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I. 
János 14:1-29 

[:30] Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. 

Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam 

volna néktek. [1:00] Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.  És ha majd 

elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; 

hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.  [1:34] És hogy hová megyek én, tudjátok; 

az útat is tudjátok.  
 

Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon 

tudhatjuk azért az útat? 

[2:08] Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet 

az Atyához, hanemha én általam.  Ha megismertetek volna engem, megismertétek 

volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt. 

 

[2:45] Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk! 

Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg 

engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: 

Mutasd meg nékünk az Atyát?  
 

Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az 

Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem 

magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, õ cselekszi e dolgokat. 

Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha 

pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem.   

[3:34] Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd 

azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik 

azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.  És akármit kértek majd az én 

nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban.  Ha valamit 

kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. 

[4:10] Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.  És én kérem az 

Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.  
 

Az 

igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja õt és nem 

ismeri õt; de ti ismeritek õt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 

Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. 
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[5:00]  Még egy kevés idõ és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: 

mert én élek, ti is élni fogtok.  Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én 

Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.  A ki ismeri az én 

parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt 

szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.  Ha valaki 

szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz 

megyünk, és annál lakozunk.  
 

A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én 

beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a 

ki küldött engem. 

[5:45] Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.  
 

Ama vígasztaló pedig, a 

Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd 

titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.  Békességet 

hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a 

mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!  Hallottátok, hogy 

én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, 

örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám 

nagyobb nálamnál.  És most mondtam meg néktek, mielõtt meglenne: hogy a 

mikor majd meglesz, higyjetek. 

fine 
 

 

II. 
 

János 15:1-6; 9-13 

[:00] Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõmûves. 

Minden szõlõvesszõt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt 

pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. 

Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. 

[:30] Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szõlõvesszõ nem 

teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szõlõtõkén marad; akképen ti sem, 

hanemha én bennem maradtok. En vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: A ki én 

bennem marad, én pedig õ benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkü? l 

semmit sem cselekedhettek. 

[1:04] A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok 

meg ebben az én szeretetemben. 
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[1:19] Ha [a]z én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én 

szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és 

megmaradok az õ szeretetében. 

[1:34] Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és 

a ti örömetek beteljék.  Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a 

miképen én szerettelek titeket.  Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha 

valaki életét adja az õ barátaiért. 

  segue to 3
rd
 movement 

 

III. 

 
Zsoltárok 18:2-7, 18-19, 31-33; 19:1-2, 7-11 

[:00] Szeretlek Uram, én erõsségem! (sf) Az Úr az én kõsziklám, (sf) váram és 

szabadítóm; (sf) az én Istenem, (sf) az én kõsziklám, (sf) õ benne bízom: az én 

paizsom, idvességem szarva, menedékem. 

[:20] Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, (sf) és megszabadulok 

ellenségeimtõl. (sf) Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek 

engem.  A Seol kötelei vettek körül; a halál tõrei fogtak meg engem. 

[:49] Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat 

meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe.  

[:55] Megszabadított engem az én erõs ellenségemtõl, s az én gyûlölõimtõl, a kik 

hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az 

én támaszom. 

[1:02] És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. 

[1:02] Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk õ 

mindazoknak, a kik bíznak benne. Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda 

kõszikla a mi Istenünkön kivül? 

[1:33] Az Isten, a ki felövez engem erõvel (sf) , és tökéletessé teszi útamat (sf) 

[1:54] Az egek beszélik Isten dicsõségét (sf), és kezeinek munkáját hirdeti az 

égboltozat.(sf) 

[2:23] Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak 

bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyût. (sf) Az Úrnak rendelései 
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helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja 

a szemeket. 

[2:38] Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei 

változhatatlanok s mindenestõl fogva igazságosak.  

[2:54] Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a 

méznél, még a színméznél is. 

Zsoltárok 20:1-8 

[3:01] Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; [3:21] oltalmazzon meg 

téged a Jákób Istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyrõl; és a 

Sionból támogasson téged. [3:50] Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és 

a mi Istenünk nevében zászlót [lobogtassunk:] teljesítse az Úr minden kérésedet! 

Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja õt szent egeibõl 

jobbjának segítõ erejével. [4:34] Ezek szekerekben, amazok lovakban [bíznak;] 

mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevérõl emlékezünk meg. 

Máté 26:45-51; 58-64  

[5:09] Ekkor méne az õ tanítványaihoz, és monda nékik: 
 
Keljetek fel, menjünk! 

Ímé elközelgett, a ki engem elárul. 
 
És még mikor beszél vala, ímé Júdás, egy a 

tizenkettõ közül, eljöve és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a 

fõpapoktól és a nép véneitõl. 

[5:29] Mindez pedig azért lõn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor 

elhagyák õt a tanítványok mind, és elfutának. 
 
Péter pedig követi vala õt távolról 

egész a fõpap pitvaráig;  

[6:01] A fõpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot 

keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék õt; És nem találának.  

[6:40] És fölkelvén a fõpap, monda néki: Semmit sem felelsz-é? Micsoda 

tanúbizonyságot tesznek ezek ellened?  Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a 

fõpap, monda néki: Az élõ Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg 

nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia? 

Monda néki Jézus: Te mondád. Sõt mondom néktek: Mostantól fogva 

meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljõni az 

égnek felhõiben. 

fine  


