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„És leborula a huszonnégy vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, aki a királyiszékben ül vala, 
mondván: ámen, aleluja! És a királyiszéktől szózat jöve ki, amely ezt mondja vala: dicsérjétek a mi 
Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok! És hallám mint egy 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 nekem: írd meg: boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára 
hivatalosak. És monda nekem: ezek az Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai előtt, hogy 
imádjam őt, de monda nekem: meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, 
akiknél a Jézus bizonyságtétele van, Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. És 
látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és 
Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok 
korona, az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala 
öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, 
fehér tiszta gyolcsba öltözve.”  
 
Zsoltárok 45,2-15 
„Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. 
Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. 
Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet. És ékességedben haladj diadallal az 
igazságért, a szelidségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. […] Szereted 
az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. 
Mirrha, áloe, káciaillatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vídámitnak téged. 
Királyok lányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban. Halld csak leány, nézd 
csak, hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kivánja, hiszen 
urad ő, hódolj hát neki! […] Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van ruhája. Hímes 
öltözetben viszik a királyhoz, szűzek vonulnak utána, az ő társnői, néked hozzák őket" 
 

A Jelenések könyvéből ez az Ige nagy bátorítás a mi számunkra, mert eljön az idő, amikor az itt 
leírtak megtörténnek: „Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány 
menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzön tiszta és ragyogó 
fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei” (7-8. v.). Helyesebben, a fehér 
gyolcs a szentek igazságai.  

Amikor az Úrhoz jövünk, akkor az Úr Jézus Krisztus lesz a mi igazságunk, és felöltözzük Krisztust, 
és ennek az igazságnak köszönhetően állhatunk meg Őelőtte. Az egy dolog, amit a hitéletem elején 
megtanultam, hogy jöjjek az Úrhoz úgy, ahogy vagyok. Tehát annak alapján, hogy hittünk és Krisztus az 
életünkbe költözött, mi most is emelt fővel állhatunk az Úr előtt. Krisztus a mi igazságunk. De van 



ennél több: „…boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak…” (9. v.). Ezek 
szerint vannak közöttünk bizonyos kiváltságosak, akik meghívottak a Bárány menyegzőjének 
vacsorájára? Nem testvérek! Mi mindnyájan meghívottak vagyunk. 

De mi történik? A 45. zsoltár egy prófécia. Felöltöztük Krisztust, Krisztus lett a mi igazságunk. 
De van valami, és ez a leglátványosabb dolog, ami velünk megtörténhet. A zsoltárban olvastunk az 
öltözetről. Nem is tudom, hogy milyen kifejezést használhatnék, de megpróbálom elmagyarázni. 
Tudjátok, a Sátorban a szent hely és a szentek szentje közé készített függöny lenből készült. Volt egy 
alap lenből, és arra lettek ráhímezve a kérubok. Ez egy rejtett munkáról szól, ami nemcsak az, hogy mi 
Krisztusba (Aki a mi életünk) vagyunk felöltözve. Mert a 7. és 8. vers szerint a menyasszony elkészült, 
ami viszont a szentek igazságai. Ez a himzőmunka nagyon aprólékos, időigényes munkálat. A Szent 
Szellem a mester, és ezt ő végzi. 

De Testvérek! Ő nem végzi ezt a munkát a mi hozzájárulásunk nélkül. Ez nem valami 
mechanikus dolog, ami automatikusan megtörténik. Ez hosszú idő. Természetes, hogy amikor „az a tű” 
beléd hatol, az fájdalmas, és nekünk néha úgy tűnik, hogy az Ő módszere nagyon kemény. Lehet, néha 
azt gondoljuk: miért éppen velem történik ez? Most rajtad van a sor, hogy légy kihímezve, hogy 
Krisztus formálódjon ki a te életedben. 

Ez a szó: a szentek igazságai, amelyek nekünk tulajdoníttatnak, valójában Krisztus, Aki bennünk 
kiformálódik. Nap mint nap ez a munkálat zajlik bennünk. Nap mint nap Ő azt tartja szem előtt, hogy a 
menyegzői ruha elkészüljön. „Halld csak leány, nézd csak, hajtsd ide füleidet, feledd el népedet és 
atyád házát,…” és AKKOR, a király csodálni fogja szépségedet. 

