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AZ EMBERI SZENVEDÉS MISZTÉRIUMA

A szenvedés szorosan összefonódik földi életünkkel. A beteg, a szenvedő ember legtöbbször nem
tudjaelhallgatnifájdalmát, A fájdalom és a szenvedés sokszor könnyeket csal ki az emberek sze
méből (Cicero), A legnehezebb az, amikor egyedül kell viselni a keresztet, amikor a terhet nincs
kivel megosztani (Seneca), A szenvedés és a halál olyan valóság; amely mindig nyugtalanítja az
embereket. A miért ott ágaskodik szinte minden emberben,

A szenvedés és a halál az ember természetes társa, Mindenki szenved, és meghal. Ez nem fáj
dalmas vaksors, mint annyian vélik, A nagy természeti csapások révén sok ártatlan ember is
szenved, és meghal. Az, 1980, november 23-i nagy olaszországi földrengés nemcsak testi-lelki
szenvedést és halált okozott, hanem megrázta egész Itália, az egész emberiség lelkiismeretét. Fel
hangzott a kiáltás: hogyan engedhette ezt az Isten?

A szenvedésés az ész. Valóban, szenvedései és halála miatt az ember sokszor Istent okolja, sőt

a létezését is kétségbe vonja, Nemcsak most, régen is.. , Már a középkor derekán, Aquinói
Szent Tamás is az Isten létezésével kapcsolatos első ellenvetésként épp a világban tapasztalható
rosszat említi: "Ha Isten létezik, semmiféle rossz nem lenne. Mivel pedig a világban megtalálha
tó a rossz, tehát az Isten nem létezi'k" (Summa Theol. I. q. 2. a. 3. ad l).

A szenvedés és a halál létezése - általános szóval: maga a rossz - éppen ezért botrány, skanda
lum, legalábbis az értelemnek. Azt mondják: hogyha a világot Isten teremtette - aki végtelenill
tökéletes és szabad -, miként van művében mégis jelen a rossz? A végtelenill tökéletes Isten, a te
vékenységében is végtelenill szabad Isten hogyan teremthetett olyan Világot, amelyben ott a szen
vedés és a halál? Miért teremtett tökéletlen és hibás világot? Más szóval: 'a szenvedés és a halál
vajon nem az Isten tévedése és veresége?

Az Isten azonban nemcsak teremtő, hanem jóságos és gondviselő Atyánk is,aki végtelen sze
retettel van fiai, az emberek iránt. A szeretet a keresztény hit központja. "Mi megismertük és hi
szünk a szeretetben. amellyel az Isten szeret minket. Az Isten - szeretet" - írja Szent János evan
gélista (l Jn 4,16). - Hogyan szerethetett minket ez a Szeretet-Isten ilyen embertelenül és
kegyetlenül?

A drámai kérdések válaszra várnak. Az észtől és a hittől egyaránt. A rossz motívuma nem csu
pán olyan probléma, amellyel az emberi értelem szembeszállhat és keresheti a megoldást. Mé
Iyebbre nézve, ez voltaképpen misztérium, amit csakis az isteni kinyilatkoztatás világíthat meg,
és csakis a hit tud elfogadhatóvá tenni. A szenvedés és a halál kérdésének megoldásához keres
nünk kell az ész feleletét, de végső és határozott választ a hitben találhatunk.

A felelet nagyon bonyolult. Az értelem, az ész felől azt mondhatjuk, hogy a fizikai rossz végső

gyökere teremtett voltunkban keresendő, és közvetlen oka a teremtmény működésében rejlik, le
gyen ez a teremtmény akár értelem nélküli, akár maga az ember. Épp ezért a fizikai rossznak
nem az Isten az okozója, hanem a teremtmény, amely maga is korlátozott. A rossz nem valami
negatív lét, amely egy pozitív lét ellen irányul. Nem a jónak valamiféle tagadása, hanem annak
hiánya. Másként: a lét meg van fosztva attól, ami a java, attól, ami szükséges léte teljességéhez.
Éppen ezért a rossz nem létezik "önmagában" véve, hanem a jó létével jár együtt. Nem lehet a
rosszról úgy beszélni, ahogy beszélünk a jóról, mintha a rossz és a jó két egymásnak ellentétes és
eredeti princípium lenne. Ez a manicheizmus és a többi dualista bölcselet és teológia tévedése.

