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Abstract 
Two passages are discussed in this essay: Proverbs 8 and Luke 14:15–24. The lov-

ing heart of Wisdom pulsates at the centre of Proverbs 8: “I love them that love me; 
and those that seek me early shall find me.” In the formula “philosopher man”, the 
“man” is the subject and the wisdom is the object. Meanwhile it expresses the impos-
sible possibilities of knowledge, the fact that the man is not wise, but only aspires to 
wisdom. The wisdom literature of the Old Testament exposes an inverted position 
and enlarges the circle of possibilities, sometimes it even abolishes the barriers of the 
human cognition. Instead of the “philosopher man”, the philanthropic wisdom comes 
to the front. Moreover, in the LXX-version of Prov 8, 17 (evgw. tou.j evme. filou/ntaj av-
gapw/ oi` de. evme. zhtou/ntej eùrh,sousin), where the verb avgapa,w occurs, the agapan-
thropic Wisdom calls the seeker encouraging with promise of concrete finding. 

Luke 14:15–24 is also about a call, about an invitation to a jubilee (eating bread in the 
Kingdom of God is a macharismatic event). Three subjects are discussed: the problem 
of elitism (the parable starts in a quasi elitist way and ends with a universalistic message), 
the exclusivism (instead of exclusivism, Jesus urges the acceptant inclusivism) and the 
axiological question of priorities (the human order of priorities has lapsed in front of the 
a priori attitude of God towards the increasing number of invited ones). 

Keywords: biblical theology, wisdom literature, proverbs and parables. 
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gy kirándulásról visszatérve, a Mester elmesélte egyik élményét, amelyről úgy vélte, 
hogy az életet példázza. 

Egy rövid pihenő alkalmával elindult egy takaros ebédlőpult felé. Ínycsiklandó levesek, forró 
curry, és még sokféle hívogató finomság volt ott. 

Rendelt egy levest. 
– A busszal jött maga is? – kérdezte egy matróna külsejű felszolgáló. A Mester bólin-

tott. 
– Nincs leves. 
– Forró curry párolt rizzsel? – kérdezte a Mester zavartan. 
– Ha a busszal jött, nincs. Csak szendvicset vehet. Egész délelőttöm ráment, hogy elké-

szítsem azt az ételt, magának meg csak tíz perce van, hogy megegye. Nem engedem, hogy 
olyan ételt egyen, amelynek élvezetére nincs ideje.1 

Ez a parabolatörténet Anthony de Mello jezsuita atyának egyik „abszurd 
egypercese”, One Minute Nonsense-e. Két szelet csend közé csúsztatott falat-
kányi sztoriszerűség, amelyet viszont több ideig lehet és kell emészteni, mint 
egy lakomai teljes ételsort. 

A metafora nyelvén a Szentírás tulajdonképpen „terített asztal”,2 %Wr[' !x"l.vu, 
amelyet Isten atyai szeretettel és királyi bőkezűséggel, több évezredes emberi fá-
radozás bevonásával készített el számunkra. Annyi terítéket helyezett el, hogy 
állandó vendégként mindenki otthon érezhesse magát. A meghívás világraszó-
ló, mint a házúr, az oivkodespo,thj hatalmának híre. Mégis, mint a jeremiási bírá-
latban (Jer 7,11), miként „latrok barlangjá”-nak tekintetik az Úrról elnevezett ház, 
úgy tévesztjük össze sokszor az Ige „terített asztal”-át a fogadások svédasztalá-
val, vagy az örökké rohangálók gyorsétkezdéjével. Olyan svédasztallal, ahonnan 
csak azt tesszük a tányérra, ami éppen ínyünkre van, vagy olyan gyorsétkezdé-
vel, ahol minden csupán szurrogátum, mert az idő már nem a visszahozhatat-
lan alkalmak lehetősége, miképpen az élet sem a találkozások egyedülálló ünne-
pe többé. Legalábbis a mindig úgynevezett „mai ember” szerint. 

Bevezetésnek szánt szójátszadozó elménckedésem – belátom – csupán kép-
mutatás. Viszont a képmutatásnak is van némi haszna: rámutat arra, hogy nem 
az az igaz, amit mutat. 

