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A vezetõi befolyás forrása

Ã‰letÃ¼nk egy tÃ¶bbdimenziÃ³s kÃ¼zdelem szÃ-ntere.
Nemcsak a mindennapokban tapasztalt, sokszor emberfeletti kÃ¼zdelemben kell
helyt Ã¡llnunk, hanem egy termÃ©szetfeletti kÃ¼zdelem rÃ©szesei is vagyunk. Gyakran
Ãºgy Ã©rezzÃ¼k, hogy a mindennapok kÃ¼zdelmei is erõnk felett valÃ³k, Ã©s mÃ©g nem is
beszÃ©ltÃ¼nk arrÃ³l, hogy mÃ¡sokat befolyÃ¡soljunk a jÃ³ra. LehetsÃ©ges-e befolyÃ¡solni
legalÃ¡bb a kÃ¶zvetlen kapcsolatunkban levõket, vagy - egy globÃ¡lis kultÃºra
sodrÃ¡sÃ¡ban - vÃ©gleg elveszÃ-tjÃ¼k befolyÃ¡sunkat? LegtÃ¶bbszÃ¶r egy parÃ¡nyi,
jelentÃ©ktelen pontnak Ã©rezzÃ¼k magunkat a mai vilÃ¡g formÃ¡lÃ¡sÃ¡ban. Igaz ez az
egyÃ©ni Ã©letÃ¼nkre, de igaz a kis kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¼nkre is.

Elizeus
tÃ¶rtÃ©nete Ã©ppen ezÃ©rt hihetetlenÃ¼l nagy bÃ¡torÃ-tÃ¡st adhat nekÃ¼nk. Van
lehetõsÃ©gÃ¼nk befolyÃ¡solni a vilÃ¡got, fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy emberileg milyen
eszkÃ¶zÃ¶kkel rendelkezÃ¼nk. Ha Isten elhÃ-v egy feladatra, akkor biztosÃ-tja az
eszkÃ¶zÃ¶ket is. Isten idõnkÃ©nt azÃ©rt ad lehetetlennek tûnõ feladatokat, hogy az
Õ neve dicsõÃ-ttessÃ©k meg, ne a miÃ©nk. Elizeus erre a szolgÃ¡latra lett elhÃ-vva.
Ã‰letÃ©n keresztÃ¼l nagyszerûen lÃ¡thatÃ³, hogy Isten kÃ©pes megvÃ¡ltoztatni a
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeket, Ã©s a rÃ¡nk bÃ-zott feladathoz biztosÃ-tja az eszkÃ¶zÃ¶ket. Elizeus
szolgÃ¡latÃ¡t nagyszerû csodÃ¡k kÃ-sÃ©rtÃ©k, Ã©s a bÃ©kessÃ©g prÃ³fÃ©tÃ¡jakÃ©nt MegvÃ¡ltÃ³nk elõkÃ©pe
lett.

Â
Egy beteljesÃ¼lt Ã©let

MenjÃ¼nk el most az IgÃ©n keresztÃ¼l
Elizeus Ã©letÃ©nek utolsÃ³ napjaihoz. Ahogy ott Ã¡llunk a betegÃ¡gyÃ¡nÃ¡l, egy
megdÃ¶bbentõ, Ã©s talÃ¡n egy kicsit igazsÃ¡gtalan kÃ©pet lÃ¡tunk. â€žÃ‰s megbetegedett
Elizeus olyan betegsÃ©ggel, amelybe bele is halt, Ã©s lement hozzÃ¡ JoÃ¡s, az
Izrael kirÃ¡lya, Ã©s arcÃ¡ra borulvÃ¡n sÃ-rt Ã©s monda: Ã‰des atyÃ¡m, Ã©des atyÃ¡m!
Izrael szekerei Ã©s lovagjai!" (2Kir 13:14) IllÃ©s Ã©lve ragadtatott el, bÃ¡r volt
az Ã©letÃ©ben egy bukÃ¡s, amikor elmenekÃ¼lt JÃ©zabel elõl, Ã©s meg akart halni.
Elizeus azonban 70 Ã©v tÃ¶retlen, hûsÃ©ges szolgÃ¡lat utÃ¡n halÃ¡los betegsÃ©gbe
esett. Kicsit mÃ¡skÃ©nt kÃ©pzelnÃ©nk el egy ilyen Ã©letmû vÃ©gÃ©t. Ha rÃ¡nk lenne
bÃ-zva, mÃ¡s sorsot adnÃ¡nk Elizeusnak.

