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„HIrTelen éS VáraTlan Félelem  
KerÍTeTTe őKeT HaTalmáBa” 

a GonoSZoK Félelme a BölcS 17-Ben*

A félelem (φόβος) főnév ötször fordul elő a Bölcsesség könyvében (5,2; 17,6.12.15; 
18,17), hozzá kapcsolódik a „félni” (φοβοῦμαι, ἐκφοβοῦμαι) ige a 8,15; 11,19; 
18,9.19; 18,25 helyeken. Főleg a Bölcs 17,1–18,4 szövege, a „sötétség diptichonja” fö-
lött elidőzve, a tanulmány három, pszichológiai, etikai és teológiai/eszkatológiai 
dimenzióban világítja meg a félelmet a Bölcsesség könyvében. A félelem az ér-
telem veresége, az elkövetett hiba jele, és a jövőbeni büntetés elővételezése, amely 
azokra a gonoszokra vár, akik elhagyták az Urat. A Bölcsesség könyve 2. és 5. fe-
jezetében a gonosz félelme mindenekelőtt a haláltól való félelem. A Bölcs 18,1–4 
szövege a Törvény fényében mutatja a kiváltságos utat az összes félelem legyő-
zésére.

1. Bölcs 17,1–18,4: a sötétség diptichonja

a Bölcs 17,1–18,4 szövege jól körülhatárolt irodalmi egységet alkot a 
Bölcsesség könyvének harmadik részében. egész pontosan az ötödik anti-
tézis azon hét ellentét közül, melyeken keresztül a névtelen bölcs, a könyv 
szerzője reflexiót kínál az olvasóknak a kivonulás eseményeiről. a hét keret-
ben a Bölcsesség könyve szembeállítja az egykor egyiptomiakkal történteket 
az Izraelnek juttatott szabadulással, újraolvasva így a kivonulás eseménye-
it és az első század végi alexandriai zsidók új helyzetére alkalmazva azokat. 
az egyiptomiak szerzőnk azon kortárs zsidóinak jelképévé válnak, akik el-
hagyták atyáik hitét, engedve a hellenisztikus világból érkező kísértéseknek, 
főleg a misztériumkultuszok sugallatainak vagy a mágikus rítusok könnyű 
útjának. a pontos kozmológia fényébe állított, Izrael múltjára adott reflexió 

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: luca mazzinghi: „un improvviso e inatteso timore si era 
riversato su di loro”. la paura dei malvagi in Sap 17, Parola Spirito e Vita 33 (1996/1) 81–92. Fordította: 
Szabó Xavér oFm.
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kapcsolódik a könyv első részéhez (Bölcs 1–6), az első hat fejezetben említett 
eszkatologikus remények a történelemben és a kozmoszban gyökereznek.

az ötödik diptichon szövege (Bölcs 17,1–18,4) lényegében a sötétség csa-
pásának újraolvasása (vö. Kiv 10,21–23). a sötétség, amelyről a bibliai elbe-
szélés beszél, mély szimbolikus dimenziót, mindenekelőtt pszichológiai di-
menziót nyer: a sötététségbe merült egyiptomiak a félelem prédájául esett 
gonosz jelévé válnak. másrészt a sötétség etikai dimenzióval is rendelkezik: 
a sötétség az egyiptomiak bűnének és büntetésének a jele. ebből a szem-
pontból a sötétség még eszkatologikus távlatot is nyer, a gonoszokra váró 
holtak birodalma eljövendő sötétségének „képévé” (εἰκών) válik (vö. főleg a 
14. és 21. versek). e „gonoszok” mögött nem csupán a Kivonulás könyvének 
egyiptomijait kell látni, hanem főleg a korábban már említett hitehagyó, va-
gyis a hitehagyással megkísértett alexandriai zsidókat.1 

a sötétség diptichonjának súlyos, a legtöbb esetben a kommentátorok 
által is figyelmen kívül hagyott szövegéből megkísérlem megvilágítani a fé-
lelem dimenzióját, kezdve a legfontosabb szakasszal (Bölcs 17,12–13), ahol a 
félelem első (és egyetlen) definíciójával találkozunk a Szentírásban. a meg-
határozás ugyan rendkívül érdekes, sajnos azonban jóformán ismeretlen.2

