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 Nagycsütörtök 
 

Jézus megígéri a mennyei hazát. 
141„Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is 

higgyetek. 2Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, 

hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. 3Ha aztán elmentem, helyet 

készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol 

én vagyok. 4Hiszen ismeritek az utat oda, ahová megyek.” 5„Uram, jegyezte meg 

Tamás, nem tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” 6Jézus így szólt: „Én 

vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam. 7Ha 

ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és 

látjátok őt.” 8„Uram, szólt közbe Fülöp, mutasd meg nekünk az Atyát! Ez elég 

nekünk.” 9Jézus így válaszolt: „Már oly régóta veletek vagyok és nem ismersz engem, 

Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: mutasd meg nekünk 

az Atyát? 10Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem? A tanítást, 

amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki 

bennem van. 11Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha 

másért nem, legalább tetteimért higgyetek. 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

Jézus megígéri a Szentlelket. 
12Bizony, bizony mondom nektek: aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja 

végbevinni, amiket én magam teszek, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én 

az Atyához megyek. 13Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, 

hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. 14Ha pedig tőlem kértek valamit nevemben, azt 

is meg fogom tenni. 15Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. 16Én pedig 

kérni fogom az Atyát, és más Vígasztalót ad nektek: az igazság Lelkét, aki 

mindörökké veletek marad. 17A világ nem kapja meg őt, mert nem látja és nem ismeri; 

de ti ismeritek, mert bennetek lesz. 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

Egyesülés Jézussal. 
18Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. 19Rövid idő még, és a világ nem lát 

engem többé. De ti láttok engem, mert én élek és ti is élni fogtok. 20Azon a napon 

megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek. 21Aki 

ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám 

is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is és kinyilatkoztatom magamat neki.” 22Júdás, 

nem a karióti, itt közbeszólt: „Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod 

kinyilatkoztatni magadat és nem a világnak?” 23Jézus tovább folytatta: „Aki szeret 



engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne 

fogunk lakni. 24Aki nem szeret engem, tanításomat nem tartja meg. A tanítás, amit 

hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

Krisztus békéje. 
25Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek voltam. 26A Vigasztaló pedig, akit az 

Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek. 27Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem 

úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne is 

szorongjon! 28Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: elmegyek, de majd visszajövök 

hozzátok. Ha szeretnétek engem, csak örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, 

mert az Atya nagyobb nálam. 29Előre megmondtam, mielőtt megtörtént volna, hogy 

amikor megtörténik, higgyetek. 30Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ 

fejedelme; 31rajtam ugyan nincs hatalma, csak így tudja meg a világ, hogy szeretem az 

Atyát, és úgy cselekszem, amint meghagyta nekem az Atya. Keljetek föl, menjünk 

innét!” 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

Jézus az igazi szőlőtő. 
151„Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely 

nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, a gyümölcshozót pedig megtisztítja, 

hogy még többet teremjen. 3Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás 

hatására. 4Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző 

sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 

maradtok bennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én 

őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek. 6Aki nem marad 

bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és 

elég. 7Ha bennem maradtok és tanításom tibennetek, kérjetek, bármit akartok: 

megkapjátok. 8Az dicsőíti meg Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok és így 

tanítványaim lesztek. 9Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. 

Maradjatok meg szeretetemben. 10Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok 

szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait és szeretetében 

maradok. 11Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek és 

örömötök ezzel teljes legyen. 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

A szeretet parancsa. 
12Ez az én parancsom: szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek 

titeket. 13Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. 14Ti 



barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. 15Már nem mondalak 

titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak 

titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. 16Nem ti 

választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy 

munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad 

nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ez az én parancsom: szeressétek 

egymást! 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

A világ gyűlölete. 
18Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt nálatok. 19Ha a világból 

volnátok, a világ mint övéit szeretne titeket. De mivel nem vagytok e világból valók – 

hiszen kiválasztottalak titeket a világból –, gyűlöl titeket a világ. 20Emlékezzetek 

vissza a tőlem kapott tanításra: nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, 

titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is 

megtartják. 21Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött 

engem. 22Ha nem jöttem volna és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük, így 

