
„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

1 

 

2017. december 5. 
Nyíregyháza 
Ádventi sorozat 2. nap 
 

 

 

 

„A tizenegyedik hónap, azaz a Sebát hónap huszonnegyedik 
napján, Dárius második esztendejében így szólt az ÚR szava 
Zakariáshoz, Berekjá fiához, aki Iddó próféta fia volt: Azt 
láttam éjszaka, hogy íme, vörös lovon ült egy férfi, és megállt 
a mirtuszfák között, amelyek egy völgyben voltak; a háta 
mögött pedig vörös, tarka és fehér lovak voltak. Akkor meg-
kérdeztem: Mik ezek, Uram? Erre azt mondta nekem az an-
gyal, aki velem beszélt: Megmutatom neked, hogy mik ezek. 
Akkor így felelt az a férfi, aki a mirtuszfák között állt: Ezek 
azok, akiket az ÚR küldött, hogy járják be a földet. Akkor 
azt mondták az ÚR angyalának, aki a mirtuszfák között állt: 
Bejártuk a földet, és íme, az egész föld békés és nyugodt. Az 
ÚR angyala így felelt: Seregek URa! Meddig nem könyörülsz 
még Jeruzsálemen és Júda városain, amelyekre immár het-
ven esztendeje haragszol? Az ÚR kedves és vigasztaló sza-
vakkal felelt az angyalnak, aki beszélt velem. Majd azt 
mondta nekem az angyal, aki beszélt velem: Kiálts, és ezt 
mondd: „Így szól a Seregek URa: Féltő szeretettel féltem Je-

ruzsálemet és Siont, és nagy haraggal haragszom a hivalkodó 
népekre, mert amikor kevésbé haragudtam rájuk, ők egyre 
több gonoszságot tettek. Azért ezt mondja az Úr: Irgalmasan 
fordulok Jeruzsálem felé, templomom fel fog épülni benne – 
így szól a Seregek Ura –, és feszítenek még ki mérőzsinórt 
Jeruzsálemben. Hirdesd még azt is, hogy így szól a Seregek 
Ura: Bővelkedni fognak még városaim minden jóban, megvi-
gasztalja még az Úr Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a 
választottja.” Zak 1,7-17 

 

Szeretett Gyülekezet, kedves Testvérek! 

 

Engedjék meg, hogy azok kedvéért, akik tegnap nem tud-

tak részt venni az alkalmon, számukra egy kis visszatekintést 

tegyek, miről is hallhattunk előző esténken. Középpontban a 

megtérés, mint felszólítás volt. Az ÓSZ-ben számtalan alkalom-

mal intéz felhívást Isten a prófétáin keresztül a néphez, hogy tér-

jenek meg bűnös útjaikról. Hallhattunk arról, hogy a megtérés 

nem más, mint életrendezés. Amikor helyére kerülnek a dolgok. 

A megtérés a bűn rendezésével kezdődik. A bűn oda kerül a ke-

reszt tövébe, a hűtlenség, a hazugság, a szeretetlenség, a mocsko-
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lódás, a rengeteg lopás és rejtegetni való, az a sok titkolózás, 

amit nem akarunk, hogy napvilágra kerüljön, egyszer csak vilá-

gosságra kerül, fordulatot vesz valakinek az élete és ezek a bű-

nök odakerülnek, ahova kell, hogy minden rendeződjön! A meg-

térés tehát rendezés. Amikor a hűtlenség helyett hűség lesz egy 

házasságban. Amikor a hazugság helyett igazság, a szeretetlen-

ség helyett szeretet, a mocskolódás helyett tisztaság, a lopás he-

lyett becsületesség. Amikor minden a helyére a kerül, a sok bűn 

bűnvallás útján Isten háta mögé kerül, s ami Isten lénye, a Lélek-

nek a gyümölcsei, az pedig az én életem részévé válik, akkor he-

lyére kerülnek a dolgok. Arról is hallhattunk, hogy mind az ÓSZ-

ben, mind az ÚSZ-ben két-két szót találhatunk erre a kifejezésre: 

az egyik: naham, ami azt jelenti, megbánni. A másik szó: sub 

azt jelenti, visszafordulni. Az Újszövetség is két görög szóval 

írja le a megtérés lényegét. Az egyik: metanoia, a másik szó: 

episztrofé. 

