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„ISTen nem alKoTTa a HalálT” (BölcS 1,13) 
a Halál TémáJa a BölcSeSSéG KönYVéBen*

A Bölcsesség könyve első része (Bölcs 1–6) teljes egészében a szerző halál proble-
matikájára keresett válasza körül forog. A fizikai halál valósága az ember szá-
mára orvosolhatatlan tragédiaként jelenik meg, különösen annak, aki nem hisz. 
A Bölcsesség könyve hosszan időz a vigasztalan halál azon látomásánál, amely 
előzménye egy még súlyosabb halálnak, az örök halálnak. Azok számára azon-
ban, akik „hűségesek a szeretetben” (Bölcs 3,9), a fizikai halál az örök életre ve-
zető úttá válik. A Bölcsesség könyve anélkül, hogy a halál tragikumát kisebbíte-
né, a remény olyan egyértelmű üzenetét mutatja be olvasói számára, amely ma 
is érvényes: „Isten nem alkotta a halált… Az életre teremtett mindent” (vö. Bölcs 
1,13.14).

a Bölcsesség könyve,1 az egyiptomi alexandria zsidó közösségének reme-
ke, nem sokkal egyiptom római megszállása (Kr. e. 30) után született.  az 
Ószövetség legkésőbbi könyvének sok mondanivalója van – ma is – a ha-
lál témájáról. az utóbbi években sok tanulmány foglalkozott részletesen ez-
zel a témával és a névtelen alexandriai zsidó bölcs üzenete kezd egyre vilá-
gosabbá válni.2

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: luca mazzinghi: „dio non ha creato la morte” (Sap 
1,13). Il tema della morte nel libro della Sapienza, Parola, Spirito e Vita 32 (1993) 63–75. Fordította: 
dr. Szatmári Györgyi.

1 az olaszul olvasó érdeklődő aktuális és nagyon hiteles kommentárra lelhet a Bölcsesség könyvéhez 
a következő műben: José Vilchez lindez: Sapienza, Borla, roma, 1990. nagyon jó általános beve-
zetőt kínál maurice Gilbert: Sagesse de Salomon (ou livre de la Sagesse), DBS 11 (1986) 58–119. 
Vö. még a Bölcs 1–6 írt kommentárt a következő műben: Giuseppe Scarpat: Libro della Sapienza, 
Paideia, Brescia, 1989. 

2 csak néhányat említek a legfontosabb művek közül, amelyek a halál Bölcsesség könyvében meg-
jelenő témájával foglalkoznak: r. J. Taylor: The eschatological meaning of life and death in the 
Book of Wisdom I–V, ETL 42 (1966) 72–137; maurice Gilbert: Gn 1–3 dans le livre de la Sagesse, 
in Fabien Blanquart – louis derousseaux: La Création dans l’Orient Ancien, lectio divina 127., cerf, 
Paris, 1987, 323–344; Giuseppe Scarpat: la morte seconda e la duplice morte, Paideia 42 (1987) 
55–62; adalberto Sisti: Vita e morte nel libro della Sapienza, BibOr 25 (1983) 49–61. a cikkben fő-



luca mazzinghi108

1. a Bölcs 1–6 szerkezete és a halál témája

a Bölcsesség könyve nagy gonddal, pontos irodalmi terv szerint készült. 
a könyv irodalmi szerkezetének megismerése már közeledés a szerző által 
szándékolt mondanivalóhoz.3 

a könyv három nagy részre tagolható. az első hat fejezetet, melyben 
az ember jövőjéről közli gondolatait a szerző, nevezhetjük „az eszkatológia 
könyvének”. a központi részben (Bölcs 7–10) a könyv az ember jelenére ref-
lektál Salamon alakját állítva példaként, aki arra tanít, hogy nem lehet az 
Isten ajándékozta bölcsesség nélkül élni. Végül (Bölcs 11–19) a Bölcsesség 
könyve Izrael múltjának áttekintésével zárul, melyet elsősorban a Kivonulás 
könyve fényében szemlél: a múlt valójában a jelen megvilágítására szolgál, 
valamint arra, hogy megalapozza a jövőbe vetett reményt, amellyel a könyv 
első része kezdődött.

