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A  BÁRÁNY  MENYEGZŐJE  
 

Olvasandó (lectio): Mt 22,1-14 
Heidelbergi Káté*: XL. Úrnap 

(*Olvasható a szolgálat végén) 
Alapige (textus): Jel 19,6-10 
 
Károli fordítás: 
És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és 

mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! Mert uralkodik az Úr, a 
mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, 
mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, És adatott 
annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a 
szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a 
kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az 
Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de 
monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te 
atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus 
bizonyságtétele a prófétaság lelke.  

 
Új fordítás:  
És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása 

és erős mennydörgés hangja volna: „Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi 
Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a 
Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy 
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felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit 
jelenti”. Így szólt hozzám: „Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány 
menyegzőjének vacsorájára!” Ezt is mondta nekem: „Ezek az Isten igaz igéi”. 
És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: „Vigyázz, ne 
tedd: szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus 
bizonyságtétele. Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a 
prófétaság lelke”. 

 
Imádkozzunk!  
 
Mennyei Édesatyánk! Dicsérünk és magasztalunk a Te hívó szavadért, az 

evangéliumért, hogy most is Magadhoz hívsz bennünket, Magad elé kéretsz, 
hogy hallgassunk Rád, hogy csendben legyünk, hogy figyeljünk. Köszönjük azt 
is drága Urunk, hogy Nálad minden készen van. Készen van az örökélet Jézus 
Krisztusban. Készen van minden, ami a növekedésünkre, előmenetelünkre való. 
Készen vannak a jócselekedetek, amiben járhatunk. Urunk! Engedd ezt 
megértenünk! Köszönjük drága Urunk, hogy Nálad készen van bűneink 
bocsánata is, és éppen ezért jöhetünk Eléd bűneink megvallásával. Te tudod, 
hogy hányszor és hányféleképpen vétkeztünk Ellened, ezen a mostani héten is 
mennyi minden terhel bennünket, és elválaszt Tőled is. Hányszor megbántottunk 
másokat, mert szeretetetlenek voltunk, és hányszor hagyta el szánkat hazug szó. 
Urunk, Istenünk! Bocsásd ezt meg, és segíts, hogy azok ne állják útját Igéd 
meghallásának! Köszönjük a Te csodádat, hogy könyörülsz rajtunk, hogy Te 
vagy az, Aki jössz a mi segítségünkre. Te vagy az, Aki áthidalsz minden 
akadályt, hogy megértesd velünk szent akaratodat. Könyörülj Urunk rajtunk, 
hogy így lehessen, hogy megtörténjék ez a találkozás, és lehessen belőle 
örvendezés és ünneplés, Veled és Általad!  

Ámen.  
 
   
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog 

ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. 
(Zsolt 32,1-2)  

 
 
Igehirdetés  

A föld lakói siránkoznak Babilon pusztulása felett, a menny lakóinak pedig azt 
mondja az angyal, hogy örüljenek és örvendezzenek, mert végre elkezdődhet a 
Bárány menyegzője. A mennyei kórus győzelmi éneket zeng, Isten 
igazságosságát és ítéleteit dicsőítik. Nem azért örülnek, mert hátuk mögött van 
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az ítélet, hanem annak örvendeznek, ami még előttük van. Mert jön Krisztus a 
Bárány, a mennyei vőlegény, lehet készülődni a menyegzőre, az elkövetkezendő 
nagy örömre. 
 
A Szentírás gyakran használja ezt a képet, már az Ószövetségben is szerepel a 
szentek és az Isten közötti kapcsolat leírására. Hóseás prófétánál például Izrael 
Isten hűtlen felesége, akit Isten az eljövendő országban helyre fog állítani. Jézus 
Krisztusnak is van egy olyan példázata, a 10 szűz példázata, amiben a 
gyülekezet a szűz mennyasszony, aki várja vőlegényének eljövetelét. Eljött ez az 
idő felkészült a mennyasszony. Itt a mennyasszony ellentéte is a babiloni nagy 
paráznának.  
 
