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»Reši nas, Bog vesoljstva!«  
Študij evhologije v Sir 36H,1-171

Predstavitev doktorske disertacije

Povzetek: V članku je predstavljena doktorska disertacija, ki jo je avtorica leta 
2006 zagovarjala na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu. Študija je osredotočena na 
drugo molitev Sirahove knjige – Sir 36H,1-17. Raziskava, narejena na podlagi analize 
rokopisa B, edine priče odlomka v hebrejščini, razlaga molitev v kontekstu celotne 
knjige in v razmerju do predhodnega starozaveznega izročila, še posebej devterono-
mističnega in preroškega. 

Poleg predmeta, metode dela in razčlenitve raziskave članek predstavlja dosežene 
rezultate. Raziskava je omogočila osvetliti povezave med obravnavano evhologijo, ki 
smo jo opredelili kot »krik na pomoč« za odrešenje Izraela, in predhodnim sobesedi-
lom (Sir 31G,21 – 32G,24), v katerem smo dokazali potek sodnega procesa tožbe. V 
raziskavi smo analizirali podobnosti in značilnosti v primerjavi z nekaterimi kumran-
skimi besedili in z odlomki judovske liturgične molitve amidah. Na podlagi študije je 
bila izdelana tudi hipoteza možnega zgodovinskega konteksta, ki bi lahko opravičil literar-
ne in teološke značilnosti besedila.

Ključne besede: Ben Sirah, evhologija, prošnja, tožba, amidah, rokopis B, Selev-
kidi, Heliodor, Selevk IV.

Estratto: »Salvaci, Dio dell’universo!«. Studio dell’eucologia di Sir 36H,1-17
Il contributo presenta la ricerca, oggetto della tesi dottorale difesa al Pontificio 

Istituto Biblico nel 2006, condotta sulla seconda preghiera contenuta nel libro del 
Siracide, Sir 36H,1-17. L’indagine, partendo dallo studio del ms. B, unico testimone 
ebraico del passo, legge l’invocazione nel contesto del libro e alla luce delle precedenti 
tradizioni veterotestamentarie, soprattutto deuteronomistiche e profetiche. 

Oltre al testo, al metodo di lavoro e alla articolazione della ricerca, l'articolo dedica 
particolare attenzione alla presentazione dei risultati raggiunti. La ricerca ha reso pos-
sibile illuminare le connessioni esistenti tra l’eucologia, definita un »grido d’aiuto« per 
la salvezza d’Israele, ed il contesto letterario immediato (Sir 31G,21 – 32G,24) in cui è 
stato evidenziato l’articolarsi di un procedimento di querela. Particolare attenzione vi-
ene riservata, poi, all’analisi di elementi di somiglianza e peculiarità rispetto ad alcuni 
testi di Qumran e a passi della preghiera giudaica della amidah. La ricerca presentata 
ha consentito infine di avanzare l’ipotesi di un possibile contesto storico di riferimento 
che potrebbe giustificare le particolarità letterarie e teologiche della composizione.

Parole chiave: Ben Sirah, euchologia, preghiera, lamento, amidah, manoscritto 
B, Seleucidi, Eliodoro, Seleuco IV.

1 Disertacija je bila objavljena v italijanščini: Maria Carmela Palmisano, »Salvaci, 
Dio dell’universo!«: Studio dell’eucologia di Sir 36H,1-17 (AnBib 163; Roma: P.I.B., 
2006); bila je tudi predstavljena v kontekstu XIX. mednarodnega kongresa IOSOT 
v Ljubljani 15.-20. julija 2007.
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Abstract: »Have mercy upon us, O Lord God of All!« Study of Euchology in 
Sir 36H:1-17

The article presents the doctoral thesis defended by the author in the Pontifical 
Biblical Institute in 2006. The study is centred on the second prayer in Sirach − Sir 
36H:1-17. The investigation carried out on the basis of manuscript B, the only witness 
of the passage in Hebrew, interprets the prayer in the context of the whole book 
and in relation to previous biblical traditions, especially those of Deuteronomy and 
Prophets. The thesis explains the connections between this euchology, which is de-
fined as a »cry of help« for the deliverance of Israel, and the preceding context (Sir 
31G:21-32G:24), wherein a court process takes place. Special attention is paid to an 
analysis of similarities and characteristic features in comparison with some Qumran 
texts and passages from the Jewish liturgical prayer amîdäh. The study finally puts 
forward a hypothesis concerning a possible historical context that could justify the 
literary and theological characteristics of the text.

