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Jézus imái
Amikor megkíséreljük, hogy bemutassuk az imádkozó Jézust, előre
kell bocsátanunk, hogy mindazt, amit erró1 tudunk, az Újszövet
ségbó1 merítjük. Az pedig, amit az újszövetségi szent írók erró1 el
mondanak, nem egyszerű beszámoló, hanem tanítás, igehirdetés.
Ez ebben az esetben is azt jelenti, hogy az evangélisták azt írták le,
ahogyan ők látták és értették Jézust - így Jézus imáinak bemuta
tásával is tanítani akarnak. Amikor elmondják, hogy Jézus mikor,
hogyan imádkozott, az a céljuk, hogy őt követve mi is ugyanígy
imádkozzunk. Jelen dolgozatunkban ez tehát a célunk: igyekszünk
bemutatni, hogy az evangélisták mit írnak (= tanítanak) Jézus imá
iról, s ezt megismerve mi is hasonlóképpen tudjunk jól és helyesen
imádkozni.

Ebben a témában éppen a mi Karunk] doktori iskolája keretében
készült már egy kimerítőés kiváló tanulmány/ és - érthető módon
- előtte is, azóta is sokan foglalkoztak és foglalkoznak ezzel a témá
val, hiszen a jelzett cél (azaz hogy mi is tudjunk jól imádkozni) mind
annyiunk számára nagyon fontos és vonzó. Jelen tanulmányunkban
nem arra törekszünk, hogy Jézus imáiról, az imádkozó Jézusról teljes
körű ismertetést adjunk, hanem néhány szempontot kiemelve és rész
letesebben bemutatva igyekszünk segíteni mindazokat, akik Jézust
követni, tőle tanulni akarnak. Ezek a szempontok a következők

lesznek: A.I Mikor imádkozott Jézus? - B./ Hogyan imádkozott
Jézus? - CI Hogyan kell nekünk imádkozni?

AJ Mikor imádkozott Jézus?

Amikor a három első evangélium (Mt, Mk, Lk) szerzője a korabeli
igehirdetés alapján összeállítja a Jézusról szóló tanítást, több esetben
említést tesz arról, hogy Jézus imádkozik. ("Csöndes" imának ne
vezzük ezeket az alkalmakat, tekintettel arra, hogy ezekben csak az
ima tényéről értesülünk, arról nem, hogy Jézus mit imádkozik.)
Márk evangélista két ilyen esetről számol be:

Jézus "csöndes imái" - "Másnapkorán hajnalban fölkelt, kiment,éselmentegyelhagyatott
helyre, hogyott imádkozze1c" (Mk 1,35). Jézus egész nap az emberek
kel foglalkozott: tanított a kafarnaumi zsinagógában, kiűzött egy
tisztátalan lelket, meggyógyította Péter anyósát, még naplemente
után is hatalmas tömeg árad hozzá, ő pedig segít rajtuk, gyógyít és
ördögöt űz késő éjszakáig (1,21-34). Mindezek után alig alszik va
lamit, és már "korán hajnalban" elmegy egyedül és imádkozik.

- "Miután elküldte őket, felment a hegyre imádkozni" (6,46). A ke
nyérszaporítás után elbocsátja a tömeget, elküldi tanítványait is (a
bárkával a tavon), hogy egyedül maradhasson és imádkozzék.
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Az evangélisták leírásai
Jézus imáiról

Lukács evangélista a fentieknek megfelelő helyeken nem szól
Jézus imájáról (lásd Lk 4,42:"egy elhagyatott helyre vonult"; Lk 6,17:
"Besötétedett már, de Jézus még mindig nem ment oda hozzájuk").
Ugyanakkor több más esetben közli, hogy Jézus imádkozott:

- Amikor megkeresztelkedett: "Mikor már az egész nép megke
resztelkedett, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyat
az ég... " (Lk 3,21; Máténál hiányzik).

- A béna meggyógyítása után: "Sok ember gyűlt össze, hogyhall
jákőt, ésmeggy6gyuljanak betegségeikből. (5 azonban visszavonult a pusz
tába, és ott imádkozott" (Lk 5,15-16; Mt: "puszta helyeken tartózko
dott", 1,45).

- A Tizenkettő kiválasztása előtt: "Kiment a hegyre imádkozni, és
az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikormegvirradt, magához
hiota tanftványait" (Lk 6,12-13; Máténál hiányzik).

