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Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat,
hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki
adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a
Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy
elvégezzem: és most  te dicsőíts  meg,  Atyám, önmagadnál azzal  a dicsőséggel,  amely már akkor az enyém volt
tenálad, mielőtt még a világ lett.” (János 17:1-5)

Jézus Krisztus főpapi imájához érkeztünk. Mély és fenséges imája az Úrnak, amelyet kevéssel a keresztrefeszítése
előtt mond el. Valaki azt mondta, hogy szinte ugyanazt a figyelmeztetést hallja, a főpapi ima olvasásakor, amit Mózes
hallott  az  égő  csipkebokornál:  „Oldd  le  a  te  saruidat  lábaidról,  mert  a  hely,  amelyen  állsz,  szent  föld!”
Bepillanthatunk itt Jézus és az ő mennyei Atyja legbensőbb kapcsolatába. Itt, most egyetlen szót emelek ki a főpapi
ima mai részletéből:

„Atyám!”
Így szólítja meg Jézus az ő Atyját „tekintetét az égre emelve.”
Csak  így,  egyszerűen,  természetesen,  mindenféle  cirkalmas,  ceremoniális  jelző  és  póz  nélkül.  Mint  aki  bármely
pillanatban tiszteletkörök, és minden bevezetés nélkül elkezdhet az ő  Atyjával beszélgetni. Nem arra utalok ezzel,
mintha  nem  nevezhetnénk  Istent  „mennyei  Atyánknak”,  „édes  Atyánknak”,  „örökkévaló” vagy  „mindenható
Atyánknak”. Ezek a jelzők Atyánk egy-egy tulajdonságára mutatnak, és mély üzeneteket hordoznak, ha többek, amikor
kimondjuk, mint szóvirágok. Hanem ez az egyetlen szó –  „Atyám” – a titka annak a mélységes békességnek, ami
Jézus egész főpapi imáját áthatja. Jézust az az erő, bizalom és békesség viszi fel a Golgotára, amely ebből az egyetlen
szóból  árad.  Jézus a  Gecsemáné kertben  is  így,  illetve majdnem így szólította  meg Istent,  az  Urat:  „Atyám,  ha
lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár!” Azzal a különbséggel,  hogy itt  az  Atya neve mellé tett  egy kicsinyítő
képzőt, amivel együtt így lehetne lefordítani a megszólítást: „Atyácskám!” Benne van a kisgyermek feltétlen bizalmú
odaomlása az édesapja vállára és szívére. Jézus a  Miatyánkban nekünk adta ezt a megszólítást. Ezzel együtt azt a
kijelentést közli velünk, hogy Jézus Krisztus Atyja a mi Atyánk is lett Őáltala. Aki Jézusban felismerte a Megváltóját,
annak Isten éppen úgy Atyja, mint a megváltó Krisztusnak.

Mindig megemlítem, amikor erről beszélünk, hogy Berzsenyi Dániel, a költő, az évek során többször is javítgatta
versei szövegét. Az egyik ódájában ezt a verssort:  „Mélyen meghajtom magam színed előtt, Dicső”, kijavította erre:
„Mélyen meghajtom magam színed előtt, Atyám.” Bizonyosan előbbre jutott az istenismeretben.
Ha valaki Jézusban a közbenjáró Megváltóját látja, annak szabad akár minden nekikészülődés, vallásos ceremónia
nélkül is egyszerűen csak megszólítani Istent, pontosan úgy, mint Jézus tette. Gyermeki bizalomma, így „Atyám!” És
megtalálja békességét és üdvösségét.
Legyen imádságunk és énekünk:

Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, Mennynek és földnek szent Teremtőjének,
Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, Gondviselőnknek.

Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, Hogy szent Igédet adtad mi elménkben,
És hogy ez által véssz ismeretedben, Te kegyelmedben.

A romlás után nem hagyál bűnünkben, Sőt te Fiadat ígéréd Igédben,
Hogy elbocsátod őtet mi közénkben, Emberi testben.

Felséges Isten, tenéked könyörgünk, Hogy mutassad meg szent Fiadat nékünk,
Hogy őtet látván, benne remélhessünk, Idvezülhessünk.

Adjad, hogy lássuk a világosságot, Te szent Igédet, az egy igazságot,
A Krisztus Jézust: örök vigasságot, És boldogságot.

És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, Ne szerethessünk egyebet Jézusnál;
Maradhassunk meg a te szent Fiaddal, Krisztus Urunkkal.

Adj igaz hitet a te szent Fiadban, És jó életet minden utainkban;
És Szentlelkeddel vígy be hajlékodba, A boldogságba.

Dicsőség néked mennyben, örök Isten, Ki dicsértetel a te szent Igédben,
Krisztus Jézusban, mi idvezítőnkben,  És Szentlélekben.