2. Bölcs 17,11–12: a sötétség meghatározása

2.1. A szöveg problémái és eredete

a Bölcs 17,11–11 szövegében, amely önálló perikopát alkot, szerzőnk rávilágít 
a mágikus művészetek tehetetlenségére és a mágusok azt követő, teljes mér-
tékben igazolatlan félelmére (vö. 10. vers). a 11. versben, amely a lelkiismeret 
első bibliai említését hozza, a mágusok félelmét látjuk, még általánosabban 
az összes gonosznak a saját lelkiismerete által (annak a tudata, hogy rosszat 
tettek) keltett félelmének következményét.

a 11–12. vers így határozza meg a félelmet:

1 első közelítésben a Bölcsesség könyvéhez kapcsolódó általános kérdések tisztázásához lásd J. 
Vilchez lindez: Sapienza, Borla, roma, 1990. a Bölcs 17,1–18,4 szövegéhez hadd utaljak saját mun-
kámra: luca mazzinghi: Notte di paura e di luce. Exegesi di Sap 17,1–18,4, anBibl 134., Pontificio 
Istituto Biblico, roma, 1995.

2 az egyetlen munka, amely kifejezett a Bölcs 17,12–13 versekkel foglalkozik: Giuseppe Scarpat: una 
singolare definizione della paura (Sap 17,11ss), in Vittorio enzo alfieri (a cura di): Sapienza antica. 
Studi in onore di domenico Pesce, Facoltà di magistero – università degli Studi di Parma, Franco 
angeli editore, milano, 1985, 261–268. Vö. főleg luca mazzinghi: Notte di paura e di luce, 111–127.
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„a félelem nem más mint az értelem támogatásának elárulása; a bensőben a rossz elő-
relátásának vereséget szenvedett képessége, amely nagyobbnak tekinti saját tudatlan-
ságát a gyötrelmet kiváltó oknál.” (saját fordítás)3

a szöveg nem könnyű és a jelenlegi modern fordítások sem nyújtanak nagy 
segítséget. anélkül, hogy belemélyednék az exegetikai részletekbe, arra szo-
rítkozom, hogy kiemeljek néhány fontos elemet a szöveg megértéséhez.

a) a félelem úgy jelenik meg, mint az „értelem” (λογισμός) „árulása” 
(προδοσία). a szöveg jellegzetesen katonai nyelvezetet használ: epi-
kureus képet alkalmazva ostromlott erődítmény összeomlásaként, 
vereségként írja le a félelem valóságát, vagy még inkább, mint a raci-
onális képességek feladását.

b) a félelem továbbá a προσδοκία veresége, vagyis „annak a képesség-
nek a legyőzetése, amely »képes megsejteni a rosszat«”. az értelem 
ugyanis nem fél, amikor képes előre felmérni az akár negatív ese-
ményeket is; ellenben a félelem az, amikor az események értékelé-
sének képessége elvész, és ennek következményeként a szokványos 
valósággal szemben megszületik egyfajta igazolatlan szorongás (vö. 
Bölcs 17,10.18–19).

c) a félelem meghatározásába ily módon belép egy harmadik elem: 
a tudatlanság (ἄγνοια), a félelmet kiváltó oknak a nem tudása. ez 
a tudatlanság sokkal súlyosabb, mint a félelmet kiváltó közvetlen 
anyagi ok; így a sötétség csak a félelem külső oka, amelynek belső 
gyökerei sokkal mélyebbek.

d) a következő versekben (17,14–15) előkerül egy másik elem is, amely 
a félelmet jellemzi: a kiszámíthatatlanság. a félelem a mágusokat 
valóban „hirtelenül és váratlanul” keríti hatalmába. ugyanez a – va-
lószínűleg Thuküdidésztől (2,61,3) kölcsönzött – melléknévpár az, 
amely megerősíti, hogy a bölcs nem retten meg attól, ami hirtelen 
és váratlanul jön; a félelem azonban – éppen azért mert elszakad az 

