
SZÉCSI JÓZSEF

A MIATyÁNK A SZENTíRÁS
ÉS A ZSIDÓ IRODALOM TÜKRÉBEN

Erről a kérdésről Magyarországon eddig hárman írtak. Míndhárman zsidó teológusok. A legis
mertebb zsidó ima máig is a Káddis. Elsősorban a Miatyánknak a Káddissal való kapcsolatát
elemezték. de nem hagyták figyelmen kívül a Talmud és a Midrás bőséges adatanyagát sem.
A Miatyánk gondolatait a zsidó imakönyv szövegeiben is kimutatták. A kérdésnek ma már nem
csak zsidó irodalma van. elég utalni Jean Carminac Recherches sur le "Notre Pere" (Paris. 1969)
cimű, a kérdést alaposan feldolgozó rnűvére.

A Miatyánk szövegének közlését Máté evangéliumában néhány mondat előzi meg: "Amikor
imádkoztok. ne legyetek olyanok. mint a képmutatók: akik szeretnek (állni) a zsinagógákban. és
az utcák sarkain állva imádkoznak. hogy láthassák őket az emberek; igazán mondom nektek.
(hogy) megkapják bérüket. Te pedig ha imádkozol. menj be az éléskamrádba, és az ajtódat be
zárva imádkozzál Atyádhoz a rejtekben; és Atyád aki lát a rejtekben, visszafizet majd neked
(nyilvánosan)." Az 5. vers zárójeles szava azért érdekes. mert csak néhány evangélium-kódex
hozza (Bezae Cantabrigiensis, V-VI. sz. és Cyprius, IX-XI. sz.), és megemlíti az utcai imádko
zást. Volt a nyilvános zsinagógai imádkozásnak olyan formája, mclycn fölkértek valakit az ima
vezetésére (seli'ach cibbur - közösség küldötte) előimádkozónak. Egyesek nagyon szerették. ha
fölkérik őket erre. Másrészt ha valaki a rendes reggeli. déli és esti imaidőket be akarta tartani.
akkor sokszor az utcán kellett megállnia, hogy imáját elmondja. Márk evangéliumában ezt
mondja Jézus: " ... ha megálltok imádkozva". Jézus nem abszolút értelemben veti el az utcai
imát. sőt az idézett mondat további részében a másiknak való megbocsátásra szólít fel az ilyen
alkalmak során. hogy cserébe Isten is megbocsásson nekünk. mint a Máté-evangéliumbeli Mi
atyánkban. A 6. vers szentirási idézet (2Kir 4,33): "Bement. bezárta az ajtót (kettőjük mögött),
és imádkozott az Örökkévalóhoz". A Hetvenes fordítás Izajás szövege (26.20) szinte teljesen azo
nos a Miatyánk belivel: "Ébredj népem. menj be éléskamraidba és zárd be ajtódat! Rejtőzz el egy
rövid pillanatra. mig elmúlik az Örökkévaló haragja." A Máté 6.6 fordításában zárójelbe tett
"nyilvánosan" kifejezés is több szövegelemlékben előfordul (pl. Koridenthian, IX. sz.). Azért
történik erre célzás a versekben. mert az éléskamra volt a ház egyetlen bezárható helyisége. Ma
már jobbára csak konyhákat építenek. ezért fordítják az éléskamrát szobának.

A Máté 6,7-8 azokról ír. akik kilóra mérték az imát: "Amikor pedig imádkoztok. ne szaporít
sátok a szót, mint a pogányok: azt vélik ugyanis. fecsegésükért fogják meghallgatni őket. Tehát
ne hasonlítsatok hozzájuk; mert tudja (az Isten) Atyátok. mire van szükségtek. mielőtt kérnétek
Tőle ... " - A szószaporítás a görög báttálogeo ige fordítása akar lenni (dadogás. hebegés). Volt
egy báttá nevű cserje. ami tele volt tüskével. Aki ennek a növénynek a töviseit szedégette. sziszi
fuszi munkát végzett. Átvitt értelemben a báttá tövisének szedegetése tehát a fölösleges munkát
fejezte ki. Jelentette továbbá az istenek neveinek sűrű emlegetését a különféle pogány imádsá
gokban. Izajás 1.15 jut eszünkbe: "Bármennyit is imádkoztok. én nem hallgatom meg".

