
 

 

 

166. Úgy imádkozni, mint a Jézustól szeretett tanítvány, János  
 

Imádkozzuk a 154. számú éneket: 

 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,  

 Elmerülni benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad.  

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.  

 

 I. János apostol mindenhová követte szerető Jézusát 

 

Amikor Jézus megkeresztelkedett Keresztelő Szent Jánosnál a Jordánban, János másnap 

megint ott állt két tanítványával. Az egyik András volt, Péter bátyja, a másik pedig János, Jakab 

öccse. Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik, így szólt: „Nézzétek, az Isten 

Báránya!” Mihelyt a két tanítvány e szavakat hallotta, követte Jézust. Elmentek, és megnézték, hol 

lakik. Aznap nála maradtak (Jn 1, 35-39). Zebedeus fiát, Jánost egy életen át végigkíséri ez az 

élmény: Ott maradni Jézusnál. Ha Jézus ismerte Nátánaelt, még mielőtt Fülöp hívta volna őt, mert 

(Nátánael) látta (Jézust) a fügefa alatt (Jn 1, 48), akkor ismerte Jánost is, meg ugyanígy a többi 

tanítványt is, mielőtt hívta volna őket. Micsoda szeretettel néz ránk is ez a minket meghívó 

Jézus!  

 

 1. János apostol Jézusnál maradt nemcsak a kánai menyegzőn, ahol először megcsodálhatta 

Jézus anyját, ezt a csodálatos tiszta Szüzet és megszerette őt, mint Jézus anyját, hanem akkor is.    

amikor a többi tanítvánnyal együtt hitt abban a Jézusban, Aki kinyilatkoztatta dicsőségét (Jn 2, 11). 

Akkor is, amikor lementek ezután Kánából Kafarnaumba Jézus anyjával, testvéreivel, a többi 

tanítvánnyal, s néhány napig ott maradtak (Jn 2, 12). Ahhoz, hogy a tanítvány szeretett tanítvánnyá 

váljon, úgy látszik, ez az út: Hallgatni a földi mester (Keresztelő Szent János) szavára, aki 

megmutatja nekünk is Jézust, és hallgatni Jézus anyjának a szavára, aki úgy mondta a kánai 

szolgáknak: Amit Jézus mond nektek, tegyétek! (Jn 2, 5), hogy ez az anyai mondat nekünk, 

mindnyájunknak is szól. Azután boldogan menni az úton Jézussal, anyjával, testvéreivel és 

tanítványaival, hogy ott legyünk Jézus közelében! Mert minél jobban megismerünk valakit, 

annál jobban megszeretjük. Ez a szeretet genezise. A szeretet ugyanis mindig az ismeretből fakad 

a megismert iránt. Lám, a Krisztus iránti szeretetünknél is mindig ott van a Szűzanya!  

  

 2. Ez a Jézus iránti szeretet, amely a tanítvány lelkében megszületett, arra késztette Jánost, 

hogy menjen Jézus nyomában a tanító körúton is. Felment Vele Jeruzsálembe, ahol Jézus 

megtisztította a templomot a kereskedőktől és a pénzváltóktól. A tanítványoknak eszébe jutott az 

Írás szava: Buzgóság emészt el házadért (Jn 2, 17).  

  

 3. János ott volt Szamariában is, amikor a tanítványtársaival elment, hogy gondoskodjanak 

Jézusról, s ennivalót vegyenek Neki (vö. Jn 4, 8).  

 

 4. Ott volt, s a többi tanítvánnyal meglepődött, hogy Jézus asszonnyal beszélgetett (Jn 4, 27).  

 

 5. Ott volt, amikor Jézus Kafarnaumban feltámasztotta a királyi tisztviselő fiát. Az hívővé 

lett egész háza népével (Jn 4, 53), János pedig a többi apostollal együtt növekedett a hitben.  

 

 6. Ott volt, amikor Jézus elment, hogy Jairus lányát feltámassza. Jézus csak Péternek, 

Jakabnak és neki engedte meg, hogy tanúja legyen annak, amikor megfogja annak a halott 

kislánynak a kezét, és az életre támad (vö. Mk 5, 37). Megtanulta: Akinek Jézus megfogja a kezét, 

az attól kezdve él!  



