
Bátran állíthatjuk, hogy Zakariás fokozott adventi
várakozásban volt, hiszen várta népével együtt a Messiást.
Templomi szolgálata napjaiban akár találkozhatott is Annával,
Fánuel leányával és Simeonnal, akik jeles messiásváróknak
számítottak már akkor is, noha még nem voltak igazán a
későbbi „nagy imádkozó öregekként” ismeretesek.

Zakariás adventi életéből erőteljes üzeneteket
olvashatunk ki a magunk adventi életének programjához.

Életének első üzenete abból származik, hogy papi
életet élt. Csak az ároniták előtt volt nyitott a papi pálya, és
azoknak is csak egy csoportja állt folyamatos szolgálatban.
Állítólag 5000 áronita volt ebben az időben Júdeában, és
kéthetes terminusokra behívót kaptak a templomi élet szerpa-
pi munkáiba. Előfordult, hogy valaki életében egyszer
végezhetett ilyen szolgálatot a jeruzsálemi templomban, és az
volt élete legfőbb rendeltetése, hogy ezt jól végezze. További
élete telhetett a lakosság körében lévitai munkával, orvoslás-
sal, jogi élet dolgaival, tudományok művelésével, műszaki
dolgok végzésével stb., de ez a két hét a szolgáló élet csúcsa
volt, amire vágytak is. Zakariás örömmel végezte e szolgála-

tot. A mi adventi életünkben is meghatározó szerepe legyen a
Péter apostol által említett királyi papságunk megélésének! Ez
a fajta papság azoké, akik „Jézus hitéből valók”.

Életének második üzenete: igaz és törvény szerinti
életet élt. Ő és Erzsébet az ószövetségi törvények viszony-
latában éltek, mi pedig az új parancsolat törvényének hatálya
és kötelme alatt, olyan új élettel, amelynek természete a tíz-
parancsolat előírása szerinti, és így fáradozik az új parancso-
lat betöltésén. Tegyük ezt így mi is, mint ők akkor!

Harmadik üzenete a végzett szolgálatának helyéből
ered. Az illatoltár a kárpit előtt volt, az égőáldozatok oltára
előtt (2Móz 30). Mi is egy oltár közelében élhetjük szüntelen
adventi életünket. Hogyan lehetne komolyan Jézust váró
ember az, aki az ő oltárától már eltávolodott?

Negyedik üzenete abból ered, hogy a szolgálatát olyan
előírások, szolgálati hagyományok alapján végezte, ame-
lyekre ízig-vérig rámondhatjuk, hogy ez aztán konzervativiz-
mus. Ezerötszáz éves törvények alapján szolgálni ugyancsak
mohosnak tűnhetett. Öltözeti újítás, liturgiai lazaság,
formabontás, új szolgáló testületek behozása ott aztán nem
volt lehetséges. A mai ember könnyen kimondja az ilyesmire:
„Ennek semmi köze a Lélek mai munkájához, a mai
embereknek már nem ez kell, ennek a konzervatív
kegyességnek már nincs köze az Istenhez. Ki kellene nyitni az
ablakokat, hadd fújjon be a Szentlélek szele az ilyenfajta ósdi
légkörbe” stb., stb.

De ha nem az ószövetségi papság ezerötszáz éves
gyakorlatát nézzük, hanem csak egy emberöltős lelki szoká-
sokra keresünk példákat, akkor elég sok olyan személyt
találunk, akik ugyancsak évtizedekig vagy egész életükben
egyformán gyakorolták lelki életüket vagy istentiszteletüket
változtatások nélkül. Jézus zsinagógába járási szokása, Pál,
Péter imaélete, Dániel imaéleti szokása, pedig őrá még
nyomást is gyakoroltak, hogy változtasson annak gyakorlatán.
Simeon és Anna szokásos imaélete, a zsidó családok páskaün-
nepi liturgiája és ősi történetek újra elmondása. Az évszázados
zsoltárénekek használata stb. Kegyes pogányoknál is látunk
ilyen kitartó szokásokat, például Kornéliusz százados
imaélete, kegyességi gyakorlata is itt említhető. Fel kell ten-
nünk azt a kérdést: Van-e az ilyen konzervatív lelki gyakorla-
toknak értéke, rákapcsolódik-e az ég az ilyen kegyességre,
rajta van-e az Isten tetszése? A mai korban, amikor kény-
szeresen mindennek a megváltoztatása, modernizálása a cél,
fontos, hogy választ találjunk erre a kérdésre.

