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Jézus Krisztus Urunk:
Köszöntöm testvéreimet, akik a mai napon elfogadtátok hívásomat, és
elzarándokoltatok, hogy ismét ünnep legyen ez a mai nap a megjelenésetekben.
És köszöntöm mindazokat, akik lélekben vannak jelen, és lélekben kísértek el
benneteket ezen a mai napon a fájdalom, szenvedés Golgotáján.
A mai nap tanítása számotokra arról szólt, hogy jelen van a gazdag ember,
akinek van az intézője, és nem rendesen cselekszik és dolgozik vele, ezért többen
bepanaszolták az uránál, hogy elherdálja a vagyonát. Akkor elkezdett gondolkodni ugye, és magába nézni, hogy valamit tenni kell, mert ha az ura elveszi tőle
az intézőséget, ő semmihez nem ért, hisz kapálni nem tud, koldulni szégyell,
akkor hogyan éli az életét? Akkor elgondolkodott, hogy hívja az adósokat, és majd
velük egyezségre jut, hogy ha mégis el kell mennie az intézőségből, akkor bár
befogadhassák házaikba. Ezért megkérdezte az egyiktől, hogy mivel tartozik
urának. Elmondotta: száz korsó olajjal.
– Akkor írjál hamar, ülj le, és ötvenet.
A másikat is megkérdezte. Az azt mondotta, száz véka búzával. Neki pedig
azt mondta:
– Te is vedd elő adósleveledet, ülj le, és hamar írjál nyolcvanat.
Tehát próbált egy kicsit jót tenni, hogy ha az ura meghallja, hogy hogyan bánt
az adósokkal, akkor talán könnyebb lesz az élete.
Erre szoktuk azt mondani a tanításban, hogy a világ urai másképp élnek és
cselekszenek, mint a világosság urai. El lehet gondolkodni a mindennapokon,
hogy számotokra ez a tanítás valójában mit nyújt, hogy az okosság a szeretetében
hogy van jelen bennetek és rajtatok, s hogyan értékelitek a tanítás mondanivalóját,
hogy figyeltek egymásra, elfogadjátok egymást, és próbáltok segíteni egymásnak,
mert így érzed a felebaráti szeretetet. Mert ha csak a harag és a gyűlölet vezérel
benneteket, akkor nem biztos, hogy jót tudtok cselekedni, mert itt is ugye hogy’
kezdődik a tanítás? Hogy elherdálta urának vagyonát, ezért hát a többiek panaszra
mentek az úrhoz, mert ők rádöbbentek, hogy ennek így nem lesz jó. Tehát neki is
önmagába kellett nézni, elgondolkodni a cselekedeteiken.
Ti hogyan nézitek meg önmagatokat a cselekedetekben? Hogyan tudtok
segíteni nemcsak önmagatoknak, hanem a felebarátnak és a testvérnek, aki
vágyakozik, lehet, hogy egy szeretetre, egy simogatásra, egy mosolyra, amit egy
másik testvér a felebarátban szeretettel megteheti. Ez nem kerül semmibe, csak a
szeretetet kell gyakorolni és árasztani. De mert ma, sajnos, a jelenben tombol a
gyűlölet, az irigység, a kapzsiság, a féltékenység, és amíg ezek nagyobb helyet
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foglalnak el az emberi szívben, a testvéri felebarátban, akkor nem tudja beengedni
a szeretetet, az örömet, a békét, a megbocsájtást. Mert ha ezek vannak jelen
bennetek, és erre fókuszáltok a nagyobb részében, hogy bennetek legyen, akkor
valójában tudtok változni és változtatni, érezni a szeretet kegyelmét, érezni, hogy
ha önmagamba nézek, hogy én is elindulhassak a változás útján. Hisz az intéző is
önmagába nézett, és megtapasztalta saját maga révén, hogy neki változtatni kell,
mert ha nem változtat, akkor ezt elveszik tőle.
És hogyan gondolkodott ugye?
– Hát kapálni nem tudok, koldulni szégyellek.
Hát, aki intéző volt, ha az kiállna utána koldulni, hogy megaláznák, hogyan
kicsúfolnák. Ezért, mielőtt még ez bekövetkezett volna, önmagába nézett, és
változtatott.
