
2017.03.12. DNT: Mire számítottál? 
Jel.3:10-12 Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el 
fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy 
senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, 
felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az 
én Istenemtől, és az én új nevemet. 
 
Van ennek az igének egy személyes érintettsége, és van egy mennyei folytatás is. Pl. egy fiatal pár esküvő előtt azt 
mondja, hogy „ó még ne jöjjön vissza Jézus”. Amint közeledik életünk vége, a távlat leszűkül, többet foglalkozunk a vég-
gel. Nagyon nem mindegy, kik vagyunk, mert az befolyásolja a jövőről való gondolkozásunkat. Alakul a gondolkodás, 
kezdjük megérteni „őket”, kezdenek nem érteni minket. 
Mire számítasz? Milyen a jövőképed? A Biblia az emberiség teljes időtartamáról képet ad. Ami igazán fontos, arról min-
denről beszél. A világ kezdetéről és végéről is beszél. Az univerzumnak / életünknek volt kezdete, és lesz vége. Isten az 
egyetlen létező, aki mindig volt, van és lesz. A világ eseményei most a végidőknél tartanak. Kb. 6000 évvel ezelőtt élt 
Ádám és Éva. 
Sose ártalmas, ha kicsit megijedünk valamitől, mert az kizökkent. Belekalkuláljuk, hogy Isten el is vehet, esetleg valami 
jót? Istennek joga van nehézségeket megengedni, vagy kirendelni. Világesemények lehetnek számunkra személyesen is, 
rosszak. Nem azért van ez, hogy hőbörögjünk, hanem hogy alázatot, visszafogottságot, és megértést tanuljunk. Bekalku-
lálni, hogy ok nélkül embereket leöldösnek, akár pl. a vallási hovatartozásuk miatt is, vagy pl. törzsi villongások miatt. Itt 
most béke van. Álljunk oda a szenvedők mellé. Jézus mindenkit szeret. A nehéz események formálnak minket, hogy le-
gyen szívünk a szenvedőkhöz. „Uram, adj bölcsességet ebben a helyzetben, hogy mit csináljak." 
 
"Megtartalak a kísértés órájában" vagy „órájától”- így is fordítható. Az elragadtatás a nyomorúság elől, vagy nyomorú-
ságban lesz? Mindkettő igaz lehet. Alázattal kimondani, hogy nem tudjuk pontosan. Számíts a rosszabbra. Lesz-e erőm, 
hitem, hogy ne tagadjam meg Őt? 
Lesz olyan nyomás, mikor próbára lesz téve a hitünk. Kísértés = az elbuktatásra irányuló próba, rossz szándék áll mögöt-
te. Próba = semleges. Jön egy időszak, mikor kísértésben lesz részünk, mely arra irányul, hogy elbukjunk. Internet miatt 
kicsi lett a bolygónk. Egy hír elterjed az egész bolygón egy óra alatt. Egy gonosz szándékú nyomás jön, vagy már van is. 
Pl. gender ideológia… józan felfogás elleni nyomások, erkölcsi nyomások. Mire számítasz? 
Mire alapozódik az erkölcsi tartásod? Az Igére, vagy törvényekre, tankönyvre? Nem tudsz megállni a kísértés órájában, 
ha nem az igén állsz. A világeseményeknek van egy személyes érintettsége, de lesz egy mennyei folytatás is. „Aki győz… 
oszloppá teszem”. Tétje van annak, hogy győzöl-e vagy sem. Vannak olyan kísértések, melyeknél tétje van a győzelem-
nek. Annak pl. nincs tétje, hogy nyomorúság előtt vagy után lesz az elragadtatás, de hogy győzöl-e, annak van tétje. Van 
egy mennyei következmény, egy jutalom. 
Lehet, hogy idős vagy, de imádkozz a következő generációért. „Ezeríziglen megáldom…”, ezt sokszor olvassuk a Bibliá-
ban. Mostani hűséged miatt belenyúl Isten az unokáid sorsába. Imáidat kamatoztatja utódaidban. Tegyél jót az utánad 
jövőkkel, vidd az Úr elé őket. Isten így jogot kap, hogy jót tegyen az utódaiddal. Kapnak egy mennyei segítséget, az elő-
dök imái miatt. Hátszelük lesz. Nem mindegy, hogy ellenszélben, vagy hátszélben haladnak. Isten közben téged is meg-
áld. Van egy mennyei megjutalmazás is: „oszloppá teszem”. Ne csak az eddigi földi létig láss. Erkölcsileg, szellemileg kal-
kulálható a nyomás, az utolsó időkben a gonoszság nő. De ahol a bűn növekszik, ott a kegyelem is sokasodni fog. Ezt is 
kalkuláld be. Nehezebb lesz, de több lesz a segítség is.  
Svájci bankok még őrzik a holokauszt áldozatok kincseit. Az utódokat még ma is illetik a kincsek. A kegyelem királyi széke 
előtt, ha elhelyezed az imáidat, a dicséretedet, ha fejleszted a szeretetedet, ha bűnnek nevezed a bűnt, mikor krisztusi 
módon éled az életed – ezzel a szellemi bankban kincseket helyezel el; Isten megáldja az utódaidat. Plusz a mennyben 
neked is jutalmat készít, ami megéri. Mi lesz utódaiddal, és mi lesz veled? 
Mikor nagyon nehéz lesz, ne pánikolj, inkább használd a nyomást a növekedésre. Nagyobb az, aki benned van, mint aki a 
világban van. Ha nőni fog a nyomás, a benned levő erő is nőni fog. Győztes leszel! 
 