Isten IgÃ©je
azonban kÃ©pes helyre tenni emberi elkÃ©pzelÃ©seinket. PÃ¡l apostol azt mondja: â€žMert kÃ¶zÃ¼lÃ¼nk senki sem Ã©l
Ã¶nmagÃ¡nak, Ã©s
senki sem hal Ã¶nmagÃ¡nak: Mert ha Ã©lÃ¼nk, az Ãšrnak Ã©lÃ¼nk; ha meghalunk, az Ãšrnak
halunk meg. AzÃ©rt akÃ¡r Ã©ljÃ¼nk, akÃ¡r haljunk, az ÃšrÃ©i vagyunk" (RÃ³m 14:7-8).
A halÃ¡l tÃ¡volrÃ³l fÃ©lelmetes, de Krisztus kÃ¶zelÃ©ben mÃ¡skÃ©nt tekinthetÃ¼nk rÃ¡.
JÃ©zus halÃ¡la elvette annak fÃ©lelmetessÃ©gÃ©t. Matthew Henry Ã-rja: â€žAkinek a feje
a mennyben van, nem kell fÃ©lnie a lÃ¡bÃ¡t a sÃ-rba tenni."
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Az idõs
prÃ³fÃ©ta ott fekszik a halÃ¡los Ã¡gyÃ¡n. JoÃ¡s, Izrael kirÃ¡lya, meglÃ¡togatja Ã©s Ã-gy
kiÃ¡lt fel: â€žÃ‰des atyÃ¡m, Ã©des atyÃ¡m! Izrael szekerei Ã©s lovagjai!" JoÃ¡s
felkiÃ¡ltÃ¡sa kifejezi, hogy a prÃ³fÃ©ta volt a nemzet legnagyobb vÃ©delme, Ã©s most
tÃ¡vozÃ¡sÃ¡val eltûnik egy lÃ¡thatatlan, nagy lelki vÃ©dõfal az orszÃ¡g kÃ¶rÃ¼l. Isten
nÃ©pÃ©re ma is igaznak kell ennek lennie. KÃ¶rnyezetÃ¼nk jÃ³lÃ©te Ã©s vÃ©delme Isten
prÃ³fÃ©tai nÃ©pÃ©nek aktÃ-v jelenlÃ©tÃ©tõl fÃ¼gg. Egy mÃ¡sik birodalom kÃ¶vetei vagyunk.
Olyan Ã¼zenetet kÃ©pviselÃ¼nk, amely befolyÃ¡solja az emberek Ã©s nemzetek sorsÃ¡t.

Â Ahogy Elizeus visszatekint az Ã©letÃ©re, nyugodt
lehet, hogy jÃ³l elvÃ©gezte a dolgÃ¡t. EgÃ©sz Ã©letÃ¼nk felkÃ©szÃ¼lÃ©s erre a vÃ©gre. JÃ³
lenne abban a tudatban lenni, amikor odaÃ©rÃ¼nk, hogy mindent megtettÃ¼nk, amit el
kellett vÃ©geznÃ¼nk - nem Ã©ltÃ¼nk hiÃ¡ba. Elizeus Ã©lete bemutatja azt az igazsÃ¡got,
amit a PÃ©ldabeszÃ©dek kÃ¶nyvÃ©ben talÃ¡lunk: â€žAz
igazak Ã¶svÃ©nye pedig olyan, mint a hajnal vilÃ¡gossÃ¡ga, mely minÃ©l tovÃ¡bb halad,
annÃ¡l vilÃ¡gosabb lesz, a teljes dÃ©lig" (PÃ©ld 4:18). Arra lettÃ¼nk elhÃ-vva,
hogy befolyÃ¡sunk delÃ©n tÃ¡vozzunk, nem pedig az alkonyÃ¡n. Hogyan lehetsÃ©ges ez
olyan Ã©letÃºttal, amely fizikai leÃ©pÃ¼lÃ©sen Ã©s halÃ¡lon Ã¡t vezet?