Két perikópa exegetikumáról hallottunk előadást és ezután az exegézisen 
alapuló homiletikumról fogunk hallani. Az elsőben, A példabeszédek könyvé-
ből való szakasz közepén – úgy is mondhatnám, hogy az igeszakasz „szívében” 
– a Bölcsesség szerető szíve dobog: Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem 
szorgalmasan keresnek, megtalálnak. (Péld 8,17) 

                                                 
1 Anthony de Mello: Abszurd egypercesek. Fordította Török Péter. Korda Kiadó, Kecskemét 

2005, 31–32. 
2 Vö. Káró Jószéf (Josef ben Efraim Karo, 1488–1575) rabbi azonos című munkájával: 
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A „filozófus”, vagyis a „bölcsességkedvelő”, „bölcsességszerető” kifejezés 
Hérakleitosztól (Kr. e. 544–483) maradt ránk: 

„Nagyon sok dolgot kell saját kutatásuk alapján tudniuk a bölcsességszerető fér-
fiaknak.”3 

Hérakleitosz előtt viszont – állítólag – Püthagorasz (Kr. e. 540–500 körül) volt 
az, aki – csupán – „filozófus”-nak nevezte magát. Kijelentésének kontextusa az 
volt, hogy egyedül csak az istenek tekinthetők „bölcs”-eknek. Maga a „filozofá-
lás” fogalma Hérodotosztól (Kr. e. 5.) származik.4 

A „filozófus ember” képletében az „ember” az alany és a bölcsesség a tárgy. 
Ugyanakkor a megismerés, illetve a bölccsé válás lehetetlen lehetőségét hivatott 
kifejezésre juttatni, amely szerint az ember nem bölcs, csupán törekedhet a böl-
csességre. De ezen korlátok között is tovább szűkül a kör, mert – ahogy Kant5 
mondja – nincs tanulható filozófia, hanem csak a filozofálást lehet (meg)tanulni. 
Viszont az ószövetségi bölcsességirodalom a fordított helyzetet állítja előtérbe és 
kitágítja a lehetőségi kört, sőt felszámolja a korlátokat is. A bölcsességkedvelő 
ember helyett, illetve vele szemközt (akinek egyébként helyesnek látszik a belátá-
son alapuló önértelmezése) az emberszerető bölcsesség mutatkozik meg. S ha 
már a görög nyelvből átvett fogalmakat alkalmazunk, nézzük meg a Péld 8,17 
LXX-beli változatát: evgw. tou.j evme. filou/ntaj avgapw/ oi` de. evme. zhtou/ntej eu`rh,-
sousin. 

A Bölcsesség szereti (itt az avgapa,w ige fordul elő) az Őt kedvelőket (itt pe-
dig a file,w ige található), azaz a „filozófus”-okat. Tehát a „filozófus ember” irá-
nyába nem a filantróp, hanem még annál is több, az „agapantróp” Bölcsesség 
fejezi ki viszonozhatatlan viszonyulását. Hogy ez nemcsak pusztán „vallomás”, 
azt a mondat második fele igazolja, amikor a Bölcsesség azzal bizonyítja, teszi 
ténylegessé agapantrópiáját, hogy az Őt kereső „filozófusok”-at valóban bölcsek-
ké teszi azáltal, hogy hagyja Magát általuk megtalálni, szó szerint felfedezni (itt a 
eùri,skw ige áll, amelynek ismertebb változata az Arkhimédész-féle eu[rhka fel-
kiáltás). Egyébként a eùri,skw igének van egy ilyen jelentése is: „tapasztalatot kez-
deni”, s így azt lehet mondani, hogy aki megtalálta a Bölcsességet, tulajdonkép-
pen nem érkezett meg, hanem csak azután kezd kibontakozni a bölcsességben. 

A Bölcsesség részéről való szeretet (az avga,ph) és az ember felől való kedvelés 
(a fi,loj) egymás mellett állásának párhuzamos helye a Jn 21,15–17, ahol a feltá-
                                                 

3 Ld. Hérakleitosz, B 35. Ld. még Sebestyén Károly: A görög gondolkodás kezdetei Thalestől 
Sokratesig. Az összes töredékek fordításával. Filozófiai Írók Tára, XIV. kötet. Franklin-Társulat. 
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest 1898, 70., ahol a töredék ilyen formában ol-
vasható: „69. A bölcsesség kedvelőinek sok mindenhez kell érteniük. Clem. Al. Strom. V. 14. p. 
733.” 

4 Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat, Budapest 1991, 11. 
5 Kant, Immanuel: Critica raţiunii pure. Traducere de N. Bagdasar şi Elena Moisuc. Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti 1969. Az idézet románul: „Nu există filozofie pe care s-o putem învăţa 
[…], putem învăţa doar să filozofăm.” Ld. Brun, Jean: Socrate. Traducere din franceză de Walter 
Fotescu. Humanitas, Bucureşti 2006, 59. 
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madott Jézus tanítványainak való harmadik megjelenésekor háromszor kérdezi 
Pétertől, hogy szereti-e Őt. Az első két kérdezéskor az avgapa,w-val kérdez (avga-
pa/|j me) és csak harmadszor használja a file,w-t (filei/j me). Péter mindhárom-
szor a file,w-val válaszol (filw/ se). Az első két alkalommal Jézus a tagadó (lás-
suk be: nem szívből tagadó) Simon-ben-Jóna őszinteségét teszi próbára a túl 
magasra állított avga,ph mércével. A Jézus-tanítvány Péter viszont mindkétszer 
őszinte. Harmadszor pedig a tanítványát mindig, még a tagadáskor is avga,ph-val 
szerető Mester együtthangzóvá teszi kérdését Simon-Péter harmadszor is őszinte 
válaszával, amikor elvárását az emberi képességekkel hozza egyensúlyba és ezút-
tal a file,w-t használja. 