Főleg a könyv első hat fejezetének szerkezete segít megérteni, mit szeret-
ne a szerző a halálról elmondani:

a) Bölcs 1,1–15:  bevezető buzdítás a halhatatlanság forrását jelentő bölcses-
ség és igazság keresésére.

B) Bölcs 1,16–2,24:  az istentelenek terve; a halál tragikuma.
c) Bölcs 3–4:  négy példa; az igazak és istentelenek végső sorsa.

 1) 3,1–9.10–12:  az igazak boldogsága, az istentelenek hiába-
való reménye.

 2/3) 3,13–19 és 4,1–6:  az erényes meddő és magtalan; a há-
zasságtörő boldogtalansága.

 4) 4,7–20:  az igaz korai halála és a hosszú életű istentelen.
B’) Bölcs 5:  az istentelenek örök pusztulása.

a’) Bölcs 6,1–21:  újabb buzdítás a halhatatlanság garanciáját jelentő bölcses-
ség keresésére.

Könnyen megállapítható, hogy a Bölcsesség könyve első része koncentrikus 
szerkezetet mutat. az irodalmi középpontot jelentő 3–4. fejezet a legfonto-
sabb témát hangsúlyozza: az ember sorsa a halál után. ezt négy, ellentétpár-
ra épülő példával írja le: az igaz sorsa, még ha ebben az életben szenved is, az 
örök élet; az istentelené viszont örök romlás. a belső keret, amelyet a 2. és 5. 

leg michael Kolarick tanulmányára hivatkozom: The Ambiguity of Death in the Book of Wisdom 
1–6, anBib 127., Pontificio Istituto Biblico, roma, 1991.

3 erre vonatkozóan lásd a következő alapvető tanulmányt: Paolo Bizzetti: Sapienza, Paideia, 
Brescia, 1984.
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fejezet alkot, nagy irodalmi érzékkel az istentelenek élettervét emeli ki. ők 
a 2. fejezetben nyíltan beszélnek, a nyilvánosság elé tárják az életről és ha-
lálról vallott elképzelésüket, amely ellentétes Istennek a Bölcs 2,23–24-ben 
leírt tervével. az 5. fejezetben ismét az istentelenek kerülnek reflektorfény-
be: zseniális színpadi megoldással a szerző végső ítéletük pillanatába kép-
zeli őket, miközben – szintén nyilvánosan – megvallják önnön bukásukat.

Végül a külső keret, az 1. és 6. fejezet, a bölcsesség és az igazság követésé-
re szóló buzdításon túl bemutatja Istennek az ember életére vonatkozó ter-
vét, ami a halhatatlanság; lásd különösen a Bölcs 1,12–15 szövegét.

az irodalmi forma rávilágít, hogy szerzőnk számára a központi problé-
ma itt, a könyv első részében: Isten terve az emberre vonatkozóan az örök 
élet; az igaz számára a halál átmeneti állapotnak tűnik, míg az istentelenek 
számára, akik nem értik az isteni szándékot, tragédiává válik.

2. Bölcs 1–6 halálról szóló szakaszai

2.1. Az istentelenek életterve (Bölcs 1,16–2,20)

a gonoszoknak szentelt hosszú szakasz így mutatja be őket: 

„magukra hívják a halált szavaikkal és tetteikkel; barátjuknak vélik, s felemészti őket 
a vágyakozás utána, és szövetséget kötnek vele, mert méltók rá, hogy részük legyen 
vele” (1,16).

