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Jézus Urunk tanítása 

2021. szeptember 3. 

Jézus Krisztus Urunk: 

…a mai napon, kik elfogadtátok hívásomat, és elzarándokoltatok e ünnepre. 

Köszöntöm mindazokat, akik ma nem tudtak eljönni, de lélekben elkísértek 

benneteket, hogy eggyé váljatok az engesztelés imájában. 

A mai nap tanítása1, amely felétek szólt, az a meghívásról, hogy hogyan és 

miképpen ismerjétek fel a tanítás által Jézus Krisztus Uradat, aki a tanításban 

tanítványaihoz szólt. De most a tanítványai helyett ma felétek szólok a jelenben, hisz 

a tanítás arról szól, amikor megkérdezem tanítványaimat, hogy mit gondolnak, mire 

gondolnak az emberek, hogy ki vagyok. És akkor ugye elmondják, hogy van, aki 

Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, és van, amelyik másik prófétának. Majdan 

tanítványaimat is megkérdezem, és ők mit gondolnak. Erre mi a válasz? 

– Te vagy a Messiás, Istennek Szentje. 

Ekkor azt mondom nekik: 

– Erről ne beszéljetek. Ez maradjon szinte titokban. 

Azután nyíltan elmondom tanítványaimnak, hogy az Emberfiának sokat kell 

szenvednie a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól és a zsidóktól. Megölik, de majd 

harmadnapra feltámad. Amit Péter nem teljesen akart megérteni, elfogadni, szinte 

félre vonva fordul Felém. Ekkor elmondom neki a többi tanítvány előtt: 

– Távozz Tőlem, sátán! Most nem Isten akaratában beszélsz, jelensz meg. 

Korholtam, ugye? Így van leírva számotokra. 

De akkor elmondom a hívőknek a nép sokaságában és a tanítványoknak, hogy 

aki követni akar, tagadja meg először önmagát, az után vegye fel keresztjét, és 

kövessen. Mert ugye, aki meg akarja menteni az életét, az elveszti; és aki elveszti az 

életét Énérettem és az Evangéliumért, az megnyeri. 

Ehhez most Én, Jézus Krisztus Uratok még azt mondom, hogy ebben a tanításban 

jelen van, hogy valójában Én ki vagyok, és hogyan tanítom tanítványaimat, s hogyan 

adom a tanítást. Majdan jelen van, hogy ha a meghívást megkapod, akkor ne félj 

elfogadni saját keresztedet, mert a kereszthordozásod, az számotokra is fontos a 

mindennapi életetekben. De ez a kereszt, ez néha lehet nehéz, és néha úgy érzed, 

hogy könnyebb. Ez mind azon múlik, hogy hogyan és miképpen hiszel, és követsz, 

hogyan és miképpen ismered fel a szeretetet, és megengeded, hogy működjön rajtad 

és benned. 

Mert ugye a szeretetről már tanítottam felétek. A szeretettel több mindent tudtok 

elérni, mint a haraggal, gyűlölettel vagy indulatokkal. Azzal csak néha hangoskodás 

és kiabálás alakul ki. De ha a szívetek megtelik szeretettel, s ezt a szeretetet árasztod 
                                                           
1 A mai napon a Golgota előtti ajándék-tanítások a következők voltak: Péter hitvallása, Jézus válasza; A szenvedés 

és a feltámadás első megjövendölése és Jézus követése, az önmegtagadás (Mt 16,13–28). 
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a felebarátod felé, akkor előbb megnyerheted magadnak. s érzed, hogy össze-

tartoztok. 

De a meghívásban, a kereszthordozásban az is jelen van, hogy örülni kell a saját 

keresztjeiteknek, mert azzal érzitek, hogy meghívottak lettetek, és a meghívásban, a 

küldetésetekben és a követésetekben Hozzám tartoztok. 

Hisz hogy mondotta számotokra ma kiválasztott Mária testvér? 

Hogy: 

– Jelen van Jó Jézus Krisztus Urunk, a Pásztor a Jó Pásztorban, mi pedig váljunk 

az Ő nyájává, báránnyá, akik ismerjük, s akik hallgatunk szavára, és kövessük Őt. 