Cikkünk a La civil/c! callo/ica című jezsuita folyóirat 1981. áprilisi számában megjelent tanulmány nyomán íródott
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A jó önmagában 'van; amennyiben a léttel azonos. A rossz van ugyan, de nem önmagában, ha
nem a jó létezésében. Nem abban az értelemben, hogy az valami, hanem abban az értelemben,
hogy ez olyan jó, amelyből valami hiányzik, de amelynek különben meg kellene lennie. Így a
vakság is rossz, de csakis az embernek, nem pedig a fának vagy a kőnek. De akkor hogyan eshet
meg, hogy aiét megfosztatik a saját javától? Miként lehetséges a rossz? A magyarázat - mond
ják - a teremtmény végességéhen található. A teremtettség véges természetet jelent, vagyis hatá
roltságot és tökéletlenséget. Egyedü! az Istenben, tehát a végtelen lényben nincs és nem is lehet
semmilyen korlátozottság. A teremtmény korlátozott volta nem az Istentől való, hanem éppen
teremtett mivoltában rejlik. A teremtmény csakis végesen létezhet. Ezért alanya a rossznak,
melynek végső gyökere nem a teremtő Istenben, hanem a teremtett természet állapotában
kereshető.
. Csakhogy, ha a rosszlehetősége végeredményben a teremtmény végességén alapul, miért van

az, hogy az ember véges lény volta nemcsak a rossznak való alávetettségét jelenti, hanem valójá
ban az is? A (OSSZ lehetősége miért lesz valódi rosszá?

Itt jön az első kérdés: ez a végtelenül tökéletes és bölcs Isten nem teremthetett volna olyan vi
lágot, amelyben nincs fizikai rossz? Az első kérdésre nemleges választ kell adni. Valóban nem le
het belátni, miként volna lehetséges olyan világ, amelyből teljesen hiányzik a fizikai rossz, abban
a világban, amelynek sajátossága, hogy a véges lények korlátozottak és tökéletlenek. Ám ha az
Isten előre látta, hogy az általa teremtett világ alávettetik a rossznak, miért akarta megteremte
ni? Nem lett volna jobb, ha egyáltalában nem teremt, s megkíméli teremtményeit a szenvedéstől?

A választ erre a második kérdésre ott kell keresni, hogya teremtés a maga mivoltában jó, a
rossz csak részleges és esetleges benne. A létezés még korlátok közé szóritva is végtelenül jobb,
mint a nemlét. Isten, amikor teremtett, a jót, vagyis a létezést akarta. Megtehette volna, hogy
semmit sem teremt, mert az Istennek, aki önmagában is végtelenül boldog, semmi szüksége sem
volt a teremtményekre. De mivel ő végtelenü! jó, másokat is részesíteni akart a maga létezésében
és boldogságában. Az Isten azért teremt, hogy létezést, életet, örömöt ajándékozzon. A teremtés
ben - bár valóban ott a rossz - sokkal-sokkal nagyobb mértékben jelen van a jó is. Igaz, ott a
szenvedés, de mindenek felett jelen van az öröm, a boldogság is. Gyakran a szenvedés és a rossz el
viselhetetlenül nagynak látszik, mert nem méltatjuk figyelemre, hogy a rossznál mennyivel na
gyobb ajándék maga a létezés, az élet. Még korlátozottságai ellenére is! A teremtés optimista
szemléletére maga a Szentírás ösztönöz, amikor a teremtés művéről szólva ezt mondja: "Látta az
Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt" (Ter I, 31). .