Tudjátok, hogy az Ószövetségben van egy világos és szuggesztív kép. Amikor a damaszkuszi 
Eliézer elment, hogy feleséget keressen a gazdája fiának, Nákhor házához jutott. A kútnál találkozott 
Rebekával, és végül elment hozzájuk, és ott beszélgettek. Eliézer nagyon örült, leborult és hálát adott 
Istennek, és elkezdett beszélni gazdájának a fiáról. Többen voltak ott jelen: az anya, Lábán és Rebeka. 
Úgy tudta őt bemutatni, hogy Rebekának a szívét megragadta ez a beszámoló. Még Nákhort is 
megérintette, aki nagyon anyagias volt, és Rebekának az anyja is csodálkozott. De Rebekának 
különösen megérintette a szívét. Amikor másnap felkeltek, azt mondta Lábán és az anyja: maradjon 
még tíz napig itthon Rebeka. Eliézer azt felelte: ne késleltessetek. És odahívták Rebekát és 
megkérdezték: akarsz elmenni ezzel a férfiúval? Igen, elmegyek. Ott egy nagy távolságról volt szó. Ez 
azt jelentette, hogy ez a tartomány valahol Szíriában volt, és onnan visszatértek Bér-Sebába, ami Izráel 
déli részén van. Az ő szívét megérintette valami. Ezért írja a 45. zsoltár 11. verse: halld csak leány, nézd 
a te szerelmesedet, hallgasd az ő hangját, és akkor a szíved annyira telve lesz az Úrral, hogy elfelejted a 
te népedet, elfelejted az atyád házát, és a szíved telve lesz Vele, és AKKOR a király megkívánja a te 
szépségedet. Ez - hogy kilépjünk önmagunkból, hogy magunktól megszabaduljunk - egy nagy 
munkálat. Testvérek, ne bátortalanodjunk el, ez nem a mi munkánk. 

De miben áll a mi közreműködésünk? Mit mondott Rebeka? El akarsz menni ezzel a férfiúval? 
Igen, elmegyek. Akarunk közreműködni Ővele. Igazat adunk Őneki. Megítéljük magunkat, és így 
megyünk tovább. És Őrá tekintünk. A szívünket megérinti, telve leszünk Vele. És lassan-lassan, nap 
mint nap hímződik ez az esküvői ruha az életünkben. Ne gondoljátok, hogy eltelik egyetlen nap is, 
amikor nem ez történik. Folyamatosan megy ez a munka, Krisztus megtestesülve, beleszőve a mi 
életünkbe. Nem tudom, hogy miként történik ez, de amikor ez történik, tudjátok mit fogunk 
észrevenni? Ha az emberek meglátnak, ezt mondják: ez nem ő. Ő nem ilyen volt. Krisztus teljesen 
kiformálódik bennünk. 

Ami különös módon megérintett,: hogy „…felöltözzön tiszta és ragyogó fehér gyolcsba…”. (19, 
8). Nemcsak tiszta, nemcsak erkölcsös, hanem ragyogó. Nem valami szürke, hamuszínű. Kell, hogy a mi 
életünk ragyogjon. A körülöttünk levő emberek Krisztust kell, hogy lássák bennünk. Testvérek, 



lehetséges, hogy ez a munka megtörténjen? Szeretném ma azoknak mondani, akik elbátortalanodtak: 
ne legyetek elbátortalanodva. Imádkozzatok, hogy tudjatok Rá tekinteni. Olvassátok az Ő életét, és 
látni fogjátok, hogy milyen életet élt Ő itt a földön. Ragyogott, messziről ragyogott. Ez a Krisztus akar 
megtestesülni a mi lényeinkben. Nem csak felöltözzük Őt, mint a mi igazságunkat, amelyben 
megállhatunk Őelőtte (Isten Krisztust látja), ez több ennél. Ő legyen teljesen kiformálódva a mi 
életünkben.  

Testvérek, az Úr munkálkodjon és imádkozzunk, hogy láthassuk Őt, és a szíveinket megragadja 
éppen úgy, mint Eliézer, aki a Szent Szellem előképe. Ő tudta, hogyan beszéljen a gazdája fiáról, hogy 
Rebeka szívét megnyerje. Hagyjuk, hogy a Szent Szellem munkálkodjon a mi szíveinkben, mert a mi 
szívünk sokszor más irányba hajlik, mert sok mindennel foglalatoskodunk. Az Úr áldjon meg 
mindnyájunkat! Ámen. 

 
 

 