Nektek is csak ennyit kell tennetek, testvéreim, hogy önmagadba nézzetek, és
rádöbbensz, hogy miben és hogyan kellene változtatni, az életviteledet a mindennapokhoz, a mindennapokban.
Semmit sem olyant kérek tőletek, ami nem megvalósítható. Én mindig olyant
kérek, amit megvalósítotok, amit meg lehet tenni a cselekedetek révén. S érezni,
hogy a változásokkal ti is hogyan tudtok haladni e meghívott úton, mert elfogadod
a felebarátodat, elfogadod a testvéredet, és igyekszel reá tekinteni, és érezni, hogy
jelen van a kegyelem, csak a kegyelmet mindenkinek saját magának kell
felismerni, megnyitni szívét, és befogadni, s megengedni, hogy működjön rajtad
és benned. Mert ez a mai tanítás, ez kimondottan arról szólt, hogy ha megvárjátok,
hogy a hibáitok győzzenek, akkor olyanokká váltok, mint az intéző. De az
intézőnek van ugye másik szakasza, amikor önmagába nézett, és megpróbált jót
cselekedni, és a jócselekedetet az ura mérlegelte, és helyeselte.
Tehát ezért kell nektek is csak önmagatokba nézni, a parányi dolgokat
észrevenni, és amin változtatni kell, soha nem késő, hogy hű testvér legyél,
szeretetbeli felebarát, aki elfogadod a felebarátodat, hogy tudjatok örülni
egymásnak.
Mert ugye ma adtam még egy tanítást nektek, az már a Golgota alatt ment, az
pedig az örömről szólt a felismerésben. Mert ugye jelen van az embernek a száz
juha, abból egy elveszett, ott hagyja a kilencvenkilencet, s elindul megkeresni azt
az egyet, mert arra az egyre is nagy-nagy szüksége van, mert az az övé, a sajátja.
S mikor megtalálta, mit csinált? Vállára vette örömében. És mikor haza ért, nem
egyedül örült az örömének, hanem oda hívta barátait, szomszédjait, rokonait és
családját, hogy azok mind-mind vele együtt örüljenek, mert megtalálta elveszett
juhát.
S erre mi a folytatás?
Ugye milyen nagy az öröm a Mennyek Országában egy megtérő bűnösnek,
aki majdan elfoglalhassa helyét, és élvezheti ezt az örömet ő is, ahogy ez az
ember, aki megtalálta elveszett juhát.
De jelen van az asszony, aki pedig elvesztette drachmáját. És ő is mit
cselekszik? Világosságot gyújt, a seprőt kezébe veszi, hogy kisepregesse házát,
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hogy megtalálhassa drachmáját. És mikor megtalálta, ő is kimegy, és kiabál
barátnőinek, szomszédnőinek, rokonainak:
– Jöjjetek! Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat!
Milyen nagy lesz az öröm a Mennyek Országában, amikor az angyalok látják,
hogy a megtérő bűnös már jelen van, és jelen vannak azok, akik úgy élték az
életüket, hogy nem volt szüksége erre a megtérésre, és mégis ott van a többi
testvér között a Mennyben.
Érezzétek hát az örömet, a békét és a szeretetet.
Ha most a jelenre megyünk át, úgy is elég nehéz némelyeteknek az élet. Tele
vagytok félelemmel, problémákkal, gondokkal, hogy hogyan és miképpen
cselekszünk, és mindig azt mondjátok: „Várjuk, hogy Jó Jézus Krisztus Urunk
mit ad nekünk a felkészüléshez.”
A felkészülést már nektek megadtam. A megkezdett új évben elmondottam
számotokra, amit kiválasztott testvér által már az év folyamán többször
elmondattam nektek: Fel kell készülni, mert ez az év semmit sem lesz könnyű,
csak nehezebb, mint az elmúlt év, amelyet megéltetek.
De hogy tanítottalak?
Én, Jézus Krisztus Uratok jelen vagyok, bármikor és bátran fordulhattok, ha
szükséged van a segítségre, a szeretetre, a kegyelemre, a megerősítésre, hogy
érezni akarod a mindennapi élet jelenlétét. Hogyha nehéz is az élet, tudjunk
haladni.
