
Az „Uri imádság" a történeti kutatások világában. 

Az a kitartó és lázas munkásság, a melylyel korunk 
biblikusai és irodalomtörténészei a bibliai szöveg egyes rej tet t 
és homályosnak látszó problémáit megoldani s ez által 
a mai hitélet előidéző faktorainak teljes és biztos ismeretét 
nyújtani igyekeznek, — ugy látszik mind inkább és inkább 
megtermi a maga gyümölcseit. Ugy hogy, bár még igen sok 
megoldásra váró kérdés van, a mely a tiszta és világos 
látást elzárja előlünk, mindazonáltal ma már nagy általános-
ságban elmondhatjuk, hogy a keresztyénség történeti elő-
állásának, az akkori kor eszme és gondolatvilágával való 
összefüggésének, sőt első fellépésének ós terjedésének a 
kérdésében is meglehetősen tájékozva vagyunk. Ma már igen 
kevés azoknak a bibliai helyeknek a száma, a melyek a 
históriai krit ika bonckősót kikerülték volna, s ha az elért 
eredmény a boncmunka alá vett egyes kérdéseknél nem is 
áll arányban a reáfordított fáradtsággal, annyi értéke mégis 
van, hogy legalább megmutatja az illető problémának a 
kevésbbé lehető, vagy épen lehetetlen megoldhatóságát. Viszont 
más kérdéseknél a kutató észnek meglepő eredményeket 
sikerült elérni, a melyek bizony a dolog lényegéről alkotott 
egész felfogásunkat megdöntik, vagy jelentékenyen módosítják. 
Természetesen csak a külsőt illetőleg, mert a benne kifejezett 
örök igazság változott formában bár, de értéke szerint mindig 
ugyanaz marad. Ezen utóbbi kategóriába tartozó kérdések 
közül való az Uri imádság is, a melynél a bibliai kritika 
a sok negatívum mellett kézzelfogható, jelentős positiv ered-
ményt is képes felmutatni. És a kutatások ide vonatkozó 
adatai reánk nézve annál értékesebbek, mert hiszen egy 
olyan kérdést érintenek, a mely minden keresztyén emberhez 
közel áll — lóvén mindennapi imádságunkról szó. 

Az uri imádságnak a bibliai könyvekben kétféle recensiója 
ismeretes, úgymint a Máté 6, 9 _I3 és a Lukács 11, 2_4 verseiben. 
A kétféle recensio egymástól íényoges eltéréseket muta t ős 
Lukácsnál rövidebb, mint Máténál. 
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A bevett bibliai szöveg Lakácsnál eredetiben ez: 
Πάτερ, όγιασ&ήτο το ονομά σον. 
ελΰάτο η βασιλεία σον. 
τόν αρτον ημών τον ίπιονσιον όίδον ήμΊν το v.a!F ήμέραν, 
και αφες ήμϊν τάς αμαρτίας ημών 
/.αϊ γάρ αύτοί άφίομεν 11 αντί όψείλοντι ήμ'ιν 
ν.αι μη εισενίγκης ημάς εις πειρασμόν. 

Α Máténál levő szöveg ehhez képest a következő bőví-
téseket adja : a „πόιερ" után betoldja a „ΐ/μών ό év το~ις 
όνραχ'ο7ςίί-ί, az ,,ίλϋάτο η βασιλεία σον" után odateszi: ηγεννη9ψο 
τό d-έλημά σον ώς εν ονρανώ -/.αϊ επί γης" — kifejezést; a minden-
napi kenyér kérését így alakít ja: „τόν άρτον ημών τον επιονσιον 
dög ήμ'ιν σήμερον", a bűnök megbocsátására vonatkozót pedig 
i g y : „y-αί άφες ήμ'ιν τά άφειλιμιαια ώς ν.αι ημείς σφήχαμεν τοις 
ο'φειλεταϊς ημών" — és végül a kísértéstől való megszabadítást 
megtoldja ezzel a kéréssel: „αλλά ρι'ααι ήμάς ά.ίο τον πονηρού". 
Α különbségeknek ekkora tömege méltán hívta ki maga 
ellen a biblikusok és irodalomtörténészek kritikáját és ébresz-
tette fel a gyanút, hogy az uri imádságnak ezen két recen-
siója közül valószínűleg egyik sem eredeti, legalább abban a 
formában nem, a hogy ma előttünk állanak. 

