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ISTEN KIRÁLYSÁGA – 1. Szellemi királyság 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 02. 19. 
 
Jézus volt az, aki elhozta a szívünkbe Isten szellemi királyságát. Ő még az Ószövetség időszakában 

született meg, hogy a törvényt betöltse, mert előtte erre egyetlen ember sem volt képes. Az a 33 év, amíg 
Jézus a földön járt, egy átmeneti időszak volt az Ószövetségből az Újszövetségbe. 

Azért nevezzük ezt átmenti időszaknak, mert Jézus: 
- még az Ószövetségben élt, de az Evangéliumok szerint az újszövetségi tanokat hirdette.  
- itt járt a földön az Ószövetségben és az Újszövetségben is addig, amíg fel nem emeltetett a menybe. 
Jézus a 3 év földi szolgálata végén töltötte be az ószövetségi törvényt, meghalt és feltámadt, s ezzel egy 

új szövetséget hozott el nekünk, amely eseményeknek a tanítványok tanúi voltak. Jézus a kereszthalála előtt 
a tanítványainak csak azt taníthatta, hogy Isten királysága majd el fog jönni.  

Jézus összehasonlítja Keresztelő Jánost az újjászületett hívőkkel. (Luk. 7,28) Az Ószövetségben János 
volt a legnagyobb a próféták között. De az újjászületett hívők között még a legkisebb is hatalmasabb 
Keresztelő Jánosnál, mert bennük van Isten királysága. Keresztelő János az Ószövetségben volt a leghatal-
masabb, a tanítványok pedig az Újszövetségbe készültek átlépni, ahol később újjászülettek. Meg kell látnunk 
tehát, hogy milyen hatalmas és lényeges dolog az, hogy Isten nekünk ajándékozta a szellemi királyságát. 

Máté 6,9-13.  
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved;  
10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.  
11. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.  
12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk 

vétkeztek;   
13. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd a királyság és a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen!  
Ez a gyönyörű imádság a legismertebb a keresztény világban. Viszont a Miatyánk imádságot a vallásos 

nézetek miatt gyakran félreértelmezik. Fontos látni, hogy Jézus kinek és mikor tanította ezt az imádságot. 
Jézus itt az ószövetségi keretek között tanítja a törvények alatt élő tanítványokat. Ez az Ószövetségből az 
Újszövetségbe való átmenet idején történt. 

10. … jöjjön el a Te királyságod…  
Ezt imádkozták akkor. Azért imádkoztak így, mert Isten királysága addig nem tudott eljönni a szívekbe, 

amíg Jézus itt járt a földön. Jézus szavai szerint: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. (Luk. 
17,20) Az Újszövetségben már eljött Isten királysága az újjászületett hívők szívébe, ezért nincs sok értelme 
ezt imádkozni. 

10. … legyen meg a Te akaratod…  
A földön nem mindig Isten akarata teljesül be, mert jelenleg e világ ura a sátán. (2Kor. 4,4) Ennek a 

gyökere az Éden Kertjébe nyúlik vissza. Amikor Isten az embert behelyezte a Kertbe, akkor a teljes 
ellátásáról gondoskodott. Isten eredeti terve szerint megvolt mindenük, semmit nem nélkülöztek, nem 
ismerték a fájdalmat és a betegséget.  

Ádám és Éva ehettek volna az örök élet fájáról is, ha azt választják, s akkor viszont nem lett volna 
szükség a megváltásra. De helyette a tiltott fáról, vagyis a jó és gonosz tudásának fájáról ettek az ördög 
(kígyó) cselvetése által. Ádám engedetlensége és bukása következtében Istennek el kellett távolítania az 
embert az Éden Kertjéből azért, hogy szellemi halott állapotában ne ehessen az örök élet fájáról, mert akkor 
a szellemi halál örökké tartott volna. 

A bűnbeeséstől kezdve jött a szenvedés, gyötrődés, küszködés, betegség, bűn, gyűlölet, gyilkosság és 
halál, amelyek nem szerepelnek Isten tervében. Az ördög terve viszont nyilvánvaló, mert folyton pusztít. 
(Ján. 10,10) 

Fontos megismernünk Isten akaratát ahhoz, hogy áldásokban járhassunk. Az ember helyreállításának 
érdekében Isten elküldte Jézust, aki megváltotta az emberiséget és egy jobb szövetséget hozott el a 
számunkra. Isten Jézus megváltásán keresztül egy újabb Kertet hozott létre, ami nem az Éden Kertje. Ez a 
Kert az ember szívében van, ahová Isten behelyezi az Ő királyságát. Ez egy szellemi királyság, ami pünkösd 
napján jött el a Szent Szellem ereje által. (Ján. 16,7) 