E pontnál felmerül a harmadik kérdés: ha olyan világot teremtett az Isten, amelyben szükség
szerűleg ott a rossz, nem tudta volna úgy megtenni, hogya fizikai rossz ne érje el azt a borzalmas
méretet, mely jelenleg is,sújtja a világot? Vagy hogy legalább ne az embert verné ilyen szörnyű

módon? Csakugyan, 'a rossz ezért válik "botránnyá" az emberi értelem előtt. Nem-annyira a vi
lág korlátozott mivolta, mint inkább a rossz és a szenvedés túlméretezett volta miatt. Nem any
nyira az a tény ejt kétségbe minket, hogy a rossz a lélekkel rendelkező teremtményeket gyötri,
hanem az, hogy az embert gyötri, aki pedig a teremtés koronája és célja.

Ezekre az égető kérdésekre szinte lehetetlen kimerítő feleletet adni. A rossz misztériumának
vannak olyan aspektusai, amelyeket nem sikerül kibogoznunk. Ám ki kell emelnünk egy tényt,
amely lényeges ahhoz, hogy megérthessük, miért van annyi rossz a világban: ez pedig az ember
felelőssége.

A világban lévő fizikai rossznak többnyire maga az ember az okozója. Az ember, aki sokszor
sután és bután cselekszik, sokszor egyenesen gonosz akaratból. Gondoljunk például a balesetek
re, vagy a váratlan incidensekre, amelyek az ember hibájából erednek. Gondoljunk a természeti
csapásokra, amelyek abból származnak, hogy az ember beavatkozik a természet rendjébe; meg
változtatva egyensúlyát. Gondoljunk az előrelátás hiányára, ami gyakran bűnös következmé
nyekkeljár, és így tovább, szinte a végtelenségig. Nem beszélve a vegyszerek tömegéről, mely az
élet minden forrását - a levegőt, a VIzet,az élelmiszereket - mérgezi, és szerfelett rombolja az em
ber egészségét.
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Az ipari nagyvárosok gombamód való szaporodása és terjedése civilizációnk egyik jellerilzője.

Ez a fő oka ama bajok egész sorának, amelyek az embert fizikailag és lelkileg gyötrik, s amelyek
a családok és közösségek szétbomlásához vezetnek. Végül is a természeti csapások talán nem
okoznának akkora kárt, ha az ember előrelátásánakhiányához és korlátoltságához nem járulna
erkölcstelen magatartás.

És mindezeken túl ott van az ember rosszakarata, mely a szenvedés mérhetetlen áradatát zú
dítja a történelemre. A szenvedés két legfőbb oka az éhínség és a háború. Az éhínség az emberi
történelmet végigkíséri, mint valami baljós árnyék. Sajnos, a mai világhelyzet cseppet sem jobb a
korábbinál. Ellenkezőleg!A múltban ritkán fordult elő, hogy évente sok millió ember éhen pusz
tult volna, mint napjainkban történik, amikor 45 millió ember éhezik. De az emberiség lelkiisme
retét nem rázza meg úgy, mint kellene! Holott manapság már tudjuk, hogy az éhínség nem ter
mészeti katasztrófa, az embernek felelnie kell érte! Tudjuk azt is, hogy az éhínséget le lehet győz
ni. Manapság megvannak az eszközeink ahhoz, hogy minden embenlek biztosítsuk az élet fenn
tartásához szükséges feltételeket. Ha tehát még mindig pusztít az éhínség, annak az az oka, hogy
az emberek nem azt teszik, amit tenniük kellene ...

Bizonyos, hogy az emberiség számára a szenvedések, a szerencsétlenségek és a pusztulás másik
fő forrása a háború. Ez aztán igazán az ember műve! Mindennél keserűbbgyümölcse az emberi
gonoszságnak, hiszen eredete az önzés, az uralkodási vágy, a gazdagodás, a törtetés.

