
A mi időnk

Zakariás 9, 3-4:  Várat épített magának 
Tírusz, és  annyi ezüstöt halmozott 
fel, mint a por, annyi színaranyat, 
mint az utcán a sár. De most az 
Úr szegénnyé teszi, tengerbe dönti 
várfalát, a várost pedig tűz pusztítja el. 

Zakariás 9, 3-4: Várat épített 
magának Tírusz, és annyi ezüstöt 
halmozott fel, mint a por, annyi 
színaranyat, mint az utcán a sár. De 
most az Úr szegénnyé teszi,  tengerbe 
dönti várfalát, a várost pedig tűz 
pusztítja el. 

Zakariás 9, 5-6: Ha meglátja ezt 
Askelón, megijed, Gáza is reszketni 
fog nagyon, Ekrón reménysége 
hamisnak bizonyul.  Nem lesz király 
Gázában, Askelón lakatlan marad. 
Asdódban keverék népség lakik majd, a 
filiszteusok gőgjét pedig megtöröm.

Zakariás 9, 8: Házam mellett 
táborozok, hogy megvédjem azoktól, 
akik arra járnak. Nem támadhat rájuk 
többé fosztogató, mert ezentúl figyelek 
majd rájuk.

Zakariás 8, 22-23: Nagy népek és erős 
nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy 
a Seregek Urához folyamodjanak, és 
az Úrhoz könyörögjenek. Ezt mondja 
a Seregek Ura: Azokban a napokban 
tízen is megragadnak a mindenféle 
nyelvű népek közül egy júdait ruhája 
szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd 
tartsunk veletek, mert hallottuk, 
hogy veletek van az Isten!

Zakariás 12, 8: Azon a napon az Úr 
fogja oltalmazni Jeruzsálem lakóit. 
Olyan lesz közöttük azon a napon 
még a botladozó is, mint Dávid, 
Dávid háza pedig olyan lesz előttük, 
mint az Isten, mint az Úr angyala.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hol találunk biztonságot? /Zakariás 9, 1-8/
„Házam mellett táborozok, hogy megvédjem azoktól, akik arra járnak. Nem támadhat 
rájuk többé fosztogató, mert ezentúl figyelek majd rájuk.” (Zakariás 9, 8)

Olyan időket élünk, amikor az események folyamatosan megtépázzák a 
biztonságérzetünket. Ami eddig biztosnak tűnt, az bizonytalanná vált. Ami eddig 

kiszámítható volt, az megbízhatatlan lett. Ami sziklaszilárdnak tűnt, kártyavárként 
omlott össze. Maradt még fix pont, amihez igazodhatnánk? 

Maradt még menedék, ahol biztonságban lehetünk?
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3. Tudás

 
4. Kapcsolatok

 
5. A gyülekezet

 
1. Vagyon

 
2. Hatalom

Zakariás 9, 1-2: Fenyegető 
jövendölés.Az Úr igéje szól Hadrák 
földje ellen, és Damaszkuszra 
nehezedik. Mert  az Úr szemmel 
tartja az embereket, Izráel minden 
törzsét, a szomszédos Hamátot is 
meg Tíruszt és Szidónt, bármilyen 
bölcsek is.

 

A mi időnk a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra!


