
Studia Biblica athanasiana
vol. 15 (2014) 37–57.

a KoZmoSZ a BölcSeSSéG KönYVéBen*

1. Kozmosz a Biblia látásmódjában

a „kozmosz” vagy a „világ” szó alatt a minket körülvevő valóságot értjük, 
amelyben élünk. a modern kultúra hajlamos arra, hogy a kozmoszt ön-
magában szemlélje, megmagyarázva mechanizmusait, amelyek működte-
tik és lehetővé teszik, hogy az ember kizsákmányolja. a bibliai látásmód-
ban viszont „a kozmosz értelmét és értékét éppen az adja meg, hogy az em-
berért van”;1 a világ „teremtés”, és ezért a Teremtőtől az ember őrzésére bí-
zott ajándék.

csak nemrégiben, Paul Beauchamp és maurice Gilbert tanulmá-
nyaitól kezdve került felszínre, hogy a Bölcsesség könyve milyen nagy fon-
tosságot tulajdonít a kozmosz témájának. egyrészről Salamon bölcsessége 
feltételezi a kozmosz bibliai látásmódját, másrészről azonban szerzőnknek 
a hellenisztikus-római időszak egyiptomi környezetében uralkodó kozmo-
lógiai elképzelésekkel is szembesülnie kell a Kr. előtti 1. század végén, ahol 
és amikor a Bölcsesség könyve íródott.

a héber nyelvnek nincs megfelelő kifejezése a görög κόσμος szóra, ame-
lyet valóban csak a legújabb szövegek kezdenek el használni, mint például a 
makkabeusok könyvei és a Bölcsesség könyve. a görög κόσμος főnév létező 
valóságra utal, jelölheti a „világot”, mint a világegyetem egyetemes és rende-
zett rendszerét, de jelölheti az emberiséget is. a sztoikus Khrüszipposznak 
tulajdonított meghatározás szerint a kozmosz „az ég és a föld, valamint a 
bennük lévő élőlények együttese; vagy az istenek és az emberek összessé-

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: luca mazzinghi: Il cosmo nel libro della Sapienza, in: 
antonio Bonora – michelangelo Priotto e collaboratori (a cura di): Libri sapienziali e altri scritti, 
logos – corso di Studi Biblici 4, Torino, editrice elle di ci, 1997, 381–398. Fordította: Szabó Xavér 
oFm.

1 a. Bonora, Cosmo, 322.
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ge” (Joannis Stobaei, Eclogarum et physicarum et ethicarum, 1,184,8). a gö-
rög kozmoszfogalomból hiányzik a teremtés bármiféle gondolata. a pla-
tóni és az arisztotelészi filozófia is teremtetlen valóságnak képzelte a koz-
moszt, amelynek nincs kezdete és vége. arisztotelész istene nem a Biblia 
teremtő Istene, hanem „örök és mozdulatlan szubsztancia” (Metafizika 11,6; 
1071b4). a sztoikus panteizmusban maga a világ lesz megistenült, így Isten 
és a világ elválaszthatatlan egységet alkotnak.

a hellenisztikus világban egyre inkább egy jellegzetes dualisztikus koz-
moszfogalmat hangoztattak, amely Platóntól indult, de orfikus eredetű: a 
lélek az emberben a mennyei, dionüszoszi elem, amely ellentétes a testtel, 
a földi anyaggal, ami a lélek „sírja” – a jól ismert platóni metafora szerint.2 
ez az antropológiai jellegű dualizmus együtt létezik egy jellegzetes metafi-
zikai dualizmussal. az érzékelhető kozmosz, a világ, amelyben élünk, ne-
gatív valóság, amelyből az embernek ki kell vonnia magát; csupán az ide-
ák világa valóságos. a sztoikusok átvették ezt a negatív valóságszemléletet, 
amely minden lehetőségét kizárja a világ üdvösségének. a későbbiekben ez 
a gnoszticizmust fogja jellemezni.

ezzel ellentétben, a Héber Biblia szövegeiben a kozmosz teljesen más-
hogy jelenik meg. a Biblia embere nem elkülönített valóságként közelíti 
meg a kozmoszt, amely szemben áll vele, és mint egy rendezett, önfenntar-
tó organizmust az ember objektíven tanulmányozhat és uralhat, hanem a 
kozmoszt elsősorban történelmi létében szemléli, Isten és az ember cselek-
vési területeként, ezért a világ megtapasztalása Izrael számára Isten meg-
tapasztalása.3 a kozmosz és a történelem (teológiailag: teremtés és üdvös-
ség) szorosan összekapcsolódnak egymással. Izraelt ezért nem érdekli a koz-
mosz eredetének felkutatása, inkább a kozmosz értelmét szeretné feltárni 
Isten üdvözítő tervében. Izrael esetében ezért nem beszélhetünk a terem-
tő Istenbe vetett hitről: Izrael egyszerűen képtelen értelmezni a kozmoszt 
az azt megteremtő Istennel való szoros kapcsolattól függetlenül. Számára 
Isten az emberrel együtt része annak és őrzője. a kozmosz és Izrael történe-
tének szoros kapcsolata miatt Isten jövőbeli üdvözítő beavatkozását úgy ér-
telmezi Izrael, mint amiben az egész teremtés részt vesz (vö. Iz 11,6.8; 65,17; 
66,22; továbbá: róm 8,19–23).

2 Vö. Phaidrosz 246 a–c; 250c. lásd: marco adinolfi: L’antropocosmismo biblico, 30–35.
3 Gerhard von rad ismert kijelentéséről van szó: La sapienza in Israele, casale monferrato 1975, 65.
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2. a Bölcsesség könyvének kozmológiai szemlélete

2.1. A szóhasználat

a Septuagintában a fordítók soha nem használták a κόσμος főnevet 
arra, hogy a „világot” jelöljék. a κόσμος egyre gyakrabban jelenik meg a 
makkabeusok könyvében, és főleg a Bölcsesség könyvében. ahogy említet-
tük, szerzőnk bőséggel él a κόσμος főnévvel, amely a szövegben 18 alkalom-
mal jelenik meg: 1,14; 2,24; 5,20; 6,24; 7,6.17; 9,3.9; 10,1; 11,17.22; 13,2.3; 14,6.14; 
16,17; 17,20; 18,24. a κόσμος jelöli a teljes univerzumot (7,17; 11,22; 13,2), a föl-
di világot (2,24; 9,3), vagy szűkebb értelemben az emberek világát (10,1; 14,6).

ahogy később Philón, és ezt követően az Újszövetség is megjegyzi, a 
zsidóságban a κόσμος szakkifejezéssé vált a világ jelölésére, tágabb és sajátos 
értelemben is: az univerzum, a föld, az emberiség. Ha a κόσμος szó jellegze-
tesen a görög szókincs része, hozzá kell fűznünk, hogy a Bölcsesség könyvé-
ben megjelenik a κτίσις is, amely a Bibliában a görög világtól idegen „terem-
tés” jelentést veszi fel (Bölcs 2,6; 5,17; 16,24; 19,6; lásd még a κτίσμα főnevet 
az alábbi helyeken: Bölcs 9,2; 13,5; 14,11). Továbbá a Bölcsesség könyve több-
ször utal a kozmoszra, a teremtett világra úgy, hogy a „minden dolog” bibli-
ai kifejezést használja (vö. Bölcs 1,7.14; 7,22; 8,1; 9,1; stb.). meg kell még emlí-
tenünk az αἰών szót is, amely a Bölcs 13,9-ben – görög hatásra – a világ egy-
ségesítő elvét, a Bölcs 18,4-ben pedig a világot jelöli annak tér-idő dimenzi-
ójában. már a használt szókincs feltárja nekünk, hogy a Bölcsesség könyvé-
nek gyökerei a bibliai hagyományba nyúlnak, de olyan nyelven fejezi ki ma-
gát, amelyen jelentős mértékben érezhető a görög hatás.