Ám az ítélet kimondása felette nehéz volt s egy és más 
ok mindig késleltette a döntő állásfoglalást. Innen magyaráz-
ható meg az ingadozás, hogy bár egyik-másik merészebb 
kutató kimutatta, hogy a Miatyánk szövegének Máténál 
közölt három első kérése csaknem szórói-szóra a „Salamon 
bölcsessége" cimű apokripiius könyvből van véve, vagy legalább 
is azzal nagyon rokon gondolatokat tartalmaz, és egészen 
zsidós képzetkörben mozog, a biblikusok egy jó része mégis 
autentikusnak, eredetinek tartotta a Máté Miatyánk szövegét 
s ragaszkodott hozzá a Lukács rövidítéseivel szemben (Alfred 
Resch : Texte und Untersuchungen zur altkristlichen Litteratur 
V. Band. 398 lap ós X. Bd. 228 lap.). Mások meg Lukácsnak 
keltek védőimére s az ő szövegét fogadták el eredetinek. 
És ez utóbbi felfogásnak tényleg inkább kedvezett a helyzet 
történeti karaktere, a melyben Lukács szerint az Uri imádság 
szereztetett. Ám a kérdés alapos revíziója a Lukács erede-
tiségét e tekintetben határozottan megdöntötte Eltekintve 
ugyanis attól, hogy a legtöbb bibliai codexben a Miatyánknak 
fent közölt Lukácsi szövege megfelelő helyein csaknem 
mindenütt megtalálhatók voltak a Máté pótlásai, — egy 
codexben, (a XI. sz. 2-ik fele) a szokásos „jöjjön el a te 
országod" helyén ez a kérés áll: „ίλ&έτο τό πνενμά σον τό 
άγιον εφ' ήμάς ν.αί Υ.αϋαρισάτο ημάς''. Csekély különbséggel 
ugyanez áll a Chodex vaticanusban is, de azért mindkettőben 
megtalálhatók a Máté-féle potlások, kiegészítések is. 
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A kutatás ezzel most már új térre terelődött. Bele-
tartozik-e a kérés a Lukács eredeti szövegébe s ha igen, 
tényleg a 2-ik kérés helyén állott-e, avagy másut t? A históriai 
kritika munkája ezen a téren meglepő sikerrel járt. Meg-
kapták ugyanis Tertullianusnál Marcionnak egyes glossáit, 
a melyeket a Lukács Mi Atyánk szövegéhez fűzött, közben 
természetesen ismételvén az egyes kéréseket is. Ebből pedig 
a Miatyánk eredeti Lukács szövege így állítható össze (Ter-
tullianus adversus Marcum IV. könyv. 26 fej.): „Denique 
sensus orationis, quem deum sapiant, recognosse! „páter" ? 
. . . . „a quo spiritum sanctum postulem" ? „eius et in 
primondio spiritus super aquas ferebatur" . . . . „eius regnum 
optabo venire" ? . . . . „quis dabit mihi panem cotidianum" ? 
. . . . „quis mihi delicta dimittetu ? . . . . „quis non sinet nos 
deduci in temptationem" ? . . . (Tertullianus az ő imádság 
kommentálásánál a Máté szövegét tartja kéznél, tehát itt 
biztosan a Marcionéról van szó. Az övé De oratione 2 C.-ban 
foglaltatik.) Marcion tehát (Kr. után 140 körül) a Lukács 
ev.-ban a Miatyánkot még így olvasta, benne megtalálta a 
Szentlélekért való kérést, csakhogy azt, ugy látszik, az első 
és nem a második kérés helyére tette. De nemcsak Marcion, 
a ki esetleg tendenciosusan módosíthatta az eredeti szöveget 
s azt így változtatta meg a zsidós részek elhagyásával, hanem 
tőle függetlenül még mások is kevés eltéréssel a fenti olvasási 
módot nyújtják. Igy Nyssai Gergely az ő miatyánk commen-
tar jában: De oratione dom. 3. I. Caput-ban háromszor citálja 
ezeket a szavakat: ελΰέιο τό αγιον τινενμά σου έφ'ϊ)μΰς v.ul 
•λαΰαριοάτο ?)μας (bár a két utóbbi esetben némi kis eltéréssel.), 
de mindig a „jöjjön el a te országod" helyén. Talán az ő 
hatása alatt, de valószínűleg nem tekintélyre, hanem az 
eredeti szöveg látása és ismerete következtében Maximus 
Confessor az ő Máté commentárjában (ad Máté 6 cap. 10. 
Migne 90-ik kötet 884 lap) ezt i r ja: „o ενταυϋα Ματθαίος (ρψι 
βασιλείαν άλλαχοΰ των ευαγγελιστών {-'ιερός, πνενμα ν.έν.λτμεν αγιον, 
φάαν.ων. ελ&έτω σου τό πνενμα τό αγιον y.ai ν.αΟαρισάτω ημάς." Α 
ειερος csak Lukács lehet, mert Márk tudvalevőleg határozott 
formuláját a Miatyánknak nem ismeri, illetőleg nem közli. 

