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Jézus Krisztus Urunk: 

…testvéreimet a mai napon, akik megnyitott szívvel és lélekkel voltatok jelen, és 

észrevettétek, és felismertétek hívásomat. Hisz kiválasztott Mária testvérem a múlt Golgota 

óta félelemben volt, mert úgy érezte, hogy már talán nem bírja tovább. Többször 

fohászkodott, többször kérte a segítséget, s ehhez még hozzátette: 

– Most van az év első napja, Uram. Lesz, aki velem lesz? 

Eljöttek, hisz erősítettétek testvéremet. 

Amióta elvállalta a fájdalom, szenvedés Golgotáját, még ilyen félelem nem volt 

benne, mint ebben a pár napban, amit átélt. 

Ma Én, Jézus Krisztus Uratok így köszöntem meg számotokra a kitartásotokat a meg-

hívásomban, hogy az új év megkezdésében elsőként egy gondolatnyiig hívtalak benneteket. 

Mert azért, ha széjjelnéztek, most tudjátok, hogy nem ketten, hárman vagy négyen, ahogy 

mondani szoktátok, szóltok, hanem ma többen szóltatok, és ezért így szóltam felétek. 

Mindenki érzi saját szívében, lelkében a gondolatmenet érzését. 

De a mai nap is köszöntöm mindazon testvéreimet, akik megerősítették szolgámat, 

hogy lélekben jelen vannak, imában és virrasztásban, mintha itt lennének köztetek. 

Az új év megkezdése, ugye, nehezen indul számotokra, hisz azt mondjátok, sok a 

fájdalom, sok a bánat, sok a szomorúság. De Én, Jézus Krisztus Uratok ma mégis a mai 

tanítás örömét adom nektek, hisz Keresztelő János mit hirdetett?1 

– Én csak vízzel keresztellek benneteket. Aki majd utánam jön, az hatalmasabb nálam, 

még arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak Eléje, és megoldjam saruszíját. De ha Ő meg-

jelenik, Ő Szentlélekkel keresztel benneteket. Megerősít benneteket, mert érezni a jelenlevő 

kegyelmet. 

De Én, Jézus Krisztus Uratok a mai tanításában azt tükröztem felétek, hogy Én is oda 

mentem Jánoshoz a keresztségben. Igaz, hogy János meglepődve figyelt, mert először nem 

akarta elhinni, hogy ez megtörténik. Ő csak a megjelenő hívőket keresztelte. De hogy ő is 

bizonyosságot nyerjen a hit tanításáról, amelyet hirdetett, megjelentem Én, Jézus Krisztus 

Uratok, ahogy a tanításban írva volt, a galileai Názáretből, és oda mentem Jánoshoz, hogy 

részesülhessek a keresztségben. És amikor felemelkedtem a vízből, ugye, megnyílik az ég, 

és szózat hallatszik: 

– Íme, az Én Szeretett Fiam, akiben kedvem telik! 

Ugye, milyen csodálatos így hallani? Ez a Máté evangéliumának vagy evangélistának – 

mindegy, hogyan nevezitek – az ő saját leírása a megtapasztalásában. 

De ha Jánost olvassátok, teljesen nem így van jelen számotokra, de az értelme ott is 

ugyanez, hogy megnyílik az ég, és szózat hallatszik. Mert a keresztség, az bizonyítja, hogy 

valahova tartozol a keresztségben, hisz ezzel megerősíted hitedet, mert tudod, hova tartozol, 

kit követsz, és hogyan szeretnéd kialakítani az életedet. Na, most a keresztséget néha egész 

pici gyermekkorban teszitek meg, amikor ti, szülők vállaljátok az odafigyelést a nevelésben. 

