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Jézus Urunk tanítása 

2022. október 7. 

Jézus Krisztus Urunk: 

…a mai napon, akik elfogadtátok hívásomat, és ismét megjelentetek, 

hogy egyek legyünk a fájdalom, szenvedés Golgotájának átélésében.  

S köszöntöm mindazokat is, akik lélekben vannak jelen, és lélekben 

kísértek el benneteket a mai napon ezen az úton. 

A mai nap tanítása1, amely felétek szólt: Én, Jézus Krisztus Uratok jelen 

vagyok tanítványaimmal a nép sokasága között, és így szólok feléjük a 

példabeszédben, hogy állhatatos imával szüntelenül imádkozzunk, és ne 

engedjük, hogy belefáradjunk az imába. Mert az ima fontossága a minden -

napokban jelen vannak, erőt adnak, hogy a kegyelem, reátok áradva, működ-

hessen rajtatok és bennetek. És hogy ha megértitek az imának  a fontosságát, 

akkor érzitek, hogy hogyan váltok eggyé e kegyelemmel. Mert a példabeszéd 

tanítása, az ugye arról szólt, hogy jelen van egy városban egy bíró, aki úgy 

éli életét, hogy azt mondja: 

– Istentől nem félek, embertől nem tartok. 

Hát ő akkor azt tehet, amit akar és elképzel. 

De él abban a városban egy özvegyasszony is, aki pedig szüntelenül 

imádkozik, felkeresi, és azt mondja neki, a bírónak, hogy:  

– Szolgáltass nekem igazságot. 

A bíró először várakoztatja, de utána elgondolkodik, és így beszél 

magában: „Igaz, hogy Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ennek az 

özvegyasszonynak kénytelen leszek igazságot szolgáltatni, mert különben 

ide jön, nekem jön, és megver.” 

Erre Én, Jézus Krisztus Uratok azt mondottam a jelenlévőknek:  

– Hallottátok az igazságtalan bírót, hogy hogyan beszélt,  hogyan van 

jelen? Pedig aki szüntelen imádkozik, azt az Atya meghallgatja, és nem 

marasztalja, várakoztatja, hanem minél előbb a meghallgatásában segítséget 

nyújt számára. 

De az igazságtalan bíró, aki többször is elmondta magáról, hogy Istentől 

nem fél, embertől nem tart, akkor hogyan segítsen, ha nem tartja számon 

azon embereket, akik hozzája tartoztak? 

El kell gondolkozni, hogy a szüntelen imafelkérés, az valójában mit tud 

nyújtani számotokra. Hisz most már ugyan áttértetek egy másik napba, de 

még mielőtt a Golgotára mentetek volna, akkor pont azt a napot ünnepel-

                                                 
1 Ezen a napon a Golgota előtti ajándék-tanítás a következő volt: Példabeszéd az istentelen bíróról és 

az özvegyasszonyról (Lk 18,1–8). 
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tétek, ahol az imáról és az Édesanyáról van szó. Mert az Édesanya, az mindig 

az imához vezeti gyermekeit. Rávezeti őket az imának a fontosságára, az 

imának a működésére, és az ima által hogy van jelen a kegyelem, amelyet 

elfogadhatunk, szívünkbe zárhatunk, és megengedjük, hogy működjön 

rajtunk és bennünk. 

De ennek a tanításnak volt még egy fontossága, mert aki éjjel-nappal 

ugye imádkozik, és várja az Atya által a segítséget, mert nem várakoztatja, 

hanem mielőtt elgondolkodunk, annál hamarabb jelen van a segítségnyújtás.  

De a segítségnyújtásnál az igazságosságosságban az is fontos, hogy ha 

az Atyától ezeket megkapjuk, és részesülünk, megtapasztaljuk-e azt, hogy 

ha majd eljön az Emberfia, hogy talál-e még hitet a földön. 

Ezeken el kell gondolkodni, mert a mai jelen életben, a minden-

napjaitokban egyre többen és többen távol vannak. Joggal lehet mondani, 

feltenni a kérdést önmagatok számára, hogy: Ha ma az Emberfia itt előttetek 

megjelenne, ahogy ebben a tanításban jelen van, találna-e a földön elég hitet 

ebben a hitetlenségben, ebben a gyűlöletben, ebben a haragban és indula-

tokban, amelyekről szinte azt lehet mondani, hogy versengenek egymással, 

hogy ki legyen – a ti szavatokat használva – a befutó? Nem törődni azzal, 

hogy hány embert aláznak meg, hány emberen gázolnak át, és hány embert 

szinte taszíthatnak a szakadék felé. 

Tehát az ima fontossága, amely most felétek szól a tanításban, kell, hogy 

jelen legyen, és nem szabad ebbe az imába most belefáradni,  hanem 

átéléssel, megfontoltan érezni, hogy most itt van az ideje a mindennapi ima 

jelenlétének, hogy ez által áradhasson a kegyelem is felénk, s ezt a 

kegyelmet el tudjuk fogadni, szívünkbe zárni, és megengedni, hogy  működ-

hessen rajtunk és bennünk, mert akkor részesülhetünk az elindulásban a 

változás útján. És akkor mi nem válunk igazságtalan bíróvá, hanem olyan 

testvérekké, akik tudunk éjjel-nappal, szüntelen, ha szükséges, imádkozni, 

és imába nem belefáradni. Érezni a kegyelmeket, mert a kegyelem az imával 

együtt van jelen az ajándék részével. 

