el, hogy bármiféle bűnt elkövethetnek büntetlenül, hanem nyíltan 
káromolják is a Bírájukat. Megemlíti, hogy gonoszul szólnak, s teszi ezt abban az értelemben, 
hogy nem nagyon igyekeznek a bűneiket hihető kifogásokkal leplezni – mint azok, akik a 
bennük még megmaradt valamicske szégyenérzet miatt valamennyire visszafogják a 
nyelvezetüket – hanem nem rejtik véka alá az Istennel szemben táplált megvetésüket. A 
második mondat, ahol Isten nevének hamis felvételétől beszél egyesek túlontúl korlátozott 
értelemben csak a hamis esküikre vonatkozóként értelmezték. Azok járnak közelebb az 
igazsághoz, akik úgy tekintik: a szóban forgó gonoszok azok, akik Isten nevét hiába veszik 
fel, mikor a saját hiábavaló fantáziájukból kiindulva fogják Őt fel. Tapasztalatból látjuk, hogy 
a legtöbb ember tudatlan Isten mibenlétét illetően, s Őt inkább holtnak, semmint élőnek ítélik. 
Szavakban elismerik Őt a világ Bírájának, de ez az elismerés semmit sem eredményez, mivel 
azon nyomban megfosztják Őt a bírói hivatalától, ami nem más, mint Isten nevének hiábavaló 
felvétele, ami elhomályosítja annak dicsőségét, s bizonyos módon eltorzítja azt. Miután 
azonban a név nem szerepel az eredetiben, s a נשא nasa azt jelenti felemelni, vagy magasan, 
én azt hiszem, az igeszakaszt joggal értelmezzük inkább úgy, hogy gőgös és hamis büszkeség 
jellemzi a viselkedésüket. A dölyfös léleknek eme büszkesége mellé majdnem mindig társul 
az a zsémbelődés, amelyről korábban tett említést. Mi más oka lenne annak, amiért ennyire 
mérges gyűlölettel viseltetnek Isten iránt, mint a gőg és egyrészről a saját emberi 
jelentéktelenségük, másrészről az Isten hatalmának elfelejtése? Ezen az alapon nevezi őket 
Isten ellenségeinek, mert mindenki, akik felmagasztalják magukat az őket megillető hely fölé, 
úgy járnak el, mint a menny ellen háborúskodó óriások. 

21. Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Annak megemlítésével folytatja, 
milyen nagy haszonnal elmélkedett Istenről. Erre pedig annak megértése vezette – mintegy 
hatásként – hogy Isten ítélőszéke előtt áll, s lehetetlenség elrejtőznie az Ő tekintete elől, Aki 
kiutat minden rejtekhelyet. Ezért elhatározta, hogy szent és kegyes életet fog élni, Isten 
megvetőivel szembeni gyűlöletének kifejezésével tulajdonképpen a saját maga 
becsületességét jelenti ki. Nem azt jelenti ez, hogy mentes lenne minden bűntől, hanem azt, 
hogy odaszánta magát a kegyességre, s szívből megvetett mindent, ami azzal ellentétes. A 
kegyességhez való ragaszkodásunk belsőleg hibás, ha nem váltja ki a bűn olyan gyűlöletét, 
amilyenről Dávid beszél itt. Ha az Úr háza iránti ama buzgóság ég a szívünkben, melyet 
másutt említ (Zsolt69:10), akkor megbocsáthatatlan közönyösség lenne csendben nézelődni, 
mikor igazságos törvényét megsértik, sőt, mikor szent nevét lábbal tapossák a gonoszok. Ami 
az igevers utolsó szavát illeti, a קוט kut, melynek jelentése vitatkozni, vagy civakodni, itt 
fordítható ugyanabban az értelemben, mint hitpaél ragozásban, hacsak nem feltételezzük, 
hogy Dávid itt konkrétan arra gondolt: úgy lángra lobbant, ami az elméjét a velük folytatandó 
vitatkozásra serkentette. Látjuk tehát, hogy tevékenyen fellépett Isten dicsőségének 
védelmében, tekintet nélkül az egész világ gyűlöletére, s a gonoszság minden munkásával 
vívta a háborút. 
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22. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket. Szó szerint: a gyűlölet tökéletességével gyűlölöm 
őket. A korábbi igazságot ismétli meg, miszerint oly nagyra becsülte Isten dicsőségét, hogy 
semmiféle közösséget sem vállalt az azt megvetőkkel. Általánosságban azt mondja, hogy 
semmiféle támogatást sem adott a sötétség cselekedeteinek, mert bárki, aki szemet huny a bűn 
felett, és a hallgatásával bátorítja azt, gonoszul elárulja Isten ügyét, Aki az igazságosság 
védelmét a mi kezünkbe tette le. Dávid példájának arra kell tanítania minket, hogy fennkölt és 
bátor lélekkel emelkedjünk a gonoszok minden ellenségeskedésének figyelembe vétele fölé, 
mikor Isten tisztessége kerül szóba, s inkább tagadjunk meg minden földi barátságot, mintsem 
hamis módon cinkosként kecsegtessük azokat, akik mindent megtesznek, hogy az isteni 
nemtetszést magukra vonják. Több figyelmet kell ennek szentelnünk, mert a kifinomult érzék, 
mellyel viseltetünk a saját érdekeink, tisztességünk és kényelmünk iránt, arra késztet, hogy 
vonakodás nélkül azonnal vitába szálljunk, ha valaki minket sért meg, de nagyon is félénkek 
és gyávák vagyunk Isten tisztességének védelmében. Azaz, miután mindenki a saját maga 
érdekeivel törődik, az egyetlen dolog, ami kiváltja a nemtetszésünket, ellenkezésünket és 
harcunkat, a nekünk okozott sérelmek megbosszulása, de senki sem érzi magát érintettnek, ha 
Isten fenségét gyalázzák meg. Másrészt viszont az Isten iránti heves buzgóságunk 
bizonyítéka, ha nemes szívvel engesztelhetetlen háborút hirdetünk a gonoszok, és Isten 
gyűlölői ellen ahelyett, hogy a kegyeikért udvarolnánk az isteni elrendeléstől való 
elidegenedés árán. Meg kell azonban említenünk, hogy a zsoltáros által említett gyűlölet 
inkább a bűnök, semmint az emberek ellen irányul. Nekünk, amennyire csak tőlünk telik, 
békeséget kell fenntartanunk minden emberrel, mindenkinek a javát kell keresnünk, s 
lehetséges, mindenkit kedvességgel és jó szolgálatokkal kell megnyernünk, s csak annyiban 
kell szenvedélyesen szembeszállnunk a neheztelésükkel, amennyire ők Isten ellenségei. 

23. Vizsgálj meg engem, oh Isten. Azért ragaszkodik ehhez, mert az egyetlen ok, 
amiért szembeszegült Isten megvetőivel, mert ő maga Isten őszinte imádója volt, s azt szerette 
volna, ha másokról is elmondható lett volna ugyanez. Nem közönséges magabiztosság jele, ha 
ilyen bátran aláveti magát Isten ítéletének. Teljes mértékben meg lévén győződve azonban az 
őszinteségnek a saját hitvallását illetően, nem a kellő megfontolás nélkül állt Isten ítélőszéke 
elé. S nekünk sem szabad azt gondolnunk, hogy azt állította volna: mentes minden bűntől, 
ugyanis nyögött a vétkeinek érzett súlya alatt. A szentek mindabban, amit a saját 
becsületességükről mondanak, továbbra is az ingyenes kegyelemtől függnek. Mégis, mivel 
meg vannak győződve arról, hogy a kegyességük – minden bukásuk és tökéletlenségük 
ellenére – elfogadható az Isten számára, ezért nem kell csodálkoznunk, ha magukban 
szabadságot éreznek a különbségtételre saját maguk és a gonoszok között. S miközben Dávid 
tagadja a szíve kétszínűségét, vagy nem őszinte mivoltát, nem vallja, hogy mentes lenne 
minden bűntől, hanem csak annyit mond, nem szánta oda a gonoszságnak. Az בעצ  otseb 
ugyanis nem valamiféle bűnt jelent, hanem bánatot, szomorúságot, vagy romlottságot, s néha 
jelképesen bálványt is.2818 Az utolsó jelentés azonban nem illik ide, mert Dávid nemcsak a 
babonaságtól, hanem az igazságtalanságtól való mentességét is hangoztatja, amint máshol 
olvashatjuk, hogy az efféle emberek útján „pusztítás és romlás” van (Ézs59:7), mert mindent 
erőszakossággal és gonoszsággal érnek le. Mások úgy vélik, hogy ez utalás a rossz 
lelkiismeretre, mely belső kínokat okoz a gonoszoknak, ez azonban erőltetett magyarázat. 
Dávid szavai egyszerűen csak azt jelentik, hogy noha bűnnek kitett ember volt, mégsem 
szánta magát odaadóan annak gyakorlására. 

                                                
2818 “Car le mot Hebrieu duquel il use en ce passage ne signifie pas indifferemment tout peche, mais douleur et 
fascherie,” stb. —  “A gonoszág bármely útja – a szót a Septuaginta után gonoszságnak fordították, de jelent 
bánatot, bajt, és bálványt is, de itt valószínűleg az előző jelentéssel használja a zsoltáros. A gonoszság útja az a 
bizonyos út, mely bánatot okoz, vagy bánatot eredményez, mint a gonoszok minden útja (Zsolt1:6).” – 
Cresswell. 
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24. És vezérelj engem. Nem látok alapot egyesek véleményéhez, mely szerint ez 
könyörgés, s Dávid büntetésre ítéli magát. Igaz, hogy „a minden földi útja” kifejezés néha a 
halált jelenti, mely mindenki számára közös, de az itt a vezérelj kifejezéssel fordított ige 
gyakrabban szerepel jó, semmint rossz érelemben, s számomra kérdéses, hogy az ennek az 
életnek útja jelentheti-e a halált.2819 Nyilvánvalóan az emberi élet egészét látszik jelenteni, s 
Dávid azért imádkozik Istenhez, hogy életútjának egészen a végéig vezesse. Tudom, hogy 
egyesek az örök életre vonatkoztatják, s nem is tagadható, hogy az eljövendő világot az élet 
teljes terminusa alatt szemléli a zsoltáros, de elegendőnek látszik itt a szavak világos 
jelentésének megtartása, miszerint Isten mindvégig vigyáz majd a szolgájára, aki iránt már 
kegyességet mutatott, s nem hagyja őt el a napjainak felénél. 

                                                
2819 A francia nyelvű kommentárban Kálvin a Józs23:14-re utal. 
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140. zsoltár 
 
Dávid ellenségeinek engesztelhetetlen kegyetlenségét, valamint árulásukat és 

rosszindulatú rágalmaikat panaszolja. A végén, miután könyörgött Istennek a segítségért, és 
kifejezi, hogy ragaszkodik az Ő terve megvalósításához, a szabadulás reménységével, 
valamint az ellenségei felett majdan végrehajtott jogos bosszúval vigasztalja magát. 

 
1. Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. 
2. Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól2820 védj meg 

engemet! 
3. A kik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek. 
4. Nyelvöket élesítik, mint a kígyó;2821 áspiskígyó2822 mérge van ajkaik alatt. 

Szela. 
5. Ments meg, oh Uram, a gonosz kezétől; a zsarnok férfitól védj meg engemet! A 

kik megejteni szándékoznak lépéseimet. 
6. Tőrt hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket; hálót terítettek ösvényem 

szélére, hurkokat vetettek elém!2823 Szela. 

                                                
2820 „Az ember szó ebben a két mondatban először az אדם (ember), majd az איש (férfi) szóval van kifejezve”. — 
Jebb’s Translation of the Psalms, stb. 1. kötet. Károli pontosan így is fordítja, egyes változatokban mindkét 
esetben az ember szó a használatos – a ford. 
2821 Mant fordítása: „A kígyó suhogó nyelve az övék”. „Az itt suhogó-nak fordított ige jelentése ismételt 
mozgatással, vagy súrlódással köszörülni, élesíteni, vagy vibrálni. Bármely esetben a hasonlat, melyet a gonosz 
nyelvre vonatkoztat, szép, és helyénvaló. Én az utóbbit tekintem jobbnak, mert a költőibb képet ad. Lásd 
Parkhurstöt a שנן szóról.” E jelkép szemléltetése végett jegyzi meg Kimchi, hogy „ a kígyó, mikor marni készül, 
kinyitja a száját, sziszeg, és ide-oda mozgatja a nyelvét, mintha a borbély borotvájához hasonlóan élessé tenné 
azt.” 
2822 Az áspiskígyónak fordított eredeti עכשוב, achshub szó a Szentírásban csak ezen a helyen található meg, s 
jóllehet egyértelműen valamely kígyófajt jelent, nem könnyű megállapítani, hogy konkrétan melyiket. Az angol 
Bibliában a vipera szerepel, s miután a szó egy arab igéből származik, melynek jelentése feltekerni, hátrahajtani, 
ez a cselekedet tökéletesen megfelel a vipera viselkedésének, amely maráshoz készülve spirálisan feltekeredik, 
majd ocsmány fejével a tekercs közepéből csap ki. Ez a forma megfelel annak is, ahogyan az alváshoz 
készülődik, egy sor gyűrűbe feltekeredve, a fejével középen.” – (Paxton’s Illustrations of Scripture, 1. kötet, 
428. oldal) Ugyanez azonban megszokott a legtöbb kígyófajnál, ezért lehetséges, hogy ez a név nem valamelyik 
konkrét fajtájukra utal. Egyesek azonban azt állítják, hogy az áspiskígyó másik neve szerepel a Jób20:14-ben 
 melynek neve oly halálos, hogy gyógyíthatatlan, és a kígyómarást a gyors halál követi, ha a sebzett ,(pethen ,פתן)
végtagot nem amputálják. Látszólag ez a Septuaginta véleménye is, mert az ασπις szóval fordít, amiben mind a 
Vulgata, mind Pál apostol követik, aki a Rm3:13-ban idézi ezt a szöveget. Kálvin itt elfogadja az eme 
tekintélyek által szentesített szót. 
„Ami a mérget illeti, megemlíthető, hogy a mérges kígyókban van egy mirigy a szemük alatt, mely a 
méreganyagot rejti, ami aztán egy ki csövön, vagy csatornán át jut el a szájpadlás alatt rejtőző méregfogba. A 
méregfogat a kígyó akarata szerint tudja mozgatni, s kimerevíti, mikor az ellenségébe készül belemarni. Ennek a 
méregnek a helyzete, mely bizonyos értelemben a felső ajak mögött helyezkedik el, nagyon helyesé teszi a 
kifejezést: a viperák mérge az ajkaik alatt van. A héber nyelv használata egyáltalában nem teszi lehetetlenné, 
hogy magát a méregfogat nevezi ebben az igeszakaszban לשון lashon-nak, „nyelvnek”. A kígyóról pedig lehet 
mondani, hogy a nyelvét élesíti, mikor marásra készülve kimereszti a méregfogait. Nem ismerünk más 
magyarázatot, mely következetesebben levezethető lenne az itt alkalmazott kifejezésből.” – Illustrated 
Commentary upon the Bible. 
2823 Az ebben az igeversben szereplő jelképeket a világ keleti régióinak vadászaitól és madarászaitól kölcsönzi, 
akik a vadállatokat, és a nagyobb madarakat különféle ügyes csapdákkal és eszközökkel szokták foglyul ejteni és 
megsemmisíteni. Érdekes körülmény, amint Thevenot is megjegyzi, hogy efféle mesterkedésekkel a keletiek 
embereket is ugyanúgy csapdába ejtenek, mint madarakat és vadállatokat. „A világ legfortélyosabb rablói”, 
mondja, Mant által idézetten, „ebben az országban találhatók meg. Ők valamiféle , lasszóval ellátott szalagot 
használnak, melyet olyan ügyesen vetnek közelről az ember nyakába, hogy soha nem tévesztik el, s egy pillanat 
alatt meg is fojtják vele.” 
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1. Az éneklőmesternek, stb. Én nem tudom rávenni magam, hogy ezt a zsoltárt Dóegra 

korlátozzam, mint teszi azt oly sok fordító, mert a szövegkörnyezet világosan megmutatja, 
hogy Saulról és a tanácsosairól beszél, akik nem szűntek meg bujtogatni a királyt, aki maga is 
kellően fel volt bőszülve Isten egyik szentjének az élete ellen. Miután Dávid Krisztus előképe 
volt, nem kell csodálkoznunk, ha az ördög ügynökei a dühük oly nagy részét zúdították rá. S 
emiatt rosszalja oly hevesen a gyűlölködésüket és az árulásukat. 

A gonosz és zsarnok emberek kifejezés jelenti a meg nem indokolható, a provokálás 
nélkül is a megsemmisítésére irányuló erőfeszítéseiket. Ügyét úgy tárja tehát Isten elé, mint 
aki mindig a békességre törekedett velük, és soha meg nem sértette őket, ezért igazságtalan 
üldözésük ártatlan tárgyát képezi. Ugyanezt a szabályt kell valamennyiünknek betartani, mert 
az erőszak és a gonoszág ellen nyújt Isten segítséget. Dávid nem egyszerűen csak szaporítja a 
feddéseket, ahogyan az emberek szokták a személyes civakodásaik során, hanem azzal nyeri 
el Isten kegyességét, hogy az ártatlansága bizonyítékét szolgáltatja, hisz Neki mindig a jó és 
békeszerető emberek oldalán kell állnia. 

3. A kik gonoszt gondolnak szívökben. Itt a szívük belső rosszindulatával vádolja őket. 
S világos, hogy nem pusztán egyvalakire utal, mert többes számra tér át (elég szokásos 
módon), s a főtől kiindulva a vele együtt vétkes társai vonatkozásában. Valóban, amit 
korábban egyes számban mondott, azt határozatlanul is érthetjük, ahogyan a nyelvészek 
mondják. Általánosságban ismétli meg, amit már megjegyeztem, hogy az ellenségességnek, 
mellyel szembesült, nem benne volt az oka. Ebből megtanuljuk, hogy minél gonoszabbul 
támadnak minket az ellenségeink, s minél árulóbb és alattomosabb tetteket követnek el, annál 
közelebb van a Szentlélek segítsége, Aki saját Maga diktálta ezt az imádságot Dávid szájával. 
A második mondat háromféleképpen fordítható. Szó szerint azt jelenti: akik háborúkat 
gyűjtenek, s egyesek így is értik. De közismert, hogy az elöljárószavak gyakran elmaradnak a 
héberben, s kétség sem férhet hozzá, hogy Dávid úgy érti: általános ellenségességet szítottak a 
hamis információikkal, mint valami harcba hívó trombitával. Egyesek az igét a szövetkezni, 
vagy együtt tervezgetni – ez azonban erőltetett és sovány értelmezés. Ezután arra utal, mi 
módon szítottak igazságtalan háborút az általuk terjesztett gonosz rágalmakkal, mert semmi 
más módon nem voltak képesek romba dönteni a jó és ártatlan embereket erőszak által, csak 
úgy, hogy először rágalmakat zúdítottak rájuk. 

5. Ments meg, oh Uram. A panaszokhoz és vádakhoz most ismét hozzáteszi az imát, 
amiből világosabban kiderül, amit már korábban említettem, hogy Isten az, Akit a 
bosszúállójának szeretne megtenni. Ugyanazt a mondatot ismétli egy, vagy két szó 
megváltoztatásával, mert előbb azt mondta: szabadíts meg, most pedig azt, hogy ments meg s 
a gonosz ember kifejezést a gonosz kezével helyettesíti. Beszélt arról, ahogyan kárt okoznak, 
most pedig az ártatlan, gyanútlan ember romba döntésére irányuló tervezgetésükről szól. Amit 
a csalásukról és a megtévesztésükről mondott, azt most jelképes nyelvezettel ismétli meg, 
mely nincs híjával a hangsúlynak. Beszél a mindenfelé kiterülő hálókra az ő bekerítése végett, 
hacsak Isten nem siet a segítségére. Jóllehet a hasonlatok első ránézésre homályosabbaknak 
tűnnek az imánál annak egyszerű, nem figurális kifejeződésében, egyáltalában nem 
homályosítják el a korábbi kijelentéseket, sőt jóval erőteljesebbé teszik azokat. A גאים geim 
szóból, melynek jelentése gőgös, vagy méltóságos, megtanuljuk, hogy nem a közemberekről 
beszél, hanem a hatalmasokról, akik úgy vélték, hogy semmi problémát nem okoz nekik egy 
jelentéktelen ember szétmorzsolása. Mikor ellenségeink a gőg szemtelenségével támadnak 
minket, tanuljunk meg Istenhez fordulni, Aki képes visszaverni a gonoszok dühét. S nem is 
csak azt akarja mondani a zsoltáros, hogy vakmerő és heves módszerekkel támadták őt, mert 
panaszolja, hogy tőröket és csapdákat is állítottak neki. Mindkét módszerről szó van, 
nevezetesen hogy miközben biztosak voltak az erejükben, különféle fortélyokat is kieszeltek a 
elpusztítására. 
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7. Mondám az Úrnak: Istenem vagy te! Hallgasd meg Uram könyörgésem szavát! 
8. Én Uram, Istenem, szabadításom ereje: fedezd be fejemet a háború napján!2824 
9. Ne add meg Uram, a mit a gonosz kíván; rossz szándékát ne segítsd elő, mert 

felfuvalkodik! Szela. 
10. A körültem ólálkodóknak fejét borítsa be ajkaiknak átka. 
11. Eleven szenek hulljanak reájok; tűzbe vesse őket, örvényekbe,2825 fel ne 

keljenek! 
 
7. Mondám az Úrnak. Ezekkel a szavakkal azt mutatja meg, hogy imái nemcsak 

ajkainak imái voltak, mint ahogyan a képmutatók szólongatják hangosan Istent pusztán csak a 
látszat kedvéért, hanem komolyan imádkozott, a hit rejtett alapelemével. Amíg nem vagyunk 
meggyőződve arról, hogy Isten kegyelméből üdvösségünk van, addig az őszinte imádság nem 
lehetséges. Kiváló példáját látjuk itt a hit természetének, melyben a zsoltáros elfordulván az 
emberi nézetektől, hogy egyedül Istenhez szólhasson, a képmutatást kizárva a szív eme belső 
gyakorlatából. Ez az igazi ima – nem csak a hang üres felemelése, hanem a könyörgéseink 
Isten elé tárása a hit belső alapeleméből kiindulva. Ahhoz pedig, hogy létrehozza önmagában 
a meggyőződést: megkapja, amit most kér Istentől, az emlékezetébe idézi az Isten által neki 
már megadott szabadulást. Beszél arról, hogy Isten volt a pajzsa minden veszély idején. 
Egyesek jövő időben olvassák a szavakat: „be fogod fedezni a fejemet a háború napján”. 
Nyilvánvaló azonban, hogy Dávid a korábban Isten kezéből megtapasztalt védelemről beszél, 
s ebből merít megerősítést a hite számára. Nem úgy lép elő, mint holmi nyers és 
fegyelmezetlen újonc, hanem mint egy, a korábbi csatákban már jól kiképzett katona. A 
szabadítás ereje megegyezik a nem közönséges hatalommal bemutatott szabadításnak. 

 9. Ne add meg Uram, a mit a gonosz kíván.2826 Fordíthatjuk a szavakat a ne erősítsd 
meg kifejezéssel is, ugyanazzal a jelentéssel, miszerint Isten korlátozza a gonoszok 
kívánságait, s hiúsítsa meg minden céljukat és próbálkozásukat. Ebből látjuk, hogy a 
hatalmában áll, valahányszor csak jónak látja meghiúsítani az emberek tisztességtelen céljait, 
s gonosz várakozásait, és megzavarni terveiket. Mikor tehát kivitelezhetetlennek tűnik 
ellenségeinket az elme megfelelő állapotára segíteni, imádkozzunk azért, hogy a fortélyok, 
amelyeket kieszeltek, azonnal hiúsuljanak meg és mondjanak csődöt. A következő mondatban 
több a kétértelműség. Miután a héber פוק puk szó jelentése kivezetni, valamint rásújtani, vagy 
elbuktatni, a szavak jelenthetik azt, hogy Isten ne engedje megvalósulni a gonoszok tanácsát. 
Azok véleménye is helyes lehet azonban, akik így olvassák: a gondolatukra nem sújtasz. 
Dávid olyan reménységeket mutat itt be, amilyeneket a gonoszok szoktak táplálni. Máshol 
már láttuk, amint a gőgjüket hasonló módon írja le (Zsolt10:6), mert teljeséggel figyelmen 
kívül hagyják az isteni gondviselést, és úgy tekintenek minden eseményre, mint amelyek 
teljes mértékben az ő irányításuk alatt állnak, s azt hiszik, az egész világ is kizárólag az ő 
felügyeletük alá van helyezve. Az utána következő szó ezzel van összhangban – 
felfuvalkodnak, azaz a gőgtől lángra lobbanva azt képzelik, hogy soha nem érheti őket baj. Ha 
a máik olvasatot tartjuk jobbnak, akkor feltételeznünk kell a tagadó kötőszó ismétlődését: „Ne 
engedd sikerre vinni a próbálkozásaikat, nehogy felfuvalkodjanak”. Dávidot mindenképpen 

                                                
2824 Azaz, a fegyverek napján, vagy a fegyverek zajos összecsapásának napján. 
2825 A francia változatban: „fosses profondes” – „mély gödrökbe”. A héber szó Parkhurst szerint a föld 
hasadékait, vagy szakadékait jelenti, amilyeneket egy földrengés idéz elő. Ő úgy véli, a zsoltáros Koré, Dáthán 
és Abirám, valamint annak a kétszázötven embernek a büntetésére utal, akik füstölőszereket égettek 
(4Móz16:31-35). Lásd Parkhurstöt a המר szóról. Horsley püspök, aki egyetért Parkhurst véleményével a 
feltételezett utalást illetően, a tátongó föld szakadékainak fordítja megjegyezve, hogy semmi más módon, csak 
ezzel a nyakatekert kifejezéssel képes kifejezni a מהמרות szó jelentését. 
2826 “A gonosznak az elpusztításomra vonatkozó kívánságait.” — Phillips. 
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úgy kell érteni, hogy az ellenségei biztonságérzetét kifogásolja, amiért nem számolván 
Istennel, korlátlan szabadosságot engednek meg maguknak. 

10. A körültem ólálkodóknak fejét borítsa be ajkaiknak átka. Kérdéses, hogy a fejet 
illetően a vele szembeszálló csoport vezetőjére gondol-e, mert feltételezhetünk egy fordulatot 
a mondatban, valamint egy váltást többes számról egyes számra, ami az alábbi értelmezéshez 
vezet:2827 „A gonosz beszédeikből származó, nekem okozni szándékozott kár hulljon vissza az 
ő fejükre”.2828 Miután azonban majdnem minden fordító a másik jelentést fogadja el, én is 
elfogadom annyi megkötéssel, hogy az utalásban szerintem inkább Sault, semmit Dóeget kell 
érteni. Ezután átkok következnek ellenségeinek egész társaságára általánosan: eleven szenek 
hulljanak rájuk, utalván Sodoma és Gomora szörnyű sorsára. Máshol látjuk a gonoszok 
megrettentését, mint a Szentlélek által bemutatott példát (Zsolt11:6) az isteni bosszúállásra, 
Júdás apostol (Júd1:7) pedig kijelenti: Isten ezzel az örök jelentőségű példájával tett arról 
bizonyságot, hogy Ő lesz a Bírája minden istentelennek. Egyesek a soron következő tűzbe 
vesse őket szakaszt esetlegesként fordítják. Mivel azonban a héber ב beth betű gyakorta jelent 
eszközhasználatot, az igeszakasz nagyon helyesen fordítható így is: leveted őket TŰZ ÁLTAL, 
vagy TŰZZEL, ahogyan Isten Sodoma és Gomora ellen is fellépett. Azért imádkozik tehát, 
hogy mély örvényekbe kerüljenek, ahonnan soha ki nem kerülnek. Ha hajlamosak lettek volna 
megtérni, Ő is hajlamos lett volna a Maga részéről kegyelmet adni. 

 
12. A nyelves ember nem fog megmaradni e földön; a zsarnok embert2829 

veszedelem űzi majd, míg nyaka szakad.2830 
13. Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát. 
14. Csak az igazak magasztalják a te nevedet, s orczád előtt lakoznak az 

igazságosak. 
 
12. A nyelves ember, stb.2831 Egyesek ezt bőbeszédű emberként értelmezik, de ez az 

értelmezés túlontúl szűk, s az utalás sem a szemrehányó, szószátyár, hiú és büszke emberre 
vonatkozik, hanem az epésre, aki nem nyíltan, hanem csalással és rágalmazással vívja a maga 
háborúját. Ez világos abból, amit az emberek másik csoportjáról mond a mondat hátralevő 
részében. Eszerint ellenségei nyílt erőszakkal ugyanúgy felléptek, mint árulással és 
ravaszsággal – oroszlánhoz és farkashoz egyaránt hasonlóan – amiképpen korábban 
panaszkodott arról, hogy az áspiskígyó, vagy a vipera mérge volt a nyelvük alatt. A szavak 
jövő időben szerepelnek, és sok fordító ezt óhajtó módban, vagy imaként fordítja, de én 
jobbnak látom megtartani a jövő időt, mert Dávid látszólag nem annyira imádkozik, mint 
inkább az eljövendő szabadítást várja. A vadászattól kölcsönzött hasonlat kifejező. A vadász, 
kiterjesztvén a hálóit minden irányba, nem hagy menekülő utat a vadállatoknak, s az 
istentelenek sem képesek semmiféle kibúvóval elkerülni az isteni ítéleteket. A méregkeverés a 
száműzetésbe kergeti őket, mert minél jobban keresik a büntetlenséget és a menekülést, annál 
biztosabban hozzák magukra a romlást. 

                                                
2827 “Car il pourreit estre que l’ordre des mots seroit renverse, et que le nombre singulier seroit mis pour le 
pluriel, en ce sens,” stb. 
2828 „Az igevers jelentése lehet az, hogy a gonoszok által mások ellen eltervezett károk az ő fejükre szálljanak 
vissza. Mint a Zsolt7:17-ben: szálljon feje tetejére az ő erőszakossága, vagy jelentheti az ellenséges oldal 
vezetőjét, például Sault, vagy Dóeget, mely esetben Dávid a beszélő.” – Phillips. 
2829 Itt mindkét esetben az איש szó szerepel az ember helyén. 
2830 A Károli-fordítás szerint: A nyelves ember meg ne maradjon e földön; a zsarnok embert űzze a veszedelem, 
míg nyaka szakad. – a ford. 
2831 „A nyelves ember, azaz a gonosz nyelvű ember: a rágalmazó, vagy becsmérlő.” – Phillips. A bibliafordítók a 
kifejezést „a gonoszul beszélő” szerkezettel fordítják, a kaldeus magyarázó körülírás pedig így szól: „a 
becsmérlés embere, hármas nyelvvel”, mert az ilyen ember egyszerre három sebet üt – a hallgatóján, a szenvedő 
félen, és önmagán. 
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13. Tudom, hogy felfogja az Úr. Kétség sem férhet ahhoz, hogy Dávid itt azzal 
pecsételi el, vagy erősíti meg imáját, hogy gondolataiban és szavaiban Isten gondviselő ítélete 
felé fordul, mert, amint már mondtam, a kétséges ima egyáltalában nem is ima. Ismert és 
biztos dolognak jelenti ki, hogy Isten nem tehet mást, mint megszabadítja a lesújtottat. Miután 
azonban egy időre szemet hunyhat, és eltűrheti a jó és becsületes személyek fájdalmas 
megpróbáltatását, Dávid megfontolásként ajánlja ezzel a kísértéssel szemben, hogy Isten ezt 
előre megfontoltan teszi, s ezzel próbál meg könnyíteni a lesújtottakon és helyreállítani az 
elnyomottakat (ti. Dávid). Ennek megfelelően mondja ki konkrét szavakkal, hogy Ő lesz a 
szegények és nyomorultak Bírája. Ezen a módon bátorít mind másokat, mint önmagát a 
folytatódó megpróbáltatások alatt, míg eljön a szabadulás megfelelő ideje, utalván arra, hogy 
a gonoszok dühének kitéve lehet ő az általános sajnálat tárgya, amiért Isten keze nem 
szabadítja meg azonnal, mégse enged utat a kétségbeesésnek, hanem megemlékezik arról, 
hogy Isten konkrét dolga a szegények ügyének felvállalása. Meggyengítenénk az igeszakaszt, 
ha úgy tekintenénk, hogy Dávid csak a saját maga ügyéről beszél. Utal arra, hogy az igazak 
hálát adnak majd Istennek, és biztonságban lesznek az Ő segítségével. Az אך ach kötőszót 
illetően, mely gyakorta ellentétes a héberben, itt kijelentő, s következtetést jelent a korábban 
kijelentettekre. Jóllehet a kegyeseket el lehet hallgattatni egy időre, s a bánat ereje miatt 
felfüggeszthetik Isten dicséretét, Dávid kifejezi abbéli meggyőződését, hogy ami elvétetett 
tőlük, azt gyorsan visszakapják, s örömmel és jókedvűen fogják ünnepelni Isten szerető 
kedvességét. Miután ezt nehéz elhinni a megpróbáltatások közepette, beszúrja a már 
említetteket. Meg kell próbálnunk, még nehézségek árán is eljutni arra a magabiztos 
meggyőződésre, hogy bármilyen mélyre is süllyedjenek, az Úr népe helyreállíttatik a 
bővelkedésre és hamarosan éneklik majd az Ő dicséreteit. Az igevers második mondata 
megadja a hálaadásuk okát. Úgy beszél erről, mint az igazak dicséreteinek alapjáról, mikor 
megtapasztalják, hogy Isten gondoskodik róluk, és törődik az üdvösségükkel. Isten arca előtt 
lakozni ugyanis annyi, mint az Ő atyai jósága által tápláltatni és fenntarttatni. 
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141. zsoltár 
 
Bármi is legyen az oka, amiért Dávid úgy imádkozik, ahogyan ebben a zsoltárban 

olvassuk,2832 világosan arra vágyik, hogy Isten kegyelme tartsa féken és zabolázza meg a 
lelkét az ok nélküli és ki nem provokált sértések miatt, nehogy megtorlással és bosszúállással 
viszonozza ezeket, és gonosszal fizessen a gonoszért. Felnőve a béketűrés gyakorlásához, arra 
vár, hogy Isten ítéljen közötte, és ellenségei között. 