- Péter hitvallása, a szenvedés első megjövendölése előtt: "Ki
ment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.
Amikormegvirradt, magához hfvta tanftványait ... " (Lk 9,18-19; Máté
nál hiányzik).

- A színeváltozás előtt: "Magamellévette Pétert, Jakabot ésJánost,
és felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, arcának szine el
változott ..." (Lk 9,28-29; Máténál hiányzik).

- Amikor a tanítványokat imádkozni tanítja: "Valahol éppen imád
kozott, és amint befejezte, tanftványai közül az egyik azt mondta neki:
»Uraml Taníts megminketimádkozni!«" (Lk 11,1-2; Máténál hiányzik!).

Igazán érdekes és tanulságos megfigyelni, hogy az egyes evan
gélisták hogyan és mikor beszélnek, illetve nem beszélnek Jézus
csöndes imájáról. Lukács ad hírt róla legtöbbször, de azokban az
esetekben nem, amikor Márk említi; Máté viszont az összes ilyen
közlést mellőzi.

Szemmellátható, hogy tudatos és szándékos mindegyik evan
gélista hozzáállása. Jézus csöndes, magányos imáira elsősorban

Lukács igyekszik felhívni a figyelmünket. Bemutatja, hogy nyilvá
nos működése, tevékenysége során Jézus minden fontos és döntő

pillanatban imádkozott, az ima által az Atyával állt bensőséges kap
csolatban: amikor megkeresztelkedett (és vállalta küldetését), ami
kor kiválasztotta a Tizenkettőt, amikor előszörbeszélt szenvedésé
ről, amikor kinyilvánította isteni dicsőségét,és amikor tanítványait
imádkozni tanította. Mindezzel Lukács azt mutatja be nekünk,
hogy Jézus szüntelen kapcsolatban volt az Atyával, és minden fon
tos dolgot az Atyával megbeszélve, az Atyával egyetértésben tett
az emberek között, az emberek érdekében - tehát nekünk is
ugyanezt kell tennünk. Márknál ezek a jelzések nem szerepelnek.
Ő egyetlen vonást emel ki Jézus magatartásából, azt, hogy Jézus
nak időnként szüksége volt arra, hogy egyedül maradjon, vissza
vonuljon, és imádkozva megpihenjen, az Atya közelében újra erőt

nyerjen. Egyben azt is jelzi, hogy erre Jézus tanítványainak is szük
sége van. Miután a tanítványok visszatérnek saját tanító körútjuk-
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a) Jézus imája
azörömben

ról, Márknál Jézus azt mondja nekik: ,,»Gyertek félre egy magányos
helyre, és pihenjetek meg egy kicsit.« Olyan sokan jöttek-mentek
ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Bárkába szálltak tehát, és
félrevonultak egy elhagyatott helyre, egyedül" (Mk 6,31-32).

Máté - meglepő módon - elhagyja Jézus imáinak összes emlí
tését. 6 ugyanis nem az imádkozó Jézust akarja megmutatni ne
künk, hanem azt, hogy nekünk hogyan kell imádkoznunk. Máté
evangéliumában Jézus imádkozni tanítja követőit, az egyházat (lásd
az utolsó részben).

B./ Hogyan imádkozott Jézus?

Az evangélisták nem vállalkoztak arra, hogy feltárják Jézus csöndes
imáinak titkát. Nem mondanak azonban le arról, hogy Jézus imái
val kapcsolatban ennél többet is mondjanak. Találunk néhány he
lyet az evangéliumokban, ahol arról olvashatunk, hogy Jézus mit és
hogyan imádkozott, amikor öröm és hála töltötte el a szívét, és ho
gyan imádkozott a szenvedés óráiban.

Az egyik ilyen imáról Lukács számol be evangéliumának 10. fejeze
tében. Jézus elküldi a hetvenkét tanítványt, hogy hirdessék az öröm
hírt. Körútjuk végeztével visszatérnek Jézushoz, és örömmel beszá
molnak arról, hogy milyen sikeres volt az útjuk: "Uram! Még az
ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben!" (17.v.). Ekkor
"Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám,
mennynekésföldnek Ura, mertelrejtetted ezeket a bölcsek ésokosak eló1, és
feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent
átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem,
hogykiaz Atya, csak aFiú,ésakinek a Fiúkiakarja nuilaikoziainie" (21
22.v.). Jézus lelkét túláradó öröm tölti el, amikor látja, hogy az öröm
hírt tanítványai eredményesen hirdették, és hogy ez számukra is mi
lyen nagy örömet és boldogságot jelent. Jézus lelkét mélységes hála
tölti el az Atya iránt, amikor látja, hogy ezek az egyszerű, lelkes kö
vetők az ő társaiként hirdetik az Evangéliumot, és fáradozásuk nem
hiábavaló. Ez az igazán ritka alkalmak egyike, amikor Jézus így di
csőíti Istent, saját szavaival, tanítványai, követői hallatára.

