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Jézus Urunk tanítása 

2022. január 7. 

Jézus Krisztus Urunk: 

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik elfogadtátok hívásomat, és 

elzarándokoltatok, hogy a mai nap is szeretetteljes ünnep legyen részetekre. 

De köszöntöm mindazokat, akik ma lélekben kísértek el benneteket a 

fájdalom, szenvedés Golgotáján. 

A mai nap tanítása1, amely felétek szól, az első csodajelről. A csodajel, amely 

a hitet, a bizalmat és a szeretetet tükrözi számotokra. Hisz ugye először az van, 

hogy meghívottak vagyunk a menyegzőre, ami a bizalom jelképét próbálja 

számotokra tükrözni. Az után pedig jön a hit kegyelme, amikor az Anya csak 

megjegyzi, hogy: 

– Fogytán van a bor. 

De tudja, hogy hogyan és miképpen szóljon. 

A szeretet pedig azt tükrözi számotokra, hogy mikor megtapasztalják, 

különösképpen azon szolgák, akik csak vizet tettek ugye a kőkorsókba vagy 

edényekbe, mindegy, hogy nevezitek, és részeseivé váltak a csodának. 

Hisz ugye ma a tanítás így szólt felétek, hogy menyegzőt tartanak a galileai 

Kánában, ahol Jézus Anyja, Mária is meghívott, de Jézust is tanítványaival 

meghívtak. És ahogy ilyenkor szokott lenni, öröm, boldogság és szeretet van 

jelen. De amikor észreveszik, hogy valami fogytán van, akkor már nem a szeretet, 

és nem az öröm tükröz, hanem talán az aggodalom, hogy nehogy elfogyjon, és ez 

által megszólják őket, hogy többeket hívtak a menyegzőre, mint amennyi jelenlét 

kellett volna, hogy részt vegyenek az ünnepen. 

De Jézus Anyja, Mária, az észrevette, és szólt Fiának, hogy fogytán van a bor. 

De Jézus hogy válaszol? 

– Mi közöd van Neked ehhez, Asszony? 

De azt, ahogy Ő elmondotta, az Édesanya megértette, hisz azt mondta: 

– Nincs még itt az Én órám. 

De a hit, az erős a szívben és a lélekben, s megértette, hogy Fia segíteni fog, 

nem hagyja cserben az ünnepelteket. S ezért mit mond a szolgáknak? 

– Tegyetek meg mindent, amit kér tőletek. 

Ez még mindig a hithez tartozik, mert hittek abban, hogy amit Jézus fog kérni 

és mondani, abban ők cselekszenek szeretettel. 

Majd utána jön a szeretetnek a megtapasztalása, különösképpen a szolgák 

részére, akik tudták, hogy a kőkorsókba vagy hordóba, mindegy, hogy nevezed, 

edénybe ők vizet töltöttek színültig, de borrá vált a víz, mert mire megmerítették 

                                                 
1 Ezen a napon a Golgota előtti ajándék-tanítás a következő volt: Csodatétel a kánai menyegzőn (Jn 2,1–12). 
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az edényt, és oda vitték a násznagyhoz, és mire az megízlelte, addig már borrá 

vált a víz, és nem is akármilyen borrá, hisz a násznagy szinte szemére veti a 

vőlegénynek ugye, hogy: 

– Először mindenki a jó bort teszi ki, és mikor már megittasodnak, akkor az 

alábbvalót. De te pont szinte – nem így mondták, de így kellett értelmezni, hogy – 

fordítva tetted: előbb az alábbvalót adtad, s eddig tartogattad – ugye, így van 

mondva, hogy tartogattad – a jó bort. 

S ez már a szeretetről szól, hogy a szeretetben hogyan tudsz együtt élni e 

megtapasztalásokkal. És fontos, hogy érezzétek, hogy ez a mai tanítás az új, 

megkezdett földi számítás új évében szól felétek és hozzátok. De itt jelen van a 

hit, a bizalom és a szeretet. És hogyha ezeket elfogadjátok, és megengeditek, hogy 

szívetekben jelen legyen, és működhessen rajtatok és bennetek, akkor segítséget 

kaphattok a nehéz pillanatok átélésében, és a kegyelem működésének 

szeretetével. 

Fontos, hogy érezzétek, hogy hogyan van jelen a bizalom, a hit és a szeretet a 

mindennapjaitokban, hogy hogyan lehet érezni ezeket a kegyelmeket, s hogyan 

működhet rajtatok és bennetek. 