2.2. A Bölcsesség könyvének kulturális környezete

a szókincsre vonatkozó megjegyzések arról árulkodnak, hogy a Bölcsesség 
könyve nem csupán Izrael hagyományaiban gyökerezik mélyen, hanem ko-
rának hellenisztikus kultúrája is hatással volt rá. a Bölcsesség könyve kap-
csán a hellenizmus hatásáról folytatott vita még nyitott. néhányan a helle-
nizmus erőteljes, mások minimális befolyására gondolnak. egy mai, nagyon 
elterjedt álláspont megpróbál közvetíteni a két véglet között, és szerzőnket 
„eklektikus” személynek véli, aki bár egyetlen filozófiai rendszert sem kö-
vet, mégis ismeri és felhasználja a hellenisztikus kultúrát.4

4 a status quaestionist kiválóan bemutató bibliográfiára hivatkozom: José Vílchez líndez: Sapienza, 
roma 1990, 76–86. a Bölcsesség könyvében a hellenizmus használatáról továbbra is alapvető mun-
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a legújabb tanulmányok egyre inkább rávilágítanak a Bölcsesség köny-
ve és a zsidó hagyományok közötti kapcsolatra, amely megjelenik például a 
Palesztin Targumban vagy a legősibb midrásokban. a Bölcsesség könyve ezért 
zsidó könyv marad, bár szerzőnk tanúságot tesz a hellenizmus ismeretéről, 
és gyakran használ olyan gondolatokat és nyelvezetet, amely határozottan 
sztoikus eredetű, de még a klasszikus szerzők reminiszcenciái sem ritkák. 
a hellenizmus felhasználása egyrészről egyszerűen – olykor talán öntudat-
lanul is – annak a kulturális környezetnek a gyümölcse, amelyben szerzőnk 
ír; másrészről gyakran „stratégiai”: a Bölcsesség könyve be akarja mutatni 
címzettjeinek, akiket a görög kultúra felsőbbrendűsége megkísértett, hogy 
Izrael bölcsessége egyáltalán nem alacsonyabb rendű a hellenisztikus böl-
cseletnél, és hogy ugyanakkor számos kapcsolódási pontot lehet találni a 
bibliai bölcsesség valamint a görög filozófia és mentalitás néhány jellegze-
tessége között. Főleg a sztoicizmus esetében, ahogy látni fogjuk, nyilvánvaló 
az a kísérlet, hogy a kozmosz bibliai szemléletébe integrálják az olyan jelleg-
zetesen sztoikus gondolatokat, mint például a „lélek” jelenléte a kozmosz-
ban (vö. Bölcs 1,7), vagy a „logosz” mellé állított bölcsesség.

a Bölcsesség könyvének szembe kellett néznie a hellenizált egyiptom 
vallási világának másik két jellegzetességével: a misztériumkultuszokkal, 
főleg az Ízisz-kultusszal, és a mágikus praktikákkal. a misztériumok és a 
mágia mindegyike, bár különböznek egymástól, egyaránt az ember „üdvös-
ségét” tűzték ki célul. ez alatt „egészséget”, fizikai és anyagi jólétet értet-
tek, illetve a haláltól való szabadulást. ez magyarázza rendkívüli elterjedt-
ségüket. a misztériumokban a beavatott felfedi a kozmoszt irányító titko-
kat, és kikerül ebből a világból, amelyben lehetetlen elérni a szabadulást. a 
mágiában viszont a mágus ismeri a valóságot szabályozó mechanizmuso-
kat, és művészetével képes hatalmában tartani azokat, így éri el, hogy ural-
ja a kozmoszt és saját sorsát. a számos, kozmosszal kapcsolatos kijelenté-
sen túl, melyeket könyvünk tartalmaz, fel kell fedeznünk az erre tett pole-
mikus utalásokat is.

ezek a megfontolások fontosak, hogy megértsük azt, amit a Bölcsesség 
könyve a kozmosszal kapcsolatban kijelent: a kozmosz mindenekelőtt „te-
remtmény”, teremtett valóság, az Isten kezéből kijött világ, ahogy a Ter 1 be-
mutatja; ugyanakkor a könyvben görög kategóriákban bemutatva szerepel. 
Így, ahogy látni fogjuk, a Bölcsesség könyve termékeny szintézist alkothat, 
és nagy újdonságokat hozhat.

kának tartom: James m. reese: Hellenistic Influence on the Book of Wisdom and its Consequences 
(anBib 43), roma 1970.
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a következőkben azt az utat követjük, amelyre maga a Bölcsesség köny-
ve hívogat bennünket, elemezve a könyvben található, kozmosszal kapcsola-
tos kijelentéseket. leginkább maurice Gilbert: Il cosmo secondo il libro della 
Sapienza című idézett tanulmányából merítünk.

3. a kozmosz a Bölcs 1–6-ban

3.1. A teremtett világ jó, mert az üdvösség hordozója (Bölcs 1,7.14)

a könyv első fejezete (Bölcs 1,1–15) egy felhívást tartalmaz, azokhoz az ale-
xandriai zsidókhoz fordul, akik kísértést éreztek, hogy elhagyják atyáik hi-
tét, és azt a görög mentalitást kövessék, hogy inkább a bölcsességet és az igaz-
ságosságot fogadják el. a könyv elején két fontos kijelentést találunk a koz-
mosszal kapcsolatban. a bölcsesség „az Úr lelke” mellett található, amely a 
Bölcs 1,7 szerint „betölti a földet” és „egybefogja a mindenséget”. Szerzőnk 
később is említi ezt a gondolatot (vö. Bölcs 8,1). a teljes és az ember által is-
mert „lakott földet” (ez az itt használatos οἰκουμένη kifejezés értelme) betöl-
ti az Úr lelkének jelenléte; Isten a világon mindenütt jelenvalóságának témá-
ja hagyományosnak mondható a Szentírásban (vö. Jer 23,24; 1Kir 8,27; Zsolt 
139,7). a szerző a jelenlétet új módon fejezi ki, sztoikus kategóriákban. a 
sztoikusok szerint az isteni „lélek” az, amely egybetartja a világot. ugyanezt 
a szakkifejezést használva (συνέχειν τὰ πάντα), a Bölcsesség könyve a böl-
csesség mellett helyet foglaló5 Isten lelkének tulajdonít kozmikus szerepet. 
Szerzőnk azt akarja sugallni, hogy a sztoikus filozófiában a harmónia és a 
világ kohéziójának eszméje nem összeegyeztethetetlen a bibliai szemlélettel, 
egyszersmind megfosztja azt mindenféle panteisztikus szemlélettől.

az exordium végén (1,14) találjuk a második, kulcsfontosságú kijelentést 
a kozmoszról: „ő (Isten) azért teremtett mindent, hogy legyen: a földkerek-
ség teremtményei az üdvösség közvetítői. nincs meg bennük a romlás mér-
ge, és az alvilág nem uralkodik a földön!”6 a szöveg olyan alapkijelentést fo-
galmaz meg, amely visszatér a könyv további részében is; a Ter 1,1–2,4a-ból 
kiindulva szerzőnk megerősíti a kozmosz, a „teremtett világ” jó voltát. Isten 

5 a „lélek” és a „bölcsesség” egymáshoz közelítése fontos téma a Bölcsesség könyvében. lásd José 
Vílchez líndez bemutatását: Sapienza, 102–103.

6 az olasz CEI bibliafordítás a következőképpen adja vissza: „a világ teremtményei egészségesek”. 
a σωτήριοι melléknevet passzív értelemben veszi, de az ilyen jellegű fordítás nem adja megfelelő-
en vissza az eredeti aktív értelmét. Vö. Giuseppe Scarpat: Libro della Sapienza, Brescia 1989, 129; 
chrysostome larcher: Le livre de la Sagesse ou la sagesse de Salamon, 1, Paris 1983, 199–201 (fordítá-
sa: „megőrző/megtartó” jellegűek).
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életre, nem pedig halálra teremtette a világot; mindaz, ami létezik, nem csu-
pán „jó” (vö. Ter 1), hanem – a szövegnek ez az újdonsága – üdvözítő is. a 
14. vers szövegét érthetjük polémiaként is a kozmosz olyan leértékelésével 
szemben, ami a misztériumvallásokat és a platonikus filozófiákat annyira 
jellemezte. Felfedezhetünk utalást a hellenizált egyiptom világában széles 
körben elterjedt Ízisz-kultuszokra is: Ízisz többször úgy jelenik meg, mint 
σωτήρα, aki megmenti a világot a romlástól. ezzel ellentétben a szerző értel-
mezésében a világ csak Isten munkálkodása által áll fenn.7

a 14. vers utolsó része közvetlenül válaszol a rossz problémájára: még 
az „alvilág”, a halál birodalma sem képes lerombolni Isten üdvözítő tervét.8 
Fontos hangsúlyoznunk a 7. és a 14. vers közötti szoros kapcsolatot: a koz-
mosz jósága és az üdvözítő szerepe itt éppen hogy megjelenik, csupán azért, 
mert a kozmoszban jelen van a „bölcsesség lelke”. mindkét eszme alapja az, 
amit a Bölcsesség könyve később fog kijelenteni a kozmosszal kapcsolatban.