 
1. Dávid zsoltára. Uram! hívlak téged: siess én hozzám; figyelmezz szavamra, 

mikor hívlak téged. 
2. Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése mint2833  estvéli 

áldozat legyen. 
3. Tégy Uram závárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását! 
4. Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a 

gonosztevő emberekkel egybe; és ne egyem azoknak kedvelt ételéből! 
 
1. Uram! hívlak téged. Ebből a bevezetésből és imamódból nyilvánvaló, hogy Dávid 

nem csekély próbában tevékenykedett, hisz megismétli a kérését és könyörög a segítségért. 
Anélkül, hogy bármi határozottat mernénk mondani a dologról, nem helytelenítjük a 
következtetést, mely szerint Dávid ezt a zsoltárt a Saultól elszenvedett üldöztetések 
vonatkozásában írta. A példájával azt tanítja, hogy közvetlenül Istennek könyörögjünk, s ne 
engedjünk a kísértésnek a gonoszokhoz hasonlóan, akik megtagadják az imádkozást, és csak 
egyéb forrásokra támaszkodnak. Dávid azt mondja: Istenhez kiáltott, nem pedig a mennyhez, 
vagy a Földhöz, az emberekhez, vagy a szerencséhez, illetve egyéb hiábavaló objektumokhoz, 
melyeket az efféle helyzetekben az istentelenek legalábbis az első helyen említenek. Ha 
szólnak is Istenhez, az inkább zúgolódás, panaszkodás, és bömbölés, mintsem imádkozás. 

A második versben az utalás nyilvánvalóan a törvényes ceremóniára vonatkozik.2834 
Abban az időben Isten népének imáit az Ő saját rendelése alapján az illatáldozatok és 
áldozatok kínálásán keresztül szenteltettek meg, s Dávid erre az ígéretre támaszkodott.2835 

                                                
2832 Sok igemagyarázó van azon a véleményen, hogy ez a zsoltár Dávid élete ama nagyon érdekes eseményének 
az emlékéül íródott, melyről a 1Sám24-ben olvashatunk, s ez pedig nem más, mint a nagylelkű bánásmódja 
Saullal.  Noha megvolt a leehetősége, hogy halálra adja kegyetlen üldözőjét Engedi barlangjában, mégis 
megőrizte az életét, csak a kabátja szárnyából levágva egy darabot, s kísérőinek sem engedte, hogy bántsák. 
Mikor pedig Saul előjött a barlangból, Dávid követte, majd bizonyos távolságra megállván tőle a legnagyobb 
kedvesség és tisztelet nyelvén tiltakozott Saulnak a vele szemben tanúsított viselkedése igazságtalansága miatt. 
Úgy vélik: a hatodik vers annyira konkrétan utal erre az esetre, hogy az nem hagy semmi kétséget a megírásának 
ideje felől. 
2833 A mint kötőszó a Károli-fordításban nem szerepel – a ford. A mint  kötőszót a szerző nagyon helyesen szúrja 
be. A szó jelentése olyan mint, vagy helyett, és sokszor beleértik a Zsoltárok könyvének héber szövegébe. 
2834 A legtöbb igemagyarázó véleménye szerint ez utalás a reggeli és esti áldozatokra, melyekről a 2Móz29:38-
42-ben olvashatunk beszámolót. Az igevers kifejezésmódját illetően feltételezik, hogy ez utalás a zsidók közötti 
napi nyilvános istentisztelet kezdő és befejező aktusaira. Minden reggel és este a papok illatáldozatot kínáltak a 
szenthelyen álló illatáldozati oltáron, miközben a nép kívül imádkozott. Reggel azonban az illatáldozatot az 
oltárra helyezett égőáldozat előtt kínálták, míg este (a kilencedik órában) az égőáldozat oltárra helyezése után, 
azaz a kettőt egyszerre mutatták be. Lásd Lightfoot leírását a templomi szolgálatokról, 9. fejezet, 5. rész. Dr. 
Adam Clarke azonban úgy véli, hogy Dávid itt semmiféle áldozatra sem utal, „mert”, mondja ő, „nem a זבח 
zebach szót használja, mely majdnem általánosan a levágott állatot jelenti, hanem a מנחת minchath szó, ami 
általánosan hálaáldozatot, vagy vér nélküli szolgálatot jelent”. Ő az igevers végén levő szavakat az „áldozati 
felajánlás” kifejezéssel fordítja. 
2835 “Car pource que lors Dieu vouloit que les prieres des fideles fussent sanctifiees par encensement et par 
sacrifices, David s’appuye sur ceste promesse.” 
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Ami az egyesek által levont következtetést illeti, miszerint ebben az időben száműzetésben 
lévén el volt vágva a vallási összegyülekezés előjogaitól, ezzel kapcsolatban semmi biztosat 
sem mondhatunk. Az ő elképzelésük abból indul ki, hogy az igeversben egy hallgatólagos 
ellentét is benne foglaltatik, hogy bár meg van gátolva abban, hogy Isten tisztelőivel továbbra 
is a szentélybe járulhasson, vagy illatáldozatot, illetve áldozatot tehessen, mégis arra vágyik, 
hogy Isten fogadja el az imáit ennek ellenére. Mivel azonban nem látjuk okát annak, hogy ezt 
a korlátozott értelmezést elfogadjuk, elegendő megérteni azt az általános igazságot, hogy 
miután ezek a jelképek arra tanították Isten népét: tekintsék az imáikat ugyanúgy 
elfogadottnak Isten előtt, mint a legédesebb illatáldozatot, vagy a legkiválóbb áldozatot, ezért 
Dávid megerősítést nyert a hitében ettől a körülménytől. S jóllehet az atyák nézete nem 
korlátozódott teljességgel a külső ceremóniákra, Dávid kénytelen volt magát efféle 
segítségekkel támogatni. Miután tehát azt fontolgatta, hogy nem volt hiábavaló sem az 
illatanyag égetése az oltáron Isten parancsára, sem az esti áldozat bemutatása, ezért beszél az 
imáiról ezzel a ceremoniális istentisztelettel kapcsolatosan. A kezek felemelése nyilvánvalóan 
imádságot jelent, mert akik a מאשת masath szót ajándéknak fordítják, elhomályosítják és 
elferdítik a zsoltáros szavainak jelentését. Miután a szó, ami a נשא nasa, a héberben felemelni 
jelentéssel bíró szóból származik, természetes következtetés, hogy az imát érti alatta a közben 
gyakorolt külsődleges cselekedetre utalva. S könnyedén feltételezhetjük, hogy Dávid itt, mint 
mindenütt máshol ugyanazt a dolgot ismétli meg kétszer. Ami pedig azt a nemzetek közötti 
általános gyakorlatot illeti, hogy imádkozás közben felemelik a kezüket, arról másutt már 
szóltam. 

3. Tégy Uram závárt az én szájamra. Miután Dávid ki volt téve a sértéseknek 
ellenségei féktelen és becstelen haragja folytán, s kísértésbe kerülhetett, hogy nem igazolható 
módon cselekedjék, isteni irányításért imádkozik, s nemcsak azért, hogy pusztán a manuális 
erőszaktól tartózkodhasson, de a nyelve is legyen megzabolázva a szemrehányás, vagy a 
panaszszavak árasztásától. Még a legnagyobb önuralommal bíró személyek is, ha méltatlan 
sérelem éri őket, néha azzal vágnak vissza, hogy megneheztelnek ellenségeik illetlen 
cselekedetei miatt. Dávid ennek megfelelően imádkozik azért, hogy a nyelvét az Úr fogja 
vissza minden kártékonyságtól, ami bosszúképpen jöhet ki a száján. A hozzátett szavak – ne 
egyem azoknak kedvelt ételéből – jelképesen értendők, mint könyörgés, hogy ő ne legyen 
megkísértve az általuk a bűnben élvezett bővelkedés által a viselkedésük utánzására. A 
szövegkörnyezetben említett három dolog összekapcsolandó, s hasznos lehet ezek 
mindegyikét közelebbről is megvizsgálni. Semmi sem nehezebb az igazságtalan üldöztetés 
áldozatainak, mint zablát tenni a szájukra, és csendben, panaszkodás nélkül tűrni a sértéseket. 
Dávidnak imádkoznia kellett, hogy a szája zárva és felügyelet alatt maradhasson – hogy szája 
ajtaját Isten tartsa zárva, mint a ki-, és bejárást felügyelő kapuőr. A נצרה nitsrah inkább az ige 
felszólító módja, semmint főnév. Ezután hozzáteszi, hogy Isten ne engedje a szívét rossz 
[dolog]ra hajlani, mert a דבר dabar itt, mint sok más helyen is (valamilyen) dolgot jelent. 
Rögvest ez után meg is magyarázza, mire gondol: ne vetekedjen velük a gonoszságban, s ne 
tegye magát az ellenségeihez hasonlóvá. Ha az a szerzetes, akit Eusebius említ, kellően 
odafigyelt volna Dávid eme elhatározására, nem esett volna abban az ostoba téveszmébe, 
hogy tökéletes tanítónak mutatta magát a hallgatás betartásával hét teljes éven át. Hallotta 
ugyanis, hogy a nyelv megzabolázása ritka erény, ezért távoli magányba vonult vissza, 
ahonnan hét teljes éven át nem tért vissza a mesteréhez. Mikor pedig megkérdezték a hossza 
távolmaradásának okáról, azt válaszolta: azon elmélkedett, amit ebből az igeversből tanult 
meg. Helyes lett volna egyben azt is megkérdezni tőle, hogy ebben az időszakban vajon nem 
is gondolkodott-e ugyanúgy, ahogyan nem szólt egy szót sem. A két dolog ugyanis 
kapcsolatban áll egymással: csendben maradni, és mentesnek lenni a gonosz gondolatok 
vádjától. Nagyon valószínű, hogy jóllehet betartotta a hallgatást, mégis volt sok istentelen 
gondolata, s ezek rosszabbak, mint az üres szavak. Csak futólag utaltunk erre az ostoba 
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elképzelésre, mint olyasmire, ami meggyőzheti az olvasót: létezhetnek olyanok, akik elfutnak 
egy, a környezetéből kiszakított szóval, s teljességgel félreértik az író mondanivalóját. 
Rábízván magát Isten vezetésére mind gondolatokban, mind szavakban, Dávid elismeri a 
Lélek befolyásának szükségességét a nyelve és az elméje megzabolázásában, különösen, 
mikor felbőszíti az ellenség pimaszsága. Ha egyrészt a nyelv hajlamos a megcsúszásra és 
túlontúl gyors a beszédre, hacsak Isten folytonosan nem felügyeli és őrzi, akkor másrészről 
vannak belső, rendetlen vonzalmak, melyeket szintén vissza kell fogni. Micsoda sürgő-forgó 
műhely az ember szíve, s micsoda mennyiségű dolog jön abban létre minden pillanatban! Ha 
Isten nem felügyeli a szívünket és a nyelvünket, akkor elismerten nem lesz határa a bűnös 
szavaknak és gondolatoknak – ennyire ritka a nyelv megzabolásának a Lélek által adott 
ajándéka, miközben a Sátán állandóan tesz javaslatokat, melyeknek könnyű gyorsan eleget 
tenni, hacsak Isten meg nem akadályozza ezt. Nem kell azt abszurdnak látni, hogy Isten 
gonoszságra hajlítja a szíveinket, mert az Ő kezében vannak, s oda hajlítja azokat, ahová csak 
neki tetszik. Nem mintha Ő Maga indítana bűnös vágyakra, de az Ő titkos ítéleteinek 
megfelelően elengedi és hatékonyan áradja a gonoszokat a Sátán zsarnokságának, így 
tulajdonképpen mondható, hogy megvakítja és megkeményíti őket. Az emberek bűneinek 
szégyene magukra az emberekre hárul, valamint a bennük rejlő vágyakra, s miután a jóra, 
vagy a rosszra a természetes vágyak indítják őket, nem holmi külső impulzus által hajlanak a 
rosszra, hanem spontán, és a saját romlottságuk folytán. Az én olvasatom –a gonoszság 
cselekedeteinek cselekvése, másoké – a gonoszság gondolatainak gondolása. A jelentése 
ugyanaz, és nem szükséges ahhoz ragaszkodni, hogy melyik legyen a jobb. A kedvelt 
ételeknek fordított מנמים manammim szó azt az elégedettséget jelenti, amit az istentelenek 
éreznek, mikor a bűneik felet az isteni hosszútűrés szemet huny. Miközben a pimaszságuk az 
efféle esetekben vakmerőbbé válik, emellett még az Úr népe is abba a veszélybe kerül, hogy 
megtéveszti őket a bővelkedés, amit őket látnak élvezni, s ők maguk is önkényeskedni 
kezdenek. Dávidnak jó oka volt tehát a Szentlélek titkos visszatartásáért imádkozni, hogy 
tartsa őt vissza az evéstől amazok kedvenc eledeleiből, azaz nehogy megmérgeződve 
szabadosságba, vagy bűnös gyönyörökbe merüljön bármiféle lealacsonyító, hízelgő, vagy a 
külső körülményekben kellemes dolog következtében.2836 

 
5. Ha igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné. Nem 

vonakodik fejem, sőt még imádkozom is értök nyavalyájokban. 
6. Bíráik levettettek a sziklákról,2837 akkor hallgatják az én beszédeimet, mert 

gyönyörűségesek. 
7. Mint a ki a földet vágja és hányja,2838 úgy szóratnak szét csontjaik a Seol 

torkában. 
 
5. Ha igaz fedd engem, stb. Mikor a Sátán kísérti a gonoszokat a csábításaival, akkor 

egyidejűleg egymást is megtévesztik a hízelgéssel. Ez indítja Dávidot annak kijelentésére, 
hogy inkább súlyos vessző, vagy feddés ébressze rá a kötelességére, semhogy a tetszetős 
hazugságok csábítsák el. Azok között, akik megvetik a vallást, semmiféle megrovásban sem 
részesül a bűnt elkövető, ezért ha bármennyire is törődünk a lelki biztonságunkkal, akkor a jó 
emberekkel kell kapcsolatba kerülnünk, akik a becsületes intéssel helyreállítják az elbukottat, 
                                                
2836 “C’est a dire qu’il ne s’enyure de la vaine douceur qu’ils out en se desbordant a mal, et qu’ainsi il ne 
s’esgaye en pechez.” 
2837 A Károli-fordítás szerint: Ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik – a ford. 
2838 „Mint aki vág és hasít. Sokak az עצים szót erdőnek értik e kötőszavak után, feltételezvén, hogy a csontok 
szétszórása van itt a fa szétszórásához hasonlítva, annak szétrepedése után. Valószínűbb azonban, hogy a 
zsoltáros lényegében inkább ezt akarta mondani: ’A csontjaink olyan szétszórva hevernek a sír szélén, mint 
mikor valaki a földet vágja és hasítja a sír kialakítása során, és szétszórja a csontokat, úgyhogy azok szanaszét 
hevernek a földön.’ Az igevers költői, és a jelkép hatalmas nyomorúságot jelez.” – Phillips. 
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s visszatérítik az eltévelyedettet a helyes útra. A romlott természet számára nem kellemes 
feddést kapni, mikor vétkezünk, de Dávid a taníthatóság és önmegtagadás oly mértékére jutott 
el, amikor már egyetlen a kedvesség lelkével hozzá intézett intést sem tekintett utálatosnak. 
Miután van némi kétértelműség a szavakban, megpróbálhatjuk megállapítani a 
tulajdonképpeni jelentésüket. A חסד chesed főnév nagyon jól fordítható határozószóként is – 
az igazak könyörületesen, vagy – beszúrván az ragot – könyörülettel feddnek engem. S a 
legtöbb fordító ezt a jelentést fogadja el, mely szerint Dávid a legjobb kenetnek tekintette az 
efféle feddéseket, mint lágy irgalmasságot és kedvességet, mely jószívű és pártatlan lélekből 
származókat. Ha ezt az olvasatot tartjuk jobbnak, akkor emlékeznünk kell arra, hogy Dávid 
nem annyira a feddés külső módjára utal, mint inkább a szív alkatára, hisz bármennyire is jók 
legyenek az emberek, s bármilyen komoly nyelvezettel is feddjék a tévelygőket, akkor is a 
testvérei szeretet ereje indítja őket erre. Sőt, magának a feddésnek a komolyságát is valójában 
a testvérük biztonsága iránt érzett szent buzgalom és félelem okozza. Az igazak 
könyörületesen járnak el ez alatt a látszólagos élesség és komolyság alatt – a gonoszok 
viszont kegyetlenül bánnak azzal is, aki csak gyengéden feddi őket. Észrevéve a feddés eme 
tulajdonságát, Dávid emellett el is különíti az őszinte szeretetből fakadó feddést, azoktól a 
szidalmaktól, melyek gyűlöletből, vagy személyes rosszindulatból erednek, amiképpen 
Salamon is mondja (Péld10:12). A szavak másik, általam elfogadott fordítása azonban 
ugyanolyan jó: ha az igazak feddnek engem az könyörület lesz, vagy jótéteménynek veszem, 
ha feddenek engem, mert ez olyan speciális kenet lesz, mely nem árt a fejemnek. 

Az utolsó mondatot egyesek másképpen fordítják – a fejre való olaj ne törje meg a 
fejemet, azaz ne csábítsanak a gonoszok a pusztulásba a kellemes hízelgéseikkel.2839 Az olaj 
alatt azokat az ártalmas, szolgai hízelgéseket értik, melyekkel a gonoszok szoktak megrontani 
minket, s egyre mélyebbre és mélyebbre taszítani a pusztulásba, miközben látszólag örömöt 
okoznak. Ez az igeszakasznak teljesebb jelentést kölcsönöz: miközben Dávid hajlékony volt, 
és engedett a feddésnek, úgy menekült a hízelgéstől, mint a szirének végzetes énekétől. 
Bármennyire is édes lehet a dicséret íze elsőre, mindenki, aki odahajtja rá a füleit, mérget 
iszik, mely hamarosan szétárad az egész szívében. Tanuljunk meg Dávid példájából 
elutasítani minden hízelgést, bármennyire is hajlamosak vagyunk elfogadni azokat a 
természetünknél fogva, s tagadjuk meg az önfejűséget és a makacsságot, nehogy elvessük 
magunktól azokat a helyesbítéseket, melyek hasznos orvosságok a vétkeinkre. Olyan bolond 
szeretettel rendelkeznek ugyanis az emberek a saját pusztulásukra, hogy még mikor rá is 
kényszerülnek az önmegtagadásra, akkor is szeretnék elnyerni a világ elismerését. S miért? 
Hogy a lelkiismeret további altatásával a saját spontán cselekedetükkel adhassák át magukat a 
romlásnak. 

Sőt még imádkozom is értök, stb. Ennek a mondatnak három magyarázata is ismeretes. 
Egyesek szerint azt jelenti, hogy miután mindig készek vagyunk a rossz példák hatására 
megromlani, Dávid itt azért imádkozik, hogy ne hajoljon el a gonoszságaikra, vagy az általuk 
gyakorolt gonoszságokra. A második magyarázat szerint Dávid, felismervén a kártékony 
mesterkedéseiket, azért imádkozik, hogy az Úr tartsa őt vissza a gonoszságaiktól. A harmadik 
magyarázat szerint pedig úgy tekintvén őket, mint akiket kétségbeejtő csapások sújtanak, 
azért imádkozik, hogy az Úr jogos bosszúja sújtsa őket érdemeik szerint. Az ellentétes 
jelentés alkalmasabbnak tűnhet, miszerint Dávidot a makacsságuk nem akadályozta abban, 
hogy a jólétükért imádkozzon. A sőt kötőszó ugyanis hangsúlyosan van beszúrva. Vagy, mi 
van akkor, ha Dávidot úgy tekintjük, mint aki a szerencsétlen végüket jósolja, utalván arra, 
hogy jóllehet a gonoszok most tobzódnak a szélsőségekben, hamarosan azonban lakat alá 
kerülnek, s nemsokára ő gyakorolhat könyörületet irántuk? A szórend, melyben a szavak 
kapcsolódnak egymáshoz, ezt a nézetet támasztja alá, mert nem azt mondja, hogy sőt, az 
                                                
2839 “Que l’huile de la teste ne rompe point ma teste, c’est a dire, que les meschans ne m’amadouent point par 
leurs flatteries a ma perdition et ruine.” 
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imám velük lesz a nyomorúságukban, hanem inkább külön, „sőt, vagy sőt, még egy kis idő, és 
azután az imám velük lesz a nyomorúságaikban”. Miután Dávid benne volt a kísértésben, 
hogy kövesse őket hasonlóan hiábavaló utakon, nagyon helyesen szolgáltat visszatartó 
indítékot a lelkének, amiért meg kell őriznie az épségét: mert nemsokára olyan szörnyű 
pusztulás ragadja majd el őket, ami könyörületet vált majd ki belőle és Isten népének többi 
tagjából. 

6. Bíráik levettettek a sziklákról.2840 Majdnem mindegyik fordító egyetért abban, hogy 
az ige idejét a régmúltról a jövőre kell megváltoztatni, majd óhajtó módban kell fordítani – 
vettessenek le a sziklákról. Nekem úgy tűnik, hogy Dávid szavainak értelme nagyon világossá 
válik ezzel az olvasattal: Mikor a bíráik levettettek a sziklákról, vagy sziklás helyekre, akkor 
hallják meg a szavaimat. Dávid, látván a köznép vele szemben tomboló dühét, amely a tévhit 
és a hamis színben való feltüntetés miatt alakult ki vele szemben, ezért a vezetőiket hibáztatja. 
Mikor elvétetik tőlük a hatalmuk, Dávid meg van róla győződve, hogy a megtévesztett 
közemberek ismét jóindulatúak lesznek. A levettetés a szikláról, vagy sziklás helyre jelképes, 
arra a maga és méltóságos pozícióra utaló kifejezés, melyet elfoglaltak. S a közemberek, 
jóllehet vétkesek voltak a gonosz tanácsosok követésében, amiért igazságtalanul üldözték a jó 
és istenfélő embereket, Dávidnak mégis volt oka több reménységet táplálni a megtérésükkel 
kapcsolatosan, hogy észre térnek, mikor Isten bosszút állt a vezetőiken. Látjuk, hogy a 
közemberek mennyire készek inkább impulzus, semmint megfontolás alapján ítélni, s a 
legelítélendőbb bánásmódokat tanúsítják a vak előítéleteik folytán, de utólag ugyanolyan 
gyorsan visszalépnek, ha intést kapnak. Így tehát, feltételezve, hogy a kegyetlenség mindig 
bűnös, az egyszerűség pedig nem mentség, Dávid példája arra tanít minket, hogy 
imádkozzunk: szilárd tanács adassék azoknak, akik tévelyegnek, hogy türelemmel 
hallgathassák az igazságot és jogosságot. 

7. Mint a ki a földet vágja és hányja, stb. Dávid itt arról panaszkodik, hogy ellenségei 
nem elégednek meg egyetlen halálbüntetés kiszabásával rá – a szokásos értelemben – hanem 
először összevagdalnák őt és a társait, majd bevetnék egy barlangba. A közönséges országúti 
rabló a meggyilkolt áldozatának testét egyben szokta az árokba lökni. Dávid azonban azt 
mondja nekünk, hogy vele, és a vele levőkkel barbárabb módon bánnának: úgy szétszórnánk a 
csontjaikat, mint ahogyan valaki széthasogatja a fát, vagy a követ, vagy felássa a földet. Ebből 
kiderül, hogy Dávid Pálhoz hasonlóan (2Kor1:9) gyakran szabadult meg a halálból.2841 Ebből 
                                                
2840 Azok, akik ezt az igeverset egy utalást tartalmazónak tekintik arra a nagylelkű bánásmódra, amiben Dávid 
részesítette Sault az Engedi barlangjában, valamint arra a gyengéd figyelmeztetésre, amelyben részesítette, 
miután mindketten elhagyták a barlangot, így fordítják az igeverset: „A fejedelmeik a sziklák oldalainál lettek 
elbocsátva, vagy biztonságban elengedve, s hallották a szavaimat, hogy kellemesek voltak.” Ez pontosan 
megfelel az említett eseményeknek. Az első mondattal összhangban olvassuk az 1Sám24:2-ben, hogy Sault és a 
válogatott emberei elmentek és a vadkecskék kőszikláin keresték Dávidot. A kifejezések pedig, melyekkel Dávid 
panaszkodott Saulnak olyan gyengédek, alázatosak és megrendítőek voltak, hogy egy időre meglágyították és 
bűnbánatra indították Sault szívét, továbbá nagy benyomást tettek mindenki elméjére, akik hallották azokat. 
2841 Ha Dávid itt arra a bánásmódra utal, melyben ő és követői részesültek Saul kezéből, az sötét színekben 
tünteti fel annak az uralkodónak a szélsőséges embertelenségét. „Nincsenek kellő információink”, mondja 
Walford, „azokról a kegyetlenségekről, melyeket Dáviddal és a hozzá ragaszkodókkal szemben követ el, s emiatt 
nem tudjuk meghatározni a konkrét eseteket, melyekre utal. Abimélek, és vele együtt a papok meggyilkolása 
azonban bőséges bizonyítékot szolgáltat azokra az atrocitásokra, melyeket Saul és ügynökei voltak képesek 
elkövetni (lásd 1Sám22). Az igevers nyelvezetéből kiindulva úgy tűnik, hogy az efféle szörnyűségek nem 
korlátozódtak csupán néhány esetre, hanem nagy számban kellett előfordulniuk, s ez adott alkalmat annak a 
képnek a használatára, mellyel itt leírja őket”. Milyen nagy az ellentét Dávid Saullal szemben tanúsított 
bánásmódja, valamint a között, ahogyan Saul bánt vele! Peters a Jób könyvéről írt disszertációjában ennek a 7. 
versnek elmés magyarázatát adja, melyről Secker érsek is azt mondja, hogy „bámulatos, noha nem teljesen 
kifogástalan”. Az igeverset a papoknak a Nóbnál történt, épp az imént említett lemészárlására vonatkoztatva a 
 szavakat (melyeket Kálvin a sír szájánál kifejezéssel fordít) a szájánál szóval, azaz Saul parancsára שאול לפי
értelemben fordítja. Ennek alátámasztása végett hasonló kifejezésekkel hozakodik elő: על פי פרעה, a fáraó 
parancsára (1Móz45:21), על פני, a te parancsodra (Jób37:17). Ezzel a fordítással szemben azonban erős 
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megtanulhatjuk azt is, hogy még akkor is az élet és a szabadulás reménységét kell táplálnunk, 
amikor már a csontjainkat is megtörték és szétszórták. 

 
8. De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; hozzád folyamodom: ne oltsd 

el életemet! 
9. Őrizz meg a tőrtől, a mit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól! 
10. Essenek együtt2842 az álnokok saját tőreikbe; míg én mindig2843 

általmegyek!2844 
 
8. De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek. Ha visszagondolunk arra, mit 

akart mondani a megtört csontjaikról alkotott előző képpel, akkor az imádsága ilyen 
körülmények között pont olyan, mintha a feldarabolt holttest széttépett darabjai kiáltanának 
Istenhez. Ez adhat némi elképzelést Dávid hősies bátorságáról, aki továbbra is képes volt 
Istenre tekinteni ezek között a porig sújtó nehézségek között. Pontosan azt kell a hitnek 
elősegítenie, hogy továbbra is összeszedettek és nyugodtak maradjunk, mikor az érzékeink 
már megzavarodtak.2845 Ha nagy csoda lett volna Isten számára életben tartani őket, miután 
már a csontjaik szétszórattak, kétszer akkor csoda volt az elméjük támogatása abban a szilárd 
meggyőződésben, hogy nem fognak elpusztulni. 

9. Őrizz meg, stb. Elismeri, hogy ellenségeinek csapdái fogva tartják, amíg egy 
erősebb kéz meg nem szabadítja. Istenhez imádkozván abban a szorultságban, amelybe jutott, 
bizonyítja, hogy milyen sokra becsülte az Ő kegyelme hatását, ahogyan máshol is mondja, 
hogy megszabadít a haláltól (Zsolt68:21). Isten gyakorta késlelteti a közbeavatkozást, hogy a 
szabadulás annál látványosabb legyen, azt követően pedig a gonoszok fejére fordítja vissza a 
koholmányaikat. Abszurdnak tűnik a saját tőreiket Saulra vonatkoztatni, mintha az igeszakasz 
értelme az lenne, hogy Dóeg és társai Saul csapdáiba esnek. Látszólag Istenről van szó. 
Először arról beszél, hogy Isten megőrizte őt a gonoszok csapdáitól, majd ezeket a gonoszok 
által felállított csapdákat állítja szembe azokkal, melyekkel Isten fogja el a ravaszokat a saját 
hálóikban. Miután az ellenségeinek létszáma nagy volt, az essenek együtt az álnokok, mert a 
menekülés nem lett volna lehetséges, ha nem lett volna arról meggyőződve, hogy Isten 
számára könnyű az emberek bármilyen csapatának összesített erején felülkerekedni. Ami ez 
után következik, azt kétféleképpen értelmezhetjük. Sokan így olvassák: míg én mindig 
általmegyek. Feltételezhetjük azonban, hogy a szórend megváltozott, s olvashatjuk ekképpen: 
amíg általmegyek. Azért imádkozik, hogy ellenségeit tartsa fogva a csapda, amíg ő 
biztonságba nem jut. 

                                                                                                                                                   
ellenérv, hogy Dávid sehol nem említi Sault név szerint egyetlen zsoltárban sem. Peters is megemlíti, hogy ezt az 
érvet felhozták a nézete ellen, s meg is próbálja semlegesíteni, de véleményünk szerint csekély sikerrel. 
2842 Károlinál az együtt szó nem szerepel – a ford. 
2843 A Károli-fordítás szerint: egyben általmegyek – a ford. 
2844 “Jusques a ce que je passe.” —  “Amíg általmegyek.” 
2845 “C’est le propre de la foy de rassembler lessens de la personne dispersez, lequels autrement s’esvanouiroyent 
a chacun coup.” 
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142. zsoltár 
 
Mikor Saul bement a barlangba, ahol Dávid rejtőzködött, Istennek ez a szentje, kapván 

az alkalmon, vagy megdöbbenhetett volna, vagy a riadalma folytán tehetett volna néhány 
helytelen lépést, mert megszokott dolog a kétségbeesett emberek részéről, hogy vagy 
lemerevednek a megdöbbentéstől, vagy őrültséget követnek el. Ebből a zsoltárokból azonban 
kiderül, hogy Dávid megtartotta az összeszedettségét, s magabiztos meggyőződéssel 
támaszkodván Istenre megelégedett a fogadalmakkal és az imákkal ahelyett, hogy néhány 
tilos lépésre vetemedett volna. 

 
1. Dávid tanítása; imádság a barlangban létekor.2846 
2. Fenszóval hívom az Urat, fenszóval könyörgök az Úrhoz. 
3. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, 
4. Mikor elcsügged bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az 

úton, a melyen járok, tőrt hánytak elém. 
5. Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, a ki ismerne; nincsen 

számomra menedék; senki sem tudakozódik felőlem. 
 
2. Fenszóval hívom2847 az Urat. Az elme páratlan lélekjelenlétét mutatja Dávidnál, 

hogy nem bénította meg a félelem, s nem állt bosszút az ellenségén dühkitörés miatt, amit 
egyébként könnyedén megtehetett volna. Nem ösztönözte a kétségbeesés az életének 
kioltására, hanem összeszedetten kezdett bele az imádkozás gyakorlásába. Jó oka volt annak, 
hogy ezt a bevezetőt illesztette a zsoltár elé a körülmények megemlítése végett, s jó oka volt 
annak megemlítésére is, hogy miképpen bízta rá magát Istenre. Saul hadserege által 
körülvéve, a pusztulástól minden oldalról körülzártan miképpen kímélhetett volna meg egy 
ennyire kérlelhetetlen ellenséget, ha nem erősítette volna meg magát imával a legerősebb 
kísértésekkel szemben? Az ismétlés megmutatja, mennyire komolyan imádkozott, hogy 
megállhasson a kísértés minden támadásával szemben. 

A következő igeversben még világosabban elmondja nekünk, hogy letette Isten elé a 
félelmeit. Kiönteni valaki gondolatait és kitárni a nyomorúságait az ellentétét sugallja annak 
az összezavaró aggodalmaskodásnak, mellyel az emberek tépelődnek a saját nyomorúságuk 
felett, s amellyel magukat kínozzák a saját bajaikon bosszankodva ahelyett, hogy Istenhez 
járulnának. De jelentheti az ellentétét azoknak a dühös kiáltásoknak, melyeket azok hallatnak, 
akik nem lelnek vigasztalásra Isten felügyelő gondviselésében. Röviden, arra kell 
következtetnünk, hogy amiképpen nem adott utat az emberek előtt a hangos és értelmetlen 
panaszkodásnak, úgy nem hagyta azt sem, hogy a belső, és elfojtott gondok kínozzák, hanem 
gyanakodásmentes magabiztossággal tudatta a bajait Istennel. 