A Lukács 11.1 2-ben ezt olvassuk: "Történt egyszer. hogy egy bizonyos helyen (vagy helység
ben) imádkozott (Jézus). miután befejezte. egyik tanítványa ezt mondta neki: Uram. taníts meg
minket imádkozni. amint János is megtanította tanítványait. Azt mondta nekik: Ha imádkoztok
(ne szaporítsátok a szót, rnint a többiek; azt vélik ugyanis egyesek. hogy szófecsérlésükért fogják
őket meghallgatni; hanem amikor imádkoztok) mondjátok ... " Jézust imája után egyik tanítvá
nya kérte. hogy őket is tanítsa meg imádkozni. Mindnyájukat vonzotta Jézus beszéde Istennel.

A zsidóság mindig komolyan vette az imák tanítását. az utódok nak való átadását. A zsidó ima
nem improvizatív. napjainkban is keletkeznek új zsidó imák. Egy anekdota szerint inkább az
álefbész-t (a héber ábc-t) kell elmondania annak. aki nem tud imádkozni. mert a jó lsten úgy is
tudja az imát és majd összerakja a betűkből. A római levél ezt írja (8.26-27): "Hasonlóképpen a
Lélek is segítségére van" a mi erőtlenségünknek. mert mi nem tudjuk. hogy miért és miképpen kell
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imádkoznunk, de a mi szóval ki nem mondott fohászkodásunkból maga a Lélek esedezik rniéret
tünk. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogya Lélek mit gondol, mert a Lélek lsten aka
rata szerint esedezik a szentekért." Itt viszont az improvizáció helyet kap, és úgy tűnik, a Mi
atyánk is feledésbe merült. Valószinűleg arról van szó, hogy mind a két ima jó, adott esetben
azonban csak az egyik. Lukács jelzi, hogy Keresztelő Szent János is megtanította tanítványait
imádkozni; lehet. hogy ő is a Miatyánkot tanította, mint az akkori kor legegyszerűbb,legtökéle
tesebb és legelterjedtebb zsidó imáját.

A Didaché (A tizenkét apostol tanítása - Kr. u. 100-110), a "kereszténység tórája" a Miatyán
kot Máté szövegével csaknem megegyezően idézi (8,2). A végén megtaláljuk a doxológiát is.
A Didaché 8,3 így szól: "Napjában háromszor kell így imádkoznotok l", Ez közvetlenül a Mi
atyánk szövege után áll. Tertullianus (t220 után) igazolja, hogy az első keresztények a zsidók
imaóráit, a nap 3.,6. és 9. óráját megtartva, reggel 9, délelőtt 12 és délután 3 órakor imádkoztak.
Origenész (184--254) azt állítja, hogy a keresztények reggel, délben és este szoktak imádkozni.

A Káddis a leggyakrabban mondott zsidó imák egyike, jelentése: szent. Négy fő formája van.
Nagyrészt arám nyelvű, kisebb részben héber. Felfogható doxológiaként vagy himnuszként, me
lyet mondhat a közösség, lehet az istentisztelet egyes részeinek lezárása csakúgy, mint az egyéni
ima befejezése. Mondják a Tóra olvasása és tanulás után is. Az előimádkozónak a szakaszok vé
gén a közösség válaszol.

