
 

       

 

164. Úgy imádkozni, mint Jézus: „Atyám!” 

 

Imádkozzuk a 105. számú éneket: 

 

 Szentháromságnak életem, halálom, 

 S testemmel együtt lelkemet ajánlom. 

 Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség. . 

 

 Az Áthosz-hegyi Szeráfin atya – aki a hészüchaszta elmélkedés módszerére, vagyis az 

Istenben való megnyugvás imamódszerére, a lecsendesedés, az Istenbe való belemerülés, Isten 

békéjével való betöltődés imájának módszerére tanította a fiatalembert – kérdést kapott ettől a 

zarándok fiataltól: „Atya, miért nem beszél nekem sohasem arról, hogy Jézus hogyan imádkozott? 

Milyen volt az Ő imája, az Ő elmélkedési módja? A Jézus-imában azt tanultam, hogy az Ő nevét 

kell felidézni, kimondani – nemcsak az ajakkal, hanem a szívvel is.” Szerafin atya nagyon 

alázatosan azt válaszolta: „Erre csak a Szentlélek tud megtanítani téged. Hiszen senki más nem 

ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja 

jelenteni (Lk 10, 22) – tudniillik a Szentlélek által!” 

 

 Mit tudunk arról, hogy hogyan imádkozott Jézus? Az Evangélium leírja: Jézus 

felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: Áldalak Téged, Atyám, mennynek és földnek Ura! (Lk 10, 

21). Arra, hogy bennünk hogyan is valósul meg a Fiú imádsága, maga Jézus tanít meg: Aki szeret 

engem, azt Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki (Jn 

14, 21).  

 

 I. Ha úgy akarsz elmélkedni, mint Jézus, akkor neked is Isten gyermekének kell 

lenned! 
 

A szerzetes így folytatta: Gyermekké kell lenned, hogy úgy imádkozhass, mint a Fiú, és 

hogy úgy beszélhess Istennel, mint ahogy egy fiú. Olyan bensőséges kapcsolattal, mint a Szentlélek, 

Aki az Atya és a Fiú belső kapcsolata. Ő juttat eszedbe mindent (vö. Jn 14, 26). Jézus világosan 

megmondja: Amikor eljön a Vigasztaló, Akit az Atyától küldök nektek, az igazság Lelke, Aki az 

Atyától származik, Ő tanúságot tesz rólam (Jn 15, 26). Ő megmutatja, hogy milyen a Fiú irányulása 

a Mennyei Atya felé, Akit a Szentlélek emlékeztet arra, hogy Jézus mit mondott – nemcsak a 

tanításban az embereknek, hanem az imádságban a Mennyei Atyának –, abban az evangélium élő 

valósággá lesz. A Szentlélek tanít meg arra, hogy Jézus hogyan imádkozott.  

 

 Az Áthosz-hegyi szerzetes így folytatta: „Úgy elmélkedni, mint Jézus, annyi, mint 

összefoglalni mindazokat az elmélkedési formákat, amelyeket eddig átadtam neked. Jézus ugyanis 

kozmikus ember, egyetemes ember, benne az egész kozmosz jelen van. Ő tudott úgy elmélkedni, 

mint  

  – a szikla a maga örökkévalóságában,  

  – az óceán a lüktető végtelenségével,  

  – a virág, a maga Isten felé fordulásában,  

  – a galamb, aki a Fiúnak módjára szerelmes szavakat mond szeretett Atyjának, 

  – Ábrahám, aki mindent odaadott Istennek,  

  – Mózes, aki Isten barátja lett, 

mert Jézus maga volt az égő Szeretetlángolás.” 

 Az a feladat, hogy úgy imádkozzunk, mint Jézus, meghaladja az emberi erőnket. Mert a 

teremtményeket: az élettelen sziklát, az élő növényt, az érzelemmel tele galambot, vagy a hívő 

Ábrahámot, a készséges szívű Mózest mi, teremtmények még tudjuk követni, de hogyan tudnánk 



 

követni az Istenembernek az Istennel való kapcsolatát, Aki egy az Atyával és a Szentlélekkel?  