Most már lehetetlen, hogy ezen tanuk az ő állításukat 
mind Marcionnak, egy az egyházból kiközösített eretneknek 
a bizonyságára alapították volna, sokkal valószínűbb, sőt 
egyenesen biztos, hogy ez az olvasási mód az eredeti szöveg 
idézése. El kell tehát fogadnunk, hogy a Lukács eredeti 
Miatyánk szövegében benne van és volt a Szentlélek eljöve-
telére vonatkozó kérés is, csak az kétséges, hogy vájjon 
maga Lukács irta-e azt, avagy esetleg egy más kérés helyébe 
való utólagos becsusztatás ? A felelet igen egyszerű. Vájjon 
kinek lett volna bátorsága utólag megváltoztatni például 
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Lukácsnak a Mátéóval egyező szövegét és abba egy új kérést 
toldani bele épen az Isten országa helyére? Avagy az Isten 
országa eljövetelének a kérése lehetett-e botrányos valakinek 
s ha igen, miért nem próbálta kihúzni azt a Mátééból is. És 
nem valószinűbb-e az, hogy Lukácsnak a Mátéétól eredetileg 
eltérő szövegét az Úrtól való származás bizonyítéka kedvéért 
és istentiszteleti célból a Máté Miatyánk szövegével egyez-
tet ték? Minden elfogadható ok, ugy a codexek habozó maga-
tartása, mint az eltérő bizonyságok egyezése, határozottan 
ez utóbbi mellett szól. De kérdés, hol állott a Lukács eredeti 
Miatyánk szövegében a Szentlélek eljöveteléért való kérés ? 
Marcion szerint mindjárt ,,ηάιερ" után, a másik 4 bizonyság 
szerint az isten országa eljövetele helyén. A kérdést ma már 
teljes bizonyossággal eldönteni nem lehet, de annyi bizonyos, 
hogy a Máté által való befolyásolás valamelyiknél már érvé-
nyesült. És pedig mivel Marcion Origenes bizonysága szerint 
(7ιερί είχης 29—30 c.) az ő imádságában αρτον aov-t olvasott, 
a mi már a szándékos változtatás jellegét viseli magán, nem 
lehetetlen, hogy ő még a Lukács eredetijéhez sem tartotta 
magát szorosan, viszont a többiek is befolyásoltathattak 
valamely közbeszúrt Máthéi correctura által (talán a άγκχοΰψο 
stb. kifejezésben). Úgy hogy Harnack például ma már így 
állítja össze a Lukács uri imádságát, hogy a „ π ά τ ε ρ " után 
teszi a lélek kérését ős azután a mindennapi kenyérért való 
kérést stb. (Sitzungsberichte der königlichen preuss. Akademie 
1904. évf 201 lap). Valamint így Blass Fr. is (Evang. sec. 
Lucám 1897. 51 lap.). Szerény véleményem szerint azonban 
semmi akadálya sincs a név megszentelés kérésének, mert 
hogy ez miért nem illenék a következőkhöz (Harnack), azt 
igazán nehéz megmondani. Az atya név kimondása mintegy 
szükségszerűen involválja annak a kijelentésót is, hogy ez 
a név szenteltessék meg mi bennünk és mi közöttünk. 

Igy állván azonban a dolog a Lukács Miatyánk szöve-
gével, nyilvánvaló, hogy az nem eredeti, azaz a Lukács által 
közölt formában nem Jézustól való. — Az evangelium késői 
keletkezése mellett kizárja ezt az a körülmény is, hogy már 
az őskeresztyénség első köreiben megkezdődött a Máté 
Miatyánk szövegével való egyeztetése. 