A Péld 8,17 magyarázatánál természetesen csak a jelentésárnyalati finomsá-
gok kedvéért vettem alapul a héber szöveg görög nyelvű fordítását, mert az 
eredetiben mindkét esetben az bha ige fordul elő. Az ószövetségi textusban a 
megszemélyesült, tehát az elvontból konkréttá lett Bölcsesség misszionál és pro-
missióval, vagyis a további misszió érdekében szólít: Hogy az engem szeretőknek va-
lami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem (8,21). A szó szoros értel-
mében in-vitál, vagyis életre (életbe) hív, hiszen ott volt, amikor Isten létrehozta 
a világot (8,22–31). 

A Lk 14,15–24-ben szintén meghívásról van szó. Meghívásról több mint la-
komára (szimpóziumra): örömünnepre (fesztivitásra, jubileumra), hiszen arról, 
hogy Isten országában enni kenyeret csakis makarizmatikusan lehet szólni 
(14,15). A lukácsi textus kapcsán három témát szeretnék tárgyalni: elitizmus, 
exkluzívizmus és a prioritás rendje. 

Az elitizmus 
Constantin Noica tanítványánál, Gabriel Liiceanunál olvastam, hogy Noica há-

rom kategóriába sorolta az embereket: „húzó lovak” („cai de tracţiune”), „cir-
kuszi lovak” („cai de circ”) és „versenyparipák” („cai de curse”). Az első cso-
portba tartozik az emberiség legnagyobb része; a második csoportba tartoznak 
például az élsportolók vagy azok, akik a „történelem aréná”-jában vállaltak sze-
repet; a harmadik kategória pedig a nagyon-nagyon keveseké. Noicat mint 
„kultúr-tréner”-t csak a legutóbbiak érdekelték.6 

Az újszövetségi és későbbi farizeizmus, amellyel a jézusi példázatok számot-
tevő része vitázik, szintén elitista elvek szerint tekint emberkörnyezetére. A nagy 
vacsora para-, illetve hiperbolája is kvázi(-)elitista módon indít, bár a példázat-
beli házigazda eleve „sokakat meghíva” (14,16). Ha ebből a szempontból tekin-
tünk Jézus szolgálatára, akkor nála is azt láthatjuk, hogy csak egy-egy tanítványt 
hívott el Izráel törzseinek egyenkénti képviseletére. Viszont nem azért, hogy 
hermetikus enklávét építsen ki maga köré, hanem azért, hogy olyan misszióra 

                                                 
6 Liiceanu, Gabriel: Jurnalul de la Păltiniş. Un model paideic în cultura umanistă. Editura Humani-

tas, Bucureşti 32003, 13. A gondolatmenetre később is visszatér, ld. Scrisori către fiul meu. Editura 
Humanitas, Bucureşti 2009. 
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készítse fel őket (a keveseket), hogy sokakat, sőt mindenkit Isten országának 
polgáraivá tegyenek. A szintén lukácsi ApCsel 1,8: …és lesztek nékem tanúim (ma,r-
turej, „mártírjaim”) úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a föld-
nek mind végső határáig, nemcsak az evangélium vízszintes síkú földrajzi útvonalát 
írja le, hanem azt is, ahogyan az emberhalász-háló (ez is lukácsi metafora: Lk 
5,10) ölelése egyre szélesebbre, míg végül világnyivá tárul(kozik). Mint ahogy a si-
ma tükrű tóba dobott kő koncentrikus hullámgyűrűket keltve borzolja fel a víz 
színének bársonyát, úgy a teremtés pünkösdjekor Jeruzsálemből kikiáltott evan-
gélium is egyre szélesedő körívben halad a tanítványi kisközösségtől az ősgyü-
lekezet „sokak”-jáig, hogy az egyháztörténeten túli végidőkben – az eredeti üdv-
szándék szerint – mindenkit Isten asztala köré ültessen. 

