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Isten igazságosságának a kérdése mindig is foglalkoztatta az ószövetségi írókat. 

Valóban van értelme a hitnek, van haszna az istenfélelemnek? Valóban Isten oltalma 

és jutalmazó áldása kíséri az igazakat, s valóban mindig elnyerik büntetésüket a 

bűnösök? A dilemma a templomi gyülekezetet sem hagyta érintetlenül. Panasz-

énekek sora kéri számon az igazaknak megígért oltalmat és szabadítást, vagy biztat 

kitartásra, amíg az igazság rendje a szenvedők életében helyreáll. Ám a Zsoltárok 

könyvének bölcselkedő költeményei is előszeretettel teszik témává a theodiceát, 

indirekt biztatás vagy annak érdemi megvitatásának formájában. 

Az előadásban a 73. zsoltárt vesszük alaposabb vizsgálódás alá. Ez a költemény 

ugyanis nemcsak a bölcsesség- és zsoltárirodalom korábbi válaszait visszhangozza, 

hanem sajátos, önálló kijelentéssel is hozzájárul a vitához. E didaktikus/bölcselkedő 

költeményben, a panasz leírását követően (1–17. v.), a 18–28. versek tárják az 

olvasók elé azt, amit a zsoltáros a theodicea kínzó kérdésére a szentélyben feleletként 

megkapott. Ha ezt szakaszt alaposabban megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy az érvelés 

több síkon mozog. Mondhatni: a zsoltár több, különböző választ kínál a theodicea 

problémájára. Az előadás ezeket az eltérő válaszokat igyekszik egymástól irodalom-

kritikailag elkülöníteni, majd – amennyire látom, a kutatástörténetben először – a 

redakciótörténeti modell segítségével egy, a zsoltárban is nyomot hagyó teológiai 

fejlődés állomásaiként interpretálni. 

E fejlődés első állomása egy hagyományos tanköltemény (Zsolt 73,1–22.27–28), 

amely legfeljebb a probléma individuális, egyéni hitválságként való megjelenítése 

okán tekinthető a zsoltárirodalom új és izgalmas vállalkozásának (Kr.e. 5. sz.). Ez 

az alapzsoltár bővül előbb a 23.25–26. versekkel. E kiegészítés szerint az Istennel 

való közösség a legnagyobb kincs a földön, ami mindennél többet ér. Nem biztos, 

hogy az igaz ember megtapasztalja életében Isten csodás beavatkozását, ám az Úr 

közelsége – és a hívők gyülekezete – mindenért kárpótolja őt (Kr.e. 4. sz.). S végül 

a 24. vers mindezt az örökkévalóság távlatába helyezi. Az Istennel való kapcsolat 

nem csak a halálig jelent vigasztalást, de túléli magát a földi életet is: Isten a mellette 

kitartó igazakat végül mennyei dicsőségébe magához emeli.  Az alapzsoltárnak ez a 

továbbírása – s ezzel a zsoltár végső, kanonikus formája – a Zsolt 49 végső 

változatával azonos időszakban, de még a Prédikátor elutasító kritikája és a kettős 

feltámadás gondolatának Kr.e. 2. századi megjelenése előtt, valamikor a Kr.e. 4/3. 

század fordulóján állhatott elő. 


