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Jézus Krisztus Urunk:
Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik elfogadtátok hívásomat, s a
hívásban engedelmeskedve ismét megjelentetek, hogy eggyé válhassatok a
fájdalom, szenvedés Golgotáján.
S köszöntöm mindazokat is, akik szintén a mai nap is lélekben kísérnek el
benneteket, hogy részesülhessenek ők is a tanítás kegyelmének ajándékából.
A mai tanítás felétek ennek az esztendőnek, mondhatod, az utolsó ünnepe,
utolsó ünnepe, s utolsó vasárnapja.1 Hisz tudjátok, a következő Golgota már az új
egyházi évhez fog számolni. Így ez a mai Golgota, ennek a hónapnak révén az
utolsó részét adtam nektek, amikor a Krisztus királyságáról van szó, Krisztus
Király mindenki királya, aki elfogadta a megaláztatását, a megcsúfolását, a
kitaszítottságát. Mert ha ez nem történik meg, akkor hogyan jöjjön el számotokra
a Megváltás a kegyelem szeretetében? Mert a Megváltást e kereszthalállal
váltottam meg számotokra.
De mielőtt még e kereszthalálig mennénk, előtte van ugye a Krisztus
királysága, a ti szavatokkal mondva, írva. Érezni a kegyelmeket, a szeretetet, az
örömet, a békét. De ugye érezni lehet azt is, amikor jelen van a megaláztatás, a
megcsúfolás és a kitaszítottság.
De Én, Jézus Krisztus Uratok, amikor azt mondotta: Zsidó vagyok Én? Hogy
lennék akkor zsidók királya?
– A Te néped, a Te főpapjaid adtak a kezemre.
De Én, Jézus Krisztus Uratok a Mindenség Királyában vagyok jelen, és szólok
felétek és hozzátok. De mielőtt még a királyságom szeretetét érzitek, előtte még,
a ti szavatokat használva, jelen van a világ végezete is a tanításban, amikor azt
mondom, hogy:
– Azért jöttem, hogy összegyűjtsem, elküldöm angyalaimat, hogy a négy
égtájról összeszedjék Enyéimet, kiválasszátok, és elinduljanak.
Mert szükség van reájuk, és a szükségben, a tanúságtételben érzik, hogy
hogyan és miképpen kell cselekedniük.
Így a mai nap tanítása pedig, mert ez is ennek a hónapnak, meg az előtte lévő
is, a királyságról van szó felétek. Hisz ugye, Krisztus Királynál nem csak ez az
egy része van számotokra jelen, hogy jelen vagyok ugye Pilátus előtt, aki abban a
pillanatban is kicsúfol. Krisztus-királyságnak azt is lehet mondani az ünnep révén,
amikor megkezdenék a keresztre feszítést, és jelen vannak azok, akik már a
kereszten függnek. S ott is az egyik a megaláztatásában van jelen, csúfoljon,
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gúnyoljon, megalázzon. A másik ugye rászól, és szinte bocsánatot kér még
helyette is ebben a pillanatban, és bízik a kegyelem szeretetében, mert mit kér?
Hogy ő is ott lehessen Velem, hogy ne feledkezzek el róla.
A földi életben néha-néha ti is kéritek a segítséget, a kegyelmet a szeretet
jelében, hogy érezzétek, hogy valóban hova tartoztok, és kit követtek, érezzétek,
hogy: „Igen, Uram, öröm, hogy testvéreid lehetünk; öröm, hogyha követhetünk.
Mert ha így jelen vagyunk, akkor ennek a tanításnak is megértjük a mondanivalóját.”
Hisz ugye nem volt hosszú a tanítás, de mégis, ahogy szoktam mondani,
három részre lehet ezt is osztani. Az első rész: Megállok az ítélőm előtt, aki
megítél Engem.
A második része, amikor megkérdezi, hogy király vagyok-e, és valójában mit
tettem, hogy a kezére adnak.
A harmadik része pedig az, amikor azt mondom:
– A Mindenség Királyában Én azért vagyok jelen, hogy az igazságról tegyek
szinte tanúságot, és aki az igazságban felismer és hallgat, az követhet.
Mert az igazság az igazságosságban megadja a tanítás mondanivalóját, hogy
mégis hova tartozom, és hogyan szeretném kialakítani az életemet, és hogyan
szeretnék megmaradni testvérnek, ugye annak a testvérnek, aki felismerte az
igazságot az igazságosságban, szívébe zárta, és amikor megjött a meghívás, akkor
felismerve, és elindulva rajta és vele.
S akkor érezzük azt, hogy valahova tartozom, ugye, valakitől biztonságot
kapok, valaki megfogja kezemet, és segít felállnom, valaki megmutatja a fény
útját, hogy arra törekszem, hogy haladhassak. És akkor az igazságosság az
igazságban, ha hallgatsz szavamra, akkor megérted e tanítás mondanivalóját a
szeretet-kegyelemben. Mert akkor érzitek mindazt, amely körülvesz benneteket.
Hisz vannak megpróbáltatások, vannak megaláztatások, vannak kitaszítottságok.