3.2. A kozmosz gonoszok által tagadott értéke (Bölcs 1,16–2,24)

az exordiumot követően a 2. fejezetben, a könyv enkómiumjának egy fontos 
szövegében a szerző bemutatja az istenteleneket, akiken hitehagyó zsidó-
kat kell értenünk, és akik epikureus befolyástól áthatott jellegzetes görög 
életstílust vettek át.9 a Bölcsesség könyvének szövege nem az istentelenek-
ről beszél, hanem finom drámai érzékkel magukat az istenteleneket beszél-
teti, szájukra adva élettervüket, a valóságról alkotott elképzelésüket, azo-
kat az eszméket, amelyek radikálisan szemben állnak Isten világról alkotott 
tervével, amelyet szerzőnk korábban kifejtett (vö. Bölcs 1,13–14). a 2. vers-
ben az istentelenek kijelentik, hogy „véletlen születtek”; számukra az élet 
rövid és szomorú, a halál pedig véget vet mindennek (vö. 2–5. versek); az 
egyetlen megoldás az ember számára az élet gyönyöreinek féktelen élveze-
te (vö. 6–9. versek). az istentelenek „carpe diem”-je, amely az élet értékei-

7 az Ízisz-szövegekhez lásd John S. Kloppenborg: Isis and Sophia in the Book of Wisdom, HThr 75 
(1982) 79–83; chrysostome larcher: Le livre de la Sagesse, 1,202–206. Különösképpen F. dunand: 
Le culte d’Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée, 1, louvain 1973, 129.

8 a témáról lásd luca mazzinghi: non c’è regno dell’ade sulla terra. l’inferno alla luce di alcuni 
testi del libro della Sapienza, VivHo 6/2 (1996) 229ss.

9 az istentelenek kilétéről folytatott terjedelmes megvitatás összefoglalójához lásd: maurice 
Gilbert: Segesse de Salomon (ou le livre de la Sagesse), dBS XI (1986) 58–114; illetve: martino conti: 
L’umanesimo ateo nel Libro della Sapienza, ant. 49 (1974) 432–439. amikor szerzőnk bemutatja az „is-
tenteleneket”, nem egy konkrét filozófiára gondol, mint például az epikureizmus; sokkal inkább a 
görög mentalitás különböző negatívumait veszi szemügyre, amelyek elcsábították a kor zsidó em-
bereit; vö. michael Kolarcik: The Ambiguity of Death in the Book of Wisdom 1–6 (anBib 126), roma 
1990, 114–123.
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nek teljes leértékeléséből születik, a hellenisztikus világ számos jellegzetes 
elemét kombinálja. Szövegünk egybekapcsolja a szkepticizmustól átjárt epi-
kureus világszemléletet az élet élvezetére vonatkozó kijelentésekkel, ame-
lyek az alexandriai erotikus líra jellegzetességei. az istentelenekről kiderül, 
hogy képtelenek a valóságot teremtésként olvasni, és a dolgokban meglát-
ni Isten jelenlétét; a világ feloldódik a javak kiaknázásában és az élvezetben: 
„élvezzük a dolgokat (κτίσις) fiatalos hévvel!” (6. vers).

a szöveg feltárja az istentelenek tervének súlyosságát: a teremtés (κτίσις) 
nem más, mint élveznivaló „dolog”. Ismét iróniával találkozunk a gonoszok 
részéről, akik nyilvánvalóan tagadják a „dolgok” „teremtményi” jellegét. az 
istentelenek terve erőszakhoz vezet (2,10–20) és végül halálhoz, amely teljes 
mértékben szemben áll az isteni tervvel, amely viszont a kozmosznak életet 
szán (vö. 2,21–24).

3.3. A kozmosz mint az Istennel szövetkezett világ a Bölcs 5,17–23-ban

a kozmosz témája erőteljesen jelenik meg az 5. fejezet végén. az előző fe-
jezetek (Bölcs 3–4) a könyv első részének központi témáját mutatták be: az 
igaz ember halhatatlanságának meghirdetését. az 5. fejezet, az egész köny-
vet jellemző koncentrikus szerkezet szerint,10 visszatér az istentelenek alak-
jához, ismét beszélteti őket, az utolsó ítélet pillanatába helyezve alakjukat. 
a rendkívül drámai beszédben felismerik hibáikat, életük haszontalanságát 
és alapnélküliségét.

az istentelenek beszédének kommentálásakor a Bölcsesség könyve visz-
szatér a kozmosz témájára, különösen a 17–23. versekben. az utolsó ítéleten 
a kozmosz fegyverül szolgál Istennek, hogy megküzdjön az istentelenekkel: 
„felfegyverzi a teremtést az ellenség megtorlására” (17. vers), és „vele együtt 
a világ is harcba száll az esztelenek ellen” (20. vers). az egész teremtett vi-
lág úgy jelenik meg, mint eszköz Isten kezében, amely ellenségei büntetésé-
re szolgál. ez az elképzelés részben megjelenik korábbi bibliai szövegekben, 
gondoljunk főleg az Iz 59,17–19 versekkel való hasonlóságra. a teremtett vi-
lág, amely fellép Isten ellenségei ellen, már témaként megjelenik az olyan 
ősi szövegekben is, mint a Józs 10,11 és a Bír 5,20. Szerzőnk hivatkozik erre a 
fogalomra, de átalakítja, és egy tágabb teológiai keretbe illeszti azt.

10 az első részben az 1. és a 6. fejezet felel meg egymásnak (felhívás a bölcsesség és az igazságosság 
követésére), a 2. és az 5. fejezet (az istentelenek), valamint a 3. és a 4. fejezet (az igaz élete és a go-
nosz halála). Vö. Paolo Bizzeti: Il libro della Sapienza, Paideia, Brescia 1984, a legjobb tanulmány a 
Bölcsesség könyvének irodalmi szerkezetéről.
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a Bölcs 5,17–23 szövege valójában nem egészen világos. Főleg az kérdé-
ses, hogy a Bölcsesség könyve mennyiben kíván a halál utáni köztes állapot 
létéről nyilatkozni, és azt sem jelenti ki egyértelműen, hogy az igazak meg-
dicsőülése a testi feltámadást jelenti-e. részünkről annyit érdemes megje-
gyezni, hogy minden esetben főszerepet kap a kozmosz egy egyértelműen 
eszkatológikus keretben. az, hogy a gonoszok elhagyták Istent, azt eredmé-
nyezi, hogy őket is elhagyja a kozmosz; és mivel jó, a világ nem idegen Isten 
üdvözítő tervétől. Fontos megjegyezni, hogy a szöveg összekapcsolódik a 
könyv első kijelentéseivel. a Bölcs 1,14-ben a teremtett világ pozitívként je-
lenik meg, azok számára azonban, akik nem tudják felfogni üdvösségközve-
títő szerepét, (vö. 5,17–23) ellenségessé válik, amely halált hoz. Szép lassan 
kapcsolatot fedezhetünk fel a teremtés, a történelem és az üdvösség között, 
amely a könyv harmadik részét jellemzi, ahol több alkalommal visszatérnek 
utalások ezekre a versekre (vö. Bölcs 16,17.24; 19,6.18), melyek később tisztáz-
zák jelentőségét. a 19. fejezet különösen rámutat arra, hogy az 5,20–23-ban 
meghirdetett végső pusztulás nem a teremtett világ pusztulását jelenti, ha-
nem sokkal inkább úgy kell tekinteni, mint a megújult teremtés előjátékát.

