
A kér(dez)ő szenvedő
Isten színe előtt
Az ószövetségi panasz logikája és funkciója

Úgy tűnhet, hogy a keresztény vallásosság nem fér össze a pa-
nasszal, amely általában a bizalomhiány, a hitetlenség jelének mi-
nősül. E nézet alapján az Újszövetség a szenvedés türelmes, csen-
des elviselésére tanít. Ezt sugallhatja Jézus példája, illetve több
olyan szöveg, amely a keresztényeket a fájdalom, vagy akár az igaz -
ságtalanság türelmes elviselésére bíztatja. Az 1Péter-levél szerint a
krisztuskövetőknek örülniük kell, ha jó tetteik, méltó életük miatt
szenvednek (2,19–20; 3,14–17; 4,12–16). Ezzel Krisztus példáját
követik (4,1), és osztoznak az ő sorsában (2,21; 4,13). A Jakab-levél
szerint példát kell vennünk a próféták és Jób türelméről (5,10–11).
Azonban az ószövetségi példák e recepciója egyoldalú, mert a Bib-
lia olvasója ismeri Jób (7; 10; 14) és Jeremiás (11,19–20; 15,16–18;
20,7–18) szenvedélyes számonkérését, vagy Habakuk panaszát
(Hab 1).1 Továbbá a szenvedéstörténet több panaszzsoltárt épít be.2

A Getszemáni kertben Jézus a panaszzsoltárok szavaival mondja
ki mély szomorúságát (Mk 14,34 párh; Zsolt 41,6.12; 42,5). Márk
és Máté szerint halála előtt Jézus egy panaszzsoltár szavaival
kiált fel: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Zsolt 22,2;
Mk 15,34 párh). Lukácsnál Jézus utolsó szavai egy másik pa-
naszzsoltárból származnak (Zsolt 31,6; Lk 23,46). A 22. zsoltár
sokféleképpen épül be a szenvedéstörténetbe, amely ennek fé-
nyében értelmezi Jézus szenvedését, és úgy mutatja be őt, mint a
szenvedő igazat, aki a legmélyebb válságban Istenhez kiált.

Érdemes ezért megvizsgálni a panasz mondanivalóját, érvelé-
sét és funkcióját az ószövetségi imában. E tanulmány tárgya a
szenvedő ember panasza a panaszzsoltárok tükrében, érintőlege-
sen néhány bölcsességi és prófétai szövegben. Ezekben a szenvedő
ártatlansága tudatában mondja el Istennek fájdalmát és értetlen-
ségét, azt a meggyőződését, hogy a szenvedés ellentmond Isten
jóságának és hatalmának, a hívő ember és a nép korábbi tapasz-
talatának.

A szenvedés meghatározza az egyén életét, Istennel és a világ-
gal való kapcsolatát, ezért a panasz átfogja a szenvedés pszicholó-
giai, teológiai és szociológiai dimenzióját. A szenvedő szóvá teszi
saját állapotát (én-panasz), Isten magatartását (Istennel szembeni
panasz) és az ellenség támadását (ellenség-panasz).3 A követke-
zőkben az ember helyzete, illetve az Isten magatartása miatti pa-
naszt tekintem át.
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A szenvedő ember. A szenvedés metaforikus leírása

A panasz megrázó metaforákkal írja le az ember elviselhetetlen
szenvedését. A metafora a panasz keretében beszédaktus: nem egy-
szerűen leírja az ember helyzetét vagy Isten magatartását, hanem
Istent meg akarja indítani, és cselekvésre akarja bírni.4

A szenvedő kibírhatatlan állapotát részben tér-, helyzet- vagy ter-
mészeti metaforák írják le. Az imád kozó a verem mélyén van, az
alvilágban, sötétségben és a halál árnyékában (Zsolt 88,7.19; Jób
22,11). A mélységből kiált (Zsolt 130,1; vö. Zsolt 28,1; 143,7; Siral
3,55). A mélységbe zuhanással Isten távol került, ezért az ember
kiált, hogy Isten meghallhassa (130,1–2; Siral 3,53.55). A mélység
helyzet, az elveszettség állapota, a tér és helyzet metszőpontja.5

A szenvedőt elborítja a víz, a feje fölött átcsapnak a hullámok, el-
süllyed az iszapban — kicsúszik lába alól a talaj. Elmerül a tenger-
ben (Zsolt 69,2–3.15–16). Az elborító víz, a hullámok, a tenger a ki-
bírhatatlan, kilátástalan szenvedés metaforái, olyan állapotot írnak
le, amely az ember egzisztenciáját fenyegeti, a teljes bizonytalan-
ság és reménytelenség helyzetét. Az ember feje fölött átcsapó ár
Isten haragját is jelölheti (Zsolt 88,8).