De hát akkor tán, a Mátéé volna az eredeti ? A mai 
históriai kritika erre a kérdésre csaknem egyhangúlag tagadóan 
felel. — A Miatyánk szereztetésének a történetisége Máténál 
nem eléggé indokolt, az összefüggés, melyben közöltetik, nem 
találó s általában hiányzik a szereztetés alkalomszerűsége. 
S viszont ha szilárd lett volna az őskeresztyénségben az a 
meggyőződés, hogy Máté közli az eredeti szöveget, hogy merte 
volna Lukács más összefüggésben és más szöveggel közölni 
azt ós végül, miért nem szól Márk — a régiségénél fogva 



294 Vavga Zsigmond. 

legautentikusabb tanú a Miatyánknak egy megállapított szöve-
géről semmit sem ? Bizonyos tehát, hogy a Máté szövege sem 
eredeti. A három első kérés benne szorosan összefügg egy-
mással s a mint Zahn kimutatta (Commentar zum Matheus 
Ev. 1905. 117. oldal) és ma már a biblikusok általánosan el-
ismerik, — eschatologikus természetű és színezetű kérések 
s a négy utolsó kéréssel ép oly kevéssé függenek össze, 
mint a Lukács Miatyánk szövegében a Szentlélekért való 
kérés. — Másfelől féreismerhetetlen, hogy a 4 utolsó kérést 
az evangéliumok csaknem egyformán közlik, lényeges eltérés 
tehát ebben nincs s viszont az Úr imádságának ezen utolsó 
feléről van, reminiscentia úgy a Héber evangéliumban (sajnos 
itt csak egy szó az emóvatos-nak megfelelő "in!?Í-a többi ki-
törött) valamint a Márk ev.-ában (15. 37 vers.) Ilyen körül-
mények között szinte magától kínálkozik az alkalom, hogy 
ezen utolsó kéréseknek eredetiségét vitassuk, míg a többiét 
határozottan megtagadjuk. És vájjon Jézus csak ilyen uri 
imádságot szerzett volna, csak ennyi és ezekkel a kérésekkel ? 
A kérdést ma már eldönteni nem lehet, de annyi bizonyos, 
hogy előttünk csak ennyinek az eredetisége áll tisztán. 

És ha valaki azt állítaná, hogy Jézus tényleg csak 
annyit foglalt össze egy imádságba, vájjon volna-e okunk 
ellene tiltakozni ? Hát az eredetinek elismert részben nem 
benne foglaltatik-e mindaz, a mi egy alázatosan hivő léleknek 
szükséges és közönséges, lelki hangulatából fakadhat? Avagy 
az idvezitő az imádság szerzésénél mindig egy olyan imádkozó 
lelki állapotot tartott-e szem előtt, amelyből oly emelkedett 
hangú kérések fakadhattak, mint a Máté és Lukács első 
szövegeiben ? És nem inkább — ismerve az ember közönséges 
gyarlóságait, köznapiságát — olyan alkalomszerű kéréseket 
fűzött össze, a melyeket az minden hangulatban nagy elő-
készület nélkül is képes volt elrebegni ? Én nem vitatom 
és nem állítom, hogy az úri imádság csak ekkora és ennyi 
lett volna, de a többi kérésnek a históricitását, biztosságát 
nem látom. 

Ám ez a tagadás még nem ment fel attól a kötelességtől, 
hogy a Máté és Lukács Miatyánk szövegében az eltérések 
magyarázatát meg ne kisértsük. — Annál kevésbé, mert hiszen 
itt csaknem egészen biztos eredményre juthatunk. 