A másik ilyen alkalomról János evangélista számol be Jézus bú
csúbeszéde kapcsán. Miután Jézus elmondta példabeszédét a szó1ő

tőró1 és a szőlővesszó1<ről On15,1-2), beszélt tanítványainak a szere
tetről, a világ gyűlöletéró1, a Szentlélek elküldéséró1 (15,12-16,15), az
elválás fájdalmáról és a viszontlátásról (16,16-32), kijelenti tanítvá
nyainak: "A világban meppróbáltatások érnek titeket, de bízzatok,
én legyőztem a világot." Es ekkor ismét öröm tölti el Jézus egész va
lóját, és imádkozni kezd: "Atyám,eljött azóra: dicsőítsd megFiadat, hogy
a Fiúis megdicsőítsen téged, ahogy hatalommal ruháztad fel őt minden test
fölött, hogymindenkinek, akitnekiadtál, örök e1etet adjon. Az örök e1et pedig
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b.)Jézus imája
aszenvedésben

Márk szempontjai

az, hogymegismerjenek téged, az egyedül igazIstent,ésakitküldte1, Jézus
Krisztust. Én megdicsőítettelek téged aföldön: befejeztem a művet, amelyet
rám bíztál, hogyelvégezzem. Most te dicsőíts megengem, Atyám, önma
gadnál, azzala dicsőséggel, amely az enyémvolt nálad, mielőtt a világ lett.
Megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világb61 nekem adtál. 6k a
tieid voltak, ésnekem adtad őket, s ők megtartották a teszavadat. Most már
megtudták, hogyminden, amitnekem adtál, tőled van,mertaz igéket, ame
lyeket nekem adtál, átadtam nekik; ők elfogadták, ésval6ban felismerték, hogy
tőled jöttem, és elhitték, hogyteküldte1 engem" (Jn 17,1-8 vö. Jn 12,27-28).

Ebben az imában - János evangélista által tolmácsolva - Jézus
megfogalmazza küldetésének lényegét, és túláradó örömmel hálát
ad Istennek, hogy küldetését sikerült teljesítenie: az Atyát megis
mertette tanítványaival, megmutatta nekik az ő jóságát, Isten sze
rető üzenetét átadta nekik, ők pedig elfogadták azt. Jézust mélysé
ges örömmel tölti el ez, és hálával az Atya iránt, és mindebben az
Atya és az ő saját megdicsőülésétlátja megvalósulni.

A hála mellett Jézus kér is: imádkozik a tanítványokért, akik hit
tek benne, és akik az ő szavukra hinni fognak: "Szent Atyám, tartsd
megőket a tenevedben, amelyet nekem adtál, hogy egylegyenek, mint mi.. ."
(Jn 17,11vö. 2D--23.v.). A hit és a szeretet által megvalósuló egység az,
ami a legfontosabb, ezt kéri Jézus az Atyától a tanítványok számára
- és az eljövendő nemzedékek számára is, "akik az ő szavukra hinni
fognak" (20.v), Ez az egység az, ami megdicsőítiaz Atyát, Jézust, sőt
a tanítványok közösségét is: "Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, át
adtam nekik, hogyegy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én óoennük, te
énbennem, hogytökéletesen egylegyenek. Ismerje megebből avilág, hogyte
küldte1 engem, ésszeretted ó'ket, mint ahogy engem szereiiél" (22.v.).

Döbbenetes szavak! Az Atya úgy szereti a tanítványokat, mint
magát Jézust... A tanítványok között az egység ugyanolyan mély,
mint az Atya és Jézus egysége... Ezt az egységet látva a világ meg
ismerheti, mennyire szereti az Atya Jézus követőit...