Iz 28,5 szövegét visszhangozva az istenteleneket a halál kategóriái jellem-
zik. az istentelen egész élete olyan cselekvés („tettek”) és olyan gondolkodás 
(„szavak”), amely a halálra vezet. a zárómondat, „mert méltók rá, hogy mel-
lé álljanak”, a Héber Bibliában található értékes gondolat kiforgatott ismét-
lése: Izrael általában az igaz, a „rész”, amely Istenhez tartozik (vö. mTörv 
9,26; 32,9). Itt kezd érthetővé válni, hogy ki az az istentelen, akiről szó van.

a Bölcsesség könyve modern kommentátorai azon fáradoznak, hogy 
rájöjjenek, kik lehettek a szerző gondolataiban ezek az „istentelenek”. 
Gondoltak epikureus filozófusokkal szembeni, vagy a születő szadduceus 
mozgalommal szembeni vagy egyenesen a Prédikátor tanítványaival szem-
beni éles kritikára. a Bölcs 2,12cd-ben az istentelenek ellen irányuló vád a 
Törvény (νόμος) és a kapott nevelés (παιδεία). az első kifejezés a Tórára, a 
mózesi törvényre utal, míg a második tipikusan bölcsességi jellegű (gyako-
ri például a Példabeszédek könyve görög fordításában), és a bölcsesség által 
kínált neveltetésre utal. ezért az istentelenek azok a zsidók, akik elhagyták 
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a bölcsesség útját, és főleg a mózesi Törvényt. Beszédük mégis tele van ál-
landó utalásokkal a görög világra, és a nyelvezet gyakran a hellén kori filo-
zófia tipikus fogalmaira utal. Így tehát olyan, nyilvánvalóan az alexandriai 
kultúra által elcsábított zsidókról van szó, akik eltávolodtak az atyák hitétől.

az alexandriai zsidók körében mutatkozó aposztázia jelensége jól is-
mert Philón írásaiból, aki gyakran szól a „szent Törvény elhagyóiról”. 
ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy sok alexandriai zsidó számára 
a közéletben való részvétel és gyermekeinek beíratása a gümnaszionba nem 
hite elhagyását jelentette, hanem valószínűleg egyszerű elfogadását egy átla-
gos modus vivendinek, a kompromisszumot. az alexandriai zsidóság egyéb-
ként ismer a görög világgal szemben nagyon nyitott viszonyulásokat, mint 
például az Ariszteász-levél szerzőjéé, éppúgy, mint nagyon kritikus vélemé-
nyeket is, mint például a Makkabeusok harmadik könyve. a Bölcsesség köny-
ve egyensúlyra törekszik. Bár szorosan kapcsolódik a görög világhoz, ame-
lyet nem utasít el eleve, szerzőnk mégis folytonosan a Biblia hitére ösztön-
zi olvasóit.4 

Számunkra fontos hangsúlyozni azt, amit az istentelenek gondolnak a 
halálról. Beszédük az élet értelmére vonatkozó rideg reflexióval veszi kez-
detét:

„életünk rövid és szomorú, 
nincs orvosság az ember halála ellen, 
és nincs, akiről tudnák, hogy visszajött az alvilágból. 
Véletlenül születtünk, 
és majd olyanok leszünk, mintha nem is lettünk volna. 
[…] 
létünk olyan, mint az árnyék vonulása, 
és nincs visszatérés halálunkból, 
mert le van pecsételve az, és senki nem tér vissza.” (2,1köv.)

ami érdekes ezekben a mondatokban, az a mód, amellyel a Biblia világában 
jól ismert eszméket kombinálnak tipikusan görög gondolatokkal, így nyo-
matékosítva az ateizmus kifejezését. az élet rövid és szomorú (vö. Jób 14,1–

