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Jézus Krisztus Urunk:
Köszöntöm testvéreimet a mai napon, amikor a várakozás ünnepében vagytok jelen,
felkészülve szívvel, lélekkel az Eljövendőre. Hisz a mai nap tanítás1 is erről szólt felétek és
hozzátok. Hisz Keresztelő János, ha egy kicsit korábbi evangéliumi részletet veszünk a
tanításból, akkor tudjuk, hogy előtte úgy van, hogy ő a Pusztában Kiáltó Hang. És mikor
kimennek megnézni, hogy mit csinál ő a pusztában, s azt hitték, hogy ő az, aki talán a Messiás
lenne? De ő elmondja:
– Én nem a Messiás vagyok, én az vagyok, aki előkészítem Számára az utat.
Ma a tanítás azzal folytatódott, amikor meghallotta a csodatételeket, amelyet Jézus
végbevitt, ekkor elküldte két tanítványát, hogy megkérdezzék Tőle, hogy:
– Ő-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?
Akkor Jézus így válaszolt feléjük, hogy:
– Nézzétek meg, hogy éppen most, ebben az időben sokakat meggyógyítottam különféle
bajokból, gonoszokat üldöztem ki a lélekből, vakoknak visszaadtam a látását.
Erre így felelt nekik:
– Ha visszatértek Jánoshoz, mondjátok el számára, mit láttatok, és mit hallottatok.
Mert, ugye, a vakok láttak, a sánták járnak, a gonosz elhagyja a lelket, a halottak feltámadtak, és a szegényeknek hirdetik az Örömhírt. Az Örömhír, amely az eljövendölésről szól
felétek és hozzátok most, a jelenben. Hisz felkészültök az eljövetelre a várakozásban, hogy
ünnepélyesebb legyen a várakozástok, de ehhez jelen van számotokra a fény, a világossága,
majdan a béke, az öröm és a szeretet, amelyet összeköt, hogy számotokra teljes legyen a
várakozás az ünnephez. Mert a fény világosságot nyújt a sötétségben; a béke erőt ad számotokra
a mindennapokban; az öröm megmutatja, hogy nem kell mindig csak aggodalmaskodni és
keseredni; a szeretet pedig a fényt árasztja felétek, hogy az ünnep felkészülése teljes legyen
számotokra, és megadja mindazt, amire vágyakoztok, és amire szükségetek van. Hisz az
Eljövendő, ahogy már tudjátok, eljött. Az Eljövendőre csak ilyenkor emlékeztek, hogy valójában testet öltve jelen van a földön. Hisz, ugye, gyermekként született a földre, s akkor is a
fényt, a világosságot hozta, a fénnyel hozta a békét, az örömöt és a szeretetet, hogy ez által
áraszthassa minden nyitott szívű testvér felé ezeket a kegyelmeket. Hogy ki hogyan készül fel
a kegyelemre, és hogyan fogadja el a kegyelmeket, és hogyan engedi meg, hogy működjön rajta
és benne e kegyelem, ahhoz szintén fontos, hogy érezd e mai tanításnak a mondanivalóját az
Eljövendőben.
Hisz kiről is szól, hogy eljön az Eljövendő?
A Messiás, a Mester, a Názáreti, a Próféta. Hisz mindenki másféleképpen szólította és
szólítja. De az Eljövendőben az Úr Jézust várjátok, aki megszületik e földre gyermekként, hogy
testet öltsön, hogy itt legyen veletek, itt nevelkedjen, és hogy megtapasztalhassa Ő is, veletek
együtt, a földi élet ajándékát, kincseit, örömét, békéjét, szeretetét. De, ugye, jelen van a megpróbáltatás, a fájdalom, a bánat, a szomorúság, hisz ezek is épp úgy jelen vannak, mint ahogy
a kegyelmek. Hisz ezek is kegyelmek, csak ezeket a kegyelmeket néha nem szeretettel, és nem
örömmel fogadjátok el. Nem érzitek, hogy mennyire fontos, hogy ezek is jelen legyenek a
mindennapi életetekben, mert akkor megengeditek, hogy működjön rajtatok, bennetek, és hogy
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változtasson. A változtatás, ami által a szeretet a legfontosabb, de ugyanúgy fontos a fény, a
béke és az öröm. Mert ha nincs béke szívetekben, akkor hogyan akarod elfogadni a felebarátot,
a testvért? Hogyan fogsz felkészülni az Eljövendő érkezésére, ha nincs béke szívedben, a
lelkedben? De ha nincs jelen az öröm, és nem tudsz felkészülni örömmel e kegyelmi ajándék
megjelenésére, amelynek ismét részesévé válhatsz, és érzed, hogy fontos a mindennapi életedben az öröm is, mert az öröm szintén erőt ad szívednek, lelkednek, egész lényednek. És az
örömmel egy kicsit szinte fel tudsz vidulni, és örülni nemcsak önmagadnak, nemcsak felebarátaidnak, nemcsak testvéreidnek, hanem mindabban és mindahhoz, amely körülvesz a jelen
mindennapi életedben.