És aki felnőtt korban részesül a keresztségben, ott pedig saját maga döntötte el, választotta, 

                                                 
1 A mai napon a Golgota előtti ajándék-tanítások a következők voltak: Jézus megkeresztelése (Mt 3,13–17), 

Keresztelő János vallomása (Jn 1,19–28) és Keresztelő János tanúságtétele (Jn 1,29–34). 



hogy ez által ő is hirdetni fogja a tanítást az Evangélium által, amely megelevenedik előtte-

tek. Mert ez által tudjátok, hogy valójában hova tartoztok, és kit követtek, kinek akartok 

testvéreivé válni, és kitől várjátok a segítséget, a kegyelmet, amire vágyakoztok, s amire 

szükségetek van. 

De ez a mai tanítás nemcsak ezt tükrözi számotokra, hanem ezzel az örömet is ki 

próbálja fejezni, mert, ugye, ez a tanítás az öröm jelében van jelen, mert János tanúságot 

tesz, és hirdeti mindazt, amire felkészítették. És tanúságot tesz mindarról, hogy: „Én csak 

vízzel keresztelek, de aki utánam jön, az hatalmasabb, és a Szentlélekkel keresztel.” 

Ugye, azzal a Szentlélekkel, amelyet elfogadtok, szívetekbe zártok, és megengeditek, 

hogy működhessen rajtatok és bennetek, és ha szükséges, akkor formáljon, „de ne a saját 

akaratom szerint, hanem a Szentlélek, akitől kaptam az ajándékot, a kegyelmet, az által 

formálhasson, s az által mutassa meg, hogy valójában ki vagyok, és hova tartozom”. 

És ez mind az öröm jelében erősít meg benneteket, és megmutatja számotokra, hogy 

hogyan és miképpen kell felismerni e tanítás mondanivalóját. Mert, ugye, megnyílik az ég, 

és szózat hallatszik: a Mennyei Atya, aki tanúságot tesz, hogy Ő a Fia. A Fiú tanúságot tesz 

testvéreiről, hogy Hozzá tartoznak. Mert a hívást megadja minden egyes testvér számára. 

De hogy a hívást ti felismeritek-e, elfogadjátok-e, és a szerint cselekedtek, az már ismét 

rajtatok múlik, hogy hogyan és miképpen indultok el e meghívott úton, hogy eggyé váljatok 

a testvéri, felebaráti szeretetben. 

Ugye, az öröm és a szeretet ismét eggyé kovácsolódik, ami által a kegyelem felétek 

áradhat, működhet rajtatok és bennetek. A kegyelem változtathat és vezethet. De ez mind-

mind ismét rajtatok múlik, hogy hogyan és miképpen nyissátok meg szíveteket, hogyan és 

miképpen engeditek be a kegyelmet, hogyan és miképpen figyeltek a Szentlélekre, amely 

már bennetek van, hogy megengeditek Neki, hogy működjön rajtatok és bennetek. És lehet 

kérni, hogy a Szentlélek vezessen a mindennapi élet kegyelmének ajándékában. „És akkor 

érzem, hogy, ugye, nem vagyok egyedül, valaki mindig jelen van, valaki mindig segít, 

valaki mindig megfoghassa kezemet, és vezethet még akkor is, ha félelem ölel át. De a féle-

lemből ki tudok lépni a segítségnyújtással, és haladni előre.” 

S akkor érzed, hogy működik rajtad és benned az öröm, a szeretet, és ezt mind a béke 

megerősíti a kegyelem felismerésének elfogadásával. És akkor ez az új, megkezdett évetek 

nem a fájdalomról, nem a bánatról és nem csak a szomorúságról fog szólni. 

Hisz ma ismét várjátok, hogy hogyan és miképpen szólok hozzátok, és hogyan készí-

telek fel benneteket e új esztendő elindulásában. 

Ehhez ismételten azt mondom számotokra: Tekintsetek vissza az elmúlt óévre, és 

próbáljátok úgy kicsit magatok elé pörgetni az év kegyelmét, ajándékát, szeretetét, örömét, 

békéjét. És erre még, ami nagyon fontos, a kegyelmi áldások. Ugye, ha soroljuk, akkor 

rádöbbenünk, hogy milyen sok minden volt jelen az óévben. 