4 a néhány kortárs szerző által vitatott jelenség, az alexandriai aposztázia témájához lásd Philón: 
De virtutibus, 12; De specialibus legibus, I, 54–57. a Bölcs 2-ben szereplő istentelenek azonosításához 
lásd maurice Gilbert: Il giusto sofferente di Sap 2,12–20, in Giuseppe de Gennaro (ed.): L’Antico 
Testamento interpretato dal Nuovo: il Messia, dehoniane, napoli, 1985, 193–218, valamint martino 
conti: l’umanismo ateo nel libro dell Sapienza, Antonianum 49 (1974) 423–447. a Bölcsesség 
könyve és a görög világ kapcsolatával foglalkozó tanulmányok közül a legjobb James m. reese: 
Hellenistic Influence on the Book of Wisdom and its Consequences, anBib 41., Biblical Institute, rome, 
1970. az ismeretterjesztő művek közül lásd Gianfranco ravasi – Giovanni colzani – Giuseppe 
angelini – leonardo Verga – luigi Pozzoli: Fede e cultura dal libro della Sapienza, dehoniane, 
Bologna, 1987. 
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2), és úgy tűnik, a halál jelenti mindennek a végét (vö. Préd 8,8). ez valóban a 
hagyományos hit, amely azonban sem Jób könyvében, sem a Prédikátornál 
nem torkollik ateizmusba. „Véletlenül születtünk”: demokritosz atomikus 
elméletét felelevenítve („minden, ami létezik az univerzumban, a véletlen 
és a szükségszerű eredménye”), az epikureus filozófia alapján az istentele-
nek tagadják, hogy az életnek volna értelme, éppen azért, mert van halál, 
amit olyan szörnyű tragédiának látnak, amelyre nincs orvosság, és amelyből 
nincs visszatérés. „az ember tűnő árnyék”, énekli a nagy Pindarosz (Pitikhe, 
VIII, 95köv.). Ilyennek látják az istentelenek az életet: jelentéktelen valóság-
nak, kezdve onnan, hogy nem más az, csak egy, a halál felé tartó folyamat.

a rákövetkező mondatok nagyon aktuálisak: ha a halál feltörhetetlen pe-
csét, minden hiábavaló remény vége, akkor az ember számára nem marad 
más, mint élvezni az életet (vö. Iz 22,13). a 6–9. versek a görög költészetből 
kölcsönzött nyelvezettel írják le a törekvést, hogy megállítsák az időt az élve-
zet által, tudomást nem véve a halálról. az istentelenek kijelentése – „élvez-
zük az életet” – valójában annak a reménytelen kiáltása, aki azt látja, hogy 
az élet könyörtelenül kicsúszik a kezéből (vö. a Bölcs 5,8–13 szép képeivel). 
az ilyen beállítottság csak erőszakhoz vezethet. a 10–20. versek valóban az 
„igaz” üldözésére vonatkoznak, a hűséges izraelitáéra, aki az egyetlen aka-
dályt jelenti az istentelenek számára abban, hogy életüket maradéktalanul 
élvezhessék. az egyik elsődleges ok, amiért az igazat támadás éri, érthetet-
len viszonyulása a halálhoz: valóban, ő „boldognak hirdeti az igazak végét” 
(16c vers).

Kezdjük tehát megérteni a Bölcsesség könyve által nyújtott üzenetet: a 
halál kétértelmű valóság. annak szemében, aki eltávolodott Istentől, vég-
érvényes vereségnek tűnik, olyan tragédiának, amely minden lehetséges ér-
telemtől megfosztja az életet. az istentelenek gonosz tettei (az élvezet esz-
telen hajszolása és az igazzal szembeni erőszak) valójában közvetlen követ-
kezményei a halálhoz való viszonyulásuknak, amely miatt életbe vetett bi-
zalmuk elvész. ezzel szemben az igaz felfogása szerint a fizikai halál nem az 
élet utolsó szava. a halál tehát kritikai szerepet ölt: szemtől-szemben áll a 
halálhoz való azon viszonyulással, amely alapján megismerszik minden em-
ber. alexandriai Philón úgy magyarázza, hogy „vannak élők, akik holtak és 
holtak, akik élnek” (Quod deterius, § 49).