3 a szöveget a magyar bibliakiadások a következőképpen adják vissza: a Magyar Bibliatársulat fordí-
tásában: „mert nincs jelentősége a félelemnek, hacsak nem hagynak cserben a mentő ötletek, ami-
kor pedig belül már megfogyatkozik a reménység, többet nyom a latban a gyötrelemre okot adó ta-
nácstalanság.” a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat fordítása: „a félelem ugyanis nem egyéb, 
mint a segítség gondolatának feladása. minél gyengébb tehát belül a remény, annál kínosabbnak 
érzik a bizonytalanságot a csapás forrása felől.” a Szent István Társulat fordításában: „a félelem 
ugyanis nem egyéb, mint lemondás a segítségről, amit a megfontolás nyújt. minél erőtlenebb a szív-
ben (a segítség) várása, annál kínosabbnak érzi az ember, hogy nem ismeri gyötrelme okát.” az ért-
hetőség kedvéért, érdemes egy értelem szerinti fordítással is próbálkoznunk: a szorongás nem más, 
mint az értelem segítségéről való lemondás, amikor nem tudjuk és nem is akarjuk előrelátni (meg 
sem próbáljuk előre felmérni) a közelgő rosszat. (a fordító megjegyzése.)
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értelemtől – az előre nem látott elfogadására irányuló képesség hi-
ánya.4

az Ószövetség további részében nincsenek ehhez hasonló meghatározások 
a félelemről, bár néhány, a félelemhez kapcsolódó téma gyakran megjele-
nik. Valóban vannak olyan ószövetségi szakaszok, amelyek a félelmet úgy ír-
ják le, mint amikor az ember elveszti az eszét, és ezzel elszakad a valóságtól. 
Gondoljunk a Kiv 14,11–12 vagy az Iz 19,3 versekre: a félelembe esett izraeli-
ták felnagyítják a veszélyt vagy irracionálisan mágusokhoz és jövendőmon-
dókhoz futnak.5 Könnyedén ki lehetne mutatni, hogy a Bölcsesség könyve 
mindenekelőtt független a görög forrásoktól, főleg a félelem jól ismert pla-
tóni definíciójától („várakozás [προσδοκία] a jövőbeli rosszra”, lakhész 198b; 
Timaiosz 70c), amely sztoikus környezetben többször előkerül. Fent emlí-
tettem lehetséges epikureus reminiszcenciákat. de szintén könnyedén ki le-
hetne mutatni, hogy a Bölcsesség könyve nem tesz mást, mint felhasznál-
ja annak a kulturális környezet saját nyelvezetét és témáit, amelyben maga 
is íródott. a Bölcs 17,11–12 szövege nem szándékozik a félelemről egyfajta fi-
lozófiai meghatározást adni, inkább a nyelvezetet hasznosítva akar eredeti 
üzenetet felkínálni hallgatóságának.

2.2. A Bölcs 17,11–12 üzenete

elsőként ismét emlékeztetnünk kell arra, hogy a félelem meghatározása 
közvetlenül a 11. verset követi, amelyben szerzőnk bevezeti a rossz megté-
teléről belsőleg tudó, vagyis vádoló lelkiismeret témáját. a félelemnek van 
egy elsődleges, nyilvánvaló gyökere: tudatosság a saját gonoszságról. a 
Bölcsesség könyvének eredetisége nem abban áll, hogy a félelmet lélekta-
ni szempontból a gonosz ember által véghezvitt rossz cselekedetekkel ösz-
szekapcsolva mutatja be, hanem az ember bensőjében a vádoló lelkiisme-
ret jelenlétének közvetlen következményeként látja. a félelem így egyfajta 
vészharang az ember számára; akkor is, ha a gonosz nem akarja beismer-
ni vétkét,6 a félelem, amely elkerülhetetlenül érezhető, a bensőben a lelki-
ismeret jelenlétének a jele, amely a saját felelősségre hívja fel a figyelmet. 

4 éppen ilyen képességgel dicsekszenek a mágusok. a halállal szembeni félelem (vö. 14. vers) jele a 
mágikus művészet valamennyi törekvése vereségének. az egész 17. fejezeten egyébként végigvonul a 
hellenisztikus-római kor egyiptomára jellemző mágikus rituálék elleni polémia.