Key words: Ben Sira, euchology, petition, court action, amîdäh, manuscript B, 
Seleucids, Heliodorus, Seleucus IV.

Uvod
Uvodoma želimo opozoriti na neizčrpno zanimanje, ki ga prebuja 

tema molitve, o čemer pri ča naraščajoče število objav, tako o biblični 
molitvi (ali evhologiji, iz grškega samostalnika euvch,, »molitev«), kot 
nebiblični. Tudi kar zadeva Sira hovo knjigo, lahko v zadnjih letih opa-
zimo pomenljiv porast prispevkov na to temo.2

Hkrati s tem povečanim zanimanjem želimo omeniti tudi držo, ki 
spremlja strokovnjake na področju tematike molitve, še posebej bi-
blične evhologije; gre namreč za zavedanje, da govoriti o njej ni pre-
prosto.3 Neka težava se rojeva iz dejstva, da smo, ko razpravljamo o 

2 Navajamo samo nekatere novejše članke: Jeremy Corley, »God as Merciful Father 
in Ben Sira and the New Testament« v: Renate Egger-Wenzel, ur., Ben Sira’s God: 
Proceedings of the International Ben Sira Conference Durham – Ushaw College 
2001 (BZAW 321; Berlin: Walter de Gruyter, 2002), 33-38; Maurice Gilbert, »Prayer 
in the Book of Ben Sira: Function and Relevance« v: Renate Egger-Wenzel – Jeremy 
Corley, ur., Prayer from Tobit to Qumran: Inaugural Conference of the ISDCL at 
Salzburg, Austria, 5-9 July 2003 (DCL Yearbook 2004; Berlin: Walter de Gruyter, 
2004), 117-135; Otto Mulder, »Three Psalms or Two Prayers in Sirach 51? The End of 
Ben Sira’s Book of Wisdom« v: Renate Egger-Wenzel – Jeremy Corley, ur., Prayer from 
Tobit to Qumran: Inaugural Conference of the ISDCL at Salzburg, Austria, 5-9 July 
2003 (DCL Yearbook 2004; Berlin: Walter de Gruyter, 2004), 171-202; Friedrick Vin-
zenz Reiterer, »Gott, Vater und Herr meines Lebens: Eine poetish-stilistische Analyse 
von Sir 22,27-23,6 als Verständnisgrundlage des Gebetes« v: Renate Egger-Wenzel – 
Jeremy Corley ur., Prayer from Tobit to Qumran: Inaugural Conference of the ISDCL 
at Salzburg, Austria, 5-9 July 2003 (DCL Yearbook 2004; Berlin: Walter de Gruyter, 
2004), 137-170; prim. tudi poglavje posvečeno molitvi v knjigi Ben Siraha v: Núria Ca-
lduch-Benages – Johan Yeong-Sik Pahk, La preghiera dei saggi: La preghiera nel 
Pentateuco Sapienziale (Roma: Apostolato della Preghiera, 2004), 99-129.
3 Tako menijo Carlo Maria Martini, Itinerario di preghiera con l’evangelista Luca 
(Milano: Edizioni Paoline, 1981, 22004), 11; v: Oscar Cullmann, Das Gebet im Neuen 
Testament: Zugleich Versuch einer vom Neuen Testament aus zu erteilenden Ant-
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molitvi, postavljeni pred glo bo ko skrivnost naše osebe. Svojo raziska-
vo želimo predstaviti prav na tem širšem ozadju velikega zanimanja 
in hkrati nujne obzirnosti do resničnosti, ki nas presega.

Razlogi za izbiro obravnavanega odlomka 
Razlogi za izbiro besedila Sir 36H,1-17 so bili v bistvu trije. Prvi 

razlog je prepričanje, da bo študij evhologije dopustil razumevanje 
ne samo pomena in vloge obravnavane molitve za modreca, ampak 
tudi odnosa s preroškim izročilom, ki je v besedilu prisotno, in sicer 
implicitno. To pa bo odprlo nov zorni kot za razumevanje celotne 
knjige.4 Drugi razlog je dejstvo, da izbrano besedilo ponuja možnost 
analize odlomka, ki mu do sedaj ni bila posvečena še nobena mono-
grafija. Končno pa izbiri botruje prepričanje, da bo raziskava ob do-
jemanju in ponovnem razmisleku posebne vrste molitve, tj. krika na 
pomoč za rešitev ljudstva, omogočila osvetlitev posledic antropolo-
škega in teološkega značaja, ki jih le-ta nosi, tudi za naš čas. 