2.2. Isten terve nem rendeli el a halált (Bölcs 1,12–15; 2,21–24)

Irodalmi bravúrral közvetlenül az istentelenek életének víziója előtt (1,12–15) 
és után (2,21–24) Istennek az emberre vonatkozó eredeti tervét írja le:
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„ne hívjátok ki a halált életetek hibáival, 
ne vonjatok magatokra romlást kezetek tetteivel, 
mert Isten nem alkotta a halált, 
és nem örül az élők vesztének. 
azért teremtett mindent, hogy legyen, 
a föld teremtményei üdvösek, 
halál mérge nincsen bennük, 
sem az alvilágnak hatalma a földön, 
mert az igazság halhatatlan.” (1,12–15)

a szöveg első gondolata világos: a gonoszság egyetlen eredménye a halál. a 
12–15. versek az igazság és bölcsesség keresésére ösztönző első buzdítást az-
zal a szigorú figyelmeztetéssel zárják, hogy a halhatatlanság csak az igazság 
által érhető el. a szöveg legfontosabb jellemzője, hogy a szerző radikális el-
lentétet mutat be Isten és a halál között. de miféle halálra utal a szöveg? a 
fizikai halálra vagy az „örök” halálra? mielőtt válaszolhatnánk erre a kérdés-
re, érdemes megemlíteni, hogy a szöveg az életre teremtettséget hangsúlyoz-
za. a vitatott 14. vers azt állítja, hogy „a föld teremtményei”, vagyis a terem-
tett valóságok, „üdvösek”, vagyis az üdvösség hordozói (nem pedig „egész-
ségesek”, ahogyan hibásan fordítja a Bibbia CEI.5 a 14. vers a nyilvánvalóan 
már a Ter 1,1–2,4a által tartalmazott gondolatot eleveníti fel: a teremtés po-
zitív valóság, ezért nincs benne „halál mérge”. a halál létezése tehát Isten 
tervétől, amely életterv, idegen. ő ugyanis a Bölcs 12,1 ragyogó meghatározá-
sa szerint „az Úr, aki szereti az életet”. Különösen a fent idézett szöveg zárja 
ki, hogy a rosszat emberfeletti valóságnak lehet tulajdonítani: az alvilágnak 
(görögül Hádész) semmi hatalma nincs a földön. a Bölcsesség könyve veze-
ti be első alkalommal a Bibliában azt a gondolatot, hogy az alvilágot többé 
nem minden meghalt közös tartózkodási helyének (bibliai She’ôl) kell tekin-
teni, hanem pokolként, vagyis a gonoszok örök ítéletének; mégis egy tehe-
tetlen Hádészról van szó (vö. Bölcs 17,14!). a Bölcsesség könyve szerint tehát 
a halál okát másutt kell keresni, nyilvánvalóan magának az embernek a go-
noszságában, amint azt láttuk. Ismét fölvetődik a kérdés: miféle halálról be-
szélünk? ahhoz, hogy válaszolni tudjunk, vessünk egy pillantást az istente-
lenek beszédét záró szövegre, különösen a Bölcs 2,23–24 szövegére:

„Isten ugyanis romolhatatlannak teremtette az embert, 
saját természetének képére alkotta. 

5 a Bibbia CEI az olasz nyelvű hivatalos katolikus bibliafordítás. az említett vers változatai a magyar 
fordításokban: „a világ teremtményei az üdvösségre szolgálnak” (Biblia. Ószövetségi és újszövetségi 
Szentírás, Szent István Társulat, Budapest, 2008); „a földkerekség nemzedékeit gyógyulásra szánta” 
(Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 
2007). 
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a halál pedig a sátán irigysége miatt jött a világba, 
megtapasztalják azok, akik hozzá tartoznak.”