És ehhez adtam nektek – így mondottam: Nektek nem kell a kezetekbe
fegyver, de Én mégis adok nektek egy másik fegyvert, a szentolvasót. Vegyétek
kezeitekbe, s egyre többet és többet imádkozzatok, mert szükség van az ima
erejére.
És ne csak azt nézzétek, hogy hogyan és miképpen alázzák meg ezt az
országot némelyek. Ne csak azt nézzétek, hányan és hányan néha azt mondják –
ahogy az év elején is mondottam –, hogy szégyellik magukat, hogy ők ide
tartoznak. Az ilyen felebaráti testvérre nem nagyon van szükségetek. Ti mindig
arra gondoljatok, és adjon erőt nektek, hogy ha csak az Európát nézzük, a Kárpátmedencét is nézhetjük, a Kárpát-medencének szíve vagytok, és sokan ezt nem
akarják elfogadni, ezért ezt kellene tönkretenni. Hisz ha valamelyik tagodat,
testrészednek, elvágod, megsérted, megégeted – most csak egy párat emelek ki –
, milyen fájdalommal jár. Tehát így kell elképzelnetek a Kárpát-medencét is, hogy
ha bármely rész megsérül, az fáj.
De amikor a szívre akarnak törni, hogy megsemmisítsék, az még nagyobb
fájdalom.
És ha csak az Európát nézitek, amelynek ti is részesei vagytok, hányan és
hányan támadnak! De a támadásokra mindig az legyen előttetek példa, hogy
ennek az országnak a múltban voltak kegyelmei, erősségei, mert meg tudtátok
tartani országotokat. Ha csak kettőt vagy hármat emelek ki, jelen volt a tatár, a
török, az orosz, és mégis megmaradtatok.
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Most ismét lehet, hogy szeretnének külső hatással bejönni közétek. De ahogy
mondotta kiválasztott Mária testvéretek, felkészítve: Az ima erejével sok mindent
megváltoztathattok. Mert az imának ereje van, és működik. És ez legyen a ti
fegyveretek, amelyet nem vehetnek el tőletek a kezetekből, a szívetekből. Mert ha
ezt megtartjátok, imádkoztok, engeszteltek, sokkal többet elérhettek, és a változás
útján haladhat majd az országotok.
Ne csak a félelmet nézzétek, és ne csak a félelmet mondogassátok.
Ilyenkor Én, Jézus Krisztus Uratok azt kérdezhetem tőletek: Hol van akkor a
hitetek? Hogyan bíztok az Én jelenlétemben? Hogyan tartoztok Hozzám? Hogyan
ismeritek fel a Mestert a Pásztorban, akire hallgattok, és követitek Őt? Mert
ismeritek, mert a Pásztorotok az ajtón megy be, és szól hozzátok, mert nem fél
tőletek, ti pedig felismeritek, és hallgatok szavára.
Ezek a kegyelmek legyenek bennetek, és erősítsenek a mindennapokban.
Ezért próbállak benneteket megerősíteni, mint a tanítás első részében, hogy soha
nem késő önmagunkba nézni, és változtatni; a második tanítással pedig soha nem
késő elfogadni az örömet a felebarát szeretetében az eggyé váláshoz, a
mindennapokban. És akkor érzitek a mai tanításnak is a mondanivalóját.
Ennek reményében áradjon reátok kiválasztott Mária testvérem által áldásom.
Töltse el szíveteket, lelketeket, egész lényeteket, és fogadjátok be, és engedjétek,
hogy működjön rajtatok és bennetek, és segítsen megvilágosodni, és a helyes,
szép, világos úton haladni, amelyen Én, Jézus Krisztus Uratok jelen vagyok a
Fényben, de ha felismered a Fényt, és benne felismersz Engem, Jézus Krisztus
Uradat, akkor nincs miért félned, bátran ráléphetsz, és haladhatsz az úton.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szentlélek kegyelme segítsen, hogy reátok áradva e áldásom kegyelme,
hogy töltse be szíveteket, lelketeket, egész lényeteket, hogy meg tudjátok engedni,
hogy működhessen rajtatok és bennetek, akkor már el tudtok indulni a változás
útján, önmagatokba nézve, el tudjátok fogadni az öröm szeretetét, amely
megerősít a mindennaphoz, a mindennapokban.
Jelen lévő testvérek:
Dicsőség Neked, Istenünk!
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