 

 

 7. János vágyakozott ez után a Jézus után, és szeretett volna egyre közelebb kerülni Hozzá. 

Erről édesanyjával, Szaloméval is, bátyjával is, az idősebb Jakabbal is beszélgetett. Milyen az 

édesanya? Gyermekei javát akarva odamegy Jézushoz, leborul Előtte, és kérleli: Két fia abban a 

dicsőséges országban közvetlenül Jézus jobbján és balján üljön... Akkor azt mondták, hogy készek 

inni abból a kehelyből, amelyből Jézus iszik (vö. Mt 20, 20-21. 22), a szenvedés kelyhéből. Talán 

még maguk sem tudták, mit jelent ez a vállalkozás. Akkor János megtanulta: Istenre nem lehet 

ráfizetni! Nekünk is meg kell tanulnunk: Ha látatlanban igent mondunk Isten jövőnket illető 

tervére, akkor az a keresztút számunkra a békesség, a boldogság útja, a Krisztus-követés, a 

Jézussal való együttmenetelés útja, a feltámadt Jézussal való együttlét útja lesz, hiszen Jézus 

azt akarja: Ahol Ő van, ott legyen a tanítványa is! (Jn 17, 24).  

 

 8. Hogy mit jelent Jézus szenvedésében, halálában és feltámadásában részesedni, János 

talán Lázár feltámasztásánál tapasztalta meg először. Amikor azok a testvérek: Márta és nővére, 

Mária, akiket Jézus szeretett (Jn 11, 4-5) megüzenték Jézusnak: Uram, akit szeretsz, beteg (Jn 11, 

3), nem volt már János szívében vetélkedés, féltékenykedés, hogy a mi Urunk Jézus szereti ezt a 

három testvért is, mert addigra megtanulta: A szeretet nem féltékeny (1 Kor 13, 4). De ott volt benne 

a felismerés, hogy Jézus annyira az élet Ura, az ő életének Ura is, hogy nem kell a kezét 

megérintenie annak a halottnak, elég, ha csak szól: Lázár, jöjj ki! (Jn 11, 43), és a halott azonnal 

feltámadt.  

 

 9. Akinek a szívében ennyi élmény gyűlik össze Jézus szeretetével kapcsolatban, annak a 

szíve hogy’ rárezonál Jézus vallomására, Aki azt mondta: Vágyva vágytam, hogy elköltsem 

veletek ezt a húsvéti vacsorát (Lk 22, 15). Hogyne érintette volna meg a szívét, amikor Jézus az Ő 

mindvégig való szeretetének nagy jelét adva (vö. Jn 13, 1), tanítványai lábát megmosván (vö. Jn 13, 

4-5) János lábát is érintette az Úr?  

 

 10. Akkor János nem szavakkal mondta: „Szeretlek, Jézusom!”, nem szövegimát végzett, 

„csak” a szíve lángolt a szeretettől. Attól a szeretettől, amely mindig minket megelőző szeretet: 

Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket (1 Jn 4, 19). Ő csak boldogan elfogadta 

Jézusnak ezt a megelőző szeretetét, befogadta, a szívébe zárta, a szívében őrizte, és egyre 

lobogóbbá tette. A tanítványok látták mindezt, de már nem féltékenykedtek rá, mint a vetélkedésnél 

(vö. Mt 20, 20), mert tudták, hogy Jézus mindnyájukat személyre szólóan szereti.  

 

 11. De mégis Jánosnak jutott az a kiváltságos hely Jézus jobbján, hogy az utolsó vacsora 

alkalmával Jézus szívére hajthassa a fejét. A tanítvány – akit Jézus szeretett – ott nyugodott Jézus 

keblén (Jn 13, 23). Hallott isteni titkokat: hallotta, hogy az Atya szereti a Fiút (Jn 5, 20), és erre a 

szeretet-lüktetésre dobbant rá János apostol szíve is, hiszen a tanítvány is szerette Jézust. Úgy 

látszik, a szeretetben nekünk is szüntelenül növekednünk kell!  

 

 12. Jánosnak is növekednie kellett, hiszen a kiváltságos kiválasztottság ellenére is – 

amikor Jézus Pétert, őt meg Jakabot vitte magával a Getszemáni-kertbe, akkor a lelkük ugyan 

készséges volt, de a testük gyenge. Ha a szívük nem is, de a szemük elnehezedett (Mt 26, 37. 41. 43). 