 De mégis van reményünk az ilyen imakapcsolatra, mert a Mennyei Atya végtelen nagy 

szeretetében úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el 

ne vesszen, hanem örökké éljen (Jn 3, 16). Ezzel jelezte, hogy nekünk, teremtményeknek mégsem 

reménytelen Jézus módjára imádni az Atyát. Ha a magunk erejével nem is tudjuk ezt 

megvalósítani, de Isten – amikor testvérünknek adja Egyszülött Fiát, hogy általa életünk legyen, és 

egyre bővebben legyen (Jn 10, 10) – megadja a képességet is, hogy Jézus módjára, Jézus mintájára 

tudjuk imádni Őt.  

 

 1. Először Jézus megkeresztelkedésekor hangzik el a kinyilatkoztató szó: Ez az én szeretett 

Fiam, Akiben kedvem telik (Mt 3, 17). Nyilvánvaló, hogy Aki szól, az Atyja annak, Akiről ezt 

mondja: ez az én Fiam. Kettőjüket a szeretet köti össze, az egymásban való végtelen 

gyönyörködés, az öröktől fogva és örökké tartó szeretet, a Szentlélek. Ha valakire Isten azt mondja: 

„Fiam”, akkor ő mit válaszolhat Neki, mint azt, hogy „Atyám!” Amikor tehát Isten először 

nyilatkoztatja ki a Szentháromság titkát Jézusnak a Jordánban történt megkeresztelkedésekor, akkor 

ebből kiolvashatjuk Jézus legfontosabb irányulását, legfontosabb imamódszerét. Azzal követhetjük 

Őt az imában, amikor Istennek kimondjuk ezt az imaszót: „Atyám!”  

 

 2. A második tanítás az, hogy Jézus mint ember engedelmeskedett a Szentlélek 

indításainak. Az imában nemcsak nekünk kell szólnunk, hanem hagynunk kell, hogy Isten maga 

működjék. Ha Szent Pál azt mondja: Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek, tudniillik a 

Szentlélek, mert nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk helyesen. A Szentlélek azonban maga 

könyörög bennünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal (Róm 8, 26), akkor a Szentléleknek ez 

a csodálatos működése – amely összeköti az imádkozó lelket az imádott Istennel – még inkább 

érvényes Jézusra. A puszta a visszavonulás helye, a világtól való eltávolodás, az Istenhez való 

közeledés nagyszerű kerete. Igazán a pusztát talán nem is annyira a külső körülményekben (a 

sivatagban) kell keresnünk, hanem a lélek belső attitűdjében (irányulásában). A puszta ott van, 

ahol az imádkozó ember hagyja, hogy a Szentlélek vezesse. 
 

 Mi töltötte be Jézus lelkét a negyvennapos imádságban? Az a vallomás, amelyet a 

kereszteléskor hallott: Te vagy az én Szentlélekben szeretett Fiam! (Mt 3, 17). Aki ilyet hall 

Istentől, nem csoda, hogy valami csodálatos elragadtatást él meg: Teste ugyan még a földön van, de 

a lelke a szentháromságos egy Istennél. Jézus valóságos emberi természettel is rendelkezik. Emberi 

lelkét ott a pusztai magányban egészen betöltötte a Szentlélek, az Atya és a Fiú szeretete lángolt 

benne. Persze hogy ilyenkor az ember elfelejtkezik önmagáról, elfelejtkezik a világról, de 

elfelejtkezik még az evésről is. 

 Jézus mintájára imádkozni tehát nem más, mint engedni a Szentlélek indításainak, Vele 

betöltődve Istennél és Istennel lenni.  
 

