
Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap.
Textus: Jer 9,23-24.
A vasárnap mondanivalója: Mindig kegyelemre szorulunk.
Cim: Ne dicsekedjék senki - mindenki engem dicsőitsen! 
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Hafenscher Károly.
Bevezetés: Az emberi léleknek és Isten Szentlelkének olyan nagy is
merői, mint Augustinus, Pascal, Luther, Calvin egészen egybehang
zóan nyilatkoznak arról, hogy a bün nem tudatlanság csupán - mint 
a régi görögök hittek - nem is a test szenvedélye csak, amely ben
nünk ég, ahogy azt a középkorban sokan képzelték, hanem a bün a 
büszkeség. Az embernek az a vak hite, hogy azt képzeli, igaz lett 
a kisértő szava "olyanok lesztek mint az Isten" már most olyan, mint 
az Isten, sőt már ő az Isten, büszke erejére, melyet hatalmasnak 
tart, tudására, melynek nincsen korlátja, testi-lelki gazdagságá
ra, amely kimerithetetlen. Madách Ember Tragédiájában az Ur Isten 
szól igy: csak hódolat illet meg nem bírálat. A magát Istennek 
képzelő ember is ugyanezt mondja: csak hódolat illet meg nem bírá
lat. Az előbb emlitett nagy tanitó mesterek különbözőképen nevez
ték a büszkeséget, egyik a régi latin kifejezéssel superbiának, gőg-
nek mondta, a másik amor sui-nak, önszeretetnek nevezte. Mindegy.
Ez az ember ősbüne, a büszkeség. Isten helyett magát kezdi imádni 
és ami ebből folyik természetesen önmagát kezdi dicsőiteni. A büsz- • 
keség az ősbün. Az öndicsőités az elsőszámu bálványimádás. Nem 
minden korban tünik ez ki világosan. Egyikben inkább, a másikban 
kevésbé. Akkor Jeremiás korában, abban a nagyon feszült történelmi 
helyzetben kitünt. Jeremiás prófétán keresztül Isten beszél egy ke
mény itéletes időben büszke,dicsekvő népéhez. Szava egy nem és egy 
hanem. És ez a két szó áthangzik a mai kor mai embereihez is. 
I. Nem szabad dicsekednie az embernek. a./ bölcseségével. Igaz az, 
hogy az ember sok mindent megért a körülötte folyó eseményekből. Nagy-' 
szerü tudásra tehet szert. Tapasztalatokat gyüjthet. A másik ember 
szemében bölcsnek látszhatik. Mágia bölcseségével nem szabad dicse
kednie az Isten előtt, hiszen Isten bölcseeége, ismerete, belátása 
mellett törpe az óriásnak vélt emberi bölcseség.
b. / erejével. Igaz az, hogy az emberi test nagyszerü eredményeket 
produkál, azelőtt elképzelhetetlen rekordokat ér el. És a technika 
ezer vivmányával megerősitett ember a természetet hatalmába tudja 
keriteni, le tudja igázni. De Isten ereje mellett az ember nem dicse
kedhetik erejével.
c. / gazdagságával. Akár vagyon, akár szellemi tehetség legyen az. Mi 
van, amit ne ugy kaptunk volna. Mi az, amit el ne lehetn-e venni 
tőlünk. A gazdag Isten mellett az ember nem dicsekedhetik gazdagsá
gával. He értsük félre. Mindez nem önmagában rossz, hiszen mindez 
Isten ajándéka is. A büszkeség rossz. Ami ezek birtoklása nyomán tá
mad. A dicsekedés rossz, ami a büszkeség velejárója. Ne értsük félre. 
Isten nem kulturaellenességet hirdet, nem a civilizáció ellen beszél 
és nem is a jólét, a bőség ellen szól. Csak azt mondja, hogy Őelőtte 
a büszke, az önmagát istenként tisztelő, másoktól hódolatot váró 
ember Őelőtte ne dicsekedjék.
