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ÚJraérTelmeZeTT TörTénelem a BölcS 11–19-Ben*

reflexió Izrael múltjára

a Bölcsesség könyvének harmadik része (Bölcs 11–19) a könyv talán legke-
vésbé olvasott szakasza, mégsem szabad ezért a legkevésbé fontos részének 
tartanunk.

1. a Bölcs 11–19 tartalma

röviden felidézzük a tartalmát. miután a Bölcsesség könyvének bölcs szer-
zője arról a sorsról beszélt, amely az igazakra és a gonoszokra vár (Bölcs 
1–6), a bölcsesség dicsérete után (Bölcs 7–10) Izrael múltjára reflektál azzal a 
hét példával, amelyet Izrael alapító történetéből, az egyiptomból való kivo-
nulás történetéből vesz.

e fejezeteken belül találunk két kitérőt, az egyik a mértékletességről és 
az isteni irgalom jelenlétéről (Bölcs 11,15–12,27), a másik pedig a bálványimá-
dásról (Bölcs 13–15) szól.

a Bölcs 11–19-ben felhozott példák valójában hét antitézis, amelyekben 
a Bölcsesség könyve megvilágítja azt az ellentétet, amely az egyiptomiakat 
sújtó büntetés és az izraelitáknak Istentől felkínált szabadítás között fenn-
áll. Bölcsünk a görög világban jól ismert irodalmi formát használ, az össze-
hasonlítást, ami olyan sajátos stílus, amellyel a szerző egy bizonyos erényt 
akar magasztalni (esetünkben a bölcsesség erényét). a múltból kiválaszt né-
hány alkalmas példát, hogy elógiumának tárgyát, ugyanazt az erényt illuszt-
rálja. Így a Bölcsesség könyve jellegzetesen görög stílusban reflektál a kivo-
nulás bibliai szakaszaira, kettős arcát mutatva így szerzőnknek, akinek cél-

* luca mazzinghi: una riflessione sul passato di Israele, PdV 5 (2003) 42–49. Fordította: Szabó 
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ja, hogy újra bemutassa Izrael népének hitét a görög kultúrától immár átita-
tott zsidóknak.

1.1. A hét antitézis vagy összehasonlítás

ahhoz, hogy a fejezetek olvasásához kulcsot adjunk, mindenekelőtt rövi-
den fel kell vázolnunk az antitézisek tartalmát, majd megkíséreljük megér-
teni a jelentésüket, hangsúlyozva a legjelentősebb szempontokat. az olvasó-
kat mindez remélhetőleg a bibliai szöveg elolvasására és további tanulmá-
nyozásra sarkallja.

1.1.1. az első antitézis: a víz, büntetés és szabadulás (Bölcs 11,6–14)
az első antitézist megelőzi egy rövid szöveg, amelyben feltűnik az az elv, 
amely a könyv teljes harmadik részét megalapozza:

„amivel ellenségeik bűnhődtek, 
az nekik áldást jelentett, amikor bajban voltak.” (11,5)

más szavakkal: az izraelitáknak a pusztában felkínált szabadulás éppúgy, 
mint az egyiptomiakat sújtó büntetés (a tíz egyiptomi csapás) a teremtett 
valóságok által történtek, amelyeket Izrael Istene arra használ fel, hogy 
egyeseket megszabadítson, másokat pedig megbüntessen. az első példa a 
víz példája; az egyiptomiaknak a nílus vize vérré változott (Bölcs 11,6–8; vö. 
Kiv 7,17–24); az izraeliták számára azonban az Úr vizet fakasztott a sziklából 
a pusztában (Bölcs 11,9–10; vö. Kiv 17,1–7; Szám 20,7–13).

1.1.2. a második antitézis: az idegesítő állatok és a fürjek (Bölcs 16,1–4)
ebben a rövid szövegben a Bölcsesség könyve szembeállítja az egyiptomia-
kat gyötrő békák, szúnyogok és legyek általi csapást (Kiv 7,26–8,11; 8,12–15; 
8,18–28) az izraelitáknak a pusztában éhségük csillapítására juttatott fürjek-
kel (Kiv 16,9–13).