A Káddis - a Talmud közlése szerint - Babilóniában keletkezett. Valószínű, hogy egykori szö
vege régen ismert volt Izraelben. Bevezető szavai Ezekiel 38,23-ból származnak, mely rokon a
Máté 6,9-cel. Az ima központja: jöhé sömé rábbá mövorách -legyen az Ö nagy neve áldott, mely
ma arám, egykor héber lehetett. A talmudi korban Rabbi Jochanan tanítványai még így idézték :
jöhé sömau hággodául movauroch, Isten magasztalása méllett a megváltásban való hitet tartal
mazza. Amikor a bész hákneszesz, a gyülekezet háza megtelt, vagy véget értek az imák, mindig
fölhangzott a Káddis. A Káddis várakozás Isten uralmának eljövetelére a földön, amikor majd
az egész világ megtelik Isten imádásával és dicséretével.

A Káddisnak mind a négy formáját állva recitálták, arccal Jeruzsálem felé. Rabbi Jósua ben
Levi szerint: "hangosan és egyetértésben csatlakozni a gyülekezet válaszához", ennek megvan az
a hatalma, hogy befolyásolja az égi döntést valakinek a javára (Sábbát 119b és Midrás Prover
bium 10). A.Káddis régiségét látszik bizonyítani, hogy dominál benne az eszkatologikus ~árako- •
zás és nincs benne utalás a jeruzsálemi Templom pusztulására.

A Talmud szerint a Káddis befejező ima volt, záróistentisztelet ; vagy egy aggádikus előadást

(a Szentírás homiletikus fejtegetése) fejezett be (Szóta 49a és Rási hozzáírt kommentárja; Sábbát
119b). A Káddis a mennyekben trónoló Király előtt a legkedvesebb ima (Beráchót 3a). Tudjuk,
Rabbi Jochanan tanítványai azt tanították, hogy minden imát és tanulmányt félbe kell szakítani,
ha alkalmunk nyílik a Káddist elmondani, vagy azt mástól meghallgatni (Beráchót 2Ia).

Mint az előírt napi ima részét, a Szóferim traktátus említi először a Talmudban (Kr. u. VI.
sz.). Magát a Káddis elnevezést is itt találjuk először (Szóferim 10,7). A zsidóságban az úgyneve
zett gáóni korban (Kr, u. VI-Xi. sz.) törvényes zsinagógiai imádság lett. A zsinagógai ima ma tíz
felnőtt férfi (minján) jelenlétét követeli meg.

A gyászolók Káddis-mondása valószínűlega XIII. századból, Németországból, a keresztes ül
dözés időszakából való. Egy kései aggáda szerint (Széder Elijahu Zuta) Rabbi Akiba megrövidí
tette egy lélek túlvilági büntetését azzal, hogy sürgette az elhunyt fiát, recitálja ezt a verset: Jöhé
sömé rábbó mövorách. J. A történet úgy szól, hogy Akibának egyszer megjelent egy elhunyt go
nosz ember szelleme és elpanaszolta, milyen szörnyű büntetést kapott a másvilágon. "És nincs
semmi mód, melynek útján meg lehet téged e nehéz büntetéstől menteni? - kérdezte Akiba.
- Egy fiam van - felelt a szellem -, 'kit feleségem a halálom után szült. Ha ő a gyülekezet előtt na
ponta fennhangon elmondaná lelkem üdvéért a Káddis-imát, úgy ez megkönnyítené bünteté
sem." Rabbi Akiba utánajárt az elhunyt ember elzüllött családjának, megtalálta a fiút, megtaní
totta a vallásra, és a fiú nemsokára el tudta mondani a Káddis imát a gyülekezetben. Nemsokára
megjelent a szellem Akibának és így szólt: "Találj örök lelki nyugalmat, mivel az én lelkemnek
nyugalmat szereztél".
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Az elhunytak túlvilági szenvedésének enyhítése már korábban felbukkan a Talmudban (Szan
hedri~ 104a). A gyászolók Káddisát ma tizenegy és nem egészen tizenkét hónapig mondják (Sul
chan Aruch, Joré Dea 376,4).Az első évben a temetés évfordulóján, a következőkben pedig a ha
lálozás évfordulóján (Jahrzeit), valamint a sírkőavatásnál. A Káddis nem kimondottan az el
hunyt lelkekért mondott ima, hanem inkább a "cidduk ha-din" (az ítélet indoka) kifejezése a
gyászoló által (Beráchót IX. 5). Olyan jó ugyanis senki sem volt életében, hogy ne kellene érte
Káddist mondani, ezért mondják tizenegy hónapig, de olyan rossz sem volt senki, hogy tizenkét
hónapig kellene érte mondani. A Káddis-imát a holtak imájának gondolják sokan, olyannyira,
hogy a jiddis nyelvben a fiút gyakran káddisnak nevezik, az elhunyt férfiről pedig megemlítik:
anélkül halt meg, hogy káddist hagyott volna. '

