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Zak 4,6 Erre ő így szólt hozzám: Ezt az igét küldi az ÚR Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem 
erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa.” 

 
1. Kedves Testvéreim az Úrban! 
Lassan végéhez érünk az ószövetségi kispróféták könyveit tanulmányozó sorozatunknak. A kispró-

féták nagy üzeneteit feltáró sorozat utolsó előtti alkalmán Zakariás próféta könyvére vetünk egy pillan-
tást. 

Zakariás a babiloni fogság ideje alatt a Babiloni Birodalom területén született. Lévita származású, 
ami azt jelenti, hogy neki és a Lévita törzshöz tartozó férfiaknak a templom körüli szolgálatban volt fel-
adatuk. Már a pusztai vándorlás során, majd később a honfoglaláskor Isten elkülönítette a Lévitákat a 
többi törzstől. Ők nem kaptak földterületet a honfoglalás során, mert az ő örökségük a templom szolgálat 
volt. 

Zakariás tehát származását tekintve pap volt, az isteni elhívását tekintve pedig próféta. Kétszeresen 
is el volt Istennek kötelezve. 

A múlt vasárnap Haggeus prófétáról hallottunk, akinek a könyve a templom iránti szeretetről tanús-
kodott. Zakariás pedig kortársa volt Haggeusnak. Haggeus idős korában prófétált, majd ezt követően kb. 
két hónappal később kezdte meg szolgálatát a fiatal Zakariás. 

Az elmúlt héten hallottuk, hogy a Babiloni Birodalom, amikor lehanyatlott, akkor helyét a Perzsa 
Birodalom vette át. Círus perzsa király politikája kedvezett a birodalomba hurcolt zsidóságnak. Megen-
gedte nekik, hogy hazatérjenek szülőföldjükre. Mivel a babiloni fogság már 50 éve tartott, ezért a zsidó-
ság többsége soha nem tért vissza. Csupán 50 ezer fogoly indult el hazafelé, Jeruzsálem felé. Ezeket a 
hazatérő zsidókat Zerubbábel helytartó, Jósua főpap és Zakariás próféta vezette. 

 
Akik hazatértek őseik földjére, azok hozzákezdtek a jeruzsálemi templom újjáépítéséhez. Hazatéré-

sük után hamarosan ismét elkezdték az áldozatok bemutatását, majd a második évben lerakták a temp-
lom alapját. Círus perzsa uralkodó rendeletében kifejezetten engedélyezte és támogatta a templom új-
jáépítését. 

Ennek ellenére nagyon sok minden nemcsak megnehezítette, hanem 16 évig meg is akadályozta, 
hogy megvalósulhasson a templom újjáépítése. Az emberek olyan nagy szegénységben éltek, amit el sem 
lehet képzelni. Ezért hamar elkeseredtek, és erejüket jóval meghaladó feladatnak érezték a templom 
felújítását, újjáépítését. Hamarosan abbahagyták azt, és inkább a saját házaikat kezdték építeni, majd 
egyre komfortosabbá tették azokat.  

A templomépítésnek külső akadályozói is voltak. Ezsdrás könyvének 4. részében részletesen olvas-
hatunk arról, hogy az ellenség hogyan akadályozták meg hosszú időre a templomépítést. 

 
Dárius perzsa király második évében újra lehetőség nyílt az építkezés folytatására. Haggeus próféta 

ekkor rövid idő alatt négyszer prédikált, majd szolgálatát a fiatal Zakariás vette át. Az Úr látomásokban 
szólította meg Zakariást, aki bíztatta és bátorította a zsidó népet, hogy folytassák és fejezzék be a temp-
lomépítést. Végül ez az építkezés Kr. e. 515-ben befejeződött. 

Annak idején a Babiloni Birodalom hadserege három hullámban deportálta a lakosságot. Ez a dátum 
azért fontos, mert a harmadik, legpusztítóbb fogságba viteltől, Kr.e. 585-tól,  a templomépítés befejezé-
séig, 515-ig számítják a zsidók a 70 éves babiloni fogságot. 

 
Zakariás próféta neve azt jelenti: „az Úr emlékezik”. Ez pedig arra utal, hogy Isten nem felejtette el, 

hogy szövetséget kötött népével. Nem feledkezett meg népéről, akiket Babilóniába deportáltak. Nem fe-
ledkezett meg népéről, akiket hűtlenségük és folyamatos lázongásuk miatt megbüntetett és egy időre 
elvetett színe elől. 