1.1.3.  a harmadik antitézis: a kígyók és a sáskák csapása (Bölcs 16,5–14)
a sáskák csapása (Kiv 10,1–20) szemben áll a pusztában lévő kígyók epizód-
jával és az izraeliták bronzkígyó általi szabadulásával (Szám 21,4–9). ebben 
a szövegben érdekes témák kerülnek elő: a kivonulástól immár távoli ese-
ményekre vonatkozó reflexió arra tanítja az izraelitákat, hogy az üdvösség 
kizárólag Isten szavából fakad (vö. Bölcs 16,12). a kivonulás eseményei így 
érvényes és időszerű tanítássá válnak minden idők zsidó embere számára. 
de többről van itt szó! annak hangsúlyozását, hogy a mérges kígyók halá-
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los marásából egyedül Isten képes meggyógyítani, a hellenista világban gya-
kori „gyógyító istenek” kultusza elleni polémia keretében szükséges olva-
sunk. Továbbá a diptichon záró versei (Bölcs 16,13–14), amelyek kiemelik 
Isten hatalmát az élet és a halál fölött, megértetik velünk, hogy bölcsünk 
hogyan reflektál a múltra és gondol ugyanakkor arra a jövőre, amely az iga-
zakra vár, az eljövendő örök életre, amelyet a könyv első része már meghir-
detett (Bölcs 1–6).

1.1.4. a negyedik antitézis: a jégeső és a manna (Bölcs 16,15–29)
a szövegben a Bölcsesség könyve a kivonulás hetedik csapását, a jégesőt (vö. 
Kiv 9,13–35) szembeállítja a manna ajándékával (vö. Kiv 16,36). az alapelv 
megfogalmazása különösen fontos:

„a teremtett világ ugyanis, amely neked, a Teremtőnek engedelmeskedik, 
a bűnösök fenyítésére fokozza erejét,  
de lecsillapszik, hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak.” (Bölcs 16,24)

ez további illusztrációja a Bölcs 11,5-ben kifejezett alapelvnek: az üdvös-
ség, akárcsak a büntetés, a teremtett valóságon keresztül éri el az embert. a 
manna Isten fiai felé tanúsított jóságának példája (vö. 16,2), valamint felhív-
ja a figyelmet arra, hogy az embernek mindig hálát kell adnia az Úrnak (vö. 
16,28). olyan fontos témáról van tehát szó, amely a Bölcsesség könyvének 
harmadik részét jellemzi. a manna a könyvben egyenesen a halhatatlanság 
szimbólumává válik majd.

1.1.5.  az ötödik antitézis: félelmes és világosságos éjszaka (Bölcs 17,1–18,4)
a Bölcsesség könyve az ötödik antitézisben szembeállítja a sötétség csapását 
(Kiv 10,21–23) a világossággal, amely Izraelre ragyog. a „romolhatatlan”, el 
nem múló világosság, vagyis az örök élet forrása (vö. főleg Bölcs 18,4) szöve-
günkben a mózes által közvetített, Izraelnek adott Törvény világossága, az 
a világosság, amelyet Isten éppen Izrael által ragyogtat fel az egész világ szá-
mára. Viszont a sötétség, amelyben az egyiptomiak merülnek el, mintegy az 
alvilág sötétségének elővételezéseként jelenik meg, amely egy napon lesújt a 
gonoszokra (vö. 17,14–15 és főleg a 17,21).

az antitézisben nyilvánvaló, hogy szerzőnk a kivonulás eseményeit az 
ember szabadulására vagy elítélésére vonatkozóan az eljövendő valóság jele-
iként értelmezi. az antitézisből nem hiányoznak másféle aggodalmak sem: 
a 17,11-ben tűnik fel a lelkiismeret első bibliai leírása, amely itt egyfajta belső 
tanúvá válik, ami emlékezteti az embert helytelen életvezetésére; a 17,12–13-
ban találjuk a félelem egyetlen bibliai meghatározását, azt a félelmet, amely 
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a manna

a manna témája a negyedik diptichonban kerül elő, ahol jégeső hullott az egyiptomi-
akra (Bölcs 16,15–19), és szemben áll Izraelnek a pusztában adott ajándék a Kiv 16,1–36 
elbeszélése szerinti reflexiójával. a Bölcs 16,20–29 szövegében a manna rendkívül kü-
lönleges „anyagként” tűnik fel, egyszerre mennyei és földi, embereknek felkínált „an-
gyalok kenyere” (16,20). a manna Isten válasza az ember szükségleteire, olyan ele-
del, amely lehetővé teszi az embernek, hogy megízlelje magának Istennek az édessé-
gét (16,21). ugyanakkor jele az Isten szolgálatában az igazakkal szövegségre lépett vi-
lágnak (16,17.24), Isten igéjének (16,26) és annak, hogy folyamatosan hálát kell adni 
neki (16,28).