Az imádkozó sebei nem gyógyulnak, halálos beteg, fájdalma nem
szűnik (Zsolt 88,16; Jer 15,18). Miközben éjjel-nappal hiába szólítja
Istent, kifárad, torka bereked a kiáltozástól; szeme elhomályosul,
amíg Istenére várakozik (Zsolt 69,4). Könny lett a kenyere éjjel-nap-
pal (42,4), ágyát eláztatta könnyeivel (6,7).

Csontjai reszketnek, kificamodtak, összetörtek, szétesnek, elégnek
(Zsolt 6,3; 22,15; 31,11; 42,10; 102,4; Siral 3,4). Ezzel teste tartószerke-
zete szétesik. Az ember szíve, személyisége, alapvető egységének
foglalata megolvad, mint a viasz, szétfolyik, és az ember kiöntetik
(Zsolt 22,15). A szenvedés hatására szétesik az ember testi-lelki egy-
sége, és ő elindul a halálba (vö. 2Sám 14,14). Már-már a sírba száll, az
alvilágot, a holtak országát érinti (88,4–6; Siral 3,6). Ez a halál hatal-
mának valóságos, korlátozott megtapasztalása az élet kellős köze-
pén, olyan helyzet, amelyből Isten még kimentheti a szenvedőt.6

A panasz a szenvedés lelki és társadalmi vonatkozásait is szóvá
teszi. Az ember Isten távolságától szenved.7 Magányos, elhagya-
tott, családja és barátai is elhagyták vagy ellene fordultak (Jer 12,6;
20,10; 38,12; 41,10; 69.8; 88,19). Ismerőse csak a sötétség (Zsolt
88,19). Ellenségei félelmetes állatként támadnak rá: ordító, száját ki-
tátó oroszlán ront rá, bikák, kutyák, sakálok, méhek veszik körül.

Nagyon gyakori motívum a megszégyenülés vagy az attól való
félelem (Zsolt 22,7; 25,2.7; 31,2.18, 44,14–16; 69,6–7.20; 71,1; 119,6.31
passim; Siral 3,14.45). A mediterrán térség társadalmai becsület-szé-
gyen kultúrák, amelyekben a mások véleménye iránti érzékenység,
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a becsület megőrzése az egyik legjelentősebb motivációs tényező.8

A megszégyenülés az ember társadalmi halála.

Isten magatartása és a szenvedés

A panasz kétféleképpen közelíti meg Isten szerepét a szenvedésben.
Nagyon gyakran Isten távolsága vagy passzivitása teszi lehetővé a
gyötrelmek bekövetkeztét. Máskor Isten jelen van, és aktívan okozza
a szenvedést.9 Az imádkozó nem érzi szükségét annak, hogy ki-
mentse vagy megvédje Istent, hanem az ő felelősségét állítja.10

A panasz frappáns, antropomorf képekkel írja le Isten passzivitását.
Isten megfeledkezett az emberről, nem emlékezik rá többé (Zsolt
10,11; 13,2; 88,6) vagy elfelejtette a nép ínségét és szorongattatását
(Zsolt 49,25; Iz 49,14–15). Elfordult tőle (6,5); elfordította vagy el-
rejtette arcát előle (Zsolt 10,11; 13,2; 44,25; 69,17; 88,15), úgyhogy
nem is láthatja nyomorúságát.11 Ha Isten elrejti arcát, ha megfeled-
kezik róla, az ember elpusztul. Máskor, Isten jelen van ugyan, de
tétlenül ül, ezért a zsoltárosnak fel kell szólítania őt, hogy keljen fel,
és emelje fel kezét, cselekedjen a javára (Zsolt 10,12). Sőt Isten elal-
hat, ezért fel kell őt ébreszteni (Zsolt 44,24; vö. 7,7; 35,23; 59,5).

Isten akár eltávozhat, elhagyja a szenvedőt (Zsolt 22,2; 71,11–12;
Iz 49,14; 54,7). Olyan messzire került tőle, hogy már nem is hallja az
ember kiáltását, ordítását, és nem válaszol könyörgésére (Zsolt
22,2–3; 69,4; 88,2–3). Késlekedik az ember segítségére jönni (Zsolt
6,4). Nemcsak véletlenül hagyta magára, hanem egyenesen elrejtő-
zött (Zsolt 10,1). Sehol nem található már (Jób 23,8–9). Megbízha-
tatlan, olyan, mint a csalóka patak, amelynek vízére nem lehet szá-
mítani (Jer 15,8), így az ember hiába keresi őt a szükség idején.