Elizeushoz hasonlÃ³an Ã¡ldÃ¡st jelenthetÃ¼nk a
halÃ¡los Ã¡gyunkon is

2Kir
13:15-19-ben egy kÃ¼lÃ¶nÃ¶s kÃ©ppel talÃ¡lkozunk - az Ã-jjal-nyÃ-llal. Elizeus egy
szimbolikus cselekedettel sÃ¼rgeti, lelkesÃ-ti a kirÃ¡lyt Isten ellensÃ©geinek
megsemmisÃ-tÃ©sÃ©re. Tudja, hol van az igazi ellensÃ©g, Ã©s hol kell harcolni
ellene. Õ maga mÃ¡r nem kÃ©pes kifeszÃ-teni az Ã-jat, de ott a keze az ifjÃº
kirÃ¡lyÃ©n. A kÃ©zrÃ¡tÃ©tel Ã¡ltal a felhatalmazÃ¡st tovÃ¡bbÃ-tja. PrÃ³bÃ¡lja felkÃ©szÃ-teni
a megalkuvÃ³ fiatal kirÃ¡lyt, hogy bÃ¡tran szÃ¡lljon szembe az ellensÃ©ggel. A
szakÃ©rtelem Ã©s a kirÃ¡lyi hatalom Ã¶nmagÃ¡ban nem garancia az ellensÃ©g
legyõzÃ©sÃ©re. A gyõzelem forrÃ¡sa mÃ¡shol van elrejtve. Nem lehet fizikai
erõviszonyok alapjÃ¡n kiszÃ¡mÃ-tani a gyõzelmet. BÃ¶lcs Salamon a kÃ¶vetkezõt
mondja: â€žNincs bÃ¶lcsessÃ©g, Ã©s nincs
Ã©rtelem, Ã©s nincs tanÃ¡cs az Ãšr ellen. KÃ©szen Ã¡ll a lÃ³ az Ã¼tkÃ¶zetnek napjÃ¡ra; de
az ÃšrÃ© a megtartÃ¡s!" (PÃ©ld 21:30-31).

Elizeus Ãºjra a
kezÃ©be veteti a nyilakat. Azt parancsolja neki, hogy lõjÃ¶n a poros fÃ¶ldbe.
Elizeus a lelki szemeivel lÃ¡tja a napot, amikor nÃ©pe vÃ©gleges gyõzelmet arat.
LÃ¡tja Isten ellensÃ©geinek megsemmisÃ¼lÃ©sÃ©t. JoÃ¡s azonban nehezen akarja Ã¡tvenni
ezt a lÃ¡tÃ¡st. Ãšgy Ã¡ll ott elõttÃ¼nk, amint fÃ©lszegen tartja a nyilakat, mint egy
szÃ©gyellõs tinÃ©dzser, aki egy Ã¶reg, szenilis ember hÃ³bortjÃ¡nak prÃ³bÃ¡l eleget
tenni. A tÃ¶rtÃ©netbõl kiderÃ¼l, hogy egyÃ¡ltalÃ¡n nem volt lelkes a kÃ¼lÃ¶nÃ¶s
gyakorlat kÃ¶zben. Vajon miÃ©rt nem lelkesedik? MiÃ©rt nem veszi Ã¡t a tÃ¼zet, ami
mÃ©g most is ott van a haldoklÃ³ prÃ³fÃ©ta szemeiben? Ez egy valÃ³sÃ¡gos hÃ¡borÃº
utÃ¡nzÃ¡sa volt. Elizeus prÃ³bÃ¡lta lejÃ¡tszani a jÃ¶võt. Az egyik ok az lehetett,
amiÃ©rt JoÃ¡s nem lelkesedett, hogy egy bolondos jÃ¡tÃ©knak Ã©rezte. TÃºl gyermeteg
egy racionÃ¡lisan gondolkodÃ³, fiatal felnõtt szÃ¡mÃ¡ra. De minden bizonnyal
lehetett egy ennÃ©l is fontosabb oka a lelkesedÃ©s hiÃ¡nyÃ¡nak. JoÃ¡s egyszerûen nem
lÃ¡tott semmifÃ©le kapcsolatot a poros fÃ¶ldbe kilõtt nyilak Ã©s a kÃ©sõbbi gyõzelem
kÃ¶zÃ¶tt.
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Istennek
pontosan ez a baja az imÃ¡dsÃ¡gainkkal. LegtÃ¶bbszÃ¶r erõtlen az imaÃ©letÃ¼nk. Hacsak
nem vagyunk kÃ©tsÃ©gbeesett helyzetben, nem hisszÃ¼k, hogy a kimondott szÃ³ bÃ¡rmit
is eredmÃ©nyez. Elhinni, hogy az a nÃ©hÃ¡ny szÃ³, amit az Ã¡gyunk mellÃ© borulva
elmondunk Istennek, megvÃ¡ltoztatja a vilÃ¡got. Ez a legnagyobb hitprÃ³bÃ¡nk.
TÃ¼relmetlenek vagyunk kitartani a tÃ©rdeinken, mert nevetsÃ©gesnek Ã©rezzÃ¼k, hogy
az ott elmondott szavak valÃ³ban Ã¡tformÃ¡ljÃ¡k a vilÃ¡got. EzÃ©rt kÃ¶nnyen feladjuk
kÃ©t-hÃ¡rom prÃ³bÃ¡lkozÃ¡s utÃ¡n. Egyes imÃ¡dsÃ¡gok gyors vÃ¡laszt kapnak, de Isten
legtÃ¶bbszÃ¶r csak lassan Ã©s biztosan kÃ©sz vÃ¡laszolni. Tudni akarja, hogy tÃ©nyleg
rajta van-e a szÃ-vÃ¼nk teljesen, Ã©s valÃ³ban a dicsõsÃ©gÃ©re fogunk-e Ã©lni a
vÃ¡laszÃ¡val. EzÃ©rt nem szabad kÃ¶nnyen feladnunk. A hitetlensÃ©gÃ¼nk akadÃ¡lyozza
meg leginkÃ¡bb Istent a vÃ¡laszadÃ¡sban. A fÃ©lszÃ-vvel vÃ-vott kÃ¼zdelem eleve kudarcra
van Ã-tÃ©lve.