Ha tehát a világban ekkora a szenvedés és ennyi a baj ~ nem lehet Istent vádolni érte.
A fizikai szenvedés néha oly kegyetlen, oly elviselhetetlen, hogya lélek szinte felsír: úgy érzi,

nem bírja tovább. A szenvedés néha olyan súlyos és annyira lesújt minket, hogy valóságos élőha
lottak leszünk tőle.

Amikor jó "formában", jó egészségben vagyunk, egyáltalán nem tudatosul bennünk az a szo
ros kapcsolat, amely összefűzi testünket a lelkünkkel. Ez olyan tartós "csoda", amely napról
napra megismétlődik.A szenvedés mutatja meg igazán, kik vagyunk, amikor a test hajótörést
szenved, amikor a lélek elveszti egyensúlyát ... A szenvedésben a testem, a barátom szempillantás
alatt ellenségemmé lesz. Irányt veszít a lelkem, ellenem szövetkezik. Harc dúl bennem élet és ha-
lál között. Ma kis háború, holnap gerilla-harc, előbb vagy utóbb agónia. .

Nem mindenki reagál egyformán a szenvedésre, a váratlan balesetre. Senki sem tudhatja előre,

miként viseli el a szenvedést! . . .
A szenvedésnek önmagában véve semmi értelme nincs. Tény, hogy kisebbé teszi az embert,

degradálja, megcsúfitja. Egyedül csak a szeretet adhat értelmet a szenvedésnek. Ez teheti naggyá
az embert. Mások szeretete, vagy Isten szeretete, ami egy és ugyanaz, mivel csak egyetlen szeretet
van.

Ha van szenvedés; amelyet nehezen szokunk meg, s amellyel együtt élni a lehető legkeserve
sebb: az a szolgaság, a szabadság nélkülözése, amely napjainkban olyan alakot, oly sok és kü
lönböző álarcot ölt, mint még soha, noha talán sohasem vágyott az ember a szabadságra annyi
ra, mint napjainkban. Ma nagyon divatos iett az emberi jogok hangoztatása: jog a lakásra, a
munkára, a nyugdíjra. A szólásjog, a választójog, a sztrájkjog. Jog az egészségre, a tiszta levegő

re, a szennyezésmentes vízre. A nők egyenjogúsága, a fajok egyenlőségestb. Az emberben él a tő

rekvés az egyéni és a kollektív szabadság megvalósítására. Azt kívánja, hogy személyként, és ne
tárgyként vagy robotgépként bánjanak vele.

A szenvedés és a hit. Ha Isten a világban lévő fizikai és erkölcsi rossznak nem oka, mindamellett
olyan világot teremtett, amelyben ekkora méretekben mégis jelen van a rossz - miért tette ezt?!
A világ, amelyet Isten teremtett, nem az egyetlen lehetséges világ. Mást is választhatott volna, de
nem tette. Vajon miért?

Erre a kérdésre nem adhatunk biztos feleletet, mert nem ismerjük Isten cselekvésének és gon
dolatának titokzatos mélységét. A Szentírás unos-untalan ismétli, hogy az ember nem képes ki
fürkészni az Isten nagy csodáit (Sir 18,5), nem képes ismerni az Úr gondolatát (lz 40,13). Szent
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Pál is így kiált fel: "Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának!
Mennyire megfoghatatlanok az Ö ítéletei és felkutathatatlanok az Ö útjai!" (Róm 11,33).

Tudjuk tehát, hogy Isten végtelenül bölcs és jó, és hogy mindaz, amit véghezvisz, teremtmé
nyei, végső soron az ember javára teszi. Ha tehát olyan világot teremtett, amelyben fizikai rossz
is van, azt egészen biztosan az ember javára tette.

