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Jézus Urunk tanítása 

2022. december 2. 

Jézus Krisztus Urunk: 

…akik elfogadtátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve ismét 

egyek voltatok a fájdalom, szenvedés Golgotáján. 

Köszöntöm mindazokat is, akik a mai napon is lélekben voltak jelen, és 

lélekben kísértek el benneteket imával, hogy eggyé válhassatok.  

A mai tanítás, az nem volt ismeretlen számotokra, hisz már az évek 

folyamán megadtam számotokra ezt a tanítást1, mert ez a tanítás az év 

kezdetében van jelen, hogy ugye a raboskodó János abban  az időben, mikor 

hallott Jézus tetteiről, elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg Tőle, hogy 

Ő az, akire várnak, vagy mást kell várniuk. 

Erre Jézus azt felelte számukra: 

– Menjetek, és vigyétek hírül, tudomásul Jánosnak, amit láttok, és amit 

hallotok: a sánták járnak, a vakok látnak, a szegényeknek pedig örömhírt 

hirdetnek, és boldog mindaz, aki nem botránkozik meg Énbennem.  

A tanításnak ezt a részét a várakozásul adtam számotokra, felkészülve, 

hisz János is várakozott, mert nem tudta, hogy mikor jön el az, akinek ő az 

útját előkészítette. 

Utána ugye, folytatódik ez a tanítás abban, hogy az ő tanítványai 

elmentek, akkor a Mester, Én, Jézus Krisztus Uratok, így beszélek a nép 

sokaságának, s először kérdezem tőlük, hogy:  

– Miért mentetek ki a pusztába? Mit akartatok látni? Széltől lengedezett 

nádszálat? Vagy miért mentetek ki a pusztába? Hogy finom ruhában öltözött 

embert lássatok? Aki finom ruhában van öltözve, az nem a pusztába megy, 

az királyi palotában lakik. Akkor hát miért mentetek ki a pusztába? Hogy 

prófétát lássatok, és halljatok? 

Igen. Prófétánál prófétábbat, és nagyobbat, Keresztelő Jánossal. Ő az, 

akiről az Írás azt mondotta: Elküldöm követemet Előtted, hogy előkészítse 

Számodra az utat. 

Az után még a tanításnak van ez a része, abban az van, hogy asszonyok 

szülöttei között nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál, de milyen nagy, 

aki a Mennyek Országában pedig a legkisebb. 

A várakozás, a felkészülés, a befogadás, amely ma ebből a tanításból 

felétek áradt a felismerés elfogadásában, hogy kit szeretnél befogadni 

szívedbe, lelkedbe, a várakozásban mire készülünk, ki fog eljönni, aki 

                                                 
1 Ezen a napon a Golgota előtti ajándék-tanítások a következők voltak: Keresztelő János kérdése  (Mt 

11,1–6) és Jézus Keresztelő Jánosról (Mt 11,7–11). 
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elfoglalhassa a helyét mindazon testvéreim szívében, akik felkészülnek, és 

vágyakozva várják a kegyelmet, az ajándékot, a szeretetet és a békét. Mert 

ez a tanítás ezt tükrözi számotokra, hogy János is várakozott, felkészült, 

egyengette az Úr útját a felkészülésben. De mikor még nem volt benne 

biztos, hogy Ő az, akkor elküldte tanítványait, hogy bizonyosságot szerez -

zenek a megtapasztalásában. És ugye milyen csodálatos az, amikor azt 

mondják, hogy a sánták járnak, a vakok látnak, mert ez a gyógyulás 

kegyelmében van jelen számotokra. De nem ez a legfontosabb, hanem azon 

kell elgondolkodni, ami ez után lett mondva, mert a szegényeknek örömhírt 

hirdetnek, mert ők azzal is be tudnak töltekezni, és örülni, és érezni a 

kegyelmet. S akkor érzik, hogy ők is ajándékot kaphattak az örömhír 

hirdetésével. 

De Én, Jézus Krisztus Uratok e Evangélium tanításában hogy vagyok 

jelen? És milyen boldogok még azok, akik nem botránkoznak meg Bennem, 

mert elfogadják a tanítás mondanivalóját a szeretetben.  