De ha ismered az igazságot, és az igazságban próbálsz cselekedni, akkor ügyeltek
önmagatokra, hogy lelki fájdalmaitok ne legyenek, mert ha még ehhez jelentkezik
a lelki fájdalom, akkor néha nem tudtok önmagatok lenni, mert a lelki
fájdalomban rossz döntéseket is hozhattok. Ezért kell figyelni mindig arra, hogy
hogyan és miképpen haladjatok e meghívott úton, és felismerjétek az igazságot,
és felismerjétek a tanítást, felismerjétek az ajándékokat a kegyelem által, amely
reátok áradhat, betöltheti szíveteket, lelketeket, és hogy ha megengeditek, hogy
működjön rajtatok és bennetek, akkor segít megváltozni, megváltoztatni, segít
felismerni, segít jó döntéseket hozni, és akkor nincs lelki fájdalom, nincs
szomorúság, s nincs nehézség. Akkor megnyugszol, érzed a kegyelmed békéjét,
örömét és szeretetét. S akkor érzitek, hogy ez a tanítás is az igazságról így szólt
felétek a mindennapokban.
De nem szabad elfelejtenetek, hogy valóban a Mindenség Királyában Én a Jó
Pásztor vagyok, aki ismerem juhaimat, és ők is ismernek Engem, és ha hozzájuk
szólok, akkor felismerik szavamat, és nem félnek, és követnek.
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Fontos, hogy érezzétek a szeretet kegyelmét, mert a szeretettel több mindent
tudtok elérni, mint az indulattal, a haraggal vagy a gyűlölettel. Azzal csak azt
tudjátok elérni, hogy nektek sincs nyugodt, szép lelki életetek, hanem a lelki
életetek fájdalommá, bánattá és szomorúsággá változhat át, és akkor már nem
érzitek a különbséget a felismerés révén.
Fontos, hogy érezzétek és értékeljétek, hogy a tanítások, azok mindig úgy
szólnak felétek, hogy nem lehetetlen elfogadni, és a szerint élni és cselekedni.
Mert ha ezek mind így jelen vannak, elfogadod, szívedbe zárod, megengeded,
hogy működjön rajtad és benned, akkor tudsz különbséget tenni, és fel tudod
ismerni a szeretetnek a kegyelmét, amely örömet, békét és szeretetet áraszt
szívedhez, lelkedhez, és ha elfogadod, akkor megjelenik a nyugodtság bennetek,
akkor örömmel tudtok egymásra tekinteni, egymást elfogadni, s akkor már nincs
jelen a harag, a gyűlölet, az indulatok. Azok már eltávoznak tőletek, mert
megengedtétek helyette, hogy a szeretet foglaljon helyet, és: „A szeretettel tudjak
működni és haladni előre, felismerni, mi a küldetésem, mi a követésem, és hogyan
szeretnék, Uram, testvéreddé válni a mindennapokban. És akkor fel tudom venni
ugye keresztemet, és követni a mindennapban.”
Mert hogy Krisztus Király legyek a Mindenség Királyában, Én is felvettem a
Keresztet, hogy megválthassalak benneteket, akik ma a jelenben éltek. Mert
sokszor azt mondják némelyek, akik távol vannak Tőlem, hogy: „Amikor a
kereszthordozás volt, annak idején, az nem az én megváltásomért történt, hisz
még nem is éltem.”
De a Megváltás a kereszthordozásában épp úgy jelen van, és érvényes, akik
ma éltek e jelen világban.
Hisz ha nincs kereszthordozás, akkor hogy jöjjön el felétek a Megváltás a
szeretetében?
Mert ugye hogy’ tanítalak benneteket?
Ha rá néztek kint a Golgotán a Keresztre, akkor mindig az legyen előttetek,
hogy e Kereszt által váltottalak meg benneteket, e Kereszt által indult el a szeretet,
e Kereszt, amely megmutatja számotokra, hogy ez által jött el az Új Élet is, mert
ugye hogy’ mondjuk?
Az Élet erősebb a halálnál.
Tehát hinni és bízni kell, hogy a Megváltás csak így jött el felétek és hozzátok.
És ha ezt felismered, és elfogadod, akkor működik a kegyelem a szeretetében
rajtatok és bennetek. És akkor a Mindenség Királya felismeri mindazokat, akik
tanúságot tehettek Róla a földi életben, s akkor a Mindenség Királya azokról is
tanúságot tesz az Atyánál, akik még most itt lent élünk, és élvezzük a
kegyelmeket, amely ajándék számunkra a mindennapokhoz, a felismeréshez és az
elfogadáshoz. Mert valóban, ahogy írva van a tanításban, hogy abban az időben
Krisztus Királyt megkérdezi Pilátus:
– Az vagy? Te vagy a király?
– Én a Mindenség Királya vagyok.
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S ez a Mindenség Királya figyel mindazokra, akik felismerik Őt, Hozzá
tartoznak, és követik.
Ennek reményében áradjon reátok kiválasztott Mária testvér által áldásom.
Töltse el szíveteket, lelketeket e szeretet a Mindenség Királyában, hogy ismét
megadhassa számotokra a meghívást a küldetéshez és a követéshez.
És áradjon reátok a kegyelem szeretete, töltse be szíveteket, lelketeket, és
engedjétek meg, hogy működjön rajtatok és bennetek.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket, hogy
ez által haladjatok az élet-útpályátokon a meghívásban, a küldetésben, de mellette
legyen nyitott szívetek, lelketek, hogy befogadhassátok a Mindenség Királyának
szeretetét, ajándékát, kegyelmét, hogy működhessen rajtatok és bennetek, és
vezessen a meghívott úton.
Jelen lévő testvérek:
Dicsőség Neked, Istenünk!
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