5 ezekhez és más, a félelemhez kapcsolódó ószövetségi szakaszokhoz kiváló és nélkülözhetetlen 
munka: Bruna costacurta: La vita minacciata. Il tema della paura nella Bibbia ebraica, anBibl 119., 
Pontificio Istituto Biblico, roma, 1988.

6 Vö. Bölcs 17,3: „azt hitték, hogy titkos bűneikkel megbújhatnak a feledés sötét leple alatt, de szétszó-
ródtak, iszonyú döbbenet kerítette őket hatalmába, és rémképek ijesztgették őket.”
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„Valamiképpen a gonoszság valóban nyomorult dolog, amikor önmaga ta-
núságtétele ítéli el: azzal, hogy saját lelkiismeretét elnyomja, csak többszö-
rösére növeli a nehézségeket” (17,10). a félelem így mindenekelőtt egyszerre 
lélektani és etikai szereppel bír.

a 11–12. versekben előkerülő néhány elem megengedi, hogy előrelépjünk 
és kijelentsük: szerzőnk érdeklődése sokkal több, mint egyszerű pszicholó-
giai és etikai érdeklődés. a tudatlanság, amire a 12. versben céloz, feltűnik 
a Bölcs 14,22-ben: „megtévedtek Isten ismeretében”, „tudatlanságban vol-
tak Isten felől”. az „előidéz/kivált” ige (παρέχω) a Bölcs 16,20 és 18,3 versek-
ben (az ige másik két előfordulása a könyvben) szintén Istenre utal. a Bölcs 
17 gonoszai azok, akik azt gondolták, hogy elrejtőznek az isteni Gondviselés 
elől (vö. 17,2–3). Szövegünk a maga teológiai dimenziójában érti a félelmet: 
a saját értelem árulása, irracionalitás, amely – ahogy láttuk – a félelem első 
mutatója, az Istentől való eltávolodás közvetlen következménye. ez az össze-
kapcsolás rendkívül fontos: a félelem valóban, lényegét tekintve némiképp 
ésszerűtlen, az értelem és az értelem azon képességének a veresége, hogy az 
embert körülvevő negatív helyzeteket értékelje. az irracionalitás legsúlyo-
sabb formája azonban, amely a félelem valódi oka, a Bölcsesség könyve ér-
telmezésében az, hogy nem ismerték fel Isten jelenlétét.7

Van még egy lépés: a következő versekben (Bölcs 17,13–14) a szöveg egyér-
telmű utalásokat tesz arra az alvilági sötétségre, amelynek a kivonulás kilen-
cedik csapásának sötétsége a szimbóluma (lásd még egyértelműbben: Bölcs 
17,20). a félelem, amelyet a gonosz a saját életében érez, annak a még retten-
tőbb félelemnek az elővételezése lesz, amit a gonosz a reá váró alvilágban ta-
pasztal majd. Itt szerzőnk kapcsolódik az 5. fejezethez, ahol (a 2. versben) a 
gonoszokat az ítélet napján látjuk, telve félelemmel a rájuk váró sors miatt. 
ma ezt úgy fejezhetnénk ki, hogy a pokol már ebben az életben kezdetét ve-
szi; vagy pontosabban a félelem közvetett módon meghívás a megtérésre, és 
valamiképpen már önmagában hordozza büntetését.8

Befejezésül: a Bölcsesség könyve számára a félelem az értelem elveszté-
se, képtelenség arra, hogy saját történetünk eseményeit pozitív módon ér-
telmezzük. a félelem oka a saját gonoszságnak , és még mélyebben Isten el-

7 nem véletlen, hogy a Bölcs 13,1–9 nagy jelentőséget tulajdonít Isten teremtett dolgok útján történő 
racionális keresésének. Vö. maurice Gilbert: La critique des dieux, dans le livre de la Segesse (Sg 13–15), 
anBibl 53., Pontificio Istituto Biblico, roma, 1973.