Antropološko zanimanje, ki je značilno za študij biblične molitve, 
izhaja iz dejstva, da gre za dejanje, ki je na poseben način dialoško. 
Preko njega človek izraža pestrost trenutkov in življenj s kih situacij, 
kar v molivcu odpira obzorja upanja ali pa trenutke globoke tesnobe 
in za skrbljenosti za svojo osebno usodo, za usodo ljudstva ali celotnih 
generacij.

Poleg tega se v dialogu z Bogom človek odziva z vsem svojim sve-
tom občutij, omejenosti, upanja, razočaranj, radosti, s smehom in z 
jokom. Zato vstopiti v svet molitve pomeni znajti se pred obširnim 
spektrom barv, bogatih z odtenki, od močnih in žarečih tonov vpitja 
in upiranja, vse do tistih umirjenih in ve drih, ki pomenijo zaupno 
prepustitev.

wort auf heutige Fragen, (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1994, 21997), 1. Podobne izraze 
uporablja v začetku svojega traktata O molitvi že Origen, peri. euvch/j, 2.1, Paul Koet-
schau, ur., Origenes II. Buch V – VIII: Gegen Celsus – Die Schrift vom Gebet, GCS, 
(Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1899), 298.
4 Povedati moramo, da modrec tudi drugje izraža povezanost med modrostno 
dejavnostjo in starozaveznim delovanjem Mojzesa in prerokov, kot je mogoče videti 
ob opisani podobi idealnega modrega pisca (prim. Sir 39,6-8). O besedilu, prim. 
Johannes Marböck, »Sir. 38,24-39,11: Der schriftgelehrte Weise. Ein Beitrag zu Gestalt 
und Werk Ben Siras,« v: Maurice  Gilbert ur., La Sagesse de l’Ancien Testament 
(BEThL 51; Leuven: Gembloux, 1990), 293-316; Jan Liesen, Full of Praise: An Exege-
tical Study of Sir 39,12-35 (JSJ.S. 64; Leiden: Brill, 2000), 63-89; prim. tudi Maria 
Carmela Palmisano, »Il background veterotestamentario nella descrizione del sapi-
ente ideale in Sir 39,6-8« v teku objave v Rivista Biblica.
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Predstavitev disertacije
Po predstavitvi izvora disertacije in nekaterih osnovnih značilnosti 

širše tematike biblične molitve prehajamo h kratki predstavitvi same 
disertacije, in sicer v treh točkah: predstavitev izpostavljene problema-
tike in uporabljene metode; raz čle nitev disertacije; doseženi rezultati.

 
I. Predmet. Disertacija, kot že rečeno, obravnava molitev v Sir 

36H,1-17/33G5,1-13a; 36G,16b-22 (14-19), ki je eden od treh evholo-
ških odlomkov knjige (ostala dva sta: Sir 22,27 – 23,6, prisoten samo 
v G, in Sir 51,1-12). 

Veliko število razlagalcev razpravlja glede avtentičnosti Sir 36H,1-
17 predvsem zaradi odkritja hebrejskega besedila rokopisa B, ki so 
ga našli v genizah (zakladnici) sinagoge v Kairu ob kon cu 19. stole-
tja, torej le pred nekaj več kot sto leti. Mnogi strokovnjaki zagovarja-
jo mnenje, da je bilo besedilo v knjigo vključeno kasneje in se torej 
nanaša na kasnejše zgodovinsko okolje. Zato njegovega avtorstva ne 
pripisujejo modrecu iz Jeruzalema, ampak nekomu drugemu ali pa 
apokalip tič ne mu okolju. Poleg tega je v teku tudi razprava glede opre-
delitve literarne zvrsti, zamejitve sobesedila odlomka, določitve hi-
potetičnega Sitz im Leben (življenjskega okolja), na katerega se na-
naša, ter odnosa do judovske liturgične molitve.