Mikor van értelme ezeknek a metaforáknak a panasz keretében?
Ha az imádkozó meg van győződve arról, hogy Istennek folyama-
tosan ott kell lennie mellette, feléje fordulva, tekintetét rajta tartva,
látó- és hallótávolságban. Ha tudja, hogy Isten jelenléte védelmező,
gondoskodó, megóvja őt a szenvedéstől — az ellenség támadásától
éppúgy, mint a betegségtől és a haláltól. Ha tudja, hogy „rendes”
körülmények között Isten emlékezik teremtményére, alkotása mu-
landóságára, illetve saját könyörületére és ígéretére.12 Isten elfor-
dulása, távolsága, hallgatása, felejtése, passzivitása e „normális” ál-
lapot felborulását jelenti. A panasz nem Isten nemlétéről, hanem
Isten távollétéről beszél.13 A zsoltáros arra emlékezteti Istent, hogy
ez a viselkedés ellentmond az ő lényegének.

Még megdöbbentőbbek azok a szövegek, amelyek szerint Isten na-
gyon is jelen van, és aktívan okozza a szenvedést.14 Antropopatikus
megközelítésben Isten haragszik, és haragja felindulásában okozza
a fájdalmat (Zsolt 6,2, büntet); haragja tüzes és perzsel, vagy elbo-
rítja az embert, mint a tenger hullámai (88,8.17).15 Beburkolja Istent,

8Douglas L. Cairns: Aidōs.
The Psychology and Ethics

of Honour and Shame in
Ancient Greek Literature.
Clarendon Press, Oxford,

1993, 2; Johanna Stiebert:
The Construction of

Shame in the Hebrew
Bible. Continuum, London
– New York, 2002, 25–44.

Isten passzív

9Craig C. Broyles:
The Conflict of Faith and

Experience in the Psalms.
Continuum, Sheffield,
1989, 60–61, 76–80.

10Thomas Hieke:
i. m. 59–62.

11Craig C. Broyles:
i. m. 70–76, 78–80.

12Adorjáni Zoltán:
Isten emlékezése és
felejtése a zsoltárok

alapján. Pannonhalmi
Szemle, 2005/2. 22–33.

13Brian Doyle: i. m. 383.

Isten okozza a
szenvedést

14Craig C. Broyles:
i. m. 76–78, 119–120.

262

5_Zamfir Korinna_Layout 1  2014.03.14.  13:29  Page 262



akár a felhő, és hozzáférhetetlenné teszi, úgy, hogy a szenvedők
imádsága nem is hatol át rajta (Siral 3,43–44).

Isten elveti népét (Zsolt 44,10). Bebörtönzi, befalazza, ostrom alá
veszi az embert, eltorlaszolja szabadulása útját (Siral 3,5.7.9). Ő a
szenvedő elszigetelődésének az oka — eltávolítja barátait és a közel-
 állókat, úgy, hogy egyedüli társa a sötétség (88,19).

Isten rászedi az embert, és erőszakot tesz rajta (Jer 20,7). Össze-
töri és elveti keze alkotását (Jób 10,3). Elsorvasztja húsát és bőrét,
összetöri csontjait, keserűséggel itatja, fogai összetörnek a kavicstól,
hamuval tölti el (Siral 3,4.15–17). Az embert, akárcsak a népet gya-
lázat és nevetség tárgyává teszi (Siral 3,14.45).

Támadást indít ellene (Jób 7,20; 10,2.7; Siral 3,1.3). Harcosként
vagy vadászként lenyilazza (nyilai belefúródnak, Zsolt 38,3; Jób 6,4:
mérgesek; Siral 3,12–13: kifeszíti íját, és célba veszi az embert, nyi-
lai veséibe fúródnak).

Megdöbbentő, amikor a panasz az ellenségre használt vadállat
metaforát Istenre alkalmazza: „Mint a lesben álló medve, olyan lett
hozzám, vagy mint a rejtekén megbúvó oroszlán. Ösvényemet el-
térítette és összetépett” (Siral 3,10–11; vö. Zsolt 22,15; Jób 10,16; Óz
5,14).

Isten veti a mélységbe az embert (Zsolt 88,7). Ő okozza halálát
(„lesújtottál a halál porába”; Zsolt 22,16c; vö. Jób 10,8–9; 30,23). A sö-
 tétségbe, az alvilágba vezeti (Siral 3,2.6). E döntés miatt Isten álha-
tatlannak, szeszélyesnek látszik, mert keze alkotását pusztítja el
(Jób 10,9).

Isten elárulta népét (Zsolt 44,12), sőt igazságtalanul tette, mert a
nép nem szegte meg hűségét (44,18–23). Még az sem igazolja őt,
hogy bűneikkel kiérdemelték sorsukat (22–23.vv.). Ráadásul rossz
kereskedőnek bizonyul, amikor ár/nyereség nélkül eladja népét, és
még csak meg sem gazdagszik abból, hogy népét elárulja (44,13).