A megtérés és az újjászületés kell, hogy lejátszódjon egy ember 

életében, e nélkül nincsen bűnbocsánat, új élet és örök élet. Ezért 

mondja Jézus Nikodémusnak: „Bizony, bizony, mondom ne-

ked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az 

Isten országát.” Jn 3,3. Az ember döntése és a Szentlélek újjá-

szülő munkája a feltétele annak, hogy valakinek üdvözítő hite 

legyen. 

 A mai alkalmukon Zakariás látomásába tekinthetünk be. 

Zakariás rendkívül nagy precizitással írja le látomásának idejét, s 

ezáltal egészen pontosan be tudjuk azonosítani az időpontot, Dá-

rius 2. éve 11. hónapjának 24. napja, ami a mi időszámításunk 

alapján Kr. e. 519. február 15-én éjszaka volt a látomása. Hogy 

megértsük, miért így írta le, tudnunk kell, hogy a babiloni fogság 

idejétől kezdve tértek át Izráelben a korábban szokásos őszi év-

kezdetről a tavaszi újévre, a régi kánaáni hónapnevek helyett pe-

dig a babiloni nevek használatára; így a 11. hónap neve: sebát. 

Mindjárt az elején szeretnék nektek beszélni arról, hogy mind az 

ÓSZ, mind az ÚSZ időszakában nem volt idegen a látomás, hi-

szen Isten sok esetben látomásokban fejezte ki akaratát. Csak egy 

apró, de nagyon jó példa Nátán és Dávid találkozása. Mindany-
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nyian ismerjük az előzményeket, s van egy mondat, amely így 

hangzik: „15Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint be-

szélt Dáviddal.” I Krón 17,15. Az Isten által rendelt időben és 

helyen Isten látomásban megadta, hogy Dávid királyhoz kell 

mennie és kell vele beszélnie. Isten látomásokon keresztül akart 

valami kijelenteni a prófétáinak, a népnek, az apostolainak, hi-

szen az ÚSZ-ben is olvashatunk erre példát: „9Egy éjjel látomás 

jelent meg Pálnak: egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a 

szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünk-

re! 10A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedó-

niába, mert megértettük: Isten oda hívott minket, hogy hir-

dessük nekik az evangéliumot.” ApCsel 16,9-10. A látomás 

görögül ὅραμα, aminek a jelentése „látszik, látvány; isteni elra-

gadtatásban kapott látás vagy álom, látomás jelent”. Akkor Isten 

ilyen formában is szólt. Az ÓSZ-ben 104 alkalommal találkozha-

tunk a „látomás” szóval, melyből a legnagyobb számban a kis – 

és nagy prófétáknál olvashatunk arról, hogy Isten látomásban 

szólt hozzájuk, jelentett ki nekik valamit. Le kell szögeznünk és 

tudomásul kell vennünk, még akkor is, ha nagy keletje van a ka-

rizmatikus gyülekezetekben az álmoknak, látomásoknak, az ÚSZ 

lezárulása óta nincs szükség arra, hogy Isten álomban szóljon 

emberekhez, nincs szükség látomásokra, mert Isten adta az Ő 

igei kinyilatkoztatását, amelyen keresztül megismerhetjük Őt, az 

Ő akaratát. S adta az Ő Szentlelkét, hogy vezesse az övéit. Már 

erre utaló jeleket is olvashatunk a Szentírásban Pál apostolnál: 