azonban nincs mentségük bűneikre. 23Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. 24Ha 

nem vittem volna végbe köztük olyan tetteket, amilyeneket senki más nem 

cselekedett, nem volnának vétkesek. Most azonban látták ezeket és mégis gyűlölnek 

engem is, meg Atyámat is. 25De teljesednie kellett a jövendölésnek, amely 

törvényükben olvasható: ok nélkül gyűlöltek engem. 26Amikor eljön a Vigasztaló, akit 

az Atyától küldök nektek, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő tanúságot tesz 

rólam. 27Ti is tanúságot tesztek rólam, hiszen kezdettől velem vagytok. 

161Ezeket mondtam nektek, hogy meg ne botránkozzatok. 2Ki fognak zárni titeket a 

zsinagógákból. Sőt eljön az óra, mikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy 

szolgálatot tesz Istennek. 3Így tesznek veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem 

engem. 4Azért mondtam ezeket, hogy mikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy 

előre megmondtam nektek. Kezdetben nem mondtam ezeket, hiszen veletek voltam. 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

A vigasztaló Szentlélek. 
5Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Közületek senki sem kérdi tőlem: hová 

mégy? 6de mivel ezeket mondtam, szomorúság tölti el szíveteket. 7Ám én az igazságot 

mondom: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön 

el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt hozzátok. 8Amikor eljön, akkor majd 

meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. 9A bűnről: mert nem hittek 

bennem. 10Az igazságról: mert az Atyához megyek és már nem láttok engem. 11Az 

ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték. 12Még sok mondanivalóm volna, nem 

vagytok azonban elég erősek. 13De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a 



teljes igazságra. Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, amit hall, és a 

jövendőt jelenti ki nektek. 14Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit 

kijelent nektek. 15Minden, ami Atyámé, az az enyém. Azért mondtam, hogy az 

enyémből kapja, amit kijelent nektek. 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

A viszontlátás vigasztaló reménye. 
16Rövid idő és már nem láttok engem, ismét rövid idő és viszontláttok engem, (mert 

az Atyához megyek).” 17A tanítványok közül néhányan így tanakodtak: „Mit akar 

ezzel mondani: rövid idő és már nem láttok engem, ismét rövid idő és viszontláttok 

engem? És: az Atyához megyek?” 18Megjegyezték tehát: „Mit akar ezzel mondani: 

rövid idő? Nem értjük, mit beszél.” 19Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, ezért 

így szólt: „Arról tanakodtok, hogy azt mondtam: rövid idő és már nem láttok engem, 

ismét rövid idő és viszontláttok engem? 20Bizony, bizony mondom nektek: ti majd 

sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok 

örömre fordul. 21Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája, de 

amikor megszülte gyermekét, már nem emlékezik gyötrelmeire, mert örül, hogy 

ember született a világra. 22Ti is most ugyan szomorkodtok, de majd viszontlátlak 

titeket: akkor örülni fog szívetek és örömötöket senki sem veszi el többé 

tőletek. 23Azon a napon nem lesz már kérdeznivalótok tőlem. Bizony, bizony 

mondom nektek: bármit kértek majd nevemben az Atyától, megadja 

nektek. 24Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy 

örömötök teljes legyen. 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  

A búcsúbeszéd befejezése. 
25Ezeket képletesen mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem képletesen 

szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. 26Azon a napon majd az én nevemben 

kértek, és nem mondom majd nektek, hogy én kérem az Atyát értetek. 27Az Atya 

ugyanis szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől 

jöttem. 28Az Atyától jöttem és a világba léptem. Most elhagyom a világot és az 

Atyához megyek.” 29A tanítványok erre megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem 

képletesen. 30Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged, hogy valaki is 

kérdezzen téged. Ezért elhisszük, hogy Istentől jöttél.” 31Jézus Így felelt: „Most 

hisztek? 32Eljön az óra, már el is jött, amikor elszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem 

magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. 33Azért 

mondtam ezeket nektek, hogy békességtek legyen bennem. A világban üldözést 

szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot.” 
Felolvasó: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  

Hívek: Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2,8-9)  