Mert ha csak a mai helyzetet nézzük, hányan és hányan – néha figyellek benneteket az
engeszteléseiteken, mikor mondjátok a felajánlást – összeszeditek szemeteket, arcotokat,
szátokat, szinte csak „ssss...” Csoda, hogy még Mária, kiválasztott szolga nem szólt: „Most
nyisd ki a szádat, és mondd el kérésedet, mert nem hallom.”
Most a félelem miatt nem mersz szólni, vagy nem hiszed, hogy jelen vagyok, és
meghallgatlak, vagy azt akarod, hogy más ne hallja?
Akkor ne is szóljál, ajánld fel Felém és Hozzám.
De szomorú ez, mikor némely testvérre ránéztek: így áll ott, vagy ül, és mondja el a kérését.
Legyen már bennetek a tanításomnak úgy a jelenléte a felismerésben és az elfogadásában,
hogy: „Megnyitom szívemet, lelkemet, átadom Neked, Feléd, Uram, Jézusom, mert én hiszek,
és bízom Benned.” És nem összeszedett homlokkal, összeszedett szájjal beszélek, hanem érzem
azt, hogy: „Uram, én most Neked beszélek.”
Mert sokan azt hiszitek, hogy kiválasztott Mária szolgának mondjátok. Hisz ő mit mond?
– Kinek van felajánló kérése, fohásza, hálája vagy bármi, amit szeretne megosztani?
A megosztás nemcsak a jelenlévőkre szól, hisz mit mondottam nektek?
Ne szomorkodjatok, ha kevesen vagytok, Én és az Édesanyám veletek vagyok.
Ezt, ugye, egy páran megjegyzik, és mondják, mikor azt szoktátok mondani, hogy: „Kicsi
kört alkotunk.” És akkor valaki azt mondja: „Igen, de jelen lesz az Úr Jézus és a Szűzanya.”
A körben elhiszed, hogy jelen vagyok, de a felajánlásodban valahol, nem tudom, merre
lehetek, még biztos nem értem be Én is a kápolnába, mint néha egyesek.
Tehát ezt tudom mondani számotokra, hogy az örömet add ki önmagadból. Az örömmel
segíthetsz nemcsak magadnak, hanem a felebarátnak, a testvérnek, és itt, mikor egyek vagytok.
Igaz, hogy most azt mondjátok, be kell tartani – Én is ezt mondtam számotokra – azokat
a törvényeket, amelyet kaptok. Hisz hogy mondtam?
Vannak jelen égi törvények, és vannak jelen földi törvények. Most a földi törvények fontosak számotokra, hogy a szerint cselekedjetek, s a szerint vegyetek részt. De amikor nem voltak ezek a törvények jelen, akkor örültetek, ugye, egymásnak, tudtátok köszönteni egymást,
tudtatok egymásra figyelni. Most mindenki szinte saját magával van elfoglalva, nem tud figyelni
néha önmagára, a benső csendjére, a kegyelem szeretetére, hogy ez örömmel érkezik felétek.
Hát most az Eljövendőre készültök, az Eljövendő várakozását fogjátok ülni, örülni. Hát
akkor legyen bennetek öröm. Készüljetek szívvel, lélekkel, mert akkor ez a fény, ami még csak
most világít, ugye, az csak egy kicsi fényt tükröz számotokra. De ha teljes sötétségben vagytok,
akkor látjátok, hogy „már nem veszünk el, mert ez az apró, kis fény ki tud vezetni bennünket”.
És hétről hétre ez a fény erősebb és nagyobb lesz, s ez által árad felétek a fény világossága és a
fény melegsége, hogy most adjátok át magatokat a fény melegségének öleléséhez. Hisz fontos,
hogy érezzétek, hogy „most is valaki átölel, valakinek a szeretetét és az örömét érezzük,
valakinek a melegsége világosságot nyújt számunkra a mindennap jelenlétünkben, a felismerés
elfogadásában”.
