
1 

Jézus Urunk tanítása 

2021. augusztus 6. 

Jézus Krisztus Urunk: 

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok szívetekkel a 

hívásomat, hogy ismét egyek legyetek e ünnep jelenlétében. 

És köszöntöm mindazokat is, akik ma lélekben vannak jelen veletek, hisz nem 

tudtak részt venni, de érzik a jelenlétnek a kegyelmét, hogy a lélekben áradjon 

reájuk. 

A mai tanítás felétek arról szólt1, hogy jön a vőlegény, és menjetek ki eléje, 

fogadjátok. És ez mind azért van így jelen, mert most a tanításaim az 

Evangéliumban arról szólnak, hogy hogyan is kell elképzelni a Mennyek 

Országát, s a Mennyek Országához példabeszédben szólottam tanítványaimhoz 

és a nép sokaságához, és ma a jelenben felétek. Hisz itt is azt mondottam a 

tanítványaimnak, hogy: 

– Hallgassátok meg e példabeszédet 

És ez a példabeszéd a Mennyek Országához kapcsolódik, hogy valójában 

milyen is lehet a Mennyek Országa, hogyan tudjunk felkészülni, és érezni, hogy 

a kegyelem és a szeretet, amely jelen van, az hogyan működik rajtunk és bennünk. 

Hisz a mai tanítás, az ugye arról szólt, hogy jelen vannak a szüzek, akik közül 

öt balga és öt okos. A balgák is vették lámpásaikat, és az okosak is vették a 

lámpásaikat. Csak az okosabbak, amelyeket így neveznek, azért vettek, mert ők 

nemcsak a lámpásaikat vették, hanem a korsóval az olajat. A balgák csak a 

lámpásaikat vették, és arra nem számoltak, hogy szükség lesz-e az olajra, ezért ők 

lettek a balgák, ahogy a földi életben is, a mindennapjaitokban is vannak, akik 

felismerik a Szentlélek kegyelmét, megengedik, hogy áradjon reátok, meg-

engeditek, hogy működhessen rajtatok, és Reá hagyatkoztok. Ők, mondhassuk, 

hogy az okosak. A földi életben a balga, az pedig csak ideig-óráig gondol: „Hát, 

jelen a Szentlélek. Hát, ha jön, és kapok valamit, elfogadom.” De elsiklik mellette, 

és nem érzi, hogy a Szentléleknek milyen kegyelme, és milyen ajándéka van, és 

hogyan működhet rajtatok és bennetek. 

Mert ugye ennek a tanításnak nemcsak ez a mondanivalója. Ezt a tanítást is, 

ahogy régebben mondottam számotokra, ugyanúgy lehet három részre bontani, 

mert az első rész az, hogy ugye megkapják, hogy menjenek, várják a vőlegényt. 

Ez az első része. Fogják lámpásaikat. De a lámpásokat a balgák nem nézik meg, 

hogy valójában minden rendben van-e vele, ők csak most, az volt bennük: „Hát 

menjünk!” Az okosak, ők sem nézték, hogy hogy áll a lámpásuk, de mit csináltak? 

                                                 
1 A mai napon a Golgota előtti ajándék-tanítás a következő volt: Példabeszéd az okos és balga szüzekről (Mt 25,1–

12). 
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Ők vették mellé a korsót az olajjal, hogy biztos, ami biztos, jelen legyen, tehát a 

felkészülését próbálja mutatni felétek és számotokra. 

Utána ugye a vőlegény késik. Elálmosodnak, elalszanak, a lámpások csak ma-

gukban pislognak. Majdan hallják a hangokat: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” 

Majdan ugye veszik lámpásaikat, eddig csak éppen, hogy pislogott, most 

felszítják a lángot, és akkor döbbennek rá a balgák: nincs nekik elég olajuk. Hát 

próbálnak kérni az okosaktól, de az okosak mit mondanak? 

