
2017.03.26. DNT: Küzdelem – Győzelem - Jutalom 
Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis meg-
tartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet… Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne 
vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Iste-
nem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az 
én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Jel.3:8.11-13 
 
Mindenki küzd (valakinek a felkelés is küzdelem, gaz a kertben, alvás…) Erőfeszítésbe kerül. Ha jól jövünk ki belőle, az 
győzelem. 930x tudjuk, hogy nem működik a villanykörte – Edison. Edison a kísérleteit nem kudarcnak tekintette, hanem 
a győzelemhez vezető útnak. A küzdelem az nem kudarc, hanem tandíj. 
A győzelem oldaláról visszanézve azt mondjuk: „megérte, drága volt, de megérte”. Kigyulladt a villanykörte = győzelem. 
Amit keresett a találmányával, az lett a jutalom. A leszármazottaknak is részesültek a jutalomból. A jutalom még tart, 
bár Edison már meghat. Jutalom nincs győzelem nélkül, és győzelem nincs küzdelem nélkül. A küzdelmet ne vereség-
nek tekintsd. „Tartsd meg amid van, hogy senki el ne vegye a koronádat.” Ha megtartod, lesz jutalom.  
 
A „tartsd meg” mit jelent a jézusi gondolkodásban? 
Jézus a követésére hívott. Úgy gondolkodj, cselekedj… ahogy Ő. Mát 25,14 - Talentumok példázata. Voltak, akik vállal-
koztak, és volt, aki elásta. Volt egy mozdulás, egy aktivitás mindkettőnél. Kockáztatott, befektetetett, hullámzás (küzde-
lem) – végül duplájára nőtt a vagyon (győzelem) – „gyere be urad örömébe” (jutalom). Isten az ő gazdagságához mérten 
jutalmaz, mondja Pál. Messze felülmúlja minden elképzelésed, vágyad… Olyan nagyszerű lesz. 
  
Ehhez milyen küzdelem szükséges?  
Olyan mint a 25 talentumosé – kockáztatott és sikerült. Az 1 talentumos félt, nem mert kockáztatni, félt a küzdelemtől 
és a kudarctól. Azt gondolta, „spóroljuk meg a kudarcot, a kudarchoz vezető utat”. A maga módján korrekt volt, mégis az 
Úr megszidja, és kudarcnak tekinti. Megtartotta, megőrizte és nem vett jutalmat. Az a baj, hogy nem abba az irányba 
aktivizálódott, ahogy az Úr akarta. „Te tudtad, hogy én azt akarom, hogy fialjon; hogy tízből plusz tízet csinálj. Nem ne-
kem van szükségem a plusz tízre, téged szeretnélek aktivizálni, kimozdítani, akarom, hogy kockáztass, hogy szaporodjon, 
hogy így megtudd, hogy mi a küzdelem. Benne van a kudarc, a hullámzás, a felállás, a rizikó, a lélektani gyötrelem… sok 
minden. Akkor fogok visszajönni, amikor te sikeres vagy." Jézusi megtartás –> kockáztass, lépjél ki. Nyitott ajtó. Élj vele. 
Ha valaki kockáztat, és belebukna, az Úr nem szidná le. Ő azt akarja, hogy kockáztass, lépj ki. Ezzel akar téged formálni. 
Ez minket egy új dimenzióba juttat. Az Úrnak nem gond, ha belebuksz. Te vagy kevesebb, ha nem próbálkozol. Te vagy 
kevesebb, ha nem jössz rá, hogy ez nem megy egyedül. Az 1 talentumos csak magára nézett, hogy én mire vagyok képes. 
Ez egy állandó kísértés, hogy csak magunkra nézzünk. Amit egyedül tudunk bevállalni az oké, a többit nem vállalom. 
Merészség, kilépés kell, és rájövünk, hogy csak az Úrral megy. Isten munkáját, csak Vele lehet elvégezni. 
Luk 19 - mínák. Jutalom: legyen hatalmad 10 város felett (amennyit szerzett pluszban). Az egész mögött levő szemléletet 
jutalmazza, mikor nem a magad erejére támaszkodsz. Fejlesztesz, fejlődsz. Jutalom: csomó munka. 
Sok küzdelem, munka. A jutalomtól megriadsz? Eldöntheted. Több munka és küzdelem -> nagyobb győzelem -> nagyobb 
jutalom. Még több munka -> még nagyobb győzelem -> még nagyobb jutalom… Isten progresszív, fejlesztő, fejlődő. Ő 
így fejleszt, tágít. Erőről-erőre, dicsőségről-dicsőségre. Használjuk amink van -> fokozások. Nagyobb küzdelem, nagyobb 
győzelem, nagyobb jutalom. Isten ezt akarja adni. Ne magadra nézz, hanem Isten elhívására. Akinek van füle, hallja meg. 
 
Fejlesztés, fejlődés. Egyre nagyobb kihívások, győzelem, dicsőség, jutalom, nagyobb felelősség… Már régen túl vagy 
saját korlátaidon. Már Isten csinálja rajtad keresztül, nem te. Isten így akarja megmutatni magát, az ő dicsőségét.  
Jel 16,2. fehér ló koronával… hogy újra győzzön. Győzelemre, győzelem. Fokozás, ismétlődés. Míg Ő maga teljes mérték-
ben meg nem mutatkozik, meg nem dicsőül.  
 
Nem egy kisstílű dologra vagy elhívva személyesen és gyülekezeti szinten sem. Aki győz oszloppá teszem. Új feladat. 
Kiért történik a küzdelem? Isten nevében. Új Jeruzsálem – egy jövőkép, amiért csináljuk az egészet. Nem egy bizonytalan 
dolog. Felírom rád… Én nem adok olyant, amiben kudarcos leszel, győzelmet adok, nem fogsz belebukni. Isten nevében 
megyünk, ő az, akivel együtt csináljuk. Isten talál ki feladatot, ő tudja mire vagy képes. Ha tudja, hogy az ő erejével aka-
rod tenni, nem magadtól, akkor elsőre sikerülni fog (nem kell 930 kísérlet). 
Aktivitás = a kilépésünk. Pl. ökumenikus alkalmak. Hogyan szerethetjük egymást? Úgy hogy megismerjük egymást. TV, 
honlap, FB, Adomány Sziget (kb. 300 visszajáró ember van). Már tudnak a gyülekezetről. Naptár, fesztivál, koncert, fotó-
pályázat. Munkálkodni a város jólétén. A jutalom egy nagyobb feladat. 