Az exkluzívizmus 
Kecskeméthy István egyik „mesé”-jét idézem. Címe: A büszke pontocska szo-

morú esete. Mindössze három mondat:  

„Szeretném tudni, vajjon nem lehetne-e belőlem valami: ’nagy’ – így szólt a kis 
pontocska önmagához és kezdé magát felfújni. S meg is növekedett. Most már 
nagy lett: egy nulla lett belőle.”7 

Ez az a folyamat, amikor a personalitasból personullitas lesz.8 A rosszul értel-
mezett kiválasztottság olyan kizárólagossághoz vezethet, amely önelégültsé-
gében kirekeszti a többieket, akik számára csupán „plebs”, „pária”, „csőcse-
lék”, „~yIAG és vámszedők”, „bűnösök és paráznák”, egyszóval „tisztátalanok”. 
Jézus pedig éppen ezekkel barátkozott, ezekkel ült egy asztalhoz, ezeknek 
mondta el a Hegyi Beszédet (a Mt 5,1-ben az o;cloj kifejezés fordul elő). A 
példázatbeli házigazda is éppen ezeket, „a szegényeket, csonkabonkákat, sántá-
kat és vakokat” (Lk 14,13.21) kérleli, hogy menjenek be házába, mint a követke-
ző fejezetben a nemcsak példázatbeli atya az idősebbik fiát (15,28).  

Az exkluzívista azt képzeli, hogy másokat zár ki, pedig tulajdonképpen ön-
magát rekeszti ki abból a közösségből, amely „ez a te testvéred”-ekből (15,32) 
állóknak a nagycsaládja. Az exkluzívizmus helyett Jézus az inkluzívizmusra, a 
„bezárólag”-os befogadó készségre akar rávezetni. (Szándékosan használom a 
rávezetni szót, mert a 14,21-ben az eivsa,gw ige szerepel.) 

A prioritás rendje 
Axiológiai kérdés, amelyben az axis (tengely) és az a;xioj (méltó) keveredik. A 

példázatbeli meghívottak semmibe vették azt a tényt, hogy ők mind méltatla-

                                                 
7 Bíró Mózes: Dr. Kecskeméthy István, mint az első (?) magyar evangéliumi (!) ifjúsági lapszerkesztő. 

Különlenyomat a „Krisztus Magyarja” című Dr. Kecskeméthy Istvánról szóló könyvből. Cluj–
Kolozsvár 1939, 24. 

8 A szójátékot T. O. Bobe írótól hallottam egy TV-interjúban, ő pedig Geo Dumitrescutól 
vette át. 
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nok a nagy vacsorára (az úrvacsora szereztetési igéje az 1Kor 11,27-ben figyel-
meztet avnaxi,wj-voltunkra) és „nem becsülték meg” (1Kor 11,29) az Úr asztalát, 
amely pedig életünk axisa (tengelye). 

Kifogásokat kerestek, még csak mentegetni sem próbálta magát mindegyik, 
hanem olyan ürügyekkel hozakodtak elő, amelyek az általános szemlélet szerint 
jelentik az „érték”-eket: vagyon, elfoglaltság, család (úgy is mondhatnám, hogy 
jólét, karrier, polgári státus). Számukra ezeknek van prioritásuk. 

Valószínű, hogy a „többiek”, az utólag bevezetettek és bekényszerítettek is 
kerestek kifogásokat, ha másért nem, akkor a kötelező udvariasság kedvéért. 
Másképpen nem kellett volna „kényszeríteni” (Lk 14,23) őket. Ha megvizsgál-
juk a Szentírás elhívástörténeteit, láthatjuk, legtöbbjük arról szól, hogy mikép-
pen vonakodnak elvállalni a megszólítottak a szolgálatot. Egy adott pontig 
mindegyik elhívástörténet „visszautasítás-történet”. Utána pedig „kényszerítés-
történet”, amelyben az elhívó Úr legyőzi az emberi ellenszegülést azzal, hogy 
meggyőzi üdvtervéről és a szolgálatvállalás szükségességéről és szerepéről eb-
ben a tervben – rávezet (eivsa,gw) útjára, a yn"doa] %r<D<-ra. 

A prioritások (sor)rendjében a helyes megkülönböztetésre (az 1Kor 11,29-
ben a diakri,nw ige található) képtelen ember nem érti meg, hogy az, amit el-
sődlegesnek tart, tulajdonképpen mind csak járulékos: az a priori – egyetlen 
igaz(i) – értéknek az adomány-következményei. Mindaz, ami miatt még Isten 
asztaláról is lemond, az mind ott van a számára előkészített terítéken. 

Nonszenszről beszéltem az elején és utána sem hagytam abba. Ezért „kérlek 
téged, ments ki engem” (Lk 14,18–19). Most pedig abbahagyom. Hogy megtel-
jék a te házad. 
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