Isten szenvedést okozó jelenléte, állandó figyelése annyira nyo-
masztó, sőt agresszív, hogy az ember már azt kéri, hogy hagyja ma-
gára egy pillanatra (amíg a nyálát lenyeli), és vegye le róla a szemét,
mielőtt végképp a halálba indulna (Jób 7,16–19; 10,20–21; 14,6.20).
A szenvedő már azt szeretné, ha valaki kiszabadíthatná Isten kezé-
ből (Jób 10,7), de ez is reménytelennek tűnik. Azt szeretné, ha Isten
elrejthetné őt önmaga elől, az alvilágba (mivel ő ott nincs jelen!),
amíg haragja csillapodna, és ekkor megemlékezne róla (Jób 14,13).

Milyennek látjuk Istent a panasz tükrében? A legenyhébb ítélet
sze rint is közömbösnek, feledékenynek, vagy szeszélyesnek. Más-
kor erőszakosnak, kegyetlennek, vagy egyenesen igazságtalannak.
Mit tehet az ember egy ilyen Isten előtt? A legkézenfekvőbb az
lenne, hogy hátat fordítson neki, otthagyja, meneküljön előle — per-
sze ha van hova —, és elfelejtse. És a szenvedő, meglepő módon,
nem ezt teszi! Miként reagál e lehetetlen körülmények között?
Hozzá kiált, panaszt emel ellene, kér(dez), számon kér, vádol.16

Isten lelkére beszél, hogy jobb belátásra bírja, könyörög neki.

15Uo. 61–67.

„…lesújtottál a halál
porába”

16Craig C. Broyles:
i. m. 55–59.
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A kér(dez)ő ember

A szenvedő azt éli meg, hogy a világ megváltozott, kiszámíthatat-
lanná vált, élete szétesik, és megérintette őt a halál.17 Ebben a re-
ménytelen helyzetben Istenhez kiált, és felrója neki fájdalmát. Pa-
naszt emel Isten ellen, protestál, de mindezt Isten előtt teszi.

A zsoltáros kérdez. Miért teszi ezt vele Isten, miért nem törődik vele?
Miért hagyta el és távolodott el annyira, hogy már nem is hallja, bár-
milyen hangosan kiált (Zsolt 22,2)? Miért rejtőzködik a szükség és
szorongatás idején (Zsolt 10,1)? Miért rejti el arcát (44,24; 88,15)?
Miért lett fájdalma örökké tartó (Jer 15,18)? Miért feledkezik el népe
nyomoráról és kínjairól (Zsolt 44,24–25)? Miért feledkezett meg róla,
és miért kell szomorúan járnia, ellenségtől szorongatva; miért ta-
szítja el Isten (Zsolt 42,10; 43,2; 77,1; 88,15)? Miért alszik? Meddig
tart a tűrhetetlen állapot (Zsolt 13,2–3)? Miért támadt izzó haragra
népe ellen (77,1)? Meddig haragszik és rejti el arcát (79,5; 80,5; 89,47)?
Örökre elvetette és soha többé nem lesz irgalmas (77,8–9)?

Jób számon kérő kérdése megdöbbentő: „Hadd tudjam meg,
miért támadtál meg! Hasznod van tán abból, ha erőszakhoz nyúlsz,
kezed remekművét hogyha meggyalázod, a bűnösök terveit meg
jóváhagyod?” (10,2–3). Isten erőszakos tette teremtménye ellen ok-
talan, nem hoz neki hasznot, sőt ellentmond teremtő voltának, és
bennfoglaltan a bűnösök támogatása, ez viszont igazságosságával
összeférhetetlen.

A kérdések nem információ-orientáltak, nem is ésszerű magya-
rázatot keresnek. A miért vagy a meddig csak a mondatszerkezet
szempontjából kérdés, a jelentés és a funkció tekintetében azonban
nem az.18 A „miért” azt a meggyőződést fejezi ki, hogy Isten érthe-
tetlenül, sőt helytelenül cselekszik. A „meddig” nem racionális tu-
dakozódás a szenvedés várható tartamáról, hanem azt jelzi, hogy a
fájdalom már tűrhetetlen, és meg kell szűnnie.19

Az Istennel szembeni panasz másik formája a vád. Már az én-pa-
nasz is vádemelés, de Isten felelősségének a kimondása még inkább
az. Isten megalkotta az embert, gondosan megformálta az anyaméh-
ben, most pedig a halálát okozza (Jób 10,8–11). Népével szemben
megszegte szövetségét, elvetette fölkentjét, lerombolta országát és vá-
rosát, ellenségei örömére népe ellen harcolt (Zsolt 89,39–46; vö. 44).20

A szenvedő jobb belátásra akarja bírni Istent, megindokolja, miért
mulaszthatatlanul sürgős az ő közbelépése. Isten érzelmeire, igaz -
ságérzetére, könyörületére, becsületére, érdekére hivatkozik (argu-
mentum ad deum).21

Az imádkozó Isten könyörületére, szánalmára apellál. Az én-panasz
nagy része ezt szolgálja (például Zsolt 6,3.7–8; 69,27). Emlékezteti Is-
tent saját mivoltára, jóságára, ígéreteire, hűségére, elköteleződésére (Zsolt
89), vagy akár elfeledett irgalmára.