JÃ©zus a
szÃ¼lõfÃ¶ldjÃ©n talÃ¡lkozott a legnagyobb, a szÃ¡mÃ¡ra is Ã¡thidalhatatlan,
kihÃ-vÃ¡ssal. MÃ¡rk evangÃ©lista feljegyzi JÃ©zus nÃ¡zÃ¡reti lÃ¡togatÃ¡sÃ¡t. Ahogy
felÃ¡llt szombaton a zsinagÃ³gÃ¡ban, a hallgatÃ³k kezdtÃ©k egymÃ¡st kÃ©rdezgetni:
Honnan vette ezt a bÃ¶lcsessÃ©get? IsmerjÃ¼k a csalÃ¡djÃ¡t, a testvÃ©reit, tudjuk,
hogy mit vÃ¡rhatunk Tõle. MegdÃ¶bbentõ az Ã¶sszegzÃ©s: â€žNem is tehet vala ott semmi csodÃ¡t, csak nehÃ¡ny beteget
gyÃ³gyÃ-ta meg,
rÃ¡jok vetvÃ©n kezeit. Ã‰s csodÃ¡lkozik vala azoknak hitetlensÃ©gÃ©n" (Mk 6:5-6).
Nem a kislÃ©tszÃ¡m, a rÃ©gi Ã©pÃ¼let, vagy a kemÃ©ny padok voltak az akadÃ¡ly. Sokkal
inkÃ¡bb a sorokbÃ³l megszÃ³lalÃ³ szkeptikus cinizmus volt az akadÃ¡ly.

A kis
elvÃ¡rÃ¡sok korlÃ¡tozzÃ¡k Isten hatalmÃ¡t. JoÃ¡s nem gondolja, hogy teljes gyõzelmet
arathat, Ã-gy nem is gyõzi le teljesen a szÃ-riaiakat. Ne mondd, hogy
â€žlehetetlen", ha Isten azt mondta, hogy tedd meg. A gyenge vÃ¡gy is korlÃ¡tozza
Isten hatalmÃ¡t. Akart JoÃ¡s igazÃ¡n harcolni? VÃ¡gyott arra, hogy SzÃ-ria
veszÃ-tsen? EgyÃ¡ltalÃ¡n nem Ãºgy nÃ©zett ki! JÃ©zus azt kÃ©rdezte a bethesdai
betegtõl: â€žAkarsz-e meggyÃ³gyulni?" â€žMit akarsz, hogy cselekedjem veled?" kÃ©rdezte a vakot a jerikÃ³i Ãºton. LegtÃ¶bbszÃ¶r azÃ©rt nincs, mert nem kÃ©rtÃ¼k. A
SzentlÃ©lek olyan mÃ©rtÃ©kben tÃ¶lt be, ahogy igazÃ¡n vÃ¡gyunk rÃ¡.