4. Mikor elcsügged bennem a lelkem. Noha itt elismeri, hogy érzett aggodalmat, mégis 
megerősíti, amit a hitének állandóságáról mondott. Az általa használt jelkép az elcsüggedt 

                                                
2846 Dávid történetében konkrétan két barlangról olvasunk, melyekben lappangott. Az Egyik az Adullám 
(1Sám22:1), a másik az Engedi barlangja (1Sám24:3). Általánosan azt feltételezik, hogy itt az utóbbiról van szó. 
2847 A héberben az ige jövő idejű – „fogom hívni”, de miután abban a nyelvben nincs jelen idő, gyakran 
használja a múlt és a jövő időket összevissza. Horne püspök ezért jelen időben fordítja az összes igét ebben a 
zsoltárban, Kálvin viszont múlt időt használ, kivéve a két következő verset, amit jövő időben fordít. (A 
magyarban meghagytam a Károli-változatot, ahol csak lehetett – a ford.) A fordítók azonban általánosságban 
egyetértenek Kálvinnal, s joggal gondoljuk, hogy a zsoltár, amiképpen mi fogjuk fel, a gyűjteménye ama imák 
lényegének, melyeket Istenhez intézett az Engedi barlangjában, de amelyeknek a leírására feltételezhetően nem 
volt lehetősége. 
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lelkéről2848 alkalmasan tárja elénk az elme ama állapotát, mikor a különféle döntéseket 
latolgatja, ha nem látszik menekülőút a veszélyből, s növekvő aggodalommal folyamodik 
mindenféle eszközhöz. Hozzáteszi: jóllehet nem látszott semmiféle, a biztonságba vezető út, 
Isten a kezdetektől fogva tudta, miképpen fog megvalósulni az ő szabadulása. Mások más 
értelmet adnak a tudod az én ösvényemet mondatnak, mintha Dávid azt jelentené ki, hogy 
Isten volt a tanúja a becsületességének. A másik értelmezés azonban helyesebb, mely szerint 
Isten tudta, hogyan fogja őt megszabadítani, míg a saját elméjét változatos gondolatok 
foglalták le, de nem volt képes semmiféle szabadulást kiagyalni. A szavak arra tanítanak 
minket, hogy mikor már minden orvosságot kipróbáltunk, s nem tudjuk, mit kellene tenni, 
akkor elégedjünk meg azzal a meggyőződéssel, hogy Isten ismeri a megpróbáltatásainkat, s 
méltóztatik gondoskodni rólunk, ahogyan Ábrahám mondta: „az Isten majd gondoskodik” 
(1Móz22.8). 

5. Tekints jobbra, stb.2849 Megmutatja, hogy jó oka volt az általa megtapasztalt 
félelmetes szenvedéseknek, mert semmiféle emberi segítséget, vagy vigasztalást sem 
várhatott, a megsemmisülés pedig elkerülhetetlennek látszott. Mikor arról beszél, hogy 
körülnézett, de nem látott barátot az emberek között, nem úgy érti, hogy a gondolatait a földi 
segítségre irányította Istenről megfeledkezve, hanem jogosan keresett valakit a Földön, aki 
megsegíthette volna. Ha bárki efféle személy mutatkozott volna, akkor kétségtelenül Isten 
kegyelme eszközének ismerte volna az Ő kezében, de Isten célja az volt, hogy minden emberi 
segítségnek híjával legyen, s ez a szabadulás a pusztulásból még rendkívülibbnek látsszék. A 
senki sem tudakozódik felőlem kifejezésben a tudakozódás jó értelemben használatos, mert 
bárki jóléte, vagy biztonsága iránti aggódást jelent. 

 
6. Hozzá kiáltok,2850 oh Uram; s ezt mondom: Te vagy oltalmam és örökségem az 

élőknek földén; 
7. Figyelmezz esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Szabadíts meg engem 

üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál! 
8. Vezesd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet! Az igazak 

vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. 
 
6. Hívlak téged, oh Uram. Isten közbeavatkozása megsürgetésének céljával Dávid azt 

a nyomorúságos állapotot és szorult helyzetet panaszolja, amelybe jutott. A kiáltás szó, amint 
máshol már említettem, hevességet jelent. Úgy beszél a szabadításról, mint amire nyilvánvaló 
szüksége van, mivel most fogoly a börtönben. A börtön alatt egyesek azt a barlangot értik, 
melyben lappangott, de ez túlságosan leszűkített értelmezés. A következő, az igazak vegyenek 
engem körül mondatot egyesek másként fordítják: várni fognak rám. Én azonban 
megtartottam a valódi és természetes jelentést. Elismerem, hogy itt jelképes körül vételről van 
szó, arra célozva, hogy minden ő ember szemének látvány lesz, akik majd bámulatba esnek a 
szabadítás eme páratlan esetét látva. Ha bárki nem tekinti jelképesnek a szavakat, akkor az 
értelmük az alábbi lesz: az igazak nemcsak gratulálnak majd neki, de a győzelem jeléül meg 
is koronázzák. Egyesek így magyarázzák az igeszakaszt: összegyűlnek, hogy gratuláljanak, s 
úgy állnak majd körbe engem, mint egy korona. Miután a szavak szó szerint jelentése 
RAJTAM koronáznak, egyesek más ragot adnak hozzá, s úgy magyarázzák, hogy az igazak a 
Dávidra ruházott kegyelmet a nekik megadott dicsőségnek tekintik. Mikor ugyanis Isten 

                                                
2848 “Or c’est une belle similitude quand il dit que son esprit a este en tortille et enveloppe,” 
2849 A feltételezések szerint itt az igazságszolgáltatás ókori zsidó bíróságainak eljárásrendjére utal, ahol a vádló 
és a védő egyaránt a vádlott jobb keze felől álltak (Zsolt109:6). A zsoltáros olyan állapotban érezte magát, mint 
akinek senki sem képviseli az ügyét, s nem védi azok között a veszélyes körülmények között, melyekbe 
belekerült. 
2850 A Károli-fordítás szerint: Hívlak téged – a ford. 
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megszabadítja valamelyik gyermekét, a szabadítás látványát a többieknek is felmutatja, ezzel 
mintegy koronával ajándékozza meg őket. Az általam elfogadott magyaráztat azonban a 
legegyszerűbb, miszerint a neki megadott kegyelem mindenki számára látványosan, mint 
holmi színházban fog megmutatkozni, jeles példát szolgáltatván az igazaknak a hitük 
megerősítéséhez. A גמל gamal ige a héberben általánosabb jelentésű, mint a visszafizetni ige, s 
amint már máshol megmutattam, azt jelenti: jót tenni, jótéteményben részesíteni. 
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143. zsoltár 
 
Jóllehet az ellenségek, akikkel Dávidnak küzdenie kellett, gonoszok voltak, s 

ugyanolyan igazságtalanul, mint amennyire kegyetlenül üldözték őt, Dávid mégis felismerte 
ebben Isten jogos ítéletét, s megpróbálja elnyerni az Ő kegyeit, alázatosan könyörögve a 
bocsánatért. Elpanaszolván az ellenségeinek kegyetlenségét, s kijelentvén, hogy minden 
megpróbáltatása között emlékezett Istenre, helyreállításért, és Isten Lelkének vezetéséért 
imádkozik, hogy életének hátralévő részét az Ő félelmének szentelhesse. 

 
1. Dávid zsoltára.2851 Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél 

imádságomra; hűséged és igazságod szerint hallgass meg engemet. 
2. Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted! 
3. Ímé, ellenség üldözi lelkemet, a földhöz paskolja éltemet; betaszít engem a 

sötétségbe a milyen a régen megholtaké! 
 
1. Uram, hallgasd meg könyörgésemet. Nyilvánvaló, hogy az ellenségei részéről 

ránehezedő nyomásnak szélsőségesnek kellett lennie, ha Dávid az ügyét ennyire komoly és 
szánalmas kifejezésekkel siratja. A bevezető szavak megmutatják, hogy nagy volt a fájdalom, 
amit érzett. Annak okát, hogy Isten jóságáról és hűségéről összekapcsolva beszél, máshol már 
megmutattuk. Nem szabad azt feltételeznünk, hogy a méltányosság, vagy igazságosság alatt 
érdemekről, vagy bérről beszél, mint azt egyesek tudatlanul feltételezik, hanem Isten ama 
jóságáról, mely a népe védelmére indítja Őt. Ugyanebben a vonatkozásban beszél Isten 
igazságáról, vagy hűségéről, mert a legjobb bizonyíték, amit a hűségéről adhat, ha nem 
hagyja el azokat, akiknek segítséget ígért. A népének megsegítésével igaz és hűséges Istennek 
mutatkozik, mint abban, hogy nem okoz csalódást a várakozásaiknak, mind abban, hogy a 
könyörületének eme kiterjesztésével kimutatja, milyen az Ő természete. Ezért Dávid nagyon 
helyesen bátorítja magát az imádkozásban mindkét dolog említésével. 

2. Ne szállj perbe, stb.2852 Utaltam már arra, hogy miért folytatja imádkozással a 
bocsánatért. Mikor elborítanak a bajok, mindig arra kell következtetnünk, hogy ez Isten 
helyesbítő vesszeje, melyet azért küld, hogy imára ösztönözzön minket. S bár egyáltalában 
nem leli örömét a megpróbáltatásainkban, bizonyos, hogy a mi bűneink képezik az okot, 
amiért ennyire szigorúan bánik velünk. Miközben azok, akikkel Dávid szállt szembe, 
gonoszok voltak, ő pedig tökéletesen tisztában volt ügye becsületességével őket illetően, 
készségesen elismerte a bűnét Isten előtt, mint elítélt könyörgő. Általános szabálynak kell 
tartanunk az Isten kibékítésére irányuló törekvéseinkben, hogy imádkoznunk kell a bűneink 
bocsánatáért. Ha Dávid nem talált máshol menedékre, csak a bocsánatért elmondott imában, 
ki az közöttünk, aki a saját igazságában és becsületességében bizakodva merészelne Isten elé 
járulni? S Dávid nemcsak egyszerűen példát ad Isten népének arról, miképpen kell 
                                                
2851 A „Dávid zsoltára” titulushoz egyes másolatok hozzáteszik azt, amit a Septuaginta és a Vulgata is: „mikor a 
fia Absolon üldözte őt” (Lásd 1Sám17:24-25), s a fordítók általánosan egyetértenek azzal, hogy ez lehet a 
legvalószínűbb oka a megírásának. 
2852 Walford ezt valószínű utalásnak tartja arra a nagy vétekre, melynek következményei elkísérték Dávidot 
életének egész hátralevő részében. „Miután nem kerülhette el, hogy megemlékezzék róla”, mondja ez a szerző, 
„azok miatt a fájdalmak miatt, melyek Absolon helytelen viselkedése miatt szálltak rá, továbbá, mivel 
mindazonáltal az volt a célja, hogy az isteni támogatásért és szabadításért könyörögjön, Isten igazságos 
ítéletének elhárításáért könyörög, hisz ha egyetlen ember sem lehet igaz Isten előtt, akkor ő, aki ily hatalmasat 
vétkezett, sem követelheti ezt. Vétkének tudata vette rá arra – bár volt oka azt hinni, hogy az megbocsáttatott, – 
hogy így megalázza magát Isten előtt, mikor komolyan kellett könyörögnie a méltóságát és életét fenyegető 
veszélyekből történő szabadulásért, miközben még mindig táplálta a reményt: Isten a szolgájának tekinti, akinek 
megesküdött, hogy megvédi.” 
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imádkozniuk, hanem kijelenti, hogy senki emberfia nem lenne igaz Isten előtt, ha a saját ügyét 
kellene képviselnie. Ez az igeszakasz sok tanulságot tartalmaz, amint már utaltam arra, hogy 
Isten csak akkor képes kegyesen fogadni a közeledésünket, ha nem bírói minőségben lép fel, s 
kibékül velünk, és ingyenes bűnbocsánatban részesít minket. Ennek megfelelően minden 
emberi igazságosság semmit érő, mikor az Ő ítélőszéke elé járulunk. Ezt az igazságot 
szavakban általánosan elismerik, de csak nagyon kevesekre gyakorol komoly benyomást. 
Miután létezik az emberek egymás iránti engedékenysége, valamennyien magabiztosan 
lépnek Isten elé ítéletre úgy, mintha ugyanolyan könnyű lenne Őt kielégíteni, mint az emberek 
jóváhagyását megszerezni. Ahhoz, hogy az egész dologról a megfelelő nézeteket alakíthassuk 
ki, először azt kell megjegyeznünk, mit jelent megigazulni. Az előttünk álló igeszakasz 
világosan tanítja, hogy a megigazult ember az, aki megítéltetett, és igaznak mondatott ki Isten 
előtt, vagyis akit a mennyei Bíró felment, mint ártatlant. S tagadván azt, hogy az emberek 
között bárki is jogot támaszthatna erre az ártatlanságra, Dávid arra céloz: bármely 
igazságosság, mellyel a szentek rendelkeznek, nem kellően tökéletes ahhoz, hogy kiállja Isten 
aprólékos vizsgálatát. Ezért jelenti ki, hogy mindenki vétkes Isten előtt, s csak úgy kaphat 
feloldozást, ha elismerik: joggal lehetne őket elítélni. Ha a tökéletesség ebben a világban 
megtalálható dolog lenne, akkor mindenki közül természetesen ő lenne az, aki dicsekedhetne 
vele. Ábrahám és a szent ősatyák igazságossága sem volt ismeretlen a számára, mégis Isten 
kibékítésének egyetemes szabályaként fekteti le, hogy nekünk az Ő kegyelmére kell bíznunk 
magunkat. Ez adhat nekünk némi elképzelést arról a sátáni elvakultságról, mely azokat 
ragadta meg, akik oly sokat beszélnek a tökéletességről a szentségben a bűnbocsánatot 
helyettesítendő. Ezt a fokú gőgöt soha nem lennének képesek kimutatni, ha titokban nem Isten 
kegyetlen megvetése mozgatná őket. Magasztos és fenséges kifejezésekkel beszélnek az 
újjászületésről, mintha Krisztus egész királysága az élet tisztaságában foglaltatna benne. 
Elvetvén azonban az örök szövetség legfontosabb áldását – az ingyenes kibékülést – aminek 
naponkénti keresésére Isten népe parancsot kapott, a hiábavaló büszkeségtől felfuvalkodva és 
másokat is erre késztetve kimutatják, miféle lélek munkálkodik bennük. Kezeljük hát őket 
megvetéssel, mert a legcsekélyebb skrupulusuk sincsen Istent nyíltan gúnyolni. Önmagában 
ez azonban, amit kijelentettünk, még nem elégséges, mert a pápisták maguk is elismerik, hogy 
ha Isten bíróként belefogna az emberek életének vizsgálatába, mindenkit a jogos elítélés 
fenyegetne. S ebben a vonatkozásban szilárdabbak, mértékletesebbek és józanabbak, mint 
azok az eretnek küklopszok és szörnyek, akikről az imént volt szó. S bár nem követelik 
maguknak az igazságosságot annak teljes mértékében, az érdemeik és elégtételeik előtérbe 
tolásával kimutatják: nagyon távol állnak attól, hogy Dávid példáját kövessék. Mindig készek 
elismerni némi hibát a cselekedeteikben, ezért Isten kegyét keresve könyörögnek az Ő 
kegyelméért segítségképpen. Azonban semmi köztes nincs a Szentírás által ellentéteseknek 
bemutatott két dolog – a hitből való megigazulás és a cselekedetekből való megigazulás – 
között. Abszurd dolog, ahogyan a pápisták kiagyalnak egy harmadik fajta igazságosságot, 
melyet részben a saját cselekedeteikkel munkálnak ki, részben Isten tulajdonítja nekik az Ő 
kegyelméből. Kétség sem férhet hozzá, hogy mikor Dávid kijelentette: egyetlen ember sem 
állhat meg Isten előtt, ha a cselekedetei ítéltetnek meg, akkor az igazságosság semmi efféle 
kettős komplexumára nem gondolt, hanem rögvest azzal hallgattat el, hogy Isten egyedül az Ő 
kegyelme alapján könyörületes, mivel az ember összes feltételezett igazságosságának sincsen 
semmiféle jelentősége sem Őelőtte. 

3. Ímé, ellenség üldözi lelkemet. Elismervén, hogy csak a bűnei jogos büntetését 
szenvedte el, Dávid most rátér az ellenségeire. Ha ugyanis velük kezdené, az oktalan sorrend 
lett volna. A kegyetlenségüket azzal mutatta meg, hogy nem elégszenek meg kevesebbel, mint 
Isten egyik szentjének megsemmisítésével, s kijelenti: azonnal elpusztul, ha Isten nem siet 
gyorsan a segítségére. Az összehasonlításban nem pusztán egy holttest, hanem egyenesen egy 
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rothadó tetem szerepel, mert a régen megholtak2853 olyasvalakiket jelentenek, akik már rég 
eltávoztak ebből a világból. Ez a nyelvezet azt sugallja, hogy nemcsak úgy bízott Istenben, 
mint Aki képes őt még a halálos betegségből is kigyógyítani, de arról is meg volt győződve, 
hogy ha eltemetik, és réges-rég elfelejtik, Isten akkor is képes őt feltámasztani és a hamvaiból 
életre kelteni. 

 
4. Elcsügged bennem a lelkem, felháborodik bennem a szívem! 
5. Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat; kezed 

munkáiról elmélkedem. 
6. Feléd terjesztgetem kezeimet; lelkem, mint szomjú föld,2854 úgy eped utánad. 

Szela. 
7. Siess, hallgass meg engem Uram! Elfogyatkozik az én lelkem. Ne rejtsd el 

orczádat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz. 
 
4. Elcsügged bennem a lelkem. Eddig a külső bajokról beszél, most pedig elismeri a 

lelke gyengeségét, amiből nyilvánvaló, hogy az ereje nem olyan volt, mint egy kőszikláé, 
mely rendíthetetlen, vagy érzéketlen, hanem miközben a testi érzéseket illetően elborította a 
fájdalom, a támogatását teljes mértékben a hitnek, és a Lélek kegyelmének tulajdonítja. A 
példájából megtanuljuk, hogy ne térjünk ki az összeütközés elől a kétségbeesésben, 
bármennyire is meggyengítettek, sőt elcsüggesztettek a megpróbáltatások, mert Isten lehetővé 
teszi, hogy felülkerekedjünk ezeken, ha a szívünket minden aggodalmunk közepette is Hozzá 
emeljük. 

A következő igeversben Dávid megemlíti, hogy szorgalmasan kereste az eszközöket, 
melyekkel enyhítette a bánatát. Nem kell azon csodálkozni, hogy sokan, akik spontán módon 
tétlenségre adják magukat, elcsüggednek a próbáikban, mert nem használják az Isten 
kegyelméről való megemlékezés eszközét önmaguk megelevenítésére. Igaz, néha a próbáinkat 
csak még élesebben érezzük, mikor felidézzük Isten velünk szemben tanúsított korábbi 
kegyességét. Ez az összehasonlítás hajlamos felszítani az érzelmeinket, s még sajgóbbakká 
tenni azokat. Dávid azonban ettől eltérő végkimenetelt ígért magának, s bátorságot gyűjtött a 
megemlékezésből Isten korábbi kegyelméről. A legjobb módja az enyhülés megszerzésének a 
bajokban, ha már-már elcsüggedünk miattuk, ha emlékezetünkbe idézzük az Úr korábbi 
szerető kedvességét. Dávid nem olyasmire gondol itt, amit a gyermekkorától fogva 
megtapasztalt, mint azt egyesek hitték, akik véleményem szerint túlontúl korlátozott jelentést 
fogadtak el. A קדם kedem szó ugyanis kiterjedtebb jelentéssel bír. Ezért kétségem sincs a 
felől, hogy a múlt történelmére, valamint a saját személyes tapasztalatára egyaránt gondol, így 
ugyanis könnyű felfedezni Istennek a népe iránt folyamatosan megnyilvánuló jósága 
bizonyítékait. Ebből a példából nekünk magunknak is meg kell tanulnunk az Istentől kapott 
személyes jótéteményekre gondolva arról is megemlékezni, milyen gyakran segítette Ő 
azokat, akik Őt szolgálták, s a magunk javára gazdagítani ezt az igazságot. S ha ez nem is 

                                                
 Ezeket a szavakat az ókori változatok különféleképpen fordították. A Septuagintában az ως .כמתי עולם„ 2853
νεκρους αιωνος, mint a régen megholtak szerepel, a szír változatban az öröktől fogva, míg a kaldeus változatban 
a mint azok, akik régóta fekszenek kifejezés szerepel. Az eredeti kifejezés valódi jelentése az azok, aki már 
régóta halottak. A zsoltáros túlzó nyelvezetet használ ebben az igeversben. Azt mondja, az ellenség a földre 
döntötte az életét és a sötétségbe taszította úgy, hogy emlékezete sem maradt, s azokhoz vált hasonlóvá, akik már 
régóta a sírban fekszenek. Mindennek a célja a nagy fájdalom és csüggedés hangsúlyos kifejezése.” – Phillips. 
2854 A Közös imák könyvében „Úgy zihál utánad a lelkem, mint szomjas föld”. Mant hasonlóképpen fordít. A 
zihál szó kiegészítésképpen van beszúrva, de közvetítheti a pontos jelentést, s e nézet szerint utalás ez a földek 
kicserepedésére keleten, a nyári hónapok rendkívüli szárazságának következtében. Ezeken a kiszáradt földeken, 
amint azt az utazók is említik, gyakran vannak olyan mély repedések, hogy az aljuk nem is látható. Ezt a 
leginkább Indiában lehet meglátni nem sokkal az őszi esős időszak beállta előtt, illetve ahol csak termékenyek és 
kemények a földek. Lásd Jer14:4. 
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szünteti meg, vagy csökkenti azonnal a bánatunk keserűségét, az előnye később mégis 
megmutatkozik majd. Az előttünk álló igeszakaszban Dávid arról panaszkodik, hogy nem 
nyert enyhülést az aggodalmaira és a gondjaira a vigasztalásnak ebből a forrásából, de mégis 
folytatta az elmélkedését azzal a várakozással, hogy a kellő időben majd rálel annak jó 
eredményére. A שוה suach igének a jelentése, amint máshol már említettem, lehet kijelenteni 
szájjal, vagy az elmében forgatni. Úgy tekintem, hogy a zsoltáros ugyanazt a dolgot ismétli 
meg kétszer, ez pedig a komolyság jele. Gyakran csak futólag gondolunk Isten munkáira, 
majdnem azonnal elrugaszkodván azoktól. Ezért nem is meglepő, ha ebben az esetben az 
eredmény nem a szilárd vigasz. Ahhoz, hogy az ismereteink tartósak legyenek, az állandó 
figyelmet kell segítségül hívnunk. 

6. Feléd terjesztgetem kezeimet. Itt mutatkozik meg az elmélkedés jó hatása: Dávidot 
imára serkentette. Ha ugyanis komolyan elgondolkodunk Istennek a népével kapcsolatos 
valamint a saját tapasztalatunkban a velünk kapcsolatos cselekedeteiről, az szükségszerűen 
arra indítja az elménket, hogy keressük Őt az Ő jóságának hívogató befolyása alatt. Az ima 
valóban hitből fakad, ám miután a kegyesség és a könyörület gyakorlati bizonyítékai 
megerősítik ezt a hitet, ezek egyben eszközök a bágyadtság szertefoszlatására. Látványos 
jelképet használ a vonzalmai hevességének bemutatására: a lelkét a szomjas földhöz 
hasonlítja. A nagy hőségben látjuk, hogy a föld megrepedezik, és mintegy megnyitja a száját 
az ég felé a nedvességért. Dávid tehát arra céloz, hogy heves vágyakozással közeledett 
Istenhez, mintha maga az élet nedvessége száradt volna ki belőle – amint azt teljesebben is 
bemutatja a következő igeversben. Ebben újabb példáját szolgáltatja rendkívüli hitének. 
Gyengének érezvén magát, s késznek a sírba szállásra, nem tétovázik e között, valamint az 
enyhülés egyéb reménységei között, hanem leszögezi a kizárólagos függőségét Istentől. S 
bármilyen kemény küzdelemben is volt része a saját érzett gyengeségével, a lélek 
elcsüggedése, amiről beszél, jobb serkentő volt az imádkozásra, mint bármiféle sztoikus 
makacsság, melyet mutathatott volna a lesújtó fájdalomban, bánatban, vagy aggodalomban. 
Nem szabad átsiklanunk a tény fölött, ahogyan elűz az elméjéből minden más reménységet 
annak érdekében, hogy egyedül az Istentől való függésre ösztönözze önmagát, s esetének 
rendkívüli szükségéből készít magának szekeret, melyen Istenhez emelkedik. 

 
8. Reggel2855 hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem 

az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet! 
9. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram; hozzád menekülök! 
10. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó 

lelked vezéreljen engem az egyenes földön. 
11. Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért; vidd ki lelkemet a nyomorúságból 

a te igazságodért! 
12. És kegyelmedből megrontod majd ellenségeimet, és elveszíted mindazokat,2856 

a kik szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok. 
 
8. Korán hallasd velem kegyelmedet. Ebben az igeversben ismét azért imádkozik, 

hogy Isten látható és hatékony módon legyen kegyes iránta. A hallasd velem kifejezés tűnhet 
alkalmatlannak, mert Isten jóságát inkább érezzük, semmint halljuk. Mivel azonban Isten 
jótéteményeinek puszta észlelése hívő felfogás és továbbfejlesztés nélkül csekély haszonnal 

                                                
2855 A Károli-fordítás szerint: Korán – a ford. 
2856 A Károli-fordítás szerint: És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat – a ford. Az 
angol Bibliában (is) a „megrontani” és „elveszíteni” igék felszólító módban szerepelnek, de Kálvin jövő időben 
fordítja ezeket. Ebben követik őt dr. Hammond és Horne püspök is, „s akkor”, jegyzi meg az utóbbi magyarázó, 
„ez a zsoltár a szokásos módon ér véget a hit cselekedetével, valamint azzal a meggyőződéssel, hogy minden 
kért kegyelmet meg fog kapni”. 
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jár a számunkra, Dávid nagyon helyesen a hallással kezdi. Látjuk, miképpen tobzódnak a 
gonoszok a bőségünkben, miközben nem fogják fel Isten jóságát, mert nem figyelnek az 
Ígére, és nem közelednek hittel Istenhez, mint Atyához. A reggel határozószót egyesek a 
reggeli áldozatokra korlátozzák – ami soványka értelmezés – utalván arra a közismert tényre, 
hogy az áldozatokat kétszer kellett bemutatni, reggel és este. Mások erőltetettebb módon 
értelmezik, s úgy értik, hogy mikor Isten kegyesebben bánik a népével, akkor mondják: új 
napot alkot.2857 Mások úgy vélik, hogy ez hasonlat a bővelkedő és boldog állapotra, 
amiképpen a nyomorúságos és vészterhes időszakot gyakorta jelenti a sötétség. Azon 
tűnődök, hogy szükséges-e olyan idegen jelentést keresni az igeszakaszhoz, mellyel Dávidot 
egyszerűen csak a korábbi imáját megismétlőnek tekinthetnénk – sietteti Istent. A reggel 
ugyanazt jelenti, mint a gyorsan, vagy időszerűen. Itt, mint másutt is, azt az okot találja, a 
reménykedésre Istenben, hogy ezt úgy tekinti, mint ami bizonyos értelemben kötelezettséget 
ró Istenre velünk kapcsolatosan. Mikor ugyanis nagylelkűen Önmagát ajánlja nekünk, s 
megígéri, hogy Atyaként tartja fenn a kapcsolatot, azzal olyasvalamit ad nekünk, amit az 
emberek zálognak neveznek. Ez tehát egyfajta kötelezettségvállalás. Azonban nagyon távol 
áll attól, hogysem magában foglalna bármiféle érdemeket a részünkről, mert az általunk 
táplált reménység inkább a semmiségünket, vagy tehetetlenségünket bizonyítja. Arra 
vonatkozó imája, hogy út nyíljék előtte, melyen járhat az őt zavaró aggodalmakra vonatkozik. 
Arra céloz: ledöbbent, lemerevedett, és képtelen volt egy lépést is tenni, ha Isten nem nyitott 
előtte utat az Ő isteni hatalmával. Ezért lelkének minden vágyakozása Rá irányult, s Tőle várt 
tanácsot, hogy enyhüléshez jusson a zavarodottságában. 

9. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram. Ez az ima tulajdonképpen ugyanazt 
jelenti: ellenségei oly komolyan törekedtek a megsemmisítésére, hogy nem hagytak a számára 
semmi menekülő utat. A כסיתי chisiti igét egyesek a reménykedni kifejezéssel fordítják, de a 
tulajdonképpeni jelentése az elfedni, és én nem akarok ettől eltávolodni. Egyesek úgy 
magyarázzák, hogy Dávid az őt fenyegető közvetlen veszély észlelésekor Isten árnyékának 
fedezékébe menekült, s annak védelmébe rejtőzött. Ez nagyon természetes fordításnak tűnik, 
legalábbis én jobbnak tartom azzal, melyet egyesek nagyon elmésnek tartanak, mely szerint 
Dávid, ahelyett, hogy a különféle helyekhez fordult volna segítségért, megelégedett annak 
tudatával, hogy Isten tudomással bír az ügyéről, s Őt hívta segítségül rejtett módon és külön. 

10. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem. Most némileg magasabbra 
emelkedik, mert nemcsak a külső bajoktól való szabadulásért imádkozik, hanem azért is, ami 
fontosabb: Isten Lelkének a vezetéséért, hogy ne térjen el se jobbra, se balra, hanem 
megmaradjon az egyenes úton. Erről a kérésről soha nem szabad megfeledkeznünk, mikor 
nagyon komoly kísértések támadnak minket, mert különösen nehéz alávetni magunkat 
Istennek anélkül, hogy a megkönnyebbülés jogtalan módszereihez ne folyamodnánk. Miután 
az aggodalom, a félelem, a betegség, a bágyadtság gyakorta kísértik az embereket bizonyos 
lépések megtételére, Dávid példájának imádkozásra kell minket indítania az isteni 
megfékezésért, nehogy az érzelmek impulzusainak hatására sietve jogtalan utakra tévedjünk. 
Gondosan meg kell figyelnünk, miképpen fejezi ki magát, mert nem egyszerűen csak azt kéri, 
hogy Isten akaratát tanulhassa, hanem hogy megtanulhassa az iránta való engedelmességet és 
annak megcselekvését is. Az előbbi fajta tanításnak kisebb a haszna, mert ha Isten csak 
megmutatja nekünk a kötelességünket, azt szükségszerűen semmiképpen sem követjük, ezért 
szükséges, hogy az érzelmeinket is Magához vonja. Istennek tehát nemcsak a holt betűkben 
kell mesternek és tanítónak lennie, hanem a Lelke belső mozdulataival is. Valóban, Ő három 
módon tevékenykedik a mi tanítónkként. Tanít minket az Ígéjével, megvilágosítja elméinket 
az Ő Lelkével, és belevési a parancsolatait a szívünkbe, ezzel téve lehetővé, hogy ténylegesen 
és szívesen engedelmeskedjünk azoknak. Az Íge puszta hallgatása céltalan, s nem is elégséges 
                                                
2857 “Que Dieu quand il commence a traitter ses serviteurs plus doucement, fait (par maniere de dire) luire un 
jour nouveau. ” 
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ahhoz, hogy megértsük azt: szükséges még a szív szándékos engedelmessége is. S Dávid nem 
is csak azt mondja: taníts engem, hogy képes legyek cselekedni, amint a tévelygő pápisták 
képzelik, hogy Isten kegyelme nem tesz többet, csak hajlamossá tesz minket a jóra, hanem 
valami ténylegesen és azonnal megteendő dolgot kér. 

A következő mondatban ugyanehhez ragaszkodik, mikor azt mondja: a te jó lelked 
vezéreljen engem, stb. mert nem pusztán az elme megvilágosítása miatt vágyik a Lélek 
vezetésére, hanem mert Ő ténylegesen befolyásolja a szívünk egyetértését, s mondhatni, a 
kezével vezet. Az igeszakasz a maga összefüggésében arra figyelmeztet: szorgalmasan 
szükséges óvakodnunk attól, hogy engedjünk a szertelen szeszélyeknek a gonoszokkal 
folytatott bármely küzdelmünkben, s miután nem rendelkezünk elegendő saját bölcsességgel, 
vagy erővel, melyekkel visszafoghatnánk és korlátozhatnánk ezeket a szeszélyeket, mindig 
Isten Lelkének vezetését kell keresnünk a megzabolázásukhoz. Általánosabban az igeszakasz 
arra tanít minket, mit kell gondolnunk a szabad akaratról, mert Dávid itt tagadja, hogy az 
akaratnak megvolna az ereje a helyes ítéletek meghozatalához, amíg a szíveinket Isten Lelke 
szent engedelmességre nem formálja. A vezetés kifejezés, amint már említettem szintén azt 
bizonyítja, hogy Dávid nem azt a fajta középutas kegyelmet vallotta, amiről a pápisták 
beszélnek oly sokat, s ami az embert a felfüggesztés, vagy a határozatlanság állapotában 
tartja. Ehelyett valami sokkal hatékonyabbat jelent ki annak megfelelően, amit Pál is említ: 
„Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil2:13) 

Az egyenes földszavak alatt én jelképesen a becsületességet értem. Dávid szavainak 
jelentése az, hogy tévelygésbe esünk, valahányszor csak eltérünk attól, ami egyezik Isten 
akaratával. A Lélek kifejezést hallgatólagosan szembeállítja a számunkra természetes 
romlottsággal, s amit mond, az megfelel a következőknek: az emberek minden gondolata 
szennyezett és romlott, amíg nincs a megfelelő szabályhoz igazítva a Lélek kegyelme által. 
Ebből következik, hogy semmi sem jó, vagy szilárd, amit a test megítélése diktál. Elismerem, 
hogy a gonoszokat az Istentől küldött gonosz lélek vezeti félre, mert Ő az ítéleteit az ördögök 
közreműködésével hajtja végre (1Sám16:14),2858 mikor azonban Dávid ezen a helyen Isten jó 
Lelkéről beszél, akkor nem gondolnám, hogy bármi efféle erőltetett célzást tenne, hanem 
inkább magára veszi a megromlás vádját, s Isten lelkének tulajdonítja a dicséretet bármiért, 
ami jó, becsületes, vagy helyes. Mikor azt mondja: mert te vagy Istenem, azzal megmutatja, 
hogy a magabiztossága a kérésének teljesülését illetően teljes mértékben Isten ingyenes 
kegyén és ígéretein alapult. Nem a mi hatalmunkban áll Őt megtenni a mi Istenünknek, 
hanem ez csakis az Ő ingyenes megtartó kegyelmén alapszik. 

11. Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért, stb. Ezzel a kifejezéssel még 
világosabbá teszi, hogy teljes mértékben Isten ingyenes kegyelmétől várta a szabadulást. Ha 
ugyanis bármi saját dologgal hozakodott volna elő, az ügy nem függött volna Istentől, és 
csakis Istentől. Azt mondja, Ő az Ő neve kedvéért segít rajtunk, mikor jóllehet semmit sem 
talál bennünk, ami kivívhatná az Ő kegyeit, mégis, a pusztán a saját jósága indítja a 
közbeavatkozásra. Ugyanezt jelenti az igazság, mert Isten, amint már máshol említettem, a 
népe szabadítását az Ő igazságossága bemutatásának eszközévé tette. Egyben azt is 
megismétli, amit korábban mondott a megpróbáltatásainak szélsőséges mivoltáról: a 
megelevenítést, vagy felélesztést keresve holtnak jelenti ki magát, akinek a halál hatalma alatt 
kell maradnia, ha az életet adó Isten nem állítja őt helyre egyfajta feltámasztással. 

12. És kegyelmedből, stb. Ebben az igeszakaszban ötödször, vagy hatodszor ismétli 
meg, hogy egyedül Isten ingyenes kegyelmétől várta az életet. Bármiféle komolyság is 
mutatkozik meg Isten részéről a gonoszok megsemmisítésekor, Dávid kijelenti, hogy a rajtuk 
végrehajtott bosszúállás az Ő atyai kegyelmének bizonyítéka lesz. S valóban, ez a két dolog 
gyakran találkozik – Isten szigorúsága és jósága, mert mikor kinyújtja a kezét a népe 
                                                
2858 “Je confesse bien que le mauvais esprit de Dieu agite et transporte les reprouvez, (car Dieu execute ses 
jugemens par les diables,)”, stb. 



 1324 

megszabadítására, akkor haragjának villámait az ellenségeikre irányítja. Röviden, fegyveresen 
lép fel a népe megszabadítására, amint Ézsaiás mondja: „Mert bosszúállás napja volt 
szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött” (Ézs63:4). Önmagát Isten szolgájának 
nevezve semmiképen sem a szolgálataival dicsekedik, hanem inkább Isten kegyelmét dicséri, 
aminek ezt a kiváltságot köszönhette. Nem megtiszteltetés a saját erőfeszítéseinkkel és 
fáradozásainkkal Isten szolgái közé számláltatni, mert ez az Ő ingyenes kiválasztásán múlik, 
amikor még a születésünk előtt kegyeskedik az Ő követőinek soraiba és rangjára kiválasztani 
minket, amiképpen Dávid még konkrétabban megfogalmazza máshol is: „Uram! én bizonyára 
a te szolgád vagyok; szolgád vagyok én, a te szolgáló leányodnak fia” (Zsolt116:16). Ez 
megfelel annak, hogy Isten védencének teszi magát, és az Ő védelmére bízza az életét. 
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144. zsoltár 
 
Ez a zsoltár a dicséret és az ima keveréke, mert Dávid, miközben nagyon magasztos 

kifejezésekkel illeti Istennek a rá ruházott nagy kegyelmét, egyidejűleg – akár annak a 
rengeteg próbának a fontolóra vétele miatt, melyekkel az ember az élete során találkozik, akár 
a gonoszokkal még mindig fennálló kapcsolatai miatt – imádkozik is, hogy Isten ezt a kegyet 
egész élete során adja meg neki. A különbség e között és a 18. zsoltár között az,2859 hogy az 
utóbbi teljesen diadalmas, a királyság abban teljesen legyőzetett, a dolgok szerencsésen 
fejlődnek, míg ebbe belekever egy-két, a félelmet, és az aggodalmat jelző dolgot, mivel még 
van néhány, őt nyugtalanító ellensége.2860 

 
1. Dávidé. Áldott az Úr, az én erőm, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra 

az én ujjaimat. 
2. Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és 

az, a kiben én bízom: ő veti alám népemet. 
3. Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod 

van reá? 
4. Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék. 
 
1. Áldott az Úr, az én erőm.2861 Nagyon nyilvánvaló, hogy Dávid, miután Isten 

kegyességét ennyire fennkölt kifejezésekkel dicséri, nemcsak a királyi trónt kapta meg, de 
még fényes győzelmeket is aratott. Mikor az én erőmnek nevezi Istent azzal elismeri, hogy 
bármekkora bátorága is volt, azt felülről kapta, mivel nemcsak vidéki pásztorból vált erős 
harcossá, hanem még az általa mutatott állhatatosság és a kitartás Isten jele ajándéka volt a 
számára. Ez a kifejezés jobban illik ide, mintha kősziklának fordítanánk, mert utána 
magyarázatképpen hozzáteszi, hogy Isten iskolájában tanulta a hadakozást. A szavak 
természetesen egy elismerést is magukban foglalnak, mely szerint harcias lelkületű volt, de 
nem született háborúzásra, így meg kellett változnia. Miféle kezdetet mutatott például Góliát 
esetében? Az a próbálkozás abszurd lett volna bármi más feltételezéssel, mint hogy titkos 
isteni támogatásban részesülvén független volt a pusztán emberi segítségtől (1Sám17:40). 

2. Jóltevőm, stb. A szó használatának módja ebben a passzív értelemben úgy, mint a 
héberben, nyersnek tűnik a latinban, amiképpen máshol (Zsolt18:51) sem abban az 
értelemben nevezi magát „Isten királyának”, hogy bármiféle hatalommal rendelkezne Isten 
felett, hanem abban, hogy Ő jelölte és tette őt királlyá. Oly sok módon tapasztalván meg Isten 
jóságát, a jótevőjének nevezi Őt, ami azt jelenti, hogy minden jó dolog, amivel rendelkezett. 
Tőle származott. A kifejezések soron következő halmozása szükségtelennek tűnhet, azonban 
mégis alkalmas a hit hatalma megerősítésére. Tudjuk, mennyire ingatagok az emberek elméi, 
s különösen azt, milyen hamar inog meg a hit, mikor a szokásosnál komolyabb 
megpróbáltatásokkal kerülnek szembe. Nem elegendő, ha Isten megtart minket ebben a 
gyengeségben, s egyéni, vagy egyetlen kifejezéssel ígéri nekünk a segítségét, sőt, bármennyi 
segítséget is kapunk Tőle, mégis hatalmas ingadozásra vagyunk hajlamosak, s úgy ránk 

                                                
2859 A témát és a kifejezésmódot jórészt attól a zsoltártól látszik kölcsönözni. 
2860 A zsoltár megírásának okát csak találgathatjuk. A Septuaginta, a Vulgata az etióp és az arab változatok a 
„Dávid zsoltára Góliát ellen” címet adják neki, s hogy kaldeus magyarázó is ezt tekintette a zsoltár témájának, az 
kiderül a 10. versből, ahol ebben a változatban a „Góliát kardja” kifejezés szerepel. A belső bizonyítékokból 
megítélve azonban az említett ellenségek inkább Dávid és királyságának ellenségei, miután már a trónra lépett. 
Egyesek Dávidnak az ammonitákkal és a szíriaiakkal vívott háborúira vonatkoztatják, melyről a 2Sám10-ben 
olvashatunk, s lehet, hogy azután írta, miután megütközött ezekkel az ellenséges hatalmakkal. 
2861 Károlinál: kőváram – a ford. “Ou, mon rocher.” — Széljegyzet. “Vagy, kősziklám.” 
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telepszik az Ő kegyelmével kapcsolatos feledékenység, hogy szinte leuralja az elménket. 
Emlékeznünk kell arra, hogy Dávid nem pusztán csak a hálája jeléül halmoz fel ennyi 
kifejezést Isten jóságáról, hanem Isten népét kívánja megerősíteni a világ és az ördög minden 
támadásával szemben. Jó oka volt Isten kegyelme egyik legfontosabb tényezőjének tekinteni, 
hogy felügyeli a kormányzása alá volt embereket. Az עמי ami, én népem  kifejezést ugyanis 
egyesek az עמים amim, népek szóval olvassák,2862 s meglepő, hogy miért kell elfogadniuk ezt 
az erőltetett fordítást, mivel Dávid egyszerűen csak azt akarja mondani, hogy a királyság 
rendezett állapota nem a saját tanácsának, hősiességének, és tekintélyének volt köszönhető, 
hanem Isten titkos kegyességének. A רדד radad ige tulajdonképpen azt jelenti: kiterjeszteni. 
Egyesek elképzelése, miszerint a nép kiterjesztése azt jelenti: nyugalomban letelepíteni a 
népet, virágzó és boldog állapotban, erőltetett. De nagyon ellenzem azok elképzelését is, akik 
a nép elterülését értik alatta, hogy lábbal taposhatók legyenek, mert az ehhez hasonló 
erőszakos uralkodás nem lenne kívánatos a választott nép, valamint Isten szent öröksége 
felett. Mikor a nép szíves és önkéntes engedelmességgel adózik a törvényeknek, mindannyian 
nyugodtan foglalván el a saját helyüket, ez jelesen bizonyítja az isteni áldást. S az efféle 
elrendezésben, melyben nincs forrongás, sem zűrzavar, a népet jogosan mondja az általunk a 
fentiekben mondottaknak megfelelően kiterjedtnek. Dávid tehát az általa az idegen ellenségek 
felett kivívott győzelmeket ennek megfelelően Istennek tulajdonította, és egyidejűleg hálát is 
ad neki a királyság eme stabil állapotáért. A korábbi homályos állapotából kiemelkedve, 
mikor ki volt téve a rágalmazó vádakból fakadó gyűlöletnek, aligha hitte bárki, hogy valaha is 
békésen fog uralkodni. A nép azonban hirtelen és a várakozásokon felül alávetette magát neki, 
s ez a meglepő változás elsősorban Isten munkája volt. 

3. Uram! Micsoda az ember, stb. Egy hasonlat segítségével nagyítja fel Isten 
megmutatkozott jóságát. Kijelentvén, micsoda páratlan bánásmódban részesült, befelé fordítja 
a szemeit, és megkérdezi: „Kicsoda vagyok én, hogy Isten ennyire leereszkedik hozzám?” 
Általánosságban beszél az emberről, de figyelemre méltó a körülmény, hogy a saját alantas és 
nyomorúságos állapotával dicséri Isten kegyelmét. Más helyeken a megalázás személyesebb, 
vagy privátabb természetű alapjait említi – itt megelégszik azzal, ami a közös természetünkre 
vonatkozik. S jóllehet az ember természetét tárgyalva vannak más okok is, melyeket 
megnevezhetett volna, hogy miért méltatlan Isten gondoskodására és szeretetére, röviden úgy 
utal a saját maga lényére, mint holmi füstre, vagy mint árnyékra. Arra kell tehát 
következtetnünk, hogy az isteni jóság gazdagsága önmagukban méltatlan alanyokra terjed ki. 
Arra figyelmeztet, mivel hajlamosak vagyunk bármikor megfeledkezni önmagunkról, és azt 
gondolni, hogy vagyunk valakik, pedig senkik vagyunk, hogy az élet rövidségének puszta 
tényének le kellene törni minden büszkeséget és gőgöt. A Szentírás az ember törékenységéről 
szólva szemügyre vesz mindent, ami szükségszerűen kapcsolódik hozzá. S valóban, ha az 
életünk egy pillanat alatt szertefoszlik, akkor miféle szilárd dolog van bennünk? Azt az 
igazságot is megtanuljuk, hogy nem tudjuk helyesen felmérni az isteni jóságot, amíg fontolóra 
nem vesszük, mik vagyunk mi valójában az állapotunk tekintetében, mert csak akkor tudjuk 
megadni Istennek azt, ami megilleti, ha elismerjük, hogy jóságát méltatlan teremtényekre 
ruházza. Az olvasó további információkat találhat erről a nyolcadik zsoltárnál, ahol majdnem 
ugyanezt az igazságot hangoztatja a zsoltáros. 

 
                                                
2862 Azok, akik úgy vélik, hogy az עמים amim a helyes olvasat, a párhuzamos igeversre utalnak a Zsolt18:47-ból, 
ahol a szó többes számban szerepel. Azt is megjegyzik a véleményük alátámasztása végett, hogy ez az olvasat 
található meg a Kennicott és De Rossi által megvizsgált sok kéziratban, továbbá az עמי ami belekerüléséről a 
szövegbe úgy adnak számot, hogy azt az első alkalommal rövidítésként írták bele. Rosenmüller feltételezi, bár 
kisebb valószínűséggel, hogy az eredeti szó az עמ volt, s a י yod betű toldalék, melyet a hangzás javítása végett 
tettek hozzá, gyűjtőnévnek véve a szót. A masszoréták megemlítették, hogy az עמי, amit az angol bibliafordítók 
itt, a 2Sám22:44-ben, s a JSir3:14-ben a birtokraggal együtt szereplő עמ szónak véltek, és következetesen az én 
népemnek fordítottak, a főnév többes számaként értendő. 
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5. Uram, hajlítsd meg2863 egeidet és szállj alá;2864 illesd meg a hegyeket, hogy 
füstölögjenek! 

6. Lövelj villámot és hányd szerte őket;2865 bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket. 
7. Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekből, 

az idegen-fiak kezéből; 
8. A kiknek szájok hazugságot beszél, s jobb kezök a hamisság jobb keze. 
 
5. Uram, hajlítsd meg egeidet. Miután kellőképpen felmagasztalta Isten jóságát, azt 

kéri Tőle, hogy adjon a pillanatnyi szükséghelyzetnek megfelelő segítséget a királyság 
fennmaradásához. Korábban láttuk, amint hősies bátorsággal dicsekszik Istenben, itt pedig 
ugyanazokat a fennkölt kifejezéseket használja az imájában: hajlítsa meg az egeket, 
füstölögtesse a hegyeket, zavarja meg a levegőt a villámaival, bocsássa ki nyilait – mindezen 
beszédformákkal kétségtelenül azokat az akadályokat hárítja el, melyek közöttünk, és Isten 
mindenhatóságának hittel történő szemlélése között állnak, amelyeken oly nehéznek találjuk a 
felülkerekedést. Majdnem ugyanezeket a kifejezésmódokat használja a 18. zsoltárban is, de 
ott Isten dicséretében a már megadott segítségért, valamint annak jelzésére, hogy csodálatos 
és szokatlan módon tarttatott meg felülről. Jóllehet az általa említett jelek nem mindig 
mutatkoznak meg, amikor Isten beavatkozott az ő oldalán, mégis jó oka volt ünnepelni 
mindazt, ami váratlanul történt vele, a rendkívüli tüneményre utalva. Az előttünk álló 
igeszakaszban azonban más a célja. A különféle pusztulásoktól fenyegetve, melyek 
kétségbeesésbe taszíthatták volna az elméjét, felismerte Isten csodálatos hatalmát, melynek 
minden világi akadály utat enged. Legalábbis abban biztosak lehetünk: azzal a jó okkal 
bocsátkozott ebbe a jelképes kifejezésmódba, hogy ne szűkítse a szabadítást emberi 
segítségekre, mert semmi sem lenne abszurdabb, mint a közönséges mércékkel mérni az isteni 
hatalmat. 

7. Nyújtsd le kezeidet a magasból, stb. Most egyetlen szóban láttatja velünk, mit értett 
az előbbi jelképek alatt – hogy minden földi segítség híján Isten nyújtsa ki a kezét fentről, 
mert a szükséghelyzet nagysága rendkívüli segítséget tesz szükségessé. Ennek megfelelően 
hasonlítja ellenségeit hatalmas és mély vizekhez. Idegeneknek nem a származási eredet, 
hanem a jellem és a hajlam miatt nevezi őket. Hiba lenne a kifejezést a körülmetéletlen 
mivoltukra vonatkoztatni, mert Dávid inkább azokat az elkorcsosult zsidókat bírálja, akik 
testben dicsekedtek. Röviddel az után pedig arra utal, hogy inkább a belső, semmint a külső 
ellenséggel volt dolga, akik nyíltan támadták volna őt erőszakkal és fegyverekkel. A hamisság 
jobb keze alatt egyesek az elhamarkodott próbálkozásokat értik, melyekről Dávid remélte, 
hogy meghiúsulnak. Mások a kifejezést az eskütétel ünnepélyes aktusára korlátozzák, mintha 
azt mondta volna, hogy hamisan esküdtek.2866 Megint mások úgy magyarázzák, hogy 
nemcsak a nyelvükkel hazudtak, hanem a kezükkel is gonoszul mesterkedtek.2867 Miután 
azonban megszokott dolog volt kézadással tenni esküt, amiképpen Salamon mondja 
                                                
2863 „Hajlítsd meg egeidet. Ezt a kifejezést a felhők kinézetétől kölcsönzi a vihar idején: akkor olyan alacsonyan 
vannak, hogy még a hegyeket és a halmokat is ködbe borítják, s látszólag összekeverik az eget és a földet. Ezt a 
külső megjelenést használja fel Isten közeledésének lefestésére, mikor a népe ellenségein jön bosszút állni. Lásd 
Zsolt18:10 és más példákat.” – Walford. 
2864 Az igék ebben és a következő két igeversben felszólító módban vannak, míg a 18. zsoltár megfelelő 
részeiben múlt idejűek. Ezt a különbséget Kálvinnal együtt leginkább annak tudhatjuk be, hogy ezek az 
igeversek az ima nyelvén szólnak, amit akkor mondott el Dávid, mikor az ellenségek a királyságát és a népét 
fenyegették, míg a 18. zsoltárban már valamely jeles szabadítás, vagy szabadítások után beszél, melyet Isten 
kegyeskedett megadni. 
2865 „Az őket a népekre vonatkozik a második versből.” – Walford. 
2866 „Eskütétel közben a jobb kezet felemelték. Dávid ellenségei azzal szentségtelenítették meg esküiket, hogy 
megszegték a megkötött szövetséget, valamint az ünnepélyes fogadalmaikat.” – Walford. 
2867 „Ez azt jelenti, hogy a békeszerződéseket és a baráti szövetségeket megerősíti kezeiket rögtön felemelték a 
szövetségeseik élete és szabadsága ellen.” – Warner. 
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(Péld11:1, Péld16:5), nekem kétségem sincs felőle, hogy Dávid itt a hamis, áruló és hitszegő 
emberekre utal. A két dolog természetes módon járnak együtt az igeversben – a hazug nyelv 
és a csalárd kéz – s azt jelenti a témát illetően, hogy semmit sem várt az ígéreteiktől, mert 
csak a becsapás végett hízelegtek a szájukkal és adtak kezet. 

 
9. Isten! Új éneket éneklek néked; nablummal és cimbalommal2868 zengedezlek 

téged;2869 
10. Ki segítséget ád a királyoknak, s megmenti Dávidot, az ő szolgáját a gonosz 

szablyától. 
11. Ragadj ki és ments meg engem az idegen-fiak kezéből, a kiknek szájok 

hazugságot beszél, s jobbkezök a hamisság jobbkeze. 
 
9. Isten! Új éneket éneklek néked. Megint higgadtan belekezd Isten dicséretébe, nem 

kételkedvén abban, hogy továbbra is ugyanolyan könyörülettel viseltetik majd iránta, mint 
addig. Máshol már megjegyeztem, hogy az új ének egy páratlan, vagy szokatlan éneket jelent, 
s ebből arra következtetünk, hogy Dávid várakozásai felülmúlták az emberi megítélésből 
eredő következtetéseket. A várt segítség nagyságára való tekintettel ugyanis a természetében 
páratlan dicsérő éneket ígér, melyet ezzel a titulussal különböztet meg a szokásos hálaadástól. 
Ami a nablumot és a cimbalmot illeti, máshol már megjegyeztem, hogy ezek annak a 
tanítórendszernek a részét képezték a törvény alatt, melynek az egyház volt alárendelve a 
gyermekkorában. A fő dolog azonban, amit meg kell jegyezni, az ezeknek az énekeknek a 
témája: Isten, Aki a királyok megtartója, megőrizte – sőt megmentette – Dávidot a kardtól, 
akit határozott rendelésével tett meg felkent királlyá. Ami pedig a királyokban benne foglalt 
azt az elképzelést illeti a köznéppel szemben, miszerint Dávid szavai azt jelentik: nemcsak a 
köznép köszönheti a fennmaradását az isteni megtartásnak, de a befolyásosabbak is, akik 
látszólag elegendő és bőséges saját erővel rendelkeznek, szerintem kérdéses a 
megalapozottsága. A szavak jelentése szerintem ettől eltérő, ez az alábbi: miközben Isten 
minden embert válogatás nélkül megtart, a gondviselése különösen kiterjed a politikai rend 
fenntartására, ami mindenki közös biztonságának az alapja. Ez valójában ugyanaz, mintha a 
királyságok őrének és védelmezőjének nevezné Őt. Mivel ugyanis magának a kormányzásnak 
az említése is utálatos dolog, és senki nem akar engedelmeskedni a másiknak, mert semmi 
sem ellentétesebb a természetes hajlamokkal, mint a szolgaság, ezért az emberek 
megpróbálnák lerázni az igát és megdönteni a királyok trónját, ha ezeket nem venné körül a 
rejtett isteni méltóság. Dávid azonban megkülönbözteti magát a többi királytól, máshol „a 
királyok elsőszülöttjének” nevezvén magát (Zsolt89:29), de legalábbis úgy beszél Isten 

                                                
2868 A Károli-fordítás szerint: tízhúrú hangszerrel – a ford. 
2869 A francia változatban: „Cimbalommal és tízhúrú hangszerrel”. Nyilvánvaló, hogy Kálvin azt feltételezte: itt 
két hangszert kell megemlíteni. Ez azonban kétséges. A héber בנבל עשור benebel asor szöveg jelentése: 
„nablummal (vagy cimbalommal) tíz (húrúval)”, azaz csak egyetlen, „tízhúrú cimbalomról” van szó. A 
Zsolt33:2-ben is megtaláljuk a עשורבנבל  benebel asor, „tízhúrú hárfával” szöveget. A Zsolt92:4-ben azonban a 
nebel és az asor két külön hangszerként mutatkoznak. Ott ezt olvassuk: נבל-עשורו עלי-עליא , ale-asor veale-nabel 
„asorral, vagy tíz(húrú hangszerrel), és nablummal, vagy cimbalommal”. De bármilyen következtetést vonjunk 
is le az asor független szerepeltetéséből azon a helyen, akkor is inkább a közönséges nablum, vagy cimbalom 
húrjainak számát, vagy konkrét változatát jelenti, semmint különálló hangszert. A héber nebel szót illetően, 
melyből a görög ναβλος és a latin nablum származik, az információink nagyon korlátozottak és bizonytalanok. A 
feltételezések szerint ez húros hárfára, vagy lantra hasonlító hangszer volt, látszólag háromszög formájú. Miután 
a Szentírásban Dávid korát megelőzően nem szerepel, nem tartják más hangszerekkel egyformán réginek. 
Ébenfából készült, amint azt az 1Kir10:12-ben olvassuk, s végül, Josephus szerint az electrum-nak nevezett 
drága fémvegyületből. Mivel a Szentírás soha máskor nem említi, csak a szentélyben folyó istentisztelettel 
kapcsolatosan, úgy vélték, hogy nem magányosan használta valaki, mert nagyobb és drágább volt, mint a többi, 
hasonló hangszer. Josephus azt mondja, hogy ujjal játszottak rajta, és tizenkét húrja volt. A húrok száma azonban 
a körülményektől függően változhatott. 
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jóságáról, mint ami főleg neki mutattatott be, ezzel a legmagasabb helyre emelvén fel őt 
rendkívüli módon ráruházott szent felkenetés következtében. Ami a megkülönböztetés rangját 
illeti, az Isten szolgája néven nevezi önmagát, mert bár minden király Isten szolgája, és 
például Círuszt Ézsaiás hangsúlyosan ezen a néven nevezte (Ézs45:1), mégis, soha egyetlen 
pogány fejedelem sem tartotta magát Isten által elhívottnak. Mivel egyedül Dávid volt a világ 
összes fejedelme között aki törvényes hatalommal ruháztatott fel, és olyan jogot kapott az 
uralkodásra, melyre a hit bizonyossággal támaszkodhatott, ezért nem ok nélkül alkalmazta 
önmagára ezt a megkülönböztetést. A gonosz szablya kifejezés alatt kétségtelenül mindazokat 
a veszélyeket érti, melyek az évek során fenyegették, s amelyek miatt joggal lehetett mondani, 
hogy gyakori halálok által került a trónra, s azok közepette foglalta el azt. 

 
12. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; 

leányaink, mint a palota2870 mintájára kifaragott sarkok.2871 
13. Legyenek telve zugaink (vagy sarkaink),2872 eledelt eledelre 

szolgáltassanak;2873 juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek2874 a mi utcáinkon.2875 
14. Ökreink megrakodva2876 legyenek; sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás 

ne legyen a mi utczáinkon. 
15. Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az ő 

Istene. 
 
12. Hogy fiaink, stb. A három utolsó igeverset egyesek kívánságnak, vagy imának 

tekintik.2877 Mások úgy vélik, hogy Dávid magának és az egész népnek gratulál, amiért a 
kegyelem minden fajtája bőségesen áradt rájuk. Kétségem sincs afelől, hogy Dávid egy 
hálaadás formájában emlékezik meg arról a nagylelkűségről, amit Isten mutatott a népe iránt. 
De nagyon jól összefér ezzel a feltételezés, miszerint egyidejűleg imádkozik is azoknak az 
isteni áldásoknak a folytatódásáért, vagy fennmaradásáért, melyektől a gonoszok és a belső 
ellenségek majdnem teljes mértékben elvágják, hacsak Isten közbe nem avatkozik az 
eluralkodott bajok és zűrzavar közepette. Az a cél lebegett tehát a szeme előtt, hogy Isten ne 
engedje a népére ruházott jeles áldásokat meghiúsulni és elveszni. A gyermekek említésével 
kezdi, közülük is a fiakat említve elsőként, a kiválóságukat dicséri: mint a plánták, nagyokká 
nőve ifjú korukban, mert a fák ritkán nőnek bármily magasra, ha már ifjú korukban nőnek 
nagyra, mikor még lágyak. A leányokról pedig úgy beszél, mint a nagy ügyességgel és 
elmésséggel kifaragott sarkokról, melyek széppé teszik az épületet. Mintha azt mondaná, 
hogy szépségükkel és eleganciájukkal díszítették az épületet. Nem meglepő, ha a nemes és jól 

                                                
2870 A Károli-fordítás szerint: a templom mintájára oszlopok – a ford. 
2871 „Patrick püspök magyarázó kifejezése kétségtelenül a valódi jelentést közvetíti: Maga és szép, mint a palotát 
díszítő csiszolt oszlopok.” – Illustrated Commentary upon the Bible. „A templom csiszolt sarkai – vagy inkább a 
faragott sarkak, egy palota díszei. Nagyon gonddal és sok dísszel ékesítették az ókoriak a ragyogó épületeik 
sarkait. Figyelemre méltó, hogy a görögök kariatidáknak nevezett fali pilléreket használtak (hosszú ruhába 
öltözött nő képmására faragva), mellyel az épületeik koronapárkányait támasztották alá.” – Cresswell. 
2872 Károlinál: tárházaink – a ford. 
2873 “Ou, produisans, fournissans.” — Széljegyzet. “Vagy, termelve, teremve.” 
2874 Keleten a juhok bámulatosan termékenyek, nem kettőt (Én4:2), mint Bochart kimutatja, hanem hármat-
négyet ellenek, s azt is évente kétszer. Ez ad számot a juhok ama nagy számáról, melyektől fehérek Szíria és a 
Kánaán kiterjedt legelői. Lásd 2Kir3:4, 1Krón5:21, 2Krón35:7, Zsolt65:14. 
2875 A Károli-fordítás szerint: legelőinken – a ford. „Utcáinkon. Az utca nem a juhok tulajdonképpeni helye. A 
 chuzoth szó eltér attól, amit tulajdonképpen utcának fordítanak a következő igeversben, s ugyanaz, mint חוצות
ami Jób5:10-ben mezőnek van fordítva. A szó szerinti jelentése külső hely, így több alkalmazást is megenged: a 
jelen szövegrészben valószínűleg a külső réteket jelenti a közlegelőkön és a pusztákon.” – Illustrated 
Commentary upon the Bible. 
2876 “Ou, gras.” — Széljegyzet. “Vagy, kövérek.” 
2877 „Add meg, hogy fiaink olyanok legyenek…”, stb. Ez az angol bibliafordítók nézete is. 
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nevelt leszármazottakat tartja a legelsőnek Isten földi áldásai közül: erről a dologról máshol 
már bővebben is szóltam. Miután Dávid az egész nép nevében beszél, s a saját állapotáról 
úgy, mint ami összekeveredik a közösségével, ebből következtethetünk arra, hogy nem csak 
kizárólagosan a magánérdekei foglalkoztatták. 

13. Legyenek telve zugaink (vagy sarkaink), stb. Egyesek a tárházaink szót 
használják,2878 s én ezt a jelentést sem vetném el. Mivel azonban a szó a זוה zavah szóval 
közös gyökérből származik, amit az előző versben sarkoknak fordítanak, az etimológiával 
összeegyeztethetőbbnek látszik úgy fordítani a szavakat, ahogyan én tettem: „legyenek telve 
zugaink (vagy sarkaink)”. A מפיקים mephikim kötőszót egyesek tárgyasan fordítják a teremjen 
kifejezéssel. A jelentése azonban ugyanaz: mindenfelől áldásözön áradt. A זן-מזן אל  mizan el-
zan kifejezés számomra úgy tűnik az áldások változatosságát és sokféleségét jelenti, nem 
pedig – mint egyes igemagyarázók vélik – olyan bőséges áldásözönt, amely miatt a különféle 
áldásfajták keverednek, és így egy zűrzavaros halom áll össze a kezelhetetlen bőség miatt. 
Nem kell ehhez az erőltetett túlzáshoz folyamodnunk, mert a szavak, ahogyan következnek 
egymás után, nyilvánvalóan nem támogatják ezt az értelmezést. Ha ugyanis zűrzavaros 
halomról lenne szó, akkor egyszerűen csak a זן זן zan szót olvasnánk. A szavak jelentése 
röviden tehát ez: olyan bőség uralkodott a nép között, s nemcsak gabonából, de mindenféle 
más terményből is, hogy minden sarok (csűr) csordultig telt mindenfélével. 

14. Ökreink, stb. A héber סבל sabal szó tulajdonképpeni jelentése: hordozni. Ennek 
megfelelően egyesek a מסובלים mesubbalim szót robusztusnak értelmezik,2879 mert amíg nem 
erős ökrök, addig alkalmatlanok a szállításra, vagy teherhordásra. Mások úgy vélik: hájtól 
megterheltek. Nem szükséges ezzel a dologgal hosszasan foglalkoznunk, mert nem 
befolyásolja az igeszakasz fő mondanivalóját. Fontosabb lehet azt megjegyezni, hogy 
Istennek a népe iránti atyai gondoskodását ünnepli azon az alapon, hogy méltóztatik még a 
legcsekélyebb dologra is ügyelni, ami a javukat szolgája. Ahogyan az előző versben a gulyák 
és a nyájak termékenységét tulajdonítja Isten jóságának, úgy itt az ökrök hízásával teszi 
ugyanezt, s ezzel mutatja meg: semmi sincsen velünk kapcsolatosan, ami felett átsiklana. 
Miután keveset jelenteni mindennek a bővében lenni, ha nem élvezhetnénk azt, az Úr 
kegyessége további részének tekinti, hogy a nép békében és nyugalomban élhetett. A betörés 
alatt kétségtelenül az ellenséges betöréseket érti, s azt mondja, hogy nem volt ellenség, akik 
rájuk törhettek volna a lerombolt kapukon, vagy falakon keresztül. A kirohanás alatt meglepő, 
ha bárki is száműzetést ért, mert a nép nem szakadt el a szülőföldjétől. Mindössze csak annyit 
mond, hogy nem kellett kirohanásokat intézni az ellenség visszaverésére, mert senki sem 
lépett fel erőszakkal, vagy támadóan. Ugyanezt jelenti az utcán kiáltozóra vonatkozó 
kijelentés: nem voltak zavargások a városokban, mert Isten nem engedte közel az ellenséget. 

