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„a BölcSeSSéG emBerSZereTő léleK”  
(Vö. BölcS 1,6 éS 7,23)*

Mit adhat hozzá Izrael bölcsességi hagyománya egy Lélekről szóló teológiához? 
Izrael bölcsei olykor eljutnak odáig, hogy megértik azt a szoros kapcsolatot, ami 
az egyszerre emberi kutatás és tapasztalat gyümölcseként, ugyanakkor Isten 
ajándékaként értelmezett bölcsesség, valamint a világban és az emberben meg-
valósuló isteni jelenlét jele, a Lélek között fennáll. Leginkább a Bölcsesség köny-
vében figyelhető ez meg. A könyvben megjelenő bölcsesség és a Lélek kapcsolatára 
vonatkozó megannyi utalás közül egyet szeretnénk elmélyíteni: a bölcsesség lelke 
az „ember barátja”, Isten jóságának, kegyességének, irgalmának a jele, egy csak 
látszólag távoli Isten elérhetőségének tanúja. A Bölcsesség könyvének görög vi-
lággal párbeszédben álló, a zsidó hitben gyökerező szerzője olyan meglátást kí-
nál a Lélek alakjára vonatkozóan, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

1. Bölcsesség és a lélek Izrael bölcseinek hagyományában

a Teremtés könyvének kezdetétől jelen levő „Isten lelke” az ószövetségi szö-
vegekben olyan dinamikus valóság, amely gyakran az ember és a tőle nyil-
vánvalóan túl távoli Isten, az Úr közötti kapcsolat jellemzésére szolgál. a 
„lélek” sokszor fejezi ki az isteni jelenlétet az emberben, tekintettel arra a 
küldetésre, amelynek teljesítésére meghívást kapott.

Hol a helye Isten lelkének Izrael bölcseinek hagyományában? a bölcses-
ségi reflexió kiindulópontja a valóság kritikus tapasztalata. Izrael bölcsessé-
gét mindenekelőtt úgy jellemezhetjük mint az „élet művészetét”. a bibliai 
bölcsességnek, legalábbis a felszínen, profán jellege van, és minden esetben 
az emberi valóság iránt érdeklődő emberi szóként jelenik meg. Talán nem 
ugyanaz a lélek szállt a bölcsekre, amely mózest, a prófétákat, a papokat és 
a királyokat éltette?

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: luca mazzinghi: la sapienza è uno spirito che ama 
l’uomo (cf. Sap 1,6 e 7,23), Parola Spirito e Vita 38 (1999) 103–115. Fordította: dr. Szatmári Györgyi.
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Figyelmesebben szemlélve azonban kiderül, hogy „Isten lelke” jelenléte 
többnyire hiányzik a klasszikus bölcsességi szövegekből, a Példabeszédek, 
Jób és a Prédikátor könyvéből. Igaz, hogy a Tóra néhány szövegében szó van 
a „bölcsesség lelkéről”, de a Kiv 28,3; 31,3; 35,31 versekben ez egyszerűen a kéz-
művesek „bölcsességére” vonatkozik. a „bölcsesség lelke” ezekben a szaka-
szokban azonos a „gyakorlati képességgel”. a „bölcsesség lelke”, amely el-
töltötte Józsuét (mTörv 34,9) és a messiást, Jessze sarját (Iz 11,2) a kormány-
zás küldetésére vonatkozik, melyet mindkettejüknek gyakorolnia kell. 

először csak a Péld 1,23-ban jelenik meg a közvetlenül a bölcsességhez 
kötődő lélek témája. a Péld 1,20–32-ben a bölcsesség királyi személyként 
szólal meg, közvetítőként Isten és ember között, hasonlóan, mint később 
„Bölcsesség úrnő” két egymást követő beszédében (Péld 8,1–9,6). ez a böl-
csesség prófétai hanghordozással beszél, mintha magának Istennek a hang-
ja volna, és aki hallgatja, annak azt ígéri: „íme, kiárasztom rátok lelkemet és 
kinyilvánítom nektek szavaimat”. a szöveg újdonsága abban a gondolatban 
rejlik, hogy a bölcsesség birtokolja Isten lelkét, ugyanazt a lelket, amely a 
prófétákra áradt és amelyik kész kiáradni arra, aki hallgatja.