Mert ugye most megkezdtetek egy földi számítás új évet, amelyben ilyenkor 

nem is a tanítás számotokra a legfontosabb, hanem: „Uram, mit fogsz mondani? 

Mire várhatunk? Mi jön?” 

Én, Jézus Krisztus Uratok, ahogy az elmúlt időszak éveiben mondottam, s 

amit már megéltetek, és amit már megtapasztaltatok, ismételten azt mondom: 

Semmivel sem lesz könnyebb ez az esztendő, amelybe átléptetek, mint 

amelyet magatok mögött hagytatok. De annyit azért elárulhatok, hogy változni és 

változtatni nektek kell. Én, Jézus Krisztus Uratok megadom a tanítás által a 

segítségnyújtást, árasztom a kegyelmet a szeretetben, az örömben, a békében, és 

ha csak a mai tanítást veszed, a bizalom, hit szeretetében. 

S akkor jelen van még ugye a remény, amelyet kiválasztott Mária testvér által 

adtam számotokra a Golgota előtt, hogy fontos, hogy a remény mindig meg-

maradjon. 

És hogy miért mondottam számotokra, hogy semmivel sem lesz könnyebb, 

mint a hátrahagyott esztendőtök? 

Inkább mondhatom azt, hogy nehezebb lesz, mert ha egy kicsit csak széjjel-

néztek, most nem itt, ahogy jelen vagytok. A széjjelnézést úgy próbálom mondani, 

hogy a szemetek sarkából távolabb is lássatok, és akkor észreveszitek, amit 

kiválasztott Mária testvér részére is megadtam, hogy nem változik az emberiség 

a földi életben. Hisz ilyen gyűlölet, ilyen irigység, ilyen kapzsiság – nagyon-

nagyon régen lehetett tapasztalni, mint aminek most vagytok tanúi a jelenben. 

Sokan úgy élitek az életet, hogy nincs szükségetek Atyám szeretetére és 

kegyelmére. 

Szükségetek van a segítségre, szükségetek lenne a változásra, de ha nem 

nyíltok meg, hogy befogadhassátok e kegyelmeket, ami által változni és változ-

tatni tudtok, ami által felismered a felebarátodat, ami által nemcsak a harag, a 
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gyűlölet, az irigység és a kapzsiság tombolna, hanem csak egy szikra szeretet, egy 

szikra bizalom, egy szikra hit és egy szikra remény, amelyet összeköt a béke 

öröme, és akkor lehet érezni a kegyelem ajándékát. És ha ezeket mind-mind 

befogadjátok szívetekbe, lelketekbe, akkor el tudtok indulni a reményben a 

változás útján, hogy „elfogadom a felebarátot, és elfogadom a testvért”, és nem-

csak a gyűlölet, az irigység, a kapzsiság és a féltékenység tombol, hanem akkor, 

ha csak, mondottam, ez a szikra, apró türelem, szeretet, öröm, béke, bizalom, hit, 

remény elfoglalja a helyét, és ha ezt már, azt nézed, hogy felsorolva mennyivel 

több erőt tud kovácsolni, és akkor a szív és a lélek elindul a változás útján, amelyet 

szinte ki lehet vetíteni már a külsőségekre, s ez által lehet észrevenni, hogy valami 

történik, valami jó, valami örömteli, mert jelen van a béke a szeretetében, jelen 

van a hit a reménnyel, jelen van a kegyelem, és jelen van a megbecsülés. S akkor 

érzed azt, hogy talán egy felajánló ima, egy fohász, amely segítséget tud nyújtani 

ezekhez a kegyelmekhez, ami által tudtok változni és változtatni. 

Hisz amíg szinte ölre tudtok menni egymással szemben a gyűlölet által, a 

kapzsiság, az irigység, a harag, akkor hogyan van jelen a szeretet, hogyan van 

jelen a béke, hogyan van jelen az öröm, hogyan van jelen a hit, a remény, a 

bizalom, ami szintén nagyon-nagyon fontos a mindennap-jelenlétetekben? 

Hisz ez a tanítás most erről a megkezdett földi számítás új évéről szól. Mert 

ha egy kicsit széjjelnéztek, ahogy mondottam, s nem itt, ezen a helyen, hanem 

mondhatod, országodban, nemzetedben, Európában, mert annak ti vagytok a 

szíve, de ezért is harcolnotok kell, hogy megmaradhassatok szívnek. Mert, ahogy 

mondottam nem egyszer és nem kétszer, hogy jelen van egy test, amelynek 

vannak tagjai. Ugye, hogy volt mondva? 