A Talmudelmondja, hogy egyes kiváló rabbik és tanítók a megszokott, rendes imák mellett reci
táltak még egy rövid imádságot is, s azt tanítványaik is követték (Beráchót 16b--17a, 29b). Ezek
az imák és Jézus Miatyánkja között van hasonlóság. A Miatyánkot semmiképpen sem lehet ké
sői betoldásnak tekinteni az evangéliumokban, hisz nincs benne szó arról, hogy Jézus a messiás.

Miatyánk héberül: Ovinu. A Talmud szerint a "Miatyánk, ki az Égben vagy" megszólítás igen
gyakori volt esszénus körökben (Beráchót V. 1.; Jóma VIII. 9.; Szóta IX. 15.; Abót V. 20.; To
szefta Demai II. 9.). A zsidó imákban mindenütt ott van a Miatyánk három fontos része: jöjjön
el uralmad; szenteltessék meg neved; legyenmeg akaratod a mennyben és a földön. A Miatyánk
a zsidó imakönyvben szokásos formulával kezdődik. A ,jöjjön el a Te országod" fordítására
megjegyzendő, hogy a görög bászilejá szó királyságot, uralmat jelent, melyet a héber málchusz és
a latin regnum ad vissza hűségesen. Nem hagyható figyelmen kívül Tertullianus Bibliája, mely
ben a Miatyánk szövegsorrendje : szenteltessék meg neved, legyen meg akaratod, jöjjön el király
ságod ..Ugyanez a sorrend a Káddisban is. A Miatyánk nem hozza a Káddis első szakaszának
befejezését: "éltetekben és napjatokban .és Izráel egész házának életében, nemsokára és közeli
időben". Nincs meg Lukácsnál sem, sőt nála még a "legyen meg a te akaratod" is hiányzik.
A Miatyánk, mint minden zsidó ima, híven követi azt a sorrendet, melyet a Talmud tanít, tehát
először kell az általános üdvért (corché rabbim) könyörögni, és utána az egyéni szükségletért
(corché jáchid].

A "szenteltessék meg a Te neved" mondat zsidó vonatkozásához a teljes zsidó irodalomtörté
netet föl lehetne vonultatni. Gondoljunk most csak EzekieIre (36,23): "Megmutatom, hogy szent
az én nevem!"