(Istennek van egy fizikai királysága is, az Új Jeruzsálem, amely akkor jön el, amikor új föld és új ég 
teremtetik. (Jel. 21,2) Ekkor maga Isten költözik le a földre, és Jézus Menyasszonya lesz az Új Jeruzsálem.) 
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Amikor Isten királysága az újjászületett hívők szívébe kerül, akkor válik lehetővé az, hogy Isten 
végrehajtsa az akaratát a földön, rajtunk keresztül. Mi Istennek szövetségesei és munkatársai vagyunk, ezért 
Neki szüksége van ránk. Krisztus Testében mindenkinek van elhívása és feladata. Hogy mindezt be tudjuk 
tölteni, meg kell ismernünk ezt a királyságot, hogy miként tudjuk hatékonyan működtetni. Nekünk Isten 
tervét kell betöltenünk, ami tökéletes, de ennek megvalósítása tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk engedel-
mesek Neki. 

13. Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. 
Téves az az értelmezés, hogy Isten gonoszsággal kísértene. (Jak. 1,13) Ellentmondásos lenne az, ha Isten 

kísértene, utána pedig azt kérnénk Tőle, hogy szabadítson meg a gonosztól. 
Egyszerű fordítás: Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, és szabadíts meg 

minket a gonosztól! 
Vida fordítás: … hanem (ragadj meg) és vonj magadhoz a gonosztól.  
A vers valódi értelme az, hogy Isten segítsen megóvni minket a kísértéstől. Ahogy a szülő ösztönösen 

magához szorítja a gyermekét veszély (vadmotoros, kutya) esetén, Isten ugyanígy véd meg bennünket a 
gonosztól.  

Az Ószövetségben Istenhez kellett fordulni, hogy szabadítson meg a gonosztól. Az Újszövetségben az 
újjászületett hívőknek már nem kell kérni az Atyát, hogy szabadítson meg a gonosztól, mert az Atya Jézus 
megváltása által szabaddá tett bennünket a sötétség hatalmától. (Kol. 1,12-13) 

Ma az ördög feletti hatalom gyakorlása nem az Atya feladata, hanem a miénk! Az eddig elmondottakból 
láthatjuk, hogy a Miatyánk nem az Újszövetség imája, mert azt Jézus a kereszt győzelme előtt tanította. 

 
Vizsgáljuk meg, hogy mihez hasonló Isten királysága és miként került az a szívünkbe.  
Lukács 13,18-19.  
18. Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? és mihez hasonlítsam azt? 
19. Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett 

nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. 
Itt nem a mustármag a lényeg, hanem egy mag, ami valójában egy szellemi mag. Jézus azt tanítja, hogy 

Isten királysága hasonló egy maghoz, amelyet az ember elvet a kertjébe. A mag Isten Beszéde, ami az Ige, a 
föld pedig az ember szíve, vagyis a szelleme. Isten királysága és annak a növekedése egy maghoz hasonló.  

Ebben az Igében azt kell meglátnunk, hogy a pici mag milyen nagyra képes felnövekedni. Jézus 
elmagyarázta, hogy miként kell elvetni a magot: a szellemi magot a szívedbe (földbe) a száddal, vagyis a 
szavaiddal veted el. Az elvetett, romolhatatlan parányi mag Isten terve szerint be van programozva és 
növekedésnek indul, majd termést hoz, ha gondját viseled.  

Az élted minden problémájára az Igében találod meg a megoldást, amit hittel el kell vetned. Amikor 
megismerjük és megtanuljuk működtetni Isten királyságát, akkor ugyanolyan bőséges ellátásunk lehet, mint 
Ádámnak és Évának az Édenkertben volt. Lehet ez a mag például gyógyulásról, gyarapodásról, békességről 
és boldogságról szóló Ige.  

A magban benne van az a természetfeletti képesség, amit Isten az Igében ígér. Mivel az Igében erő van, 
ezért azt ki kell mondani, mert így válik valósággá! Amikor Igét vetsz a szívedbe, akkor tudatában kell 
lenned annak, hogy valójában magot vetsz. Ennek a szent magnak időt kell hagyni, hogy kikeljen és 
felnövekedjen. Ha rövid időn belül nem látod például a gyógyulásnak vagy a bővölködésnek a valóságba 
jövetelét, akkor sem kell elkeseredned és feladnod, maradj hitben.  