Az Úr emlékezik hűségére és kegyelmére. Évszázadokkal később Pál apostol így beszél Isten hűsé-
géről a 2Tim 2,13-ban: Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.  
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2. A 4. fejezetben is egy látomást lát a próféta, mely által Isten bíztatását közvetíti a nép számára, az 
arany lámpatartóról és a két olajfáról. Zakariás próféta kétszer is megkérdezi: mindez mit jelent? Mit 
jelent ez a látomás a nép számára? Hogyan tudom nekik elmondani az Isten kijelentését, mikor még én 
magam sem értem azt? 

Végül megérti, hogy az angyal arra utalt, hogy Zerubbábel helytartó Isten Lelkének bőséges ára-
dása által be fogja tudni fejezni a templomépítést. Lassan 20 éve küszködnek az elpusztított és kira-
bolt országban, hogy újjáépítsék a templomot, de eddig sikertelen volt. Hiába volt Círus és Dárius perzsa 
uralkodók támogatása, sőt még pénzbeli segítsége is, kevés volt az ő hatalmuk, és kevés volt az ő erejük. 
Erre utal ez a fantasztikus kijelentés és bátorítás, amit neki el kell mondani a helytartó füle hallatára:  

Erre ő így szólt hozzám: Ezt az igét küldi az ÚR Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem 
erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa.” 

És valóban, amikor az ország vezetői: Zerubbábel helytartó, Jósua pap, Zakariás próféta, valamint az 
ország népe hinni tudtak Istenben és hinni tudtak az Úr ígéretében, akkor végre elkészült a templom 
újjáépítése. 

 
3. Kedves Testvéreim! Olvastam egy történetet Isten Lelkének munkájáról:  
Egyszer az osztrák hadsereg egyik parancsnoka azt a feladatot kapta, hogy foglaljon el egy kisvárost 

Tirol tartományában. Kemény fegyveres ellenállásra lehet számítani, de a megszállók nagy erőfölényben 
voltak. Egy hadifogoly szavai is mélyen elgondolkodtatták a parancsnokot: „Tirolt lehetetlen elfoglalni, 
mert legyőzhetetlen hadvezérük van.” 

Amikor a hadsereg átkelt az alpesi hágón, a domboldalakon szabadon legelésző állatokat láttak min-
denfelé. A földeken pedig a parasztok teljes nyugalomban dolgoztak. 

A parancsnok azonban teljes harckészültséggel vonult tovább a kisváros felé. Amikor beértek a kis-
városba, akkor sokan kijöttek házaikból, hogy megbámulják a katonákat, de pániknak nyoma sem volt. 
A parancsnok feszülten figyelt, de támadóknak még a nyomát sem látta. Majd odaért a városháza elé. A 
városháza ajtajában ekkor egy ősz hajú idős ember, a város polgármestere jelent meg.  

Az ősz hajú polgármester nyugodtan odament a katonákhoz, és ezt mondta: „Üdvözöllek, testvérem!” 
Az egyik katona kardot rántott, hogy ha kell, azonnal lesújtson az idős emberre, de ez mégsem kö-

vetkezett be. 
A parancsnok határozott hangon azt kérdezte: „hol vannak a katonák?” 
Kiderült, hogy nincsenek sem katonák, sem ellenség, sem ellenséges szándék ebben a városkában. 

Az idős polgármester nyugodtan azt felelte ezekre a durva kérdésekre: „Itt senki sem fog harcolni. A mi 
vezérünk Jézus Krisztus. Ő más úton vezet bennünket.” 

A parancsnok egy darabig tehetetlenül és tanácstalanul állt, mert nem ilyen ütközetre és nem ilyen 
csatára számított. Majd parancsot adott, és elhagyták a városkát. Később a következőket jegyezte fel a 
naplójában: „A város megszállása lehetetlennek bizonyult. Hiába adtam volna ki tűzparancsot a ránk 
mosolygó férfiak, nők és gyerekek lemészárlására, embereim nem teljesítették volna a parancsomat. Az-
által, hogy ezek az egyszerű emberek Jézus Krisztus vezetésére bízták magukat, valódi győzelmet arattak 
felettünk. (Fején a szöget 3.) 

 
4. Kedves Testvérek! Csodálatos megtapasztalni Isten Lelkének erejét, hogy Ő, akár ilyen módon is 

tud segíteni! Nemcsak Zerubbábelnek mondja az Úr a biztatást: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, 
hanem az én lelkemmel! – hanem nekünk is. Ebben a világban olyan sok minden szól a hatalomról és 
az erőszakról. 

Olyan sokszor látjuk és halljuk azt, amikor nagyhatalmak, gazdaságilag erős országok mindent meg-
tesznek azért, hogy akaratukat, politikájukat rákényszerítsék más, tőlük kisebb és kiszolgáltatottabb or-
szágokra. Urunk azonban, ha valamit mindenképpen el akar érni, meg akar valósítani, akkor azt nem 
fogja megállítani egyetlen nagyhatalom sem. 