A tradicionális zsidó irodalomban Ábrahám (Szifré Deuteronomium (313) vagy Izráel (Leviti
cus rabba 23, I) alapozza meg Isten uralmát a földön. Ez jelenti Isten uralmának múltbéli elisme
rését, de jövőbeni királyságának kiterjedését is az emberiségre (Targum Abdiás 2,1; Cant.
r, 2', ID-hez). A zsidó imákban kezdettől ott van a "melech hááulorn"; Rabbi Jochanan (Beráchót
12a) az olyan dicséretet, áldást, melyből hiányzik Isten királyságának említése, nem tartja elfo
gadhatónak. Nemcsak Isten világuralmának gondolatával, hanem Isten országának kifejezésével
is többször találkozunk a targumokban és a tradicionális zsidó irodalomban. A prozelita magára
veszi (Tanchuma Beráchót Lechlecha 6,32), a pogányságba tévedt város (Deut. 13,14) leveti ma
gáról Isten uralmát (Szanhedrin III b). Érdekes a következő gondolat: "Ne mondja az ember: én
ezt vagy azt a tiltottat nem kívánom meg, sőt mondja: én megkívánom, de mennyei Atyám eltil
totta - ezáltal elszakad az ember a bűntől és vállalja Isten országát" (Szifrá 20,26-hoz 93b). Igen
fontos az az álláspont, hogy a törvény megtartása nem meríti ki a málchusz somájim fogalmát
(Szifré Deuteronomium 32,29-hez 138b): "Vállaljátok Isten országát, vetélkedjetek istenfélelem
ben és tegyétek egymással a szeretet munkáját". Isten országát a "nagy javak" közé számítja a
zsidóság (Genesis rabba 9,13), melyre várni kell, és aki vár rá, arról Isten tanúságot tesz (Peszik
ta rabba ti 34). Miért előzi meg a zsidó imában a "Halljad Izráel" szakasz (Deut. 6,4-9) az "És
lesz, ha hallgattok" (Deut. Il,13-21)? - kérdi a Talmud. Azért, hogy először az ember Isten or
szágát vállalja magára, és utána a törvényeket!" (Beráchót II. 2).

"Tedd meg akaratodat a mennyben, és ami jónak tetszik szemeidben, azt hajtsd végre!"
- mondja a Talmud (Beráchót 29b). A legyen meg a Te akaratod gondolatát szépen fejezi ki Rab
bi Eliezer imája; Legyen meg a Te akaratod az égben fenn, és adj lelket azoknak, akik félnek Té-
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ged a földön, és tedd, ami a Te szemeidben jónak tűnik fel; áldott légy Te, aki meghallgatod az
imát! (Tószefta Beráchót II I. 7).

1\zsidó irodalom Mózes III. könyvének egyik szakaszához (10,12-13) kapcsolja az istenfélelem
mindenekfölöttiségét (Sábbát 31b). A zsidó hagyománya Prédikátor könyvének 12,13 verséből

eredezteti azt, hogy istenfélő ember felér valamennyi emberrel, mert benne a legnagyobb teljese
dik be: Istenakaratának teljesitése (Beráchót VI. 6). Nevezetes Rabbi Alexandri imája: "Vilá
gok ura, nyilvánvaló és tudott előtted, hogy akaratunk teljesíteni a Te akaratod: legyen a Te
akaratod, hogy visszatérjünk hozzád, teljesitve akaratod parancsait teljes szívvel l" (Beráchót
17a). Amit lsten tesz, azjó. Jó a halál éppúgy, mint a "jécer hárá", a rossz hajlam, vagy a szenve
dés és az alvilág (Genesis rabba 9). Náchum (gimzói) lsten akaratának elfogadásában példakép
lett. Amikor tanítványai mérhetetlen nyomorban és szenvedésben rátaláltak és így szóltak: Jaj
nekünk. hogy így találunk! - ő így felelt: Jaj volna nekem, ha nem igy találtatok volna I (Táánit
2Ia). A rossz hírre is van áldás: Áldott az igaz biró! (Beráchót 60b). A gyehennán szenvedők igy
szólnak: "Jól jutalmaztál. jól büntettél, jó, hogy rendelted a gyehennát a gonoszok, és a gán
éden-t ajók számára!" (Erubin 19a). Az igaznak vallás kifejezése (mácdik) annyit is jelent, hogy
önként, szivesen vállalni a szenvedést (Peszikta rabbati 34). Jobban kell örülni a szenvedésnek,
mint ajónak (Szifré Deuteronomium 32). Rabban Oámáliel tanítása ez volt (Ábot II. 4.): .Szün
tesd meg akaratod az Ő (Isten) akaratával szemben l". A Tóra szavai csak abban az emberben
gyökereznek meg, aki olyanná teszi magát, mintha nem létezne! (Szóta 21b). .Mit tegyen az em
ber, hogy éljen? ... semmisítse meg magát!" (Tárnid 32a).

