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Ezt  mondja az  Úr:  Ne  dicsekedjék bölcsességével  a  bölcs,  ne  dicsekedjék erejével  az  erős,  ne  dicsekedjék
gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az
Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az Úr! 
(Jeremiás 9:22-23)

Nem  magával  a  hatalommal,  a  bölcsességgel és  a  gazdagsággal fordul  itt  szembe  a  próféta,  hanem  azzal  az
életszemlélettel, ha ezeket valaki az élet csúcspontjainak tekinti. Nem azért ír így, mintha ezeknek semmi értékét nem
látná, hanem, mert ezeknek a birtokában nagy a kísértés, hogy megfeledkezik valaki arról, aki a kezében tartja az
ember életét, jelenét és jövőjét. Nem az a baj, ha valaki bölcs, erős vagy jómódú, hanem az, ha ezeknek a birtokában
úgy véli,  hogy Istenre  nincs  szüksége,  vagy az embertársa  annyit  ér  a  számára,  amennyit  ezekből  az  értékekből
birtokol. Ezért állítja szembe az ige a hamis dicsekvéssel az értelmességet.

Az Ószövetségi  Szentírásban ez az  értelmesség nem valami éleseszűséget,  gyors felfogóképességet  jelent,  hanem
istenismeretet. Annak a megismerését, Aki végső fokon mindent irányít, kormányoz és fönntart ezen a világon. Aki
hűséges, szeret,  és mindent igazságosan intéz. Akit az embernek megkerülnie semmilyen mértékű  bölcsességével,
hatalmával és gazdagságával nem érdemes. Ez az istenismeret nemcsak azt jelenti, hogy tudunk Istenről, hanem azt
is, hogy kapcsolatunk van vele. Amikor például a szenvedő Jób így szól: „Tudom (=ismerem), hogy az én megváltóm
él”,  nemcsak azt mondja, hogy olvasott  felőle a könyvtekercsekben, hanem, hogy eddigi életében őt élő Istennek
ismerte meg.  Nem kevesebbet  állít  ezzel  a szóval,  mintsem, hogy akár  kifordulhat  a sarkából  a világ,  akár  még
nagyobbak lehetnek a szenvedései,  egy valami egészen biztosan nem lehet:  hogy ne lenne élő megváltója. Ez az
istenismeret tehát, amelyről itt a próféta beszél, nemcsak értelmi tevékenység, intellektuális felismerés, iskolázottság
dolga,  hanem Isten igéje  igazának belső hitbeli  megragadása,  akaratának megértése,  a  vele  való közösség teljes,
szívbéli akarása; egy mély és gazdag jelentésű bibliai szóval: – istenfélelem.

A Bibliában az istenfélelem minden „bölcsességnek a kezdete”. (Példabeszédek 9:10; Zsoltárok 111:10)
Igazán értelmes tehát a próféta szerint az az ember, aki Isten felől értelmezi önmagát és a világot, és Istent teszi élete
középpontjává.  Azokon nyugszik meg Isten jótetszése, akik ilyen  istenismerettel rendelkeznek, nem pedig a saját
emberi  adottságaik dicséretét  zengik.  Ez az  istenismeret nem dicsekszik önmagával,  hanem minden körülmények
között úgy látja: „Egyedül Istené a dicsőség!”

Buzdítsanak imádságra énekünk szavai: 

Mondjatok dícséretet Keresztények az Úr Istennek
Szentséges tiszteletet Adjatok ő nevének.

Örvendjetek őneki Igaz isteni buzgóságban
Mert köztetek lakozik Az anyaszentegyházban.

És ő megelégíti Lelketeket lelki kenyérrel
Biztat ő ígéjével, Édes ígéretivel.

Szent, Uram, a te neved, Szent vagy te a magas mennyekben,
Szent vagy és rettenetes Minden nemzetségekben.

Tégedet illet, Uram, Mi tiszteletünk, háladásunk,
A mi gyülekezetünk, Ünnepet szentelésünk.

Hála legyen teneked, Hogy megjelentéd temagadat,
Hogy megértettük, Uram, A te akaratodat.

Dicséret és dicsőség Légyen tenéked magasságban,
Dicséret és tisztesség Az anyaszentegyházban