17Bernd Janowski:
i. m. 46–47, 50.

A szenvedő számon kér
és panaszt emel

18Thomas Hieke: i. m. 53.

19Craig C. Broyles:
i. m. 80–81.

20Matthew W. Mitchell:
Genre Disputes and

Communal Accusatory
Laments. Vetus Testamen-

tum, 2005/4. 525–526.

A szenvedő Isten
lelkére beszél

21Erich Zenger:
Psalmen 51–100. Herder,

Freiburg, 32000, 568
(W. Groß nyomán).
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Isten érdekei is megkívánják, hogy közbelépjen:
a) Az ember arra emlékezteti Istent, hogy amennyiben szenve-

désével szemben tétlen marad vagy azt előidézi, az imádkozó meg-
szégyenül, de ezzel Istent is szégyen éri. A szenvedőt az Istenbe ve-
tett bizalma miatt gúnyolják ellenségei (Zsolt 22,8; vö. Jób 16,10–11;
Zsolt 44,14–15.17.23; 64,9; 109,25; Bölcs 2,12–13.16–18). Ha Isten nem
menti meg a benne bízót, a zsoltáros bizalma meghiúsul, és meg-
szégyenülnek azok, akik benne bíznak (Zsolt 69,7–8.10–13). Végső
soron Isten hitele, becsülete és dicsősége forog kockán (vö. Ter
18,23–27; Kiv 32,11–14). Isten igazságossága, jósága és méltósága
megköveteli tehát, hogy közbelépjen és segítsen, változtassa meg
ezt az elviselhetetlen helyzetet.

b) A szenvedő a halálhoz közeledik. A holtak azonban az alvilág-
ban, a feledés földjén nem emlékeznek Istenre, és nem dicsőítik (Zsolt 6,6;
88,11; vö. 115,17a; Iz 38,18–19; Sir 17,27–28).22 Ezért ha Isten szeretné,
hogy emlékezzenek rá, és dicsérjék őt, meg kell mentenie az embert.
Az Ószövetség hihetetlen erőt tulajdonít az emlékezésnek. Isten em-
lékezete életben tartja az embert. Ha Isten megfeledkezik róla (Zsolt
88,6), megsemmisül. A feledés maga a totális pusztulás. Már az em-
berek emlékezetében való továbbélés is egy fajta halhatatlanságot ad,
a halál ellenére (Zsolt 111,6; Sir 39,9; 44,8.10.14–15), ezért akiről meg-
feledkeztek, akinek az emléke nem marad fenn, az teljesen megszű-
nik létezni (Iz 26,14; Zsolt 31,13; Préd 2,16; 9,5; Sir 44,9). A zsoltáros
ezért kéri Istentől, hogy ellenségei merüljenek feledésbe. De érdekes
módon nemcsak Isten (vagy az ember) feledkezhet meg az emberről,
hanem a halálban az ember is véglegesen elfelejti Istent, az ő csodáit
(Zsolt 6,6; 88,5–6;11–13). És ezzel Isten is megszűnik létezni számára.23

Istennek tehát nem származhat haszna az ember halálából, hi-
szen a halálban nem hirdetik Isten csodáit, jóságát, hűségét (vö.
Zsolt 30,10). Ezzel az üdvtörténetben véghez vitt nagy tettei fele-
désbe merülnek, és puszta ideológiává válnak, ha Isten nem képes
szabadító tetteit az egyén konkrét szükségében megújítani.24

A halálban Isten elveszti az embert. „Hogyha egyszer lefekszem a
porba, hiába keresel, többé nem leszek”, mondja Jób keserűen (7,22). Ér-
velése azt feltételezi, hogy Istennek is szüksége van az emberre,
ezért nem játszhatja el a kapcsolat esélyét.

A panasz és a meggyőzés a kérést készíti elő. Ha Isten okozza a szen-
vedést, az ember azért könyörög, hogy szűnjön meg haragja, vagy
legalább hagyja őt magára. Ha Isten passzív, az imádkozó kiált, kéri
Istent, hogy hallgassa meg imáját, fordítsa felé fülét, tekintsen rá, és
ne fordítsa el arcát, hogy siessen segítségére (Zsolt 69,14.17–18;
102,1–2).25 Istennek sietnie kell — vissza az emberhez, akitől eltávo-
lodott (Zsolt 22,12.20). A szenvedő felszólítja, hogy ébredjen fel és
emlékezzen (Zsolt 44,24–25). Könyörög, hogy Isten nyújtsa ki kezét
a mennyből, ragadja ki, mentse ki a mélységből (Zsolt 69,14–15;
144,7; vö. 18,16–17).26 Az arc, a fül, a szem odafordításának metafo-

22Claus Westermann:
Lob und Klage in den

Psalmen. Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen,
52011, 120–121; Szabó

Mária: A zsoltárok kincsei.
Szent István Társulat,

Budapest, 2013, 65.