8 alexandriai Philón számára a pokol nem más, mint magának a gonosz embernek az élete (vö. 
De congressu eruditionis gratia, 57); ugyanez az elképzelés gyakran fellelhető epikureus körökben is 
(vö. lucretius III,1023). Seneca, aki visszautasítja a Hádészhez kapcsolódó „mítoszokat”, kijelen-
ti, hogy a gonoszok számára a legnagyobb büntetés a saját lelkiismeretük okozta kín (vö. Epistula 
87,24).
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hagyásának a tudata. a félelem az ember ellensége (vö. katonai metaforák 
használata); már önmagában büntetés és az eljövendő büntetés elővételezé-
se. éppen ezért alakulhat át intéssé és megtérésre való felhívássá.

3. a félelem pszichológiája a Bölcs 17-ben

a sötétség csapásának leírását a teljes 17. fejezetben végigkíséri az odaadó fi-
gyelem az egyiptomiak félelmének dimenziójára, akik elvesznek ebben a sö-
tétségben. ez az érdeklődés a pszichológiai jellegű önvizsgálat iránt számos 
hellenisztikus író jellegzetes jegye. Így lesz ez nem sokkal később a híres zsi-
dó származású, alexandriai filozófusnál, Philónnál is, ahol a szerző teológi-
ai érdeklődését szolgálja. az emberek lelkiállapotai – ez esetben félelmük 
– a morális vagy vallásos valóságról árulkodnak majd.

a félelem a Bölcs 17-ben elsősorban „fenyegető és legyőzhetetlen dol-
gok észlelése annak számára, aki annak tudatában van”.9 a félelem tehát az 
aránytalanságból születik, amelyet az ember megtapasztal, amikor lemond 
az értelemről a fenyegető veszély és a személyes gyengesége közepette. ez 
történik az egyiptomiakkal is, akiket „iszonyú döbbenet kerített hatalmá-
ba, és rémképek ijesztgették őket” (Bölcs 17,3). a sötétség, amelyben elme-
rültek, „változást idézett elő az érzékelésben”, és a sötétben „félelmetes ala-
kok jelentek meg nekik sötét ábrázattal” (Bölcs 17,5). a félelem, ami az érte-
lem árulása és elalvása, szörnyűséges fantazmákkal tölti meg az elme sötét-
ségét. egyértelmű, miként a sötétség csapásának leírásánál, hogy sokkal je-
lentősebb a leírás szolgálatában álló gonosz ember lelkiállapota. a félelem 
további hatása az úgynevezett „felerősödött aránytalanság” jelensége: „mert 
akkor is, amikor semmi rémség nem volt, ami ijeszthette volna őket, ha állat 
szaladt el mellettük, vagy kígyók sziszegtek, megrémültek és ijedelmükben 
majdhogy meg nem haltak, és még a levegőbe sem igen akartak nézni, ho-
lott azt sehogy sem lehet elkerülni.” (Bölcs 17,9) a félelem hatása alatt a va-
lóság átalakul, és még a legártalmatlanabb dolgok is rémisztővé válnak. az 
etikai és a pszichológiai dimenzió ismét összekapcsolódik.

a félelem áldozatául esett ember első három reakciója közül szövegünk a 
veszélytől való menekülés keresését és az elrejtőzést emeli ki. a gonosz, tu-
datában saját tetteinek, hiába keresi a kibúvót saját felelőssége alól, menekül 
az „örök Gondviselés elől” (Bölcs 17,2), és gondolja úgy, hogy rejtve marad-
hat (vö. Bölcs 17,3). a 7. versben nagyon szép a „kudarcot vallott” mágusok 
képe. a görög szöveg egy meglehetősen ritka igét használ (ekszobeó) a „mada-