Valamivel később Sírák fia könyvében is találunk kapcsolatot a bölcses-
ség és a lélek között. a könyv nyitó szakaszában Ben Szíra azt alkalmazza 
a bölcsességre, amit Joel próféta mondott a lélekről: „kiárasztom lelkemet 
minden testre” (Jo 3,1). Így Sírák fia azt állítja, hogy az Isten által teremtett 
bölcsességet Isten „szétárasztja minden művére, minden testre nagylelkű-
sége szerint” (Sír 1,8–10). Ben Szíra ily módon újraolvassa a prófétai hagyo-
mányt, azt alkalmazva a bölcsességre, amit a próféták Isten lelkéről mond-
tak (vö. Sír 39,6 és Iz 11,2). még nincs határozottan egymáshoz kötve a lélek 
és a bölcsesség, azonban világossá lesz egy fontos eltérés. a próféták számá-
ra a lélek ajándéka olyan valóság, amelyet a jövőben várnak, ezzel szemben 
Ben Szíra számára a bölcsesség már megadatott az embernek.

mindenesetre a Bölcsesség könyve lesz az, amely teljessé teszi a bölcses-
ség és lélek közötti közeledésnek ezt a folyamatát: de milyen következmé-
nyekkel? milyen kapcsolatban áll egymással a lélek és a bölcsesség, és mi 
a jelentősége számunkra ennek a kapcsolatnak? a kérdésekre adandó vála-
szok túl hosszúak lennének egy ilyen rövid tanulmány számára, és a témát 
mások már alaposan tanulmányozták, ezért csak gyors szintézisre szorítko-
zunk. most inkább ennek a kapcsolatnak egy nagyon sajátos vonásánál idő-
zünk: a „bölcsesség lelke”, mint Isten szeretetének képe.
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2. a bölcsesség és a lélek a Bölcsesség könyve fényében

2.1. A Bölcsesség könyve kettős eredete: Szentírás és görög kultúra

a Bölcsesség könyve gyakran említi a pneumát, a lelket, amelyet „szentnek” 
nevez a Bölcs 1,5; 7,22; 9,17 versekben (9,17-ben a „te” lelkednek is, ti. Isten lel-
kének); „az Úrénak” hív Bölcs 1,7-ben és a „te lelkednek” 12,1-ben; viszont az 
1,5.6-ban és 7,7-ben a lélek a nevelés és bölcsesség lelke.

az idézett szövegek megvilágításában összegezhetjük a lélek és bölcses-
ség közötti kapcsolat jelentőségét. a „bölcsesség lelke”, amelyet Bölcs 7,7 
szerint Salamon elnyert (ugyanaz a lélek, amelyre a könyv elején szerep-
lő szöveg – Bölcs 1,4–5 – vonatkozik), mindenekelőtt az a kormányzáshoz 
szükséges bölcsesség, amelyet 1Kir 3,9.12 szerint maga Salamon kért Istentől 
(vö. még 2Krón 1,10.12). ez a „bölcsesség lelke” adatott Jessze sarjának Iz 11,2-
ben. a Bölcsesség könyvének újdonsága az, hogy újraértelmezi ezt a mélyen 
biblikus eszmét a sztoikus filozófia fényében, amely élénken jelen van ab-
ban a kulturális közegben, ahol a könyvet megírták: a Kr. e. 1. századi egyip-
tomi alexandriában. a sztoikus gondolkodásban valóban központi jelentő-
séggel bír a pneuma: ez a világ oka, az egység egyetemes alapja, a világ lelke, 
amely minden létezőt áthat, miközben változatlanul hagyja azok jellemzőit, 
és ez az istenség lényege. Szerzőnk ilyen görög kategóriák fényében értelme-
zi újra a lélek bibliai alakját nagy bátorsággal és értelmi nyitottsággal. e tár-
sítás révén megvilágítja a bölcsesség kozmikus szerepét, valamint jelenlétét 
a világban és az emberben.