1. Jézus a Getszemáni kertben - a négy evangéliumi beszámoló
összehasonlítása
A márki szöveg elemzése során világossá válik, hogy itt az elbe
szélésnek két fő témája van: Jézus kérése az Atyához, és Jézus ké
rése a három kiváltságos tanítványhoz.

Jézus kérése azAtyához(Jézus imája) - Az evangéliumok számos he
lyen elmondják, hogy Jézus imádkozott, nyilvánosan éppúgy, mint
egyénileg, magányosan. De ezeken a helyeken csak az ima tényéról
értesülünk, az ima gesztusairól és szövegéröl általában nem. Az egyet
len gesztus, amiról máshol olvashatunk, a szemek égre emelése (ke
nyérszaporítás, Mk 6,41pp; Lázár feltámasztása, Jn 11,41;főpapi ima,
Jn 17,1).Az a gesztus, amelyről itt olvashatunk (a földre borult) meg
felel a bibliai leírások hódoló-imádó gesztusának, amelyet az eredeti
héber (histachaveh) görög megfelelőjével,a proskün~óval szokás visz
szaadni (Mt 2,2; 8,2; 9,18; 15,25;18,26;Lk 24,52;Zsid 1,6 stb.). Annyira
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"Aföldre esett..."

Jézus kérése
a tanítványokhoz

általánossá vált, hogy sok helyen egyszeruen "imádás"/ "imádni"-val
kell fordítani an 4/20.22). A szó tövében a görög "kutya" (künos) szó
rejtőzik, így a kifejezés abból a képből született, ahogyan a kutya a
gazdája elé lapul, behódolva, parancsra-büntetésre várva. Maga a hó
dolat (proszkünészisz) valójában úgy történik, hogy az ember letérdel,
és két karjával és homlokával a földet érinti a hatalmas úr előtt.

Az imádásnak a bibliai leírásokban megszokott hódoló-imádó
gesztusa a "leborulás". Itt azonban nem ez a szó szerepel, hanem az
az egyszeru, hétköznapi kifejezés, hogy "a földre esett"/ a földre zu
hant (epipiei epités gés). Ez bizonyára nem véletlen. Az elbeszélő így
akarja érzékeltetni Jézus lelkiállapotát: erői végére jutott/ s amikor az
imádság helyszínére ér, egyszeruen a földre zuhan, testének egész
hosszával a földre borulva. Mennyire más ez, mint a fentebb ismer
tetett "leborulás" összeszedett gesztusa, amikor az ember tisztelet
telletérdel és a földre borul! Nyilvánvaló, hogy az elbeszélő ezzel is
Jézus teljes összetörtségét akarja érzékeltetni, kifejezésre juttatni.

Jézus imájának szövege Márknál (36.v.) lényegében két dolgot
juttat kifejezésre: a kérést, hogy ne kelljen szenvednie, és Isten aka
ratának feltétlen elfogadását.

A kérés nagyon intenzív, sürgető. Az "Abba"/ Atyám megszólí
tás közvetlensége, bizalmas volta a kérő gyermeki bizalmát fejezi ki.
Ennek a bizalomnak nem állhat ellen az, akit így szólítanak meg.
Jézus emlékezteti az Atyát arra, hogy számára minden lehetséges,
így az Atya talán arra is lehetőséget fog találni, hogy Jézusnak ne
kelljen szenvednie, gyötrelmek között meghalnia. Ezek után hang
zik el maga a kérés ("vedd el tólem ezt a kelyhet"). A szenvedést,
halált "kehely"-nek nevezi kérésében, ezzel utal arra, hogy szen
vedése olyan súlyos és kemény, mint azok esetében, akik Isten bün
tetésének/ haragjának kelyhét kénytelenek kiinni. Mindebbőllát
szik, hogy Jézus minden lehetséges módon igyekszik elérni, hogy
az Atya meghallgassa, teljesítse kérését.

Jézus kérése azonban semmiképpen nem jelenti az Atyával való
szakítást, akaratának visszautasítását, megtagadását. Ezért zárja
imáját azzal a kéréssel, hogy az Atya akarata teljesedjék. Ennek az
akaratnak mindenképpen aláveti magát, feltétlenül elfogadja azt,
sőt/ Ő isakarja annak teljesedését, még akkor is, ha ez magában fog
lalja az ő szenvedését, halálát.