23Erich Zenger: i. m. 573.

24Uo.

Az ember könyörög

25Bernd Janowski:
i. m. 33, 71–72.

26Uo. 47.
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rája a kapcsolatban levést fejezi ki, a kéz, illetve kar kinyújtása a cse-
lekvést. Az emlékezés átfogó kategória, mert benne kifejezést nyer
a jelenlét, a gondoskodás, a könyörület és a cselekvés.

A panasz logikája

A panasz közvetlenül a válság kifejezője.27 Az imádkozó, a szenve-
dés mélységét megtapasztalva Istent szembesíti azzal, amit vele
tett. A panasz azonban nem öncélú, hanem a kérés végett és a vál-
tozás reményében hangzik el, abban a meggyőződésben, hogy Isten
véget tud vetni a szenvedésnek.28

Az Ószövetség hite szerint mindannak, ami történik, Isten az
oka, minden tőle van, ő a felelős az egész valóságért, hiszen rajta
kívül nincs más isten. A szenvedést ugyanaz az Isten adja, aki az
életet, a jót, az örömöt is.29 Ebből következik, hogy a szenvedés mö-
gött is Isten áll, akár úgy, hogy elfordul az embertől, elhagyja őt,
megfeledkezik róla, és ezzel engedi, hogy rátörjön a baj, akár azzal,
hogy közvetlenül okozza a szenvedést.

A panasz alapvető érve a feszültség a hit és a szenvedés tapasz-
talata között, az ellentét Isten múltbeli magatartása és a jelen szen-
vedés között. A szenvedés megkérdőjelezi az egyén és a közösség
hitét. Ellentétben áll azzal, amit az egyén vagy a közösség élete, ko-
rábbi története során megtapasztalt.30 Nem felel meg annak a meg-
győződésnek és tapasztalatnak, hogy Isten jó és hatalmas, igaz és
hűséges, megmenti a benne bízót, kitart népe mellett, és nem tá-
mogatja a gonoszt.

A közösségi panasz azt idézi fel, hogy JHWH megmentő, népéért
harcoló Isten, az ő ígéreteit, szövetségét eleveníti fel.31 Az egyéni pa-
nasz arra a személyes kapcsolatra hivatkozik, amely Istent az imád-
kozóhoz köti. Ezt tükrözi már a megszólítás is, illetve a birtokosrag
használata Istennel kapcsolatban („Istenem”), az isteni attribútumok
(„szabadításom Istene”, „sziklám”), valamint a gyakori hivatkozás
a bizalomra.32 Isten ezt a bizalmas kapcsolatot szegi meg.

Noha a panasz Istent teszi felelőssé a szenvedésért, mivel nincs
más Isten, az ember csak tőle kérhet segítséget.33 Az imádkozó tehát
éppen nyomorúsága mélypontján Istenhez fordul. Isten megszegte
ígéreteit, illetve saját lényege ellen cselekedett, és ezzel csalódást oko-
zott. De egyedül ő képes megoldani a válsághelyzetet, sőt köteles is
erre, mivel a feszültség, illetve magatartásának rendellenes volta
Isten lényegi tulajdonságait is megkérdőjelezi.34 A szenvedő tehát
Isten színe előtt protestál Isten ellen, Istenhez fordul Isten ellenében.35

A panaszének nemcsak az Istennel és önmagunkkal szembeni
őszinteség kifejezője, hanem a hit és a bizalom jele. Már a közvet-
len megszólításban is a megmentő Istenbe vetett bizalom fogalma-
zódik meg. A bizalom kulcsfogalom a panaszzsoltárokban (22,5–6;
vö. 13,6; 31,7.15; 44,7–8; 56,5.12 stb.). A zsoltáros bízott Istenben,
akárcsak az atyák. Isten múltbeli nagy tetteinek emlékezete a zsol-

27Thomas Hieke:
i. m. 57, 59.

28Bernd Janowski: i. m. 45;
Thomas Hieke: i. m. 58.

29Bernd Janowski: i. m. 45;
Ulrich Berges: i. m. 5, 19;

Thomas Hieke: i. m. 50
(vö. 1Sám 2,6–7;

Siral 3,37; Iz 45,6–7;
MTörv 32,39).

30Craig C. Broyles: i. m.
39, 42–46; Thomas

Hieke: Schweigen wäre
gotteslästerlich. Bibel und

Liturgie, 1998/4. 287–
304, magyarul: Hallgatni

istenkáromlás volna.
(Ford. Szántó Tamás.)

