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Jézus Urunk tanítása 

2021. június 4. 

Jézus Krisztus Urunk: 

…a mai napon, akik elfogadtátok hívásomat, és engedelmeskedve elzarán-

dokoltatok, hogy a mai nap ünnep legyen számotokra. 

A mai nap tanítása, amit erre a hónapra adom számotokra, az arról szólt, hogy 

mihez is hasonlítsam Isten Országát.1 De az Isten Országát a bevezető egy mon-

datában úgy jelképezik számotokra, hogy egy kis magból terebélyessé, naggyá 

indult el az Isten Országa. Én a tanítást, ahogy tanítványaimnak és a nép 

sokaságának adtam a példabeszédben, most ezt a példabeszédet fogom számo-

tokra is megadni a tanítás révén. Hisz hogyan is kezdődött a mai tanítás? 

Mihez hasonlítsam Isten Országát? 

Van egy ember, aki magot vesz magához, kimegy a földjére, és elveti azt. 

Azután haza megy. Akár alszik, akár nem, lehet éjjel, lehet nappal, ez a mag e 

földben kicsírázik, majdan szárba szökken, szép kalászokat, a kalászokban duz-

zadt szemeket ad. Majd jelen van az ember, aki figyeli, hogy a föld megteremtette 

saját termését, és hogyan, miképpen, azt nem tudja, de mikor figyel, és látja, hogy 

megérett a termés, fogja sarlóját, hogy megkezdhesse aratását. 

Én, Jézus Krisztus Uratok most egy példabeszédet adok ehhez a tanításhoz. A 

kezdetekben már többször szólottam felétek ekképpen.2 Hisz akkor azt 

mondottam: Vegyetek magatok elé egy búzakalászt a szárral együtt. És ahogy így 

nézitek, látjátok, milyen nagy a kalász, és ha meg kellene számolni, lehet, hogy 

több mint negyven búzaszemet is találnátok a kalászban. 

Most ezt kicsinyben vegyük, mert csak egy búzakalászról beszélek, és mégis 

az egy búzakalászban, most mondjuk ezt a számot, hogy negyvenen foglalnak 

helyet a duzzadt szemben. És ekkor hogy mondtam számotokra? 

Abban a kalászban ezek a búzaszemek szépen megfértek. Egyik sem hara-

gudott, egyik sem gyűlölködött, egyik sem nézett csúnyán, egyik sem mondta azt, 

hogy „én nem ülök melléd”, egyik sem mondta azt, hogy „én nem fogok veled 

kezet”. Szorosan elfértek a búzakalászban. 

S ezt a tanítást a példabeszédben a jelenre is adhatom, ahogy akkor is mon-

dottam. 

Nézzetek körül, mi vesz benneteket körül? Hogy vagytok jelen? Ti, ha csak 

most e búzakalász szemeit vennénk, akik megférnek egymás mellett szorosan, 

                                                 
1 Ezen a napon a Golgota előtti ajándék-tanítások a következők voltak: Példabeszéd a mustármagról (Mt 13,31–

32) és A példabeszédek értelme (Mt 13,34–35). 
2 l. Csomor Lajos: Ne féljetek, Én, Jézus Krisztus Uratok veletek vagyok a világ végezetéig! (174–189. o.) 
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szinte – a ti szavatokat használva –, mint akik össze vannak préselve, s meg-

vannak. 

Próbáljunk benneteket összerakni így. Ti meg lennétek-e? 

Tehát a példa a példabeszédben az, hogy el lehet gondolkodni a mindennapi 

életen. el lehet gondolkodni, hogy mindent helyesen teszek és cselekszek? El lehet 

gondolkodni, hogy én valóban mindent jót és helyeset teszek? Jó Jézus Krisztus 

Urunknak kedve telik bennem? Vagy előbb megnéz, hogy hasonlítok-e a 

búzakalászban elhelyezkedett szemekre, vagy nekem ott helyem nincs, mert én 

nem az az ember vagyok a testvérben? 

El kell gondolkodni, hogy a búzaszem, ez hogyan és miképpen van jelen. 

Mert, hogy táplálék, az biztos, de most nem a táplálékról beszélünk, most a hely-

foglalásról a lélek jelenlétében, a felismerésében, az elfogadásában, és hogyan 

szeretnék változni és változtatni. 

És ugye ebben a búzaszemben nincsenek hatalmak, nincsenek pénzviszonyok, 

hogy hogyan és miképpen tudom én magamnak megváltani, talán néha, egy 

helyet, egy kapcsolatot, vagy hogyan tudok a hatalommal mások felett ítélkezni. 