Az elmúlt esztendőkben mi is több ilyen csodát tapasztalhattunk meg. Jó ezeket a csodákat időről 
időre felidézni, és értük újból hálát adni az Úrnak. És jó ezekből a csodákból most is új reménységet 
meríteni, hitünket megerősíteni. 

I. Az egyik legnagyszerűbb ilyen megtapasztalás a templom körüli kerítés megépítése volt 2010-ben. 
Az előző évben egy befolyásos hivatalnok eljött, hogy itt a templom mellett próbáljon meggyőzni minket, 
hogy nincs értelme erősködni, a kerítést úgysem fogjuk tudni megépíteni, mert nem kapjuk meg az en-
gedélyt. Azt mondta: „Nincs az az Isten, hogy megépítsük a kerítést!” 
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Nem sokkal ezután őt elbocsátották, mi pedig megkaptuk az engedélyt és megépíthettük a kerítést. 
Megláthattuk, hogy mennyire igaz Isten ígérete: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én 
lelkemmel! – mondja a Seregek URa.” 

II. Aztán az egyik hatóság valami ürüggyel meg akarta a gyülekezetet bírságolni több millió forintra. 
Sokan imádkoztunk és próbáltunk mindent elkövetni, hogy ne bírságoljanak meg, és már-már úgy nézett 
ki a dolog, hogy nem fogjuk tudni elkerülni a súlyos bírságot. Végül egy teljesen váratlan fordulat követ-
kezett be az ügyben, és jogerősen megszüntették az eljárást, nem kellett fizetni semmit sem. 

III. A harmadik csodálatos és hitünket megerősítő megtapasztalást ezekben a hetekben élhettük át. 
8 évig tartó sokszor szinte reménytelen pereskedés után végre nekünk adtak igazat az orgonaperben, 
és elmarasztalták a vállalkozót, aki becsapott bennünket és hanyag munkát végzett. 

IV. És olyan csodálatos azt is megtapasztalni a Gyülekezeti Házzal kapcsolatban, hogy az az épület, 
amiről 10 évvel ezelőtt már-már azt hihettük, hogy előbb fog összeomlani, minthogy fel tudjuk újítani, 
most a város egyik legszebb épülete, és belülről pedig kényelmes és jól használható a gyülekezetünk 
kisebb csoportjai számára. 

 
5. Kedves Barátaim! Mi az, amivel most éppen te küzdesz? Mi az a reménytelennek tűnő harc, amiben 

benne vagy? Lehet, hogy körülötted is vannak jóakarók, akik megpróbálják elvenni a lelkesedésedet, akik 
a reménytelenséget sugallják, hogy „nincs értelme küzdeni, mert úgysem fog sikerülni”. Arra kérlek, 
arra bátorítalak, hogy ne higgy nekik! Urunk képes arra, hogy segítsen neked, nem hatalommal 
vagy erővel, hanem az Ő Lelke által.  

Talán saját életed, vagy gyermeked élete van válságban. Ne hidd el azt, hogy már teljesen reményte-
len a helyzet. Urunk számára nincs lehetetlen élethelyzet. „Nem hatalommal és nem erőszakkal, ha-
nem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa.” Ez pedig azt jelenti, hogy amit a Seregek Ura véghez 
akar vinni, azt meg fogja cselekedni, mert előtte semmi sem lehetetlen. 

Urunk számára nem lehetetlen az, hogy neked segítsen. Urunk képes arra, hogy kiemeljen betegség-
ből, képes arra, hogy felemeljen a depresszióból, a pénztelenség mindennapos küzdelméből. De Krisztus 
által ki lehet gyógyulni az alkoholbetegségből, vagy a drogoktól is meg lehet szabadulni.  

Pál azt mondja a 2Kor 3,17-ben: Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Neked 
csak annyit kell tenned, hogy kéred és elfogadod Isten Lelkének jelenlétét az életedben, majd ezek után 
engedd, hogy Ő cselekedjen. Urunk pedig hatalommal az Ő Lelke által cselekedni fog gyermekei javára. 
Lehetetlennek tűnt egykor, hogy az elpusztult jeruzsálemi templom újra felépüljön, de mivel ez volt az 
Úr akarata, ezért Kr.e. 515-re felépülhetett és felszentelhették. Lehetetlennek tűnt sok minden gyüleke-
zetünk előtt, de Isten megsegített bennünket. 

Sok minden emberileg lehetetlennek látszik ma is, most is. Ez nem is baj, mert az a jó, hogy Urunk 
számára ez sem, és semmi sem lehetetlen. Bízzunk azért Benne! És bízzuk magunkat Őreá! Ámen. 

 
Loment Péter lelkipásztor 
 
Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra 

fényt derít. (Zsolt 37,5-6) 