Mert ebben a követésben érzed, hogy jelen van a kegyelem, és ez a kegyelem 

működik. A működéssel tanulhatsz, célokat érhetsz el. De a működéssel felismered 

azt is, hogy hogyan tudsz tartozni ehhez a nyájhoz a küldetés-követésedben. Ha 

nyitott a szíved, és felismered tanításom mondanivalóját, akkor nem vagy egy 

elveszett ember a testérben, hanem tudod, hogyan és miképpen kell haladnod, 

hogyan és miképpen fogadd el a felebarátodat, testvéredet, szeretteidet, kinek mire 

van szüksége, akkor tudsz segíteni. De ezek mind-mind a szeretet által működnek. 

Mert fontos a mai jelenetekben, amely most körülvesz benneteket, hogy élő szeretet 

legyen bennetek. 

Ugye, ismerős ez a szó, hisz valamikor, régebben, így adtam felétek tanítást, 

hogy élő szeretet, Élő Szentlélek legyen jelen, fogadjátok be, engedjétek, hogy 

működjön rajtatok, bennetek, és ha fontos, változtasson. De nem úgy, ahogy te 

akarod, parancsolod – mert némelyek így álltok –, hanem szabadjára kell engedni e 

működő kegyelmet, és ez által meg tudsz változni e szeretetben. Mert a kereszted is 

lehet édes a teherben, átölelheted örömmel, és érzed, hogy jelen van általa a 

kegyelem. De lehet a kereszt nehéz a küzdelmek között, de akkor sem szabad 

elcsüggedni, hanem inkább önmagunkba nézni, és elgondolkodni: „Hogyan is válhat 

ez az én saját, nehéz keresztem örömtelivé, amelyet örömmel átölelve 

hordozhatunk?” Érezzük jelenlétét, működését a szeretet által. Hisz fontos, hogy 

felismerd felebarátodat, testvéredet, mert ez által tudod megtagadni ugye önmagad, 

és elindulsz az úton, de úgy akarsz haladni ezen az úton, hogy ha el kell veszíteni az 

életed, Értem és az Evangéliumért teszed, hogy utána ismét megnyerhessed 

önmagadnak. És ha már megnyerted, akkor tudod, hogy élet van benned, tudod, hogy 

küzdhetsz, tudod, hogy vezekelhetsz, tudod, hogy megkapod azon kegyelmeket, 

amelyre szükségetek van, mi által felállhattok a nagy küzdelmekben az út porából. 

Mert akkor már teljesen nem vagy egyedül, mert ha Felém fordulsz, segítségül hívsz, 

akkor Én jelen vagyok, és nem hagylak el, ha szükséges, kinyújtom feléd kezemet, 

hogy legyen mibe belekapaszkodnod. És akkor már érzed: nem önmagad vagy 

teljesen, hanem jelen van a kegyelem a szeretet által, ami megerősít, s ami által 

haladhatsz a meghívott úton. Mert a mai tanítás a meghívást is nyújtja számotokra, 

hogy higgyetek a meghívásban, és ezen a meghíváson szabad elindulni, szabad 

változtatni, és szabad, ha szükséges, segítséget kérni. És ha már a segítségben 

megjelenik a kegyelem, akkor megengedni, hogy működjön rajtatok és bennetek. 
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Ma, az ünnep révén, még egy tanítást adtam számotokra2, mivel mikor 

kiválasztott Mária testvérem elindult a Golgotára, kértem tőle az éneket, amely az 

ünnepben – a Fájdalmas Anyát szólítottátok meg. Nem kértem az egész éneket, csak 

négy versszakot. És most a tanítás hozzája az volt, hogy jelen van atyám, jelen van 

az Anya, és hallgatják ámulattal Simeont, aki áldást ad először Reájuk, az után 

elmondja, hogy e Gyermek által Izraelben sokan fognak elbukni, és sokan kapnak 

erőt a kegyelemhez, a felismeréshez, a működéshez. 

És az után az Édesanyához fordulva ugye, így szól: 

– Te pedig készülj fel, mert a Te Szívedet is tőr fogja átjárni a fájdalomtól. De 

ez által megnyílnak sok szívek, hogy hogyan és miképpen kellene élni, és jelen lenni, 

és felismerni, hogy hatalmas e Gyermek, aki miatt többen elbuknak, és többen 

kegyelmet kapnak, hogy működhessen rajtuk, bennük a felismerés révén. 