15. Boldog nép az. Azzal zárja, hogy az isteni kegyesség kellőképpen megmutatkozott 
és testet öltött a nép előtt. Ha ennek bárki azt veti ellenébe, hogy mindenestől otromba és 
világias lelkületre vall az ember boldogságát a mulandó dolgokra korlátozódó jótétemények 
alapján felbecsülni, arra azt válaszolnám, hogy a két dolgot összekapcsolva kell értelmeznünk 
itt: boldogok azok, akik felismerik Isten kegyeit az általuk élvezett bőségben, és olyan 
meggyőződésre jutnak ezekből a mulandó áldásokból, mely elvezeti őket a valódi örökség 
utáni vágyakozásra. Semmi helytelen nincs abban, ha boldognak mondjuk azokat, akiket Isten 
megáld ebben a világban, amennyiben nem bizonyulnak vakoknak ezeknek a kegyeknek a 
                                                
 csűrjeink. Ez a szó a Szentírásban csak egyszer található meg, mivel azonban valószínűleg ugyanaz a ,מזוינו„ 2878
gyökere, mint a זוית szónak, így elsősorban sarkaink, másodsorban csűrjeink a jelentése, mivel a csűrök, vagy 
tárházak általában az épületek végén, vagy sarkán helyezkedtek el.” – Phillips. 
 s a ,סבל megterhelt, ti. testileg, Paginus szerint, aki az onusti carne kifejezést használja. A gyökér a ,מסובלים„ 2879
formája pual melléknévi igenév, mely csak itt fordul elő. Compensis így magyarázta: santi et ferendis oneribus 
apti. Talán a megterhelt ökrök lehet megegyező a mi teherhordó barmok kifejezésünkkel, ami erős és 
teherhordásra alkalmas állatokat jelent, s a zsoltáros itt azért imádkozik, hogy kiválóan alkalmasak legyenek erre 
a szolgálatra.” – Phillips. 
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továbbvitelében és használatában, illetve nem siklanak át ostobán és gondatlanul a szerzőjük 
felett. Isten abban megnyilvánuló kedves gondoskodása, hogy nem enged minket híjával lenni 
az életünk fenntartásához szükséges dolgoknak, bizonyosan látványos szemléltetése az Ő 
csodálatos szeretetének. Mi más volna kívánatosabb, mint Isten gondoskodásának a tárgyát 
képezni, főképpen, ha kellő értelemmel arra a következtetésre jutunk a nagylelkűségből, 
mellyel támogat, hogy Ő az Atyánk? Minden mást ugyanis ehhez viszonyítva kell 
szemlélnünk. Jobb lenne azonnal elpusztulnunk a szükségben, mint pusztán kielégülnünk, és 
elfelejtenünk mindenek között a fő dolgot: azok, és csakis azok boldogok, akiket Isten az Ő 
népe közé választott. Ügyelnünk kell arra, hogy Isten ételt és italt adván nekünk megengedi a 
bizonyos mértékű boldogság élvezetét, de ebből nem következik, hogy azok a hívők 
nyomorultak, akiknek egész életükben az ínség és a szegénység jut osztályrészül, mert ezt a 
hiányt, nyilvánuljon az meg bármiben, Isten képes jobb vigasztalással ellensúlyozni. 
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145. zsoltár 
 
A zsoltárost az elmélkedés Isten kiváló, mind a világ általános kormányzásában, mind 

az emberek gyermekeinek fenntartásában, felügyeletében és védelmében megmutatkozó 
bölcsességéről, jóságáról és igazságosságáról az Ő dicséretére indítja. Miután általánosságban 
végighaladt az Ő gondviselésének dicséretén, rátér a népével szemben tanúsított speciális 
kegyeire. 

 
1. Dávid dicsérő éneke.2880 Magasztallak téged, Istenem, királyom,2881 és áldom 

nevedet örökkön örökké! 
2. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!2882 
3. Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. 
4. Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. 
5. A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem. 
6. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te félelmetes2883 dolgaidat 

hirdetem. 
 
1. Magasztallak téged, Istenem, királyom. Dávid nem annyira arról beszél, hogy ő 

maga mit cselekedne, mint inkább másokat serkent és buzdít Isten neve dicséretének vallásos 
szolgálatára. Azzal, hogy Istent nagylelkűnek jelenti ki az emberek gyermekei iránt, az a 
célja, hogy kegyes hálaadásra ösztönözze őket. S azért ragaszkodik a kitartás 
szükségességéhez ebben a gyakorlatban, mert miután Isten állhatatos a könyörületének 
kiterjesztésében, nagyon helytelen lenne, ha elgyengülne bennünk az Ő dicsérete. Ahogyan 
tehát új alapot ad a népnek az Ő dicséretéhez, úgy serkenti őket a hálaadásra, valamint arra, 
hogy ezt egész életükben gyakorolják. A minden napon kifejezéssel az állhatatosságot jelöli 
ebben a tevékenységben. Ezután hozzáteszi: még ha megannyi korban is élne, akkor sem 
szűnne meg soha folytatni ezt a gyakorlatot. A használt ismétlések nagyon alkalmasan teszik 
hangsúlyossá a szavait. Miután valószínű, hogy ez a zsoltár akkor íródott, mikor Dávid 
királysága virágzó állapotban volt, ezért figyelemre méltó körülmény, hogy Istent a 
királyának nevezve mind magának, mind a többi földi fejedelemnek kijelöli a megfelelő 
helyet, s nem engedi, hogy bármiféle földi megkülönböztetés megzavarja az Istennek kijáró 
dicsőséget. 

Ez még világosabban kiderül a következő igeversből, ahol Isten nagyságáról, mint 
felfoghatatlanról beszélve arra utal, hogy csak akkor dicsérjük helyesen az Istent, mikor az Ő 

                                                
2880 Ezt a zsoltárt nagyon helyesen nevezik „Dávid dicsérő énekének”, mert benne mindvégig Isten 
tökéletességeit és cselekedeteit dicséri. Természetesen ez az egyik legérdekesebb és legszebb Izrael édes 
dalnokának művei közül, amit az ókori zsidók oly nagyra becsültek, hogy ezt mondták: „bárki, aki naponta 
háromszor szívvel és szájjal elmondja ezt a zsoltárt, az boldog ember, s bizonyosan élvezni fogja az eljövendő 
világ áldásait.” A megírásának apropóját és idejét azonban csak találgathatjuk. Dr. Morison valószínűnek tartja, 
hogy Dávid akkor írta, mikor ő és a népe megkapta azokat az áldásokat, melyekért az előző zsoltárban 
könyörgött, s ez az a bizonyos új ének, melyet énekelni szándékozott (Zsolt144:9), mikor Isten dicsőségben 
megjelent a népének. Ez az utolsó az alfabetikus zsoltárok között. Az első vers a héber ábécé első betűjével 
kezdődik, a második a másodikkal, és így tovább, a zsoltár végéig azzal a kivétellel, hogy a נ nun betűvel 
kezdődő félsor hiányzik. A többi alfabetikus zsoltár a 25, 34, 37, 111, 112 és 119. 
2881 A zsidó kormányzat teokrácia volt. 
2882 „In seculum et usque.” – Latin. Az eredeti héber szavak a לעולם ועד leolam vaad, amit dr. Adam Clarke az 
örökre és továbbra kifejezéssel fordított, „ebben és az eljövendő világban” jelentéssel. „Az efféle kifejezéseket”, 
mondja, „nagyon nehéz lefordítani”. 
2883 A Károli-fordításban itt a nagyságos szó szerepel – a ford. 
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hatalma nagyságának eksztatikus bámulata eltölt és elborít minket. Ez a bámulat alkotja majd 
a forrást, melyből a dicséreteink fakadnak a képességeinknek megfelelően. 

4. Nemzedék nemzedéknek, stb. Itt arról az általános igazságról értekezik, hogy minden 
ember abból a célból teremtetett és tarttatott meg az életben, hogy Isten dicséretének 
szentelhessék magukat. S van itt egy benne foglalt ellentét Isten örök neve, valamint a között 
a halhatatlan hírnév között, melyet a nagy emberek szereznek meg látszólag a hőstetteikkel. 
Az emberi kiválóságok gyakran dicsőítik a történelemben. Istennel más a helyzet, mert nem 
múlik el nap, mikor ne újítaná meg a cselekedeteinek emlékezetét, s nem táplálná azt 
valamiféle napi hatásokkal, hogy kitörölhetetlenül megőrizze azokat elevenen az elménkben. 
Ugyanezért beszél az Ő kiválóságának dicső fényéről, vagy szépségéről, mely még 
alkalmasabb arra, hogy másokból kiváltsa az Őt megillető bámulatot. Az ő csodálatos dolgai 
szavak alatt szerintem Isten munkáinak felfoghatatlan módjára utal, mert ezekben annyi a 
csoda, hogy egyenesen elborítják az érzékeinket. S ebből következtethetünk arra, hogy Isten 
nagysága nem az, amelyik el van rejtve az Ő titokzatos lényében, s amelynek kifinomult 
megvitatása során a cselekedeteinek elhanyagolása kárára sokan voltak vádolhatók pusztán 
üres fecsegéssel, mert az igazi vallás nem spekulatív, hanem gyakorlati tudást követel meg. 
Kimondván, hogy beszélni, vagy elmélkedni fog Isten munkáiról (mert a héber אשיחה asichach 
szó, amint máshol már láttuk, mindkét módon fordítható), az értekezését áttereli más 
dolgokra, nevezetesen arra, hogy mindig lesznek a világban olyanok, akik hirdetik majd Isten 
igazságosságát, jóságát és bölcsességét, s hogy az Ő isteni kiválóságai méltók arra, hogy 
egyetemes egyetértéssel, minden nyelv által hirdettessenek. S ha mások fel is hagynak ezzel, s 
meg is fosztják Istent az Őt megillető tisztességtől, Dávid kijelenti: a maga részét legalábbis 
bizonyosan ellátja, s míg amazok hallgatnak, ő energikusan hirdeti majd Isten  dicséretét. 
Egyesek úgy vélik, hogy a félelmetes dolgai kifejezés ugyanazt jelenti, mint amit már 
korábban mondott. Azonban inkább Istennek a szentségtörő gúnyolódókkal szembeni 
ítéleteire vonatkozik. 

 
7. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. 
8. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 
9. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 
10. Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. 
11. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. 
12. Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes 

dicsőségét. 
13. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről 

nemzedékre.2884 
 

                                                
2884 Az ez után az igevers után látszólag következő két sor elveszett a héber szövegből. A zsoltár, mint 
mondottuk, alfabetikus, s minden strófa a héber ábécé sorrendben következő betűjével kezdődik, míg el nem 
jutunk a Zsolt145:14-ig, ahol egy megszakadás – az egyetlen ebben a zsoltárban – figyelhető meg. A Zsolt 
145:13 a מ mem betűvel kezdődik, majd az utána következő Zsolt145:14 a ס samech betűvel. Azaz, a נ nun 
betűvel kezdődő strófa hiányzik. Ezt a Septuaginta ekképpen pótolja: Πιοτος Κυριος εν πασι τοις λογοις αυτου 
και οσιος εν πασι τοις εργοις αυτου, „Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében”. Dr. 
Adam Clarke, miután megemlíti, hogy nincs a נ nun betűnek megfelelő igevers a héber Biblia egyetlen 
nyomtatott másolatában sem, elmondja, hogy létezik egy kézirat, mely most a dublini Trinity College birtokában 
van, melyben (az ő feltételezése szerint helyesbítésként) a lap alján az alábbi sort tartalmazza:  נאמן יהוה בכל דבריו
 neeman Jahve becal debaraiv vechasid becal maasaiv. Ez pontosan megfelel a Septuaginta ,וחסיד בכל מעשיו
olvasatának. „Semmi sem lehet bizonyosabb”, mondja dr. Lowth a Merrick’s Annotations on the Psalms-ban, 
„mint a נ nun betűvel kezdődő, a Septuaginta által megőrzött igevers hitelessége, mely csak két szóban 
különbözik a Zsolt145:17-től”. 
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7. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak. Miután a נבע nabang ige tulajdonképpeni 
jelentése felbuzogni, egyesek feltételezik, hogy a szólásra vonatkoztatva nem egyszerűen csak 
beszédet jelent, hanem áradozást, ahogyan a víz tör elő a forrásból, a ירננו yerannenu ige pedig 
a vers végén azt jelenti: kiáltani, vagy hangosan énekelni. Isten jóságának ünneplése ugyanaz, 
mint emlékezetünkbe idézni mindazt, amit személyesen megtapasztaltunk az Ő jóságából. 
Nem tagadhatjuk meg Isten ama követelését, hogy dicsérjük Őt minden kiválóságában, a 
legérzékenyebben azonban atyai jóságának mégis ama bizonyítékai érintenek minket, 
melyeket személyesen tapasztaltunk meg. Dávid tehát ezt a vonzó megfontolást használja fel 
a serkentésükre, hogy készségesebben és szívesebben vegyünk részt Isten dicséretében, vagy 
inkább (a már használt jelképes szónak megfelelően) az Ő dicséretében törjünk ki. 

8. Irgalmas és könyörületes az Úr. Különféle kifejezések használatával tárja fel azt a 
jóságot, amelyről beszélt: Isten hajlik a könyörületre (mert ez a חנון channun szó 
tulajdonképpeni jelentése), és akarattal segít nekünk, mint aki együtt érez a 
nyomorúságainkkal. Meg kell említeni, hogy Dávid az itt Istenre használt kifejezéseit a 
2Móz34:6 ünnepelt versétől kölcsönözte, s miután az ihletett szerzők a törvény forrásából 
merítették a tanításaikat, ezért nem kell csodálkoznunk, ha nagy értéket tulajdonítottak az ott 
leírt látomásnak, s amelyben Isten természetének olyan világos és kielégítő leírása van 
számunkra megadva, amilyen nem akárhol található. Dávid tehát, röviden kijelentvén 
számunkra a legfontosabbat, itt ugyanezeket a kifejezéseket használja. Valóban, Isten 
kegyelmének nem csekély foka látható meg abban, hogy ilyen vonzó titulusokkal hívogat 
Magához. Ha elsősorban a hatalmát állítaná a szemünk elé, akkor inkább lesújtana minket a 
félelem, semhogy felbátorodnánk, amiképpen a pápisták mutatják Őt be félelmetes Istennek, 
Akinek a jelenlétéből mindenkinek menekülnie kell. Valójában azonban úgy kell Rá 
tekintenünk, mint Aki arra hívogat, hogy keressük Őt. Ennek megfelelően, minél közelebb 
érzi magát bárki Istenhez, annál jobban halad előre az Ő megismerésében. Ha igaz, hogy Isten 
nemcsak barátkozni akar velünk, de úgy is beszél Róla a zsoltáros, mint Aki együtt érez 
velünk a nyomorúságainkban, azaz annál kedvesebb, minél nyomorultabbak vagyunk, miféle 
ostobaság lenne nem futni Hozzá késedelem nélkül? Mivel azonban Isten jóságát elűzzük 
magunktól a bűneinkkel, s lezárjuk a hozzáférés útját, így ha az Ő jósága nem győzné le ezt az 
akadályt, hiábavaló lenne a próféta részéről a kegyelméről és a könyörületéről beszélni.2885 
Szükséges volt tehát hozzátenni azt, ami ezután következik, miszerint nagy az Ő kegyelme, 
megbocsátja a bűnöket, és elnéző az emberek gonoszságával szemben, s kegyes a 
méltatlannal szemben. Ami pedig az istenteleneket illeti, jóllehet Isten velük szemben is 
hosszútűrő kegyelmét mutatja, de képtelenek érzékelni a megbocsátást, így a tanítás, melyhez 
ragaszkodunk, speciálisan csak a hívőkre vonatkozik, akik élő hittel szemlélik Isten jóságát. A 
gonoszoknak pedig ezt mondja: „Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem 
világosság.” (Ám5:18) 

Látjuk, milyen komoly kifejezéssel fenyegeti őket a próféciája legelején. Utalván a 
Mózesnél használt nyelvezetre, másrészről azonnal hozzáteszi, nehogy felbátorodjanak, hogy 
Isten merev és szigorú, félelmetes és kérlelhetetlen bíró (Nah1:3). Azok tehát, akik haragra 
indították Istent a bűneikkel, hittel kell gondoskodniuk az Ő kegyeinek bebiztosításáról. 

9. Jó az Úr mindenki iránt, stb. Az itt kijelentett igazság tágabb vonatkozású, mint az 
előző, mert Dávid kijelentése azt jelenti: Isten nemcsak megbocsátja a bűnöket atyai 
elnézéssel és irgalmassággal, de válogatás nélkül mindenkihez jó, miután a Napját jókra és 
gonoszokra egyaránt felhozza (Mt5:45). A bűnbocsánat olyan kincs, melytől a gonoszok el 
vannak zárva, de bűneik és romlottságuk nem gátolja meg Istent abban, hogy a jóságát rájuk 
árassza, amit anélkül tesznek a magukévá, hogy egyáltalában észrevennék. Emellett a hívők – 
és csakis ők – tudják, mit jelent egy kibékült Istennel kapcsolatban lenni, ahogyan máshol 
                                                
2885 “Si la bonte de Dieu ne surmonte cest empeschement, c’est en vain que les Prophetes traitteroyent de sa 
grace et misericorde.” 
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olvassuk: „Gyertek Hozzá, és világosodjatok meg, s arcotokat nem borítja majd szégyen: 
ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr” (lásd Zsolt34:5, 8). 

Mikor hozzáteszi, hogy Isten könyörülete kiterjed minden teremtményére, ezt nem 
szabad a józan ésszel ellentétesnek, vagy homályosnak vélni. A bűneink az egész világra Isten 
átkát hozták, így mindenütt lehetőség nyílik Isten könyörületének gyakorlására, még az 
oktalan természet támogatásában is. 

10. Dicsér téged, Uram minden teremtményed. Jóllehet sokan visszaszorítanák Isten 
dicséretét, megőrizvén a gonosz hallgatást azzal kapcsolatosan, Dávid kijelenti, hogy az 
mindenütt felragyog, magától megjelenik, és mondhatni még a néma teremtényektől is 
hallatszik. Ezután a hirdetésük speciális munkáját a hívőkre testálja, akiknek van szemük 
Isten cselekedeteinek a meglátásához, s tudják, hogy nem is foglalkozhatnak jobb dologgal, 
mint az Ő könyörületének ünneplésével. Amit hozzátesz – országodnak dicsőségéről szólnak 
– azt én csakis a hívőkre vonatkoztatom. Ha bárki úgy véli, hogy ezek a szavak inkább Isten 
minden teremtményére vonatkoznak, én azt a nézetet sem ellenzem. De a konkrét beszédmód, 
vagy tanítás, melyre itt Dávid hivatkozik, csak a szentekre vonatkozik. Ennek megfelelően 
tartottam meg az igék jövő idejét ahelyett, hogy másokhoz hasonlóan óhajtó módban 
fordítottam volna. Az ország kifejezést használva Dávid arra céloz, hogy Isten munkái 
megjelenésének tendenciája az, hogy az egész világot a rend állapotába hozzák, és alávessék 
az Ő kormányzásának. Hangoztatja ennek az országnak a kiválóságát, hogy az emberek 
tudhassák: a dolgokat addig rendetlenségben és zűrzavarban levőknek kell tekinteni, amíg 
egyedül Istent nem ismerik el mindenek felettinek. Tagadja, hogy ez az ország is olyan 
mulandó volna, mint minden földi királyság, s kijelenti, hogy örökké fennáll majd.  Hogy még 
jobban felhívja a figyelmünket örökkévaló természetére, bámuló felkiáltásban tör ki és szavait 
Istenre irányítja. 

 
14. Az Úr megtámogat minden elesendőt,2886 és felegyenesít minden 

meggörnyedtet. 
15. Mindenki szemei benned reménykednek,2887 és te idejében megadod 

eledelöket. 
16. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. 
 
14. Az Úr megtámogat minden elesendőt. Olyan példáját adja Isten jóságának és 

könyörületének, mely világossá teszi: Isten az emberiség támogatása és általános jóléte végett 
uralkodik. Az elesendő és meggörnyedt kifejezések alatt jelképesen érti azokat, akiket 
elborítanak a megpróbáltatások, s azonnal el is süllyednének, ha Isten nem nyújtaná ki a kezét 
a támogatásukra, Isten, röviden, törődik az emberek bajaival, s megsegíti a nehézségek 
közepette levőket, ezért mindenkinek nemcsak tisztelettel kellene az Ő isteni kormányzására 
nézni, de akarattal és szívesen alá is kellene vetnie magát annak. A másik lecke, amit ebből 
megtanulunk az, hogy Isten senkinek sem fog csalódást okozni, aki Tőle várja a vigasztalást a 
bajaiban. 

15. Mindenki szemei benned reménykednek. Dávid Isten jóságának további 
bizonyítékával hozakodik elő: élelmet ad minden élőlénynek, s ezzel egy családatya 
szerepében lép fel. Egyes fordítók az itt használatos reménykednek kifejezés miatt az igeverset 
az emberekre korlátozzák, mert ők vannak felruházva értelemmel és intelligenciával ahhoz, 
hogy a mennyei Atyjuktól várják az élelmet, míg az oktalan állatok csak otromba módon 
keresik azt, látással, vagy szaglással. De jóllehet nincsenek megáldva az Isten gondviselésétől 
                                                
 elbukó, vagyis azok, akik nem képesek megállni a lábukon, azaz gyengék. Megtámasztja őket – Ő a ,נפלים„ 2886
támasztékuk. Csak a maga gyengesége miatt egyetlen ember sem esik el: ha Istenben bízik, a legerősebb ellenség 
sem képes őt megrendíteni.” – dr. Adam Clarke. 
2887 A Károli-fordítás szerint: te reád vigyáznak – a ford. 
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való függőségre vezető értelemmel, maga a szükség kényszeríti őket bizonyos belső 
késztetéssel arra, hogy keressék az élelmüket. Ezért nagyon helyesen mondható, hogy 
Istenben reménykednek, ahogyan máshol is olvassuk, hogy a fiatal hollók Hozzá kárognak 
(Zsolt147:9). Emellett azok, akik ezeket a szavakat az emberekre korlátozzák, még mindig 
vádolhatók tévedéssel, mert az istentelenek nem törődnek jobban az Isten gondviselésével, 
mint az ökrök, vagy a szamarak. Mivel olyan a természet megszabott rendje, hogy minden 
állat az Alkotójának függőségében van, nem helytelen dolog a kívánság, vagy a várakozás 
érzését állítani itt magának a függőségnek a ténye helyébe.2888 Minden kétértelműséget 
megszüntet a következő igevers, ahol azt olvassuk, hogy minden élőlény megelégszik. Meg 
van írva, hogy Isten idejében ad nekik élelmet, mert ennek maga a változatossága is arra 
szolgál, hogy jobban szemléltesse Isten gondviselését. Minden élőlénynek megvan a maga 
táplálkozási módja, s a különféle táplálékok a különféle felhasználásokra vannak kialakítva és 
hozzáigazítva. Dávid tehát a nekik megfelelő élelemről beszél. A névmás nem többes 
számban áll, s nem szabad a maguk idejében szavakkal olvasni a kifejezést, mintha az 
állatokra vonatkozna. Az élelemről mondja, hogy megadatik a megfelelő időben. Itt észre kell 
vennünk az isteni gondviselés bámulatos elrendezettségét is, mert megvan a szabott ideje az 
aratásnak, a szüretnek, a termény begyűjtésének, s az év úgy van felosztva különféle 
időszakokra, hogy a barmok egyszer fűvel, máskor szénával, vagy szalmával, vagy makkal, 
vagy a föld más terményeivel táplálkoznak. Ha az egész évi táplálék egy adott pillanatban 
állna rendelkezésre, akkor nem lehetne oly kényelmesen összegyűjteni, s nem csekély okunk 
van bámulni az időszerűséget, mellyel a különféle gyümölcsök és táplálékok az évek során 
rendelkezésre állnak. 

16. Megnyitod a te kezedet. Csodálatos jelkép. A legtöbb ember észrevétlenül átsiklik 
Isten páratlan, a természet dolgainak eme bámulatos rendjében megmutatkozó jósága felett. 
Dávid ezért úgy mutatja be Őt, mint aki kinyújtván a kezét látja el élelemmel az állatokat. 
Bűnös módon korlátozzuk a figyelmünket a minket élelemmel ellátó földre, vagy a 
természetes okokra. E hiba helyesbítése végett írja le Dávid Istent úgy, amint a kezeit 
megnyitja, és élelmet tesz a szánkba. A רצון ratson szót egyesek kívánságnak fordítják, 
mintha Dávid azt mondaná, hogy Isten minden állatnak a kívánsága szerinti táplálékot adja 
meg. S nem sokkal ez után látjuk, amint ténylegesen ebben az értelemben használja a szót. 
Mások azonban inkább arra vonatkoztatják, hogy Isten pusztán a jótetszéséből és 
kedvességből táplálja őket. Nem elegendő azt mondani, hogy az élelmet Isten adja nekünk, 
amíg hozzá nem tesszük, mint az igevers második mondatában is látható, hogy semmi külső 
oka sincs arra, hogy ennyire nagylelkűen gondoskodjon minden élőlényről. Ebben az esetben 
az ok szerepel a következmény helyett: a gondoskodás különféle fajtái az Ő jótetszésének 
következményei – χαρισματα της χαριτος. Ha úgy találjuk, hogy az emberek és más 
teremtményei gyakran szenvednek és halnak bele az ínségbe, ezt arra a változásra kell 
visszavezetni, ami a bűn következtében ment végbe a természetben. A szép rend, mely Isten 
eredeti elrendezése által állt elő benne, gyakorta felfordul a bukás óta a bűneink 
következtében, mégis, ami megmarad benne, abban bár elcsúfítva, de mégis láthatjuk Istennek 
a Dávid által említett kedvességét, mert még a legrosszabb termést hozó években sincs olyan 
sivár és terméketlen év, amikor Istenről ne lehetne elmondani, hogy megnyitja a kezét. 

 
17. Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes. 
18. Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt. 
19. Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti 

őket. 

                                                
2888 “Il ne sera point mal connenable que l’affection soit yei mise pour la chose mesme.” 
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20. Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind 
megsemmisíti. 

21. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön 
örökké! 

 
17. Igaz az Úr minden ő útában. Most nemcsak Istennek az abban megnyilvánuló 

jóságáról beszél, hogy ellátja minden teremtményét a napi élelemmel, hanem a 
gondviselésének más oldalait is szemléli, mint például megfeddi az embereket a bűneikért, 
visszafogja a gonoszokat, próbára teszi a népe türelmét a kereszt alatt, és ítéleteivel 
kormányozza a világot, melyek gyakorta felfoghatatlanok a számunkra. Az alap, amelyen 
Istennek tulajdonítja a dicséretet, megszokottnak tűnhet, mert mindenki szájából hallható. 
Semmiben sem mutatkozik azonban jobban meg a bölcsesség, mint a szilárd ragaszkodásban 
ahhoz az igazsághoz, hogy Isten minden útjában igaz, s megtartani a szívünkben ennek 
érzését a bajok és a zűrzavarok közepette is. Jóllehet mindenki elismeri, hogy Isten igazságos, 
a legtöbb ember mégis, amint elborítják a nehézségek, vitatkozni kezd a szigorúságával: 
hacsak nincsenek a kívánságaik azonnal kielégítve, türelmetlenek, és semmi sem 
megszokottabb, mint hallani, amint az Ő igazságát kétségbe vonják. Miután ezt mindenütt 
ócsárolják azok a gonosz célozgatások, melyeket az emberek szórnak rá, itt nagyon helyesen 
védi meg az efféle hálátlan bánásmódtól, s jelenti ki állandónak és tévedhetetlennek, 
bármilyen hangosan is becsmérelje a világ. S konkrétan hozzáteszi: minden ő útában és 
minden dolgában, mert mindaddig nem adjuk meg Istennek a kellő tiszteletet, amíg nem 
ismerjük el az igazságosság következetes irányzatát a tevékenysége teljes menetében. Semmi 
sem nehezebb a megpróbáltatás idején mikor Isten látszólag elhagyott minket, vagy ok nélkül 
ver minket, visszatartani a romlott érzelmeinket attól, hogy az Ő ítéletei ellen törjenek ki. 
Amiképpen Mauricius császárról olvassuk a közismert történetben, aki mikor látta, hogy 
Phókasz, a gonosz és hitszegő áruló legyilkolja a fiait és őt magát is halálra adni készül, így 
kiáltott: „Igaz vagy te Uram, és igazságosak a Te ítéleteid!” Miután ez a nem rossz jellemű 
ember efféle pajzsot tartott a kegyetlen megpróbáltatások elé, melyek osztályrészéül jutottak, 
nekünk is meg kell tanulnunk zablát vetni a lelkünkre, s mindig megadni Isten 
igazságosságának a neki kijáró tisztességet. Dávid azonban tovább is megy, arra utalván, hogy 
Isten, még mikor a legszigorúbbnak látszik is, egyáltalában nem kegyetlen, s még a 
legsúlyosabb ítéleteihez is kever jogosságot és irgalmasságot. 

18. Közel van az Úr minden őt hívóhoz. Ez az igazság főleg a hívőkre vonatkozik, 
akiket Isten abban a páratlan kiváltságban részesít, hogy Magához közel hívja őket, 
megígérvén, hogy kegyes lesz az imáikhoz. A hit kétségtelenül tétlen, sőt halott imádkozás 
nélkül, amelyben az örökbefogadás lelke mutatja meg és gyakorolja magát, s ami által teszünk 
arról bizonyságot, hogy Isten valamennyi ígéretét stabilnak és biztosnak tartjuk. Röviden tehát 
Isten felbecsülhetetlen, a hívők iránti kegyelme jelenik meg abban, hogy Atyjuknak 
mutatkozik. Miután nagyon sok kételyünk támad, mikor Istenhez imádkozunk, s vagy 
reszketve közeledünk hozzá, vagy elcsüggedünk, bátortalanná és élettelenné válva, Dávid 
kivétel nélküli igazságnak jelenti ki, hogy Isten mindenkit meghallgat, akik segítségül hívják 
őt. Egyidejűleg azonban, miután a legtöbb ember megrontja és megszentségteleníti Isten 
nevének segítségül hívását a saját koholmányaikkal, az igevers következő részében leszögezi 
a helyes imádkozás módját is, ami nem más, mint hogy hűséggel kell imádkoznunk. S jóllehet 
az emberek hűvösen fordulnak Istenhez, vagy imáikban vitatkoznak Vele, miközben a szívük 
felfuvalkodik a büszkeségtől, vagy a haragtól, mégis azt panaszolják, hogy nem hallgattatnak 
meg. Mintha nem is lenne különbség az imádkozás és a vitatkozás, illetve a hit és a 
képmutatás gyakorlása között! Az emberek nagyobbik része, hitetlenségbe esvén alig hiszik, 
hogy van Isten a mennyben. Mások, ha tudnák, száműznék Őt onnan, megint mások a saját 
nézeteikhez és kívánságaikhoz kötnék Őt, egyesek pedig a Vele való megbékélés szűk és 
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elégtelen útjait keresik. Ezért az imádkozás szokásos módja nem más, mint hiábavaló és üres 
ceremónia.2889 S jóllehet majdnem minden ember kivétel nélkül Istenhez folyamodik a 
szükség idején, valóban nagyon kevesen vannak, akik a hit, vagy a megtérés legcsekélyebb 
mértékét is hozzák magukkal. Jobb lenne, ha Isten neve feledésbe merülne, semhogy ilyen 
sértéseknek legyen kitéve. Jó ok van tehát arra, hogy az igazságot szükségesnek mondjuk az 
imáinkban – hogy ezek az imák őszinte szívből származzanak. A hamisság, ami ennek az 
őszinteségnek az ellentéte, különféle, s valóban nehéz lenne elsorolni valamennyit – 
hitetlenség, ingadozás, türelmetlenség, zúgolódás, színlelt alázat – röviden olyan sok van, 
amennyi bűnös hajlam. Az igazság nem csekély fontosságú, s Dávid a következő versben 
újfent megerősíti és felnagyítja. Az ismétlés külön figyelemre méltó, mert akkor a 
hajlandóságunk a hitetlenségre, hogy csak kevesen vannak az Isten nevét segítségül hívók 
közül, akik nem úgy tekintenek az imáikra, mint gyümölcstelenekre. Ebből fakad az a romlott 
módszer, melyben az emberek ingadozó elméi ide-oda hányódnak. Mint a pápaságban, ahol 
számtalan patrónust koholtak, nem tartván egyáltalában fontosnak rendületlen hittel felkarolni 
azokat az ígéreteket, melyekkel Isten Magához hívogat minket. 

S hogy még tágabbra nyissa az ajtót, a Szentlélek Dávid szájával elmondja nekünk, 
hogy alkalmazkodik minden őt félő kívánságaihoz. Ez olyan kifejezésmód, melyről nehéz 
megmondani, milyen mélyen kellene belevésődnie az elménkbe. Kicsoda az ember, hogy 
Istennek kellene szolgálatkészséget mutatnia az ő akarata iránt, mikor inkább nekünk kell 
feltekinteni az Ő magasztos nagyságára, és alázatosan alávetni magunkat a tekintélyének? 
Mégis, önként folyamodik ezekhez a kifejezésekhez, hogy teljesítse a kívánságainkat. 
Ugyanakkor korlátokat kell szabnunk ennek a szabadságnak, mert nincsen szabadságunk az 
egyetemes étvágyra, mintha az Ő népe zajosan követelhetne bármit, amit a romlott vágyaik 
diktálnak, de mielőtt Isten kimondja, hogy meghallgatja az imáikat, a mértékletesség és az 
engedelmesség törvényét parancsolja a kívánságaikra, amiképpen Jánostól tanuljuk: „ha 
kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket” (1Jn5:14). 

Ugyanebből az okból diktálta Krisztus ezt az imaformát: „legyen meg a te akaratod”, 
korlátokat szabva körénk, nehogy abszurd módon a saját vágyainkat Istené elé helyezzük, s ne 
kérjük megfontolatlanul mindazt, ami legelőször eszünkbe jut. Dávid, konkrétan említve 
azokat, akik félik Istent, félelmet, tiszteletet és engedelmességet parancsol rájuk, mielőtt 
felmutatná Isten előzékeny megbocsátását, nehogy többet merészeljenek kérni, mint amennyit 
az Ő Ígéje ígér és elfogad. Mikor a kiáltásukról beszél, ez egyfajta minősítése annak, amit 
mondott. Istennek ugyanis az imáinkban elhangzottak teljesítésére irányuló szándéka nem 
mindig annyira világos, hogy az elhangzás pillanatában megválaszolná azokat. Szükséges 
tehát kitartanunk a hitnek ebben a próbájában, s a kívánságainkat kiáltással kell megerősíteni. 
Az utolsó mondatot – megőrzi őket – szintén helyesbítés végett teszi hozzá, hogy tudatára 
ébredjünk annak, mennyire, és mi célból válaszolja meg Isten a népének imáit: nevezetesen 
ezzel tesz bizonyságot gyakorlati módon arról, hogy a jólétük hűséges őre. 