9 Bruna costacurta: La vita minacciata, 119–120.
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rakat elijeszteni” értelemben: a félelem mintegy reszketve elrepülő madárrá 
teszi az embert. a menekvés és az oltalom keresése a veszélytől azonban hi-
ábavaló, sőt itt lép be a félelem harmadik vonása: megbénítja az embert, ön-
maga foglyává teszi: „mindannyiukat a sötétségnek egyazon lánca bilincsel-
te meg”. a sötétség valódi börtönné válik (lásd még Bölcs 17,17), amelyből 
nagyon nehéz kijönni; félelmeik „szörnyűséges fantazmái üldözik” (Bölcs 
17,15) a mágusokat, akiket „lelkük csüggedése megbénított” (Bölcs 17,15). az 
egyiptomiak éjszakája így rémálommá válik: a Bölcs 17 szövege több alka-
lommal (vö. Bölcs 18,17–18) utal az álom dimenziójára, amelyet az egész óko-
ri világban az isteni kinyilatkoztatás eszközének tekintettek. a 14–15. vers 
kifejezetten beszél erről. a 17. fejezetben bemutatott egyiptomiak úgy érzik 
magukat, mint akik szörnyű álomból ébredtek. ez is a félelem egyik követ-
kezménye.

az ember gyakran szeretné elűzni félelmét: ennek kapcsán nagyon ér-
dekes a mágusok félelmének leírása a 7–11. versekben, amely azután folyta-
tódik a 12–15. versekben is. a mágusok éppen azok, akik kérkednek a „gyó-
gyításukkal”, „fogadkoznak, hogy a beteg lelkekből kiűzik a félelmet és az 
aggodalmat” (Bölcs 17,8). a mágia igazából nem más, mint kísérlet az Isten 
vagy a sors feletti uralomra olyan praktikákkal, amelyekkel a mágus az ese-
mények sorát saját javára befolyásolhatja. a mágusok sikertelensége (felvé-
ve a Kiv 9,11 elbeszélésének szálát) végleges: a mágia nem lehet út önnön fé-
lelmünk legyőzésére.10

a fejezet záró szakasza (Bölcs 17,16–21) elmélyíti a félelem témáját: a 
17. vers kiemeli, hogy az egyén félelme minden egyiptomi félelmévé válik. 
létezik tehát a félelemnek kollektív formája, amely megnöveli és súlyosab-
bá teszi az egyén félelmét. Főleg a 18–19. versek alkotják a fejezet pszicholó-
giai csúcspontját, és visszatérnek a felerősödött aránytalanság jelenségéhez: a 
bűnösök sötétségében a hangok és a természetes események rettentő, béní-
tó valósággá válnak. a költői szempontból gyönyörű szakasz többnyire gö-
rög irodalmi sémákat követ:

„akár szél suhogott, 
akár kedves madárdal hangzott a sűrű lombú csalitból, 
akár sebesen iramló víz morajlása hallatszott,  
akár alágördülő sziklatömbök vad robaja, 
akár ugrándozó állatok láthatatlan futásának zaja, 
akár ordító vadállatok bömbölő üvöltése 

10 a Bölcs 17 és a hellenisztikus-római kori egyiptom mágiájának világa közötti.kapcsolatok mélyebb 
megértéséhez saját munkámra szeretnék utalni. 
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vagy visszhang verődött vissza a hegyek szakadékaiból, 
minden megfélemlítette és megdermesztette őket.”

a görög világ számos leírását ismeri azoknak a „kellemes helyeknek” (loci 
amoeni), ahol a természet az öröm és a szemlélődés forrásává válik. a féle-
lem képtelenné teszi az embert, hogy a legpozitívabb valóságokat megértse, 
még ezek is ugyanúgy félelemre adnak okot.

a 17. fejezet azzal a megállapítással zárul, hogy a kivonulás sötétsége va-
lójában az eljövendő sötétség „képe”, a Hádészé, amely a gonoszokra vár (vö. 
Bölcs 17,20–21). a legnagyobb félelem igazából az, hogy terhére voltak ön-
maguknak (vö. Bölcs 17,21c; lásd a 8. lábjegyzetet). ahogy már említettük, az 
igazi pokol a gonoszok számára már ebben az életben elkezdődik.

