
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.
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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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