20. Megőrzi az Úr mindazokat. Ugyanannál az igazságnál időzik – Isten közel van az 
Ő népéhez, és megsegíti őket a szükség idején. Ez az Ő jelenlétének biztos bizonyítéka, hogy 
a kegyelme által minden őket fenyegető veszélyből biztonságban és sértetlenül kerülnek ki. 
Méltó a figyelmünkre, hogy a félelem helyett a szeretetről beszél, mert a hívőket azzal a 
titulussal megkülönböztetve, hogy szeretik Istent, arra utal: az a valódi kegyesség gyökere, ha 
önkéntesen adják át magukat Neki, s ez viszont ismét csak a hit hatása. Amíg Isten nem vonz 
minket a kegyelmének vonzásával, addig soha nem jön létre ez a szelíd odaszánás. A szeretet, 
melyről Dávid beszél, azonban talán kiterjedtebb, mert Isten népe nemcsak a tekintélye iránti 
engedelmességgel csatlakozik Istenhez, hanem tudván azt, hogy a Vele való egység a lehető 
legkívánatosabb dolog, egész lelkükkel vágyakoznak ez után a boldogság után. Mégsem 
                                                
2889 “Les autres voudroyent qu’il fust sujet a eux: les autres comme par maniere d’acquit cerchent cluelque 
moyen de l’appaiser,” stb. 
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férhet semmi kétség ahhoz, hogy itt úgy utal erre, mint a szentség és az igazságosság fő 
részére, amiképpen Mózes is mondta: „Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened 
tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat”, stb. (5Móz10:12) A kegyességnek ezt a biztonságunkat 
megőrző és minket az isteni felügyelet alatt megtartó hatását Dávid egy ellentétes mondattal 
példázza, kijelentvén, hogy minden gonosz Isten igazságos ítélete következtében nyomorultul 
el fog pusztulni. S hogy akképpen zárhassa, ahogyan elkezdte, ismét kijelenti: az Úr 
dicséretét fogja hirdetni, s mindenkit ugyanennek a kötelezettségnek az ellátására buzdít a 
saját példájával. Egyesek így olvassák: minden élő dolog áldani fog, de nekem ez nem tűnik a 
helyes olvasatnak. Mikor Mózes az özönvízről beszél, ezt mondja: „minden test, melyben az 
élet lehelete volt, odaveszett”. Elismerem, hogy a kifejezés az értelem nélküli teremtményekre 
vonatkozik, de valahányszor a Szentírás csak a „testet” említi bármi más hozzátétele nélkül, 
az mindig egyedül az emberekre vonatkozik. S Dávid sem azt jelenti ki, hogy mit tennének, 
hanem hogy mit kellene tenniük, mikor azt mondja: minden ember köteles Istent állandóan és 
örökké dicsérni az Ő hatalmas és kimeríthetetlen jósága miatt. 
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146. zsoltár2890 
 
Miután önmagát és a példájával másokat Isten dicséretére serkentett, Dávid bírálja a 

majdnem mindenütt eluralkodott beteges beállítottságot, hogy a különböző irányokból 
származó várakozásokkal csapjuk be magunkat. Egyidejűleg az orvosságra is rámutat – 
reménységünknek Istenben kell összpontosulni. S hogy meggyőzzön minket arról: forduljunk 
Hozzá készségesebben, röviden megemlíti hatalmának és kegyelmének néhány bizonyítékát. 

 
1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat! 
2. Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok. 
3. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet! 
4. Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő gondolatai.2891 
5. Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő 

Istenében; 
 
1. Az utolsó öt zsoltár ugyanazzal a szóval zárulnak, mint amellyel kezdődnek.2892 

Miután azonban általánosan felszólított mindenkit az Úr dicséretére, önmagához szól, vagy, 
ami ugyanazt jelenti, a lelkéhez, de a lélek szó alatt a belső énjéhez szól hangsúlyosabban. 
Ebből arra következtethetünk, hogy nem illékony, vagy felszínes volt befolyás, ami 
felindította őt, (amiképpen sokan hanyagsággal vádolják magukat ebben a dologban, majd 
rögvest visszacsúsznak abba), hanem megfontolt és állandó vonzalom, melyet cselekedet is 
követett, s ezzel bizonyította, hogy nem volt tettetett. Miután Dávid érezte, hogy a jó 
erőfeszítéseket a Sátán a ravaszságával meghiúsítja, vagy akadályozza, helyesnek véli 
serkenteni először is a saját buzgalmát, mielőtt mások vezetőjének, vagy tanítójának vallhatná 
magát. Jóllehet a szíve igazán és komolyan munkálkodott, nem nyugodott ebbe bele, amíg 
nem ért el nagyobb buzgóságot. S ha Dávid számára szükséges volt Isten dicséretére buzdítani 
magát, akkor mennyire erőteljes serkentésre van szükségünk a nehezebb dologban, mikor a 
mennyei élet a célunk önmegtagadással? Ami pedig az itt említett vallásos gyakorlatot illeti, 
érezzük meg, hogy soha nem leszünk megfelelően tevékenyek benne, amíg tevékenyen meg 
nem követeljük önmagunktól. Miután Isten a népét arra való tekintettel támogatja és tartja 
fenn ebben a világban, hogy egész életüket az Ő dicséretére szánják, Dávid nagyon helyesen 
jelenti ki, hogy ezt fogja cselekedni élete végéig. 

3. Ne bízzatok a fejedelmekben. Ezt az intést alkalmasan szúrja be, mert az egyik 
módja annak, ahogyan az emberek megvakítják magukat, az, amikor az elméiket egy sor 
koholmány kiagyalására irányítják, s ezzel akadályozzák meg, hogy részt vegyenek Isten 
dicséretében. Hogy Isten megkaphassa a Neki kijáró egész dicséretet, Dávid leleplezi és 
megdönti azokat a hamis támaszokat, melyekben egyébként túlságosan hajlamosak lennénk 

                                                
2890 Az eredeti héberben, valamint a kaldeus magyarázatban ennél a zsoltárnál nincs megjelölve a szerző neve. A 
Septuagintában, a Vulgatában, a szír, az etióp és az arab változatokban azonban Aggeusnak és Zakariásnak van 
tulajdonítva. Azzal a feltevéssel, hogy ezek a próféták írták, a megírásának ideje a fogság utánra esett, „és 
vonatkozhat”, mondja dr. Adam Clarke, „arra az időre, mikor Círusz, a zsidók ellenségeitől elfogulttá válva 
visszavonta a rendeletét Jeruzsálem falainak felépítésére, mely királyi rendelet visszavonására a Zsolt146:3 
utalhat: „Ne bízzatok a fejedelmekben”, stb. Horsley, ugyanezt a nézetet vallva, így nevezi: „A hazatérő foglyok 
hálaadása”. Nincs azonban a zsoltárban semmi, ami miatt ne tekinthetnénk Dávid zsoltárának. 
2891 A Károli-fordításban a tervei szó szerepel – a ford. Horsley jobbnak véli „a hamis, megtévesztő mutogatásai” 
kifejezéssel fordítani „az ő gondolatai” helyett. Megjegyzi, hogy az eredeti szó jelentése a „ragyogásai”. 
Parkhurst az eredeti szót „csillogásoknak, dicsőségeknek” fordítaná, ami, mondja, „kiváló értelmet ad az 
igeszakasznak”. 
2892 Azaz, a halleluja szóval, melynek jelentése: dicsérjétek az Urat! Ezért ezeket a zsoltárokat halleluja-
zsoltároknak is nevezik. 
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megbízni. A szavainak jelentése az, hogy általánosságban is vissza kell húzódnunk az 
emberektől, de külön megnevezi a fejedelmeket, akiktől jobban kell félni, mint a 
közemberektől. Mert miféle ígéretet tehetnek a szegények, vagy azok, akiknek maguknak is 
mások segítségére van szükségük? A nagyok és gazdagok ismét csak veszélyes vonzerővel 
bírnak a hozzájuk tapadó csillogás folytán, mely arra serkent minket, hogy az ő pártfogásuk 
alatt keresünk menedéket. Miután az egyszerű embereket megigézi a pompájuk látványa, 
ezért hozzáteszi, hogy a világ fejedelmei között a leghatalmasabb is csak embernek fia. Ennek 
elegendőnek kell lenni az ostobaságunk megfeddésére, ha úgy tiszteljük őket, mint 
félisteneket, amiképpen Ézsaiás is mondja: „Hiszen Égyiptom ember és nem Isten” (Ézs31:3). 
S jóllehet a fejedelmek el vannak látva hatalommal, pénzzel, csapatokkal és más forrásokkal, 
Dávid emlékeztet minket arra, hogy helytelen a bizalmunkat a törékeny halandó emberbe 
vetni, s hiába keressük a biztonságot ott, ahol az nem létezik. 

Ezt teljesebben is megmagyarázza a következő igeversben, ahol elmondja, mennyire 
rövid és tovaszálló az ember élete. Jóllehet Isten szabadjára engedi a gyeplőiket, s tűri, hogy a 
fejedelmek akár még támadják is a mennyet a legvadabb vállalkozásaikkal, a lélek, mint a 
lehelet elröppenése hirtelen borítja fel minden tanácsukat és tervüket. A test, mint a lélek 
lakóhelye nagyon jól beleérthető ebbe, mert a halálkor Isten visszahívja a lelket. Érthetjük 
azonban egyszerűbben is az eleven lélegzetre, s ez jobban meg is felel a szövegkörnyezetnek 
– eszerint amint megszűnik az ember lélegzetet venni, a teste azonnal ki van téve a 
rothadásnak. Ebből következik, hogy akik az emberekben bizakodnak, azok az elröppenő 
lehelettől függenek. Mikor a zsoltáros azt mondja: aznapon elvesznek, vagy elillannak az ő 
gondolatai, akkor talán ezzel a kifejezéssel feddi meg a fejedelmek bolondságát, amiért nem 
szabnak határt a reményeiknek és a vágyaiknak, sőt becsvágyukban magát a mennyet is 
felmérik. Mint az őrült Nagy Sándor, aki mikor hallotta, hogy vannak más világok, azért 
fakadt sírva, hogy még egyet sem győzött le teljesen, bár nem sokkal ezután egy hamvveder 
elég lett neki. A megfigyelés maga is bizonyítja, hogy a fejedelmek sémái homályosak és 
bonyolultak. Dávid tehát, nehogy abba a hibába essünk, hogy a reménységünket hozzájuk 
kössük, elmondja: a fejedelmek élete szintén egy pillanat alatt ér véget, s azzal együtt minden 
tervük is szertefoszlik. 

5. Boldog, a kinek, stb. Miután nem lenne elégséges megfeddeni a bűnt, hozzáteszi az 
orvosságot is, amitől a tulajdonképpeni helyesbítés függ. Ez pedig nem más, mint az, hogy az 
emberek reménysége csak akkor stabil és jól megalapozott, ha Istenre alapoz. Néha ugyanis 
még a gonoszoknak is el kell ismerniük végül az emberbe vetett bizakodás ostobaságát. 
Ennek megfelelően gyakorta haragszanak magukra, de figyelmen kívül hagyván az 
orvosságot nem szabadulnak meg a tévedésüktől. A zsoltáros, megfeddvén a valamennyiünk 
számára természetesnek tűnő elvakultságot, bölcsen teszi hozzá, hogy azok a boldogok, akik 
Istenben bíznak. Jeremiás ugyanezt a sorrendet tartja be (Jer17:5, 7): „Átkozott az a férfi, a ki 
emberben bízik és testbe helyezi erejét”, majd „Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik”. Mikor 
Dávid kihirdeti, hogy boldogok azok, akiknek a segítsége az Úr, akkor nem korlátozza a 
hívők boldogságát konkrétan erre a jelentésre, mintha azt mondaná: csak akkor boldogok, 
mikor Isten nyíltan és látható cselekedetekkel lépett fel a segítőjükként, hanem a 
boldogságukat abban rejlőnek nyilvánítja, hogy valóban meg vannak róla győződve: teljes 
mértékben Isten kegyelméből állnak meg. Jákób Istenének nevezi az Urat, s ezzel 
különbözteti meg a hamis istenek sokaságától, melyekkel az akkori kor hitetlenjei 
dicsekedtek. Erre pedig jó oka volt: miközben ugyanis valamennyien azt tervezték, hogy 
Istent keresik majd, csak kevesen járták a jó utat. Az igaz Istent az Ő tulajdonképpeni 
megkülönböztető jelével leírva arra céloz, hogy csak az örökbefogadásba vetett biztos hittel 
képes bárki Őrá támaszkodni, mert Neki kell először kegyesnek mutatkoznia irántunk, mielőtt 
bármiféle segítséget is várnánk Tőle. 
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6. A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki 
megtartja a hűségét örökké; 

7. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr 
megszabadítja az elfogottakat. 

8. Az Úr megvilágosítja a vakokat,2893 az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; 
szereti az Úr az igazakat. 

9. Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok 
útját elfordítja. 

10. Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! 
Dicsérjétek az Urat! 

 
6. A ki teremtette az eget és földet. Ezekkel a díszítő jelzőkkel erősíti meg a korábban 

kijelentett igazságot. Első ránézésre ugyanis helytelennek tűnhet a teremtésről beszélni, hisz 
Isten hatalma a legjobban akkor mutatkozik meg, mikor megsegít minket, valahányszor csak 
közel a veszély. Tudjuk, milyen könnyen kísért meg a Sátán a bizalmatlanságra, s a legkisebb 
ok is a reszkető aggodalmaskodás állapotába taszít minket. Ha viszont arra gondolunk, hogy 
Isten a mennynek és a földnek az Alkotója, akkor ésszerű megadnunk neki az Ő kezei és 
hatalma által teremtett világ kormányzásának tisztességét. Első megközelítésben tehát ez a 
hatalmának ama dicsérete, melynek el kell nyelnie minden félelmünket. S miután az nem 
elegendő, hogy Isten képes minket megsegíteni, egy további ígéret is szükségeltetik arról, 
hogy akarja is ezt, és meg is teszi, Dávid ezt követően kijelenti: Ő hűséges és igaz. Így a 
készségét felismervén ebben a dologban, nem marad hely a vonakodás számára. 

7. Igazságot szolgáltat. Isten hatalmának és jóságának újabb példáival is 
előhozakodik, melyek egyben ugyanannyi okot is adnak arra, hogy bízzunk Benne. 
Valamennyi dolog arra mutat, hogy Isten segítsége készen áll és hamarosan eljut azokhoz, 
akik a legnyomorúságosabb körülmények között vannak, azaz a mi nyomorúságaink nem 
fognak akadályt képezni az Ő nekünk nyújtott segítsége számára. Sőt, az Ő természete olyan, 
hogy a szükség fokának megfelelően hajlik a segítségnyújtásra. Először azt mondja: Isten 
igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, s ezzel arra emlékeztet: jóllehet a test megítélése 
szerint Isten szemet huny a minket érő sérelmek felett, mégsem fogja elhanyagolni a 
gonoszok felelősségre vonásának tulajdonképpen Őrá tartozó hivatalát, mikor majd számon 
kéri az erőszakosságukat. Röviden tehát, mivel Isten próbára teszi a népe türelmét, a zsoltáros 
itt kimondottan arra szólítja fel a lesújtottakat, hogy ne csüggedjenek el a megpróbáltatásaik 
során, hanem összeszedetten várják a szabadulást attól, Aki csak azért lassú a 
közbeavatkozásban, hogy végül a világ igazságos Bírájaként jelenhessen meg. Ez után 
következik, hogy eledelt ád az éhezőknek. Ebből megtanuljuk: nem mindig annyira elnéző az 
övéivel, hogy bőséget árasztana rájuk, hanem néha megvonja tőlük az áldásait, hogy 
megtámogathassa őket, mikor éhségre jutnak. Ha a zsoltáros azt mondta volna, hogy Isten 
bőséggel táplálta a népét, és dédelgette őket, akkor vajon bárki, aki szükséget szenved, vagy 
éhezik, nem csüggedne el azonnal? Isten jóságát tehát joggal terjeszti túl az éhező 
táplálásának határain. S ugyanebből a célból teszi hozzá, hogy megszabadítja az elfogottakat, 
megvilágosítja a vakokat. Miután az Ő népének sora az, hogy aggodalmak szorongassák, vagy 
emberi zsarnokság nyomja el, esetleg olyan szorult helyzetbe jussanak, ami bizonyos módon 
                                                
2893 Az angol Bibliában (és Károlinál is – a ford.) „megnyitja a vakok szemeit”. Ebből a mondatból egyesek az 
ókorban arra a következtetésre jutottak, hogy az itt felsorolt összes attribútumot Krisztusra kell vonatkoztatni. 
Horne püspök, és más modern hittudósok ugyanezen a véleményen vannak. S jóllehet mindez, amit itt elhangzik, 
a legszigorúbb igazságossággal vonatkoztatható Krisztusra, a zsoltár értelmezésének korlátozása Őrá ezen a 
gyenge alapon megkérdőjelezhető. Walford így fordítja a mondatot: „Az Úr megszabadítja a sötétségben 
levőket”. „Nincs a héberben”, mondja, „az angol Bibliában olvasható ’szemeknek’ megfelelő szó, s jobban 
összeegyeztethető a párhuzamossággal úgy olvasni ezt az igeverset, hogy a nyomorúságban és ínségben levő 
személyekre vonatkoztatjuk, melyet az fejez ki, hogy a sötétségben vannak”. 
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megfelel a legrosszabb pincebörtönbe történő bezárásnak, szükséges volt vigasztalásképpen 
bejelenteni, hogy Isten könnyedén talál a számunkra kivezető utat, mikor efféle szorultságba 
jutunk. A vakokat megvilágosítani ugyanaz, mint világosságot gyújtani a sötétség közepette. 
Valahányszor nem tudjuk, mit kellene cselekedni – megzavarodtunk, összekavarodtunk és 
megdöbbentünk úgy, mintha a halál sötétsége szakadt volna ránk – tanuljuk meg ezt a titulust 
Istennek tulajdonítani, hogy Ő képes legyen eloszlatni a sötétséget és megnyitni a szemeinket. 
Mikor a zsoltáros azt mondja, hogy Ő felegyenesíti a meggörnyedtet, abból megtanulunk 
bátorságot meríteni, valahányszor csak gyengék vagyunk, és bármiféle teher alatt nyögünk. S 
itt Isten nem pusztán csak az Ő dicséretét ünnepelteti, hanem bizonyos módon a kezét is 
kinyújtja a vak, a fogoly és az elcsüggedt felé, hogy bánatukat és gondjukat Őreá vethessék. 
Annak is van oka, hogy az Úr szót háromszor ismétli. Ezen a módon serkenti és buzdítja 
azokat az embereket az Ő keresésére, akik inkább elhasználódnak és elsorvadnak a 
nyomorúságaikban, semhogy ehhez a biztos menedékhez folyamodnának.2894 Amit az igevers 
végén tesz hozzá – szereti az Úr az igazakat – az a korábban mondottak korlátozásának tűnik. 
Nyilvánvalóan sokan vannak, akik bár fájdalmasan lesújtottak, nyögnek az aggodalmaktól, és 
a sötétségben ülnek, mégsem tapasztalnak meg vigasztalást Istentől, s ez azért van így, mert 
ilyen körülmények között csak provokálják Istent a makacsságukkal, s a legtöbbször 
elmulasztván az Ő kegyelmének keresését, learatják a hálátlanságuk jogos jutalmát. A 
zsoltáros tehát nagyon helyesen korlátozza az igazakra a korábban általános kifejezésekkel 
arról mondottakat, hogy Isten megsegíti a lesújtottakat. Azok tehát, akik meg akarják 
tapasztalni az Ő szabadítását, a kegyesség őszinte gyakorlásával szólíthatják meg Őt. 

9. Megoltalmazza az Úr, stb. A jövevények, árvák és özvegyek megnevezések alatt a 
zsoltáros általánosságban érti mindazokat, akik híján vannak minden emberi segítségnek. 
Miközben mindenki a segítségére siet azoknak, akiket ismer, és akik közel állnak hozzá, 
tudjuk, hogy a jövevények leginkább sérelmes bánásmódnak vannak kitéve. Viszonylag 
keveseket találunk, akik fellépnek az özvegyek és az árvák védelmében és helyreállításában: 
haszontalan munkának tűnik, mikor nem látszik semmiféle ellentételezés. Ezekkel az 
esetekkel mutatja meg a zsoltáros, hogy bármiféle sérelmet is szenvedünk, az oka bennünk 
rejlik, ha Isten, Aki oly kedvesen hívogat minden kétségbeesettet Magához, nem nyújtja ki a 
kezét a megsegítésünkre. Másrész kijelenti, hogy minden kedvezőtlenül és szerencsétlenül 
alakul majd az Istent gonoszul megvetők számára. Az első zsoltárnál láttuk, hogy az út alatt a 
zsoltáros az életutat érti általánosságban. Isten megsemmisíti a gonoszok útját, mert 
megátkozza minden tanácsukat, cselekedetüket, próbálkozásukat és vállalkozásukat, így ezek 
közül egy sem lesz sikeres. Bármilyen kiválóak is legyenek a tervezésben, s lehetnek ravaszok 
és élesen látók, s bővelkedhetnek a mindenféle forrásaik erejében, Isten meghiúsítja minden 
várakozásukat. Miközben kinyújtja a kezét az Ő népe felé, s keresztülviszi őket minden 
akadályon, sőt a járhatatlan utakon, épp ellenkezőleg: a gonoszok útjait megsemmisíti, mely 
látszólag a legnyitottabbnak és a legegyenletesebbnek tűnik a számukra. 

10. Uralkodni fog az Úr, stb. Értekezését az egyházzal folytatja, hogy még 
hatékonyabban meggyőzze Isten népét arról, hogy valóban megtalálják Őt úgy, amiképpen 
leírta. Mikor azt mondja, hogy Isten örökkévaló király, akkor egyidejűleg emlékeznünk kell 
az uralkodásának céljára is – annak meghatározását az előző leírásokból merítve. Ebből 
következik, hogy akár élünk, akár halunk, biztonságban leszünk olyan király megtartása alatt, 
Aki konkrétan a mi üdvösségünkért uralkodik. Ha nem mondott volna többet annál, hogy az 
Úr örökké uralkodik, azonnal készek lennénk ellene vetni a hatalmas távolságot közöttünk és 
az Ő felfoghatatlan nagysága között. Ezért jelenti ki tehát konkrét kifejezésekkel, hogy a szent 
szövetség köteléke köti Őt az Ő népéhez. 

                                                
2894 “Qui saepe frenum rodendo, malunt putrescere in suis miseriis, quam ad certum hoe asylum se conferre.” — 
Latin. 
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147. zsoltár 
 
Ez a zsoltár arra ösztökéli Isten népét, hogy két okból is dicsérjék Őt. Először, a világ, 

valamint annak különböző részei, a menny és a föld általános kormányzásában megmutatkozó 
hatalmáért, jóságáért, bölcsességéért és más tökéletességeiért. Konkrétabban pedig az Ő 
különleges, ingyenes kegyelméből kiválasztott egyházának dédelgetésében és megvédésében 
megnyilvánuló jóságáért: helyreállítja, mikor elbukott, és összegyűjti, mikor 
szétszórattatott.2895 

 
1. Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni 

gyönyörűséges és illendő dolog! 
2. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit; 
3. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. 
4. Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi. 
5. Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa. 
6. Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza. 
 
1. Dicsérjétek az Urat! Bár a jótétemények, amelyről beszél, olyanok, amiket Isten 

minden emberre válogatás nélkül kiterjeszt, mégis világos, hogy főleg Isten népéhez szól, 
mert egyedül ők szemlélik megvilágosodott módon az Ő cselekedeteit, miközben az 
ostobaság és a vakság megfoszt másokat az értelemtől. S a témája sem korlátozódik Isten 
általános jótéteményeire, hanem főleg a kegyelmét ünnepli, amiképpen az a választott 
népében megnyilvánul. S hogy az egyház nagyobb serénységgel kezdjen bele Isten 
dicséretébe, kijelenti, hogy ez jó, örömteli és kellemes dolog, ezzel pedig közvetve megfeddi 
azt a bűnt, hogy egyetemesen mindenki belefárad már Isten említésébe is, s a legnagyobb 
örömének az Istenről és önmagáról való megfeledkezést tartja, hogy utat adhasson a korlátlan 
kicsapongásnak. S az emberek megtanítása végett arra, hogy örömüket leljék ebben a vallási 
gyakorlatban, a zsoltáros emlékezteti őket arra, hogy ez kellemes, vagy kívánatos dolog. A 
 .navah kifejezés ugyanis a kettő közül bármely értelemben fordítható נאוה

2. Az Úr építi, stb. Istennek az egyháza és a népe iránti, abban megnyilvánuló speciális 
kegyelmével kezdi, hogy kiválasztott egy nemzetet az összes többi közül, valamint egy helyet, 
ahol az Ő nevét segítségül lehet hívni. Mikor Jeruzsálem építőjének nevezi, az utalás nem 
annyira a külső formára és szerkezetre történik, hanem inkább Isten lelki imádására. Általános 
jelkép úgy beszélni az egyházról, mint egy épületről, vagy egy templomról. Ennek az a 
jelentése, hogy az egyház nem emberi kéz munkája, hanem Isten természetfeletti hatalma 
hozta azt létre. Nem a hely méltóságának volt ugyanis a következménye, hogy Jeruzsálem vált 
Isten kizárólagos lakóhelyévé a világban, s erre a tisztességre nem is ember tanácsából, 
munkálkodásából, erőfeszítéséből, vagy hatalmából emelkedett, hanem tetszett Istennek 
Önmagának szentelni azt. Valóban felhasználta az emberek munkálkodását és 
közreműködését a szentélyének felállításához azon a helyen, de ennek soha nem szabad 
elvenni semmit az Ő kegyelméből, mert egyedül az különítette el a szent várost az összes 
többitől. Istent az egyház formálójának és építőmesterének nevezve a zsoltáros célja az, hogy 
a tudatára ébresszen: az Ő ereje által marad meg a maga szilárd állapotában, vagy áll helyre, 
                                                
2895 A héber szövegben, a kaldeus változatban és a Vulgatában ez a zsoltár cím nélküli, de a Septuaginta Aggeus 
és Sofóniás korára teszi az alábbi címmel: Αλλελουια Αγγαιου και Ζαχαριου, s ez tekinthető valószínű 
utalásnak. A Zsolt147:2-ben és a 147:13-ban látszólag Jeruzsálem újjáépítésére történik utalás. Horsley püspök 
így nevezi: „A hazatérő foglyok hálaadása. Talán húsvétra, vagy a kürtzengés ünnepére írták a helyreállítás 
után”. „Aben Ezra és más zsidó szerzők úgy vélik, hogy előre jelzi Jeruzsálem jövőbeli újjáépítését, valamint a 
zsidók visszatérését a fogságukból, s ezt a Messiás idejére vonatkoztatja.” – Dr. Gill. 
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ha leromboltatott. Ebből a zsoltáros arra következtet, hogy Isten hatalmában áll, és Ő dönt 
róla, mikor összegyűjti a szétszórtakat. Itt a zsoltáros a világ különböző részeire szétszórt 
nyomorult száműzötteket vigasztalja, mert Isten nem határozott cél nélkül fogadta be őket 
egyetlen Testbe. Miután elrendelte, hogy temploma és oltára Jeruzsálemben legyen felállítva, 
s oda helyezte a trónját is, a zsoltáros arra buzdítja a zsidókat, akiket száműztek a 
szülőföldjükről, hogy a visszatérés jó reménységét táplálják, arra célozva, hogy nem kevésbé 
Isten munkája helyreállítani az egyházat, miután lerombolták és elbukott, mint amennyire az 
volt a kezdetben a megalapítása. Nem az volt tehát a zsoltáros célja, hogy Isten dicsőségét 
ünnepelje az egyház első megalapításában, hanem ebből kiindulva érvel: Isten nem engedi 
meg az egyház teljes elbukását, hiszen egykor azzal a céllal alapította, hogy örökre 
fennmaradjon, mert nem hagyja el a saját keze munkáját. Ezt a vigasztalást nekünk kell 
továbbfejlesztenünk manapság, mikor látjuk az egyházat oly nyomorultul szétszaggatva 
minden oldalról. Ennek arra a reménységre kell vezetnie minket, hogy minden választott, akik 
hozzákapcsolódtak Krisztus Testéhez, egybegyűjtetnek majd a hit egységébe, még ha 
mostanában úgy szét is vannak szórva, mint a darabokra tépett test tagjai, s az egyház 
megcsonkított teste, amit naponta háborgatnak, épségben helyreállíttatik, mert Isten nem 
hagyja a munkáját veszendőbe menni. 

A következő versben ugyanazt az igazságot hangoztatja, s a jelkép azt sugallja: lehet, 
hogy az egyház megannyi betegségtől sújtottan tevékenykedik, Isten gyorsan és könnyen 
kigyógyítja majd minden sebéből. Nyilvánvalóan ugyanazt az igazságot közvetíti tehát más 
kifejezésformával – az egyház nem mindig virágzik, de mindig biztonságban van, s Isten 
csodálatos módon gyógyítja meg úgy, mintha egy fertőzött test lenne. 

4. Elrendeli a csillagok számát, stb. Miután a népnek a zsoltáros által említett 
összegyűjtése lehetetlenségnek látszhat, látszólag van némi alapja azok véleményének, akik 
úgy vélik, hogy ebben az igeversben a zsoltáros pont ezt erősíti meg. A kapcsolat, amit a 
zsoltáros szavaihoz adnak, az alábbi: miután a száműzött, és szétszórt embereket nem 
nehezebb összegyűjteni, mint a csillagokat, nem volt okuk a vándorló izraelitáknak kétségbe 
esni a visszatérésüket illetően, amennyiben egyhangúlag Istenhez, mint az egyetlen Fejükhöz 
folyamodnak. Annak a feltevésnek is van valamennyi valószínűsége, amely szerint a zsoltáros 
a mózesi ígéretre utal: „Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat 
megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod” (1Móz15:5). Miután azonban a 
zsoltáros rögtön ez után általánosságban értekezik a dolgok rendjéről a természetben, a 
legegyszerűbb fordítás, úgy vélem, ha ezt az igeverset Istennek az egekben meglátható 
bámulatos munkájával kapcsolatosként értelmezzük, ahol szemlélhetjük az Ő páratlan 
bölcsességét a csillagok sokrétű, összetett, kacskaringós mozgásában anélkül, hogy akár csak 
egy is letérne a maga útjáról. Isten mindegyiküknek kijelöli a rögzített és elkülönített 
hivatalát, s az egész sokaságukban sincsen semmiféle zűrzavar. Ezért kiált fel azonnal a 
zsoltáros: Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa. Ebből 
megtanuljuk, hogy nincs annál nagyobb ostobaság, mint a mi megítélésünket tenni Isten 
munkáinak mércéjévé, hiszen gyakran ezekben mutatja ki az Ő felfoghatatlan hatalmát és 
bölcsességét. 

6. Megtartja az Úr, stb. A megtartás Istennek tulajdonítása nagyon alkalmas a 
reménységünk megerősítésére a megpróbáltatások során, s meggátolja, hogy a lelkünk 
elcsüggedjen a kereszt alatt. Ebből arra következtethetünk, hogy jóllehet az ősatyáink, akik a 
törvény alatt éltek, gyengédebb bánásmódban részesültek, de mégis ismertek valamennyit 
abból a háborúságból, amellyel Isten napi rendszerességgel gyakorlatoztat minket, hogy a 
tényleges nyugalmat ne ebben világban, hanem valahol másutt keressük. Ha azok elméjében, 
akiket súlyos megpróbáltatások érnek, kétségek merülnek fel azt a segítséget illetően, amit 
Isten ígért megadni, akkor emlékezzenek meg arról az igazságról: azért süllyedünk mélyre, 
hogy Isten ismét felemelhessen minket. S látván a gonoszok bővelkedését, az gyötrelmet okoz 
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nekünk, és irigységet vált ki belőlünk, akkor jussanak eszünkbe a zsoltáros szavai: azért 
emelkedhetnek fel, hogy azután a pusztulásba vettethessenek. Mikor azt mondja, hogy a földi 
megaláztatnak, akkor közvetve kétségtelenül a gőgjüket feddi meg, amely miatt annyira fenn 
hordják az orrukat, mintha valamiféle felsőbbrendű lények sorába tartoznának. 

 
7. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát2896 a mi Istenünknek! 
8. A ki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a 

hegyeken;2897 
9. A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak. 
10. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik; 
11. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek. 
 
