
Szellemben és igazságban imádni az Atyát – Abonyi Sándor 

 

Jézus Samárián áthaladva találkozik egy asszonnyal és a következő párbeszéd hangzik 
el közöttük:  

„A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van 
az a hely, ahol imádkozni kell. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljön 

az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti 

azt imádjátok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk: mert az üdvösség a 

zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók 
lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. 

Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. 
Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (aki Krisztusnak mondatik); mikor az 

eljön, megjelent nékünk mindent. Monda néki Jézus: Én vagyok az, aki veled 

beszélek.”   (János 4.20-26) 
 
A Károli Biblia Lélek szóhasználata (a görögben pneuma), tehát valójában szellem. 
 

Nézzük most meg mit is jelent szellemben és igazságban imádni bármely helyen az 
Atyát? Vegyük sorra az elhangzottakat. 

Mit jelent szelleminek lenni?  

Ez szükséges előfeltétele az imádatnak. Ez csak akkor lehetséges, ha befogadjuk Őt (a 
Szent Szellemet) és a Szent Szellem újjászülő munkájának eredményeként Isteni 
természet részesévé válunk (János 1.12-13). 

Fontos ismernünk a bennünk munkálkodó Szent Szellem ismertető jegyeit, ami 

által isteni természet részesévé válunk.  

A Szent Szellem jellemzői a következők: 

- szent (a bűnös világtól elválasztott - 2 Kor. 6.14-18) 
- mindenhol jelen lévő (ApCsel. 2.17), 
- az igazság szelleme (János 14.17; 15.26), 
- vezető (elvezet minden igazságra), 
- pártfogó (mindenkor velünk van – János 15.26; Máté 28.20) 
- vigasztaló, bátorító (amire szükség van az igazak nehéz próbáiban: János 14.16), 
- felruház a fiúság jogával, hogy Isten az atyánkká váljon (János 1.12) 
- erőt ad a Krisztusról való bizonyságtételhez és az igazságban való járáshoz 

(ApCsel. 1.8) 
- természetfeletti ajándékokkal ruház fel a szolgálatra (1 Kor. 12.3-11). 
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Mit jelent ismerni Istent? 

Mivel Isten szellem, ezért csak szellemi módon lehet megismerni Őt és mély bensőséges 
kapcsolatot ápolni vele. Önmagában az ige nem elég, csak halott betű, amit csak a Szent 
Szellem képes megeleveníteni és isteni tartalommal megtölteni! (János 6.63) 

Mit jelent igazságban járni? 

- minden parancsolat betöltése, Krisztushoz hasonlóan, 
- engedelmességben járás (János 14.15), 
- őszinte nyitott szívvel, megalkuvás nélkül. 

Mit jelent az imádat, imádónak lenni? 

- meghajolni Isten előtt és beismerni, hogy Ő az Úr az életünk felett, életünk 
minden területén. Ő az Úr és mi az Övéi (tulajdona, „rabszolgái”) vagyunk és 
nem Ő a mi szolgánk - állandóan felénk szolgálva - még akkor sem, ha időnként 
teljesíti a kéréseinket (1 Kor. 6.19-20), 

- tisztelni és félni Őt (János 5.23; 1 Péter 2.17; Jelenések 14.7; Fil. 2.12) 

Mit jelent az, hogy nem meghatározott helyeken? 

Nem meghatározott helyek (templomok és gyülekezeti házak) az imádat helyei, hanem 
a mi hétköznapi életünk minden helyszíne (az otthon, az utca, a munkahely stb.) Mindez 
nem valami „szuper hívőknek” szól, hanem mindenkinek, hiszen Jézus a samáriai (egy 
pogány hátterű, bálványimádó) asszonynak beszélt mindezekről (János 4.20).  

Mikortól érvényesek mindezek? 

Jézus első eljövetele, ill. a Szent Szellem kitöltetése (Pünkösd) óta. 

Mit jelent az, hogy Jézus mindent megjelent nekünk?  

Jézus beszélget az igazakkal és mindent kijelent nekik (János 14.21). 

Mit jelent az, hogy az Atya keresi az ilyen imádókat? 

Keresni azt szoktuk, ami nincs a szemünk előtt, nem nyilvánvaló, ami elrejtett! A 
keresés időt igényel és azt is jelenti, hogy nincs belőle sok, ezért az Atya nagyon tudja 
értékelni, ha ilyen imádókat talál. A keresztyénség nem tömegmozgalom, mert az ige 
mondja: „sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak”. Az imádók a 
választottak, akik kevesen vannak és nem a hivatalosak, akik sokan vannak (Máté 
22.14).  

Az ilyen fiakban gyönyörködik az atya és azt mondja, amit annak idején Jézusnak: 

„Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm” (Máté 3.17) 

- § -  
 
Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és 
honlapcímének (http://keskenyut.wordpress.com) megadásával. 