Jézus kérése a tanftványokhoz - Márknál Jézus a Getszemáni
kertbe érve tanítványai többségét a helyzetnek megfelelőenéjszakai
pihenés céljából letelepíti, s közli velük, hogy ő imádkozni fog.
Velük kapcsolatban nincs semmi különösebb elvárása. Három ta
nítványt azonban kiemel közülük, azokat, akik már több alkalom
mal a közelében lehettek (jairus lányának meggyógyítása, Mk
5/37pPiszíneváltozás, Mk 9/2pp). Öket "maga mellé vesz(i)" (33.v.),
azaz velük együtt eltávolodik a többiek csoportjától, s előttük fel
tárja azt, ami benne él, ami őt foglalkoztatja. "Elkezd remegni és
gyötrődni" a jelenlétükben, tehát láthatják, hogy mit érez Jézus.
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Ajelenet Máté evangéli
umában (Mt 26,36-56)

Aztán ki is mondja előttük: "Halálosan szomorú a lelkem." (34.v.).
Ezek után megkéri őket, hogy maradjanak a közelében és virrasz
szanak vele.

Jézus kérése ez alkalommal is nagyon meggyőző,intenzív: magá
val hívta a három tanítványt, a szemük láttára remegett és gyötrő

dött, meg is mondta nekik, hogy nagyon szomorú, s ezek után kérte
őket, hogy virrasszanak vele. Jézus kérése azt jelenti, hogy a három
tanítvány legyen a társa ebben a gyötrődésben, legyenek vele, segít
senek neki elviselni ezt a helyzetet, és legfőképpen azt, hogy ők is
imádkozzanak, kérjék Istentől azt, amit ő kér. (Hogy mit kér, azt úgy
is tudhatnák a tanítványok, de hallhatják is Jézus imáját.)

Jézus kérését a három tanítvány nem teljesíti: elalszanak hama
rosan. Jézus számára az ő jelenlétük, segítségük annyira fontos
(lenne), hogy háromszor is odamegy hozzájuk, és újra meg újra kér
leli őket, remélve, hogy osztoznak fájdalmában, támogatják esdeklő

kérését. De nem: Jézus mindannyiszor alva találja őket, mert Ifasze
mük elnehezedett". Jézus hiába panaszolja Péternek: "Alszol? Nem
tudtál egy órát virrasztani velem?" (37.v.). Nem, ők nem tudnak
részt venni Jézus agóniájában. Mert éppen fáradtak és álmosak, Ez
ugyan nem mentség ebben a helyzetben, zavarban is vannak ("nem
tudták, mit feleljenek neki", 40.v.), de ez a valóság. Jézus teljesen
egyedül maradt. A három kedvelt tanítvány képtelen osztozni fáj
dalmában, nem támogatja az ő imáját, könyörgő kérését.

Közben Jézus már arra is figyelmeztette őket: Ha velem és értem
nem tudtok imádkozni, legalább magatokért könyörögjetek. "Vir
rasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!" (38.v.). Szá
mukra is eljön majd a döntés órája, és nem fognak tudni helytállni.
Öket azonban most nem csupán Jézus sorsa nem izgatja. Saját le
hetségesbukásukveszélye sem ébreszti fel őket, saját magukért,
saját helytállásukért sem tudnak most imádkozni.

Mit mondhat erre Jézus? "Aludjatok hát, és nyugodjatok!" (41.v.).
Tudomásul vette, hogy hiába kérte, kérlelte őket, egyedül hagyták
őt szenvedni és kínlódni, egyedül hagyták őt könyörgő imájában,
egyedül hagyták őt a rá váró szenvedés keservével. Háromszor is
kérte őket, többé már nem kéri. "Elég!" - mondja nekik végül, és
indul, hogy vállalja sorsát, az Atya akaratának teljesedését.

Azzal, hogy Márk így írja le a Getszemáni kert jelenetét, azt mu
tatja be, hogy Jézus teljesen egyedül szembesült a rá váró szenve
déssel, és minden támasz nélkül vállalta azt: a tanítványoktól- rá
adásul a három kiváltságos tanítványtól - hiába várt és kért
együttérzést, azok csak aludtak; és nem kapott választ az Atyához
intézett könyörgő imájára sem.