7. Énekeljetek az Úrnak hálaadással. Ismét Isten dicséretének éneklésére buzdít, 

egyidejűleg arra is utalva, hogy a bőséges okoknak nem volt híjával, mert hatalmának, 
jóságának és bölcsességének újabb bizonyítékai kerülnek a szemünk elé. Először azt mondja 
el, hogy beborítja az eget felhővel, s ez a változás felkeltené a figyelmünket, ha nem lennénk 
annyira figyelmetlenek. Változatos csodákat kellene meglátnunk a felettünk levő egekben. Ha 
ugyanaz a derült ég folytatódna mindig, akkor nem állna rendelkezésünkre a hatalmának oly 
csodálatos bemutatásai, mint mikor hirtelen beborítja az eget a felhőkkel, elvonván a Nap 
fényét, s ezzel mondhatni új arculatot adván a világnak. Ezután utal rá, hogy ezen a módon 
gondoskodik minden élő teremtményről, mert így csíráznak a növények, s ez látja el a földet 
nedvességgel, ami termékennyé teszi. Azaz, Isten a hatalma bizonyítékait illetően a 
könyörületének és az emberiségről történő atyai gondoskodásnak bizonyítékait tárja elénk. 
Sőt, azt is megmutatja, hogy még a vadállatokról, és a barmokról sem feledkezik meg. A 
filozófusok az eső okait az elemekben fedezik fel, és nem tagadják, hogy felhők azokból a 

                                                
2896 Az itt szereplő héber szó a כנור kinnor. Ezt Kálvin mindig hárfának fordítja, és így tesznek az angol 
bibliafordítók is. Calmet és mások azonban azt feltételezik, hogy inkább az egyiptomi, a görög és a római 
lantnak felel meg. A Septuaginta vagy a görög formájú κινυρα cinyra, vagy a κιθαρα cithara szóval fordítja, 
mely utóbbi egyike azoknak a különböző neveknek, melyekkel az ókori lantok alapváltozatait különböztették 
meg. S ahol nem ezekkel a szavakkal fordítják abban a változatban, ott egyéb olyan neveket használnak, 
melyekkel a görögök a lant különféle formáit illették. Ebből nyilvánvaló, hogy a görög változat fordítója úgy 
vélte: a כנור kinnor a lantot jelenti. Abból azonban, hogy különböző szavakkal fordították, melyek mindegyike 
annak a hangszernek egy konkrét válfaját jelenti, kiderül: nem voltak biztosak abban, hogy a lant melyik 
fajtájáról van szó. „A rövid utalások a Szentírásban teljes összhangban vannak ezzel a kijelentéssel, mert nem 
azokkal a szavakkal van leírva ez a hangszer – nagy, nehéz, és a földön áll, mikor játszanak rajta – amit a hárfa 
szó sugallna az elménknek, hanem mint könnyű, hordozható hangszer, amit a zenész a kezében tartott, vagy a 
karján hordott, s járkálhatott, vagy táncolhatott is vele. A Szentírás valójában úgy írja le a kinnor-t, mint amit 
olyan alkalmakkor, és úgy használtak az ókoriak, ahogyan a lantot, mert tudjuk, hogy valójában nem voltak 
olyan nagy és a földön álló hárfáik, mint nekünk. Csak a görögökről és a rómaiakról beszélünk azonban, mert az 
egyiptomiaknak viszont voltak nagy, álló hárfáik, s ebből egy további megjegyzésben alkalmasan arra a 
következtetésre jutunk, hogy ezeket a héberek is ismerték. Ugyanakkor fenntartjuk azt a véleményünket is, hogy 
a kinnor a lantot jelenti.” – Illustrated Commentary upon the Bible. A kinnor az egyik legrégebbi hangszer, mely 
egyike annak a kettőnek, amit Jubál még az özönvíz előtt alkotott (1Móz4:21). A korai időkben ünnepi 
alkalmakkor volt használatos, amint az kiderül a következő, a Szentírás által említett esetből, mely hatszáz évvel 
az özönvíz után volt – nevezetesen Lábánnak Jákóbhoz intézett szavaiból (1Móz31:27). A próféták is használták 
a szent zenéhez, amint megtanuljuk a következő említéséből Sámuel idejében (1Sám10:5). A kinnor zenéje lehet 
fájdalmas (Ézs16:11), de lehet felvidító (Jób21:12, 30:31, 1Sám16:23, Zsolt137:2). Ezt a hangszert fából 
készítették, s kétségtelenül megtalálható volt a héberek között különféle formákban és kivitelben, változó 
húrszámmal. Az ókori lantokon vagy ujjal játszottak, vagy a plectrum nevű eszközzel, mely elefántcsontból, 
csiszolt fából, vagy fémből készült és tollszár alakú volt. 
2897 „E mondat után a Vulgata, a Septaguinta, az etióp, az arab és az angolszász változatok hozzáteszik: és 
növényeket az ember szolgálatára. Úgy tűnik, hogy egy hemisztichon, vagy félsor elveszett a héber szövegből, 
melynek a fenti változat alapján ugyanúgy benne kellett volna lennie, mint a Zsolt104:14-nél.” – dr. Adam 
Clarke. 
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sűrű kipárolgásokból keletkeznek, melyeket a föld és a tenger gőzölög ki. A másodlagos 
okoknak azonban nem szabad meggátolniuk minket abban, hogy felismerjük Isten 
gondviselését, mellyel a gyümölcsözéshez szükséges nedvességgel látja el a földet. A 
hőségben kirepedezett föld a szájának feltátásával mutatja meg a szomjúságát, ezért Isten a 
Maga részéről az eső küldésével italt hullat rá. Más, titkosabb módokon is képes erőt adni a 
földnek, hogy meggátolja a kimerüléstől, de ez a megnedvesítés olyasvalami, ami a szemünk 
előtt zajlik, hogy elképzelhessük a velünk kapcsolatos folyamatos gondoskodását. 

9. A ki megadja táplálékát a baromnak. Egy példával magyarázza meg világosabban, 
amit arról mondott, hogy Isten minden élő teremtményt ellát táplálékkal. Mikor a barmok és a 
hollók táplálásáról beszél az embereké helyett, azzal hangsúlyosabbá teszi az állítását. 
Tudjuk, hogy az ember kedvéért teremtetett a világ, s ruháztatott fel termékenységgel és 
bőséggel, s amilyen arányban közeledünk Istenhez, annál többet mutat nekünk a jóságából. 
Ha azonban leereszkedik és ügyel az oktalan természetre is, akkor világos, hogy számunkra 
dajka és anya lesz. Ugyanebből a célból említi a hollókat is, a madarak között a 
legmegvetendőbbet, hogy megtanítson minket rá: Isten jósága a világ minden részére kiterjed. 
Mikor azt mondja, hogy a holló-fiak Istenhez kiáltanak (Károlinál: kárognak – a ford.), akkor 
kétségtelenül a természetes károgásukra utal, de egyben arra is céloz, hogy addig 
szűkölködnek, amíg Isten nem ad nekik húst a mennyből. Ami pedig azokat a zsidó meséket 
illeti, melyek szerint a hollók azonnal elhagyják a fiókáikat, amint azok kikelnek a tojásból, s 
hernyók szaporodnak el a fák kérgén a táplálásukra, nos, ez az egyik szokásos történetük azok 
közül, melyekkel soha nem vonakodnak és szégyellnek előhozakodni, ha bármiféle nehézség 
merül fel.2898 Elegendő azt tudnunk: a természet egész rendszerét úgy szabályozza Isten, hogy 
még a fiatal hollók sem nélkülözik a táplálékukat, mikor rekedt károgással jelzik a 
szükségüket, amit nem kaphatnak meg, ha Isten nem gondoskodik róla. 

10. Nem paripák erejében telik kedve, stb. Miután a zsoltáros megmutatta: az isteni 
jóság bizonyítéka a világ minden részében fellelhető, most konkrétan is megjegyzi, hogy az 
embereknek nincs más erejük, csak ami felülről adatik nekik. Ezt pedig azzal a konkrét céllal 
teszi hozzá, hogy féken tartsa a büszkeségüket, amitől majdnem minden ember lángra lobban, 
s elkezd bízni a saját erejében. Az igeszakasz jelentése az, hogy kezdjen bármibe az ember a 
saját erejével, vagy minden, a számára a legelterjedtebbnek látszó segítséggel, a végeredmény 
csak füst és hiábavalóság lesz. Sőt, ha csak a legkevesebbet is magának tulajdonítja, az 
mindössze akadályt fog képezni Isten kegyelmének útjában, pedig egyedül az által vagyunk 
képesek megállni. A paripák ereje itt szinekdoché, ami alatt mindenféle segítséget kell 
értenünk. Nem mintha Istennek nem tetszenének azok a dolgok önmagukban véve, melyeket 
Ő ad nekünk segítségképpen, de szükséges, hogy elhatárolódjunk az ezekbe vetett hamis 
magabiztosságtól, mert nagyon megszokott dolog, mikor bármiféle erőforrás a 
rendelkezésünkre áll, az megmérgez minket és ostobán felfuvalkodunk. Az Isten félelmét 
állítja tehát szembe mind az emberek, mind a lovak erejével, s a reménységét az Ő 
kegyelmébe veti. Ezzel utal arra, hogy nagyon is ránk hárul a mértékletességünket kimutatni 
Istennek a tiszteletében hódolattal és szentséggel, és az Ő kegyelmétől való függéssel. Ebből 
megtanuljuk: a zsoltáros csak azt az erőt ítéli el, ami elvesz az Istent megillető tisztességből. 

 
12. Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet! 
13. Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat. 
14. Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. 
 
12. Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Miután általánosan beszélt Isten könyörületéről, 

most újra az Úr népéhez szól, mert amint már megjegyeztük, egyedül ők képesek azt 
                                                
2898 “Car quant a la fable que les Juifs racontent, que les corbeaux laissent leur petits si tost qu’ils sont esclos,” 
stb. 
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felbecsülni. Ezért felszólítja őket, hogy hálaadással ismerjék el azokat az áldásokat, amiket 
mások minden elismerés nélkül tesznek a magukévá. A Jeruzsálem név alatt az egész 
egyházat szemléli, mert abban az időben a kegyesek ezen a helyen tartották a vallási 
összejöveteleiket, és özönlöttek oda egyetemesen, mint mondhatni Isten zászlója alá. Ezután 
ismét a világ kormányzásáról kezd beszélni egyetemlegesen, s itt megemlékezik Istennek az 
Ő saját népe iránt abban megmutatkozó jóságáról, hogy megvédi a saját egyházát, 
nagylelkűen táplálja és áldásaival meggazdagítja azt, s megőrzi békességben, minden 
ártalomtól mentesen. Mikor azt mondja, hogy a kapuk zárait Isten megerősíti, az alatt azt érti: 
a szent várost Isten tökéletesen megóvta minden ellenséges támadás félelmétől. Ugyanezt 
jelenti a rögtön utána következő kifejezés – minden határa békességessé tétetett. Az 
ellenségek isteni korlátozás alatt álltak, ezért nem okozhattak felfordulást, vagy zűrzavart. 
Nem mintha az egyház mindig is a békesség állapotában, és támadásoktól mentes lett volna az 
egész fennállása alatt, de Isten látható módon nyújtja ki a kezét ezek visszaverésére, ezért az 
egyház képes biztonsággal tekinteni az ellenségei egész seregére. Valóban adható kiterjedtebb 
jelentés a békesség szónak, amit gyakran használnak a boldog és virágzó állapot 
megjelölésére. Miután azonban a zsoltáros a határokat is megemlíti, az előbbi jelentés látszik 
a leghelyesebbnek. Isten élvezett áldásáról szól ezt követően, ami abban foglaltatik, hogy a 
város lakosai bővelkedve és boldogan élnek abban, nagylelkűen tápláltatnak egészen a 
jóllakásig. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten gyermekei mindig bőségben dagonyáznak. 
Az ugyanis lehet eszköze a megrontásuknak, mert a természetünk nagyon is hajlamos a 
zabolátlanságra, de azt sugallja: ők jobban elismerik Isten nagylelkűségét a napi táplálékukat 
illetően, mint azok, akikben nincs meg a hit, s akiket vagy a bővelkedés tesz vakká, vagy a 
szegénység tölt el siránkozó aggodalmakkal, vagy pedig a kapzsiság lobbant soha ki nem 
elégíthető vágyakra. Isten atyai kegye a törvény alatt konkrétabban is megmutatkozott az 
atyáknak a mulandó gondoskodásban, mert szükséges volt az alapvető dolgoknál 
valamennyivel magasabb rendű dolgokhoz is elvezetni őket. 

 
15. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete! 
16. Olyan havat ád, mint a gyapjú,2899 és szórja a deret, mint a port. 
17. Mint morzsákat2900 szórja le jegét:2901 ki állhatna meg az ő fagya előtt?2902 
18. Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak. 
19. Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel. 

                                                
2899 Chardintől tudjuk egy kéziratos megjegyzéséből ezzel az igeszakasszal kapcsolatosan, ami Hammer idéz a 
Megjegyzéseiben, hogy a Fekete-tenger felé Ibériában és Örményországban, így tehát szerinte vélhetően más 
országokban is „a hó dió nagyságú pelyhekben hull, de miután se nem kemény, se nem tömör, nem tesz semmi 
kárt, csak beborítja és ellepi az utazót”. Az ihletett szerző valószínűleg hasonló nagyságú hópelyheket láthatott 
Júdea hegyei között, s ebből merítette a látványosan ideillő jelképet: „Olyan havat ád, mint a gyapjú”. 
2900 A Károli-fordítás szerint: Darabokban – a ford. 
2901 Walford így fordítja: „Jégesőként veti alá a jegét”. „A mint morzsákat kifejezés”, mondja, „a szó szerinti 
fordítása a héber szövegnek, de a jelentést annyira tökéletlenül és homályosan adja vissza, hogy az itt olvasható 
helyettesítés használatára indít. Kétség sem férhet hozzá, hogy a jégesőről van szó: ebben a bibliatudósok 
egyetértenek. A legvalószínűbb az, hogy a morzsáknak fordított héber kifejezés valamiféle anyagdarabkákat 
jelent, amit manapság nem tudunk meghatározni”. 
2902 „A hideg néha rendkívül szigorú, sőt halálos Palesztinában és a szomszédos országokban. Fulchirius 
Carnotensis, amint Harmer idézi, ’látta, hogy a hideg sokak számára bizonyulhat halálosnak. Jacobus de Vitriaco 
arról tájékoztat minket, hogy ugyanez történt sokakkal a szegények közül, mikor részt vettek vele együtt egy 
expedícióban a Tábor hegyére. Nagyon megszenvedték a hideget már korábban is, de december 24-én olyan 
csípőssé vált, hogy szegények és a teherhordók közül sokan ténylegesen meghaltak. Albertus Aquensis 
elmondja, hogy ugyanez történt az I. Baldvin királyt kísérő seregből harminc emberrel, akik Arábia hegyes, a 
Holt-tengernél fekvő vidékén kerültek szörnyű jégesőbe, és sohasem látott havazásba és esőzésbe’. Ezek az 
idézetek, amint Harmer találóan megjegyzi, eltörölheti a csodálkozásunkat egy, azokban a melegebb 
országokban írott himnusz itt kommentálthoz hasonló igeszakaszai felett.” – Mant. 
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20. Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az 
Urat! 

 
15. Leküldi parancsolatát a földre. Megint Isten tevékenységének néhány mozzanatát 

említi, melyek mindenütt megláthatók a természet rendjében. Miután a levegőben és a földön 
végbemenő változásokat, amiket a hatalma példáinak kell tartanunk, a világ talán a véletlen 
művének vélheti, a zsoltáros, mielőtt a hóról, valamint a dérről és a jégről kezdene beszélni, 
konkrétan kijelenti, hogy a Földet Isten hatalma és irányítása kormányozza. A parancsolata 
leküldése nem más, mint az a titkos befolyás, mellyel minden dolgot szabályoz és kormányoz, 
mert az Ő rendeletei és végzései nélkül semmiféle mozgás sem történhetne az elemek között, 
ezek nem születhetnének meg hol ezen, hol pedig amazon a módon, a maguk spontán 
impulzusának hatására, az Ő megelőző titkos rendelete nélkül. Azt mondja: nagy hirtelen lefut 
az Ő rendelete, mivel ha Isten egyszer kijelentette az akaratát, akkor minden dolog egymással 
versengve igyekeznek azt végrehajtani. Ha nem ragaszkodunk szilárdan ehhez az alapelvhez, 
akkor bármennyire éleselméjű módon vizsgáljuk is a másodlagos okokat, minden 
tisztánlátásunk semmivé válik. Így történt meg, hogy például Arisztotelész oly hatalmas 
leleményességet mutatott a meteorok témájában, amivel a legpontosabban tárgyalta azok 
természetes okait, de figyelmen kívül hagyta a fő dolgot, amiben még a legkisebb, a vallást 
éppen hogy ismerő gyermek is felülmúlja őt. Csekély felfogóképességgel kell annak 
rendelkeznie, aki a hirtelen havazásban és a dérszóródásban nem látja meg, milyen gyorsan 
halad Isten szava. Ha tehát el akarjuk kerülni az érzéketlen természetfilozófiát, akkor mindig 
ezzel az alapelvvel kell kezdenünk, mely szerint a természetben minden Isten akaratától függ, 
s a természet egész menete csak az Ő rendeléseinek azonnali végrehajtása. Mikor a vizek 
befagynak, mikor jégeső hasít keresztül a levegőn, s dér sötétíti el az eget, akkor biztos 
információink vannak arról, mennyire hatékony az Ő szava. Ha azonban mindezek a csodák 
semmi hatással sincsenek a legtöbb emberre, akkor legalábbis a testünket megdermesztő 
csípős hidegnek kell arra késztetnie minket, hogy elismerjük Isten hatalmát. Mikor a Nap 
heve kiszárít minket a nyári időszakban, majd ismét, a tél bekövetkeztével minden dolog 
megfordul, az ehhez hasonló változások – melyeknek hihetetlennek kellene tűnniük, ha nem 
lennénk hozzászokva – hangosan kiáltják: létezik Valaki, Aki odafenn uralkodik. 

19. Közli igéit Jákóbbal, stb. Itt egy újabb Íge beszél a korábban említettekről, mert 
Isten másképpen szól a kezének érzéketlen munkáihoz, melyeket csendben aláveti a Maga 
akaratának a rájuk kényszerített titkos törvényekkel, mint az emberekhez, akik fel vannak 
ruházva értelemmel, mert őket érthető nyelven tanítja, hogy intelligensen és egyetértéssel 
engedelmeskedhessenek Neki. S jóllehet a korábban említett áldásokat nem szabad lebecsülni, 
azok messze alatta a maradnak a ténynek, hogy Isten kegyeskedett leereszkedni és a választott 
népe tanítójának lenni, közölvén velük azt a vallásos tanítást, mely az örök üdvösség kincse. 
Milyen kicsi haszna származna az egyháznak abból, ha eltelne a mulandó örömökkel, s 
megmenekülni az ellenséges erőszaktól, de a reménysége nem terjedne ki e világon túlra! Ez 
tehát az Ő szeretetének hatalmas bizonyítéka, hogy Ígéjében az örök élet világosságát állította 
elénk. Ezen az alapon joggal van itt a valóban szilárd boldogság koronájaként megemlítve. S 
tanuljuk meg ebből, hogy nemcsak tiszteletteljes és szent engedelmességgel kell fogadnunk 
Isten tanítását, de szeretettel magunkhoz is kell ölelnünk, mert semmi örömtelibbet nem 
tudunk elképzelni, mint hogy Isten előmozdítsa az üdvösségünket, s erről bizonyságot is 
tegyen a kezét kinyújtva, és minket Önmagához vonva. E célból adatott nekünk ez a tanítás, 
hogy ennek a világnak a sűrű sötétségében, valamint a kacskaringós tévelygések közepette, 
melyekbe a Sátán vezeti be az emberek gyermekeit, valamennyiünk nagy Atyja vezető 
világosságot áraszthasson az utunkra, mielőtt befogadna minket a mennyei örökségbe. 
Vegyük észre, hogy a Mózes és a próféták által fenntartott részeket is Istennek tulajdonítja, 
mert csak akkor adjuk meg a kellő tiszteletet a vallásos tanításnak, s becsüljük azt a helyes 
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értékére, ha Istent vesszük fontolóra, Akit az emberek közreműködésének felhasználásával 
még mindig a fő és egyetlen tanítónk szerepében kell elképzelnünk. Az Íge a valódi fenségét 
tehát a Szerzőjének személyétől kapja. Emellett felnagyítja a kegyelmét is azzal az 
összehasonlítással, hogy más nemzeteknek ez nem adatott meg. S ha felteszik a kérdést: miért 
részesített előnyben Isten egy népet a többivel szemben? Nos, ez a kiemelkedés természetesen 
elvezet minket az ingyenes kiválasztáshoz, mint annak forrásához, mivel látjuk, hogy Izrael 
gyermekei nem különböztek másoktól semmiféle saját kiválóságban, hanem Isten 
kegyeskedett másokat figyelmen kívül hagyva őket befogadni a kegyeibe. 
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148. zsoltár 
 
Annak még hatékonyabb kifejezése végett, mennyire méltó Isten a dicséretre az Ő 

munkáiban, felszólít minden teremtményt felül és alul az Ő dicséreteinek éneklésére. Kezdi az 
angyalokkal, majd nyomba áttér az élettelen teremtmények és néma elemek megszólítására, 
ezzel jelezvén, hogy nincs a világnak olyan része, melyben Isten dicsérete ne hallatszana, 
mert mindenütt bizonyítékát adja a hatalmának, jóságának és bölcsességének. Ezután az 
embereket kezdi megszólítani, akiket Isten megtett az Ő dicsérete tulajdonképpeni 
hírnökeinek ebben a világban. Mivel azonban a hitetlen részük vak az Isten munkáinak 
szemlélésére, és néma a dicséretére, a zsoltáros végül Izrael gyermekeihez fordul, akik Isten 
speciális megismerésének kiváltságában részesültek, mint az Ő fő tanúbizonyságai.2903 

 
1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas 

helyeken! 
2. Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege! 
3. Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai! 
4. Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! 
5. Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. 
 6. Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól. 
 
1. Dicsérjétek az Urat az égből. Ebben látszólag mind a csillagokat, mind az 

angyalokat belefoglalja, azaz magát a mennyet, a levegőt, és mindazt, ami abban fogant. 
Utána ugyanis tesz egy megosztást, mikor először az angyalokat, majd a csillagokat, azután az 
ég felett levő vizeket szólítja meg. Az angyalokat illetően, ők mondhatni pont ebből a célból 
teremttettek – hogy minden pillanatban készen álljanak erre a vallásos szolgálatra, s ezért nem 
kell csodálkoznunk, hogy őket kell elsőkként említeni, ha Isten dicséretéről van szó. Ennek 
megfelelően kiáltanak a kerubok az Ézsaiás által leírt emlékezetes látomásban: „Szent, szent, 
szent a seregeknek Ura!” (Ézs6:3) S néhány más helyen is úgy vannak leírva az angyalok a 
Szentírásban, mint akik efféle énekekkel dicsérik Istent. Miképpen lenne hát szüksége az 
övékhez hasonló buzgalomnak serkentésre? Vagy, ha szükség van az ő ösztökélésükre is, mi 
volna illetlenebb, mint az, hogy nekünk, akik oly tunyák vagyunk a szolgálatban, részt kell 
vállalnunk a buzdításukban? Dávid tehát, aki nem volt egyenlő az angyalokkal a 
buzgóságban, hanem messze elmaradt mögöttük, nem volt alkalmas arra, hogy a serkentőjük 
legyen. De nem is ez volt a célja. Ő egyszerűen csak arról akart bizonyságot tenni, hogy a 
boldogsága és a kívánsága csúcsát jelentette a csatlakozás a kiválasztott angyalokhoz Isten 
dicséretében. S nincs semmi ésszerűtlen abban, ha önmagának Isten dicséretére serkentése 
végett az angyalok társaságához folyamodik, jóllehet ők spontán módon végzik a szolgálatot, 
és alkalmasabbak a vezetésre abban. Az igevers második részében Isten seregének nevezi 
őket, mert valóban mindig készen állnak az Ő parancsainak átvételére. „Tízezerszer tízezeren 
állának előtte”, mondja Dániel (Dán7:10). Ugyanezzel a névvel illeti a csillagokat is, mert 
egyrészt figyelemre méltók a közöttük fennálló rend okából, másrészt azért, mert 
felfoghatatlan gyorsasággal hajtják végre Isten rendeleteit. Az angyalokat azonban ugyanazért 
nevezi hadseregeknek, amiért máshol a fejedelemségeket és hatalmaságokat is: mert Isten az ő 
kezük által gyakorolja a hatalmát. 

3. Dicsérjétek őt: nap és hold. Ez az igeszakasz nem támogatja Platon ama álmát, mely 
szerint a csillagok kiemelkednek érzékiségben és intelligenciában. S a zsoltáros sem 

                                                
2903 Milton Az elveszett Paradicsom című művében elegánsan utánozta ezt a zsoltárt, s adta Ádám és Éva 
szájába, mint reggeli dicséretüket még az ártatlanság állapotában. 
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tulajdonítja nekik ugyanazt a helyet, amit az imént jelölt ki az angyaloknak, hanem pusztán 
csak arra utal, hogy Isten dicsőségét mindenütt úgy kell meglátni, mintha azok is hallható 
hangon énekelnék Isten dicséretét. S itt hallgatólagosan megfeddi az ember hálátlanságát is, 
mert mindenki meghallaná ezt a szimfóniát, ha mindenki figyelmesen fontolóra venné Isten 
cselekedeteit. Vajon nem dicséri a Nap a világosságával és a melegével, s más csodálatos 
hatásaival az Alkotóját? A csillagok, mikor a pályájukat járják, s felékesítik az eget és 
bevilágítják a Földet, vajon nem zengik Isten dicséretét? Mivel azonban süketek és 
érzéketlenek vagyunk, a zsoltáros úgy szólítja meg őket, mint bizonyságtevőket a lassúságunk 
megrovása végett. Az egeknek egei alatt kétségtelenül a szférákat érti. A napfogyatkozások, és 
más dolgok, melyeket észlelünk, világosan megmutatják, hogy a csillagok a bolygók fölött 
vannak rögzítve, s maguk a bolygók eltérő pályára vannak állítva.2904 Ennek az alkotásnak a 
kiválóságát a zsoltáros joggal dicséri, konkrétan szólván az egek egeiről. Nem mintha egynél 
valóban több menny létezne, hanem csak Istennek az egek teremtésében megmutatkozó 
páratlan bölcsességét kívánja magasztalni. A Nap, a Hold és a csillagok ugyanis nem 
keverednek zűrzavarosan egymással, hanem mindegyiknek megvan a maga helyzete és 
kijelölt állása, sokrétű pályáik pedig szabályozottak. Miután az egek név alatt szemléli a 
levegőt, vagy legalábbis a teret a levegő középső rétegétől felfelé, az esőket az ég feletti 
vizeknek nevezi. Nincs alapja annak az elképzelésnek, melyet egyesek alkottak, s mely szerint 
a vizek a négy elem fölötti térben halmozódnak fel, s mikor a zsoltáros úgy beszél ezekről, 
mint az ég felettiekről, azzal világosan az eső lehullására mutat rá. Túlságos ragaszkodást 
jelentene az Íge betűihez úgy felfogni ezt, mintha létezne valamiféle tenger a mennyben, ahol 
a vizek állandóan felhalmozódnak. Tudjuk ugyanis, hogy Mózes és a próféták rendszerint 
népies stílusban beszélnek, igazodván a legszerényebb felfogóképességhez. Abszurd lenne 
tehát az általuk mondottakat a filozófia szabályaira redukálni. Amiképpen például az előttünk 
álló igeszakaszban a zsoltáros megemlíti a csodálatos tényt, hogy Isten felfüggesztve tartja a 
vizeket a levegőben, mivel a természettel ellentétesnek tűnik, hogy odafönn gyűljenek össze, 
valamint az is, hogy noha folyékonyak, az üres térben lebegjenek. Ennek megfelelően mondja 
másutt, hogy tömlőkbe gyűjtve vannak oda bezárva a vizek (Zsolt33:7). A zsoltáros a 
kifejezésformát Mózestől kölcsönözte, aki ezt mondta: „Legyen mennyezet a víz között, a 
mely elválaszsza a vizeket a vizektől” (1Móz1:6). 

5. Dicsérjék ők az Úrnak nevét stb. Miután intelligencia nélküli dolgokról beszél, áttér 
harmadik személyre, amiből arra következtethetünk: azért beszélt mindeddig második 
személyben, hogy nagyobb benyomást tegyen az emberekre. S nem kér más dicséretet, csak 
azt, amely megtaníthat minket arra, hogy a csillagok nem maguktól keletkeznek, és az eső 
sem véletlenszerűen esik, mert függetlenül az isteni hatalomnak mindig a szemünk előtt levő 
jeles bizonyítékaitól, szégyenteljes gondatlansággal hagyjuk figyelmen kívül a nagy Alkotót. 
Hangsúlyosan mondja: mert Ő Maga alkotta, ezzel jelezvén, hogy a világ nem örök, 
amiképpen a gonoszok képzelik, s nem is az atomok összetömörülése által jött létre, hanem a 
dolgok eme szép rendje, amit látunk, Isten parancsára állt elő hirtelenséggel. S a teremtésről 
beszélve hozzáteszi azt, ami még érdemesebb a figyelemre: olyan törvényt adott a dolgoknak, 
mely sérthetetlenül fennmarad. Sokan ugyanis, miközben elismerik, hogy a világot Isten 
teremtette, ebből belecsúsznak abba az érzéketlen elképzelésbe, hogy most a természet 
önmagától áll meg, Isten pedig tétlenül üldögél a mennyben. A zsoltáros nagyon helyesen 
erősítgeti, hogy Isten munkáit felettünk a mennyben nemcsak Ő alkotta, de ezek most is az Ő 
rendelkezéseire mozognak. S nemcsak titkos erőt közölt velük először, hanem miközben a 
számukra kijelölt pályáikon haladnak, a működésük, valamint szolgálatuk is a különböző 
végcélokra is Istentől függ. 

 
                                                
2904 “Que les estoilles sont plus haut que les planetes, et qu’icelles planetes sont situees en divers cercles ou 
spheres.” 
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7. Dicsérjétek az Urat a földről:2905 viziszörnyek2906 és mély vizek ti mind! 
8. Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik; 
9. Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti czédrusok; 
10. Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok; 
 
7. Dicsérjétek az Urat, stb. Most rátér a Föld alsóbb részeire, bár ugyanakkor el is tér a 

pontos sorrendtől, belekevervén a levegőben létrejövő dolgokat: a villámlást, a havat, a jeget 
és a viharokat. Ezeket inkább az előzők között kellett volna felsorolni, de tekintettel volt az 
emberek átlagos felfogóképességére. Az egész mondanivalója az, hogy bármerre is fordítjuk a 
szemeinket, mindenütt Isten hatalmának bizonyítékait látjuk. Először a bálnáról beszél, majd 
mivel rögtön ezután a mély vizeket, vagy mélységeket említi, nekem kétségem sincs afelől, 
hogy a תנינים tanninim alatt a tenger halait, például a bálnákat érti. Csak arra ésszerű gondolni, 
hogy Isten dicséretéhez témát a tengerből kell meríteni, mely oly sok csodával van tele. 
Ezután a jégesőt, a havat és a viharokat említi, melyekről azt mondja, hogy Isten rendelését 
cselekszik. Nem a véletlen folytán felhősödnek ugyanis be az egek, vagy egyetlen csepp eső 
sem esik le az égből, vagy dühöngnek a viharok, hanem mindezek a változások Isten titkos 
akaratától függenek, akár a jóságát mutatja meg az emberek fiainak a föld öntözésével, akár a 
bűneiket bünteti a viharral, jégesővel, vagy más csapásokkal. Ez az igeszakasz különféle 
tanításokat foglal magában, mint például az ínség már küszöbön áll, bármennyire is kiszáradt 
legyen a föld, Isten képes azonnal esőt küldeni, mely megszünteti a szárazságot az Ő 
jótetszése szerint. Ha viszont a szüntelen esőzésektől a mag megrothad a földben, vagy a 
gabona nem érik be, akkor a megfelelő időjárásért kell imádkoznunk. Ha megrettenünk a 
villámlástól, az arra tanít: imádkozzunk Istenhez, mert Ő küldi azt haragjában, így Ő képes 
lecsillapítani a háborgó elemeket. S nem szabad elfogadnunk ennek az igazságnak azt a 
szűklátókörű nézetét, melyet a vallástalan emberek támogatnak, miszerint a dolgok a 
természetben a kezdetben rájuk kényszerített törvényeknek megfelelően haladnak előre, 
miközben Isten tétlen, hanem szilárdan kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy Isten felügyeli a 
teremtményeit, és semmi sem történhet a rendelése nélkül, amint a Zsolt104:4-ben is láttuk: 
„a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá”. 

 
11. Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák! 
12. Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel: 
13. Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-

földre kihat! 
14. És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a 

hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat! 
 
11. Földi királyok, stb. Most az embereket szólítja meg, akiknek vonatkozásában 

igényelte a teremtményektől Isten dicséretét alulról és felülről egyaránt. Miután a királyokat 
és a hercegeket el szokta vakítani a saját helyzetük kápráztató befolyása, amelynek 
következtében úgy válik: a világ nekik teremtetett, s szívük büszkeségében megvetik Istent, 
különösen őket szólítja fel ennek a kötelességnek az ellátására. Elsőnek említvén őket, 
megfeddi a hálátlanságukat, amiért visszatartják a dicséretük adóját, pedig a rájuk háruló 
kötelezettség másokénál nagyobb. Ahogyan eredetileg minden ember valamilyen szinten áll, 
ami az állapotot illeti, minél magasabbra emelkednek az emberek, s minél közelebb kerülnek 
Istenhez, annál szentebb módon kell hirdetniük az Ő jóságát. Annál tűrhetetlenebb tehát a 
királyok és a fejedelmek hálátlansága, akik kivételeknek tekintik magukat az általános 
szabályok alól, mikor pedig azokat másokba is bele kellene nevelniük, s utat kellene 
                                                
2905 “Laudate Iehovam e terra.” — Latin. “Louez le Seigneur, vous creatures de la terre.” 
2906 “Ou, balenes.” — Széljegyzet. “Vagy, bálnák.” 
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mutatniuk. A buzdítását intézhette volna azonnal közösen minden emberhez, amiképpen a 
nemzeteket említi általánosságban, de háromszorosan említve a fejedelmeket arra utal, hogy ők 
a tunyák a kötelességük ellátásában, ezért őket kell noszogatni. Ez után következik a 
megosztás az életkor és a nemek szerint annak megmutatása végett, hogy kivétel nélkül 
mindenki erre a célra teremtetett, s egyesülten erre kell áldozniuk az energiáikat. Ami a 
véneket illeti, minél jobban meghosszabbítja Isten az életüket, annál inkább bele kell 
merülniük Isten dicséreteinek éneklésébe. De hozzájuk teszi az ifjakat is, mert neki jóllehet 
kevesebb a tapasztalatuk a folytatólagos szokásokban, mégis megbocsáthatatlan lesz, ha nem 
ismerik el Isten nagy kegyelmét az életük elevenségében. A lányokról, vagy szüzekről szólva 
a גם gam kötőszó sem pusztán töltelékszó, hanem a szavak hangsúlyosabbá tétele érdekében 
tette hozzá. Azt az igazságot közvetíti, hogy még a fiatal hölgyek is, akik nem oly alaposan 
taníttattak, mint a férfinép, mert az a vélekedés velük kapcsolatban, hogy a háztartás 
munkájára születtek, el fogják hanyagolni a kötelességüket, ha nem csatlakoznak az egyház 
többi részéhez Isten dicséretében. Ebből következik, hogy a közös szabály a legkisebbtől a 
legnagyobbig mindenkire vonatkozik. 