Tehát ebben a búzakalászban ilyenek nincsenek. Ebben a búzakalászban jelen 

vannak a duzzadt, egészséges szemek, akikből majd táplálék lesz e földi embernek 

a mindennapjához. 

De ezek a búzaszemek is lehetnének olyanok, mint ti vagytok, különösképpen 

akkor, amikor kiverik a kalászból, és mondhatnám azt: „Hát én az a szem mellé 

ugyan nem állok! Hát ki ő, hogy én oda merjek állni melléje?” 

Ugye, milyen egyszerű ezek az ítéletek? Ugye, milyen egyszerű az, amikor 

másokat megítélünk, és nem vesszük észre, hogy minket is meg lehetne ítélni? 

Vagy másokra haragszok, holott reánk is haragudhatnak. 

És sokan és sokan, mikor azt mondjátok, hogy: „Én vallásos vagyok. Én 

imádkozom. Én megpróbálok helyes úton járni.” 

Ezeket elmondani lehet, de a cselekvésben is jelen van? Vagy mire a 

cselekvéshez kellene érni, addigra már nem foglalkozol vele. 

Tehát ez a példabeszéd ma így szólt felétek, hogy ha megérik a búzaszem a 

búzakalászban, az a példa számotokra, nem az, amikor már jön az ember a 

sarlóval, hogy megkezdje az aratást. Mert ha már az aratásnál tartunk, ugye, akkor 

a búzaszemeket kiverik a kalászokból, előkészítik, hogy elkészüljön számotokra 

a táplálék. A táplálék a testet táplálja, de a példabeszéd-tanításom pedig a lelket 

táplálja. 

Ugye, milyen szépen össze lehet foglalni, hogy hogyan és miképpen lehet 

változni és változtatni, hogyan és miképpen lehet elfogadni a felebarátot és a 

testvért? 

De ennek a tanításnak volt egy szakasza még, amely szintén az Isten 

Országának szemléléséről szól, hogy mihez is hasonlítsam még példabeszédben 

az Isten Országát. 

Ekkor a mustármagot vettem. Ugye, ha így a kezedbe veszel egy mustár-

magot, szinte alig veszed észre, mert annyira pici. A kerti növények magjaitól a 
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legkisebb. De amikor földbe elvetik, és kicsírázik, és szintén szárba szökken, s 

elkezd növekedni, oly nagyra nő, s oly nagy oldalhajtásai vannak, hogy az ég 

madarai ott laknak benne. Tehát abból a pici szemből szinte egy fa terebélyesedik 

ki előttetek. 

Tehát az Isten Országa így van jelen a szemléletben számotokra, hogy hinni 

és bízni kell, és ha csak olyan kicsi hitem is van a szívemben és a lelkemben, mint 

egy mustármag, akkor már nem veszel el. Mert az a mustármag, ha benned 

kicsírázik, és elkezd növekedni, akkor a hitedet is megerősíti, és nagyobbá teszi. 

Tehát hinni és bízni kell, hogy Isten Országa a szemléletben hogyan tud 

naggyá formálódni, és hogyan van benne mindenkinek helye. Mert ha csak ezt az 

egy szemet néztétek, és mi elevenedik meg előttetek, akkor képzeljetek el több 

mustármagot, hogy akkor mennyien tudnak ott helyet foglalni, éldegélni, lakni. 

Tehát a Mennyek Országa is így duzzad meg előttetek naggyá, és a hit szere-

tetében fel tudod ismerni, hogy hogyan és miképpen alakítsuk ki az életet. Mert 

akkor érzed, hogy a kegyelem feléd árad, betölti szívedet, lelkedet, és megen-

geded, hogy működjön rajtad, rajtatok, és benned és bennetek. És akkor tudtok 

változni és változtatni, hogy valójában hogyan szeretnétek felismerni Isten Orszá-

gát, és tartozni hozzája. Hisz a példabeszédek a nép sokaságához így szóltak. 

