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Advent második vasárnapján ismét fellapozzuk az „első század énekes-

könyvét”, ahogyan Lukács evangéliumának elejét nevezte valaki, hogy 

mai is „belehallgassunk” egyik énekébe! Ma Zakariásnak, Keresztelő János 

édesapjának, az énekére figyelünk! 

Zakariás hitt az Istenben. Eszével tudta, hogy létezik. Még azt is hitte, hogy Isten 

elég hatalmas ahhoz, hogy egy meddő asszonynak is megnyithatja a méhét, 

ha akarja. Feleségével imádkoztak is ezért, addig, amíg lehetéségesnek tartot-

ták azt, amíg elég fiatalok voltak hozzá. De elmúlt felettük az idő és ők sem 

imádkoztak többé ezért. De Isten nem felejtett! Amikor eljött az idő, elküldte 

hozzá Gábrielt, az Ő angyalát a jó hírrel: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra ta-

lált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz János-

nak.”1 Zakariás hite pedig csődöt mond. Találkozik azzal, hogy Isten számára 

semmi sem lehetetlen, és támadhat élet és jövő ott, ahol az emberileg már 

lehetetlen. Isten pedig bezárta a száját, hogy megtanuljon befelé és felfelé fi-

gyelni, hogy megértse a felfoghatatlant, az emberileg érthetetlent, a csodát, 

amelynek mindaz csupán kezdete volt, hogy Isten nekik a gyermektelenség-

ben megöregedett házaspárnak, késő vénségükben egy fiúgyermeket aján-

dékozott.  

S abban a pillanatban, amikor megszületik a gyermek, és a néma Zakariás leírja 

a születendő gyermek nevét, megtelt Szentlélekkel, és „azonnal megnyílt Zaka-

riás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent”.2 

Felolvasni: Lukács 1,68-79! 

Zakariás is, ahogyan előzőleg Mária, szintén nem saját öröméről énekel, 

hanem az örömről, amellyel Isten népét és az egész emberiséget meg-

ajándékozta. S az is szembetűnő, hogy Zakariás is múlt időben beszél mindarról, 

ami még csak alakulóban volt. A 9 hónap némasága megtanította ezt az em-

bert arra, amiben előtte nem volt képes hinni: Isten támaszthat jövőt és életet 

ott, ahol az emberileg lehetetlen. 

Zakariás énekében kétszer is elhangzik az, hogy Isten meglátogatta népét. Úgy 

látta népének történetét, mint amelyekben akkor történt pozitív fordulat, ami-

kor Isten megjelent, és irgalmasan és jót cselekedett velük. Azt élete át ő is sze-

mélyesen, amit Dávid, a próféták, és Ábrahám is átélt, és amit sok-sok nemze-

dék átél majd ezután, hogy Isten hatalmas Szabadítót támasztott, aki a „felkelő 

nap a magasságból” érkezett, „hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a 

halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.”3 
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Ez az első, amit megtanít nekünk Zakariás éneke, hogy eljött a Szabadító, Jézus 

Krisztus, aki által és akiben mi is, személyesen lehetünk részesévé Isten szabadí-

tásának! Vagy maradhatunk kívülálló ünneplők, ha nem merjük életünk valódi 

kérdéseit és gondjait Isten elé vinni, és hinni a lehetetlent, hogy Isten támaszthat 

jövőt és életet ott, ahol az emberileg lehetetlen! 

A második dolog, amit Zakariás énekéből megtanulhatunk az, hogy Isten 

látogatásai mindig változást hoznak.  

Az ének úgy beszél az érkező Szabadítóról, mint aki felszabadít arra, hogy újra 

„… félelem nélkül szolgáljunk” Istennek, „szentségben és igazságban … életünk 

minden napján.”, majd úgy, mint aki világosságot hoz „azoknak, akik sötétség-

ben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára iga-

zítsa.” Mind a kettő, mind a szabadítás, mind a világosság, óriási változás indít 

és végez el mindazok életében, akik addig a félelem, a sötétség és halál szorí-

tásában éltek. 

Isten látogatásainak tehát mindig az célja, hogy irgalmasan és jót cselekedjen 

velünk. 

Ez az ének azonban nemcsak Istenről tanít bennünket, hanem elénk is tük-

röt tart! És mielőtt azt mondhatnánk, hogy „köszönjük, mi nem kérünk ab-

ból, Isten irgalmasan és jót cselekedjen velünk”, világossá teszi számunkra, hogy 

milyen is az a helyzet, amiben valójában élünk! 

Három dologra akarja felnyitni ma a szemünket Isten: Először arra, hogy milyen 

egzisztenciális homályban botorkálunk nap mint nap; másodszor arra, hogy 

nélküle a sötétségben és a halál szorításában létezünk; harmadszor pedig arra, 

hogy mennyire szükségünk van a valódi békességre. 