– Hát nem lehet nektek adni, mert akkor nem lesz elég nektek se, nekünk se. 

Inkább ti menjetek, és vásároljatok. 

Jön a harmadik része ugye ennek a tanításnak: Megjött a vőlegény. Akik 

készen voltak, felkészültek, azok mind a felismerés révén bemehettek a vőle-

génnyel a menyegzőre. És az ajtót becsukták. A balgák ugye, most már vettek 

maguknak olajat, hát hogy most már ne csak pislogjon a lámpásuk, hanem égjen, 

fényt adjon, ezért kívül maradtak. Elkezdenek könyörögni, kérlelni urukat: 

– Uram! Uram! Engedj be! Itt vagyunk. 

– Én nem ismerlek titeket. Menjetek. 

Ugye hányszor és hányszor mi is a földi életünkben nem figyelünk a mi saját 

lelkünkre, egyéniségünkre, hogy hogyan van jelen, és hogyan működhet rajtunk 

és bennünk. Hát ezeket mind-mind fel kell ismerni, s meg kell érteni, megengedni, 

hogy a Szentlélek által működjön rajtatok és bennetek. Mert a földi életben mi is 

sokszor lehet, hogy a balgákhoz tartozunk, nem érezzük, hogy valójában hogyan 

és miképpen kell cselekedni és részt venni a mindennapjainkban. Nem vagyunk 

felkészültek. Ha problémáink vannak, akkor tudunk velük foglalkozni, akkor 

talán imádkozunk is, talán kérünk is a felajánlás részében. De mikor kezdünk 

egyenesbe jönni, amikor úgy érezzük, hogy minden rendben van, akkor egy kicsit 

elmaradunk, egy kicsit olyan balgává válunk, hogy nincs szükség talán a 

kegyelemre és a szeretetre. Nem tudunk felkészülni ezekhez az ajándékokhoz, 

pedig ezek az ajándékok itt vannak így előttetek, szinte, felétek nyújtva és áradva, 

hogy áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket, hagyatkozzatok reá, hogy 

működhessen rajtatok és bennetek, s akkor tudtok haladni a kegyelem-út szere-

tetével a mindennapokban, a mindennapokhoz. 

Fontos, hogy érezzük a felkészülést szívünkben, lelkünkben, egész 

lényünkben, hogy: „Mi is okos testvéreid szeretnénk lenni, Uram, követni Téged, 

és ügyelni arra, hogy velünk legyen a korsónk az olajjal, és amikor szükség van 

reá, akkor igénybe vegyük.” Igénybe vegyük a lelkünket, igénybe vegyük a 

Szentlelket, amely helyet foglal itt belül, amely szeretne működni, árasztani a 

kegyelmet. De ha mi szinte így leszorítjuk, lekössük, és nem akarjuk engedni, 

hogy kibontakozzék, akkor egy kicsit megint eltérünk, és megint a balgákhoz 

tartozunk, nem az okosakhoz, és nem a felkészültekhez. 

Hisz nehéz, azt mondjátok, a mindennapi jelenlét e földi életben. De a 

mindennapi jelenléthez e földi életben szükség van a Szentlélek működésére és a 

kegyelemre, amely szinte átölel benneteket, amely megerősít, amely felemel, ami 
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által érzed, hogy nem vagy elveszve, hanem tartozol valahova, valakihez, aki 

segítséget nyújthat számodra, számotokra. 

Fontos, hogy ezekre mind-mind tudjunk figyelni, mert a tanítás ezt próbálja 

számotokra tükrözni. Mert ez a mai tanítás is, lehet arról mondani felétek, hogy 

jelen van a szeretet, az öröm, a béke a felkészülésben, és jelen van az egy kicsit 

hanyagolás, egy kicsit nem érés, egy kicsit „majd ráérek, és nem érzem, hogy 

tovább tudnék lépni és haladni a mindennapokban”. 