4. Halálfélelem a Bölcsesség könyve 2. és 5. fejezetében

a 17. fejezet több alkalommal utal a Bölcs 2 és 5 szövegeire, melyeket a Bölcs 
1–6-on belül az istentelenek témája kapcsol össze.11 a szerző mindkét eset-
ben finom irodalmi érzékkel hagyja szóhoz jutni szereplőit – az istentelene-
ket –, akik a 2. fejezetben bemutatják élettervüket, majd az 5. fejezetben bu-
kásuk okait, egy igen drámai pillanatban, végső elítélésükkor.

a Bölcsesség könyvének 2. fejezete rendkívül szép szöveg, bemutatja a 
gonoszok – az alexandriai hitehagyó zsidók – életének tervét, saját szájuk-
ba adva a szavakat. a gonoszok nézőpontja szerint az életnek nincs értelme: 
„rövid és szomorú az életünk, és nincs gyógyulás az ember halálára” (2,1); 
valójában „véletlen születtünk” (2. vers), és egy pindaroszi reminiszcenciá-
val élve („az ember egy árnyék álma”), az élet számukra olyan, mint „az ár-
nyék vonulása” (5. vers). a testi örömök fáradságos keresése (6–9. versek) és 
az erőszakba menekülés (10sköv. versek) annak a jelei, hogy az ilyen lehető-
ségek, amelyek távol vannak attól a „békétől”, amit például az epikureusok 
keresnek, attól a háborítatlan nyugalomtól (ataraxia), amely elűzi a halálfé-
lelmet, valójában növelik azt a félelmet, hogy az élet a halállal valóban véget 
ér, hogy valójában az élet út a semmibe.

éppen ezért a Bölcs 5 elején a szerző a gonoszokat elítélésük pillanatában 
ábrázolja, a félelem jegyében:

„akkor az igaz teljes biztonsággal áll szemben azokkal, akik sanyargatták és lebecsül-
ték a fáradozását. amikor ezt látják, iszonyú félelem fogja el őket, és nem tudnak hová 
lenni; annak nem várt üdvössége miatt.” (Bölcs 5,1–2)

11 a Bölcs 1–6 irodalmi szerkezetének elemzéséhez lásd P. Bizetti: Il libro della Sapienza. Struttura e 
genere letterario, Brescia 1984.
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mitől ez az „iszonyú félelem”? a gonoszok vallomása a 4–12. versekben hi-
bájuk beismerése. Főleg a 9–12. versek szép képanyaga segít bennünket meg-
érteni az efféle félelem okát. a gonoszok visszatekintve felismerik, hogy éle-
tük kudarcot vallott, nyom nélkül tovatűnt. Félelmük abból fakadt, hogy 
felismerték bukásukat, hogy hiábavalóságra fecsérelték életüket.

az „utolsó ítélet” közegébe illesztés azonban valami többet is mond: a 
gonoszok felfogása a Bölcs 2-ben arra azon az ismételt kijelentésen alapul, 
hogy a halál mindennek a vége;  éppen a halál témája adja a keretét a gono-
szok bemutatásának. a Bölcs 1,14–16 és a 2,23–24 versekben a Bölcsesség 
könyve kijelenti, hogy a teremtett világ az életért van, és a halál nincs Isten 
tervében, ezért nincs mit félni tőle (vö. Bölcs 3,1: „úgy látszott, hogy meg-
haltak” az igazak). az 5. fejezet is ugyanezt húzza alá (14–15. vers) a gono-
szok pusztulása és az igazak örök üdvössége kapcsán. a félelem legmélyebb 
gyökere a halál. a félelem azonban a Bölcsesség könyve szerint abból szüle-
tik, hogy Istent valaki kizárja az életéből. Ily módon a Bölcsesség könyve 2. 
és 5. fejezeteiben a gonoszok bemutatása felhívás a megtérésre és annak fel-
fedezésére, hogy az igaz ember számára a halál többé már nem okoz félel-
met. mindez segít bennünket annak jobb megértésében, hogy a Bölcs 17-ben 
a gonoszok sötétségtől való félelme az eszkatologikus ítélet képe, Izrael szá-
mára viszont Isten világossága, amely kizárja a túlvilág mindenfajta félel-
mét.