Máté alig változtat valamit Márk szövegén, és nem módosítja az
elbeszélés mondanivalóját sem. Meghagyja azt eredeti (márki) for
májában, csak stilisztikai változtatásokat eszközöl. Ugyanaz a fel
építés, ugyanaz a lényegi mondanivaló, mint Márknál. Jézus két
kérése: Kéri az Atyától, hogy ha lehet, ne kelljen szenvednie, de el-

338



fogadja Isten akaratát; kéri három kedvelt tanítványát (ugyanúgy
háromszor), hogy imádkozzanak vele, de azok magára hagyják.

Lukács evangéliuma A harmadik evangélista jelentősen átfogalmazza az elbeszélés
szövegét. Módosulnak a jelenet részletei, megváltozik a felépítés,
egészen új mondanivaló kerül előtérbe.Tekintsük át a változásokat:

Mk 14,32-52
32 Odaértek a majorba, amelyet Get

szemáninakhionak. Akkor azt mondta
tanftványainak: "Üij@t@l( l@ itt, aMíg
ifftáElli8i'!8M. " 33 A4aga M@llé '1@tt@

PéteR,]alEBeet és ]áR8St,és el*e2isett
I'E!M@gM és gyetr8Elfli.34 Ai'!t M8AEl
ta A@l@l(! "Halál8saA Si'!8M8PH a lel
1(@M. MaMEljat81( itt és v':.i'l'ftssi'!at81(. "
35 Egy kisséelőbbre ment, a földre bo
rult és imádkozott, hogy ha l@h@tBé
g@s, térJ8i'!i'!élE @l t81@ ei'! Ili'! 13M. 36 Ezt
mondta:>~ Atyám! MiAEl@A l@
h@tBég@s A@I(@El. Vedd el tőlem ezt a
kelyhet! De ne az legyen, amit én
akarok, hanem amit te.« 37 Ezután
visszajött, ésalva találta őket. igy sz6lt
Pét@M@i'!. "SiM8A, alsi'!8l? ~~@M Nel
tél r, iPfeSi'!taAi egy éfát? 38 Vit.tf8Si'!
Si'!at8lt és imádkozzatok, hogy kísér
tésbe ne essetek! A lél@li ttgyftA ltési'!,
El@ a test @fétl@A. " 39 Ai'!táA lijfa @l
MeRt és iffttÍslt8i5eK, llgf8t\8:i!1elHtal

a si'!llTJal(Jtal. 40 A4@gint '1iBsi'!Iltért, és
ah a találta 8l(@t, M@rt a Si'!@Mtilt @l
A@h@i'!@El@tt, A@M is NEltél(, Mit felel
j@A@I( A@lEi. 41 MajEl hafMaElSi'!8f is
8Elajett,és ai'!t M8AElta A@l@l(! "A,IttEl
jatslE Máf és f\Ytl:g8Eljat8li! ~lé~ @ijett
ai'! éfa! Ítf\@, ai'! ~Mh@r.fitít a hfíf\esel(
!(@i'!és@ aElják 42 K@lj@t@li tel, M@A
ji:ftld ÍMe, lt8i!5el T)fttl Már, alEi eláfttl
eAgeM.«

Lk 22,39-53
39Aztán elindult,ésszokása szerint

az Olajfák hegyére ment; követteK őt a
tanftványok is. 40 Amikor odaért, azt
mondta nekik: »Imádkozzatok, hogy
kísértésbe ne essetekl- 41 Majd
mintegy kőhajftásnyira eltávolodott
tőlük, és arcra borulva így imádko
zott: 42 »Atyám! Ha akarod, vedd
el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én
akaratom teljesedjék, hanem a
tiéd.« 43 Ekkor megjelent neki egy
angyal az égből, és megerősítette.

Aztán a halállal tusakodva még
buzgóbban imádkozott. 44 A ve
rejtéke olyan lett, mint a földre
hulló vér cseppjei. 45 Majdfelkelt az
imádságb61, és odament a tanftványai
hoz,de a szomolÚságtól alva találta
ó1<et. 46 Azt mondta nekik: »Miértal
szotok? Keljetek föl, imádkozzatok,
hogy kísértésbe ne essetek!«