Ha az Ut. világát figyeljük, azt látjuk, hogy Jézusnak egyetlen ellen
fele a dicsekvő ember. Van kedves szava a bünét bánó, bünétől szaba
dulni akaró bünöshöz. Szeretettel és segitséggel fordul az élet ha
jótöröttjei felé. Mindenhol segit, csak a dicsekvő emberrel szál! 
szembe. A büszke, gőgös farizeusokkal vitázik. Mert Jézusnak min
dig a büszke emberrel van pere. És mivel minden ember természet sze
rint farizeus, önmagát dicsérő, eredményeire büszkélkedő ember, Jé-



zusnak a természetes emberünkkel Van pöre. Ezt a természetes büszke- 
ségünket, mely a legkülönbözőbb formában jelentkezik, nagyon nehéz leküz- 
deni, leigázni. Ha tegnap harcoltunk ellene, ugy ma ujra fel kell 
venni ellene a harcot. Egyikünk sem szereti közülünk az olyan embert, 
aki önmagáról bezsél, akinek minden második mondatában ott van ez a 
szó én, én, én. Ha megfigyeljük imádkozó életünket, gyakran ugyanezt ta- 
pasztaljuk. Imádságunkban Isten előtt mi állunk a központban. Min- 
dent magunknak kérünk és alig fordul elő valaki másnak neve is az 
imádságunkban. Még Isten előtt is magunkról beszélünk, vagy önmagunk
kal dicsekszünk. Ma arra tanit az Isten, hogy nem szabad dicsekedni 
Őelőtte.
II. Hanem az Istent kell dicsőíteni.Róla kell bezsélni, hogy a dicső
ség he a mienk, hanem az Övé legyen. Hogy mások is Őt dicsőitsék.
Dicsőitő szavainknak maga Isten ad tartalmat ebben az igében. a./ Ő 
az Ur. Ne mi és nem más emberek. Nem a körülmények és nem a sors. 
6 az Ur.
b./ Kegyelmes Isten. Amit itt mond az ige, igazán az Üt. fényében ért
jük. Szeretettel fordul az ember felé. Néki a Szentnek, az Urnak, A- 
kinek hatalma van, nemcsak haragvó szava van felénk, hanem hazahivó- 
gató, büneinket megbocsátó is. Dicsőitsük Őt érte.
c./ Ő az, Aki itéletet gyakorol. Szavunkban és cselekedeteinkben meg 
kell látszani, hogy mi az elé készülünk, Aki előtt mindenkinek meg kell 
egyszer jelennie, az itélő Isten elé. őt dicsőitsük.
Az meber szereti az illusztrációt, hogy jobban értse az elvi igazságo
kat. Isten tudja ezt. Értetlen népe felé nemcsak mondogatta évszáza
dokon keresztül a "nem" és "hanem" szavát, hanem egyszer az idők tel
jességében Jézus személyében illusztrálta gondolatét. Benne értjük meg 
Istennek ezt a "nem” és ezt a "hanem" szavát. Nézzük csak Jézus éle
téti nem járt büszkén és gőgösen az emberek között, pedig volt böl- 
csesége, emberek csodálták érte, már 12 éves korábsn csoda-gyereknek 
számitott és később igy nyilatkoztak róla "soha ember még igy nem 
szólott". Volt ereje, hatalma, irigylésre méltó. És volt gazdagsága 
szegényen is, hiszen egész életében adni tudott. De mindezzel nem di
csekedett alázatos volt a keresztfa haláláig. Betöltötte Istennek 
ezt a "nem" szavát.
A "hanem"-et is Ő illusztrálta. Magáról ráirányitotta a figyelmet 
Arra, Aki Őt küldte, hogy az emberek elismerjék és dicsőitsék az Is
tent, Aki Ur, Aki kegyelmes, Aki egykor itéletet gyakorol.
Azóta, hogy itt járt közöttünk, emberek Istennek e két szavát a "nem"- 
et és a "hanem"-et az Ő életéről olvashatják le.
Nem szabad dicsekednie az embernek önmagával az Isten előtt, hanem 
mindig, mindenben az Istent kell dicsőítenie.
Ezekben telik kedvem azt mondja az Ur.

Ámen.
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