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„1Dárius uralkodásának második esztendejében, a nyolcadik 
hónapban így szólt az ÚR igéje Zakariás prófétához, Berekjá 
fiához, aki Iddó fia volt: 2Nagyon megharagudott elődeitekre 
az ÚR. 3Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek 
URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is 
hozzátok térek! – mondja a Seregek URa. 4Ne legyetek olya-
nok, mint elődeitek, akiknek a régebbi próféták ezt hirdet-
ték: „Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg gonosz útjai-
tokról és gonosz tetteitekből!”, de nem hallgattak és nem fi-
gyeltek rám – így szól az ÚR. 5Hol vannak elődeitek? És a 
próféták talán örökké élnek? 6De az én igéim és rendelkezé-
seim, amelyeket megparancsoltam szolgáim, a próféták által, 
utolérték elődeiteket! Azután megtértek, és ezt mondták: Úgy 
bánt velünk a Seregek URa, ahogyan útjaink és tetteink mi-
att jónak látta.” Zak 1,1-6 

Szeretett Gyülekezet, kedves Testvérek! 

 

Ádventi sorozatunkat az Útmutatónkban esténként kijelölt 

Zakariás könyve alapján tartjuk. Azért is örülök ennek a prófétai 

írásnak, mert egy új kezdetről olvashatunk ebben a könyvben. Új 

egyházi esztendőhöz értünk, hangolódik szívünk-lelkünk az ün-

nepre, felelevenítjük Jézus születésének körülményeit, felidézzük 

a messiási váradalmakat, s kezdődik valami új. Egyházi eszten-

dőnk körforgásával újra és újra betekintést nyerhetünk Isten üdv-

tervébe, kinyilatkoztatásaiba. 

Zakariás könyve is valami új kezdetről szól. Ha kortörté-

neti kitekintést teszünk, hogy jobban megérthessük a könyv ke-

letkezésének okát, akkor el lehet mondani, hogy Zakariás próféta 

a babiloni fogságból hazatért júdaiak prófétája volt. Könyvének a 

keltezéséből látható („1Dárius uralkodásának második eszten-

dejében, a nyolcadik hónapban” Zak 1,1a), hogy kortársa volt 

Haggeus prófétának („1Dárius király uralkodásának második 
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esztendejében, a hatodik hónap első napján” Hag 1,1a). De 

együtt említi őket Ezsdrás „1De Haggeus próféta és Zakariás 

próféta, Iddó fia prófétálni kezdett a Júdában és Jeruzsá-

lemben levő zsidóknak Izráel Istene nevében, aki fölöttük 

volt. ” Ezsd 5,1 és „14Így a júdai vének sikeresen folytatták az 

építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a 

próféciái szerint.” 6,14 is. Mindketten buzdítottak a jeruzsálemi 

templom újjáépítésére, és többször említik a fogságból hazatért 

nép világi és vallási vezetőit: Zerubbábel helytartót és Jósua fő-

papot. Zakariás valamivel később lépett fel, mint Haggeus. Foly-

tatója lett a valószínűleg nem sokkal később meghalt Haggeus 

ténykedésének. Zakariás működését Kr. e. 520–518 közöttire 

teszik. 

A történeti áttekintés után nézzük meg a könyv lelkiségét 

és prófétai tartalmát. Zakariás egyelőre nem a templomépítésről 

beszél, mint prófétatársa, Haggeus, hanem egy történeti vissza-

pillantást vet a múltba. Emlékeztet a korábbi próféták megtérésre 

hívására, s hadd idézzem Jeremiás prófétát: „5A próféták ezt 

mondták: Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és 

gaztetteiből! Akkor mindörökké azon a földön lakhattok, 

amelyet nektek és őseiteknek adott az ÚR. 6Ne kövessetek 

más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket! Ne bosz-

szantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne 

tegyek veletek! 7De ti nem hallgattatok rám – így szól az ÚR 

–, csak azért, hogy bosszantsatok kezetek csinálmányaival, a 

saját vesztetekre.” Jer 25,5-re –, amely azonban akkor süket 

fülekre talált. A fogság ideje alatt és a fogság utáni időszakban 

megszámlálhatatlan alkalommal hívják a próféták megtérésre az 

embereket, Istentől elhajolt Izraelieket és a Júdában élőket. Csak 

néhány példa:  

- „11Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsá-

lem lakóinak, hogy ezt mondja az ÚR: Én most vesze-

delmet készítek, és tervet szövök ellenetek! Térjetek 

meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok 

meg útjaitokat és tetteiteket! 12De ők ezt mondták: Ne 

fáradj! Mert mi csak a magunk feje után megyünk, és 
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megátalkodott, gonosz szívünk szerint élünk!” Jer 

18,11-12 

- „11Ezt mondta nekem az ÚR: Igazabb lelkű az elpártolt 

Izráel, mint a hűtlen Júda. 12Ezért indulj, kiáltsd ezeket 

a szavakat észak felé! Ezt mondd: Térj vissza, elpártolt 

Izráel – így szól az ÚR –, akkor nem haragszom rátok! 