4. a Bölcsesség szerepe a kozmoszban (Bölcs 7–10)

4.1. A Bölcsesség mint a teremtett világ „mestere” (Bölcs 7–8)

Izrael bölcsességi hagyománya nyomán a Bölcsesség könyve – főleg a 7–8. fe-
jezetekben – „elnyújtja” a Péld 8 visszhangjait, a megszemélyesített bölcses-
ség bemutatkozását. Ismert, hogy a bölcsesség ilyen jellegű megszemélyesí-
tését nem lehet visszavezetni sem egy isteni tevékenység hüposztásziszára 
(mint a sztoikusok λόγος-a), pláne nem egy világrend egyszerű költői ké-
pére. ellenkezőleg, a „Bölcsesség Úrnő” ábrázolása arra szolgál, hogy ösz-
szekapcsolja Isten transzcendenciáját és immanenciáját, vagyis, hogy kife-
jezze Isten világban való jelenlétét, annak kockáztatása nélkül, hogy sztoi-
kus panteizmusba esne.11 Így érthető, hogy ennél a két, Bölcsesség dicsére-
tének szentelt fejezetnél szerzőnk azért időzik, hogy hangsúlyozza egyrészt 
az Istennel való szoros kapcsolatot, másrészt a teremtett világgal való ben-
sőséges viszonyt.

11 Vö. maurice Gilbert: Sapienza, ndTB, főleg 1439–1440; chrysostome larcher: Études sur 
le livre de la Sagesse, Paris 1969, 398–414; david Winston viszont a hüposztázis-tételt vallja: The 
Wisdom of Solomon, new York 1979, 34.
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4.1.1. a bölcsesség és Isten kapcsolata
a Bölcs 7,25–26 szövegében különösen fontos, hogy megértsük, milyen kap-
csolat van a bölcsesség és Isten között. a sztoikus környezetből származó, 
világot átható „lélekkel” kapcsolatos nyelvezetet felhasználva a szerző kije-
lenti, hogy a bölcsesség „Isten erejének lehelete és a mindenható dicsőségé-
nek tiszta kicsordulása” (7,25), és „az örök világosság kisugárzása, az Isten 
működésének tiszta tükre és jóságának képmása” (7,26). ezzel az öt meta-
forával megpróbál képet adni a bölcsességről. Szoros kapcsolatba helyezi őt 
Istennel, akinek transzcendens és jóindulatú működése a bölcsességet ön-
maga „meghosszabbításává” teszi.12

4.1.2. a bölcsesség és a kozmosz kapcsolata
az isteni tevékenység képének, a bölcsességnek a kozmoszban elsődleges 
szerepe van: a Bölcs 7,22b–23-ban a bölcsesség lelkének huszonegy (7 x 3!) jel-
zője szerepel, melyek közül számos a sztoikus szókincsből kölcsönzött, főleg 
Kleanthész Zeuszhoz intézett himnuszából. Szerzőnk szándéka egyértel-
mű: ki akarja mutatni, hogy Izrael bölcsessége önmagában mindazt a minő-
séget birtokolja, amit a kor sztoikus mentalitása tulajdonított Isten „lelké-
nek”, amely áthatja a világot. reese idézett tanulmánya arra is rámutatott, 
hogy a huszonegy jelzőből számos megtalálható az Ízisz-aretológiákban. 
Így az Ízisz-misztériumok követői Íziszben keresték azt, amit az izraeliták 
már a bölcsességben megtaláltak!

a Bölcs 7,22b–23 leírása a bölcsesség felsőbbrendűségét akarja bemutatni 
az anyagi javakkal szemben; a bölcsesség „mindent áthat és átjár”; természe-
tének köszönhetően mindenben benne van. Felette áll a teremtett dolgok-
nak. a bölcsesség kozmoszban betöltött szerepét két főnév pontosítja: a böl-
csesség „anya”, és minden dolog „művésze, mestere”. a 7,7–12-ben Salamon, 
a 7–9. fejezetek fiktív főszereplője, leírja a bölcsesség felsőbbrendűségét a 
többi javakhoz képest; a már a Péld 8,10–11.19-ben hagyományosnak mond-
ható motívum azon a tényen alapul, hogy a bölcsesség mindenekelőtt „szü-
lőanya” (γενέτις). a 7,21a és a 8,6 hozzáfűzi, hogy „művész” (τεχνῖτις). ez 
utóbbi kifejezésben felfedezhetünk egy utalást a Péld 8,30 nehéz szövegé-
re, ahol a bölcsességet olyan héber szóval (’amón) határozzák meg, amelyet 
„építésznek” értelmeztek (alexandriai Philón és a későbbi rabbinikus 
szövegek).

12 a Bölcs 7,25–26 szövegének elmélyítéséhez, amely fontos rezonanciára talál az újszövetsé-
gi krisztológiában (vö. Zsid 1,3), lásd chrysostome larcher: Études, 376–398; José Vílchez 
líndez: Sapienza, 297–299.
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a Bölcsesség könyve egyértelműen hivatkozik a Péld 8-ban már jelenle-
vő témára, a teremtő Isten mellett helyet foglaló bölcsesség szerepére. a Péld 
8,22–31-ben a bölcsesség úgy jelenik meg, mint a teremtés zsengéje és Isten 
munkatársa; könyvünkben azonban a bölcsesség isteni méltóságot nyer; 
egyenesen „anya” és „művész”, olyan, mint Isten, akire a Bölcs 13,1 ugyanezt 
a címet alkalmazza.

4.1.3. a bölcs
a bölcsesség, Isten és a kozmosz közötti szoros kapcsolat következménye 
az a lehetőség, hogy a bölcs ember felismerheti a dolgok rendjét; a hagyo-
mányosan Salamonnak tulajdonított tudás és bölcsesség (vö. 1Kir 3,10–14) 
újra megjelenik a Bölcs 7,17–21 versekben. Salamon, a par excellence bölcs, ké-
pes megérteni a kozmosz szerkezetét,13 nem csupán emberi ismeret alapján, 
hanem az isteni bölcsességnek köszönhetően. a Bölcsesség könyve szeret-
né megértetni hallgatóival, hogy az izraelita bölcs nem kisebb a görög böl-
cseknél és filozófusoknál, akik a dolgok valóságát fürkészik. ebben a kísér-
letben, amely a tudományos világszemléletet egy jellegzetesen vallásos né-
zettel kapcsolja össze, a Bölcsesség könyve további kapcsolatot mutat a szto-
icizmussal. a különbség abban áll, teljes összhangban a bibliai hagyomány-
nyal, hogy szerzőnk a valóságot nem az emberen kívüli objektumnak látja, 
hanem mélységes kapcsolatban önmagával. a világ, ahogy az ember is, Isten 
teremténye, és mindkettőben jelen van Isten bölcsessége. Tehát a világon ke-
resztül, a bölcsesség által juthat el az ember Istenhez.

4.2. A bölcsesség szerepe a teremtésben és az üdvösségben (Bölcs 9)

a teremtés és az üdvösség témái már az Ószövetségben szorosan összekap-
csolódnak. a kivonulás elbeszélése az azt követő teológiai reflexió. a koz-
mosz szerepe a kivonulás eseményében feltárja, hogy Izrael hitének két pó-
lusa valójában egy: a teremtésben már megjelenik az üdvösség.14

a bölcsesség elnyeréséért mondott imádságban (Bölcs 9), az egész könyv 
irodalmi középpontjában szerzőnk két, az előző két fejezetben szereplő gon-
dolatot mélyít el: az Isten és a bölcsesség közötti meghitt viszonyt, és a böl-

13 a Bölcs 7,17-ben is felfedezhetünk egy utalást az Ízisz-misztériumkultusz ellen. Salamon ismeri a 
kozmosz szerkezetét (σύστασιν κόσμου). ennek az ismeretnek a tanítása Ízisz egyik feladata (Kóre 
Kósmou, 52).

14 a téma kiváló bemutatását lásd: roger le déaut: La nuit pascale. Essai sur la signification de la 
Pâque juive il partir du Targum d’Exode XlI,42 (anBib 22), roma 1963, 76–120. Vö. egy mai tanulmány: 
maurice Gibert: Bibbia, miti e racconti dell’inizio, Brescia 1993, főleg 147–162 (eredeti francia kiadás: 
1986).
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csesség aktív szerepét a kozmoszban. a Bölcsesség, aki Isten mellett foglal 
helyet a trónon (4a), kivételes helyzetben van: az Úr mellett van a teremtés 
munkájában (2a). az imádság végén (9,18) a bölcsesség teremtői szerepéhez 
valami hozzáadódik: az emberek a bölcsesség által „menekültek meg”. a 
szabadulás, az üdvösség Isten teremtő tervének véghezvitelében rejlik.

a kozmosz ezért nem idegen Isten üdvözítő tervétől, sőt, a kezdet és a 
vég, a teremtés és az üdvösség összekapcsolódásának köszönhetően a koz-
mosz kiemelkedően fontos lesz. az isteni bölcsesség jelenlététől övezve a 
kozmosz az a hely lesz, ahol Isten terve megvalósul, és ahol az ember meg-
valósítja hivatását. ezt a hivatást a 2b–3. versek a következőképpen írják le, 
utalva a Ter 1,26–28 versekre, amelyeket az 1Kir 3,6 fényében újraértelmez: 
„hogy uralkodjék a teremtményeken, amelyeket alkottál; szentségben és 
igazságban igazgassa a földkerekséget, és egyenes lélekkel tegyen igazságot” 
(vö. Bölcs 10,2).