(1) Mert nagyon is igaz, hogy egzisztenciális homályban botorkálunk nap mint 

nap, mint akiknek fogalma sincsen arról, mit kezdjünk az életünkkel azon túl, 

hogy megszületünk, felnövünk, tanulunk, dolgozunk, családot alapítunk, ott-

hont teremtünk, megöregszünk és meghalunk. Egyszer-egyszer rajongunk vala-

miért, ami túl mutat a szürkeségen, ami úgy tűnik értelmet ad az életünknek, 

aztán újra és újra rá kell ébrednünk arra, hogy ezek is csak pótlékai valaminek, 

amit nem találunk. Zakariás éneke megmutatja, hogy az életünk igazi célja az, 

hogy Isten előtt éljünk, és Őt minden szorongás, félelem és teljesítmény kényszer 

nélkül szolgáljuk. 

(2) Az is igaz ránk, hogy Isten nélkül a sötétség és a halál szorításában létezünk. 

Tagadhatjuk ezt, de ettől még ez a valóság! Nem azért élünk sötétségben nem 

jó ez így, hanem mert abban a tévedésben élünk, hogy magunkra maradtunk. 

Csalódtunk már eleget, és keserű tapasztalatainkra támaszkodva ez lett téves 

meggyőződésünkké, hogy senki másra sem számíthatunk csak önmagunkra. 

Mert senki sem törődik velünk, ha magunk nem törődünk magunkkal. Senki sem 
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szeret bennünket, ha magunk nem szeretjük magunkat. És ez a tévedésünk 

megtanított bennünket önmagunk körül forogni. De lelkünk mélyén érezzük: 

nem jó ez így! S közben az idő is telik. Eszeveszett gyorsan múlnak a percek, a 

hónapok, az évek, és egyre csak növekszik az a félelmetes árnyék, ami előbb-

utóbb végleg betakar mindannyiunkat. De Zakariás éneke megmutatja, hogy 

Jézusban megjelent a világosság és ez a világosság beleragyoghat a sötétét 

és a halál szorításában létezők életébe! A tiédbe is! 

(3) S melyikünk ne érezte volna azt, hogy szüksége lenne valódi békességre! 

Mert zaklatottak, békétlenek, és olyan összevisszák vagyunk, és mégsem érjük 

utol magunkat. Mindig csak rohanunk, teszünk-veszünk, de soha nem érünk vé-

gére semminek. S közben szétmállanak a házasságaink, fejünkre nőnek és ne-

velhetetlenek a gyerekeink, nem vagyunk elég jó házastársak, szülők, munka-

társak, beosztottak, barátok. Mindig teperünk valami felé, de semmit sem érünk 

el, vagy ha elértük, nem azt találjuk, amit szerettünk volna. S mindezek fölé Is-

tennel sem vagyunk rendben, mert nem ismerjük, nem keressük, nem szeretjük. 

Zakariás éneke azt hirdeti mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy 

„ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.” Azért jött, hogy megbékítsen Istennel, 

önmagunkkal és egymással is. Ez az igazi békesség, az a harmónia, amelyre 

vágyik minden ember lelke! 

 Hallottuk tehát, hogy Zakariás éneke mindenekelőtt arról szól, hogy van 

Szabadító, és a Szabadító Jézusban eljött a világba. Zakariás éneke meg-

tanított bennünket arra, hogy Jézus eljövetelének célja van: változást hozni a 

világba, az életünkbe. És végül hallhattuk azt is, hogy ez az ének azt is megmu-

tatja, hogy mennyre szükségünk van erre a változásra, hogy ne éljünk céltala-

nul, lelki sötétségben és a halál szorításában, és Istennel, önmagunkkal és egy-

mással megbékélve megismerjük az igazi békességet! 

Hadd fejezzem be azzal, hogy mindez lehet a miénk, azzal, hogy részesévé le-

hetünk Isten szabadításának. Lehetünk ennek szemlélői, mint akik át nem élik 

azt, de látják megtörténni azt mások életében. És egyszerűen ki is maradhatunk 

belőle, és élhetünk tovább úgy és mind abban, amiben eddig: Isten nélkül, to-

vább dédelgetve hamis álmainkat és soha be nem teljesülő vágyainkat ker-

getve. 

Ne maradj ki belőle! Légy részese az ünnepnek, az örömnek! Fogadd el és éld 

át te is a megszabadíttatás örömét! Amit átélt Mária, amit átélt Zakariás!  

Hogyan lehetsz mindennek részese? „A világosság a sötétségben fénylik, de a 

sötétség nem fogadta be. Akik pedig befogadták…”4 Vagyis: ne elégedj meg 

azzal, hogy rád ragyog a fény! Ne elégedj meg azzal, hogy ideig-óráig meg-

melenget téged! Zárd a szívedbe ezt a világosságot, fogadd az életedbe az Úr 
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Jézus Krisztust! Így lehetsz, csakis így kívülálló szemlélődőből részesévé az áldás-

nak!  Így tölt be a Szentlélek és fakad fel a dal, Isten nagyságos és csodálatos 

dolgainak hirdetése a mi szívünkben is.5 ÁMEN!  

 

1Lukács 1,13. 

2 Lukács 1,64. 

3 Lukács 1,78-79. 

4 János 1,5.12a. 

5 Lovas András záró gondolatainak felhasználása a „Felkelő fény a magasságból” című igehir-

detéséből. 

                                                           