Lukács evangélista egészen más képet fest a Getszemáni kertben
imádkozó, gyötrődőJézusról, mint Márk (és az őt követő Máté): Lu
kács elbeszélésében Jézus sokkal erősebbnek mutatkozik, és itt az
Atya válaszol is az imájára. - Jézus erősebb: nem viszi magával a
három tanítványt, hogy legyenek vele, hanem messzebbre ("egy kő

hajításnyira") távolodik tőlük; nem kéri őket, nem könyörög nekik,
hogy virrasszanak vele (Márknál háromszor is visszamegy hozzá-
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juk!); nem "zuhan a földre", hanem összeszedetten "leborul" imád
kozni. Lukács még a tanítványokat is mentegeti: nem az együttérzés
hiánya miatt alszanak, hanem "a szomorúságtól" (vagyis az együtt
érzéstó1).- És Lukácsnál az Atya válaszol Jézus imájára. A válasz ter
mészetesen nem az, hogy nem kell szenvednie, hanem az égbó1egy
angyal érkezik, és megerősíti Jézust, hogy el tudja viselni a szenve
dést. A szenvedés és gyötrelem nem csökken, sőt, inkább erősödik,

de az Atya megadja az erőt a kegyetlenül gyötrelmes áldozat vállalá
sához, elviseléséhez.

Amikor Lukács így mutatja meg a szenvedő Jézust, az ő alakjá
ban követendőpéldát is mutat, bátorító eligazítást is ad kora egy
házának. Isten a szenvedő és üldözött egyháznak is erőt ad a hű

ségre és kitartásra, a szenvedések - vagy akár a vértanúság 
vállalására.

2. Jézus imája a kereszten
Márk és Máté evangéliuma szerint Jézus a kereszten is éppoly elha
gyatott, mint a Getszemáni kertben: "A kilencedik órakor Jézus felkiál
tott,éshangosan ígyszólt: -ti«Éloí, lemá szabaktáni?« Ezazt jelenti: »Is
tenem, Istenem, miérthngytál elengem?«" (Mk 15,34; Mt 27,46 - Zsolt
22,2).Emberektó1 már nem várhat segítséget - nincs is kitó1,hiszen
egyetlen tanítvány sincsen a közelben (Mk és Mt szerint csak az asz
szonyok követték őt. De ők is "messziró1 figyelik", Mk 15,40). Isten
től sem kéri már, hogy ne kelljen szenvednie. Ehelyett fájdalmas pa
nasz hagyja el ajkát: Istenem, miért hagytál el engem? Jézus ajkáról
a panasz az igaztalanul üldözött és szenvedő ószövetségi igaz pana
szából (22. Zsoltár) vett idézettel hangzik el. Mindez arról tanúsko
dik, hogy Jézus mindhalálig egyedül hagyatva érezte magát, úgy vi
selte el a kereszthalál gyötrelmeit.

Lukács evangéliumában nem szerepel ez a panasz. Nem véletlen.
Nála itt is, éppúgy, mint a Getszemáni kertben, Jézus erősebbnek

mutatkozik. A halálos gyötrelem közepette imádkozik az ellensé
geiért: "Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek"
(Lk 23,34), és szenvedését, mint az Atya akaratát elfogadva Isten
kezébe helyezi önmagát: "Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!" (46.v.).
Az ellenség szeretete (imádkozik értük) és Isten akaratának elfoga
dása: Lukács ábrázolásában ez a két fénysugár ragyog felénk a ke
reszten függő Jézus alakjáról.

CI Mi hogyan imádkozzunk?

Az első részben láttuk, hogy Márknál, Lukácsnál gyakran szó esik
Jézus csöndes imáiról, de ezen esetek egyikében sem értesülünk arról,
hogy Jézus, amikor visszavonult egyedül, hogyan és mit imádkozott.
Ennek a titoknak, Jézus magányos, csöndes imáinak a bemutatására
egyik evangélista sem vette magának a bátorságot. Arra viszont vál-
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Máté evangéliumában
Jézus imádkozni
tanitja egyházát

"Ti Igy imádkozzatok..."

lalkozik Máté, hogy elmondja: nekünk hogyan és mit kell imádkoz
nunk. Máté evangéliumában Jézus imádkozni tanítja egyházát.

a.) Felhívja a figyelmünket arra, hogy az ima legyen igazi, benső
séges találkozás Istennel, ne imádkozzunk képmutatásból, hogy lás
sák az emberek: "Mikor pedig imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a
képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és a terek sarkán állva
imádkozni, hogy feltűnjenekaz embereknek. Bizony, mondom nek
tek: megkapták jutalmukat. Te,amikor imádkozol, menj be a szobád
ba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben van;
akkor Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked" (Mt 6,5-6).