„6Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlé-

lek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiá-

ban. 7Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, 

de Jézus Lelke nem engedte őket. 8Ezért Míszián áthaladva 

lementek Tróászba. 9Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: 

egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte 

őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! 10A látomás 

után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert 

megértettük: Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik 

az evangéliumot.” ApCsel 16,6-10. Az ÚSZ lázárulása óta Isten 

az Igén keresztül a Szentlélek vezetésével értet meg dolgokat a 
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hívőkkel, akik az Ő akaratát keresik. Már nincs szükség látomás-

ra, álomra, mert van számunkra Ige, adatott Jézus Lelke és a hí-

vők már az Ige és a Lélek hatalma alatt cselekednek. Ezt fontos-

nak éreztem elmondani ebben a nagy kavalkádban, ami körbe 

vesz bennünket. Nekünk az Igére van szükségünk és a Lélek ve-

zetésére, aki ennél többre vágyik, az azzal fog szembesülni, hogy 

mindig valami többre lesz szüksége és semmi sem lesz neki elég. 

Mi elégedjünk meg ezzel a két drága „kinccsel”.  

Történetünkben azt olvashatjuk, hogy a látomás helye egy 

völgy, illetve egy mélyedés volt (mecúláh). A héber szó azt feje-

zi ki, hogy nem egyszerű völgyről van szó: a mecúláh többnyire 

„a tenger elnyelő mélységét jelenti”, olykor egyenesen a sír, az 

alvilág szinonimája. Ilyen formában használja ezt a Zsoltár írója 

„16Ne sodorhasson el a víz árja, ne nyelhessen el a mélység, ne 

záruljon be fölöttem a kút szája! ” Zsolt 69,16 vagy a „7A sír 

mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe.” 88,7. A színhely 

abban a kontextusban értelmezhető, illetve úgy érthető meg, 

hogy a fogságban lévő nép lelkileg, szellemileg meggyötört volt. 

Fogságba is azért került, mert nem hallgatott Isten intő szavára és 

az elkövetett bűnök következménye lett a fogság. Évtizedeken 

keresztül kiszolgáltatott, Istentől, az identitást adó és erősítő 

templomtól távol éltek. A templomot lerombolták, az Istenbe 

vetett hit újra és újra megingott. Egy szétesett nép már nem csak 

a bűn mélységébe, hanem egzisztenciális és lelki mélységbe ke-

rült. Gyenge volt az Isten-hit, az erre épülő erkölcs és a nemzet-

tudat. Mélységben volt a zsidók élete. A válság és a krízis mély-

sége, a reményvesztett nép mélysége. Talán ismerős ez mindany-

nyiunk számára, akiknek az élete már volt válságban és krízis-

ben. A bűn milyen mélyre letudja húzni az embert. Egy apró ha-

zugság, egy „apró” félrelépés, lopás, sikkasztás milyen mélyre 

tudja letaszítani az embert és milyen mélyrepülést idéz elő embe-

rek életében. Hányak élete ment tönkre abban, hogy kicsiben 

kezdte, aztán a végén már a saját maga hazugságspiráljába kava-

rodott bele, már azt sem tudja kinek mit hazudott. A lopást is ki-

csiben kezdte, aztán már a fél világot is ellopná, mert annyira 

telhetetlen. Milyen mélyre tud kerülni az ember?  Emberek nem 
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is gondolják, hogy az a rengeteg nyomorúság és fájdalom, mely 

az életükben van, mind ezek miatt van. És ebben a mélységben 

ott van Zakariás, ott van az angyal és megjelenik az Úr. Azt ol-

vassuk a 13. versben: „Az ÚR kedves és vigasztaló szavakkal 

felelt az angyalnak, aki beszélt velem. Majd azt mondta ne-

kem az angyal, aki beszélt velem: Kiálts, és ezt mondd: „Így 

szól a Seregek URa: Féltő szeretettel féltem Jeruzsálemet és 

Siont”. Isten megszólal ebben a mélységben és azt mondja féltő 

szeretettel féltem népemet. Nem a kárhoztatás szava, hanem a 

féltés szava hangzik! Mert Isten féltőn szerető Isten! Féltékenyen 

szerető Isten, aki még a büntetésben és a bűnök következménye-

iben is szeret. Olyan döbbenetes, amit az Úr mond a 7. fejezet-

ben, gondolva a szétszórattatás előzményeire: „De ők nem akar-

tak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fü-

lüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt-keménnyé tették, 

hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a 

Seregek Ura küldött lelke által a régebbi próféták útján. 