Mi vezette Mátét arra, hogy a Miatyánk első felét úgy 
alakítsa, a hogy alakította? Hamisítási szándék semmi esetre 
sem, hiszen egy határozott szöveg előtte nem állott, a melyen 
változtatásokat eszközölhetett volna, hanem tán a gyüle-
kezet praktikus valláserkölcsi életének az érdeke, az 
olvasók lelki életének a megerősítése reményének az ébren-
tartása, fokozása ós a közeli beteljesülés lehetősége által 
való megbizonyítása. — A mesterétől elszakadt, árván maradt 
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gyülekezetet váradalmaiban nem szabad csalatkozni engedni, 
hogy a hitetlen zsidók gúnyja legyen, sőt erősíteni, támogatni 
kell a beteljesülés, a közeli dicsőség eljövetelének a bizonyos 
reményében. Erre a célra akart Máté formulát találni s talált 
is az Uri imádság három első részében. — A jövő eljövetelének 
ugyanis az ev. szerzője szerint nagyobb bizonyossága semmi 
sem lehetett, mint az érette elmondott imádságnak a hivők 
lelkére gyakorolt hatása Tehát eschatologikus célja volt a 
Máté Miatyánk szövege első részének s az istentiszteleti célra 
való alkalmas volta szerezte meg számára az idők során a 
Lukácsé felett a diadalt. A szöveg magyarázatnak ilyen módja 
mellett is azonban még mindig kétséges marad, ha vájjon a 
három első kérést maga Máté találta-e ki, avagy ő egyszerűen 
csak a hagyományból vette át és illesztette be a mostani 
helyére. — A kérdésre egészen biztos feleletet adni természe-
tesen itt sem lehet, de tekintettel a biblia több helyén elő-
forduló ilyen apróbbszerű felsóhajtásokra, imaszerű meg-
nyilatkoztatásokra, valószínűnek tarthatjuk, hogy Máté ezeket 
már készen találta. — Közönséges, egyszerű hívőknek a Szent-
lélek hatása alatt, tehát exstaticus állapotban kitört fohászai, 
sóhajai, lehettek ezek, a melyek egy olyan állapotban és 
korban egészen természetszerűek voltak. — A mi így most 
már az egyesnek megbizonyított igazság volt a lélek által, 
miért ne legyen az az egész gyülekezeté? Ez a gondolat 
eléggé megmagyarázza a Miatyánknak Máténál található 
formáját. 