2.2. A lélek kozmikus szerepe (Bölcs 1,7; 12,1)

a könyv központi szakaszán (Bölcs 7–10) belül a 7. és 8. fejezet tartalmazza 
a bölcsesség dicséretét, amelyet a Bölcs 7,22–8,1 a tulajdonságok olyan felso-
rolásán keresztül ír le, ahol az egyes vonások nem közvetlenül a bölcsességet 
minősítik, hanem annak lelkét. a huszonegy tulajdonság többsége hason-
ló, a pneumát, a sztoikus felfogás szerinti lelket jellemző vonások listájából 
kölcsönzött tulajdonságok. anélkül, hogy a sztoikus filozófusokat jellem-
ző panteizmusba esne, szerzőnknek egy olyan elképzelést sikerül újra felkí-
nálnia, amely Izrael Bibliájában Isten lelke képében csírájában már megje-
lenik: a lélek jelen van a világban és szerepet játszik a teremtésben (vö. már 
Ter 1,2). a sztoikus fogalmakat követve szerzőnk mindenben jelen levő, nem 
anyagi természetű (immateriális) valóságként írja le a lelket, amely jóságosan 
kormányozza az egész világot.



luca mazzinghi6

a léleknek ez a kozmikus szerepe egyértelműen megjelenik a Bölcs 1,71 és 
12,1 versekben. az első szöveg annak a léleknek az egyetemes jelenlétét írja 
le, amely a Bölcs 1,4–6 versek szerint „a bölcsesség lelke”:

„az Úr lelke betölti a földkerekséget, 
és aki egybefog mindent, ismer minden hangot.”

az „aki egybefog mindent” fordítás a sztoikus filozófia tipikus igéjéből kép-
zett görög τὸ συνέχον melléknévi igenévben rejlő elképzelést igyekszik visz-
szaadni. Ilyen szóhasználattal élve szerzőnk nemcsak a lélek egyetemes je-
lenlétét kívánja leírni, hanem azt is, hogy ez a lélek annak az egységnek 
– kohéziónak – az alapja, amely mindent betölt. emiatt a vers úgy utalhat a 
lélekre, mint személytelen erőre – éppen úgy, ahogyan az a sztoicizmusban 
megjelenik –, mint kozmikus energiára, amely névtelenül tölti be az egész 
világot.

a Bölcs 12,1 szövege, bár megőrzi sztoikus ihletettségét, segít job-
ban megértenünk, hogy a lélek igazából olyan valami, ami szigorúan véve 
Istentől függ: Isten szereti teremtését (11,26), „mert romolhatatlan lelked 
mindenben benne van”. az az elképzelés, hogy Isten lelke minden létező-
ben jelen van, még ha a Ter 2,7 (vö. még Zsolt 104,28–30) ihlette is, új az 
Ószövetségben, és az a gondolat is új, hogy ez a lélek romolhatatlan, vagyis 
annak az örök életnek a garanciája, amely része az emberre vonatkozó iste-
ni tervnek (vö. Bölcs 2,23).

a Bölcsesség könyve újdonsága tehát elsősorban abban áll, hogy a te-
remtő lélek bibliai témáját a görög kultúra nyelvi közvetítésével veti fel, és 
ezt igazi, valódi inkulturációs törekvésnek tekinthetjük. Így anélkül, hogy 
sztoikus panteizmusba esnénk, a lélek a világ egységének alapjává válik, a 
világban és az emberekben való isteni jelenlét biztosítékává. a lélek, mesz-
sze meghaladva a sztoikus elképzeléseket, az örök életet biztosítja az ember 
számára.

a Bölcsesség könyve további újdonsága, hogy összekapcsolja a lélek ak-
tivitását és a bölcsesség tevékenységét. Bár nem azonosítja egymással a böl-
csességet és a lelket, valójában ugyanazokat a szerepeket tulajdonítja utóbbi-
nak is, mint amelyek a bölcsességet már jellemezték. a bölcsességnek is koz-
mikus szerepe van, és Isten evilági jelenlétének jele:

„erejével elér egyik határtól a másikig, 
különleges jósággal kormányoz mindent” (Bölcs 8,1).