Emiatt háborodott fel olyan nagyon a Seregek Ura. Nem 

hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a Seregek Ura: 

Én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak. Szétszór-

tam őket olyan népek közé, amelyeket nem ismertek, az or-

szág pedig pusztán maradt utánuk, senki sem járt arra. Így 

tették pusztává a gyönyörű országot.” Zak 7,11-14. S ezek 

után, keménységük, lázadó szívük, önfejűségük ellenére is féltő 

szeretettel szereti őket. Mily nagy szeretet van Ő benne. Olyan 

szépen megfogalmazza egy tradicionális énekünk: 

„Mily nagy az Isten szerelme, 

Nem mérhető mértékkel, 

Hisz' egyszülött Fiát küldte, 

Hogy minket így megmentsen. 

Mily égető nagy fájdalom, 

Hogy Atyja rá nem nézhetett. 

Fiának vére így hozott, 

Sokaknak üdvösséget.” 

 
Isten féltő szeretete már az ÓSZ-ben is kézzel tapintható volt, 

hiszen az a rengeteg bűn, ami ott volt emberek életében, amiatt 

már régen el kellett volna pusztítani az emberiséget. De ahogy 
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tegnap is idéztük azt az Igét: „32Hiszen nem kívánom a halandó 

halálát…” Ez 18,32. Isten nem gyönyörködik az ember bűnben 

való vergődésében, Ő nem érdemeink szerint bánik velünk. Ab-

ban a mélységben is jóságos és vigasztaló szavakat mond és bá-

torítja ezt a szétzilált népet. Irgalmasságot akar gyakorolni, visz-

sza akarja állítani az istentisztelet lehetőségét és nem vonja visz-

sza, hogy „továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja.”. Nem 

vetette el az Ő népét, nem mondott le róla. Féltő szeretet sok 

mindenben megmutatkozott az ÓSZ-ben, de szeretete a Golgotán 

mutatkozott meg leginkább. A kereszten inkább a saját Fiáról 

vette le a tekintetét, inkább a saját Fiát hagyta el, hagyta a mély-

ségbe, terhelte rá a te meg az én bűnömet. A féltő szeretet idáig 

képes elmenni. 

Richárd Wurmbrand: A szeretet 

Egy keresztyént halára ítéltek. A kivégzés előtt megengedték, 

hogy találkozzon a feleségével. Feleségéhez intézett utolsó sza-

val ezek voltak: "Tudnod kell, a halálba indulok, de mégis szere-

tem azokat, akik megölnek. Nem tudják, mit tesznek, és az utolsó 

kérésem hozzád az, hogy te is szeresd őket. Ne legyen keserűség 

a szívedben, hogy megölik szerettedet. Találkozunk a mennyben." 

Ezek a szavak nagy hatást tettek a titkosrendőrség tisztjére, aki 

ott volt a kettejük beszélgetésén. Utóbb ő mondta el nekem a tör-

ténetet a börtönben, ahová becsukták, mivel keresztyénné vált. 

Ilyen az, mikor Isten féltő szeretete megjelenik egy ember életé-

ben. Az életet ment. Isten féltő szeretete is életet mentett! 

Drága Testvérek! 

Féltőn, féltékenyen szerető Istenünk van, aki féltőn szeret 

téged is meg engem. Látja a mélységeket és ebbe a mélységbe 

nem akar vergődni hagyni, hanem nyújtja kezét, ki akar emelni, 

bocsánatot akar adni, új szívvel, új Lélekkel akar megajándékoz-

ni. 

       Ámen! 