Ha igazán értenénk ennek a képnek a jelentését, akkor beleborzongna a szívünk! 
Isten az előzőekben ítélő Istenként volt jelen, itt pedig szerető Istenként Fiában, 
Jézus Krisztusban, a vőlegényben. A mennyei Atya uralkodik mindörökké, övé 
minden hatalom ma is ténylegesen, a földi királyok, a hatalomra jutottak is 
egyedül csak tőle kapják ezt rövid időre kölcsön és felelősségük, hogy jól 
gazdálkodjanak vele, mert számon kéretik tőlük egy nap. Ezt a hatalmát Isten 
arra használja fel, hogy minket meggazdagítson, megajándékozzon.  
 
Ezért is van itt ez a kép. Jézus lectióban felolvasott példázatában a király hív 
lakomájára, ahol minden készen van előre, bőségesen megterített asztalok, ahol 
jól lehet lakni. Ez itt a menyegzői lakoma, ahova nemcsak mint vendégek 
vagyunk hivatalosok, hanem mint maga a mennyasszony, a leendő feleség, aki 
örökre vele lehet szerető társával.  
 
Az egyháznak a képe ez, az elhívottaké, a választottaké. Isten hív minket, 
magához életközösségre hív. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 
és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket. Nem kevesebbel akar minket 
megajándékozni, mint a vele való elválaszthatatlan és elszakíthatatlan 
közösséggel. Kevesebb nem is elégít ki minket. Nem egyszeri találkozást akar 
velünk, hanem velünk akar élni. Mert egy lakoma után újra éhes lesz az ember. 
Ha egyszer jóllakott, megismerte, milyen a finom ételeknek az íze, akkor vágyik 
a folytatásra, mert újra éhes lesz. Ez az élő kapcsolat megvolt ott az Éden 
kertjében, de megszakadt a bűnesetkor, és az ember elveszítette az életet. 
Messzire vagyunk Ő tőle, és boldogtalanok vagyunk Ő nélküle, sokszor 
fáradtak, hajszoltak, kiégettek, nyugtalanok, gondterheltek vagy üresek és 
betegek. Isten nem követel tőlünk, nem akarja fejünkhöz vágni bűneinket, 
hitszegéseinket – bár megtehetné jogosan. De nem ezt teszi, hanem adni akar, 
megajándékozni akar önmagával, hogy teljes életet éljünk, hogy örök életünk 
legyen és bővölködjünk. Örüljünk tehát és örvendezzünk, mert ez életlehetőség 
mindegyikünknek!  
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De kikből lesz az Ő mennyasszonya? Kik azok, akiknek Ő megkérte a kezét? 
Sok fiataltól hallottam már, hogy majd én eldöntöm, hogy kihez megyek hozzá 
vagy kit veszek el feleségül. Ez magánügy, ebbe ugyan ne szóljon bele senki 
sem, még az Atya Úristen sem! Igen ez valóban fontos kérdés. Az Igénk alapján 
úgy áll a helyzet, hogy a vőlegény, Jézus Krisztus kérte meg a kezünket, Ő hív 
minket erre, Ő szólít meg. Sokszor szólít, igéivel szólít, embereken keresztül 
szólít. Akaratunkat célozza meg, sőt éleszti fel, hiszen nélküle nem megy 
nekünk az akarás sem, bénák és tehetetlenek vagyunk. A mellette való döntésre 
hív mindegyikünket, kivétel nélkül.  
 
Boldog ember az, aki enged a hívásának. Azt Ő átformálja, boldoggá is teszi. A 
döntést nekünk kell meghozni, az igent nekünk kell kimondani mellette, mert 
helyettünk nem fog Isten dönteni, csak felkínálja a lehetőséget. A keresztség 
kérdés-felelete csengett vissza a fülemben, amiben a szülők, keresztszülők arra 
tesznek fogadalmat, hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy majd 
felnőve ő maga tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről. A 
keresztség olyan eljegyzésféle, amiben ott van a lehetőség, de neki magának is 
meg kell hozni a döntést. Ezt nem spórolhatjuk meg; ezt a döntést senki nem 
fogja meghozni helyettem, sem a szüleim, sem a lelkészem, sem senki más.  
 