1 ehhez a szöveghez vö. roberto Fornara: lo spirito del Signore riempie l’universo (Sapienzia 1,7), in 
Gianfranco calabrese (ed.): Lo Spirito Santo teologo del popolo di Dio. „Vi insegnerà ogni cosa”, Piemme, 
casale monferrato, 1997, 17–32.
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a bölcsesség mindent áthat (7,24), és különösen jelen van az ember lelké-
ben (7,27). ezt a szempontot szintén a bölcsesség és a lélek közötti kapcsolat 
alapján sugallja a szerző.

3. az „emberszerető” lélek (Bölcs 1,6; 7,22)

a Bölcsesség könyvében a lélek az egyetemes egység alapja, mindenek lelke, 
isteni jelenlét a teremtett világban és az emberben, erkölcsi erő, amely lehe-
tővé teszi az ember számára, hogy felismerje Istennek a törvényben kinyil-
vánított akaratát, az emberekkel az Úr által közölt bölcsesség lelke és kife-
jeződése.

a „bölcsesség lelke… emberszerető lélek”, ennél a kijelentésnél időzünk 
most kicsit, amely a Bölcsesség könyvében kétszer ismétlődik (Bölcs 1,6 és 
7,23). mindenekelőtt a szerzőnk által használt kifejezés (φιλάνθρωπος; „em-
berszerető”) értelmét igyekszünk megvilágítani, majd annak teológiai és 
spirituális jelentőségét.2

3.1. A φιλάνθρωπος jelentése

a filantrópia kulcsfogalom a hellenisztikus lelkület megértéséhez. már 
Platón beszél „filantrópiáról”; erény, amelyet a sztoikusok a következőkép-
pen definiálnak: „barátságosság az emberi kapcsolatokban”. a filantrópia 
tehát emberség, nagylelkűség, szívélyesség és udvariasság, olyan lelkiálla-
pot, amely az egész emberiség felé irányult a könyv születése idején igen 
elterjedt sztoikus filozófiában. Számos példát sorolhatnánk a helleniszti-
kus kor irodalmából, de magában a görög nyelvű Bibliában is találunk pél-
dát ilyen értelmű használatra (2makk 6,22; 14,9; apcsel 27,3; 28,2). a görög 
φιλανθρωπία használatához a nagylelkűség vonása kapcsolódik a legszoro-
sabban. ebben az értelemben a filantrópia a jótevőket jellemző erény, va-
gyis azokat, akik különösen jóindulatúnak mutatkoztak egy bizonyos vá-
ros vagy általában az emberek iránt. Így a filantrópia elsősorban a kormány-
zók erényévé válik, akiknek népük irányában jóindulatúnak és nagylelkű-
nek kell mutatkozni. Valóban, gyakran találjuk a „filantróp” jelzőt például 
az egyiptomi ptolemaida királyoknak, vagy később a római prefektusoknak 
vagy magának a római császárnak az epithetonjaként. a polgárok nem rit-

2 az „emberszerető” fordítás pontosabb, mint az elterjedtebb „emberbarát”. a filantrópia témájá-
nak részletesebb elemzéséhez ajánlom Giuseppe Scarpat: Libro della Sapienza, vol. 1., 82köv. Vö. 
még ceslas Spicq: Note di lessicografia neotestamentaria, vol. 2., Paideia, Brescia, 1994, 722–728. és 
maurice Gilbert: La Sapienza di Salomone, adP, roma, 18–21.
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kán kormányzóik emberségére, jóságára, könyörületességére és bőkezűségé-
re apelláltak. mindezt a φιλανθρωπία fogalom használata fejezte ki.

a φιλανθρωπία istenséggel kapcsolatos használata kevésbé elterjedt. Igaz 
ugyan, hogy néhány sztoikus szövegben ezt a fogalomat használták az isten-
ségre, de az Isten filantrópiája csak az egyetemes ok, a Logosz azon tevékeny-
ségének kifejezéseként jelenik meg, amellyel biztonságosan működteti a vi-
lágot. a sztoikus gondolkodásból hiányzik egy olyan személyes Istennek az 
elképzelése, aki élénken érdeklődik az ember iránt. Platón ugyan beszél egy 
Istenről (Khronosz), aki szereti az embert, egy filantróp Istenről, aki azon-
ban sajnos a letűnt aranykorhoz tartozik (Leg. 4,731cd).