Nem tudjuk megérteni, miként lehetséges ez. Ellenkezőleg, be kell vallanunk, hogy a baj és a
rossz roppant terhe szinte agyonnyom bennünket. Kísértésben vagyunk, mert képtelennek vél
jük világunkat és abszurdnak egész létünket. Albert Camus is hirdette a világ abszurditását, azét
a világét, amelyben a baj korlátlanul uralkodik. Mindezt pusztán azért, hogy az ember kénytelen
legyen bátran elfogadni az abszurditást, ahelyett, hogy legyőzné. De elfogadhatja-e az ember az
abszurdot? Sokan vannak, akik valóban nem is fogadják el, és fellázadnak ellene. Egyesek ká
romkodással, mások pedig Istennek szegezik vádlón a kérdést:· miért van ez így?

Szorongató kérdéseinkre a tiszta ész síkján nincs megnyugtató válasz. Mondhatjuk, hogya
szenvedésnek vanpozitív funkcioja is, mert a nehézségekre vagy a veszélyekre figyelmezteti szerve
zetünket, értelmünket, s arra késztet, hogy idejében meneküljünk, megoldást vagy gyógyírt ke
ressünk. Azt is megérthetjük, hogy a történelem minden nagy kultúrája voltaképp az ember fele
lete a szenvedés és a halál kihívására. Ha az ember a maga életútján nem találkozott volna nehéz
séggel, szenvedéssel és veszéllyel, talán semmi nagyot és szépet nem valósíthatott volna meg.

Az emberi civilizáció története lényegében az ember gigantikus küzdelme a szenvedés és a ha
lállegyőzésére. Egyedül az ember az, aki szenvedett - és aki bátran elfogadta a szenvedést anél
kül, hogy összeroppant volna annak súlya alatt.

Szenvedni és sírni annyi, mint élni (Dosztojevszkij). - A szenvedés az emberek nagy tanító
mestere. Lellelete alatt fejlődikaz élet (Marie von Ebner Eschenbach). ~ Aki nem tud szenvedni,
annak nincs is nagy szíve (Féne/on). - Aki nem szenvedett, nem tud semmit. Sem jót, sem rosz
szat. Nem ismeri sem az embereket, sem önmagát (Fénelon). - A fájdalom a boldogságnak egyik
alkatrésze (Arany).

Az ilyen megfontolások bizonnyal értékesek, ám keveset mondanak annak az embernek, aki
valamilyen gyógyíthatatlan bajban szenved; az édesanyának, aki fiát elveszítette, vagy látja meg
halni anélkül, hogy segíteni tudna rajta; a fiatalnak, aki maga előtt olyan életet lát, amely szenve
déssel és megaláztatással van tele. A baj - az ő baja. A szenvedés érthetetlen valóság ma7d: bot
rányos, sőt abszurd is.

A baj mindenképpen korlát. Olyan fal, amelynek az emberi értelem mindaddig hasztalanul
ütődik neki, míg végül fel nem emelkedik a hit síkjára, Épp ezért szükséges a baj abszurditásától
- ami aiemberben botránkozást, felháborodást és csak lázadást vált ki - áttérni a baj misztériu- /
mára. A hivőt annak elfogadására indítja, hogy a szenvedésen és ll>halálon keresztül Isten műkő

dik az ember megváltásán. A bajt Isten nem okozza és nem akarja: az ő végtelen jóságában és
gondviselésében a szenvedések az ember javára és üdvösségére szolgálnak. Az Isten nem kíván
gyönyörködni az ember szenvedésében.

Miként történik mindez? Az ember nem képes megérteni. E titok mélységébe csak a hit világít
hat bele. Hisszük, hogy Isten a szenvedéssel is javunkat akarja, és leborulunk csendben a titka
előtt. Ugyanígy tett Jób is, miután elsirta Istennek a maga töprengő gyötrelmeit a szenvedések
miatt: "ÉS'felelte Jób az Úrnak és mondta: Tudom, hogy mindent megtehetsz és hogy egy gon
dolat sincs rejtve előtted. Ki az, aki a gondviselést elhomályosítja értelem nélkül? Valóban bal
gán beszéltem olyanról, ami tudásomat messze meghaladja!. .. Korholom tehát önmagamat,
bánom bűneimet porban és hamuban!" (Jób 42,1-6).