És akkor, mire majd az utolsó gyertyafény is meggyullad számotokra, akkor már érzitek:
„Megjött az Eljövendő! Hiszek az Eljövendőben! Látom, most már óriási a fény a világos-
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ságban. Nagy a melegsége, amely erőt ad, ami által tudom, hogy képes vagyok haladni az úton,
és nem akarok elveszni a sötétségben.”
Mert a sötétség, ahogy már régebben is mondottam számotokra, az nem jó tanácsadó,
mert akkor a félelem is megjelenik, s a félelemben az aggodalom. És akkor már nem vagy
teljesen önmagad, mert van, aki gátol, visszahúz, és ami által nem vagy nyitott a fényhez, a
békéhez, az örömhöz és a szeretethez, hogy ez által készen állhassatok az ünnepre. Arra az
ünnepre, amely ismét a szeretetben kegyelmet fog árasztani felétek, átölel benneteket, megerősít e nehéz időszakban is, mert át tudjátok magatokat adni ehhez a kegyelemhez.
Hisz hogy volt a mai tanítás vége?
Mert nemcsak az volt, hogy „amit láttatok és hallottatok, hogy azt adjátok át Jánosnak,
hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztultak, a gonosz lelkeket kiüldöztük, a
halottak feltámadtak”, hanem ebben mi van még?
Hogy a szegényeknek hirdeti az Örömhírt!
Hát az Örömhír jön el most közétek, az öröm, amely ebben a nehéz időben fontos, hogy
egy kicsit szinte felemeljen benneteket, és érezzétek, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok az
Eljövendőben most is eljövök közétek. A fénysugár meleget fog árasztani, a béke megadja,
hogy tudjál békében élni, és elfogadd mindazt és mindazokat, akikre számíthatsz. Az öröm, az
Örömhírben megmutatja, hogy szeretitek egymást, és a szeretet, amely ezt mind szinte
összeköti, mondhatod azt, hogy: megkoronázza, és megadja azon kegyelmeket, amire
vágyakoztok, amire szükségetek van.
Hisz a mai nap is, tudom, hogy azt várjátok, hogy ebben a nehéz időben majd mi lesz
számotokra a válaszom.
A válaszokat már aprónként megadtam, ha tudtok reá visszatekinteni, elmélkedni,
felkészülni. De mellette mindig legyen meg az a tanítás is, amit nemcsak a mai nap kaptatok,
hanem az elmúlt időszakokban is, hogy: Ne féljetek! Higgyetek, és bízzatok, mert a hit és a
bizalom, ami a legfontosabb minden nyitott szívű testvéremnél, akik felkészülnek e kegyelem
elfogadására, és megengeditek, hogy elfoglalja helyét a szívetekben és a lelketekben, hogy
elindulhasson rajtatok és bennetek a változás útja.
Fontos, hogy érezzétek, hogy: „Most valóban az Eljövendőt az örömben várjuk.”
Mert nemcsak a szegényeknek kell mondani, hogy hirdetik az Örömhírt. Most a jelenben
azt mondom: Mindenkinek hirdetik, számotokra, az Örömhírt. Hogy legyen mibe belekapaszkodni, ami által megerősödtök, és tudtok haladni e meghívott úton a mindennapokban. És akkor
érzed, hogy egy olyan testvér vagy a földi életben, aki nem veszhet el, akire figyelnek, és ha
szükséges, segítséget nyújtanak számára.
Ez mind-mind fontos a mindennapokban, amely jelen felétek, számotokra, hogy itt
megelevenedjen rajtatok és bennetek e kegyelem szeretetével, amit a mai napon ajándékul
adtam számotokra e tanítás által.
És most így áradjon reátok áldásom.
Az áldásomat ma felétek kiválasztott Mária testvér által árasztom a fényben, a békében,
az örömben és a szeretetben. És a szeretet, amely megkoronázza mindazt, amit a mai napon e
kegyelemmel ajándékul árasztok felétek.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Az Örömhírben a Szentlélek, amely örömet tud hirdetni számotokra és felétek, hogy
megérintsen, és ez által tudjatok felkészülni az Eljövendő és az ünnep kegyelmének
ajándékához.
Jelen lévő testvérek:
Dicsőség Neked, Istenünk!
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