A Miatyánk második része a Szentírásból és a kor zsidó imáiból eredhet. A .rníndennapi kenye
rünket add meg" a Bibliából származik (Példabeszédek 30,8): eledelül add nekem kiszabott ke
nyerem! .Jechem chukk i". Ez nem szerepel a Káddisban. A mindennapi kenyér "epiúsziosz"
szava nem egyszerű. Origenész sem tudta megtalálni. pedig kereste más iróknál, sőt a dialektu
sokban is. Végül azt gondolta. talán az evangélisták alkotása. A szír nyelvű evangéliumban, me
lyet Szent Jeromos ismert. a kérés igy szól: "holnapi kenyerünket add meg nekünk ma!" így Jé
zus a holnapi napra szükséges kenyeret kivánta biztositani tanítványainak. Az epiúsziosz szónak
a holnapin kívül később másjelentése is napfényre került: "a napi szükséglet számára elegendő".

Ezt tanította Rabbi Eliezer : "Aki teremtette a nappalt, gondoskodik is (ti. az emberről), ezért az,
akinek elegendőjevan, és ezt mondja: mit fogok enni holnap? a kishitűek közé tartozik!" (Szó
ta 48b). Jézus kishitűeknek mondja aholnappal fontoskodókat (Máté 6,25-34 és Lukács
12,22-31 vö. Beráchót 35b és Kiddusin IV. 14) Rabbi Méir tanítványai ezt kérdezték: Mi a leg
rövidebb ima? - A Te néped szűkségletei nagyok ... legyen meg a te akaratod, hogy megadd
mindenkinek szűkségletét! (Beráchót 29b). A Talmud monda ta pedig: "Áldott az lsten, nap nap
után a kenyérért, melyet ad!" (Jomtób 16a).

A Biblia ezt tanítja (Sirák fia 28,2): Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s ne
ked is megbocsátják a vétked! Az "és bocsásd meg a vétkeinket. .. " nem szerepel a Káddisban.
de lényege zsidó. A Talmud szerint: lsten olyan mértékkel mér nekünk, amilyennel mi mérünk
embertársainknak (MegiIlah 12a), vagy: Ami bűnt embertársam ellen elkövettem, azt igyekszem
jóvá tenni és az ő bocsánatát kiérdemelni - így imádkozunk: bocsásd meg Te is az én bűneimet!

(Jórna 87a). A Semóne eszré ima (a 18 áldás) esdekli: Bocsásd meg Atyánk, hogy vétkeztünk!
Vizsgáljuk tovább a tradíciót: "Még ha testi sértő a sértettnek kártérítést nyújtott is, lsten nem
bocsát meg neki, míg meg nem követte a sértettet!" (Bábá Káma VIII. 7.); "Aki az embereken
könyörül, azon megkönyörül a mennyben, aki nem könyörül embereken, azon nem könyörül
nek az égben!" (Sábbát ISI b): "Isten elleni vétkeket az engesztelő nap eltöröl, ember elteni vét
keket nem töröl el, míg az ember embertársát meg nem követi" (Jórna VIII. 9.).

A "ne vigy minket a kísértésbe ... " ismert zsidó imák szövegeiben föllelhető: "ne hagyd ural
kodni rajtunk a rossz ösztönt" (töfillá sáchárisz - reggeli ima). A "ne vigy minket a kisértésbe" az
ókortól benne van a reggeli imában (Beráchót 60b). A "szabadíts meg a gonosztól" használata a
Talmud szerint főleg esszénus közösségekben fordult elő (Beráchót I0b-17a). A reggeli imádság
kéri: "Ments meg minket a rossz embertől, rossz véletlentől, rossz hajlamtól, rossz társtól és
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rossz szomszéd tól és rontó sátántól, szigorú ítélettől és szigorú bírótól, akár hitsorsosunk, akár
nem hitsorsosunk" (Beráchót 16b alapján).