Fontosabb az a mannára való utalás, amely a Bölcsesség könyvének egészét zárja a 
19,21-ben, a megújult teremtésnek szentelt rövid szövegegység végén (Bölcs 19,18–21). 
az olasz Katolikus Püspöki Konferencia által jóváhagyott bibliafordítás (ceI) a 
mannát úgy mutatja be, mint „valamiféle égi eledelt”. a Bölcsesség könyvének görög 
szövege valójában azt mondja: „ambrózia eledel”. az ambrózia a görög mitológiában 
az istenek nektárja, olyan eledel, amely az olümposzon élő isteneknek lehetővé teszi, 
hogy megőrizzék romolhatatlanságukat, vagyis, hogy halhatatlanok maradnak, hogy 
nem érinti őket a halál romlása. a Bölcsesség könyvének szerzője nagy bátorsággal 
kölcsönzi ezt a nyelvezetet és a mannára vonatkoztatja. Izraelnek a pusztában Istentől 
felkínált eledele így bölcsünk szemléletmódjában a romolhatatlanság eledelévé válik, 
vagyis a feltámadás és az örök élet eledelévé.

a manna témájának bemutatott gazdagsága a Bölcsesség könyvében két fontos újszö-
vetségi szöveget készít elő: az élet kenyeréről szóló beszédet (Jn 6), valamint Pálnak a 
kivonulásra adott reflexióját, ahol „szellemi ételről” beszél (1Kor 10,1–6). mind János, 
mind Pál a Bölcs 16,20–29 szövegét tarthatta szem előtt. ugyanakkor bizonyos, hogy 
a Bölcs 16,20–29 verseit felhasználják majd az egyházatyák és a liturgikus hagyomá-
nyok, mint az eucharisztia próféciáját és előképét. Ismeretes, hogy a szentségimá-
dások végén énekelt katolikus ének szövege szinte teljesen megfelel a Bölcs 16,20 la-
tin változatának:

„Panem de coelo praestitisti eis, 
omne delectamentum in se habentem.”

a manna fényében, úgy, ahogy a Bölcsesség könyve ábrázolja, az eucharisztia is a te-
remtett világban elhelyezett jelként tűnik fel, mennyei és egyúttal földi eledelként, 
amely válaszol az ember összes vágyakozására, Isten Igéjétől elválaszthatatlan ele-
del és csúcspontja minden lehetséges hálaadó imának, amelyet az ember elmondhat 
Istennek a tőle kapott ajándékokért.
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megelőlegezi ebben az életben a gonoszokra váró eljövendő büntetést. 
Továbbá a 17,7–10 versekben egyértelmű polémia jelenik meg a mágusok-
kal. a Bölcsesség könyve szerzője valójában nem azokra a mágusokra gon-
dol, akikről a Kivonulás könyve beszél (vö. Kiv 7), hanem, akik elárasztották 
alexandriát a Kr. e. 1. században, abban a korban, amelyben szerzőnk ír. a 
mágusok például azt hitték, hogy uralják az „elkerülhetetlen végzetet” (vö. 
Bölcs 17,17), de ők is a sötétség foglyai lesznek. ezáltal a sötétség csapását ak-
tualizálja az alexandriai zsidó közösség helyzetének megfelelően.

1.1.6. a hatodik antitézis: Húsvét éjszakája (Bölcs 18,5–25)
a Húsvét éjszakájához kapcsolódó leírás (vö. Kiv 12,1–13,16) szembeállítja 
az egyiptomi elsőszülöttek halálának epizódját az izraeliták húsvéti ünnep-
lésével. a záróversek (Bölcs 18,20–25) viszont arra a szabadulásra utalnak, 
amelyet az izraeliták áron közbenjárásának köszönhetnek (a Szám 17,6–15-
ben elbeszélt epizód). ebben az antitézisben különösen feltűnő egyrészt a 
húsvéti ünneplésnek tulajdonított fontosság, amely immár alexandriában 
is Izrael vallási életének szíve, másrészt az egyiptomiakat sújtó büntetés ke-
ménysége (vö. a 18,14–19 szövege). Jóllehet a Bölcsesség könyve többször 
hangsúlyozza Isten irgalmasságát, az egyiptomi elsőszülöttek halála (mint 
az előző, sötétségről szóló fejezet esetében) a büntetés megelőlegezésének 
jele, amely életük végén vár a gonoszokra.