Disertacija daje prednost analizi evhologije, izhajajoč iz rokopisa 
B, edine hebrejske priče odlomka, in ga primerja s starimi prevodi 
(grškim, sirskim [Pešita in Sirska Heksapla] in latinskim).

Kot eksegetsko metodo smo uporabili predvsem literarno analizo, 
ki se zelo dobro prilagaja zasnovi poetičnega besedila, predvsem v 
hebrejščini, in namenja posebno pozornost načelom in pravilom po-
ezije. Vendar je pri natančnem določanju metode pomembno opozo-
riti, da Sir 36H,1-17, kot tudi predhodno sobesedilo (Sir 31G,21 – 
32G,26), zahteva zaradi posebnega bogastva zrcaljenja starejših bese-
dil, stalno navezovanje na predhodna besedila in izročilo, kar ima za 
posledico določeno domačnost tudi z ostalimi pristopi in razis ko val-
ni mi metodami. Slednjič se nam je zdelo primerno, da zaradi nekate-
rih vprašanj, ki jih odpira status quaestionis, še posebej glede avtor-
stva odlomka Sir 36H,1-17, sežemo tam, kjer je bilo to potrebno, tudi 
po dia hro nič nem pristopu.

II. Razčlenitev raziskave. Raziskava obsega tri dele, ki so razde-
ljeni v sedem poglavij: prvi del predstavlja status quaestionis (prvo 

5 Z velikotiskanim G označujemo »Grški prevod« Sirahove knjige, z velikotiskanim 
H »Hebrejsko besedilo« Sirahove knjige, z velikotiskanim S pa »Sirski prevod (Pe ši ta)« 
Sirahove knjige.
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poglavje), ki mu sledi študij literarnega sobesedila 31G,21 – 32G,26 
(drugo poglavje); drugi del ponuja analitično raziskavo štirih kitic mo-
litve (poglavja od tri do šest); tretji del (sedmo poglavje) končno pred-
stavlja nekatere zgodovinsko-biblične elemente, ki lah ko osvetlijo do-
jemanje življenjskega okolja modrečeve molitve. Zaključku, ki povzema, 
ana lizira in razlaga dosežene rezultate, sledijo nekatere priloge in excur-
sus, ki na različne na či ne podpirajo zaključke, prikazane v študiji.

III. Doseženi rezultati so zbrani v štiri kategorije, ki izhajajo iz 
besedilne problematike in se ga jo vse do problemov teološke narave.

a) Besedilna problematika. Kar zadeva vprašanja verodostojnosti 
hebrejskega besedila rokopisa B, študija, ki zajema tako Sir 36H,1-17, kot 
predhodni odlomek, ki je v hebrejščini ohranjen samo deloma (Sir 
35H,11-26), kaže predvsem to, da je hebrejsko besedilo verodostojno in 
ga je mogoče imeti za najbližjo pričo tistega besedila, ki ga je napisal 
modrec iz Jeruzalema. To pa ne zanika temeljne vrednosti starih prevo-
dov: grškega, sirskega (Pe ši ta in Sirska Heksapla) in latinskega, predvsem 
ker omogočajo dopolnjevanje neohranjenih delov v heb rej ščini. 

Kar zadeva uporabo besedišča, smo opazili, da hebrejsko besedilo 
v primerjavi z drugimi vsebuje bolj dovršeno in bogato besedišče za 
opis situacije zatiranja, iz katere se vzdigne krik na pomoč k Bogu za 
rešitev. V Sir 35H,16b je npr. uporabljena beseda ~ynwnxt, »stoki, ječa-
nje«, medtem ko G uporablja de/hsij, »prošnja, molitev«; podobno v 
Sir 35H,20b beremo hq[c, »krik«, v grškem tekstu pa zopet de/hsij; v 
Sir 35H,21a srečamo sintagmo ld t[wX, »klic ubogega na pomoč«, ki 
je v grščino preveden s proseuxh\ tapeinou/, »molitev ponižnega«. 