Lukácsnál pedig szintén nem nehéz megtalálni az okot 
ós a magyarázatot az Uri imádságnak vitás és speciális 
szövegére nézve. Itt eligazít minket az, hogy Jézus minő 
alkalomból szerzi az uri imádságot. Tanítványainak egyike 
kéri fel a Mestert arra, hogy tanítsa meg őket imádkozni, 
mint a hogy János megtanította az ő tanítványait. És erre 
mondja Jézus, hogy ők pedig így imádkozzanak. A Szent-
lélek eljöveteléért mondandó kérés tehát az ó ós új, a János 
tanítványai és az övéi közötti ellentétet akarja kifejezni, 
hasonlóan a Keresztelő János üdvhirdetésében a Messiási 
időre kilátásba helyezett lólekkeresztsóghez, illetőleg ennek 
ós az Ap. Cselekedeteiről irott könyv 19, ,_6 verseiben 
elbeszélt epizódnak megfelelően. Az ellentétezés azonban itt 
sem zárja ki az eschatologikus színt a minthogy a lélek 
eljövetelének és kitöltetésének az érzete mindig ezen vára-
dalom teljesülésének záloga volt, csakhogy a helyzet itt az 
eschatologikus reménységnek egy ilyen ellentét által való 
megvilágosítását, kifejezését tette szükségessé. És így való-
színű, hogy a lelki állapotnak egy ily imaformában való 
megnyilatkozásánál már a reflexiónak is szerepe volt, nem-
csak a kegyes érzelemnek. 
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De a történeti kutatások nemcsak az eredet, a szerez-
tetés kérdésében, hanem még más tekintetben is eredmé-
nyesek az Uri imádságra nézve. Nevezetesen tisztázólag 
hatnak annak az értelmére. A minek az igaz és helyes meg-
állapítása a nyelvtörténeti és exegetikai történeti alapon annál 
fontosabb, mert nem lehetetlen, hogy a fordító helytelen 
értelmezése, hiányos készültsége, avagy épen a választott 
görög szónak az aram eredetivel szemben való incongrui-
citása következtében ma mást értünk az imádság egyes 
helyei alatt, mint a mit például az Idvezítő gondolt és akart. 
Az uri imádságnak különösen két kifejezése adott éles és 
hosszan tartó vitákra alkalmat s a kérdés, úgy látszik még 
ma is sub iudice est. Az egyik az imóvaiog jelentése, a mely 
szó csak a két evangélistánál fordul elő az egész görög 
nyelvű irodalomban, a másik pedig a ιιειρασμός-é. Az első 
szó értelmének a megállapítása tehát főleg azért nehéz, 
mert hapax legomenon és új képzésű (lásd Cremer: Biblisch 
theologisches Wörterbuch. 1904. 405 lap) s így kialakult 
jelentés a görög eredetiben nem fűződik hozzá. Nehézségét 
érezték már az első egyházi atyák is és Origenes „"ερί ει'χης 
27, 7-ben ezt írja róla: τί δέ y.ai το εηόναιον" ηόη ν.ατα νοητέον. 
Πρώτον 0έ τοντο iacéov, οτι ή λέξις ή „έ/ιιόυσιον" nan ουδενί των 
Έλλένων, οϋτε των σόψων ώνόμασται ουτε έν τη των ιδιωτών σινηΰει'α 
τέτριπται, αλλ' εοιν.ε τιεπλάοΗαι v/iö ιών ευαγγελιστών". Tehát már 
neki is feltűnt a szó szokatlansága s ő meg is próbálta 
magyarázni. Eltekintve a kérdés történetétől (lásd Tholuck 
magyarázatát a Máté 6, n-hez.) az exegetáknak ide vonatkozó 
nézete három csoportban foglalható össze. Némelyek, mint 
pl. Dr. Weiss Bernhard (Meyer: Kritisch exegetischer Kom-
mentar Ζ. Ν. Τ. T. Abth. 9-te Aufl. 135 lap.) <í.ie/j<a/-tól magya-
rázzák, = a kenyér, a mely hozzánk tartozik, tehát az 
έ/ιιόιοιος ennek volna a participiuma Ezt bizonyítja szerinte 
a Példabeszédek könyve 30. 8-ban a 'pn Ρ1?!? és itt a ημ'ιν. Ám 
ennek a magyarázatnak ellene szól az επιούσιος forma, a mely-
nek é'//οιίσίoc-nak kellene lenni, mert hogy épen és csupán 
csak a participiumban állana vissza az im praep. eredeti 
alakja, az nem képzelhető. A másik magvarázási mód ezt a 
nehézséget akarván kikerülni — a szót egyszerűen έ. ιέ ναι 
igéből vezeti le és kiegészíti ήιιέρα-νal s így akkor lesz az 
értelem = add meg a holnapi kenyerünket ma. Ezt a magya-
rázatot támogatja a Héber evang. TF-ja is, a mely hol-
napot jelent, de viszont ellene szól az, hogy ebből a szóból 
ιονσιος végű szó egyetlen egy sincs képezve a görög nyelvben, 
továbbá, a ημέρα hiányzása mellőle, a mely nélkül pedig a 
bibliai görögségben soha nem jelenti a következő napot s 
végül a Máté ev. 6. 34 versében megőrzött Jézusi nyilatkozat 
ellentétessége. Nagyobb kedveltségnek örvend az a megfejtési 
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mód, a mely sni és ota/a-ból vezeti le ezt a kifejezést s erre 
csakugyan van is egy csomó parallel képzésű szó, ám ennek 
a szónak meg a philosophiai jelentése gyanús előttünk s 
ép ezért lehetett ez ev. egyszerű szerzőjétől idegen. Én úgy 
látom, hogy a bibliai kritika, itt még mindig csak negativ 
eredmónynyel dolgozik s eleddig még csak azt tudta bizo-
nyossátenni, hogy a megfejtés az eddigi forrás anyag alapján 
lehetetlen. Es tán az is lesz mindaddig, a míg valamely aram 
eredetit meg nem találnak, a melyből vagy a szónak igazi 
jelentése, vagy pedig annak az eredetivel való incongruentiája 
ki nem tűnik. Ám erre még, úgy látszik várni kell. 