A Miatyánk doxológiája a Szentírásból ered (I Krónikák könyve 29.l1~13): "Tiéd Örökkéva
ló a nagyság, és a hatalom, és az ékesség, és a győzelem, és a fenség, bizony minden az égben és a
földön; tiéd Örökkévaló, a királyság, aki fölülemelkedik mindenek fölé fejként", Benne van az
úgynevezett záróimában is (Olénu vő. Jóma VI. 2.).

A Miatyánk az ókori zsidóság vallási, szellemi életének gyümölcse. Nem keresztény imának
indul t, de a jézusi-keresztény gondolatvilág, létértelmezés keresztény imává tette. Tudjuk, hogya
zsidóság és a kereszténység útja az első század vérzivatarában szétvált. Ennek igen sok oka volt.
Az elkülönülés nemcsak a szívekbe és az elmékbe, hanem a külső formákba is beköltözött. Is
mert az úgynevezett "elkülönülési motivum", melyet a zsidóság önmagát védve, a külső behatá
sok elszigetelésére lassan létrehozott. A magunk részéről feltételezzük azt, hogy a zsidóság ima
életében a Miatyánk szerepét egy idő után a Káddis vette át. Ennek oka főként az, hogya Mi
atyánk speciális keresztény imává lett, új tartalmi töltést nyert, és így már korábbi feladatát a zsi
dóságban nem láthatta el. Amíg a zsidóság a Miatyánk helyett a Káddist kezdte imádkozni, bi
zonyára több ima is létrejött, de ezek elvesztek. Tudjuk jól, ha valamit alkotunk, akkor az szűle

tése után új életet kezd. Sok festő nem is álmodik arról, idővel mit fognak művéről mondani, mi
lyen új értelmet tulajdonítanak neki. A gyermek egy idő után a maga önálló útjára lép, és sok
szor nem apja elképzeléseit követi. Így történt ez a Miatyánkkal is.

A kereszténység Miatyánkja a megváltott emberiség feltámadásba vetett reménységét hordoz
za. Arról beszél, hogy az lsten szeretete kiáradt és mindenkit magához hív. Az élet nem halállal
végződik, hanem örök élettel folytatódik.

Irodalom: I. Vajda Béla: A Kuddis és a Miatyánk , Budapest 1904. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyv. 4[, 5X.
- ". Pfejffer Izsák: Legyen meg a Te akaratod. Budapest. 1926. Magyar Zsidó Szemle Blau L'.I0s .Iuhileuml lmlck
könyv. 290--302. 3. Seltman Rezső: Miatvánk . Budapest. J 929. Magyar Zsidó Lexikon. 5X7 599. 4. K,,, SClnd," ().
.\':iivels~g;görög-magyars=ómagyará=al. Budapest. 1956. X. 5.BoIlabás Enikő- A s.:ó hatalmárol 1I1'('1l'(··,~{'(; md;Á"ii::('·

titesben. Budapest. 1978. MlüK Évkönyv. 88. - 6. Vanyó László : Az ókeresztény l'grhúz innlulma. Budapest. 19XO. 119
- 7. Rajray Sándor: Újszovetségi Apokrifusok . Pozsony. 1905. 181.- 8. Tana debé Hítuhu II 17. 11/11,hulI/l/ 'voach. VÖ
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KULIFAI GYULA VERSEI

E/bocsájtó

Jónás sors
akit egyszer az Úr Ninivébe
az hiáha ide-oda
messze, tagadásha

hiába árok és felejtés
menekűlés és tettetés

cethalgyomrú zsákutca minden
ha egyszer Ninivébe

zsehedhen k ulcsod
ha elleledted
tapogasd meg

karodon órád
less oda
nincs már sok időd

lábadon semmi
de az út előtted

indulj mezitláb!
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