b.) A mi imánk legyen egyszerű és közvetlen megnyílás Isten
felé, fölösleges minden szószaporítás, bőbeszédűség:"Az imád
ságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják,
hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. Ne hasonlítsa
tok tehát hozzájuk; mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek,
mielőttmég kérnétek őt" (Mt 6,7-8).

c.) Kitartóan kell kéréseinket Isten elé terjeszteni: "Kérjetek és
adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyit
nak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zör
getőnek ajtót nyitnak. Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret
kér tőle, követ ad neki? Vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki? Ha
tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyer
mekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyek
ben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt?" (Mt 7,7-11 vö. az
özvegyasszony kérése Lukácsnál: 18,1-8).

c.) A közös imának különleges értéke és ereje van: "Bizony, mon
dom nektek: ha a földön ketten egyetértésben kérnek valamit,
bármi legyen is az, megkapják Atyámtól, aki a mennyben van. Mert
ahol ketten vagy hárman összegyűlnekaz én nevemben, ott vagyok
közöttük" (Mt 18,19-20).

d.) Végül pedig: mindent igazi hittel, Isten iránti maradéktalan
bizalommal kell kérnünk: "Bizony, mondom nektek: ha volna hite
tek és nem kételkednétek, nemcsak a fügefával tehetnétek meg ezt,
hanem ha azt mondanátok ennek a hegynek: »Emelkedj fel és vesd
magad a tengerbe«, megtörténne. Mindazt, amit hittel, imádságban
kértek, megkapjátok" (Mt 21,21-22).

e.) Máté evangélista közli a tanítványok imájának teljesebb for-
máját (vö. Lk 11,2-4):

"Ti így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
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és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a Gonosztól" (Mt 6,9-13).

Miatyánk Igen figyelemre méltó, hogyaMiatyánknak az evangéliumok-
ban ránk maradt mindkét változata kérő ima. Istentó1 kérünk és vá
runk mindent: "szenteltessék meg a te neved" =szenteld meg; "jöj
jön el a te országod" = hozd el; "legyen meg a te akaratod" =
valósítsd meg; "add meg mindennapi kenyerünket", "bocsásd meg
vétkeinket", "ne vígy a kísértésbe", és "szabadíts meg a gonosztól".
Imánkat lehetne ilyen ígérő formában is fogalmazni:

"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
megszenteljük a te neved;
építjük a te országod;
megtesszük a te akaratod,
már most, itt a földön is,
miképpen majd egykor, az öröklétben.
Mindennapi kenyerünkért megdolgozunk,
és megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

hisz te is megbocsátod a mi vétkeinket.
Ellenállunk a kísértésnek,
és ellene szegülünk a gonosznak. .."
A következetesen érvényesülőkérő forma elsősorbangyöngesé

günket fejezi ki: teljes Istenre utaltságunkat és Isten iránti mara
déktalan bizalmunkat. Ez a feltétlen bizalom az Istennel való kap
csolatunk alapja, és feltétele annak, hogy elnyerjük az ő segítségét,
kegyelmét.
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Márk evangélista elmondja, hogy Jézus gyakorta magányba vonult
és imádkozott, általában teljesen egyedül, máskor a tanítványaival
együtt. Lukács bemutatja, hogy Jézus minden fontos eseményre,
kezdeményezésre imával készült. Máté evangéliumában Jézus el
mondja, hogy nekünk, az ő követőinek hogyan kell imádkoznunk.
Jézus tulajdonképpeni imáit az evangélisták két körben mutatják
be: leírják a szenvedő Jézus imáit ésa tanítványainak örvendőJézus
imáit. A szenvedéstörténetben (Getszemáni kert, keresztrefeszítés)
Márk és Máté az imádkozó Jézust teljesen magára maradottnak, el
hagyatottnak mutatják, aki sem embertó1 nem kap segítséget, sem
Isten nem válaszol könyörgésére. Lukács ugyanitt sokkal erősebb
nek mutatja Jézust: nem kér segítséget, elfogadja az Atya akaratát,
imádkozik gyilkosaiért. Mindezek mellett Lukács és János Jézus
örömteli imáiról is beszámol: ezek az imák minden esetben Jézus
túláradó örömét fejezik ki tanítványai miatt: hogya tanítványok
megismerték az Atya szeretetét, egységet alkotnak vele és az Atyá
val, és örömmel, eredményesen hirdetik az Evangéliumot.
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