
'HASZNÁLATI UTASÍTÁS' AZ ÉN
NAGYBÖJTÖM

Egy olyan útlevelet tartasz a kezedben, amely
nagyböjti kalandra hív téged. Jézus búcsúbeszédét

átelmélkedve és azzal kapcsolatos kihívásokat
teljesítve juthatsz el az úticélhoz, a Feltámadottal való

találkozás belső öröméhez!
Indulj el! Ő vár rád! 

ÚTLEVÉL EGY NAGYBÖJTI
UTAZÁSHOZ

Az útlevélen egy-egy szentírási részt találsz
minden napra. 
Az alábbi QR-kódot beolvasva egy tábla
fog megnyílni, ahol az egyes részekhez
találsz egy-egy feladatot, kihívást.
Teljesítsd őket, küldd be a megoldásokat!

Ha elakadtál, kérhetsz segítséget a
kateketika@varad.org címen.

A legkreatívabb, a legszorgalmasabb és a
legkitartóbb bekapcsolódók jutalomban
részesülnek.
Aki nem szeretné teljesíteni a kihívásokat
annak is ajánljuk ezt az útlevelet, hogy a
benne levő szentírási részek
átelmélkedésével haladjon saját
nagyböjti útján.



02.22. - Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! 
 Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek
nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én
vagyok.
02.23. „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak
általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.
02.24. - Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi
végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz...
02. 25. - ...mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek,
hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.
02.26. - Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más
vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.
02.27. - A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit
majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat
mindent, amit mondtam nektek.
02.28. - Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek,
ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. 
03.01. - Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely
nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még
többet teremjen.
03.02. - Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát
bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak
ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem
03.03. - Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő
termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint
a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég.
03.04. - Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
03.05. - Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
szeretetemben.
03.06. - Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
03.07. - Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök
teljes legyen.
03.08. - Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.
03.09. - Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.
03.10. - Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem
mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
03.11. - Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek
benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s
hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
03.12. - Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!
03.13. - Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Ha
a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Mivel nem vagytok a világból
valók, hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyűlöl benneteket a világ
03.14. - Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság
Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; 
03.15. -  ...de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok.

03.16. - Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek: Hova mégy? Inkább
szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondtam. De az igazságot mondtam: Jobb nektek,
ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló.  
03.17. - Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az
igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához
megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett.
03.18. - Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön
az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. 
03.19. - Bizony, bizony, mondom nektek: Ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog.
Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik. Az asszony is szomorú, aki szül, mert
elérkezett az órája. Amikor azonban megszületik a gyermeke, azon való örömében, hogy
ember született a világra, nem gondol többé a gyötrelmeire.
03.20. - Így most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a
szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki.
03.21. - Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes
legyen. 
03.22. - Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itthagyom a világot, és visszatérek az
Atyához.”
03.23. - Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban
üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.
03.24. - E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott:
03.25. - „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged
03.26. - Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet
adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus
Krisztust.
03.27. - Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad,
elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben,
amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett.
03.28. - Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid
voltak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit
nekem adtál, tőled van. 
03.29. - A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban
elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.
03.30. - Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert
a tieid – hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém –, és én megdicsőültem
bennük.
03.31. - Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek
hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek,
mint mi. 
04.01. - Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a
gonosztól.
04.02. - Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a
világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek
legyenek az igazságban.
04.03. - De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.
04.04. - Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s
lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, 
04.05. - mivel már a világ teremtése előtt szerettél.
04.06. - Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy
te küldtél. 
04.07. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel
szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”