Feje, szeme, füle, kezei, lábai – most csak egy párat emeltem ki, de ha ezeket 

aprónként szinte lenyesnétek, akkor már a szívnek nincs miért dobogni és élni. 

Tehát Európában is, ha így aprónként nyesegetnek, akkor idővel a szívet is 

elérhetik. 

Ezért kell harcolni, hogy meglegyen. 

Hisz ha csak saját országotokra és nemzetetekre nézitek, mondhatjátok: Már 

mily régóta szeretnék ezt az országot mások szinte elvenni tőletek, 

megsemmisíteni. 

De ugye, volt egy királyotok, aki az Édesanyára bízta ezt az országot. Ezért 

kell hát szinte harcba szállnotok a fegyverrel, a Szentolvasó imával, és kérlelni az 

Édesanyát és a Királynőt, hogy maradjon meg országotokban királynőnek az 

édesanyai kegyelme mellett, és fogadja el hű imáitokat, és ha lehetséges, akkor 

imádkozzon veletek, hogy megmaradhassatok. Mert a harc lassan kiéleződik, és 

a harcban küzdeni kell. 

Ezt nyújtom számotokra a tanítás után e új, megkezdett földi számítás évéhez. 

Ahogy valamikor régebben is azt mondottam, ismerős, akik már régebb óta 

járnak, hisz akkor nemcsak beszéltem, hanem szinte így felemeltem számotokra: 

a fegyveretek a Szentolvasó. Imádkozzál minden nap, szívből és szeretettel a 

felajánlás részében, mert ezzel előre tudtok haladni, de a gyűlölettel, az indula-
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tokkal, a haraggal, és hogy széthúzást tegyünk, és egyre többeket egymás ellen 

fordítani, egy darabig megy, de idővel semmivé válik. Mert ha vagytok elegen, 

akik a fegyverhez fordultok a mindennapjaitokban, az őszinte felajánló imában, 

Én, Jézus Krisztus Uratok csak annyit kérek tőletek, hisz kiválasztott Mária 

testvér által, mikor elindult a szentolvasó ajándékozása, azt mondottam: Egy tized 

Szentolvasó az elfogadása a mindennapjaitokban. De aki már megtanult 

imádkozni, aki engesztelőnek vallja magát, attól már többet várok. 

Most azt kérem tőletek, hogy a mindennapi imában, ha csak egy Szentolvasót, 

mindegy, hogy melyiket, sorba is mehetsz napról napra, ha szívből, szeretettel 

felajánlod a Szeplőtelen Szívnek, az Édesanyának, a Királynőnek, hogy fogadja 

el, és ha lehetséges, imádkozzon velem vagy velünk, mert szükségünk van erre a 

fegyverre e sok gyűlölet, e sok irigység, e sok kapzsiság, féltékenység ellen, hogy 

megmaradhassunk engesztelőknek, és megmaradhassunk az országunkban, a 

nemzetünkben, amelynek az Édesanya a Királynő, és védőpalástja kerüljön 

országunk fölé, s nyújtson védelmet a védelem által, kegyelmet, örömet, szere-

tetet, békét, hitet, reményt, bizalmat. Mert ezekkel mind-mind megerősödhetünk, 

és haladhatunk előre a mindennapokban, a mindennapokhoz. 

Bízom és reménykedem, Én, Jézus Krisztus Uratok, hogy megértitek, hogy a 

mai tanítás révén összekötve e megkezdett új évhez mit próbáltam nektek átadni, 

és mit kell tennetek a cselekedetek által. 

Ennek reményében áradjon reátok kiválasztott Mária testvér által áldásom. 

Töltse be szíveteket, lelketeket a mai áldás, amely ma a bizalom, a hit és a szeretet 

tanításában szólt felétek, hozzátok, de mellette ugye jelen volt már a remény, az 

öröm, a béke a kegyelmében. És ha ezeket mind-mind most nyitott szívvel 

felkészülve elfogadjátok, szívetekbe zárjátok, és megengeditek, hogy működ-

hessen rajtatok, bennetek, és ez által el tudjatok indulni a változás útján, s a 

változásban a jó felé, ahol jelen van a Szentséges és a Szeplőtelen Szív szeretete 

és kegyelme. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

Kegyelme áradjon reátok, és töltse be szíveteket, lelketeket, hogy 

működhessen rajtatok és bennetek e tanítás ajándékának kegyelme révén. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

 

 