1.1.7. a hetedik antitézis: átkelés a tengeren (Bölcs 19,1–12)
az utolsó antitézis zárja a növekvő drámaiságú, hét részből álló, egymással 
szemben álló események összehasonlításának sorozatát. Újraolvasva a ten-
geren való átkelés történetét (vö. Kiv 14) szerzőnk szembeállítja az egyipto-
miak Vörös-tengerben bekövetkezett halálát (19,1–5) azzal a szabadulással, 
amelyben a tengeren sértetlenül átkelő izraeliták részesültek (19,6–9). Ismét 
visszatér a teremtés témája, amely aláveti magát Isten parancsainak az em-
ber üdvösségéért:

„az egész teremtés újjáalakult ugyanis természetében, 
hogy egészen különös parancsoknak engedelmeskedjék, 
hogy gyermekeid sértetlenül megmaradjanak.” (Bölcs 19,6)

lényeges elem, amely ezt a szövegegységet jellemzi, az a mód, ahogyan a 
könyv bölcs szerzője összekapcsolja a Kiv 14 elbeszélését a Ter 1 ismert szö-
vegével, a teremtés nagy himnuszával. ez különösen fejezetünk 11–12. ver-
seiben nyilvánvaló. Ily módon szerzőnk egyesíti Izrael múltjának történelmi 
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reflexióját (kivonulás) a teremtésről szóló reflexióval. a fejezet utolsó verse-
inek értelmezésében a kivonulás új teremtésként jelenik meg.1

a Bölcs 19,13–17 szövegében a bölcs szerző az egyiptomiakat gonoszabb-
nak tekinti Szodoma lakóinál is, akikről lót kapcsán a Ter 19 beszél; az 
egyiptomiak nem tudták az idegeneket befogadni. ezekben a versekben egy 
rendkívül időszerű probléma merül fel: az alexandriai zsidók polgárjogának 
kérdése. az érintettek úgy érezték, hogy kiveti őket az a társadalom, amely-
ben éltek, és jogaik elismeréséért küzdöttek.

a fejezet záróverseiben (19,18–21) azonban a teremtés témája az, ami erő-
teljesen kiemelkedik. egy zenei hasonlatot felhasználva a kivonulás esemé-
nyei a szakadatlanul megújuló teremtés jeleiként tűnnek fel előttünk. az Úr 
mindig új harmóniát teremt a világban hívei javára.

a továbbiakban felkínált rövid panoráma fényénél szükséges reflektál-
nunk a Bölcs 11–19 tartalmára.

2. az időszerűvé tett kivonulás: a jelennel magyarázott múlt  

ezek a fejezetek mindenekelőtt egy már létező bibliai szöveg, az egyiptomi 
kivonuláshoz kapcsolódó elbeszélések feletti meditációk. Bölcsünk kiindu-
lópontja ezért, ahogy a Bölcsesség könyvének többi részében is, Isten szava. 
a könyv szerzője azonban nem szorítkozik a már létező szövegek ismétlésé-
re. Újra felkínálja a kivonulás elbeszélését az alexandriai zsidóknak, hang-
súlyozva annak teljes aktualitását. Szerzőnk azt a technikát alkalmazza, 
amit héberül midrásnak („keresés, tanulmányozás”) neveznek, és amely a 
bibliai szövegek a jelen helyzet figyelembevételével történő újraértelmezésé-
nek sajátos módszere, hogy Isten igéjének örök időszerűségére rávilágítson.

ennek érdekében a Bölcsesség könyve a kivonulás korának izraelitáit a 
Törvényhez hűséges azon izraeliták (az „igazak”) modelljévé teszi, akik már 
a könyv első részében megjelentek (Bölcs 1–6), és ellenkezőleg, az egyipto-
miakat azoknak a „gonoszoknak” modelljévé avatja, akiket például a Bölcs 
2 és 5 fejezetekben hitehagyó zsidókként mutatott be. Továbbá a Bölcs 11–19. 
fejezetekben egyértelműen kirajzolódik, hogy szerzőnket érdeklik a Kr. e. 
1. század végi alexandriai zsidó közösség problémái; mint például a kísér-
tés arra, hogy a kor kultuszait kövessék, főleg a mágiát és a misztériumkul-
tuszokat (mindez különösen egyértelmű a Bölcs 17-ben). de nem csak er-
ről van szó. Bölcsünk többször kölcsönzi a hellenisztikus kulturális világ jel-