Zakariás esete erre is választ hoz. Igen! Isten rákap-
csolódik az általa sugalmazott hagyományok hűséges
őrzőinek, gyakorlóinak szolgálatára, életére. Angyal jelenik
meg Zakariásnak. A három ifjú mellett megjelenik a titokzatos
negyedik a kemencében, Dániel mellett az angyal bezárja az
oroszlánok száját, Péternek megnyílik az ég, és felkészítést
kap az új munkára, a pogánymisszióra, amit végezhetett a régi

Hirdesd az igét! 3

Katona László

Zakariás adventi életének üzenetei
Lk 1,5–20



üzenettel, amit pünkösd óta már oly sokszor elmondhatott.
Simeonnak szól a Szentlélek: Öreg! Indulj még egyszer a temp-
lomba, most megláthatod a Messiást, akiért annyit imád-
koztál. Tehát az adventi szolgáló élet mintájául igencsak alkal-
mas Zakariás hagyományőrző módon szolgáló élete, és annak
ebből fakadó üzenete. Sőt, Jézus Krisztus mintha óvott volna
a mi adventi időnkre vonatkozóan bizonyos „nóvumoktól”,
amelyekről bizonyos „végidős keresztyén menedzsment” úgy
tudja, hogy azokban van: „Ímé, itt a Krisztus”. Ugyanakkor
Jézus bekapcsolódik a hívők azon hagyományos gyakorlatá-
ba, ahol ketten-hárman hittel az ő nevében évtizedeken át,
mindhalálig összejönnek.

Ötödik üzenete az is, hogy az angyal nem a templomi
szolgálata nemzeti összefüggéseiért szólítja meg, hanem
személyes és családi ügyében. Igaz, hogy ebből 30 év múlva
nagy országos ügy lett – mármint Bemerítő János szolgálata –,
de ekkor még Zakariásnak ez egy régi családi ügy, a
meddőség. Kiderül az angyal beszéde után, hogy ő teljes
mértékben hisz népe és Isten kapcsolatában, a gondviselésben,
a jövendő Messiásban, de ebben a személyes és családi ügy-
ben már kételkedve tud fogadni bármiféle fordulatot. Erős a
vallásos rendszerében való hite, de a személyes életügyeire
nézve gyenge. Adventban ne csak Jézus visszajövetelében
higgyünk, ne csak az Antikrisztus visszatartásában, elragad-
tatásban stb., hanem hogy személyes sorsunk ügyei is Isten
előtt vannak, és tud adni megoldást azokban is! Tehát ne csak
rendszerhitünk legyen, hanem szituációs hitünk is!

Hatodik üzenet, hogy Zakariás a találkozásból fenyítve
jön ki. Ma divat a bizonyságtételekben úgy szólni, hogy „mi-
csoda áldásokban volt részünk, éreztük Isten jelenlétét, milyen
csodás és felemelő volt!” Zakariás, amikor kijött a templom-
ból, fenyítve és megalázó állapottal jön a gyülekezete és szol-
gatársai elé. Biztos kellett fél óra ahhoz, hogy megértsék, nem
az esze ment el, nem részeg stb., hanem valami földöntúli
eseményben volt része. Kilenc hónapig fogyatékossá lett téve,
de így lett jobb hívő. Restelkednie kell, hátrányokat kell átél-
nie, de így növekedett Isten ismeretében és az alkalmasság-
ban. Higgyük el, ha állítólag Istennel olyan együttlétet éltünk

át, amelyekről boldog, pironkodás nélküli beszá-
molókat tarthatunk, és a találkozás minket sem-
miben nem talált híjával, akkor nem a Biblia
Istenével találkoztunk, hanem a magunk vagy
mások által csinált istennel!

Utolsó üzenete Zakariás szolgálatának az,
hogy az Írás szerint volt néhány nap a szol-
gálatából, amit így megnémítva, megfenyítve is
végzett. Van-e még fenyíték nálunk? Tudunk-e
elfogadni fenyítést Istentől, gyülekezettől, és
alázatosan tudunk-e tovább szolgálni? Némán már
biztos nem ment az oltár elé, nem mondta a népre
az áldást, de készítette az istentisztelet eszközeit,
kezelte a templomépület ügyeit stb. Így is szolgált,
nem állt ki abból, amíg eljött az a nap, hogy
hazamehetett. Ő nem ment át másik gyülekezetbe,
nem ült tüntetően a karzatra, hanem alázattal
kitöltötte beosztása napjait. 

Ez vezette el őt ahhoz a lelkülethez, hogy amikor meg-
nyílt a szája, áldotta az Istent. El tudnánk-e fogadni azt, hogy
az advent sokkal inkább az alázatos szolgálat, ha kell, Isten
által intve is, a munkánk végzésének ideje? Segítsen az Úr
Zakariás adventi életéből tanulni mindnyájunknak!
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Ő nem ment át másik gyülekezetbe, nem ült

tüntetően a karzatra, hanem alázattal kitöltötte
beosztása napjait.