Preučevanje posegov prevajalcev in uporaba Božjega imena ter 
analiza grških in sirskih dodatkov dopuščajo opredelitev nekaterih 
hermenevtičnih načel, ki so jih upoštevali prevajalci in pri tem od-
krili prevladujoče kultno-liturgično zanimanje grškega prevajalca ter 
etično-socialno zanimanje sirs ke ga. Ta dejstva potrjujejo predhodne 
študije o značilnostih grškega prevoda Siraha, ki jih je odkril pred-
vsem A. Minissale,6 odpirajo pa tudi nove poglede, ki zahtevajo po-
globljen študij ostalih evholoških besedil Sirahove knjige.

b) Avtentičnost prošnje. Glede na vprašanja, ki smo si jih zastavili 
v status quaes ti o nis, disertacija potrjuje hipotezo o avtentičnosti mo-
litve v Sir 36H,1-17, oziroma jo pripisuje Ben Sirahu, in to v nasprotju 

6 Prim. Antonino Minissale, La versione greca del Siracide: Confronto con il testo 
ebraico alla luce dell’attività midrascica e del metodo targumico (AnBib 133; Roma: 
P.I.B., 1995), 259-261.

Maria Carmela PALMISANo SL, Študij evhologije v Sir 36h,1-17
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s trditvami, ki jih zagovarjajo T. Middendorp in, z nekaterimi razli-
kami, J. J. Collins ter L. Schrader. Trditev o avtentičnosti opravičujejo 
rezultati raziskave besedilne problematike, eksegetski študij literar-
ne ga sobesedila (Sir 31G,21 – 32G,26) in preverjanje nekaterih ele-
mentov zgodovinsko-socialnega okolja, ki ga je mogoče zaslutiti iz 
odlomka. Tezo o avtentičnosti prav tako podpira analiza same evho-
logije (Sir 36H,1-17) in odnosi, ki smo jih opazili med prošnjo in osta-
lim delom te modrostne knjige. 

Glede opredelitve zgodovinskega okolja, ki naj bi predstavljalo 
ozadje evhologije v Sir 36H,1-17, pa nam, čeprav prepoznavamo po-
manjkanje in problematičnost zgodovins kih virov, ki se nanašajo na 
življenjsko obdobje Ben Siraha, analiza zgodovinsko-bibličnih dejstev, 
ki so nam na razpolago, dopušča, da z zadostno verodostojnostjo lah-
ko rečemo, da se vpitje modreca nanaša na dogodek plenjenja dobrin 
ubogim in na prošnjo za Božji poseg proti zatiralskemu sovražniku 
(Selevkidom) ter v prid svetemu mestu in templju v Jeruzalemu. To 
okolje je zelo podobno tistemu, ki je opisano v 2 Mkb 3,1-40 (tudi v 
Dan 11,20), oziroma neuspelemu poskusu opleniti tempeljsko zakla-
dnico v Jeruzalemu s strani Heliodora (malo pred letom 175 pr. Kr.), 
ki je vodil državne zadeve Selevka IV. 

c) Nekatere temeljne, formalne in vsebinske značilnosti prošnje 
za rešitev v Sir 36H,1-17.

Klic na pomoč oz. rotenje se od drugih prošenj razlikuje po dinami-
ki, ki jo vzpostavlja med Bogom in molivcem, tj. žrtvijo zatiranja: v pro-
šnji molivec prosi za nekaj, kar presega pravico, in se sklicuje na Božje 
usmiljenje, medtem ko je v klicu na pomoč oziroma v pozi vu/tožbi zah-
teva naslovljena na višjo sodno oblast, naj poseže in ponovno vzposta-
vi pravice žrtve nekega nasilja ali zatiranja. Zato opredeljujemo obrav-
navano molitev kot klic na pomoč za rešitev ob zaključku sodnega 
procesa, ki je potekal v predhodnem odlomku (Sir 31G,21 – 32G,26).

Prošnjo za rešitev razčleni modrec na dva dela: prošnjo za kazno-
vanje sovražnika (Sir 36H,1-10) in za rešitev Izraela (v. 11-17). 

Prošnja poleg tega opozarja na številne elemente, značilne za sta-
rozavezna bese di la, ki izra žajo dejanje tožbe, oziroma pozivanje višje 
oblasti preko uporabe posebnih Božjih imen, vprašanje rešitve ne-
dolžnega in protinapad na sovražnika, prošnjo za povračilo. Posebej 
v teku analize vpitja na pomoč smo opazili pomembne povezave s 
sodnimi prerokbami iz knjige preroka Ezekiela, zato smo analizirali, 
kako jih je Sirah dojel in prenesel v modrostno literaturo.