Mérleg, 1999/4. 373–381;
Thomas Hieke: i. m.
(2000) 58–59; Erich

Zenger: Psalmen.
Auslegungen I. Herder,

Freiburg, 22006, 76.

31Craig C. Broyles: i. m.
111–112, 142, 169, 221.

32I. m. 121–122, 222;
Christoph Markschies:
„Ich aber vertraue auf

dich, Herr!” Zeitschrift für
die Alttestamentliche

Wissenschaft, 1991, 391–
395; Thomas Hieke:

i. m. (2000) 50;
Ulrich Berges: i. m. 25.

33Thomas Hieke:
i. m. (2000) 55, 59;

Craig C. Broyles: i. m. 225.

34Craig C. Broyles:
i. m. 224.
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táros reményének alapja, ezek miatt bízhat abban, hogy az ő életé-
ben is megismétlődhetnek ezek a csodák. A bizalom aktusával az
imádkozó Isten kezébe teszi az életét.36 A panaszzsoltárokban gyak-
 ran tapasztalt hangvételváltozás, az átmenet a panaszból a hálába
nem hangulatváltozásnak tulajdonítható, nem is egy hipotetikus
üdvösségpróféciának,37 hanem kulcsa a bizalom.38 A panaszzsoltá-
rok a bizalom „célirányos paradigmái”.39

Végső soron maga a panasz a bizalom és a remény megnyilvá-
nulása.40 Ez a legreménytelenebbnek látszó panaszra, a Zsolt 88-ra
is érvényes:41 „Jahve, szabadításom Istene, éjjel-nappal hozzád kiál-
tok.” Az imádkozót összetörő fájdalom részletes ecsetelése, az is-
mételt kiáltás Istenhez (2–3; 10; 14 vv.) csak akkor érthető, ha a zsol-
táros meg van győződve Isten együttérzéséről, könyörületéről és
hatalmáról. Éppen ezért a panasz nem eltávolodás Istentől, hanem
közeledés hozzá.42 A panaszének, tipikus felépítésével irányítja az
imádkozót, aki úgy fejezi ki fájdalmát, hogy közben megőrzi Is-
tenbe vetett bizalmát, konokul kitart mellette, akkor is, amikor úgy
érzi, hogy Isten hűtlen lett hozzá.43

A szenvedés tapasztalatában Isten egyszerre megszólítható és
számon kérhető, illetve szuverén és szabad, fájdalmat okozó és meg-
mentő. Az ember nem érzi szükségét annak, hogy megvédje Istent
és igazolja a magatartását, és nem törődik bele a szenvedésbe. De
soha nem is mond le róla, soha nem vonja vissza bizalmát.

Zárógondolatok

Az újkori teodicea gyakran azzal próbálja Isten igazságosságát és
jóságát menteni, hogy a szenvedést racionalizálja, szükségességét
és pozitív funkcióját állítja, vagy beépíti a megváltástanba, és ezzel
sajátos értéket tulajdonít neki.44 Egyes lelkiségi irányzatok a szenve-
dés türelmes vagy egyenesen örvendező elviselését szorgalmazzák.
E törekvésekkel szemben azonban Karl-Josef Kuschellel megállapít-
ható, hogy „a teodicea-kérdés nem oldható meg sem a szenvedés
funkcionalizálása által egy rend-teológia keretében — sem egy sze-
retet-szenvedés-teológia által, sem a tűrés, elviselés, passzív elfoga-
dás spiritualitása révén (…). Az ellenvetések a teodicea-kérdés elvi
megválaszolhatatlanságát mutatják, a szenvedés radikális össze  -
egyeztethetetlenségét a teremtő Isten és a teremtés jóságával. (…)
Az ártatlan szenvedést nem lehet elméletileg megérteni, hanem csak
a gyakorlatban kiállni. E gyakorlati kiállás egyik módja a panasz.”45

A bibliai panasz nem ad racionális magyarázatot a szenvedés
okára, értelmére vagy céljára. Így a teodiceai kérdés végső soron
nyi tott marad.46 De az imádkozó szerint Istennek nincs szüksége
védelemre vagy felmentésre. Sőt, ha szenvedést okoz, nem is lehet
őt megvédeni. A panaszban azonban az ember megőrzi Istennel
való eleven kapcsolatát, oly módon, hogy közben nem törődik bele a
szenvedésbe. Nem igazolja a szenvedést, nem kovácsol belőle ideo  ló-

35Thomas Hieke: i. m.
(2000) 63; Craig C.

Broyles: i. m. 224.

36Christoph Markschies:
i. m. 389–390.