A baj ott van, hogy mi mást akarunk, más vőlegényt képzelünk el magunknak. 
Az igaz, hogy erről a vőlegényről azt írja az ige, hogy nem volt néki alakja 
kívánatos, utált és emberektől megvetett volt, fájdalmak férfia és betegség 
ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtettük, utált volt és nem gondoltunk vele. A 
vőlegény az értünk kereszten megáldozott Bárány. Magát is annak mondja az 
evangéliumokban, Keresztelő János is így mutatja be őt, magát pedig mint a 
vőlegény barátját. Vannak írásmagyarázók, akik vitatják a mennyasszony 
kilétét, és azt tartják, hogy az egyedül Izrael népe. Viszont a 2. Korinthusi 
levélben (11,2) ezt olvassuk: Eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint 
szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé – mondja Pál apostol a korinthusi 
gyülekezetről, ahol mindenféle népek voltak.  
 
Bűnös nő, samáriai asszony, Zákeus a vámszedő, gadarai megszállott…. A sort 
lehet folytatni, így még mi is beleférünk: jöhetnek a jöttmentek. 
 
Azért is van a nagy öröm a mennyben, mert végre a mennyasszony elkészült. 
Eddig rá kellett várni. A mennyasszonynak viszont fel kell készítenie magát a 
nagy találkozásra, mert akárhogyan nem állhat a vőlegénye elé. Mostanában 
Eszter könyvét tanulmányozzuk a csütörtöki bibliaórákon. Abban láthattuk, 
hogy Esztert egy álló esztendeig szépítették, kenegették, hogy alkalmas legyen 
arra az estére. A mennyasszonynak fel kell öltöznie tiszta, ragyogó gyolcsba, 
mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Az Ószövetségben a papi 
ruházatba beletartozott a gyolcs is. A mennyasszonynak ez az öltözet 
megadatott. Csakúgy, mint Jézus példázatában, ahol a meghívottak kapják a 
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fehér ruhát. Ott is van, aki ezt nem akarja elfogadni, mert büszkébb annál, mert 
azt hiszi balgán, hogy a sajátja is elég jó az alkalomra.  
 
Pedig a mi emberi teljesítményünk, erőlködésünk, akarásunk soha nem lesz elég 
jó, nem mérhető fel Ő hozzá. Ez a ruha ajándék, nem tőlünk van, nem mi 
érdemeltük ki. El kell ismernünk, hogy nekünk bizony nem megy, nem vagyunk 
elég jók – de nem is erről szól az Isten és az ember kapcsolata. Milyen 
kegyelem, hogy nem erről szól! Emberi viszonylatokban méricskélünk, elég jó 
vagyok-e neki, vagy hogy a másik megfelel-e nekem vagy sem, méltó-e hozzám, 
elég szép-e, elég csinos-e stb.  
 
Itt elfogadásról és ajándékról, szeretetről van szó, nem megfelelésről vagy 
alkalmasságról. A ruha tökéletesen tiszta, nincs rajta semmi folt, tökéletesen 
illik a mennyasszonyra, rá van szabva. Isten elkészítette a mi igazságunkat, 
megigazulásunkat. Ez az üdvösség ruhája, amibe már itt a földön fel szeretne 
minket öltöztetni Urunk. Fehér ruha, az előre elkészített jócselekedetek, 
amikben járhatnánk. Hitben járunk, a jót, amit teszünk, azt is hittel értjük meg és 
a Lélek által tesszük meg.  
 
Az üdvösség nem a cselekedeteknek, hanem a hitnek a jutalma. Odaát számot 
adunk Istennek mindenről, amit csak tettünk, és akkor mindenkinek Istentől lesz 
dicsérete. A mennyasszony itt a földön készül el, de odaát lesz teljessé, amikor 
megkapja jutalmát is, ami ékesíti. Itt a földön lehet, hogy nem látszik szépnek. 
Egyik énekünk így mondja róla: meghajszolt, megvetett. Emberi szemmel 
szemlélve tökéletlen, de mégsem az.  
 