5. Szabadulás a félelemtől (Bölcs 18,1–4)

a félelem definíciója a Bölcs 17,12–13-ban, és általánosabban a félelemhez 
kapcsolódó szövegek a 17. fejezetben, amelyeket megvizsgáltunk, arra kész-
tetnek bennünket, hogy észrevegyünk egy pozitív szempontot is ebben a 
nyilvánvalóan negatív emberi magatartásban. a félelem valójában meghí-
vás a saját gonoszság elhagyására, kilépésre abból a sötétségből, amelybe 
az egyiptomiak belemerültek, azért, hogy belépjenek abba a fényességbe, 
amely megvilágítja az egész világot (vö. 20. vers).

Feltehetjük a kérdést, vajon az egyiptomiaknak, a sötétség diptichonja 
főszereplőinek tényleg sikerül-e megszabadulni félelmüktől. a diptichon a 
Bölcs 18,1–4 szakaszával zárul, azzal az antitézissel, amely szemben áll az 
egyiptomiakat sújtó sötétséggel: világosság, amely Izraelre ragyog; a felhő-
oszlop világossága (3. vers), ami a bölcsesség szimbóluma és a Törvény vilá-
gossága, amely Izrael révén az egész világnak szól, Törvény, amely a romol-
hatatlanság forrása (vö. 4. vers). milyen hatásokat váltott ki az egyiptomiak-
ban az Izraelnek ajándékozott szabadulás tapasztalata?
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az első hatásról a Bölcs 18,1 számol be: „de a hívek számára a nagyon 
nagy fény világított. mások (az egyiptomiak) azonban hallották ugyan 
hangját, de nem látták alakját, boldognak mondták őket, hogy nem gyöt-
rődnek ők is.” a félelem első eredménye kétségtelenül pozitív: a saját nyo-
morúságos helyzetüknek, és ezzel egy időben azok szerencséjének a felisme-
rése, akiket korábban megvetettek.

a félelem, amely ez egyszer az Isten által a hívő embernek ajándékozott 
derűs nyugalommal összehasonlítva jelenik meg, arra készteti az embert, 
hogy tudatosítsa hibáját. a második eredmény a hálaérzet (2. vers): „ők (az 
egyiptomiak) hálálkodtak (eukhariszteó), hogy a bántalmazások ellenére sem 
ártottak nekik”. az egyiptomiak, akárcsak a Kivonulás könyvének mágusai 
(vö. Kiv 8,15) arra kényszerülnek, hogy elismerjék az isteni beavatkozást tör-
ténetükbe és „hálát adjanak” ezért. a harmadik eredményt a nehezen ér-
telmezhető 2b versben találjuk, amelyet így fordíthatunk: „ezért azt kérték 
(az izraeliták), hogy megmeneküljenek”. a félelem egyenesen a kéréshez, 
az imádsághoz vezet, ahogy a Kivonulás könyvében a fáraó esetében is (vö. 
Kiv 9,28; 10,17).

Van tehát kiút a félelemből, akkor is, ha az egyiptomiak nem találják, 
csökönyösen megmaradva a sötétségben. a Bölcs 18,5–25 szövege bemutatja 
majd a szomorú végső sorsot, az elsőszülöttek megölését, halálát. miért ez a 
keménység? a félelmet és az egyiptomiak halálát valójában úgy kell olvasni, 
mint sürgető felhívást a megtérésre, ez pedig a Bölcsesség könyve harmadik 
részének állandó témája (vö. Bölcs 11,13–14; 12,26–27; 16,18; 18,13.19). a Bölcs 
18,1–4 szövege nyitva hagyja a lehetőséget arra, hogy a gonosz, akit a félelem 
átjárt, maga mögött hagyja félelmét, amely a rá váró pokol félelmének jele és 
elővételezése. a félelem akkor múlik el, ha elfogadja, miként Izrael is, hogy 
csak Istenbe vetett bizalommal induljon útnak.

„nekik meg tűzoszlopot adtál vezetőül az ismeretlen úton, ártalom nélküli napot a di-
cső vándorláshoz.” (Bölcs 18,3)

Ily módon minden félelem legyőzetett; az ember szabaddá lett, és hordozó-
ja lehet annak a világosságnak, a Törvény szavának, amelyet a világnak kell 
ajándékozni (vö. 18,4).