Potrdimo lahko torej, da se obravnavana molitev zelo dobro vklju-
čuje v tradicijo evhologij antičnega Izraela, saj izraža njej lastne po-
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teze in posebno intenzivnost. Te njene značilnosti lahko razložijo, 
zakaj taka prošnja za rešitev ni prešla neopažena v kasnejše izročilo, 
ampak je odmevala naprej tako v judovski liturgiji (molitev amidah 
ali Osemnajst blagoslovov) ka kor tudi v krščanski, katoliški liturgiji, 
ki jo je z nekaterimi prilagoditvami sprejela v molitveno bogo -
služje.

d) Teološko obzorje. Izpeljana raziskava nam je omogočila oprede-
liti nekatere elemente, ki osvetljujejo teologijo in še posebej soterio-
logijo Sir 36H,1-17. Zasledili smo predvsem uporabo besednega para 
»bojevnik/oče«, ki sestavlja dvojno podobo Boga, izraženo v kriku. 
Prva je povezana s prošnjo za poseg proti sovražniku, druga pa s pro-
šnjo v prid Izraelu. Slednja podoba, podoba očeta, je prisotna tudi v 
drugih besedilih molitve Sirahove knjige (Sir 22,27 – 23,6; 51,1-12).

V odlomku smo opazili pomenljivost motiva poznanja Boga, razvoj 
katerega smo preučevali: modrec ne prosi za uničenje sovražnika, 
ampak za spre mem bo v poznanju, za »spreobrnjenje« tako tujega za-
tiralca kakor vseh prebivalcev zemlje. 

Sir 36H,1-17 izraža prevladujoče preroško dojemanje zgodovine, 
vodilna predstavnika katerega sta pred vsem Ezekiel in duhovniški 
krogi, za katera je zgodovina predvsem prostor, v katerega Bog po-
sega v sedanjosti, ko udejanja sodbo in ponovno vzpostavlja pravič-
nost. Zgodovina se pojavlja kot prednostno področje, v katerem se 
uresničuje rešitev in v katerem se razodeva Bog, ki deluje neposre-
dno, brez človeškega posredništva. Nasilje in nevarnosti, ki zadevajo 
ljudstvo, slednje Ben Sirah prepoznava kot nedolžno, postajajo same 
po sebi krik na pomoč, ki ga Bog ne more ne slišati. Teme zaveze, 
Božje zvestobe, pradavnih obljub in nagrade v obliki povračila žrtvam 
pospešujejo prošnjo na pomoč tudi v sedanjosti. Teološke teme, ki 
smo jih opazili, in sicer take, kot je rešitev zatiranega in upanje, po-
vezano z obljubami obnove (vendar ne Davidove ali mesijanske), opo-
zarjajo tudi na številne povezave s teologijo različnih psalmov.7

Kar zadeva odnos med Sir 36H,1-17 in širšim sobesedilom knjige, 
je raziskava pokazala, da besedilo dopolnjuje perspektivo, ki jo je vzel 
za svojo modrec v Poveličevanju velikih prednikov Izraela (Sir 44 – 
50). V tej enoti je prepoznavna predvsem devtero no mistična teo lo-
gi ja zgodovine in svarilni namen, ki ji pripada.8 Menimo, da ima raz-

7 Prim. Hans-Joachim Kraus, Theologie der Psalmen (BKAT 15/3; Neukirchen-
Vluyn: Neukirchener, 1979), 188-204.
8 Prim. Antonino Minissale, »La profezia come apologia nazionale e verifica della 
storia in Ben Sira« v Gian Luigi Prato, ur., La profezia apologetica e di epoca persia-
na ed ellenistica: La manipolazione divinatoria del passato a giustificazione del 
presente. Atti del X Convegno di Studi Veterotestamentari, Rocca di Papa, 8-10 
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li čnost/komplementarnost med dvema enotama svoj izvor predvsem 
v različnih namenih: pa re netično-didaktični namen v Poveličevanju 
velikih prednikov Izraela in ponovna vzpostavitev pra vič nosti v Sir 
36H,1-17.