Ha hasznÃ¡ljuk
az erõnket, akkor az nÃ¶vekedni fog. Az Ãºjabb Ã©s Ãºjabb tapasztalatok erõsÃ-tenek,
lelkesÃ-tenek bennÃ¼nket. Gedeonnak is azt mondta az Ãšr: Menj el ezzel a te
erõddel! JoÃ¡s nem lõtte ki az egÃ©sz tÃ¡rat, hanem hÃ¡rom prÃ³bÃ¡lkozÃ¡s utÃ¡n
abbahagyta. Ez volt a veszte. Ha Isten adott egy tÃ¡r nyÃ-lvesszõt, mindet
hasznÃ¡lnunk kell. Az ima fegyvere nem csak a sekÃ©lyes kÃ©rÃ©seinknÃ©l Ã¡ll a
rendelkezÃ©sÃ¼nkre. Sõt nem is arra adatott, hanem, hogy hegyeket mozgassunk
vele. AzÃ©rt, hogy kÃ©rjÃ¼k Istent, lehetõsÃ©get adjunk Istennek, hogy hatalmas
dolgokat tehessen Ã©letÃ¼nkben Ã©s mÃ¡sok Ã©letÃ©ben, a vilÃ¡g Ã©letÃ©ben. Tanuljunk meg
kÃ©rni Ã©s kitartani a kÃ©rÃ©sben. Ne adjuk fel hÃ¡rom prÃ³bÃ¡lkozÃ¡s utÃ¡n. Valaki azt
mondta: â€žAz ima nem csupÃ¡n rÃ©sze a munkÃ¡nak, az ima a munkÃ¡nk... a tÃ¶bbi ennek
a tisztogatÃ¡sa." Amikor legkÃ¶zelebb azt mondod: â€žmÃ¡r csak imÃ¡dkozni tudok",
gondolj arra - ez a lehetõsÃ©gek kezdete, nem pedig a vÃ©ge!
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Elizeushoz hasonlÃ³an Ã¡ldÃ¡st hagyhatunk magunk utÃ¡n, amikor elmegyÃ¼nk

â€žAzutÃ¡n meghalt Elizeus, Ã©s eltemettÃ©k. A moÃ¡bita portyÃ¡zÃ³ csapatok
pedig az orszÃ¡gba tÃ¶rtek a kÃ¶vetkezõ esztendõben. Ã‰s tÃ¶rtÃ©nt, hogy egy embert
temettek, Ã©s mikor meglÃ¡ttÃ¡k a csapatokat, gyorsan odatettÃ©k azt az embert az
Elizeus sÃ-rjÃ¡ba; de a mint odajutott Ã©s hozzÃ¡Ã©rt az Elizeus tetemeihez,
megelevenedett Ã©s lÃ¡baira Ã¡llott." (2Kir 13:20-21)

Elizeus
Ã©letadÃ³ szolgÃ¡lata nem fejezõdÃ¶tt be a halÃ¡lÃ¡val. Ahogy egy Ã©v mÃºlva a csontjai
mellÃ© prÃ³bÃ¡ltak helyezni valakit, Ã©letre kelt. KÃ¼lÃ¶nÃ¶s, egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ tÃ¶rtÃ©net.
CsupÃ¡n egy szemÃ©ly Ã©lt ezen a fÃ¶ldÃ¶n, akivel ez megtÃ¶rtÃ©nt. MÃ¡tÃ© evangÃ©liuma
feljegyzi, hogy JÃ©zus Krisztus halÃ¡lakor a sÃ-rok megnyÃ-ltak Ã©s sok elhunyt
szent feltÃ¡madt. CsupÃ¡n Elizeus kivÃ¡ltsÃ¡ga volt, hogy ebben is a MegvÃ¡ltÃ³
elõkÃ©pe legyen.Â

Meg vagyok
gyõzõdve, hogy ez az eset mÃ¡st is elmond nekÃ¼nk. ArrÃ³l is beszÃ©l, hogy Elizeus
Ã©letadÃ³ szolgÃ¡lata nem fejezõdÃ¶tt be a halÃ¡lÃ¡val. Mivel megszentelt Ã©letet Ã©lt,
mÃ©g halÃ¡la utÃ¡n is Ã¡ldÃ¡sos befolyÃ¡ssal volt az emberekre. Nem a kÃ¶zÃ©pkori
ereklyetisztelet megalapozÃ¡sÃ¡ra van feljegyezve ez az eset, mint ahogy azok az
esetek sem, amikor JÃ©zus, PÃ©ter vagy PÃ¡l ruhÃ¡jÃ¡nak Ã©rintÃ©se gyÃ³gyulÃ¡st hozott.
Hanem hangosan beszÃ©l arrÃ³l, hogy bÃ¡r a prÃ³fÃ©ta meghalt, de Akit kÃ©pviselt, az
Ã©l. Ã‰l az Ãšr, Ã©s Õ az ÃœdvÃ¶zÃ-tõ! JoÃ¡s sÃ-rÃ¡sa nem egy valÃ³sÃ¡gos vesztesÃ©gnek
szÃ³lt, hanem a sajÃ¡t hitetlensÃ©gÃ©nek. Isten nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ tette, hogy Elizeus
halÃ¡la utÃ¡n is van hatalma a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡ra, a kÃ¶zbelÃ©pÃ©sre, a
helyreÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra. Sajnos ezt akkor sem fogadta mindenki hittel Ã©s
lelkesedÃ©ssel.