1 a 19. fejezetről lásd marino dell’omo: creazione, storia della salvezza e destino dell’uomo. Il 
significato e l’attualità spirituale del capitolo 19 della Sapienza, Rivista Biblica Italiana 37 (1989) 317–
327.
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legzetes kifejezéseit és az elérhető fogalmakkal megkísérli megfogalmazni 
a bibliai üzenetet az immár görög kulturális környezetben nevelkedett zsi-
dók számára is.

azzal zárhatjuk gondolatmenetünket, hogy a Bölcs 11–19 mindenekelőtt 
Izrael múltjának újraértelmezése azon közösség jelenének fényében, amely 
számára a könyv íródott. mindez számunkra is példát ad, hogyan kell min-
dig olvasnunk a Szentírást: folyamatosan a mára, a jelen helyzetünkre irá-
nyuló tekintettel. erre a helyzetre kell átültetnünk a múltban született, de 
mindig időszerű üzenetet, mert az Isten igéje.

3. a múlt, amely megalapozza a jövőt

nem csupán a múltat értelmezi újra a jelen fényében, hanem a múlt a jövő 
megalapozására is szolgál. a 11–19. fejezetekben valóban folyamatos utalást 
találunk a Bölcsesség könyvének első részére (Bölcs 1–6). már láttuk, pél-
dául a harmadik és ötödik diptichonban, hogy Izrael múltjának reflexiója 
egyúttal visszautal az üdvösségre vagy a büntetésre, amely az igazakra, illet-
ve a gonoszokra vár. rendkívül fontos fogalomról van tehát szó.

aki csak a könyv első felét olvassa, könnyen az a benyomása támadhat, 
hogy a szabadulás, akárcsak a büntetés, olyasvalami, amire a jövőben és a 
történelmen kívül számítunk (vö. például Bölcs 3,1–9). a Bölcsesség könyvé-
nek zárófejezetei éppen ennek a benyomásnak az eloszlatására szolgálnak: a 
szabadulás és a büntetés valójában Izrael történetéből indul ki. csak azután 
lehet az emberiség jövőjéről beszélni, miután elgondolkodtunk a múlt ese-
ményein, amelyekben már megnyilvánult Isten üdvözítő cselekvése. Isten 
múltbeli cselekvése az, amely megalapozza a jövőre irányuló reményt.

a Bölcsesség könyve feltölti azt a történelem és az üdvösség közötti sza-
kadékot, amely gyakran irányítja gondolkodásunkat. az ember szabadulása 
nem olyasmi, amit Isten egy olyan feltételezett jövőben kínál majd fel, amely-
ben a történelemnek vége szakad. az eljövendő üdvösség nem más, mint an-
nak az üdvözítő munkálkodásnak a kiterjesztése, amelyet Isten már Izrael 
alapítóeseményénél véghezvitt, amikor a népet kivezette egyiptomból.

egyébként már a Bölcs 10 kimutatta, hogy az isteni bölcsesség már az 
emberiség kezdete óta tevékenyen jelen van, ádámtól egészen mózesig. 
Isten a kivonulás során megnyilvánult üdvözítő cselekvésében, abban a cse-
lekvésében, amelyet a jövőben fog beteljesíteni az igazaknak fenntartott fel-
támadásban, fontoljunk meg egy további szempontot, amely a Bölcsesség 
könyvének harmadik felében, ahogy már láttuk, valóban alapvető: a koz-
mosz, pontosabban a teremtett világ szerepét.
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4. a kozmosz szerepe: teremtés és szabadulás találkozása

a Bölcs 11–19 hét antitézisében Isten felhasználja a kozmosz elemeit, hogy 
egyeseket megjutalmazzon, másokat pedig megbüntessen a Bölcs 11,5-ben el-
hangzott és a 16,24-ben megismételt alapelvnek megfelelően. megjegyeztük, 
hogy a könyv a megújult teremtés gondolatával zárul, amely összekapcsolja 
a kivonulás szövegeit a teremtéshez kapcsolódó szakaszokkal (Ter 1).