5.Teremtés, történelem és üdvösség a Bölcs 11–19-ben

5.1. Az összehasonlítás alapelvei

a Bölcsesség könyvének 11–19. fejezetei a kivonulás eseményeit értelmezik 
újra az „összehasonlítás” (szünkriszisz) irodalmi műfajának megfelelően. 
ebben két valóság kerül összehasonlításra a felsőbbrendű valóság fényében, 
amit fel szeretne magasztalni. ezzel egy időben a Bölcsesség könyve hasz-
nálja a jellegzetes zsidó midrás stílusát is. Szerzőnk újraolvassa a bibliai szö-
vegeket (főleg a Kivonulás és a Számok könyvét), aktualizálja és az alexand-
riai zsidó közösség új helyzetére alkalmazza azokat. miért ez a visszatérés a 
múlthoz, éppen a könyv végén, amely a jövőre nyitó pillantással kezdődik? 
Izrael történelme azt mutatja, hogy mindaz, amit az alexandriai bölcs meg-
hirdetett a jövőre nézve a könyv első részében, azt Isten már megvalósítot-
ta a múltban.

a 11–19. fejezetek hét, az egyiptomi csapásokkal kapcsolatos antitézisre 
épülnek. ezek a csapások szemben állnak azokkal az Izraelnek juttatott ja-
vakkal, melyekben a kivonulás során részesült. ezekben az antitézisekben, 
ahogy a könyv első részében, a kozmosz központi szerepet játszik. az anti-
téziseken belül az összehasonlítások nem csupán két elemből állnak, mint 
a klasszikus összehasonlításoknál szokás: valójában van egy harmadik elem 
Izraelen és egyiptomon kívül, a kozmosz, amely egy időben az összehason-
lítás helye és eszköze is. éppen a kozmosz az egyértelmű kapcsolódási pont 
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a könyv első és harmadik része között, a téma, amely összeköti Izrael múlt-
ját és jövőjét, és amely a könyv tökéletes teológiai egységét biztosítja.15

5.1.1. a Bölcs 11,5 alapelve
a 11. fejezet elején két olyan egyértelmű alapelvet találunk, amelyek 
egyiptom és Izrael összehasonlítását szabályozzák. ezekből az alapelvek-
ből emelkedik ki erőteljesen a kozmosz szerepe az üdvösségtörténetben. az 
első alapelv a 11,5-ben található: „amivel ellenségeik bűnhődtek, az nekik ál-
dást jelentett, amikor bajban voltak”. a cselekvés bennfoglalt alanya Isten, 
aki a történelemben cselekszik és felhasználja a kozmoszt hol arra, hogy ju-
talmazza a jókat, hol pedig arra, hogy büntesse a gonoszokat. a kozmosz te-
hát nem semleges szemlélő; a történelem drámájában a természet és a te-
remtett világ Isten oldalán avatkoznak közbe az eseményekbe, mint azt már 
megelőlegezte a Bölcs 5,17–21.

5.1.2. a Bölcs 11,14 alapelve
a második alapelv a 11,14-ben olvasható: „az, ami nekik bűnhődés, amazok-
nak javára szolgált”.16 Itt nem a tálió-törvény alkalmazásáról van szó, amely 
megfelelést feltételez a bűn és a büntetés között. megfelelés csupán a hasz-
nált eszközök szintjén van. a Bölcs 12,2 megmagyarázza majd, hogy a bűn 
sokkal nagyobb marad, mint a büntetés, amelyet Isten irgalma jelentősen 
csökkentett. esetünkben érdemes megjegyezni, hogy a 11,16 szövege vissza-
tér a kozmosz szerepére. a kozmosz Istent szolgálja az ítélkezésben. a te-
remtett valóság a szabadulás vagy az ítélet eszköze.

5.1.3. a Bölcs 11–19 csodái
mindkét alapelv, amely a hét antitézist szabályozza, visszautal a könyv ele-
jén látott alapelvekre (1,7.14); a teremtett világ, amelyet Isten jelenléte jelöl 
meg, pozitív valóság, és éppen ezért fejt ki ellenállást a rosszal szemben, 
Isten védelmében. a teremtés nyilvánvaló ellentmondásossága és ambiva-
lenciája csupán a kozmosz válasza az ember gonoszságára. ezeknek a gon-
dolatoknak a fényében érthetjük meg, hogy a Bölcsesség könyve számára mi 
is a „csoda”: az apokaliptikus hagyományban például a csodák Istennek egy 

15 Gondoljunk James m. reese alapvető munkájára (Hellenistic Influence on the Book of Wisdom), amely 
már irodalmi szinten létező, mély kapcsolódást mutatott ki a Bölcsesség könyvének harmadik része 
és az előző két rész között. reese szerint a harmadik rész számos szövege az előző két rész verbális 
és tematikus utalásaiból épül fel („flashbacks”), melyek igazolják a Bölcsesség könyve egészének te-
ológiai egységét.

16 az alapelv részletes elemzéséhez lásd: maurice Gilbert: On est puni par où l’on pèche (Sg 11,16), Mél. 
M. Deleor, aoaT 215 (1985) 183–191.
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lázadó világ feletti transzcendenciáját fejezik ki, és prófétai, intő erővel bír-
nak. a Bölcsesség könyvében viszont a csodák nem tárják fel, hogy milyen 
lesz az eljövendő, a jelennel radikálisan ellentétes világ; ellenkezőleg: a cso-
dák a múlt tényei, melyek feltárják azokat az alapelveket, amelyek az egész 
teremtést, annak jóságát és a szabadulás végső sorsát szabályozzák.17

Például a víz, amely az első antitézisben ajándék Izrael számára és bün-
tetés az egyiptomiaknak (Bölcs 11,5–14), ahogyan büntetés lesz a záró anti-
tézisben is, a Vörös-tengeren való átkelésnél (Bölcs 19,1–9). a hatodik dip-
tichonban aztán az egyiptomiak vörös-tengeri halála szemben áll a Húsvét 
éjszakájával (Bölcs 18,5–25), áron papi öltözete (vö. 18,24) az egész kozmosz 
szimbólumává válik, amely Izrael oldalára áll. az áron ünnepelte liturgia, 
hogy eltávolítsa Izraeltől a pusztítást, Istenhez forduló imádsággá válik, 
hogy a kozmosz Izrael javára avatkozzon közbe.18

mielőtt elmélyítenénk ezeknek az alapelveknek a tárgyalását a hét, kivo-
nulásra vonatkozó antitézisben, szükséges elidőznünk a kozmosz azon sze-
repénél, amit a könyv harmadik részét jellemző két nagy kitérőben látunk 
(„Isten filantrópiája”: Bölcs 11,15–12,27; polémia a bálványimádásról: Bölcs 
13–15).

5.2. Isten filantrópiája (Bölcs 11,15–12,27)

a Bölcsesség könyvének első kitérője azt a problémát szeretné feldolgozni, 
és arra a kérdésre szeretne választ adni, ami a hetedik antitézis olvasása so-
rán merül fel: Isten felhasználja a békákat, legyeket, szúnyogokat, fürjeket, 
sáskákat és kígyókat, hogy megbüntesse egyiptomot, vagy megjutalmazza 
Izraelt. miért választja Isten ezeket a kicsi és megvetésre méltó, önmaguk-
ban gyakran ártatlan állatokat, amikor teremthetett volna tüzet okádó sár-
kányokat vagy szörnyű fenevadakat, hogy velük pusztítsa el a gonoszokat 
(vö. Bölcs 11,17–19)? Továbbá miért nem pusztította el Isten végleg az isten-
teleneket, hisz mindenhatóságának köszönhetően megtehette volna? ezekre 
a kérdésekre adható, csak látszólag egyszerű válasz arra indítja szerzőnket, 
hogy egy másik fontos kijelentést tegyen a kozmosszal kapcsolatban.

a kitérő elején újra megerősíti a teremtő Istenbe vetett bibliai hitet: va-
lójában Isten keze az, amely „a világot a forma nélküli anyagból teremtette 
(κτίσασα τὸν κόσμον)”. ez a szöveg Istennek az őskáosszal való munkálkodá-

17 Vö. J. P. m. Sweet: The Theory of Miracles in the Wisdom of Solomon, in charles F. d. moule (ed.): 
Miracles, oxford 1965, 115–126.