 

 13. De azután összeszedte magát János, és attól kezdve nem hagyta el Jézust. Ment utána a 

főpap udvarába (Jn 18, 15), ment a Kálvária hegyére (Jn 19, 26), és ott is – akárcsak a Getszemáni 

kertben vagy a főpap udvarában – ő is érezte magán Jézus tekintetét. Hallotta szavát, amint 

édesanyjához fordult mondván: Asszonyom, nézd, ő a te fiad. Ő pedig, aki ekkora megtiszteltetésben 

részesedett, hogy ő is Mária fia lehetett, hallotta a végrendelkező Jézus parancsát: Nézd, ő a te 

anyád! És attól az órától fogva a házába fogadta őt (Jn 19, 26-27).  

 

 14. Minden Jézus miatt volt, ami Nagypénteken történt. Az is, hogy ő, a szeretett tanítvány 

attól az órától Máriát, a szeretett Anyát a házába fogadta. Ha nem is látták ott Jézust – hiszen teste a 



 

sírban nyugodott –, mégis tudták, hogy lélekben velük van!  

 

 15. Szomorúan érezték Jézus fizikai hiányát, és ez a mennybemenetele után is ugyanígy volt. 

De mégis örvendezve tapasztalták, hogy az imádságban, az Úrral való találkozásukban, az Úrral 

való gyönyörűséges ima-együttlétükben, örömükben, Isten-szeretésükben Jézus is ott van 

velük! (Mt 28, 20). 

 

 16. A mennybemenetel után is, amikor a tanítványok Jézus anyjával együtt imádkozva 

várták a Szentlelket (ApCsel 1, 14), de később is, amikor János a Szűzanyával együtt imádságos 

lélekkel kapcsolódott Jézushoz, akkor megélhették, hogy Ő isteni Lényével jelen van, betölti őket, 

hogy ők, az imádkozó emberek együtt vannak az egyetlen Szeretetlángolásban, a 

Szentlélekben, Akiben az Atya és a Fiú szereti egymást. Ebből a szeretetből fakad a lelkek 

misztikus egysége, szeretetközössége Istennel és egymással.  

 

 Csakhogy ehhez a misztikus szeretetegységhez hosszú út vezetett, tudniillik a hit útja. 

Amikor János kereste Jézust a feltámadás hegyén (vö. Jn 20, 3-8), akkor nem látta azt a Jézust,  

 – akinek odaadta az életét,  

 – akinél ott maradt egy életen át,  

 – akit feltámadása után az apostolok apostola, Mária Magdolna látott ugyan, de akit ő, János 

akkor ott, a sírnál még nem szemlélhetett. Csak az üres sírt látta, az összehajtott gyolcsokat, meg a 

kendőt, amellyel Jézus fejét takarták; de látta a jeleket. Látta és hitt (Jn 20, 9). Erről a hitről később 

is boldogan vall majd János apostol: Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és 

hittünk benne. El kell hinnünk, hogy Isten szeret minket! János – aki oly közel állt Jézus szívéhez 

– megtanulta: Isten a szeretet (1 Jn 4, 9). Hinni Isten szeretetének – ez a mi keresztény életünk 

egész programja. Az Istennel való szeretetkapcsolatunk az imádságban valósul meg: Hiszünk a 

Szeretetnek és befogadjuk. Nem véletlenül, hanem saját tapasztalatából mondja Szent János: 

Mindannak, aki befogadta Isten Fiát, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyenek. Azoknak, akik 

hisznek Őbenne (Jn 1, 12). Ő megtapasztalta: Az Ige testté lett, és közöttünk lakott (Jn 1, 14). 

Megtapasztalta azt, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit 

szemléltünk és kezünk tapintott: az élet Igéjét (1 Jn 1, 1). Evangéliumában mondja: Láttuk 

dicsőségét (Jn 1, 14). Ugyanezt a gondolatot folytatja első levelében is: Láttuk, tanúságot teszünk 

róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Azt hirdetjük 

tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk 

ugyanis közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal. Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek, és 

örömünk teljes legyen (1 Jn 1, 2-4). A Fiú azért jött, hogy közösségünk legyen általa az Atyával. 

Ő az Atya dicsőséges Egyszülöttje ugyanis, Akit kegyelem és igazság tölt be (Jn 1, 14), mi pedig 

mindnyájan az Ő teljességéből merítettünk kegyelmet kegyelemre halmozva. A kegyelem és az 

igazság Jézus Krisztussal valósult meg (Jn 1, 16-17).  