a görög nyelvű zsidóság körében fontos az ünnepelt alexandriai zsidó fi-
lozófus, Philón hagyatéka. ő a filantrópiában az isteni irgalmasság megnyil-
vánulását látja. Philón többször közvetlen kapcsolatba hozza a filantrópiát 
az Istentől ajándékozott jósággal és szabadítással. az egyiptomban elnyo-
mott zsidók nyomorúságos helyzetéről szólva Philón így ír: 

„Tehát mindnyájan elviselhetetlen kínok között vergődtek és a legszörnyűbb bajok-
ra számítottak, amelyekről azt hitték, hogy közvetlen közelről leselkednek rájuk, sőt, 
már a nyakukon is vannak, amikor Isten – részint a lényegéhez tartozó jósága és em-
berszeretete folytán, részint mert fel akarta magasztalni azt, akit vezetővé tett, még 
nyilvánvalóbbá akarta tenni annak jámborságát és istenfélelmét, melyet a nyilvános-
ság előtt, de a rejtekében is tanúsított –, megkönyörült rajtuk és orvosolta szenvedésü-
ket.” (Mózes élete, I,198; ford. Bollók János)3 

 Philón írt egy értekezést is „a filantrópiáról” (De virtutibus 51–174), amelynek 
alapgondolata, hogy a filantrópia erényét úgy kell tekinteni, mint az egyet-
len „filantróp” jóságának, emberiességének, bőkezűségének visszfényét, aki 
Isten (De virtutibus 77). az ő követésére kaptak meghívást az emberek. nem 
zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy amikor Philón ezt a fogalmat használja, 
akkor a mizantrópia, az egész emberiség iránti ellenségesség vádjára akar re-
agálni, amellyel korában a zsidókat illették. a filantrópia és jóság / jóindulat 
közötti, Philónnál tipikus kapcsolat a fogalom általános használatának is ál-
landó eleme. Ilyen értelemben használja az Újszövetség egy ismert, a római 
liturgiában Karácsony éjjelén hirdetett szakasza is a „filantrópia” kifejezést:

„amikor üdvözítő Istenünk jósága és filantrópiája megjelent, megmentett minket, nem 
a mi igaz cselekedeteinkért, hanem irgalmassága miatt…” (Tit 3,4–5a).

3 Philón művének magyar nyelvű kiadása: alexandriai Philón: Mózes élete, atlantisz, Budapest, 
1994.
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amíg Pálnál a filantrópia – jóindulat kapcsolatot a kegyelemből fakadó üd-
vösség sajátos teológiája színesíti és mélyíti el, addig Philónnál Isten azért 
filantróp, mert ő a királyok Királya, és mert ez minden kormányzó legfőbb 
erénye. ezért a jóindulatként értelmezett filantrópiához társul a „könyörüle-
tesség” (ἐπιείκεια, latinul clementia). a filantrópia – jóindulat ilyesfajta kap-
csolata is tipikus a görög világban, és amint azt látni fogjuk, igen fontos 
a Bölcsesség könyvének jobb megértéséhez. már ünnepelt görög szónokok 
(például demosztenész) néhány szövegében olyan erényként jelenik meg a 
filantrópia, amely a könyörületességhez folyamodva mérsékli az igazságos-
ság szigorúságát. az Ariszteász-levél szerint az emberiesség és könyörületes-
ség összekapcsolásának képessége a jó király jellemzője (190 §). ez az erény 
különösen akkor nyilvánul meg, amikor a király, éppen a φιλανθρωπία és az 
ἐπιείκεια tanúsításaként, a megbánás és megbocsátás lehetőségét kínálja fel 
a bűnösnek.

