
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

 

Miatyánk (lat. Pater Noster), az Úr imádsága (lat. Oratio Domini): szóbeli imádság, melyre maga Jézus tanította 

tanítványait, a keresztények számára az imádság mintája. - 1. Az evangéliumokban a ~ a →hegyi beszéd része 

(Mt 6,9-13; Lk 11,2-4). A lit-ba Mt változata került, a Didakhé 8,2 szerint az ősegyh. is ezt imádkozta (Mt 6,9-

13). - Szövege: 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; és ne vigy minket kísértésbe, 

de szabadíts meg a gonosztól. – 

forrás: Magyar Katolikus Lexikon 

Miatyánk latinul 

Pater noster, qui es in caelis, 

sanctificetur nomen tuum, 

adveniat regnum tuum, 

fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. 

Et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, 

et ne nos inducas in tentationem, 

sed libera nos a malo. Amen. 

forrás 

 

 

Wyszyński, Stefan: Miatyánk 

Új Ember Kiadványok, 2020. 

 

„Ezért Ő maga áll az emberek élén, amikor imára 

kulcsolja az apostolok, utódaik és követőik kezeit, és 

így tanítja őket imádkozni: „Legyen meg a Te 

akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!” 

Jézus Krisztus, a tökéletes embert egybefogta az eget 

és a földet. Tudta, hogy aki szeret, aki az Atya akaratát 

követi, annak jó lesz itt, a földön, és biztosan eljut a 

mennybe. Az Atya akaratának teljesítése itt, a földön, 

az Iránta való teljes engedelmesség az üdvösség 

garanciája” (67. p.) 
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„Minden imádság alapjául és mintájául azonban a Miatyánkot 

tette Üdvözítőnk. Ez az az imádság, mely mindent kifejez. 

Krisztus előtt is imádkoztak az emberek, imádkoztak az Úrhoz, a 

hatalmas, bosszúálló Istenhez, – minket pedig Krisztus a 

sötétségen át Istenhez, aAtyánk karjaiba vezetett. Azok csak 

felhőket láttak, – mi a napot szemléljük. Azokat 

megközelíthetetlen világosság biztatta, – mi benne járunk e 

világosságban, a kegyelemben, az Isten szeretetében. Isten-

atyaság és Isten-gyermekség, ezt fejezi ki az Úr imádságának 

megszólítása: Mi Atyánk! A katholicizmusnak kezdő és 

legfölségesebb szava, melyet az Úr ajkainkra adott és melynek 

értelmét Ő maga adja azzal az igéjével: Aki szeret engem, 

Atyám i szereti őt, eljövünk Atyámmal, nála launk. Én az Istené 

vagyok, Ő az én Atyám. 

Kell, hogy ne csak mondjuk, de érezzük és imádkozzük, sőt 

megtanuljuk a zsoltár örömével öntudatunk ünnepi érzésével 

énekelni ezt a szót: Mi Atyánk, Mi Atyánk, ki vagy a 

mennyekben! (18-19. p.) 

 

 

Jó egészséget kívánnak a GFE Könyvtárosai! 