Mert én hű vagyok – így szól az ÚR –, nem tart örökké 

haragom. 13Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül el-

hagytad Istenedet, az URat. Bájaidat idegeneknek osz-

togattad minden zöldellő fa alatt. Csak az én szavamra 

nem hallgattatok – így szól az ÚR.” Jer 3,11-13 

- „7Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, 

nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és 

én is hozzátok térek! – mondja a Seregek URa. De ti ezt 

kérdezitek: Miből térjünk meg? 8– Becsaphatja-e Istent 

az ember? Ti mégis be akartok csapni engem!” Mal 

3,7-8 

- „6Mondd meg ezért Izráel házának: Így szól az én 

Uram, az ÚR: Térjetek meg, forduljatok el bálványai-

toktól, rá se nézzetek utálatos dolgaitokra! 7Mert ha 

valaki Izráel házából és az Izráelben lakó jövevények 

közül elfordul tőlem, a szívébe fogadja bálványait, azon 

jár az esze, ami bűnbe viszi őt, és így megy el a prófé-

tához, hogy megkérdezzen engem, annak majd én, az 

ÚR válaszolok. 8Ellene fordulok az ilyen embernek, in-

tő példává teszem, és kiirtom népem közül. Akkor meg-

tudjátok, hogy én vagyok az ÚR.” Ez 14,6-8 

- „30Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Iz-

ráel háza! – így szól az én Uram, az ÚR. Térjetek hát 

meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok el-

bukni bűneitek miatt! 31Hagyjatok fel vétkeitekkel, 

amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és 

lelketekben! Miért halnátok meg, Izráel háza? 32Hiszen 

nem kívánom a halandó halálát – így szól az én Uram, 

az ÚR –, térjetek hát meg, és éljetek!” Ez 18,30-32 
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- „12De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám 

teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! 13Szíveteket 

szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Is-

tenetekhez, az ÚRhoz!” Jóel 2,12 

Isten felhívását, megtérésre hívását a próféták tolmácsolták 

működésük folyamán. Nincs változás, ma is azzal az igénnyel 

lép fel Isten, hogy az ő szolgái, hírnökei a megtérést hirdessék és 

megtérésre hívjanak embereket. Ahogy Zakariás és a többi prófé-

ta idejében is a megtérésre hívás volt középpontban, ma is szük-

séges lelki követelmény. Életrendezésre szeretnénk hívni az em-

bereket, mert a megtérés nem más, mint életrendezés. Amikor 

minden a helyére kerül. Mikor az ember rendet rak a spájzban. A 

lekvár a lekvár mellé, a konzervek a konzervek mellé, a befőttek 

a befőttek mellé kerülnek a polcra. Ilyen a megtérés is, ami a bűn 

rendezésével kezdődik. A bűn oda kerül a kereszt tövébe, a hűt-

lenség, a hazugság, a szeretetlenség, a mocskolódás, a rengeteg 

lopás és rejtegetni való, az a sok titkolózás, amit nem akarunk, 

hogy napvilágra kerüljön, egyszer csak világosságra kerül, fordu-

latot vesz valakinek az élete és ezek a bűnök odakerülnek, ahova 

kell, hogy minden rendeződjön! A megtérés tehát rendezés. 

Amikor a hűtlenség helyett hűség lesz egy házasságban. Amikor 

a hazugság helyett igazság, a szeretetlenség helyett szeretet, a 

mocskolódás helyett tisztaság, a lopás helyett becsületesség. 

Amikor minden a helyére a kerül, a sok bűn bűnvallás útján Isten 

háta mögé kerül, s ami Isten lénye, a Léleknek a gyümölcsei, az 

pedig az én életem részévé válik, akkor helyére kerülnek a dol-

gok.  Erre volt szüksége Isten népének is, hogy a különböző bál-

ványimádásokból, paráznaságaikból, cselvetéseikből, hűtlensége-

ikből megtérjenek. 180 fokos fordulatot vegyen az életük.  

Nézzük meg pontosan, mit is jelent a megtérés szó? 

Az Ószövetségben két héber szót is fordíthatnánk magyar nyelv-

re megtérésnek, 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. 