Isten ma is
Ã©l! KÃ©pes arra, hogy az Ã¡tadott Ã©let gyÃ¼mÃ¶lcseit messze tovÃ¡bbnyÃºjtsa szolgÃ¡i
Ã©letÃ©nÃ©l. Rousseau, Darwin, Nietzsche vagy Marx Ã¶rÃ¶ksÃ©ge is tÃºlÃ©lte a maga
korÃ¡t - Ã©s megfertõztÃ©k a vilÃ¡got istentagadÃ³ lÃ¡zadÃ¡suk hamis rendszerÃ©vel. A
JelenÃ©sek kÃ¶nyvÃ©ben azonban JÃ©zus Krisztus Ã-gy tesz bizonysÃ¡got magÃ¡rÃ³l: â€žNe fÃ©lj; Ã©n vagyok az Elsõ Ã©s
Ã©s
az Ã‰lõ: pedig halott valÃ©k, Ã©s Ã-me Ã©lek Ã¶rÃ¶kkÃ¶n Ã¶rÃ¶kkÃ© Ã•men, Ã©s nÃ¡lam vannak a
pokolnak Ã©s a halÃ¡lnak kulcsai" (Jel 1:18). Ahogy Elizeus Ã¼zenete Ã©s
szolgÃ¡lata nem halt meg vele, Ãºgy ÃºttÃ¶rõink szolgÃ¡lata, Ã-rÃ¡sai ma is Ã¡ldÃ¡sos
befolyÃ¡st Ã¡rasztanak a vilÃ¡gra. Ã•gy Isten mai szolgÃ¡inak befolyÃ¡sa, amelyet nem
maguktÃ³l, hanem JÃ©zus KrisztustÃ³l kÃ¶zvetÃ-tenek, szintÃ©n Ã¶rÃ¶kÃ©rvÃ©nyû eredmÃ©nyt
szerezhet.

VegyÃ¼k
pÃ©ldÃ¡nak Elizeus Ã©letÃ©t Ã©s halÃ¡lÃ¡t! MÃ¡s lett-e a vilÃ¡g azÃ©rt, mert megszÃ¼lettÃ©l?
MegvÃ¡ltoztak-e a dolgok kÃ¶rÃ¼lÃ¶tted, mert semmi sem volt fontosabb Isten
akaratÃ¡nÃ¡l? A vilÃ¡g nagy Ã¡llamfÃ©rfiai, filozÃ³fusai rÃ©g letûntek, de JÃ©zus
Krisztus ma is Ã©l. Õ az Elsõ Ã©s az UtolsÃ³. Azt mondja, hogy nÃ¡la van a hatalom
az Ã©let Ã©s a halÃ¡l felett. NÃ¡la van a hatalom az Ã¶rÃ¶k Ã©let felett! Ha Ã©lõ
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kapcsolatban vagyunk Krisztussal Ã©s Szentlelke bennÃ¼nk Ã©l, akkor akÃ¡r Ã©lÃ¼nk
akÃ¡r halunk, bizonyosak lehetÃ¼nk benne, hogy Isten Ã¼dvÃ¶zÃ-t. BÃ¡r lennÃ©nk ennek
az Ã¼zenetnek, hiteles kÃ©pviselõi, hogy amikor JÃ©zus Krisztus hamarosan
megjelenik az Ã©g felhõiben, mi is csatlakozhassunk Elizeushoz Ã©s minden
szentekhez, birtokba vÃ©ve csodÃ¡latos Ã¶rÃ¶ksÃ©gÃ¼nket JÃ©zustÃ³l. Ez a remÃ©nysÃ©gÃ¼nk,
ezÃ©rt vagyunk Krisztus kÃ¶vetõi.

Â

Â

Dr. SzilvÃ¡si AndrÃ¡s
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