18 ezt a témát tanulmányozta michelangelo Priotto: La Prima Pasqua in Sap 18,5–25. Rilettura e 
attualizzazione, Bologna 1987, főleg: 215–217; 229–230.
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sát írja le (vö. Ter 1,1–2) jellegzetes görög filozófiai (főleg platóni) nyelvezet-
tel, anélkül azonban, hogy feltételezné a teremtetlen anyag létét. Isten világ 
feletti hatalmának következménye nem despotikus uralom, hanem éppen-
séggel irgalmas magatartás a mindenható Isten részéről. Isten azonban mér-
tékletességgel cselekszik (vö. Bölcs 11,20), mert szereti mindazt, amit terem-
tett. az erő használatánál (11,21) Isten jobban szereti az irgalmasságot és a 
bűnbocsánatot: „Könyörülsz mindenen, mert módodban áll minden, s el-
nézed az emberek bűneit a bűnbánatért, mert szereted mindazt, ami van (τὰ 
ὄντα πάντα), semmit sem utálsz abból, amit alkottál.” (11,24–25) minden lé-
tezőt, tehát az egész kozmoszt megjelöli Isten szeretete: valóban, „a te rom-
latlan lelked mindenben benne van” (12,1). a Bölcsesség könyve már koráb-
ban megerősítette az Isten lelke és bölcsessége általi isteni jelenlétet a koz-
moszban (vö. 1,7; 7,24); ebben a szövegben hozzáfűzi az Úr összes teremt-
mény iránti, „élőkben örömét lelő” (11,27) szeretetét. Jegyezzük meg, hogy 
a Bölcs 11,24 szövege az egyetlen hely a Septuagintában, ahol a „szeretni” 
(ἀγαπάω) ige az egész teremtésre vonatkozik (vö. Jn 3,16). Így kapunk ma-
gyarázatot a Bölcs 1,14 mélységes értelmére: minden teremtmény az üdvös-
ség hordozója, mert az egész kozmosz kifejezi Isten szeretetének jelenlétét.

5.3. A bálványimádás, vagyis a megtagadott világ értelme (Bölcs 13–15)

a Bölcsesség könyvének 13–15. fejezetei a bálványimádás témáját tárgyalják, 
melyek csak látszólag térnek el a könyv harmadik részének általános témá-
jától.19 a kivonulással foglalkozó hét antitézisben Izrael melletti főszereplő-
inek, az egyiptomiaknak legnagyobb bűne valójában a bálványimádás.

5.3.1. a kozmosz filozófiai vizsgálata (Bölcs 13,1–9)
a kitérő első részében a Bölcsesség könyve a természetkultuszt vizsgálja, 
ahogyan azt főleg a sztoikus filozófiában értették és elterjedt. ez a szöveg 
megerősíti a sínai kinyilatkoztatás Istene és a filozófusok „démiurgosz”, a 
világ „Kézművese” (vö. Bölcs 13,1: τεχνίτης) közötti azonosságot. a görög fi-
lozófusok nem tévedtek abban, hogy Isten létét a teremtett világból kiindul-
va alaptételként feltételezték (vö. Bölcs 13,6), a tévedésük inkább ennek az 
Istennek a lényegével kapcsolatos: istenítették a kozmoszt és panteizmus-
ba estek. a vád főleg a sztoikusok ellen szól. a Bölcs 13,1–9 szövege még-
sem olyan nagyon szigorú a filozófusokkal szemben. Ha tévedtek is, kere-

19 a 13–15. fejezetekhez lásd maurice Gilbert alapvető tanulmányát: La critique des dieux dans le livre 
de la Sagesse (Sg 13–15) (anBib 53), roma 1973.
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sésük nem volt önmagában téves: a Bölcsesség könyve valójában azt akarja 
hangsúlyozni, hogyan lehetséges a kozmosz racionális vizsgálata által eljut-
ni Isten létezésének a feltételezésére. az 5. vers ennek kapcsán az ἀναλόγως 
határozószót használja. az első ismert esetről van szó a filozófiatörténetben, 
ahol az arányosság analógiájával érvelnek Isten megismeréséről. a terem-
tett dolgoktól el lehet jutni a Teremtőig: ugyanakkor éppen a teremtmények 
korlátozottságnak kell az embert eljuttatnia arra a felismerésre, hogy a lét 
Teremtője végtelenül nagyobb. Ha a filozófusok nem voltak képesek Isten 
igazi lényének a megismerésére eljutni, azért történt, mert hiányzott a szá-
mukra kinyilatkoztatott isteni bölcsesség. a 9. vers ugyanakkor megerősíti, 
hogy a teremtett dolgokból kiindulva el lehet jutni a világ (τὸν αἰῶνα) egysé-
gesítő alapelvének a felismerésére.

5.3.2. a bálványimádás
a kitérő második része (Bölcs 13,10–15,13) a vádról rátér a kimondott bál-
ványimádásra. a szövegben ez esetben is felfedezhetünk néhány fontos ki-
jelentést a kozmosszal kapcsolatban: a bálványszobrok készítése nem más, 
mint az ember keze művének istenítése (vö. 13,10). a kozmosz értelmének 
kiforgatásáról van szó. az ember úgy gondolja, hogy a kozmosz teremtője 
lehet: a teremtmény fabrikál maga számára istent (vö. például Bölcs 15,11). 
Így az ember készítette bálványszobrok a „teremtés szégyenévé” válnak (vö. 
14,11). a 14. fejezet befejező része (lásd különösen a 14,22–26 verseket) bemu-
tatja, hogy a bálványimádás elkerülhetetlenül a legmélyebb erkölcstelenség-
hez vezet. a bálványimádás csúcsát, ahogy a Bölcs 15,14–19 versekben, a ki-
térő utolsó részében szerepel, az egyiptomiak jellegzetes zoolátriája testesíti 
meg, amely még a hellenisztikus korban is működött, és azt a pogány szer-
zők is széles körben kritizálták. az állatok istenítése feltárja azt is, hogy az 
egyiptomiak miért éppen ezekkel az állatokkal bűnhődnek. az ember nem 
fordíthatja visszájára a kozmosz értelmét azzal, hogy önmagát vagy más te-
remtményt helyez a Teremtő helyére, anélkül, hogy ez tragikus következmé-
nyekkel ne járna.

5.4. A kozmosz témája a manna diptichonjában (Bölcs 16,15–28)

a manna témája számos ószövetségi szövegben előfordul (Kiv 16; Szám 
11,6–9; 21,5–6; mTörv 8,3–16; Józs 5,12, stb.), a Bölcsesség könyvében fon-
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tos szerepet játszik.20 a Bölcs 16,15–28 szövegében, a kivonulással kapcsola-
tos harmadik antitézisben a manna olyan értéket nyer, hogy bizonyos meg-
közelítésben szinte szentséginek definiálhatjuk. a manna ajándéka didakti-
kus értékű: azt tanítja az embereknek, hogy az igazi táplálékot nem a föld 
gyümölcsei jelentik, hanem Isten Igéje, aminek a jele a manna (vö. 16,26). 
Továbbá a manna figyelmezteti az embert a kérés szükségességére. a manna 
megjeleníti az ember szükségleteit, és arra indítja, hogy a szükségleteit be-
töltő adományért hálát adjon (16,28). a manna végül a halhatatlanság étke. 
a Bölcsesség könyve éppen a mannára, az „ambróziaeledelre” való utalással 
zárul (Bölcs 19,21): miként az ambrózia az istenek nedűje volt, amely romol-
hatatlanságot szerzett nekik, úgy a manna ajándéka is eszkatologikus érté-
ket nyer. csak az Istentől ingyenesen juttatott mennyei eledel biztosíthatja 
az embernek azt a halhatatlanságot, amelyet a különböző misztériumkul-
tuszok követői kerestek a rítusok által, amik nyilván vonzottak egyes zsidó-
kat is.

a mannának tulajdonított fontosság mindenekelőtt abból a szoros kap-
csolatból származik, amelyet a Bölcsesség könyvének szövege a manna és 
a kozmosz között lát. a fent idézett mannával kapcsolatos bibliai szöve-
gekben már megjelenik az a gondolat, hogy a manna valamiképpen meny-
nyei eledel; majd a zsidó hagyomány elmélyíti a témát, a mannát az „angya-
lok kenyerévé” teszi, olyan valósággá, amelyet Isten egyébként a világ előtt, 
Izraelre való tekintettel teremtett. alexandriai Philón, aki a Kr. u. 1. sz. 
első felében ír, a mannát egy „másolattá” teszi, amely feltárja az embereknek 
az eredeti teremtő aktus valóságát (vö. Mózes élete, 1,207; 2,266–267).