„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) 

 

5 

 

A metanoia gazdag értelmű szó, jelentése: felismerése annak az 

igazságnak, hogy (Isten) Krisztus hiányzott az ember életéből, 

magába szállás és bűnbánat a Krisztus nélküli élet következtében 

elkövetett bűnök miatt, szembefordulás ezzel a régi életúttal, el-

fordulás attól, amit Isten utál és odafordulás hittel az élő megvál-

tó Krisztushoz. A metanoia összetett görög szóban (meta-

nousz) az is benne foglaltatik, hogy a megtérésben jelentős sze-

repe van az értelemnek, az elme megvilágosodásának, ahol az 

ember személyes bűneinek felismerése megszületik. A tékozló 

fiú megtérésében éppen ez játszódik le (Lk 15,11-32). A tékozló 

fiú belátja, felismeri legnagyobb bűnét, hogy elhagyta atyját, 

magábaszáll, megbánja Isten nélküli életének bűneit, szembefor-

dul régi életével, és hittel odafordul elhagyott atyjához és elhatá-

rozza, hogy új életet kezd otthon. 

Az epistrofé szó visszafordulást jelent, mégpedig nemcsak elmé-

letileg, hanem hangsúlyosan gyakorlatilag, a hétköznapi életvi-

telben is. Ez a görög szó arra utal, hogy a bűnbánatot és a régi 

élettel való belső szembefordulást, a metanoiát, a hétköznapi 

életben is látható erkölcsi változás követi. Az ApCsel 3,19-ben 

erről olvashatunk: „Bánjátok meg azért és térjetek 

meg…” (µετανοησζατε και επισζτρεπσζατε[metanoészate 

kai episztrepszate]), azaz ne csak elmétekben, hanem gyakorlati, 

hétköznapi életviteletekben is változzatok meg. 

A megtérés az ember egész személyiségét: értelmi, érzelmi és 

akarati részét érinti. Értelmével belátja bűnének lényegét, hogy 

Krisztus nélkül élt, érzelmi világát mély bűnbánat járja át Krisz-

tus nélküli életének bűnei miatt, akaratában pedig az a változás 

következik be, hogy teljes szívével Krisztushoz fordul és az Ő 

akaratát akarja cselekedni. A megtérés olyan változás az ember 

életében, ami elsődlegesen az embernek Istenhez való viszo-

nyában következik be, s minden egyéb változás ennek a meg-

változott viszonynak következménye. Ennek a változásnak ter-

mészetes velejárója az is, hogy a megtérő ember életében megin-

dul egy harc régi természete és új természete között. 
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Na, most éppen ezt láttuk Izrael életében is: az Istenhez való vi-

szonya mélyponton volt. A bűneset óta azt látjuk, hogy minden 

ember úgy jön erre a világra, hogy mélyponton van az Istennel 

való viszonya. Valaki egyszer ezt úgy fogalmazta meg, minden 

ember Istennek hátat fordítva születik erre a világra. Az Istennel 

való kapcsolat mélyponton van, de – ahogy Ezékiel könyvében 

olvashatjuk – „ 32Hiszen nem kívánom a halandó halálát – így 

szól az én Uram, az ÚR –, térjetek hát meg, és éljetek!”        

Ez 18,32. Isten Jézus Krisztus által kívánta kimozdítani erről a 

mélypontról az ember életét. Jézus nélkül mindannyian kárho-

zatban, a bűn mélységes állapotában vagyunk, de Jézus elfogadá-

sával felkínálja a lehetőséget, hogy rendezzük bűneinket és ren-

dezzük életünket. Isten megtérést kíván. Ezért mondja Joel 

könyvében: „13Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, 

úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz!” Joel 2,12 

Isten megtérést kíván ebben a gyülekezetben is, a te éle-

tedben is, aki esetleg még nem döntöttél Jézus Krisztus mellett. 

Ha nem tudod, hogy megtértél, akkor nem tértél meg. Akinek 

van bizonyossága, aki tudja egy Igéhez, egy körülményhez, egy 

helyzethez kötni, hogy Isten megszólította őt, Jézus Krisztusban 

pedig bocsánatot talált, megvallotta bűneit, megszabadult a bűn, 

a pokol, a kárhozat hatalmától, a bűn állapotából és új életet 

nyert, annak lett a neve felírva az életnek a könyvébe. 

Ezt a fordulatot, ezt az életrendezést nevezi az Ige megté-

résnek. Zakariás is ezt tolmácsolta, de olyan szomorú, amikor – 

ahogy az Ige mondja – „Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek 

meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből!”, de nem hall-

gattak és nem figyeltek rám – így szól az ÚR.” és nem hallgat-

nak Őrá.  

Te ne tedd ezt testvérem, hanem ha Isten életrendezésre 

hív, akkor jöjj! 

       Ámen! 