Pedig ezek mind-mind, mondhatod, hogy egymás mellett vannak, és mégis 

nem együtt tudnak működni, hanem külön-külön. De ezek mind eggyé forrhatnak, 

ha jelen van a szeretet a Szentlélek által, hogy működhet rajtatok, bennetek, és 

megengeditek, hogy vezessen, ha szükséges, a kegyelem ajándéka a minden-

napokban, a mindennapokhoz. És akkor érzed, hogy: „Igen, én, ha majd szólok: 

»Uram! Uram!«, akkor talán felismer, és megnyílik számunkra az ajtó.” – a 

harmadik rész szakaszában ugye a tanításból. Nem azok közé tartozom, akik 

kérlelik, könyörögnek, és mi a válasz feléjük? 

– Távozzatok, mert nem ismerlek benneteket. 

És akkor mit kértem még a legutolsó szakaszban a tanítványaimtól, mikor 

reájuk tekintettem? 

– Virrasszatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, hogy mikor jön 

el közétek. 

Tehát ezért kell mindig nekünk is felkészülteknek lenni, hogy ha jön a 

vőlegény a menyegzőhöz, akkor felismerjem, és követhessem, és én is vele együtt 

tarthassak erre a menyegzőre, ahol jelen van a szeretet, az öröm, a béke és a 

kegyelem. És ezeket mind-mind a vőlegény áraszthassa felétek, nektek és reátok. 

Fontos, hogy ezen elgondolkozzatok, hogy hogyan és miképpen szeretnétek 

kialakítani az életet. 

A mai nap még e tanítás után szólok felétek és hozzátok az ünnepeitek révén. 

Hisz jelen van az ünnep, amely a kérés által megtörtént – a koronázás2. Most a 

koronázáshoz fontos, hogy higgyetek és hagyatkozzatok e Korona3 által erre az 

Édesanyára s erre a Királynőre, aki védőpalástjával védi és oltalmazza e országot, 

e népet, e nemzetet, akik benne jelen vagytok. 

De ez mind-mind csak akkor működhet, ha tudtok hinni és bízni ebben. Mert 

ne csak akkor legyen fontos az Édesanya és a Királynő, amikor problémák 

vannak, amikor nehézségek vesznek körül, amikor azt mondjátok, hogy 

imádkozni, engesztelni kell, hogy talán akkor megváltozik körülöttünk minden? 

Mert a hit és a szeretet ereje sok mindent meg tud változtatni a kegyelemhez. 

Mert arra a kegyelemre szükségetek van egyenként, mindenkinek, hogy reátok 

áradva működhessen rajtatok és bennetek. S akkor az Édesanyával és a 

Királynővel együtt tudtok imádkozni, és kiengesztelni, amire szükségetek van e 

ország, nemzet gyermekeiben. 

                                                 
2 ti. Szűz Mária Magyar Királynővé történő megkoronázása –Szent II. János Pál pápa engedélyével és áldásával – 

2000. augusztus 15-én a Budavári Koronázó Főtemplomban (Mátyás-templom) 
3 ti. Szűz Mária Koronája, amellyel Magyar Királynővé koronázták 
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Majd ugye következik a másik ünnep, aki a védőszent4 ennek az országnak. 

És a védőszentet ugye kérjük imában, kérésben, fohászban, hogy működjön, és 

legyen jelen, mert ugye ő, mielőtt védőszentetek lett, addig király volt e népnek, 

e nemzetnek. Arra törekedett, hogy egyre többen és többen felismerjétek Jézus 

Krisztus Uratokat, felismerjétek az imának az erejét, felismerjétek, hogy csak 

ezzel együtt lehet haladni, és működni, és változni, és változtatni. Mert szükség 

van a hitünkre, a szeretetünkre és a kegyelemre. És ha ezek mind-mind jelen 

vannak, és tudunk hinni és bízni a védőszent segítségében, a közbenjáró 

segítségnyújtást áraszthat e országra, e nemzetre és e népre, akik jelen vagyunk, 

és akik itt élünk. 