El tudjuk-e azt mondani, hogy mi készen vagyunk? Tudom, hogy csak ama 
napra leszünk készen, de törekedhetünk arra, hogy szívünk mindig készen 
legyen megállni Ő előtte, számot adni. Erre a felkészülésre adatott nekünk a 
földi életünk. Levetkőzzük azt, ami régi, az óember, és felöltözzük az újat, a 
Krisztust, azaz az eredeti képnél maradva, úgy élek, hogy életemen meg is 
látsszék az, hogy kinek mondtam igent és azután az életem termi a jó 
gyümölcsöket is.  
 
Az angyal parancsot ad a hallottak megírására: Boldogok azok, a kik a Bárány 
menyegzőjének vacsorájára hivatalosak! Ezek az Istennek igaz beszédei. 
Boldogok, akik meghallják a hívást, akik nem keresnek kifogásokat, 
mentségeket, hanem örömmel tudnak engedelmeskedni. Azért is öröm, mert 
végre eljött ez az idő! Sokat kellett várni rá, mert a mennyasszony késett, nem 
volt még készen. Isten ránk vár, hogy könyörüljön rajtunk, ránk vár, mert nem 
akarja, hogy elvesszünk. Amíg egyetlen híja is van az üdvözültek seregének, a 
megváltottak számának, addig nem zárja be az ajtót.  
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Jaj annak az embernek, aki kívül marad, aki nem fogadja el a hívást! Az 
elveszett, hiába van meg mindene itt a földön. Az utólag hiába zörget, mert 
nincs több lehetősége. Aki hisz, annak örök élete van, aki nem hisz, az 
elkárhozik. Ez is benne van az Ige üzenetében.  
 
János apostol leborul az angyal előtt, és imádni akarja őt. Az angyal ezt nem 
engedi meg, mert az imádat egyedül Istent illeti meg, a Bárány méltó rá egyedül. 
Nagy veszély az, hogy mi is elvétjük, hogy egy közvetítőt kezdünk el imádni, 
dicsérni. Figyelmeztetés ez is, hiszen a Bárány menyegzőjénél már ott vagyunk 
a cél előtt. Azt hihetnénk, hogy ott már nem lehet elvéteni. Az angyal segít, 
amikor a figyelmet újra Istenre irányítja. Ez az igeszakasz is arra való, hogy a mi 
figyelmünket is egyedül Krisztusra irányítsa.  
 
Mit jelent nekünk Krisztus meghívása? Boldoggá tesz-e minket, hogy az övéi 
lehetünk? Ez a lakodalom mennyei lakodalom, ott lesz majd teljessé az 
örömünk. De hiszem, hogy már itt részesedhetünk ebből, hiszen ezt a földi életet 
is már Vele élhetjük át.  

 
Imádkozzunk!  
 