Így a Bölcsesség könyvének szerzője megerősíti azt, amit már a könyv 
elején (vö. Bölcs 1,12–15) ünnepélyesen bejelentett, hogy

„a világ teremtményei az üdvösségre szolgálnak” (Bölcs 1,14).

a teremtett világ ezért olyannyira szorosan kapcsolódik az üdvtörténethez, 
hogy a könyv harmadik részében központi szerephez jut. mindez azt jelen-
ti, hogy a Bölcsesség könyve szerzője számára a kozmosz nem negatív való-
ság, amivel harcolni, vagy ami elől menekülni kell, hanem mindaz, ami lé-
tezik, igazából az életért van, és Isten szeretetének jelét viseli magán (lásd a 
Bölcs 11,24–12,1).

a teremtés nem más, mint az üdvösségtörténet első cselekedete, és csak 
a teremtés által van üdvösség is. a Bölcsesség könyve így szoros kapcsolatot 
teremt a történelemre fordított figyelem (folyamatosan visszautal a kivonu-
lásra, amelyet az alexandriai zsidó közösség jelen helyzetének fényében ér-
telmez), valamint a teremtésre és az ember eljövendő üdvösségére fordított 
figyelem között.2

a mai hívő ember gyakran harcol a világ ellen, és az üdvösséget a törté-
nelmen kívül, vagy azon túl keresi. a Bölcsesség könyve viszont az eljöven-
dő feltámadást Izrael múltjára, és a teremtett világ pozitív értékére alapoz-
za, és így mindig időszerű mondanivalót kínál számunkra

5. Isten munkálkodásának ünneplése

egy végső szempontot is szükséges még hangsúlyoznunk. a Bölcsesség 
könyvének harmadik részét, úgy tűnik, két, Isten dicséretére történő uta-
lás veszi körül:

„Így kifosztották az igazak az istenteleneket, és magasztalták, uram,  
 a te szent nevedet, 
és egy szívvel-lélekkel dicsérték oltalmazó kezedet. 
mert a bölcsesség megnyitotta a némák száját és megoldotta a gyermekek  

2 Vö. luca mazzinghi: a kozmosz a Bölcsesség könyvében, Studia Biblica Athanasiana, vol. 15 (2014) 
37–57.
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nyelvét.” (Bölcs 10,20–21) 
„legelésztek, mint a lovak, és szökelltek, mint a bárányok, 
és dicsértek téged, uram, aki megmentetted őket.” (Bölcs 19,9)

ezekben a szakaszokban feltűnik a „dicsérni” ige, amely az egész könyvben 
kétszer fordul elő. Továbbá az antitézisekből nem hiányoznak az Úrhoz for-
duló, tegező („te”) megszólítások, amelyek mindannyiszor Izraelhez kap-
csolódnak (vö. például: Bölcs 16,2.7–8.12 stb.; 17,1).

a dicséretnek ezt a dimenzióját nem szabad alábecsülnünk. a kivonu-
lás eseményeire adott reflexió azzá válik, amit örvendetesen a „kivonulás 
himnikus anamnézisének” definiálhatunk,3 más szóval liturgikus jellegű 
„emlékezésnek”. az „anamnézis” szó a liturgiát idézi fel. „anamnézist” vé-
gezni nem egyszerűen azt jelenti, hogy valamit az emlékezetembe idézek, 
hanem, hogy jelenvalóvá, időszerűvé, hatékonnyá teszem azt, amire emlé-
kezem.

a Bölcs 11–19 olvasói nem szorítkoznak arra, hogy a múltra emlékezze-
nek, hanem, ahogy már említettük, a szakasz a múltat a jelen fényében ol-
vassa újra, és tulajdonképpen elővételezi az egész emberiség jövőjét is. a 
Bölcs 11–19 olvasata annak az Istennek az ünneplésévé és dicséretévé válik, 
aki teremt és szabadulást ad, aki soha nem hagyja magára népét, annak az 
Istennek az ünneplésévé és dicséretévé, akihez a Bölcsesség könyvének utol-
só megszólítása fordul: 

„mindezekben ugyanis naggyá és dicsővé tetted, uram, népedet, 
soha sem feledkeztél meg róla, és mindig és mindenütt vele voltál.” (Bölcs 19,22)

3 a témát tekintve fontos tanulmány: maurice Gilbert: I modi di rivolgersi a dio nell’anemnesi 
dell’esodo (Sap 10–19), in uő: La Sapienzia di Salomone, vol. 1., adP, roma 1995, 191–218.