Szerzőnk ez esetben is szembeállítja Isten élettervét az istentelenek által el-
ért eredménnyel, a halállal. ezekben a versekben nyilvánvaló az utalás a Ter 
1–3 szövegeire. a „sátán” (akiről a Bölcsesség könyve többé nem beszél) egy-
értelműen a Ter 3 kígyója. meg kell jegyeznünk, hogy a Bölcsesség könyve 
szövege semmiféle utalást nem tesz ádám vétkére, ha mégis (Bölcs 10,1–2), 
akkor is azért, hogy inkább a bölcsesség üdvözítő tettét hangsúlyozza, mint-
sem a bűn következményeit. Isten terve viszont a romolhatatlanságot,6 va-
gyis az örök életet tartalmazza, amely csak azok elől illan el, akik nem isme-
rik „titkait” (vö. Bölcs 2,22a). 

mindenesetre érdekes megjegyzés, hogy a halálról csak azok szereznek 
tapasztalatot, akik hozzá tartoznak, vagyis az istentelenek. Így magától éte-
tődő, hogy a szöveg nem vonatkozhat a puszta, egyszerű fizikai halálra, amit 
mindenki, az igazak is megtapasztalnak. egyébként az ember már a terem-
tés-elbeszélésben is halálos ítélet alá esik, de valójában nem hal meg, sőt, to-
vább él. az a halál tehát, amelyik „a sátán irigysége miatt jött a világba, nem 
lehet a fizikai halál. ahhoz, hogy jobban megértsük annak a halálnak a való-
ságát, amelyről a Bölcsesség könyve beszél, szemügyre kell vennünk a könyv 
első része központi szakaszához tartozó szövegeket, a 3. és 4. fejezetet, ame-
lyek ellentétpárban írják le az istentelen és az igaz sorsát.

2.3. Az igazak és istentelenek halála (Bölcs 3–4)

a Bölcsesség könyve a 2. fejezetben már látott módszert követi, amikor a 
3–4. fejezetekben négy ellentétes példát mutat be az igazak és istentelenek 
eltérő sorsára vonatkozóan. Szerzőnk inkább élénk és provokatív példákat 
kínál az olvasónak, mintsem dogmatikus jellegű állításokat.

ami a halálra vonatkozó elképzelést illeti, elegendő az első diptichon-
nál (3,1–12) megállnunk. az 1–4. versek szándékoltan erős kontrasztként je-
lennek meg az istentelenek előző beszéde után. Számukra a halál szörnyű, 
az igaz számára viszont, bár megőrzi tragikumát, valami újjá és mássá válik, 
ami többé nem kelt rettegést:

„az igazak lelkei viszont az Isten kezében vannak, 
semmiféle kín el nem éri őket. 

6 a görög szöveg az aphtarszia kifejezést tartalmazza, amely nem általában „halhatatlanságra” utal 
(így fordítja a Bibbia CEI), hanem inkább a testek föltámadására, ami a Bölcsesség könyve valódi új-
donsága az örök életre vonatkozóan, vö. a következő alapvető művel: Paul Beauchamp: le salut 
corporel des justes et la conclusion du livre de la Sagesse, Biblica 45 (1964) 490–526.
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a balgák szemében úgy tűnt, hogy meghaltak, 
végüket szerencsétlenségnek vélték, 
romlásnak, hogy elmentek tőlünk, 
ők azonban békességben vannak…”

Szerzőnk itt is, mint az előző fejezetben a látszat és a valóság kontrasztjával 
játszik: az istentelenek szemében a halál úgy látszik, mint mindennek a vége, 
az élet értelme tehát magának az életnek az élvezetében látszik jelen lenni, 
a valóság azonban az erőszak és ennek következtében a halál. Valójában az 
igaz számára a halál ugyan tragédiának látszik, de épp ellenkezőleg, az örök 
élet valóságát fedi fel. az 5–9. versek képeken keresztül fejezik ki az örök élet 
tényét, amely az igazakra vár, akik „kitartanak a szeretetben”, „nála fognak 
élni” (vö. 9. vers).