37Joachim Begrich:
Das priesterliche

Heilsorakel. Zeitschrift
für die Alttesta mentliche

Wissenschaft,
1934, 81–92.

38Bernd Janowski:
i. m. 78–85.

39Christoph Markschies:
i. m. 397–398.

40Bernd Janowski:
i. m. 75–76 (Zsolt 13,5–

6a); Craig C. Broyles:
i. m. 41–42;

Thomas Hieke: i. m.
(2000) 50, 62, vö. 58.

41Erich Zenger: Psalmen
51–100, i. m. 576.

42Ulrich Berges: i. m. 25.

43Christoph Markschies:
i. m. 391–392; Erich

Zenger: Psalmen.
Auslegungen I, i. m. 77.

44Thomas Hieke:
i. m. (2000) 53, 59–60, 61.

45Karl-Josef Kuschel:
Ist Gott verantwortlich

für das Übel. In Gotthard
Fuchs (szerk.): Ange -

sichts des Leids an Gott
glauben? Verlag J. Knecht,

Frankfurt am Main, 1996,
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giát, nem hárítja az emberre a felelősséget; ezzel szemben azt a meg-
győződést fejezi ki, hogy Istennek kötelessége a fennálló viszonyokat
megváltoztatni, és képes ezt megtenni.47 A panasz felszabadítóan hat,
mert az ember őszinte lehet Isten és önmaga előtt, kimondhatja fáj-
dalmát, kérdéseit, és remény ébredhet benne.

A panasz nyelvezete és érvelése erőteljesen metaforikus, illetve
antropomorf-antropopatikus. Isten eltávolodásáról, illetve sietős
közeledésről, arca, tekintete, füle elfordítá sáról vagy odafordításá-
ról, haragjáról és könyörületéről, feledéséről és megemlékezéséről
olvasunk. Az alapvető metafora a panaszban Isten távolléte. Azért
van szükségünk metaforákra, mert bizonyos esetekben, így például
Istennel kapcsolatban, a fogalmaink elégtelenek.48 A szenvedésről
szóló beszéd összefüggésében ez hatványozottan igaz. A távollét
vagy terhes jelenlét metaforái ugyanakkor olyan Istenről szólnak,
aki nem egy elvont, transzcendens eszme, hanem aki személyes
kapcsolatban áll az emberrel, akinek — az imádkozó meggyőző-
dése szerint — természetszerűleg a hívő ember és az ő népe mellett
kell állnia.

A panaszszövegek jó részének Sitz im Lebenje a liturgia. A panasz
imádkozója egy paradigmatikus imádkozó, a panasz pedig olyan
tipikus ima, amellyel bármely szenvedő azonosulhat, amelyet saját
helyzetére alkalmazhat.49 Liturgikus használatuk ellenére a pa-
naszzsoltárok mégsem teljesen sztereotip szövegek, hanem a min-
denkori ember valódi tapasztalatát fejezik ki. Minden ember élete
valamely pillanatában szembesül az őt összetörő fájdalommal, léte
fenyegetett voltával, és ez maradandó nyomot hagy benne, meg-
változtatja, akkor is, ha a veszélyhelyzet elmúlt.50 A panaszzsoltá-
rokban bármelyikünk fájdalma és reménye, bizalma és félelme ki-
fejezést nyerhet. A panasz ezért maradandó spirituális és liturgikus
jelentőséggel bír.

A panasz kihívást jelent a teológia számára. Felveti a kérdést, hogy
azok a teodiceai, illetve megváltástani rendszerek, amelyek Istent
felmentik minden felelősség alól és/vagy a szenvedés értékét és
szükségszerűségét hangoztatják, nem gyártanak közben ideológiát
a szenvedés türelmes elviseléséből? Isten kimentése okán nem he-
lyeznek-e elviselhetetlen terhet a szenvedő emberre, akitől azt a
jogot is elvitatják, hogy Isten előtt kimondja fájdalmát? Nem feled-
tetik-e el a keresztényekkel, hogy kötelességük a szenvedéssel és
az igazságtalansággal szembeszállni?

246. (ford. Z. K.);
vö. Ulrich Berges:

i. m. 8; Thomas Hieke:
i. m. (2000) 60.

46Thomas Hieke:
i. m. (2000) 60–62;

Georg Steins: Klagen ist
Gold! In uő.: i. m. 11.

47Thomas Hieke:
i. m. (2000) 62–63;

Erich Zenger: Psalmen.
Auslegungen I, i. m. 78.

48Brian Doyle:
i. m. 382–383.

A panasz spirituális és
liturgikus jelentősége

49Erich Zenger: Psalmen.
Auslegungen I, i. m. 70;

Christoph Markschies:
i. m. 387, 391–392.

50Paul Beauchamp:
A zsoltárok és mi.

(Ford. Vajda András.)
Pannonhalmi Szemle,

1996/3. 11.
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