Soha nem szabad kimondanod, hogy „á, ez nekem nem működik”, vagy az „Ige nem igaz”, mert mindkét 
esetben vesztes leszel. Vannak, akik arra tekintenek, hogy számukra nem működik az elvetett mag, ezért 
ebből tévesen arra következtetnek, hogy az Ige nem igaz. Az ilyen hitetlen szavak sokakat meglopnak az 
áldásoktól.  

Amikor elvetjük a borsót a kertbe, akkor nem kételkedünk abban, hogy kikel, ezért két nap múlva nem 
kaparjuk ki a földből, hogy megnézzük, csírázik-e. Gyermeki hit szükséges ahhoz, hogy Isten királysága 
felnövekedhessen a szívünkben. Isten királysága egy hatalmas dolog még akkor is, ha kicsi magként kaptuk 
azt az újjászületéskor. 

Márk 4,14. A magvető az Igét hinti.  
Máté 13,18-23.  
18. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.   
19. Ha valaki hallja az Igét a mennyeknek országáról és nem érti, eljön a gonosz és elkapja azt, 

ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett.  
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20. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az Igét, és mindjárt örömmel fogadja;  
21. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés 

támad az Ige miatt, azonnal megbotránkozik.  
22. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az Igét, de e világnak gondja és a 

gazdagságnak csalárdsága elfojtja az Igét, és gyümölcsöt nem terem.  
23. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az Igét; aki gyümölcsöt is terem, és terem 

némely százannyit, némely hatvanannyit, némely pedig harmincannyit.  
A magvető példázata négyféle talajról beszél. Képzeljünk el egy gabonaszállító traktort, amelyről hullik 

a mag, és ahogy az aszfaltra érve pattog, különböző helyre eshet: az aszfaltra, a padkára, a bokrok közé és a 
szántóföldbe.  

19. vers: Az útfél (aszfalt) egy kemény talaj, ahol nincs termőréteg, és ez az ember kemény szívet 
jelképezi. Ez a típusú ember hallja az Igét, de a szívében az nem tud gyökeret verni, mert ott nincs 
termőtalaj. Az ilyen szív nem hisz, az elméje is hitetlen, ezért nem képes befogadni Isten Igéjét. Ekkor az 
ördög jön és kilopja az Igét a kemény és hitetlen szívből, úgy, mint ahogy a madarak felcsipegetik a kihullott 
magot az úttestről. 

20-21. vers: A köves hely (murvás padka) minimális termőréteggel rendelkezik, amely nem alkalmas 
arra, hogy a növény gyökeret verjen és felnövekedjen. A padkára esett mag esős időben ugyan képes kikelni, 
de ahogy kisüt a nap, azonnal elszárad. Az ilyen szív az, aki nagy örömmel fogadja Isten Igéjét, ami kis 
gyökeret ver, és egy darabig növekszik is. Az ilyen ember szíve valamennyi Igét befogadott, de ha nem 
öntözi azt további Igékkel, akkor a szellemi szárazság miatt az a mag tönkremegy. Ha az Ige miatt 
megpróbáltatás és kritizálás éri a hívőt, akkor ő is azonnal felháborodik a zaklatóival együtt és eltávolodik 
az Igétől. 

22. vers: A tövises hely (bokros rész) már megfelelő termőtalajjal rendelkezik, ahol a növény 
növekedésnek indulhat. Amíg a bokrokon nincs lombozat, addig a mag ki tud kelni, és növekedésnek tud 
indulni. De vele együtt a haszontalan tövis is növekedni kezd, mert az is kap táplálékot, és végül elnyomja a 
hasznos magból kinövekedő palántát. Ez a típusú ember hallja az Igét, de a világból érkező hatások, gondok, 
félelmek és a megtévesztés elfojtja és gyümölcstelenné teszi a jó magot, vagyis az Igét. Nekünk kell 
eldönteni, hogy a megvallásainkkal minek adunk táplálékot, a haszontalan dolgoknak vagy az Igének. 

23. vers: A jó föld (szántás) megfelelő termőtalajjal és tápanyaggal rendelkezik, ami a hívő nyitott, 
befogató és tiszta szívét jelképezi. A jó szívben (jó földben) a mag képes mélyen gyökeret ereszteni és a 
földből felvenni mindazt, amire szüksége van. Ez a hívő nemcsak hallja, de érti is az Igét, amely akár 
harmincszoros, hatvanszoros vagy százszoros aratást is képes hozni.  

Jézus ugyanígy teremtette meg a szívünkben Isten királyságát, hogyha mi a haszonnövényhez hasonlóan 
hitgyökeret eresztünk, akkor azon keresztül mindent meg tudunk kapni. Legyen mindig nyitva a szívetek az 
Ige befogadására, mert abból áldás származik.  