ezért az igaz halálát nem lehet tragédiának tekinteni, „reményük” éppen 
„a halhatatlanság teljessége” (4. vers). a remény témája kapcsán még éleseb-
bé válik a kontraszt az istentelenekkel. az utóbbiak azok, akiknek reménye 
hiú (11. vers). ez a téma többször visszatér a könyvben (vö. 3,1; 5,14; 16,29): az 
istentelen halála épp azért tragikus, mert hiányzik belüle a remény, amely 
által a halálban nem elkerülhetetlen véget, hanem ellenkezőleg, egy új élet 
kezdetét láthatná.

ugyanez a gondolat jelenik meg az utolsó diptichonban (4,7–20), ahol 
a korán meghalt igaz áll szemben a hosszú életű istentelennel. a probléma 
jól ismert a Prédikátor könyvéből (Préd 8,12–14; vö. Jób 21,7). a megoldás ez 
esetben is a látszat és valóság közötti további kontraszton keresztül rajzoló-
dik ki:

„a népek látták, de nem értették, 
nem fogták fel azt,  
hogy a kegyelem és az irgalom vár választottaira, 
és oltalom az ő szentjeire. 
[…] 
a sokaság látja a bölcsnek végét, 
de nem értik, hogy Isten mit rendelt felőle, 
és miért helyezte őt az Úr biztonságba.” (4,14–15.17)

a halál valóban kétértelmű: ha első ránézésre a korán elhunyt ifjú esetében 
szerencsétlenségnek tűnhet is, a valóság egészen más: „elvitetett” (4,10b) 
egy egészen új és meglepő életre.
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3. a halál képe: záró összegzés

3.1. A halál kétértelműsége

 már a Prédikátor könyve, amelyre a Bölcsesség könyve gyakran utal, rávi-
lágított, hogy a halál minden Istenről és emberi életről szóló vita megkerül-
hetetlen tárgya. az első fejezetekben a halál olyan ellenpont, amellyel szem-
ben nyilvánvalóvá válnak az ember gondolatai. ezért akarja szerzőnk a lát-
szat és valóság fent leírt kontrasztja által körvonalazni a halál és a haldoklás 
kétértelműségét. ez az oka annak, hogy a Bölcsesség könyve sok olvasója és 
magyarázója, mivel nem érti az efféle kétértelműséget, a halál képét egysze-
rűen a fizikai halálra redukálja. a szövegek vizsgálata azonban azt igazol-
ta, hogy az a halál, amelyről szerzőnk beszél (vö. 1,12–15; 1,16; 2,24) valami 
olyan, ami csak az istenteleneket érinti, kívül esik Isten tervén, olyasmi, ami 
az igazak számára leginkább az életre való „átmenet” pillanata. 

Szerzőnk nagy jártassággal hallgatóit arra kívánja vezetni, hogy különb-
séget tegyenek a fizikai halál ténye és az istentelen halála között. a haldok-
lás biológiai adottságát önmagában nem mint büntetést kell érteni. a könyv 
központi részében Salamon derűsen halandónak mutatja be magát anélkül, 
hogy abban bűn következményét vagy valami különösen tragikust kellene 
látnunk:

„én is halandó ember vagyok, mint mindenki, 
ivadéka az agyagból formált elsőnek […] 
belépés az életbe, s egy távozás onnan ugyanúgy” (7,1.6)

a halál kétértelműsége abban áll, hogy az emberhez tartozó állapotként tra-
gédiává válik annak, aki nem hisz Istenben és nem érti meg a tervet. a fi-
zikai halál az istentelenek számára olybá tűnik, mint mindennek a vége, 
és életmódjuk hitelességének igazolásává válik. a halál pillanata ahelyett, 
hogy a béke kapuja lenne, még szörnyűbb halál előhírnökévé lesz, amit a 
Bölcsesség könyve nagyon nyers képekkel ír le:

„ők pedig becstelen hullává lesznek, 
gyalázatban lesz részük a holtak közt mindörökre. 
Isten pedig némaságba taszítja őket,  
ledönti őket alapjukról, 
végső pusztulásra jutnak, 
fájdalmak között találják magukat, 
és emlékük elenyészik.” (4,19)
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az igazi halál, amely az istentelenre vár, a pokol sötét éjszakája (vö. Bölcs 
17,14.21), az örök halál.7 a Bölcsesség könyve szavai keménynek, kivételesen 
keménynek tűnhetnek. nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy az isten-
telen (örök) halála úgy tűnik olyasmi, amit maga keresett. Szerzőnk nem 
győzi hangsúlyozni Isten pozitív tervét, ami az egész világot érinti. a Bölcs 
5,17–23-ban, elővételezve a könyv harmadik részének jellegzetes témáját, az 
egész világot mutatja be, amely szövetségese Istennek, aki felsorakoztatja 
maga mellett az igazakat az üdvösségre, az istenteleneket pedig büntetésre 
(vö. Bölcs 16,24). a világ lesz az, amitől az ember a mennyei eledelt, a man-
nát kapja, amelyet a Bölcs 19,21 így nevez: „ambrózia”, a görög mitológia 
nektárja, mely az istenek halhatatlanságát biztosítja, amit Isten az emberek-
nek őrzött meg.8

3.2. Az igaz halála

a Bölcsesség könyve radikális különbséget tesz az istentelen és az igaz halála 
között. az utóbbi számára a fizikai halál nem rossz. csak ha derűvel fogadja 
az ember önnön halandóságát, akkor részesülhet a bölcsesség életet garantá-
ló ajándékában: „mert gyönge, rövidéletű ember vagyok… legyen bár valaki 
mégoly tökéletes az emberek között, a te bölcsességed nélkül számba se jö-
het” (vö. Bölcs 9,5köv.). a fizikai halálbüntetés lehet a bűnösöknek, amint az 
nyilvánvaló a tizedik csapás elbeszélésében (Bölcs 1,5–25; vö. 19,5),9 azonban 
a Bölcsesség könyvében az igazi büntetés az istentelenek örök halála, amely-
nek a fizikai halál csak előjátéka. ebből az következik, hogy nem a halan-
dóság következménye a gonoszságnak, hanem éppen fordítva, az istentelen 
azért lát halált, mert visszautasítja saját halandóságát. a fizikai halál nem a 
bűn következménye. az igaz számára sokkal inkább „halál nővér”, aki, bár 
megőrzi kétarcúságát, az életre vezető utat jelzi.

a Bölcsesség könyvének üzenete a halálról ma is nagy jelentőségű. egy 
olyan társadalomban, amely megpróbálja a halál tényét tagadni azáltal, 
hogy az élvezetre szánt, értelmetlen élet végének tekinti, a Bölcsesség köny-
ve az istentelen drámai bemutatásával leleplezi egy ilyen nézet tarthatatlan-

7 luca mazzinghi: Notte d ipaura e di luce. Esegesi di Sap 17,1–18,4, anBib 134., Pontificio Istituto 
Biblico, roma, 1995.

8 e témához ajánlom a következő korszerű és hivatkozásban gazdag tanulmányt: Pierre dumoulin: 
Entre la Manne et l’Eucharistie. Etude de Sg 16,15–17,1a, anBib 132., Pontificio Istituto Biblico, rome, 
1994. Kiváló munka a manna a Bölcsesség könyvében, mint az Újszövetség eucharisztikus teológiá-
jának előzménye témában.

9 Vö. michelangelo Priotto: La prima Pasqua in Sap 1,5–25, dehoniane, Bologna, 1987.
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ságát. ugyanakkor a fizikai halál pozitív szemlélete, amelyet a könyv kínál, 
arra ösztönöz, hogy a halandóság tényében újra inkább az ember számára 
szükségszerű természetes adottságot lássuk, mintsem büntetést. a fizikai 
halálnak két kimenetele lehet: az örök halál vagy – és ez még inkább igaz a 
keresztények számára – az örök élet.