 Az a János, aki hitt Isten szeretetében, elhitte erről a názáreti Jézusról, a Szűzanya Fiáról, 

hogy Ő az Isten Fia! Annak az Istennek Fia, Akit sohasem látott senki (vö. 1 Jn 4, 12). Ő sem látta, 

csak a jeleket, de tudott olvasni a jelekből, és hitt Jézusnak, hitt a hatalmas tetteknek és a 

szavaknak, mert azt az Istent, Akit soha, senki nem látott, az Egyszülött Fiú – Aki az Atya keblén 

nyugszik – nyilatkoztatta ki (Jn 1, 18). Ezért van helye a tanítványnak Jézus keblén. A Fiú 

mindig az Atya keblén nyugszik, Szeretetben egy Vele. Lényük átjárja egymást egyetlen isteni 

Lényben, Személyiségük egymásban van a három Személy egymásban lakozásának isteni 

gyönyörűségében.  

 

 II. Ha szeretnénk úgy imádkozni, mint a Jézustól szeretett tanítvány, János, akkor 
  

 1. az imádságban nekünk is szabad megnyugodnunk Jézusunk szívén. Akkor szabad 

Vele együtt nekünk is nyugodnunk az Atya keblén. Jézus parancsolja ezt nekünk is, amikor a 

nagycsütörtöki beszédében kinyilatkoztatást és parancsot ad: Amint engem szeret az Atya, úgy 

szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 9). Amint a Fiú nyugszik az Atya 



 

szeretetében, úgy kell nekünk is megmaradnunk Jézus irántunk való szeretetében, úgy kell 

megmaradnia a mi lelkünknek is Jézus irántunk való szeretetében, elidőzni ebben az isteni 

szeretetben! Akkor talán megtapasztalunk valamit abból, ami Jézus Szívében lejátszódik: Én az 

Atyában vagyok, és az Atya énbennem (Jn 14, 11). Akkor talán meghallhatunk valamit az Atya 

Igéjéből, amint kimondja az örökké születő vallomását: „Fiam!” A Fiú pedig viszontszereti, és 

mondja Neki örökké a Szentlélekben: „Atyám!” 

 

 Ha úgy szeretnénk imádkozni, mint a Jézustól szeretett tanítvány, János, akkor  

 2. ott Jézus Szívén nyugodva, mi is a Fiúval együtt, az Ő Szívével egyesülve szüntelenül 

mondhatjuk Istennek azt a csodálatos szót, amire Ő jogosított fel: „Atyám!”. Mert a fogadott 

fiúság Lelkét kaptuk, Akiben ezt kiáltjuk: Abba, Atya! (Róm 8, 15). Ha a szerelmesek 

visszaemlékezhetnek első csókjukra, és égeti az ajkukat az az édesség, akkor mi is érezzük meg 

ajkunkon azt az isteni vallomást, amely az Atya ajkáról fakad: „Fiam!”, illetve adjuk oda Jézusnak 

az ajkunkat, és mondjuk Vele Istennek: „Atyám!”. Ő pedig így folytatja: Te vagy az én szerelmetes 

fiam (Mt 17, 5). Mi pedig ne hagyjuk abba, hanem szüntelenül mondogassuk: „Édes, jó Mennyei 

Atyám, Te vagy az én Szerelmetes Atyám!” Ezt maga Jézus kéri Atyjától számunkra: Atyám, meg 

foglak ismertetni velük, hogy a szeretet, amellyel szeretsz engem, bennük legyen, és én őbennük! (Jn 

17, 26). Azt akarja, hogy az a Szentlélek, vagyis az a Szeretet, Aki az Atya és a Fiú szeretete, a mi 

szívünkbe is beleáradjon! Parancsba adja: Szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek 

titeket! (Jn 15, 12). Nekünk, embereknek isteni módon kell szeretnünk!  

 

 Mi ez a szeretet? Talán nem annyira a szeretet elméleti meghatározására kell most 

törekednünk, tudniillik, hogy mi a szeretet, hanem annak gyakorlására! A gyermek sem tudja 

elmondani, hogy az édesanyja mennyire szereti őt, főleg pedig nem tudja filozófiailag pontosan 

megfogalmazni, hogy mi a szeretet. Csak annyit mond neki: „Szeretlek!” 