14. És felemelte az ő népének szarvát. Amint az előző zsoltárban láttuk, Isten 
tökéletességei világosabban megmutatkoznak az egyházban, mint a világ szerkezetében 
általánosságban. Ezért tette hozzá a zsoltáros ezt a mondatot, miszerint az egyházat isteni kéz 
védi, s olyan hatalommal van felfegyverezve minden ellenségével szemben, ami minden 
veszélyben gondoskodik a biztonságáról. A szarv alatt, amint az közismert, erőt, vagy 
méltóságot ért. Eszerint a zsoltáros úgy érti: Isten áldási megláthatók az Ő egyházában, 
valamint a választott népe között, mivel csak az Ő erején keresztül virágzik és erős. Egy 
hallgatólagos összehasonlítás is van ebben Isten egyháza és minden ellenséges erő között, 
hiszen az előbbinek isteni védelemre van szüksége a minden oldalról fenyegető támadásokkal 
szemben. Ezért következett arra a zsoltáros, hogy a dicséret Isten minden kegyeséhez 
hozzátartozik, mert nekik van alapjuk hozzá, ami abban a páratlan jóságában rejlik, hogy 
mellyel leereszkedik hozzájuk köszöntésre és dicséretre. Izrael gyermekeit hozzá közel való 
népnek nevezve emlékezteti őket arra a kegyelmi szövetségre, amit Isten Ábrahámmal kötött. 
Mert miképpen jutott el a bizalmasság, ha nem az Isten által jónak látott úton, egy, minden 
nemzet előtt megvetett, ismeretlen idegenhez? Ennek a megkülönböztetésnek az okát nem is 
kell másutt keresnünk, mint Isten szeretetében. Jóllehet az egész világ egyformán Istené, Ő 
kegyesen bemutatkozott Izrael gyermekeinek, s közel vonta őket Magához, pedig ugyanolyan 
elidegenültek voltak Tőle, mint Ádám egész faja. Ezért mondja Mózes: „Mikor a Felséges 
örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait, kiterjesztette az Ő vonalát 
Jákóbhoz” (5Móz32:8).2907  Zsoltárost tehát úgy kell tekintenünk, mint aki megmutatja az 
okot, amiért Isten ezeket a páratlan áldásokat egyetlen népre terjesztette ki: egy szegény és 
megvetett népre – mert örökbe fogadta őket. 

                                                
2907 A Károli-fordítás szerint: megszabta a népek határait, Izráel fiainak száma szerint – a ford. 
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149. zsoltár 
 
Ha szabad összevetnünk ezt a zsoltárt az előbbiekkel, valamint a következővel, ami 

egyben a legutolsó, az egyetlen különbség az, hogy a zsoltár szerzője – bárki is volt az – eddig 
Istennek az egyháza iránti speciális gondoskodásáról és védelméről beszélt a világ általános 
gondviselő kormányzását illetően, itt viszont kizárólag az egyháznak adott jótéteményeiről 
beszél. A következő zsoltárban pedig egyedül Isten hatalmáról szól általánosan. 

 
1. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek 

gyülekezete! 
2. Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő 

királyukban!2908 
3. Dicsérjék az ő nevét tánczczal;2909 dobbal2910 és hárfával zengjenek néki. 
4. Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. 
 
1. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Ez a bevezetés bizonyítja, amint az imént mondtam, 

miszerint a buzdítás most kizárólag Isten népének szól. A páratlan jóság ugyanis, mely főleg 
rájuk terjed ki, több és bőségesebb alapot ad a dicséretre. Valószínű elképzelés, hogy ezt a 
zsoltárt akkor írták, mikor a nép örvendezni kezdett, vagy miután visszatértek a 
szülőföldjükre a babiloni fogságból. A szövegkörnyezetből majd látjuk, hogy ígéretet kapnak 
a romos állapotuk helyreállítására. A zsoltáros célja, úgy vélem, a buzdításuk a teljes 
szabadulás várására, melynek némi bevezetője már hirtelen és váratlanul megadatott nekik az 
engedéllyel a hazatérésre. Miután az egyház nem azonnal állt helyre, hanem csak nehezen, és 
hosszú időszak elteltével jutott el az elevenség állapotába, az efféle vigasztalásokra ugyancsak 
nagy szükség volt. Isten Lelke azokra a gonoszságokra is biztosította az orvosságot, melyek 
később sújtották őket, mert amint az egyház lélegzethez jutott, máris újabb gonoszságok érték, 
és Antiochus Epiphanes kegyetlen zsarnoksága nyomta el, amit félelmetes szétszóratás 
követett. A zsoltárosnak tehát jó oka volt megeleveníteni itt a kegyeseket, hogy Isten 
könyörületének teljes jövőbeli kiteljesedését tartsák szem előtt, s így legyenek meggyőződve 
az isteni védelemről, amíg el nem jön a Messiás ideje, Aki majd összegyűjti Izraelt. Ezt új 

                                                
2908 „A zsidó kormányzat teokrácia volt, mely az Egyiptomból történt elindulás idején kezdődött, s bizonyos 
mértékig egészen Krisztus eljöveteléig tartott, amiképpen Jákób előre megmondta (1Móz49:10).” – Dimock. 
2909 Az angol Bibliában is szerepel a „tánccal” kifejezés, széljegyzetben pedig „vagy síppal”. A מחול machol 
héber szót gyakran fordítják egyes változatokban „táncnak”, de nem ez a jelentése. Ez, amint Parkhurst kijelenti, 
„valamiféle fúvós hangszer a furulyához, síphoz, vagy fuvolához hasonló lyukakkal, a חל chal szóból, melynek 
jelentése lyukat fúrni, vagy megnyitni.” „Nem ismerek olyan helyet a Bibliában”, mondja dr. Adam Clarke, „ahol 
a מחול machol és a מחלת mechalath bármiféle táncot jelentene: ezek mindig valamiféle sípot jelentenek”. 
2910 Ennek a hangszernek a héber neve a תף toph. A kézi dobot, csörgődobot, vagy tamburint főleg az asszonyok 
használták a csoportos táncokban, vagy a vallási és ünnepi menetekben. Így olvassuk a 2Móz15:20-21-ben: 
„Akkor Miriám prófétaasszony, Áronnak nénje dobot vőn kezébe, és kimenének utánna mind az asszonyok 
dobokkal és tánczolva. És felele nékik Miriám: Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe 
vetett.” A תף toph, vagy csörgődob kikészített bőrből készült, melyet egy karikára, vagy keretre feszítettek. A 
hangszernek különféle formái voltak. „A megszokott tamburin a picike cintányérokkal a keretén egyes 
(egyiptomi és európai eredetű) festményeken is megjelenik, ma pedig nagyon megszokott dolog Nyugat-
Ázsiában. Azt hallottuk, hogy a keret fémből, vagy fából készül, s rendszerint szamárbőrt használtak a 
befedésére. Nem mindig puszta kézzel játszottak rajta, hanem néha apró botokkal, vagy bütykös, sok szíjjal 
ellátott ostorokkal, amelyek helyett néha valamilyen alkalmas faágat, vagy növény ágát használták.” – Illustrated 
Commentary upon the Bible. A csörgődob nyilvánvalóan keleti eredetű. Az 1Móz31:27-ben olvasható utalásban, 
ahol kis dobnak fordítják, megtudjuk, hogy már Jákób idejében is ismerték, azaz, korokkal a nagy európai 
ősnemzeteket megelőzősen, s mind a görögök, mind a rómaiak elismerik, hogy ez a hangszerféleségük az 
egyiptomiaktól és a szírektől származik. 
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éneknek nevezi, hogy – amint már mondtuk – megkülönböztesse azoktól, melyekkel a szentek 
naponta és szokásosan dicsérték Istent, mert a dicséret az ő folytatólagos feladatuk. 
Következésképpen valamilyen ritka és szokatlan jótéteményről beszél, mely jeles és konkrét 
hálaadást követel meg. S hajlamos vagyok azt gondolni, hogy bárki legyen is ennek a 
zsoltárnak a szerzője, az ézsaiási sorra utal: „Énekeljetek az Úrnak új éneket” (Ézs42:10), 
mikor az egyház jövőbeli helyreállításáról és Krisztus örök királyságáról beszél. Az igevers 
második mondatában egy ígéret foglaltatik. Mert jóllehet az Úr népét buzdítja arra, hogy 
énekeljék együtt Isten dicséretét, ezzel együtt arra is utal, hogy az egyház majd ismét egy 
Testben egyedül, hogy ünnepélyes összegyülekezéseken ünnepelhessék Isten dicséretét. 
Tudjuk: az izraeliták annyira szétszóródtak, hogy a szent énekek éneklése megszakadt, 
amiképpen máshol arról panaszkodnak, hogy éneklésre ösztökélik őket: „Hogyan énekelnők 
az Úrnak énekét idegen földön?!” (Zsolt137:4) Ezért tehát a zsoltáros azt parancsolja nekik: 
készüljenek ismét a szent gyűléseik megtartására ez után a fájdalmas szétszórattatás után. 

2. Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében. Ugyanennél a dolognál időzik: legyen az Úr 
népe arról meggyőződve, hogy a családjuk nem hiába választtatott ki a világból, hanem Isten 
megemlékezik a szövetségről, s nem engedi a rájuk kiterjesztett kegyelmet csődöt mondani, 
vagy elfogyni. Bár átmenetileg meg lettek fosztva a Kánaán földjének örökségétől, ami az 
örökbefogadásuk záloga volt, a zsoltáros Istent mégis a Teremtőjüknek, valamint Sion fiai 
királyának nevezi, ezzel emlékeztetvén őket arra, hogy mikor a másokkal szembeni 
kiválóságba lettek befogadva, az egyfajta új teremtés volt a számukra. Nem pusztán azért 
nevezi a Zsolt45:6 az izraelitákat „Isten keze munkáinak”,2911 mert más emberekhez 
hasonlóan őket is Ő teremtette, hanem mert újjáalkotta őket, s új tisztességgel, az emberi 
fajból történő kiválasztással különítette el őket. A király név tágabb jelentéssel bír: miután ezt 
a népet először Isten formálta, azt azzal a céllal tette, hogy mindenkor az Ő hatalma 
kormányozza őket. A zsoltáros által említett hangszerek az egyház úgymond csecsemőkorára 
voltak jellemzőek, s nem is szabad ostobán utánoznunk azt a gyakorlatot, ami csak Isten ókori 
népe számára volt szánva. A zsoltáros azonban megerősíti a már mondottakat, hogy az egy 
időre abbamaradt vallási gyűléseik hamarosan folytatódnak, és segítségül hívják majd az Úr 
nevét a megfelelő istentiszteleti rendben. 

4. Mert kedveli az Úr az ő népét. Máshol már beszéltünk a רצה ratsah igéről, melynek 
itt ingyenes kegy a jelentése. A zsoltáros azt mondja, hogy Isten teljes mértékben a saját 
jótetszésből kiindulva választotta ki ezt a népet Önmaga számára. Ebből a forrásból származik 
az, amit a második mondatban említ: Isten a szabadulás új dicsőségét fogja megadni a 
lesújtottaknak. A héberben az ענוים anavim a szegény és lesújtott embereket jelenti, de később 
a könyörületes személyeket is értették alatta, amiképpen a testi szenvedések alkalmasak a gőg 
megtörésére, míg a bőség kegyetlenséget nemz. A zsoltáros ennek megfelelően enyhíti a 
pillanatnyi gonoszságok fájdalmát azzal az időszerű vigasztalással, hogy Isten népe, mikor 
sanyargatják a bajok, reménységgel tekinthet a jövőbe arra a dicsőséges szabadításra, amely 
akkor még nem volt látható. Az igeszakasz summája tehát az, hogy Isten, aki a szeretetét a 
választott népére árasztotta, nem hagyhatja őket olyan nyomorúságokban, mint amilyeneket 
akkortájt szenvedtek el. 

 
5. Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.2912 
6. Isten-dicsőítés legyen torkukban,2913 kétélű fegyver kezeikben; 

                                                
2911 Nyilvánvaló elgépelés az eredetiben – a ford. 
2912 A keleti népek a fekvőhelyükön ültek a magán-összejöveteleiken, bankettjeiken, stb. és azon aludtak 
éjszakánként. A nyelvezet tehát azt a dicséretet fejezheti ki, amit Istennek adtak az ünnepi fesztiváljaikon és a 
magán-összejöveteleiken. Korábban már buzdította őket Isten dicséretére (Zsolt149:1) a nyilvános gyűléseken. 
Green azt feltételezi, hogy ez utalás azokra a fekvőhelyekre, melyekre ledőltek, mikor az eucharisztikus 
áldozatokon vettek részt. 
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7. Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket! 
8. Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe. 
9. Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden 

kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat! 
 
5. Vígadozzanak a kegyesek. Az örömöt az ünneplést, és Isten ujjongó dicséretét itt 

megemlítve a zsoltáros még világosabban mutatja meg a hatásaiból, hogy itt Isten nem 
közönséges jótéteményéről beszél. Ha ugyanis a nép szabadulása nem lett volna figyelemre 
méltó esemény, akkor nem lenne ok ekkora örömre, sőt diadalünneplésre. S ezekkel a 
kifejezésekkel arra céloz, hogy a nép nem azért kerül haza a fogságból, hogy aztán újra 
szétszórattasson, hanem hogy virágozzék a mindenféle áldás élvezetében. Ezen az alapon 
említi meg a nyugvó helyeket (fekhelyeket), arra tanítván őket, hogy napi nyugalmat várjanak 
az isteni védelem alatt. Kijelenti, hogy fel lesznek fegyverezve erővel és fegyverekkel, így 
nemcsak visszaverik majd az ellenséget, de mindenfelé menekülésre is késztetik, s leigázzák a 
korábban felettük uralkodó királyokat és nemzeteket. A kétélű fegyver kifejezés mindkét 
oldalon élesített kardot jelent, mert abban az időben a kardoknak csak egy éle volt. 

7. Hogy bosszút álljanak a pogányokon. Ez mind a fogság, mind az azt követő 
hazatérés idején lehetetlennek látszott. S nem is következett be Krisztus eljöveteléig, mert 
jóllehet a makkabeusok és utódaik ugyan leigázták a szomszédos népeket, de ez csak halvány 
előjáték és foglaló volt ahhoz, hogy Isten népének gondolatait az eljövendőkre irányítsa. 
Mivel azonban Aggeus megjövendölte, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, 
mint az elsőé, ezért itt egy olyan virágzó állapotot ígér, mely még soha nem állt fenn 
(Agg2:9). Bár a zsidók létszámban megfogyatkoztak, s nagyon alacsony sorba jutottak, a 
zsoltáros minden velük szembe szálló, és őket zaklató népnek kihirdeti, hogy lesz 
felemelkedés. Miután azonban még adófizetők voltak, akiket csak megtűrtek Jeruzsálemben, 
felszólítja őket, hogy a testi megítéléssel szemben gyakorolják az ígéretbe vetett hitüket, mely 
ábrándnak tűnhet, és emeljék fel a gondolataikat Isten végtelen hatalmához, mely minden 
világi akadályt legyőz. A szóban forgó bosszút az izraeliták nem magánakcióként, hanem 
Isten parancsára fogják végrehajtani, s ezt azért említjük meg, nehogy valaki azt képzelje: 
megengedtetett nekik a bosszúállás a személyes sérelmekért. 

A következő igeversben, ahol a királyokat és a főembereket említi, egy megerősítés 
foglaltatik. Ha ugyanis csak a népekről és a nemzetekről beszélt volna, ezt lehetet volna érteni 
a köznépre, és az alacsony sorsú emberekre. Itt azonban valami sokkal nagyobb dologról van 
szó – arról, hogy a királyok és a nemesek lesznek láncra verve a büntetéshez. Emlékeznünk 
kell azonban arra, amire már utaltam, hogy ennek a ragyogó jövőnek csak kicsiny része 
teljesedett be Krisztus eljöveteléig. Bármely csekély növekedés is volt a bővelkedés terén, 
amit a nép a makkabeus korszakban élvezett, az említésre méltó sem volt, mert ezzel  Isten 
csak a nép csüggedő lelkét támogatta meg Krisztus eljöveteléig. Itt meg kell említenünk Jákób 
próféciáját: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló” 
(1Móz49:10). A makkabeusok azonban már törzsből származtak. Ezért tehát arra kell 
következtetnünk, hogy a szabályos rend akkortájt megszakadt, s a népnek az ő győzelmeiknek 
köszönhető bővelkedése nem volt más, mint légvárak építése. S Isten szemlátomást céllal 
vette el Júda törzsétől a kormánypálcát, nehogy a siker megmérgezze a népe elméit. Közülük 
a legtöbben ugyanis a jeles győzelmek felett érzett büszkeség hatására átsiklottak a valódi és 
lényegi szabadítás felett. S miután a zsoltáros itt a nép bővelkedésének tökéletességéről 
értekezik, ebből következően a Messiásra utal, hogy az Iránta érzett várakozásuk és 
vágyakozásuk soha meg ne szűnjön akár a bővelkedés, akár a szűkölködés következtében. 

                                                                                                                                                   
2913 Az eredeti kifejezés a בגרונם, a torkaikban. Valószínű, hogy az akkori héber nyelv nagyon torokhangú volt, 
mint most az arab.” – Fry. 
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9. Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Az előző versben mondottakat 
minősíti, melyekben látszólag a háborús kegyetlenkedés cselekedeteire fegyverezte fel az Úr 
népét. Első ránézésre furcsának tűnhet, hogy azokat küldjék kivont karddal mészárlásra, és 
emberi vér ontására, akik Isten könyörületeseinek nevezték magukat, hisz miféle bizonyítéka 
lenne ez a könyörületességnek? Mikor azonban Maga Isten a szerzője a végrehajtott 
bosszúnak, akkor az nem kegyetlenség, hanem jogos ítélet. Mikor megemlíti a megírott 
ítéletet, a zsoltáros azzal arra emlékezteti a zsidókat, hogy Isten parancsa juttatta őket a 
szabadságra – arra a szabadságra, melyet jogtalanul vettek el tőlük idegenek és zsarnokok, s 
őket nem lehet vádolni a megírott ítélet végrehajtásáért. Az igeszakasz bármely magyarázata 
téves, mely nem abból indul ki, hogy a zsoltáros célja a zsidók ösztönzése az isteni 
megbízatáson való elmélkedésre, nehogy a magán-bosszúállás hatása alatt tevékenykedjenek, 
hanem zabolázzák meg a szenvedélyt. Ezért mondja ki, hogy Isten gyermekei csak akkor 
állhatnak bosszút, mikor erre parancsot kapnak, mert minden mértékletességnek az a vége, ha 
az ember a saját lelke impulzusainak enged. Felmerülhet egy másik kérdés is 
ellenvetésképpen. Krisztusról azt olvassuk, hogy mikor eljön, nem kiált, és nem emeli fel a 
hangját, nehogy eltörje a megrepedezett nádat, s ezt a jellemet parancsolja a követőinek is 
(Mt12:20). A válasz azonban nyilvánvaló: Krisztus vasvesszővel is fel van fegyverezve, 
mellyel összetöri a lázadót, sőt máshol is vérrel borítottként van leírva, amint mindenfelé az 
ellenségeit mészárolja, s bele nem fárad a mészárlásba (Ézs63:2). Nem is meglepő ez, ha 
fontolóra vesszük a világban egyetemesen uralkodó makacsságot, hogy a kegyelem, amivel 
ennyire méltatlanul bánnak, szigorúságba fordul át. Az igeszakaszban szereplő tanítás 
helyesen úgy alkalmazható a mi gyakorlatunkra, hogy ami a kétélű kardról hangzik el benne, 
az főleg a zsidókra vonatkozik, s tulajdonképpen nem miránk, akiknek nincs efféle törvényes 
hatalmuk, kivéve, hogy az uralkodókat és a magisztereket Isten azért övezi fel karddal, hogy 
minden erőszakosságot megbüntessenek. Ez azonban az ő hivataluk sajátossága.2914 Ami az 
egyház egészét illeti, most másféle kard adatott a kezünkbe, nevezetesen az Íge és a Lélek 
kardja, hogy áldozatként mészárolhassuk le vele Istennek a korábbi ellenségeinket, vagy 
átadhassuk őket az örök pusztulásnak, ha nem térnek meg (Ef6:17). Amit ugyanis Ézsaiás 
prófétált Krisztusról, az minden tagjára kiterjed: „megveri a földet szájának vesszejével, és 
ajkai lehével megöli a hitetlent” (Ézs11:4). Ha a hívők nyugodtan megmaradnak az elhívásuk 
eme korlátai között, akkor rájönnek, hogy az ellenségeik feletti bosszúállás ígérete nem hiába 
adatott. Mikor ugyanis, amint említettem, Isten hív el minket a megírott ítélet végrehajtására, 
akkor mind a lelkünkre, mind a cselekedeteinkre zablát vet, mert nem szabad megpróbálnunk 
azt, amit Ő nem parancsolt. Mikor azt mondja az igevers végében, hogy dicsőség ez az ő 
minden kegyeltjére, azzal nemcsak a kegyesség gyakorlására buzdít, hanem támogatást is ad a 
felbátorodáshoz, nehogy úgy gondoljuk, hogy lehetünk vesztesek is a könyörület és a türelem 
gyakorlásában, amiképpen a legtöbb ember utat enged a hevességnek és a dühöngésnek azzal 
az elképzeléssel, hogy az életüket csak úgy védhetik meg, ha a farkasok vadságát mutatják. 
Jóllehet tehát Isten népe nem rendelkezik egy szemernyivel sem a hatalmasok erejéből, és az 
ujjukat sem mozdítják Isten engedélye nélkül, hanem a zsoltáros kijelentése szerint nyugodt 
lélekkel kerülnek ki tisztességes és ragyogó végkifejlettel minden bajukból. 

                                                
2914 “Qui est ici dit du glaive trainchant des deux cotes, appartient specialment aux Juifs, et ne peut pas estre 
approprie an nous,” stb. 
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150. zsoltár 
 
E zsoltár témája megegyezik az előzőével. 
 
1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő 

hatalmának boltozatán! 
2. Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! 
3. Dicsérjétek őt kürt-zengéssel;2915 dicsérjétek őt hárfán és cziterán; 
4. Dicsérjétek őt dobbal2916 és tánczczal,2917 dicsérjétek őt hegedűkkel2918 és 

orgonával;2919 
5. Dicsérjétek őt hangos cintányérral, dicsérjétek őt harsogó cintányérral.2920 

                                                
2915 „Az utolsó templom kürtjeit valószínűleg a korábbi modell alapján alkották meg, és miután ezek láthatók 
Titus császár római diadalíve templomának domborművein, elmondhatjuk, hogy hosszú, egyenes kürtök voltak, 
melyeknek a formája mindig is ilyen volt, és továbbra is ez a megszokott forma… A kürtök és a szarvak az 
egyetlen eszközök, melyekre vonatkozólag utasítások szerepelnek a törvényben. ’Az állam gyermekkorában’, 
mondja Burney, ’a nemzetnek kevés alkalma kínálkozott a zenélésre a vallási rítusokat és a katonai művészetet 
leszámítva’, s ez ad számot a tényről, hogy (leszámítva Miriám dobját) a törvény csak szarvakat és kürtöket 
említ. S valóban elmondható, hogy ezeket aligha hangszerekként említik, hanem inkább jeladásra, hívásra, 
valamint a vallási ünnepélyek során, valamint a hadszíntéren utasítások közvetítésére alkalmas és arra is használt 
eszközökként… Világos, hogy a trombitákat és a kürtöket Dávid idején vették fel az énekes kórusok 
eszköztárába is, miközben tovább használták a korábbi célokra is. A következő részleteket a kürtök használatáról 
a templomban Lightfoot Temple Service című művéből vesszük. A kürtöket kizárólag azok a papok szólaltatták 
meg, akik nem a lévita kórusban álltak, hanem azon kívül,a  lévitákkal szemben az oltár másik oldalán. Mindkét 
csoport az oltárra nézett: a papok a nyugati, a léviták a keleti oldalon. A kürtök nem csatlakoztak a koncerthez, 
hanem a az éneklés és a hangszeres zene különböző szabályos szüneteiben szólaltak meg.” – Illustrated 
Commentary upon the Bible. 
2916 Lásd a 2110. számú lábjegyzetet. 
2917 Lásd a 2109. számú lábjegyzetet. 
2918 Az eredeti szó a במנים. „Ez a szó sehol másutt nem fordul elő, ezért lehetetlenség megállapítani, miféle 
hangszer volt ez. Edwards azonban Hannase rabbi tekintélye alapján azt állítja, hogy húros hangszer s a szó 
valószínűleg a מנה, megszámolni szóból származik, azért, mert rendkívül sok húrja volt. Talán a Zsolt33:2-ben 
említett tízhúrú hárfáról van itt szó, ami a tíz húrja miatt nevezhető Minim -nek, κατ εξοχην, mint a zsidók között 
használatos, a legtöbb húrt tartalmazó hangszer.” – Dimock. 
2919 Károlinál: fuvolával – a ford. A héber név az עגב ougab. Ez a hangszer egyformán régi, mint a כנור kinnor, 
mindkettőt az 1Móz4:21 említi Jubál találmányaiként. Ez a legelső két hangszer, melynek megalkotását a 
Szentírás feljegyzi, s csak ezt a kettőt említi az özönvíz előtt. Következésképpen ezek majdnem mindig 
egymáshoz kapcsolódva említtetnek. Az ougab nem olyan bonyolult hangszer volt, mint napjainkban az orgona. 
Calmet azt feltételezi, hogy különböző vastagságú és hosszúságú sípokból állt, melyeket egymáshoz erősítettek, 
s melyek harmonikus hangokat adtak, ha az alsó ajakhoz támasztva beléjük fújtak. Ez az általános vélekedés, és 
nem látszik semmiféle alap ennek vitatására. Ez a hangszer volt az ókorban a kis orgona, vagy a pánsíp, a 
megalkotását Pánnak, az erdei istenségnek tulajdonítják, akit gyakran ábrázolnak ezzel a hangszerrel a kezében. 
A legenda szerint folyóparti fűzfavesszőkből alakította, s addig játszott rajta, míg a kecskéi a folyó partján 
legeltek. Ez megmutatja, hogy tulajdonképpen pásztoreszköz volt, s Jób is ekképpen említi (Jób21:11-12). Az 
elkészítésének módja annyira egyszerű, hogy az egyik legelterjedtebb hangszerré vált. Általánosan használják 
úgy Új-Amszterdamban, a déli tengereken, ahogyan a furulyákat és a dobokat megtaláljuk Tahitin és Új-
Zélandon. Ez pedig megcáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy ezek a hangszerek azok, melyeket még a 
legbarbárabb, és az egymástól legtávolabb élő törzsek is feltalálnak. A sípok száma, amint az ókori 
domborműveken látható, hét és tizenegy között változott. 
2920 A Károli-fordításban a cimbalom szó szerepel. A héber צלצל tsiltzel hangszerből, vagy ahogyan Kálvin, 
valamint a Septuaginta és a Vulgata itt fordítja, a „cintányérból”, kétfélét említ: צלצלים, „hangos cintányér”, és 
„harsogó cintányér”. A sajátos különbség ugyanazon hangszer két fajtája között nincs pontosan megjelölve. 
Utóbbi valószínűleg nagyobb méretű volt, vagy olyan mintára, illetve olyan anyagból készült, mely erősebb 
hangot adott. Az előbbit French és Skinner „lágy cintányérnak” fordítják. A héber szavak szó szerint fordítása „a 
hallás cintányérja”, azaz, mondják ezek a bibliatudósok, „olyan cintányér, mely mikor összeütik, nem harsogja 
túl az énekes hangját”. Utóbbit „hangos cintányérnak” fordítják. Az ókori cintányérok domború, vagy üreges 
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6. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! 
 
1. Dicsérjétek Istent az ő szent helyén. Ez a zsoltár általánosságban ajánlja Isten lelki 

tiszteletét, mely a dicséret áldozataiból tevődik össze. A szent hely alatt, kevés kétség férhet 
hozzá, hogy az égboltot érti, mint máskor is, oly sok esetben. A második mondat exegetikai, 
mert ugyanazt a dolgot ismétli. A szent hely helyén azonban a רקיע rekia, azaz a boltozatán 
szót olvassuk, a hatalom szót pedig díszítő jelzőként teszi hozzá. Ott van ugyanis a 
bizonyítéka Isten páratlan hatalmának, ezért nem tudunk úgy az egekre tekinteni, hogy ne 
vesznénk bele a bámulatba. Ami az egyesek által adott magyarázatot illeti – dicsérjétek Istent 
ti, angyalai, akik a mennyben lakoztok, s ti, emberek, akik az égbolt alatt lakoztok – ez 
erőltetett és természetellenes, mert a zsoltáros az Isten dicséretébe belefáradt emberek 
felébresztése végett rájuk parancsol: emeljék a tekintetüket a mennyei szentély felé. S ahhoz, 
hogy Isten fenségét illő módon tiszteljék, a zsoltáros a mennyei trónján ülőként mutatja be Őt, 
s a második versben is ezt az igazságot fejti ki részletesen, a hatalmát és a nagyságát 
ünnepelve, amire felhívta a figyelmünket az égbolton, mely tükör, amiben ezek megláthatók. 
Ha tehát szeretnénk, hogy elméink fellángoljanak, s belekezdjünk ebbe a vallásos szolgálatba, 
elmélkedjünk az Ő hatalmán és nagyságán, ami gyorsan szertefoszlatja majd minden 
érzéketlenségünket. S jóllehet a mi elméink soha nem lesznek képesek felfogni az Ő 
hatalmasságát, annak puszta megízlelése is mély hatást fog ránk gyakorolni. S Isten nem veti 
el azokat a dicséreteket, melyeket a képességeinknek megfelelően kínálunk Neki. 

3. Dicsérjétek őt kürt-zengéssel. Nem időzök a héber, hangszereket jelentő szavak 
mellett csak arra emlékeztetem az olvasót, hogy különféle fajtájú hangszerek vannak itt 
megemlítve, melyeket a mózesi törvények idején használtak, s ezzel erőteljesebben tanították 
Isten népét arra, hogy nem lehetnek kellően szorgalmasak Isten dicséretében – mintha azt 
parancsolná meg nekik, hogy mindenestől szánják magukat oda erre a szolgálatra, és 
tevékenyen, minden erejükkel vegyenek részt benne. S nem ok nélkül parancsolta meg Isten a 
dalok eme sokaságát, hogy elvonja az embereket azoktól a hiábavaló és romlott örömöktől, 
melyekbe szélsőségesen belevetik magukat, s a szent és hasznos öröm felé terelje őket. 
Romlott természetünk szélsőséges kicsapongásokat enged meg, és sokan koholnak abszurd 
módszereket önmaguk boldogítására, miközben a legnagyobb elégedettséget az okozza nekik, 
ha elnyomnak minden, Istennel kapcsolatos gondolatot. Ez a romlott hajlam csak azzal 
javítható ki, ha Isten a gyenge és tudatlan népet megannyi korlátnak és folyamatos próbáknak 
veti alá. A zsoltáros tehát a hívek arra buzdításával, hogy minden örömüket Isten dicséretében 
leljék meg, felsorol egymás után minden hangszert, melyeket akkor használtak, s emlékezteti 
őket: valamennyit Isten dicséretére kell odaszentelni. 

6. Minden lélek, stb. Miután a נשמה neshamah szó lélegzetet, fújást, valamint mindazt 
jelenti, ami eleven, vagy lélegzik, a szavak kiterjeszthetők minden élő teremtményre, 
amiképpen már láttuk az előző zsoltárokban, hogy Isten dicséreteinek hirdetése még az 
intelligenciát nélkülöző dolgok számára is ki van jelölve. Miután azonban gyakran csak az 
embereket érti a „test” szó alatt, nagyon jogosan feltételezhetjük, hogy ezek a szavak is az 

                                                                                                                                                   
lemezek voltak bronzból, vagy más fémekből, például ezüstből, vagy rézből, csésze formájúra alkotva, melyeket 
két kézben tartva ütöttek egymáshoz, így hozván létre az érces csengő hangot. Egyesek azonban úgy vélik, hogy 
a tsiltzel kizárólag a sistrum-ot jelenti, a cintányérokat pedig a שלישים shalishim névvel illetik az 1Sám18:6-ban, 
ezt pedig a Septuaginta és a Vulgata a többivel egyformán a cymbala, az egyik angol változat pedig a 
„hangszerek” kifejezéssel fordítja. Nehéz választani a két vélemény között, de látszólag mindenki elismeri, hogy 
mind a cintányér, mind a sistrum használatos volt a zsidók között. A sistrum egy, csengő-bongó fémből készült 
homorú lemez volt ovális szerkezettel, melyeken ugyanabból a fémből készült csavart végű rudakat dugtak 
keresztül. Ezek a rudak szabadon mozogtak a számukra kialakított lyukakban, s mikor a hangszert megrázták a 
fogantyújánál fogva, melyre rögzítették, a rudak csavart végei ráütöttek a hangszer testére, és így jött létre a 
hang. Általában három, vagy négy keresztrúdja volt. Az egyiptomiak sokat használták a vallásos szolgálataikban, 
s felfedeztek ténylegesen ókori példányait is. 
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emberekre vonatkoznak, akiknek, noha az oktalan teremtményekkel együtt van lélegzetük, a 
megkülönböztetés végett kapják a lélek nevet élő teremtményekként. Hajlamos vagyok ezt 
gondolni a következő okok miatt: Miután a zsoltáros eddig a buzdításait azokhoz az 
emberekhez intézte, akik jártasak voltak a ceremóniákban a törvény alatt, most 
általánosságban fordul az emberekhez, s ezzel hallgatólagosan arra utal, hogy eljött az idő, 
amikor az eddig csak Júdeában hallható dalok az egész Földön mindenütt hallhatók lesznek. S 
ebben a próféciában csatlakoztunk a zsidókhoz, hogy a dicséret állandó áldozataival 
imádhassuk Istent, amíg össze nem gyűjtetünk a mennyek országában, ahol a választott 
angyalokkal együtt énekeljük majd az örök halleluját. 