A mai nap ünnepe pedig – ti régen úgy mondottátok, hogy Magyarok 

Nagyasszonya. 

Én, Jézus Krisztus Uratok már elég hosszú ideje azt mondom 

számotokra, hogy a Magyarok Királynője. Hisz ha visszamegyünk egész a 

kezdetekhez, akkor tudjuk, hogy volt a király, aki halála előtt, hogy bizton-

ságban tudja az országot, felajánlotta az Édesanya oltalmába. És az 

Édesanya ezt elfogadta. 

De az elfogadása ismételten megtörtént, amikor Én, Jézus Krisztus 

Uratok kéréssel fordultam felétek, hogy ne csak jelképes koronája legyen, 

hanem történjék meg a megkoronázása, ami által most már a Magyarok 

Királynője. 

És ebben az ünnepben a Magyarok Királynője mit kérhet az Ő 

gyermekeitől? 
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Ami a legfontosabb: az ima erejét. Mert tudjuk, hogy az ima , ez által, mi 

minden segítséget tud nyújtani számotokra, és mi által érzitek az ima 

erejének működését a szeretetben. 

Hisz sokan és sokan most ismét megengedik e nehéz helyzetben, hogy a 

harag, a gyűlölet, az indulat, a kapzsiság és a féltékenység tomboljon 

köztetek. Holott most abban az időben vagytok jelen, hogy hosszú idő óta 

talán most volna ismét szükség az összekapaszkodásra, az eggyé válásra, a 

szeretetre és a békére, amelyre szükségetek lenne, ami által tudtok egymásra 

tekinteni örömmel, békével és szeretettel. Mert ha a harag, a gyűlölet, a 

kapzsiság, a féltékenység és az indulat erőt vesz rajtatok, az ilyen test -

véreknek akkor nincs szükség a Magyarok Királynőjének szerető kegyel -

mére és segítségnyújtására. 

Fontos, hogy most érezzétek, hogy valóban testvérek vagytok, és 

szeretnétek eggyé válni, és egymásba kapaszkodva, ahogy mondottam a 

tanítás elején, szüntelen imádkozni a változásokért, a változásokban a 

kegyelmekért. És ha már jelen a kegyelem, akkor fontos, hogy ott legyen a 

szeretet, a béke és az öröm. Mert ezekkel együtt megerősödve tudtok haladni 

előre e mindennapok nehézségeiben, amelyben jelen vagytok.  

Ahogy az év elején azt kérdeztem tőletek – akik ma jelen vagytok, 

emlékeztek –, hogy minden rendben van-e, vagy szükség van-e még a 

fájdalom, szenvedés Golgotájára? 

S akkor éreztétek ennek a súlyának a fontosságát. S ehhez még hozzá-

tettem, hogy adok nektek egy fegyvert, amely a Rózsafüzér vagy a 

Szentolvasó, mindegy, hogy melyik névvel mondod, mert nagy-nagy szük-

ségetek lesz reá. 

Most sokan és sokan azt mondjátok, hogy: „Miért nem kapunk valami 

erősebb tanítást, hogy hogyan tovább, és mitévők legyünk.”  

Akik ezekből a tanításokból, ami az év elejétől eddig megadatott 

számotokra, és nem tudtátok megérteni, hogy mi a legfontosabb e tanítások 

által, akkor számukra szinte azt mondhatom, mint jelen van az a tanítás ugye, 

amely nem oly régen volt az Evangéliumban, hogy van a gazdag ember, aki 

bíborba, bársonyba öltözik, és dúsan lakmározik; van a szegény Lázár, aki 

jól lakna, ami az asztalról lehullik, de még abból sem kap, mert a kutyák 

eszik. Érte jöttek, és felvitték Ábrahám ölébe. Elment a gazdag ember is, 

nagy kínjaival, mikor feltekint ugye, észrevette, hogy hol van az az elesett, 

szegény Lázár. S akkor kérleli Ábrahámot, hogy küldje el ugye a szülő i 

házba. 

Mi erre a válasz? 

– Nem mehet. Vannak próféták, és van Írás. 

De mit mond a gazdag ember? 

– Ábrahám uram! Nem hallgatnak arra, és nem figyelnek az Írásra. De 

ha valaki innen menne el oda hozzájuk, akkor őrá talán hallgatnának.  

S erre mit mond Ábrahám? 
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– Ezt nem lehet megtenni, mert köztünk szakadék van, szakadék tátong, 

hogy ti onnan ide, innen oda senki ne menjen. De ha a prófétákra s az Írásra 

nem hallgatnak, akkor, ha egy élő menne el hozzájuk a halottak közül, azt 

sem vennék figyelembe. 

Ezt most azért mondottam el a tanításban, hogy az év elejétől mire 

hívtalak fel benneteket, és mit kértem tőletek. És a mai tanítás ismét 

megerősíti e felkérést a szüntelen imához, amelyre most nagyon nagy 

szükség van a működő erőben. Mert, ahogy mondottam, a kegyelem csak így 

jöhet el felétek és hozzátok, hogy eggyé válhasson veletek, működhessen 

bennetek, és ez által megváltozva tudjátok kialakítani a mindennapi életet a 

szeretet, kegyelem által. 

Így a mai napon áradjon reátok kiválasztott Mária által áldásom, hogy 

töltse be szíveteket, lelketeket, és engedjétek meg, hogy működhessen 

rajtatok és bennetek. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket, 

egész lényeteket, és engedjétek meg, hogy működhessen rajtatok és bennetek 

e változás útján a felismerés elfogadása részében. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

 

 