De ezen a napon nemcsak ez a tanítás van jelen, hanem az is3, mikor Nikodémus 

meglátogatott az éj leple alatt, és várja, hogy elmondja, hogy az Emberfiának sokat 

kell szenvednie. 

És az ünnep révén még egy tanítás4, amikor jelen van Anyám, testvéreim, 

rokonaim, és szólnak, hogy kint vannak a tanítás közben. És erre a jelenlévőkre 

mutatok: 

– Ők az Én anyám, testvéreim, rokonaim, akik meghallgatják tanításomat, 

tettekre váltják, és a szerint cselekszenek, és élnek. 

Fontos érezni, hogy e hónap tanításaiból most egy párat kiemeltem számotokra, 

amiből erőt merítve ismét felismerhetitek önmagatokat, és ha szükséges a felismerés 

után, akkor elinduljatok a változás útján, és elfogadni a kegyelmet, hogy óvjon, 

védjen, vezessen, és mutassa meg számotokra e meghívott utat, ami által testvérré, 

vagyis báránnyá változtok a szeretet, kegyelem által. 

S ennek reményében áradjon reátok ma kiválasztott Mária testvérem által 

áldásom, hogy töltse be szíveteket, lelketeket, hogy működjön rajtatok és bennetek, 

de különösképpen ma a meghívásom, a szeretetem, a békém és az örömöm legyen 

jelen a ti szívetekben. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

Az Élő Szentlélek az élő szeretetével áradjon most reátok, töltse be szíveteket, 

lelketeket, és engedjétek, hogy működjön rajtatok, bennetek, és ez által felismeritek 

a küldetéseteket, és elfogadjátok saját keresztjeiteket a hordozásában. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

                                                           
2 Lk 2,33–35 
3 Jn 3,1–15 
4 Mt 12,46–50 
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Szűz Mária névnapi köszöntése 

Drága Szűzanyánk! 

Mielőtt megszülettél, öreg szüleid epekedő imával fohászkodtak Istenhez, hogy 

Ők is örvendezhessenek egy gyermeknek. 

Az ima meghallgatásra talált, és egy gyönyörű kisleánnyal lett gazdagabba világ. 

Most már mi is tudjuk, hogy Mennyei Atyánk milyen nagy ajándékot adott 

nekünk. 

Köszöntünk, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. 

A névünneped is csoda, hiszen Mária – kimondva e név – a béke hordozója. 

Nagyon szeretünk Téged, és köszönünk mindent, amit kapunk életutunkon 

Tőled. 

Istenanya lettél, és mikor Simeon mondatait hallottátok, elgondolkodtál, vajon a 

tőr által ütött sebek mit jelentenek. Akkor még csak homályosan raktároztad, hogy a 

Te és a Ti utatok se lesz könnyebb. De ez példa előttünk, hogy mi is így, szeretettel 

hordozhatnánk keresztünket, Mert kapjuk az erőt adó kegyelmeket. 

Te mindig vigasztaló Kezedet és Szívedet nyújtod és adod nekünk, hogy 

megvédsz bennünket, ha imáinkban beszélgetünk Veled. 

Sokat, és egyre csak többet kell Feléd fordulnunk, tudjuk jól. Mert csak így s ez 

által adhatod a segítséget. 

Leborulva imádkoztál értünk is a Szent Keresztfa alatt, mikor Drága Jó Jézusunk 

fájdalmát látva ott roskadoztál a tövében. Most mi is leborulva áldjuk minden 

léptedet, az értünk való fohászaid, amivel közbenjársz Szent Fiadnál, hogy segítséget 

eszközölj e földi gyermekeidnek. 

Megérdemeljük? 

Szeretnénk hinni ebben, s kérjük, fogadd hű szíveinkből fakadó hálás köszö-

nésünket. 

Buzgó és őszinte imáinkkal és énekeinkkel, meg nem szűnő szeretetünkkel 

köszöntünk. 

Köszönjük, hogy együtt vagy velünk! 

Köszönjük, hogy elfogadod a Feléd nyújtott kezeket! 

Köszönjük a vigasztaló mosolyodat, az Általad kapott örömöket! 

Köszönjük, hogy így élhetünk boldogan Veled! Ámen. 

 

 

 