A Bibliában a fizikai bajok sokszor úgy jelennek meg, mint az emberek bűneiért járó isteni
büntetések. De a büntetéseket úgy tárgyalja-hogy azok egyrészt a bűn gyümölcsei, s ezéh a baj
önmagától bűnhődik,önmagában nyeri el büntetését és jutalmát is, másrészt ösztökél a felisme
résre, a visszatérésre Istenhez (Oz 2,8 köv.). Isten azért büntet, hogy üdvözítsen. Másutt a Szent
írás a szenvedés nevelői értékét emeli ki. Az élet próbáin át az Isten megjavítja az embereket,
"mint az ember oktatja fiát" (MTörv 8,5). "Gondoljuk meg inkább és higgyük el. hogy bűneink-
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hez képest az Úrnak ezek az ostorcsapásai csak igen csekély büntetések, amelyek minket csak ja
vulásra ösztönöznek és nem megsemmisitésünkre jöttek ránk" (Jud 8,27). Ezek a hűség próbaté
telei: .megvizsgáltál minket tűzzel, mint megvizsgálják az ezüstöt" (Zsolt 65,10).

Végül a Szentírás szerint az emberi szenvedésnek van közbenjáró és megszabaditó értéke is. Is
ten a jók és ártatlanok szenvedését felhasználja, hogy megmentse a bűnösöket. Így tett Jahve
Szolgája is: "fájdalmainkat ő viselte", az "Istentől megvert" , aki így lett '"a fájdalmak embere, a
betegség ismerője", az ő szenvedésével és halálával "sokakat megigazulttá tesz". "Életét bűnért
való áldozatul adta, a mi bűneinkért töretett össze. A mi békességünkért van rajta fenyíték, és az
ő kék foltjai által gyógyultunk meg" (Iz 53,4-6).

A szenvedés és a halál az ember történelmi sorsát mutatja. A helyzet más lenne, ha az ember
nem követett volna el bűnt, ahogy Szent Pál jelzi: "Amint a bűn egy ember által jött be a világba,
és a bűn által a halál, s így a halál átment minden emberre, mert mindenki vétkezett" (Róm 5,12).
Az ember alávettetett a szenvedésnek és a halálnak. Isten azonban az ember segítségére sietett.
Jézus személyében magára vette a világ bűneit. Ezért szállt alá a megtestesülés által, hogy gyöke
réig kiirtsa a bajt. Jé~s a szenvedést és a halált - a bűn következményeit - magára vette, hogy az
embert megszabadítsa azok bénító hatalmától. Egyedül Jézus személyében és életében derül teljes
fény az emberi szenvedés és halál IJHsztériumára.

Ily módon az Isten a szenvedő és a halállal eljegyzett embernek társa és barátja lett. De míg az
ember saját bűne miatt szenved, maga Krisztus ártatlanul szenved és hal meg. Nem a saját bű

néért, hanem a mások bűneiért. Szenvedésével és halálával az ártatlan Jézus megváltotta a bűnös

ember szenvedését és halálát. Ez nem jelenti azt, hogy szenvedéséve! és halálával az Isten Fia
megszüntette az ember szenvedését és halálát. Pusztán csak azt je!enti, hogy "megváltotta",
vagyis a szenvedést az üdvösség és a megváltás eszközévé tette, és ez a jele annak, hogy az Isten
győzelmet aratott a halálon. A bűnt legyőzte, az embert megváltotta és üdvözítette.

Egyedül
Évek szélsöpört udvarán
e/üldögél a ház előtt

s várja haza a holtakat.
kiket idő és fű benőtt.

Küszöbén vályogszag hasal.
rövid éjeit őrzi rég.
Gyorsan gördülő könny után
szeméhez kapja kézfejét.

Fakó kendőjén igazít,
most már senkit sem vár haza 
nyárfáján fészket rak a nap
széllel kötözött madara.

KATONA JUDIT
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