De, ugye, most, ha a másik részét is felsoroljuk, jelen volt a megpróbáltatás, a fájda-

lom, a szomorúság, a nehézség és a félelem az aggodalmában – azt hozzá kell mondanom, 

mert sokakban még mindig jelen van a félelem és az aggodalom. Úgy szoktátok mondani: 

„Hiszek, Uram, tudom, hogy segítesz. De ne haragudj, hogy félek és aggodalmas vagyok” – 

ezt már nem mondod hozzája. Csak valahol lehet rajtad látni és érezni. Akkor már nem 

tudsz teljesen megnyílni, nem tudod teljesen átadni önmagad, mert elindulsz így az úton, s 

mintha valami visszahúzna. Ismét elindulsz az úton, és ismét visszahúz valami, mert a féle-

lem és az aggodalom így tud működni rajtatok és bennetek, ahogy próbáltam most egy kicsit 

felétek megmutatni. 

Nektek, saját magatoknak kell megerősödni, felismerni önmagatokat, érezni a kegyel-

meket, és tudni szívvel és lélekkel, hogy nem vagy egyedül. És ha még hiszel is benne – a 



felismerés által –, s akkor már a kegyelem működik rajtatok és bennetek, akkor megerősít, 

és így készen állsz a mindennap kegyelmének, ajándékának elfogadására, készen állsz a 

mindennapok haladásában és követésében, a küldetésében, és készen állsz a lélek felkészü-

lésével, hogy: „Igen, lehetnek megpróbáltatások, lehetnek fájdalmak, lehetnek bánatok és 

szomorúságok, de mégis van egy kapaszkodó a hitem erejével a szeretetben, hogy nem 

vagyok egyedül, valaki mellettem van, valaki fogja a kezemet, és valaki vezet.” 

De ezeket mind-mind nektek kell felismerni. 

Sokan és sokan azt mondjátok, hogy Atyám miért engedi meg e jelen vírusát, ami által 

sokan befejezik földi pályájukat? 

Erre Én, Jézus Krisztus Uratok e tanításban csak annyit mondok: Önmagatokba kell 

nézni, és figyelni, hogy minden rendben van? Minden jól működik? Működik a kegyelem? 

Érzem az Isten-i szeretetet? Béke lakozik szívemben, lelkemben? Tudok megbocsájtani, és 

az után tudok szeretetben élni? Vagy, ahogy néha, régebben pásztoraitok mondották számo-

tokra: Lassan istentelenné válik a világ. 

Önmagatokba kell nézni. Mert már lassan mindent meg szeretnének magyarázni, és 

tévhitbe elvinni benneteket. 

Hisz hogyan mondjátok a felajánló imában? 

„Fogadd el felajánlásunkat országunkért, hogy hitben, szeretetben és békében tudjunk 

élni. Fogadd el Európát, hogy velük is hitben, szeretetben és békében tudjunk élni.” 

De ezt a felajánlást elmondod – hányan és hányan hisznek-e benne, hogy ez 

megtörténhet? Vagy: „Hát úgy nem törődöm vele, majd valami lesz.” 

Fontos, hogy egy kicsit lássatok a szemetek sarkából, nemcsak így akarok nézni, 

hanem erre is látni akarok, hogy valójában mi vesz körül. Mert a gyűlölet, az irigység, a 

kapzsiság, a féltékenység, szinte mondhatjuk azt, hogy tombol. Várjuk a segítséget, várjuk 

a jobblétet, várjuk a kegyelmeket, de ehhez tenni és cselekedni kell – önmagatokból. 

Most, hogy ezt a tanítást így adom, ez nem kimondottan most csak reátok szól. Ezért 

mondottam, hogy ne csak így nézzetek, hanem oldalt is lehessen észrevenni, mint amikor 

így összefogjátok, példának mondva most az Európát, és az Európa szívében jelen vagytok, 

ami némelyeknek bántó és sértő. És az még benne a legrosszabb, ugye, amikor azt mondja: 

„Én magyarnak érzem magamat. De magyar ellen harcolok.” 

Akkor milyen szív van jelen benne? 

Hol van bennetek akkor a sok-sok tanításom? – lehetne kérdezni, feltenni a kérdést. 