 3. Jézus mintájára imádkozni azt a hódolattal teljes magatartást jelenti, amelyet Ő 

valósított meg a negyvennapos imádság és böjtölés utolsó napjaiban is: Uramat és Istenemet 

imádom, és csak Neki szolgálok (vö. Mt 4, 10). Az összes kísértés csak egy ilyen vallomás 

megszületésére jó, hogy a gonosz megszégyenüljön, hogy a gonoszt legyőzzük, hogy az Istennel 

töltekezett ember az imádságban Jézus mintájára ki tudja mondani: „Egyedül az Atyát imádom, és 

csak Neki szolgálok!”. Az Atya ilyen imádókat kíván. Az igazi imádók lélekben és igazságban 

imádják az Atyát. Lélek az Isten, akik imádják Lélekben (Szentlélekben) és Igazságban (a Fiúban, 

Isten örök Igéjében) kell imádniuk! (Jn 4, 23). Jézusnak, mint embernek tehát ez az imája: Ő a 

Szentlélekkel együtt egészen egy lesz az Atyával az imádságban.  

 

 4. Jézus mintájára imádkozni a gyermeki bizalomnak lelkünkben való kicsiholását 

jelenti: Tudja a ti Atyátok, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek (Mt 6, 8). Amikor 

kérünk az imádságban – mert Jézus is kérte az Atyát –, akkor ez a kételkedés nélküli bizalom 



 

legyen meg bennünk! A főpapi imában például ezt kéri Jézus: Most dicsőíts meg engem, Te, 

Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt Nálad, mielőtt a világ lett (Jn 17, 5). 

A Mennyei Atya tudja, hogy nekünk, fogadott gyermekeinek is szükségünk van Arra a dicsőségre, 

Aki maga az Isten. Az isteni dicsőség részesei lehetünk. Vagy a Getszemáni kertben Jézus vért 

verejtékezve kérlelte: Atyám, ha lehetséges, kerüljön el a szenvedésnek ez a kelyhe, de ne úgy 

legyen, amint én akarom, hanem amint Te (Mt 26, 39). Tehát ha kérünk, gyermeki bizalommal 

kérjünk. A leglényegesebb, hogy mint Isten gyermekei örökre az örökkévalóság Királyának, a 

dicsőség Urának a közösségében lehessünk, illetve gyermeki készséggel mondjuk, hogy ha a 

Mennyei Atya esetleg valami még nagyobbat, még szebbet, még tökéletesebbet készít számunkra, 

azt is elfogadjuk: Ne az én akaratom legyen, Atyám, hanem a Tied! (Lk 22, 42).  

 

 5. Amikor az apostolok kérik Jézust: Uram, taníts meg minket is imádkozni (Lk 11, 1), akkor 

Jézus elárulja az Ő titkát, és azt mondja: Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy 

(Mt 6, 9). Ha ezt a vallomást kimondjuk: - Mi Atyánk, – ha ezt az édes nevet: Atyánk az ajkunkon 

hordozzuk, de a szívünkben is megéljük, akkor kezdünk már úgy imádkozni, mint Jézus. Próbáljuk 

tehát ezt a Jézustól tanult imát újra meg újra mondogatni: Atyánk, mi Atyánk! 

 

 6. Amikor Jézus módjára szeretnénk imádkozni, akkor mi is adjuk át lelkünket a 

Szentléleknek, mint ahogyan Jézus felujjongott a Szentlélekben, amikor Atyjához szólt: Áldalak 

Téged, Atyám, mennynek és földnek Ura (Lk 10, 21). Az egész teremtett világ hódolatát beleviszi 

Jézus az Ő imájába, Isten Atyjához való fordulásába. Akkor mi is ilyen kozmikus lelkülettel, a 

világegyetem teljességére, a mennyre, (az angyalok világára), és a földre (az emberek világára) 

kitáguló lélekkel álljunk mindig a Mennyei Atya elé, Aki ki akarja jelenteni az Ő titkait a 

kicsinyeknek, éspedig a Fiú által: Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri 

senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni (Lk 10, 22).  

 Aki úgy akar imádkozni, mint Jézus, annak a magatartása meghatja az Atya szívét, 

mert amikor erre az imádkozó gyermekére tekint, amikor meghallja a kiáltását, akkor az Ő 

Egyszülött Fia vonásait ismeri fel benne: Te vagy az én szeretett Gyermekem, akiben kedvem telik 

(Mt 3, 17). Amikor az imádkozó ember ilyet hall – hiszen ezt Isten a Szentírás szavaival neki is 

kijelenti –, akkor persze hogy felujjong a Szentlélekben, örvendezik Isten Szeretésében, vagyis a 

Szentlélekben, hiszen ő az, akit az Atya és a Fiú szeret. Az imádkozó ember is: „az a lélek, akit az 

Atya és a Fiú az Ő Szeretetében, az Ő Szentlelkében szeret”.  