  – Átölelik egymást,  

  – egymásban vannak,  

  – egymás életében vannak,  

  – egymás életének részeseivé váltak.  

 Anya és gyermeke ezért tud önfeledten egymásra tekinteni, egymást szeretni, egymásban 

gyönyörködni. Valahányszor csak nézik egymást, fellobog szívükben a szeretet, az egymás felé 

irányultság. Ha a gyermek el is kószál – mert játszani hívja kedve –, anyja szerető tekintetét 

megérezve odaszalad, anyja pedig felkapja, és szívére öleli őt. A szeretet átjárja a szívüket, 

egymásba olvadnak, lényük áthullámzik egymásba, a személyeket elválasztó falak leomlanak, mint 

ahogyan az anya egy magzatával.  

 A már erre a világra megszületett gyermeknél a szerető átölelés ugyanezt az egységet fejezi 

ki. Az anya szinte újra magába fogadja méhe gyümölcsét, a gyermek pedig szüntelen ölelésre tárja 

ki kis karjait. Anyja ölébe mászik, hogy újra meg újra belesimulhasson anyjába. Jézus azt mondja 

Nikodémusnak: Aki nem születik újra, az nem látja meg Isten országát (Jn 3, 4). Meg is 

magyarázza: Vízből és Szentlélekből kell újjászületni... A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de 

nem tudod, honnét jön, és hová megy. Ez áll mindarra, aki Lélekből született (u.o. 5. 8).  

 Amikor Jézus a mindennapi keresztfelvevésre adott parancsot: Aki utánam akar jönni, 

tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem (Mt 16, 24), akkor János megtanulta, 

hogy az Istenben való élet a mindennapi meghalásból ered. Minél inkább meghal a lélek a 

bűnnek, annál inkább megvalósul benne Krisztus élete. Ez az, amire Jézus hívta őt is, meg 

bátyját, Jakabot is: kiinni Vele a szenvedés kelyhét (Mt 20, 22). 

 

 Merjük tehát elmondani Szent János lelkületével:  

 

„Uram, Jézus, Te mindig keresztre feszítesz engem, mindig elkéred tőlem vágyaimat, 

gondolataimat, akarásaimat, cselekedeteimet, éjjeleimet és nappalaimat, életemet és halálomat, mert 

azt akarod, hogy a szeretetben mindig Veled legyek.  



 

Szeretetből mindent Neked adok!  A keresztségben Veled együtt a Te halálodba 

temetkeztem el, hogy Veled új életet éljek. A régi ember bennünk azért feszíttetett keresztre Veled 

együtt, Jézusom,  

hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljon többé a bűnnek. Mivel Te egyszer s mindenkorra 

meghaltál a bűnnek, és Istennek élsz, ezért úgy tekintem én is magamat, hogy meghaltam a bűnnek, 

és Istennek élek Teveled és Tebenned, Uram, Jézus Krisztus!  

Nem engedem tehát, hogy uralkodjék halandó testemen a bűn, és nem engedelmeskedem a 

kívánságainak. Átadom magamat a Te szolgálatodra, tagjaimat pedig az igazság eszközeként az 

igazság szolgálatában az életszentségre Neked, Istenem, hogy megteremjük a Te szolgáidtól várt 

gyümölcsöt, a megszentelődést, hiszen célunk az örök élet (Róm 6, 4. 7. 10-13. 22), amikor a bűn 

felett már eluralkodik, sőt túlárad a kegyelem (Róm 5, 21), a Te kegyelmi ajándékod örökre (Zsid 

12, 15). Ez a kegyelmi ajándékod eredményezi, hogy örökre együtt lehetünk Veled, jó Urunk, 

szentháromságos egy Istenünk a Te szereteted örök Otthonában. Ott lehetünk jobbodon és 

balodon, ahogyan arra a szívünk vágyott, mert Te mindig túláradó bőségben adod kegyelmedet 

amelyet az eljövendő korokban Jézus Krisztusban akarsz kinyilvánítani számunkra irántunk való 

jóságodból” (Ef 2, 7). Ámen.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 153. számú éneket:  

 

 Ó add, Jézusom, nékem szentséges szívedet,  

 Amely oly véghetetlen mértékben szeretett. 

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra  

 Szerető szent szívednek üdvözítő lángja!  

 
 