Ugye: „Uram, Jézusom – így mondjátok –, tekints reánk, fogadd el imánkat, fogadd 

el felajánlásunkat. Ajándékozz meg a szeretet kegyelmével.” 

Én, Jézus Krisztus Uratok e helyen sokszor és sokszor megerősítettelek, sokszor és 

sokszor megajándékoztalak, sokszor és sokszor fényem sugarával felmelegítettelek, hogy 

érezzétek a kegyelem működését, érezzétek az Édesanya szeretetét, amelyet nem sok ország 

mondhat el, ugye, magáról, hogy az Édesanya az ország Királynője. De ehhez tenni és 

cselekedni kell, és nem haraggal, nem gyűlölettel, nem indulatokkal, nem veszekedésekkel, 

irigységgel, féltékenységgel. Mert ezzel, mondottam már, nem tudtok előre haladni. 

Hisz emlékezzetek, már lehet, hogy öt vagy hat évvel ezelőtt is elmondottam számo-

tokra: Kapával, kaszával nem mehetek szembe a másik felebarát, embertársaitok felé. 

Szívetek szeretetével, hit imájával, a kegyelem erejével, és hogy a szeretet működjön raj-

tatok és bennetek, és vezessen a megbocsájtó kegyelemhez. S akkor érzitek, hogy hogyan 

és miképpen működik rajtatok, bennetek mindaz, amit már oly sokszor ajándékul adtam 

számotokra a felismerő kegyelem által, hogy érezd, hogy hova tartozol, kinek a gyermeke, 

kinek a testvére, és ismételtek kinek a gyermeke – a nemzetben –, vagy, és hogyan akarsz 

élni és cselekedni, hogyan akarsz bízni a működő erő jelenlétében, a felismerés által. 



Fontos, hogy érezzétek. 

Hisz mit mondottam az új évben többször és többször? 

Ne féljetek! Legyen nyitott a szívetek, fogadjatok be, és bízzatok a reményben. Mert 

a reményt soha nem szabad eldobni magatoktól, és akkor működik a kegyelem. 

Ebben az új esztendő megkezdésében most próbáltam nektek így összerakni, hogy 

érezzétek, hogy mi várható, és mi lesz jelen. 

De azt is elmondom, ahogy máskor is: Ha vagytok néhányan, akik szívből és lélekkel 

tudtok imádkozni, szívből és lélekkel tudtok kérni a felajánlásokban, mert az ima erejével, 

a Szentlélek működésével változhatnak az események, a megtapasztalások, a felismerések. 

Ezeket tudom nyújtani számotokra ehhez az esztendőhöz. 

Hogy nehéz lesz? 

Nem lesz könnyebb, mint a tavalyi. 

Készüljetek fel rá. 

Én, Jézus Krisztus Uratok ezt tudom a mai megkezdett új évben nyújtani számotokra 

e tanítás által. 

De mégis az örömömet, a szeretetemet árasztom felétek a Szentlélek által. Mert hogy 

mondta Keresztelő János? 

– Aki utánam jön, hatalmasabb tőlem, és Ő Szentlélekkel keresztel benneteket. 

Erre készüljetek, hogy a Szentlélek, amely nemcsak a keresztséggel, hanem ajándék-

ként már bennetek van, hogy megengedjétek, hogy működjön rajtatok, bennetek, és vezessen. 

Ennek reményében árasztom felétek kiválasztott Mária testvér által áldásomat, ahogy 

felkészítettelek a mai napban, hogy az áldás ma az öröm szeretetében és a béke, hit 

reményében áradt felétek, hogy töltse be szíveteket, lelketeket, s engedjétek meg, hogy 

működhessen rajtatok, bennetek, hogy vezethessen a mindennapi élet felismerésének 

elfogadásában. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelmének szeretete, öröme, békéje a reményében áradjon reátok, 

töltse be szíveteket, lelketeket, és engedjétek meg, hogy működjön rajtatok és bennetek, és 

segítsen a mindennapi élet jelenlétének, felismerésének elfogadásában. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

 
 