3.2. A Lélek filantrópiája 

ezek a φιλανθρωπία, φιλάνθρωπος kifejezésekhez kötődő jelentések felfe-
dezhetők akkor is, amikor a Bölcsesség könyve szerzője használja azokat. 
a Bölcs 7,22–23 sorokban, mint említettük, huszonegy attribútum soroza-
tával írja le a bölcsesség lelkének jellemzőit.4 miután leírja a lélek transz-
cendenciáját hangsúlyozó két vonást („értelmes” – sztoikus szókészlet, és 
„szent” – biblikus szókészlet), a szöveg a lélek természetét hangsúlyozza há-
rom olyan jellemzővel, amelyek egyetlenségét és ugyanakkor számtalansá-
gát írják le, a „különbözőségek egységét”, mely a lélek „mozgékonyságából” 
fakad. a hatodiktól a tizedikig a lélekhez tartozó tulajdonságok jelennek 
meg. a tizenegyediktől kezdődően a világban és emberben működő lélek 
jelzői következnek, a tizenharmadik attribútum pedig éppen a φιλάνθρω-
πος, „emberszerető”. ez a vonás közvetlenül kapcsolódik az előtte álló εὐερ-
γετικός, „jótékony” jelzőhöz. a kifejezés ebben a szövegben jelenik meg elő-
ször a Bibliában, ellenben igen ismert a korabeli nyelvezetben: egyiptom ki-
rályai „jótevők” (egyikük kifejezetten az euergetész ragadványnevet viseli), 
és „jótékonyak”, jótevők az istenségek. ez a két melléknév együtt nem ritkán 
az isteni jóakarat kifejezésére szolgál. Szövegünkben a bölcsességben jelen 
levő léleknek kell jóindulatot tanúsítania. Isten a lélek által mutatja meg az 
emberek iránt jóakaratú és „emberséges” magatartását. ezért ettől a lélektől 

4 a görög nyelvű kódexek többsége a 22. vers kezdetén a következőket tartalmazza: „benne lélek van”. 
a bölcsességet tehát az emberi létezővel analóg módon szemléli, olyan személyként, akiben a lélek 
lakik; ezzel úgy láttatja, mint két, nem teljesen azonos valóságot.
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vezetett bölcsesség „bár egyetlen, mindent megtehet” (Bölcs 7,27) és Isten 
„jóságának képmása” (Bölcs 7,26).

ezzel szinte ellentétes kontextusban ilyen kijelentések fogalmazódnak 
meg a Bölcs 1,6 szövegében:

„a bölcsesség emberbarát lélek ugyan, 
és nem hagyja büntetlenül azt, aki ajkával káromol, 
mert Isten a tanúja érzéseinek, 
és szívének igazi vizsgálója, 
és szavának hallgatója.”

mintha azt mondaná: igaz, hogy a bölcsesség emberbarát lélek, de csak ad-
dig, amíg az emberek azt megérdemlik. a Bölcsesség könyvét olvasva az a 
benyomásunk, hogy Isten irgalma mellett kétségtelenül jelen van a gono-
szoknak szánt büntetés is. mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy szer-
zőnk értelmezésében a filantrópia és a jóindulat nem érvénytelenítik az igaz-
ságosság követelményét. de a Bölcsesség könyve nem oldja meg azt az elhú-
zódó problémát, amivel még az Újszövetségnek is szembe kell néznie: Isten 
szeretete és a büntető igazságosság követelménye közötti feszültség kérdé-
sét. a 4–7. versek közötti kapcsolat további segítséget jelent: a bölcsesség 
nem tér be gonosz lélekbe (4. vers), mert a fegyelem lelke nem tűri a rosz-
szat (5. vers). a bölcsességet a lélek vezeti, amely emberszerető, viszont ép-
pen ezért fegyelmezi is (6. vers). éppen spirituális természete teszi lehetővé, 
hogy megismerje a bensőt, amint az Úr lelke – amely nyilvánvalóan azonos 
a bölcsesség lelkével – egybefogja az egész teremtett világot (7. vers).

Így a hangsúly, még a fegyelmezés pillanatában is, a könyörületességen, 
a jóindulaton, az irgalmon van (vö. még Bölcs 12,2; 16,6). ezt igazolja a Bölcs 
12,19, ahol harmadszor jelenik meg a φιλάνθρωπος melléknév, ez alkalommal 
már nem a lélekkel, hanem az emberekkel kapcsolatban:

„Te, erősség ura, könyörületesen (ἐπιείκεια) ítélsz,
nagy kímélettel kormányzol minket, 
mert akkor gyakorlod a hatalmat, amikor akarod. 
ezzel a bánásmóddal arra tanítottad népedet, 
hogy az igaznak emberszeretőnek (φιλάνθρωπος) kell lennie;
továbbá édes reménnyel töltötted el gyermekeidet, 
mert a bűnök után lehetőséget adsz a bűnbánatra.” (Bölcs 12,18–19)

a filantrópia többé nem a király vagy Isten kizárólagos erénye. a bölcsesség 
lelkének erénye, amely megadatott az embereknek, hogy azt a könyörületet 
gyakorolják, amelyet az Úr tanúsított irántuk. a filantrópia, amely a bűnös 
felé a bűnbánat lehetőségének felkínálásával a könyörületet gyakorló isteni 
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irgalom jellemzője (Bölcs 11,24), élettervvé válik a hívő számára. a bölcses-
ségtől és annak lelkétől vezetve, a hívő a Isten jóságának jelévé válhat. 

4. a bölcsesség „filantróp” lelke, 
 Isten irgalmasságának tükre

a Bölcsesség könyvében lélek és bölcsesség két, egymástól nyilvánvalóan 
különböző valóság, amelyek kölcsönösen megvilágítják egymást. Isten lel-
ke, amelynek ereje jelen van a világban és az emberben, most még köze-
lebb kerül: annak a bölcsességnek is a lelke, amely mindenki számára elér-
hető (Bölcs 6,12) és amely egyszerre isteni és emberi valóság. ugyanakkor a 
Bölcsesség könyve szerzője egészen új gondolatot merít a Szentírás számára 
a görög világból: azt, hogy Isten lelke, a bölcsesség lelke „filantróp”, barátja 
annak az embernek, aki szereti.

a szövegkörnyezetek, amelyekbe ezek a szakaszok (Bölcs 1,16 és 7,23) il-
leszkednek, megvilágítják azok értelmét. a könyv első részében a szerző cél-
ja, hogy bemutassa az igaznak az istentelenétől eltérő sorsát, ami az örök 
élet. az életnek ezzel az üzenetével áll szemben a „gonoszoknak”, a Bölcs 
2 aposztata zsidóinak az üzenete, akik nem látnak mást maguk előtt csak a 
halált (vö. Bölcs 2,1–6). Bár Isten mindent életre teremtett (vö. Bölcs 1,13–15), 
az emberbarát bölcsesség lelke a felajánlott üdvösség jele, amit az ember bár 
visszautasíthat (Bölcs 1,13.16; 2,24), de meg nem törhet, meg nem semmisít-
het. a bölcsesség és a filantróp lélek ajándéka (Bölcs 7–9) Isten ezen üdvter-
vének igazolása. az „emberszerető” lélek Isten „elérhetőségének” képévé vá-
lik, ami az ő jósága, nagylelkűsége, könyörületessége, sőt philantrópiája, va-
gyis „emberiessége”. a bölcsesség lelke tehát végső soron az a valóság, amely 
egy olyan Isten jelenlétét tárja fel, aki egészen az ember pártjára áll, még ak-
kor is, amikor úgy tűnik, hogy bünteti őt. a lélek Istentől eredő valóság, 
amelyről az Újszövetség kinyilvánítja, hogy személy, de amelyet már itt a 
világban és emberben jelen levőnek láttak: ez éppen az a bölcsesség lelke, 
amely lehetővé teszi az ember számára, hogy Isten akarata szerint éljen és 
megmeneküljön (vö. Bölcs 9,17–18), és amely leginkább magát az embert te-
szi Isten jóságának utólagos jelévé (Bölcs 12,18–19). a Bölcs 11,15–12,27 alap-
témája a bűnösökkel szemben mutatkozó isteni önuralom. ebben a kontex-
tusban jelenik meg két fontos kijelentés, amelyre emlékeztettünk: a lélek 
egyetemes jelenléte (Bölcs 12,1) és a „filantrópia”, amelyre az emberek meg-
hívást kaptak, hogy Istennek a lélek által kinyilvánított filantrópiájának kö-
vetőivé legyenek (vö. Bölcs 12,18–19). az ilyen isteni „filantrópia”, éppen a 
lélek emberben való jelenlétének követketében, a bölcsesség ajándékán ke-
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resztül az ember egész emberiség iránt megnyilvánuló „filantrópiájává” vá-
lik, élő tanújaként Isten könyörülő irgalmának.
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