Jelentősebb eredménnyel járt a πειρασμός jelentésének 
a megállapítása. És itt nagyon valószínű, hogy az eredeti 
értelem ép az ollenkező, mint a mit ma értünk és fordítunk 
7ΐειρασμός alatt. Az angol Hatch kutatásai (Essais in Biblical 
Greck 1889. 71. és köv. lap.) s Harnack Adolfnak egy pár 
kiegészítő példája (Sitzungsberichte der königl. preuss. Aka-
demie 1907. évf. 942—44 lap.) nyilvánvalóvá teszik, hogy a 
pejrasmos eredetileg nem csak megkísértést, kisérlést jelentett, 
hanem általában mindenféle szenvedéist, fájdalmat a kisérlésnek 
gondolata nélkül, sőt épen a büntetésből az emberre küldött 
fájdalmat is. — így fordítja ugyanis a LXX. az ótestamentum 
minden egyes helyén a szenvedést és fájdalmat. Sőt az új-
testamentumban is gyakori az ilyen értelem a kisérlésnek 
minden gondolata nélkül. — Például a Héber levél 11. 37. a 
Csel. könyve 20. 19. II. Péter 2. 9. és Apocalipsis 3. 10. viszont 
azonban az új-testamentumban használatos a szónak másik 
jelentése is. A fő mindebből az, hogy a ηειρασμός szó erede-
tileg, mindkétféle értelemben használtatott. Arra nézve most 
már, hogy melyik a helyesebb és megfelelőbb jelentése a 
Miatyánk szövegében, eligazít minket részint az összefüggés, 
részint a szó exegesisónek a története. Ez utóbbira nézve 
különösen irányadó Cyprianus: De oratione 25 c. Tertullianus: 
De oratione: 8 c. és Origines: De oratione 29 c.-ban foglalt 
idevonatkozó exegesise. — A két első úgy magyarázza ezt a 
helyet, hogy ne engedj mások által kísértetbe vitetni. Origenes 
pedig úgy, hogy egyfelől kísértésnek állítja az egész emberi 
életet, másfelől pedig concrétebben ezzel a körülírással „ne 
engedj minket olyat tenni, a mi által a te igazságos Ítéleted 
kísértésre visz minket, azaz a mi gonosz kívánságaink által 
érdemessé tesszük magunkat a büntetésre." Tehát látszik 
mindenütt a törekvés, hogy a kísértés okául ne Istent 
tüntessék fel, hanem az emberi cselekvés állíttassék oda 
a büntetés okául. Az összefüggés pedig mit mutat ? „Bocsásd 
meg a mi bűneinket . . . és szabadíts meg a gonosztól." 
Az első kérés után mintegy önkényt kínálkozik . . . . 
ós ne vígy minket olyan szenvedésbe, a mely bűneinkért, 
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mintegy megérdemelt fizetés volna te tőled, s viszont Így a 
gonosztól való megszabadítás egyszorű magyarázója, értel-
mezője az előbbinek, a mely büntető szenvedés ( = punitio) 
mi ránk nézve rossz, fenyegető ós gonosz, mert elesésre, te 
tőled való elpártolásra indíthat. Igy magyarázta ezt már 
Origenes is. (De oratione XXIX. ill. XXXC.-ban.), mikor ezt 
m o n d j a : Joxéi δε μοι δ yíoü/.ας δια του „μι) είσενέγχτ/δ ημάς εις 
ιιειρασμδν" δυνάμει, δεδιδαχίναι. το ,,ρΰσαι ημάς άιιό του ιιονηοοϋ." 
Igy értelmezve a Miatyánk e kifejezését megértjük a Jakab 
levele 1 l 3 . versét is, a mely ezt mondja: „Μηδείς πειοαζόμενος 
λεγέτω οτι από 3-εου πειράζομαι, δ γαρ &εης άιιείραστός εβτιν 
κακών, πειράζει δε αυτός όυόε'να", — s emellett t án közelebb 
vagyunk az Idvezítő által contemplált igazi értelemhez is, 
a melyet, úgy látszik, a fordító által választott kevésbbé 
találó szó s általában a nyelv merevsége és korlátoltsága itt 
is bizony meglehetősen homályba burkolt. 

Íme a történeti kutatások "sok tekintetében mily tisztá-
zólag hatnak az Uri imádság keletkezésére, alakjára ós értel-
mére ! Lehet, hogy sokaknak szemében tán egy örökszép 
illusiót és egy igaznak hitt csodás mondáskört is szóttépnek 
az igazság kutatása által ós közben, de mély hitfelfogás 
mellett érinti mindez csak a külsőt, — a Miatyánk a benne 
kifejezett örök igazságoknál fogva benső értéke szerint 
mindig egy és ugyanaz marad. 

Berlin. Varga Zsigmond. 