5.4.1. a manna ábrázolja az Isten és a teremtés közötti kapcsolatot
a Bölcsesség könyve a mannát egyszerre állítja a teremtésbe és a teremtés 
fölé; nyilván egy anyagi elemről van szó, amelyet Isten alkotott, de külön-
bözik minden mástól: angyalok eledele (16,20), amely nagyobb a tűznél és 
a víznél (vö. 16,17–19.22); valóban „mennyei kenyérről” van szó (16,20). Bár 
szem előtt tartva a kozmosz négy elemének sztoikus tanát, a Bölcsesség 
könyve a bibliai kozmológiára hivatkozik,21 amely megkülönbözteti a koz-

20 a Bölcs 16,15–28 kapcsán Pierre dumoulin munkájára hivatkozunk: Entre la Manne et l’Eucharistie. 
Étude de Sg 16,15-17,1a (anBib 132), roma 1994, főleg: 76–95 („a manna és a teremtés”). dumoulin 
munkája az első, amely rávilágít a manna témájának fontosságára a Bölcsesség könyvében.

21 P. T. Van rooden tanulmánya (Die antike Elementarlehre und der Aufbau von Sapientia Salomonis 
11–19, in Fs. J.e.H. lebram, leiden 1986, 81–96) megkísérli bemutatni a Bölcs 11–19 fejezeteit, amiket 
éppen a kozmosz négy elemének sztoikus tana strukturálja. Így az első csapás (11,5–14) és a tengeren 
való átkelés (19,1–9) a „víz” elemével kapcsolódnának össze; az állatok csapása (16,1–4.5–14) a föld-
del van kapcsolatban; a manna (16,15–29) a tűzzel, és végül a sötétség a levegővel. Valójában, bár a 
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moszban az „eget” és a „földet”, Isten világát, és az emberek világát. a man-
na e két valóság, Isten és a kozmosz közötti kapocsként jelenik meg.
a Bölcs 16,17 szövegében azt olvassuk, hogy „a kozmosz (κόσμος) az igazak 
szövetségese (ὑπέρμαχος)”: a kozmosz a görög szemléletben egy jól elrende-
zett valóság, amelyen belül az egyes elemek kölcsönösen hatnak egymás-
ra. a Bölcsesség könyve – tudományos szinten – nem tagadja a sztoikus ta-
nok érvényességét és a racionális keresés lehetőségét ezen a renden belül (vö. 
Bölcs 7,17; 13,1–9). amit hangsúlyoz, az sokkal inkább az, hogy a kozmosz 
megváltoztathatja szerkezetét és rendjét, hogy engedjen Isten akaratának, 
és kezében az üdvösség vagy az ítélet eszköze legyen. a Bölcsesség könyve 
így magyarázza és motiválja a Bölcs 5,17–20 kijelentését: a manna történel-
mi bizonyítéka annak, hogy eljön az ítélet ideje. a manna egyúttal a Bölcs 
1,14 alapelvének konkrét alkalmazása: a kozmosz pozitív, szabadító valóság, 
ezért nem tud nem ellene fordulni a gonoszoknak és segíteni az igazakon.

5.4.3. a manna feltárja a kozmosz értelmét
az ember tehát a manna csodája által annak felfedezésére hivatott, hogy a 
kozmosz értelme jóval túl halad azon, ami értelemmel megtapasztalható és 
kimutatható: Isten cselekvése olyan „paradoxon” (vö. 16,17b), amely feltárja 
a kozmosz valódi értelmét: „a természet (κτίσις) ugyanis, amely neked, a te-
remtőnek szolgál, megfeszíti erejét a bűnösök fenyítésére, de lecsillapodik, 
hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak” (16,24). ez a vers mindannak 
a konklúziója, ami a manna és a kozmosz kapcsolatáról szól.

a szövegben a Bölcsesség könyve egyértelműen sztoikus eredetű szó-
kinccsel él. a természetre alkalmazott ἐπιτείνεται καὶ ἀνίεται görög kife-
jezés („megfeszíti és lecsillapodik”) először platóni, majd sztoikus kifeje-
zést használ az univerzum belső összetartó erejének kifejezésére. elfogadva 
Pierre dumoulin végkövetkeztetéseit kijelenthetjük, hogy „a manna cso-
dája, visszájára fordítva a sztoikus elméleteket, arra hívogat, hogy belépjünk 
ebbe a más jellegű világfelfogásba, amely – anélkül, hogy visszautasítaná 
ezeket a tanokat, melyekre a természet törvényei vonatkoznak – megerősíti 
Isten aktív jelenlétét, aki a történelemben cselekszik és közvetlenül beavat-
kozik a teremtett világba, hogy módosítsa a természet törvényeit”. a manna 
ábrázolása által a Bölcsesség könyve „csodálatra méltó szintézist valósít meg 
a bibliai kinyilatkoztatás és a görög kozmológia között”.22

Bölcsesség könyve kétségkívül szem előtt tartja a négy elemről szóló tant, lehetetlennek tűnik a tan 
ilyen precíz felhasználása, előre összeállított sémába illesztése.

22 Pierre dumoulin: Entre la Manne et l’Eucharistie, 95.
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5.5. Sötétség és világosság (Bölcs 17,1–18,4)

a negyedik antitézis újraértelmezi a sötétség csapását (Bölcs 17,1–21; vö. 
Kiv 10,20–23), és szembeállítja az Izraelre ragyogó Törvény világosságával 
(Bölcs 18,1–4).23 Új fényben olvassa újra a sötétség csapását, és az alexand-
riai zsidó közösség helyzetére alkalmazza. a sötétség, amely egykor bebo-
rította egyiptomot, a Hádész homályának majdani sötétségévé válik (vö. 
17,14.20–21), amely a gonoszokra vár. egyúttal azok számára, akik visszauta-
sítják, hogy a Törvény világossága beragyogja őket (18,4), a sötétség a belső 
vakság jelévé válik (vö. 17,21), amelyet a rossz lelkiismeret okozott (17,11). az 
egyiptomi mágusok félelme (17,12–13) vétkük nyilvánvaló következménye. 
az egyiptomiak és főleg a mágusok alakja mögött észre kell vennünk egy in-
tést, amely azoknak a zsidóknak szól, akik a misztériumkultuszok vagy má-
gikus praktikák után futkostak abban a hitben, hogy szabadulást nyernek 
(vö. Bölcs 17,7–10).

e nehéz, de lenyűgöző szövegben új módon kerül elő a kozmosz témája. 
ebben az esetben is az urat szolgálják a természeti elemek, a sötétség, hogy 
megbüntessék egyiptomot. a sötétség csapása nem más, mint a 11,5.16, majd 
a 16,24 versekben bemutatott alapelvek alkalmazása. a sötétség mellett fel-
tűnnek az állatok is (17,9–10), „vadállatok és kígyók”, amik a Bölcs 11,15-ben 
is szerepeltek. az egyiptomiak zoolátriája, ahogy láttuk, a kozmosz értelmé-
nek kiforgatása, ezért bűnhődnek azon teremtmények által, melyeket isten-
ként imádtak. Isten ítéletében a kozmosz továbbra is főszerepet kap. a sötét-
ség diptichonjában is visszatérnek a Bölcs 5,17–20 visszhangjai. az egész te-
remtés, még a legártalmatlanabb helyzetek is a félelem forrásai lesznek go-
noszok számára: így a légmozgás, a madarak dallamos éneke, a csordogáló 
víz, az állatok átvonulása és hangja, a hegyekről verődő visszhang, a gördülő 
sziklák, minden rettegést vált ki a gonoszokból (vö. Bölcs 17,18–19). Szerzőnk 
azonban arra törekszik, hogy hangsúlyozza: mindez nem másnak tulajdo-
nítható, mint rossz lelkiismeretnek. az egész kozmoszt fény árasztotta el, 
amely lehetővé tette mindenkinek, hogy békében éljen (17,20).