Ben Sirah torej pred vprašanji, ki jih zastavljajo težavne zgodovin-
ske okoliščine v času zavzetja Selevkidov, ki so zavojevali Palestino v 
2. st. pred Kr., prosi za obnovljen Božji poseg v sedanjosti. Ta poseg 
kaže na izpolnitev stare prerokbe o rešitvi. Modrec iz Jeruzalema dela 
po podobnem načelu, ki ga bo nadaljeval Daniel, ki se je posvetil raz-
laganju preroških spisov (Sir 39,1): dojeti skuša te žav nost sedanjega 
trenutka in odgovoriti nanjo. V primerjavi z Danielom, ki je malo po-
znejši, ugo tavljamo pomembne razlike: Ben Sirah prosi za preobrat 
stare prerokbe in zamenjavo na s lov nikov sodnih prerokb iz dobe iz-
gnanstva (Izrael in sovražniki, prim. Sir 36H,4-5), Daniel pa bo uvedel 
kot odgovor na preganjanja v makabejskih časih nove elemente ča-
sovnega obračuna in videnje, ki ga posreduje in razlaga neka nebeška 
osebnost. 

Branje besedila Sir 36H,1-17 lahko vzbuja zbeganost in pomisleke 
o primernosti izgovar janja prošnje, ki v drugi kitici (vv. 6-10) vsebu-
je besedišče, ki se zdi nasilno in ki se izraža pretežno s trdimi toni. 
Molitev se tu približa psalmom, ki zahtevajo kazen in maščevanje nad 
krivičnimi, in so morda tuji sodobni občutljivosti in načinu razu me-
van ja molitve. Zato ob koncu omenimo predlog nekaterih avtorjev, 
kot sta P. Ricoeur in A. LaCocque, ki ponovno ovrednotijo antropo-
loški element izraza bolečine molivca, tudi ko prosi Boga za poseg 
»proti« sovražnikom.9 Po drugi strani pa je opazno, da je vpitje nedol-
žnega izraz radikalnega nasprotovanja nasilju, ki ga je utrpel, in ki se 
ne more izogniti prav tako radikalnemu nasprotovanju zlu s strani 
Boga.

Zaključki
Tematika krika nedolžnega, ki je uslišan, je zaznamovala različne 

trenutke zgodovine izvoljenega ljudstva pred življenjem Ben Siraha 
in po njem ter tako opogumila nove rodove, naj se obračajo na Boga, 
ki ga modrec pogosto kliče Oče, s prošnjo, naj dejavno poseže z re-
šitvijo ali h['Wvy>. Ta krik izraža dialoški in istočasno dramatičen značaj, 
ki označuje srečanje med silnim človeškim trpljenjem in priklicanim 

settembre 1997, (RStB 11; Bologna: Edizioni Dehoniane, 1999), 85-95.
9 O možnostih ponovnega ovrednotenja krika kot žalostinke v našem času in o 
njenih značilnostih ter razločevanju, prim. Paul Ricoeur, »La plainte comme prière« 
v: André LaCocque – Paul Ricoeur, Penser la Bible : La couleur des idées (Paris: Seuil 
1998), 304.
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Božjim posegom. Uspeh tega posega je za modreca izpolnitev pra-
vičnosti.

V Novi zavezi Jezus prikliče temo uslišanega krika nedolžnega v 
Lk 18,1-8, v priliki o vdovi in kri vič nem sodniku, in potrjuje predho-
dni modrostni nauk, hkrati pa mu vtisne novo na pe tost. Tako ne mo-
remo mimo sinoptičnih evangelijev, še posebej po Ma te ju in po Mar-
ku, v katerih najdemo v trenutku Jezusove smrti njegov krik k Očetu 
(Mt 27,46; Mr 15,34).10 Ta motiv obravnava tudi teologija pavlinske 
šole (Heb 5,7-9). Božji sin naj bolj zanesljivo priča o tem, da je vsak 
nedolžen krik posameznikov in ljudstev prid ru žen nje  govemu in da 
je uslišan, zato da bi se v trp lje nju razprla nova obzorja življenja.

10 Prim. Lorraine Caza, «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» 
comme bonne nouvelle de Jésus Christ, fils de Dieu, comme bonne nouvelle de Dieu 
pour la multitude (Recherches Nouvelle Série 24; Paris: Bellarmin-Cerf, 1989), 516, 
ki poudarja vrednost dinamične sinteze krika zapuščenosti, kot izraza največjega 
trpljenja, hkrati pa tudi absolutnega zaupanja v Božji poseg, kar dovoljuje vnaprejšnjo 
uresničitev rešitve. Te značilnosti je v neki meri mogoče prisoditi tudi kriku v Sir 
36H,1-17.
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