De a példabeszédnek a mai kibővítése pedig az, amikor a tanítványaimmal 

félrevonulok, és számukra elmagyarázom, hogy hogyan kell értelmezni. Most 

számotokra is megadtam, hogy hogyan értelmezzétek, és hogyan fogadjátok be 

szívetekbe, lelketekbe, hogyan engeditek meg, hogy működjön rajtatok is a 

búzakalász szemei vagy a mustármag, amely, ha annyi hited van itt bent, akkor 

megengeded neki, hogy kicsírázzon, és növekedjék, mert ez által te is növekedni 

fogsz a hitben, a szeretetben, az örömben, a békében és a felismerés által, akkor 

el tudod fogadni a felebarátot és a testvért. És érezni, hogy a kegyelem hogyan 

van így jelen köztetek, a kegyelem mit tud nyújtani számotokra, a kegyelemben 

van-e erő, ami fontos a mindennapi élethez, és a kegyelem, amely összeköthet 

benneteket, hogy egyek legyetek, mint a kalászban a búzaszemek, ahogy 

elfoglalják helyüket. Hogy ti is egymás mellett szeretetben, békében, örömben ki 

tudjatok teljesedni, és egymás mellett megférve a mindennapok jelenlétének 

kegyelmével. S akkor érzitek, hogy a példabeszéd tanítása, az megadja 

számotokra mindazt, amire vágyakoztok, amire szükségetek van, ami által, 

hogyha önmagamba nézek, és rádöbbenek, hogy talán nem teljes, és nem teljesen 

működik rajtam és bennem e kegyelem, akkor megengedem, hogy változzak, 

változtassak, és elinduljak a jó felé a működésem révén a mindennapok 

jelenlétében. S akkor felismerem, ki az, akivel tudok eggyé válni e kegyelem által 

a szeretet révén, ki az, akiért tudok talán imádkozni, felajánlani, segítséget 

nyújtani, és ki az, akihez, ha kell, lehajolok, ahogy hozzám is lehajolnak, és 

megfogják kezeinket, és segítsenek erőre kapni, hogy kiegyenesedve ismét 

önmagunk lehessünk, és érezzük, hogy működik a kegyelem a szeretetében. És a 

mustármag-hitemmel megállhatok a lábaimon, és a küldetés követésében tudom, 

hova szeretnék tartozni, és hogyan szeretném kialakítani a mindennapi életet e 
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mustármag-hitemmel, hogy valóban helyem legyen Isten Országában, ha majd 

eljön ez a pillanat a kegyelmében. S akkor tudom, hogy Hozzád tartozok, Uram, 

akkor tudom, hogy a Te testvéred vagyok, akkor bátran fordulhatok Hozzád, 

felajánlhatok, kérhetek, hálát adhatok, mert meghallgatsz, és segítséget nyújtasz 

számomra és számunkra a mindennap jelenlétében e kegyelem szeretete révén. 

És akkor fontosnak érzed magad e kicsiny mustármag-hiteddel, hogy nem 

veszhetsz el, mert helyet találhatsz, és elindulhatsz, és tartozhatsz valahova, 

valakihez, aki figyel, aki segít, és aki fontos, hogy kell, hogy kinyújtsa számodra 

a kezet. És akkor tudod, hogy milyen Isten Országa a hasonlat szemléletében, és 

a földi életünkben oda készülünk, mert azt a helyet szeretnénk elfoglalni, ami ott 

megadatik számunkra a mindennap jelenlétének kegyelme által. S akkor érezd, 

hogy valóban testvér vagy, érezd, hogy nincs olyan fájdalom, nincs olyan bánat, 

nincs olyan szomorúság, amelyre ne kapnál segítséget, vigaszt, erőt a kegye-

lemben, hogy valaki melletted van, ha kell, megfogja kezedet, és segít, ha kell, 

felállnod, ha kell, elindulnod a meghívás küldetése részén. 

Ennek reményében áradjon reátok ma kiválasztott Mária testvérem által 

áldásom, és ma számotokra, hogy valóban felismerd a szemléletben, hogy milyen 

lehet Isten Országa, ezért a mustármag szeretetét árasztom reátok, hogy ha meg-

nyitod szívedet, és ezt a mustármag-szeretetet befogadod, szívedbe zárod, és 

megengeded, hogy kicsírázzon, megengeded, hogy növekedjen rajtad és benned, 

és megengeded, hogy ez által formáljon, akkor már nem veszel el, akkor már 

tudod, hogy hova tartozol, akkor már tudod, hogy akarod kialakítani az életedet, 

mert tudod, hogy kitől kaptad a segítséget, és kit szeretnél követni a minden-

napokban. 

Így áradjon reátok kiválasztott Mária testvér által áldásom a mustármag 

szeretete révén, hogy töltse el szíveteket, lelketeket, hogy kicsírázhasson és 

növekedhessen rajtatok és bennetek. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme segítsen megvilágosítani számotokra a felismerést, 

hogy Isten Országa jelen van, hasonlítani is tudom már, és szeretnék majd idővel 

ott helyet foglalni, ha számomra is el lesz készítve. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

 