a Bölcs 17,20–21 szövege különösen fontos. amíg az egész kozmoszt 
(κόσμος) beragyogta a fényesség, egyiptom sötétségben van. ahogy koráb-
ban említettük, ez a gonoszokra váró majdani Hádész sötétségének „képe” 
(vö. 17,14). a Bölcs 17,1–18,4 szövege ezért eszkatologikus dimenziót nyer, 
amely még nyilvánvalóbb, ha a verbális és tematikus kapcsolódási ponto-
kat együtt tanulmányozzuk a könyv 2. és 5. fejezeteivel. az Izraelnek felra-

23 Vö. luca mazzinghi: Notte di paura e di luce. esegesi di Sap 17,1–18,4 (anBib 135), roma 1995; a koz-
mosz témájához lásd: 62–63; 200–201.
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gyogó Törvény világossága (18,4) „romolhatatlan” (ἄφθαρτον): az ember osz-
tályrésze a romolhatatlanság (ἀφθαρσία; vö. Bölcs 2,23–24), és a Törvény, a 
mannához hasonlóan garantálja azt. a kozmosz szerepe nem csupán törté-
nelmi, hanem eszkatologikus is (vö. Bölcs 5,17–20). ahogy a szerző már a 
legelején (vö. 1,13sköv.) kijelentette: a kozmosz pozitív valóság, és Isten vég-
ső ítélete nem a pusztulásra szánta; csak az istentelenekre terjed ki a sötét-
ség. a Bölcsesség könyve részben csatalakozik az apokaliptikus irányzathoz, 
bár lényeges pontokban különbözik attól: a szabadulás útjai igazából a koz-
mosz által adottak.24

6. a kozmosz feltárt jelentése (Bölcs 19)

6.1. A megújult teremtés

a 19. fejezetnek sokáig nem volt nagy jelentősége a Bölcsesség könyve ér-
telmezői számára. csupán Paul Beauchamp, Le salut corporel des justes et 
la conclusion du livre de la Sagesse híres tanulmányának köszönhető, hogy ez 
a szöveg fontos szerephez jutott a könyv egészének értelmezésében. a feje-
zet elejétől, a tengeren való átkelés leírásában (19,1–12), rendkívül egyértel-
mű a szerző szándéka: „az egész teremtés teljesen újjáalakult természeté-
ben, hogy parancsaid szolgálatára álljon, és gyermekeidet sértetlenül meg-
óvja.” (6. vers). Visszatér tehát a 11,5.16 és 16,24 versekben látott kozmológiai 
alapelv. a tengeren való átkelés leírásában azonban egy nagy, teológiai jelle-
gű újdonság tűnik fel. ahogy már deutero-Izajás szövegeinél történt, az át-
kelés megújult teremtésként jelenik meg, de egyúttal eszkatológiai szemlé-
letet is tükröz. Beauchamp szerint a teljes szakasz egyértelműen visszhan-
gozza a Ter 1,1–2,4 szövegét: például a szárazföld kiemelkedése (Bölcs 19,7b) 
emlékeztet a Ter 1,9-re; a zöld fű (Bölcs 19,7d) felidézi a Ter 1,11–13 verseket; a 
Bölcs 19,10–12 állatai a Ter 1,20–25-re utalnak, stb.25 a szodomitákhoz kap-
csolódó szakasz is (Bölcs 19,13–17), visszatérve a sötétség témájához, amelyet 
a Bölcs 17,1–18,4-ben már láttunk, a világosság és a sötétség teremtésének ké-
peihez kapcsolódik.

Úgy tűnik, hogy szerzőnk a 17. versben le akarja vonni a kozmoszról szó-
ló reflexiók következtetéseit: „a természeti elemek (στοιχεῖα) ugyanis elvál-

24 a Bölcsesség könyve és az apokaliptika közötti kapcsolat vitájához lásd maurice Gilbert: Sagesse 
de Salomon, 114, irodalomjegyzékkel.

25 lásd még maurice Gilbert: La relecture de Genese 1 à 3 dans le livre de la Sagesse, in La Création dans 
l’Orient ancien. Congrès de l’ACFEB, lille 1985 (lediv 127), cerf, Paris 1987, 323–344.
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toztak egymáshoz való viszonyukban, mint ahogy a húros hangszeren kü-
lönböző hangok váltakoznak, noha mindegyiknek zengése ugyanaz ma-
rad”. Így például: vízben lángol a tűz (19. vers), a lángoknak nem sikerül el-
égetniük a mannát (20. vers; lásd fentebb a Bölcs 16,17–27). e kijelentések 
mögött észre kell vennünk a kor kozmológiai tanainak reflexióját, arisztote-
lészi és sztoikus környezetben, de a kor általános kultúrájában is, vagy pél-
dául az orvostudomány világában is visszatükröződik az az általános meg-
győződés, hogy a kozmosz ellentétek egyensúlyán nyugszik.

a Bölcsesség könyve ismeri és feltételezi az efféle tanokat, mégsem vi-
tatja azokat, vagy emeli be akár teljes egészében, akár részben a saját érve-
lésrendszerébe. a 19. fejezet szövege inkább más üzenetet szeretne átadni. 
az ellentétek egybeesése (például a tűz és a víz) nem egy kozmosszal imma-
nens „világlélek” gyümölcse, hanem Isten közvetlen tevékenységéből fakad. 
a zenei párhuzam a 17. versben, bár néhány kifejezés homályos és nehéz le-
fordítani, feltárja szerzőnk szándékát. a teremtésben ugyanis minden elem, 
bár önmaga marad, megváltoztatja önnön jellegét, mégsem borítja fel a koz-
mosz harmóniáját. a kivonulás így Isten majdani beavatkozásának képe 
lesz, amely a teremtés megújulása által biztosítja az ember számára a halha-
tatlanságot, amelynek jele a manna (vö. Bölcs 19,21).

6.2. A kozmosz témája és a Bölcsesség könyvének teológiai egysége

a Bölcsesség könyvének 19. fejezete a könyv csúcspontja és válasz az 1,13–15 
versekben hallgatólagosan feltett kérdésre: ha a kozmosz jó és az üdvös-
ség eszköze Isten kezében, akkor honnan a rossz, hiszen az semmifélekép-
pen nem származhat Istentől (vö. Bölcs 2,23–24)? Továbbá: milyen lesz a 
Bölcs 5,17–20-ben meghirdetett ítélet? a 19. fejezet ragyogóan összefoglal-
ja az eszkatologikus reményeket (az igazak jövőbeli életének meghirdetése a 
könyv első részében) Izrael múltbeli történetével (a kivonulás). az üdvtör-
ténet és az eszkatológia közötti kapcsolatot kifejezetten a kozmosz képvise-
li. a kivonulás újraértelmezése a megújult teremtés szemszögéből, állandó 
hivatkozással a Ter 1-re, bemutatja, hogy a végső üdvösség a kozmosz által 
valósul meg. Isten történelmi beavatkozása a múlt során és az eljövendő üd-
vösség, amelyet megígért, a teremtés teológiájában kapcsolódik össze, amely 
a könyv egészének folyamán kirajzolódott.

eszerint a kozmosz témájának elemzése a könyv mélységes teológiai egy-
ségét tárja fel: „Isten a kozmosz által, a bölcsesség segítségével érhető utol. a 
történelem jól illusztrálja az univerzum szerkezetét, és az eszkatológia is eb-
ben a szerkezetben értelmezhető. az ember úgy jut üdvösségre, hogy megér-
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ti az univerzum szerkezetetét és ahhoz igazodik igazlelkűségében.”26 „a koz-
mosz értelme feltárult: Isten lelkének jelenlététől, a Bölcsességtől vezettetve, 
a kozmosz Isten barátainak életét szolgálja. a kozmoszt látva a Teremtő fel-
ismerésére juthatunk, sőt, a kozmosz Isten szolgálatában áll a vétkesek meg-
büntetésére és az igazak szabadulására. ez utóbbi igazolást nyert Izrael ala-
pító eseménye, a kivonulás során, és így lesz ez az utolsó napon is.”27
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