Köszönjük azt, drága Urunk, hogy a Bárány menyegzőjére hívsz, és nem is 

akárhogyan, hanem úgy mint a tieidet. Úgy mint a gyülekezetet, mint a Te 
menyasszonyodat. Köszönjük, Urunk, hogy ez egészen általad van, és nem a mi 
alkalmatlan voltunk szerint. Hiszen látod, hogy mi nem vagyunk erre 
alkalmasak. Te vagy az, Aki kegyelmesen munkálkodsz bennünk, Lelked által, 
és hisszük, valljuk: ezeken az Igéken keresztül is hívsz. Urunk! Munkáld 
bennünk az akarást, munkáld bennünk az engedelmességet, a Melletted való 
döntést: egyszer is, meg állandóan is! Dicsérünk a fehér ruháért, hogy Tőled 
van, hogy nem magunknak kell megépíteni életünket, hanem Te vagy az, Aki 
mindent újjá teszel. És Te vagy az, Aki mindent elkészítesz előre, amelyben 
járhatunk. Köszönjük azt, drága Urunk, hogy boldog nép lehetünk. Köszönjük 
azt, hogy nagy Király vagy, és mi úgy élhetünk, hogy mindent Tőled kérünk és 
várunk. Urunk! Így visszük Eléd a mi országunkat: könyörülj meg rajta! 
Könyörülj országunk vezetőin! Hisszük, hogy valami miatt Te állítottad őket 
oda. Urunk! Ha változást akarsz, hadd jöjjön az is a Te kezedből, és hadd legyen 
jobb. Könyörülj, Urunk népünkön, hogy tudjunk Téged megismerni, Melletted 
dönteni, az életünkben is jó döntéseket hozni! Könyörülj, Urunk, a 
gyülekezeten, az Újpest-Belsővárosi gyülekezeten, hogy majd fenn, a mennyben 
is együtt dicsérhessünk és zenghessünk halleluját, nem csak itt, a földön! Segíts 
Urunk abban is, hogy vigyázzunk arra a fehér ruhára, amit Te adsz! Hogy az 
életünk egyedül Téged dicsérjen a hétköznapokban is, apró dolgainkban, a 
családban, a munkahelyen is. Urunk! Eléd visszük a holnapi ünneplésünket is! 
Urunk! Add, hogy igazából tudjunk Rád figyelni ebben is! Eléd visszük, Urunk, 
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a gyászolókat, a sírókat, akiknek fájdalmuk van, akiknek hiányuk van. Te töltsd 
be az ő életüket! Te gyógyítsd az ő sebeiket! A régi sebeket is, Urunk, Te 
gyógyítsd be, hogy ne fájjon, hogy Hozzád vigyen közelebb ez is! És áldd meg, 
kérünk, a csendben elmondott imádságunkat is! …. 

Ámen.  
 
 
HEIDELBERGI   KÁTÉ   XL. ÚRNAPJA  
 

 
105. Mit kíván Isten a hatodik parancsolatban?  
Azt, hogy felebarátomat sem gondolatban, sem szóval vagy a 

magamviseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, 
gyalázattal ne illessem, ne gyűlölködjem, ne sértsem meg. vagy meg ne öljem;  

- hanem minden bosszúvágyat irtsak ki magamból, saját magamban se 
tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelembe. Ezért viseli a világi 
felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza.  

(1Móz 9,6;  Zsolt 55,22; 57,5; 59,8;  Péld 16,27;  Jer 18,18;  Zak 8,17;  Mt 
5,21;  22;  26,52;  Ef 4,31;  - 3Móz 19,17 -18;  Zsolt 15,1-3;  Mt 5,25;  39; 
18,35;  Róm 12,19;  Ef 4,26;  1Th 5,15; 1Pt 3,9;  Mt 4,7;  Róm 13,14; 14,17;  Ef 
5,29;  - 1Móz 9,6; 2Móz 21,14;  Mt 26,52;  Róm 13,4).    

 
106. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van-e szó ebben a 

parancsolatban?  
A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy Ő 

a gyilkosságnak még a gyökerét. úgymint az irigységet, haragot, gyűlöletet, 
bosszúvágyat is gyűlöli és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti.  

(1Móz 37,4; 11; 18; Péld 14,30; Róm 1,29; 1Kor 13,4; Gal 5,26; 1Pt 2,1; 
Ef 4,26; 31; Kol 3,8; Jk 1,19; Péld 10,12; 1Jn 2,9; 11; Róm 12,19; 1Th 5,15; 1Pt 
3,9; Mt 5,22; 1Jn 3,15).    

 
107. De elég-e az, ha felebarátunkat az említett módon meg nem öljük? 

Nem elég; - mert amikor Isten az irigységet, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, 
ezzel már azt kívánja, hogy szeressük felebarátunkat, mint magunkat,  

- iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és 
szívességgel viseltessünk,  

- kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk és még ellenségeinkkel is jót tegyünk.  
(3Móz 19,18;  Mt 7,12; 22,39;  Mt 5,9;  Róm 12,18;  Gal 6,1-2;  Ef 4,1-3;  

Kol 3,12-13;  15;  Ézs 58,7;  Mt 5,7;  Lk 6,36;  Róm 12,10;  15;  2Móz 23,5;  
Péld 24,11;  Péld 25,21-22;  Mt 5,44-45;  Róm 12,20).   