Hisz ha csak visszatérünk, mielőtt elindultatok ma a meghívott Golgotára, 

mely éneket kértem kiválasztott testvér által, hogy énekeljük? 

Szűz Mária, Világ Királynője.5 

Most nem megyünk végig az éneken, Én most csak azt hozom fel: ez a kezdet 

kezdetén íródott. 1993 őszében. És mi van benne? Hogy ne csonkuljon országunk; 

az ifjúságot megvédeni, az ifjúságot kérni, hogy szeresse ezt az országot. 

Akkor sokan azt mondották kiválasztott Mária testvérnek, hogy: „Hogy lehet 

ilyen éneket énekelni?! Ezt nem biztos, hogy nektek az Úr Jézus adta.” 

Most, a XXI. században azt kérdezem tőletek: Értitek a mondanivalóját, amit 

akkor megadtam? Most élitek lassan. 

Tehát van, mibe kapaszkodni, mert felkészítettelek aprónként benneteket. 

És több ilyen ima és ének van jelen számotokra, amin el lehet gondolkodni, 

hogy valamikor a kezdet kezdetén megadtam, amikor nem gondoltátok, hogy ez 

jelen lesz e XXI. században. 

E XXI. században azt is elmondhatom, hogy a kezdet kezdetében, amikor 

arról beszéltünk, hogy milyen nehéz az élet az Egyházban, az Egyházzal és a 

vezetőkkel, a pásztorokkal, és némelyek kikérték, hogy ők nem pásztorok, ők csak 

papok, tehát nem a pásztorbotság alá akarnak tartozni, amelyet a földi helytartó 

kezébe vesz, Péter utódjaként. És akkor azt mondottam számotokra: Imádkoz-

zatok, engeszteljetek, váljatok engesztelővé, imádkozzatok pásztoraimért, mert 

lassan most, a XXI. század kezdetében, mondhatom azt számotokra, kivétel a 

tisztelet, saját papjaim feszítik keresztre az Én Egyházamat, amit Péterre hagytam, 

Péter által tanítványaimra, hogy működhessen rajtatok, bennetek a meghívás által. 

Tehát van min elgondolkodnotok, van, mibe kapaszkodnotok, és van, ami által 

előre lépjetek, és haladjatok. De ezeket mind-mind összeköti az ima, a felajánlás 

és a hit, a szeretet, a béke és a remény, ami által tudok küzdeni, harcolni és érezni, 

hogy: „Uram, Jézusom, a Te testvéred lehetek, és szeretnék megmaradni test-

vérednek.” 

Ma számotokra ez a tanításom, hogy mindenki nézzen önmagába, és a 

felkészült okos szüzek által akar élni, vagy a készületlen balgák által. És 

                                                 
4 ti. Szent István király 
5 ti. Sükösdi énekek éneke, 66. ének 
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elfogadjátok-e a kezdetek tanítását, amely ma ugyanolyan érvényes, és segítséget 

és erőt adhat a mindennapokban, a mindennapokhoz. 

Ennek reményében áradjon reátok kiválasztott Mária testvérem által áldásom, 

amelyet ma a felkészülés, Szentlélek kegyelmének erejével áradjon reátok, töltse 

be szíveteket, lelketeket, és akik megnyissák szívüket, hogy befogadhassák, és 

megengedik, hogy helyet foglaljanak a bensőtökben, és megengeditek, hogy 

működjön rajtatok és bennetek, és reá hagyatkozva haladni e meghívott úton a 

mindennapokban, a mindennapokhoz. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme, fényének sugara áradjon reátok, töltse be szíveteket, 

lelketeket, hogy működhessen rajtatok, bennetek, és vezessen a mindennapokban, 

a mindennapokhoz. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

 