 

 7. Jézus imádkozó lelkületét hetedszer abban ismerhetjük fel, hogy Ő készségesen megteszi 

a Mennyei Atya akaratát: Aki küldött, mindig velem van, nem hagyott magamra, mert én 

mindenkor azt teszem, ami kedves előtte (Jn 16, 32). Bennünket is erre a készséges engedelmességre 

tanít. Tehát nekünk is meg kell tennünk a Mennyei Atya akaratát. Hallatlan nagy ígéretet tesz hozzá 

Jézus: Aki teljesíti a Mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám (Mt 12, 50).  

 Ha Jézushoz hasonló vagyok a Mennyei Atya akaratának a megvalósításában, akkor vagyok 

neki testvére vagy nővére, és olyan, mint az Ő szülőanyja, a Boldogságos Szűz Mária, aki evilágra 

szülte a Szentlélek erejéből Isten Fiát. Ha az imádságban teljesen átadom magamat Isten akaratának, 

akkor valamiképpen bennem is megtestesül Isten Fia, valahogyan általam is belép ebbe a világba, 

jelenvalóvá lesz. Jézus elvállal minket is, mint ahogyan a Szűzanya elvállalta, hogy rajta keresztül 

léphessen bele ebbe a világba. Ez az imádságunk gyümölcse: Jézus. Áldott a mi imádságunk 

gyümölcse: Jézus! Ahol Jézus van, ott van a Fiú, és ahol a Fiú van, ott van az Atya és a 

Szentlélek is. Micsoda pompás gyümölcse ez a mi imádságunknak, hogy rajtunk keresztül is 

jelenvalóvá válik ebben a világban a világmindenség Ura, a hatalmas, végtelen nagy Isten, a 

szentháromságos egy Úr! Ezért kell imádkoznunk, vagyis belekapcsolni az életünket Istenbe, és 

engedni, hogy Isten eltöltsön bennünket Önmagával, mint ahogyan Jézust eltöltötte: Én és az 

Atya egyek vagyunk (Jn 10, 30). Ez az, amikor eljön az Isten országa, vagyis megvalósul Isten 

uralma az imádkozó ember szívében, és rajta keresztül egyre jobban a világban.  

 



 

 8. Ha Jézusnak az volt az imája: Az Atya énbennem van, és én az Atyában (Jn 10, 38), akkor 

nekünk is engednünk kell, hogy az Atya a Fiúval és a Szentlélekkel együtt egyre jobban 

mibennünk legyen, mi pedig Őbenne. A Mennyei Atya nemcsak akkor mondta ki a vallomását a 

Fiáról, amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, vagy a Tábor-hegyen megmutatta isteni 

dicsőségét, hanem szüntelenül mondja Neki: Fiam! Ez az örök Szó a Szülött, a Fiú, Aki az Atya 

ajkán, az Atya Szívéből születik. Amikor a Mennyei Atya ezt az örök isteni Igét kimondja, akkor 

benne kimond bennünket. A Jézus módjára imádkozó embereknek is öröktől fogva örök szeretettel 

örökre suttogja: „gyermekem!” Mert benne teremtetett minden, ami van a mennyben és a földön, 

minden látható és láthatatlan. Benne, mint Főben akar összefoglalni mindent, ami a mennyben és a 

földön van (Ef 1, 10). Amikor a Mennyei Atya kimondja nekünk ezt a teremtő szót: „gyermekem!”, 

akkor ezzel a szóval hív bennünket is a létbe, s leszünk mi is az ő szülöttjei. Micsoda mélysége ez 

az imádságnak, vagyis az Istennel való összekapcsoltságnak, amelyből kitűnik: Isten előbb szeretett 

minket (1 Jn 4, 19). Amint Jézus a megkeresztelkedése után a Szentlélekben ujjongva áldotta az 

Atyát, úgy nekünk, Isten gyermekeinek is szüntelenül ezt az imaszót kell ujjongva 

mondogatnunk: Atyám! Ez az örökkévaló Ige szava, a Szülött, az Egyszülött vallomása, Szeretettel 

teljes, vagyis a Szentlélekkel teljes irányulása, a két isteni Személy összekapcsolódása a 

harmadikban, a Szentlélekben.  

 

 Amikor mi az imádságban kimondjuk ezt a vallomást: Atyám, akkor a gyermek jogán 

mondhatjuk egyes számban. Ahhoz az Istenhez szólunk, akitől a létünket kaptuk, akivel szülő és 

szülöttje közötti vonatkozással vagyunk egybekötve. Amikor elismerem Atyámnak őt, akkor 

megvallom, hogy kicsoda Isten énnekem, illetve én kije vagyok Istennek. Ez tehát a Jézus imája, 

amikor is az Atya vallomása (amellyel kimondja: Fiam) és a Fiú szeretett válasza (amellyel 

kimondja: Atyám) egybecseng. Egyszerre mondják, egymás felé irányulva, a szeretetben egyesülve, 

vagyis a Szentlélekben egyesülve. A mi imánkban is ilyen szimultán, vagyis egyszerre elhangzó 

módon kell megélni Isten vallomását, amellyel mondja: „gyermekem”, és szüntelenül 

viszonozni a válaszunkat: Atyám! Amikor Jézus azt hangsúlyozza: én és az Atya egyek vagyunk, 

akkor ebből az egységből is részt ad nekünk.  

 

 Az Istennel való egyesülés útja ez a Jézus mintájára való imádkozás. Egymásban 

vannak. Jézus nem véletlenül mondja Atyjáról: Ő énbennem, én pedig Őbenne. És ugyanezt 

mondja rólunk is: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. 

Amint engem küldött az élő Atya, és én az élő Atya által élek, úgy aki engem eszik, énáltalam él (Jn 

6, 56-57). Mivel a gyermekké fogadás Lelkét kapjuk a keresztségben, és a gyermekek Kenyerét az 

Oltáriszentségben, azért mi mindnyájan együtt mondhatjuk Istennek ezt a szerelmetes vallomást: Mi 

Atyánk! Jézus testvérei egy közösséget alkotnak. Az Egyház ugyanis Isten gyermekeinek a 

közössége, Isten házanépe. 

 

 Úgy imádkozni, mint Jézus – emberfeletti feladat, meghaladja az emberi kapacitást. De a 

kicsi gyermek is, ha csak ennyit tud mondani: „Ma-ma!”, „Pa-pa”, akkor – úgy is tudjuk, hogy – 

ebben benne van minden, amit ki akar fejezni. Ezért csak dadogjuk mi is ezeket a becézgető, 

kedveskedő szavakat, hiszen a fogadott fiúság Szentlelkét kaptuk, Akiben ezt kiáltjuk: Abba, Atya! 

(Róm 8, 15).  

 Amikor ez a vallomás: Abba, Atyám, már nemcsak az ajkunkról jön, hanem a szívünkből is 

– mert betöltötte a szívünket az Atya az Ő békéjével, vagyis Egyszülött Fiával és Szentlelkével –, 

akkor már kezdjük egy kicsit megérteni, hogy mit is jelent a hészüchaszta imádság: az Istenben 

való elcsendesedés, az Isten békéjébe való belemerülés, illetve a Vele való betöltődöttség 

imája; akkor már egy kicsit kezdünk úgy imádkozni, mint Jézus.  

 

Befejezésül énekeljük az Úr vallomását:  

  Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Majd válaszoljunk:  



 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most csak az első két szót énekeljük:  

  Gyermekem!  Istenem! 

 

Most hagyjuk, hadd visszhangozzanak szívünkben ezek az életadó szavak:  

  Gyermekem! Istenem! 

 

Még egyszer: 

 Gyermekem! Istenem! 

 

Hosszú csendben hallgassuk Isten vallomását:  

 – Gyermekem!  

 

És valljuk meg mi is:  

 Istenem! 

 
 