Utána ismét Jánosról van ugye szó, hogy ő elfogadta az Atyától, hogy 

neki mi a küldetése a követése részében, és megpróbált e szerint 

engedelmeskedni a cselekedetek révén. 

Most mi, akik jelen vagyunk, és hallgatjuk a tanítást, és megpróbáljuk 

szívünkbe zárni, hogy működjön rajtunk és bennünk, nekünk is fel kell 

ismerni, hogy nekünk mi a küldetésünk a követésünk részében. És ha fel-

ismertük, akkor a szerint tudjunk cselekedni, és tettekre váltani a kegye l-

meket. Mert akkor vagy teljes, és érzed, hogy valójában ennek a tanításnak 

mi a mondanivalója a mindennapokban, a mindennapokhoz. És akkor érzed,  

hogy fontos, hogy eggyé válhassatok a tanítás kegyelme révén. Hisz Én, 

Jézus Krisztus Uratok a tanításban nem küldtem el senkit, akik jelen vannak, 

akik hallgatják tanításomat, hogy megtapasztalhassák a kegyelmeket, és 

elfogadhassák e kegyelmeket, és megengedni, hogy működjön rajtunk, 

bennünk, mert ha szükséges, akkor változtat a mindennapi életben és élethez.  

Ezek mind-mind jelen vannak számotokra, csak tudni kell felismerni és 

elfogadni, és érezni és érzékeltetni a kegyelmet. Mert, ahogy kiválasztott 

Mária testvérem által szólottam felétek már, felkészítettem, és elmondottam, 

amely tanításokat már megadtam számotokra, hogy nem széthúzni kell, nem 

gyűlölködni, nem irigykedni, nem haragudni, nem féltékenykedni, hanem 

eggyé kellene válnotok, szinte összekapaszkodva élni ebben a nehéz idő-

szakban a mindennapjaitokat. És egyre többen és többen, hogy imádkoz-

zatok. Ahogy ennek az évnek a földi számításában az új év eljött számotokra, 

és azt mondottam nektek: Adok nektek egy fegyvert, amely kell, hogy a 

kezetekben legyen, és egyre többet és többet használjátok a felajánló 

imához. 

Akkor még nem tudtátok, hogy hamarosan nemcsak a Szentolvasó 

fegyvere lesz jelen, hanem valóban lesznek fegyverek, amellyel nem a békét 

hozzák el, hanem hozzák a fegyverrel mindazt, amely körülvesz benneteket.  
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El kell gondolkodni, hogy a hatalom, az fontosabb az emberéletnél, vagy 

az emberélet fontosabb a hatalomnál. És ha ezeket felismeritek, akkor ez 

alapján tudtok imádkozni, felajánlani, kérni, esetleg hálát adni. Ez mind-

mind nyitott a tanúságtételhez, nyitott a megtapasztaláshoz, nyitott a felis -

meréshez, hogy el tudd dönteni, hogy hogyan alakítsd ki a mindennapi 

életedet ebben a rohanó és zűrzavaros mindennapokban . Mert kell, hogy 

egyre többen és többen engeszteljetek, bízzatok. Hisz mikor Édesanyám a 

gyermekek által kérte az imát szívből, őszintén, szeretettel, mert megváltoz-

tathassátok mindazt, ami előttetek van. Ez már számotokra egy meg-

tapasztalás a történelemben. Most is így kellene gondolkodnotok, hogy: „Ha 

vagyunk a testvéri felebarátban igaz testvérek őszinte felajánló imával, 

akkor változtathatunk a mindennapok eseményein.” De amíg csak a hatalom 

a fontos, és nem az emberélet, addig nem tudtok előre menni.  

Mérlegelni kell e várakozás felkészülésében, amely szintén a békéhez 

közeledne, hogy béke legyen az emberi szívekben, ne a gyűlölet, az indulat, 

a harag, a féltékenység, az irigység, mert mikor ez elterjed az emberi testben, 

szívben, lélekben, nem látja át a reményt a békével, amely szintén jelen van, 

csak fel kell ismerni, tudni kell befogadni, és eggyé válni e kegyelem 

szeretetével a békében. 

Fontos, hogy érzékeljétek e várakozás kegyelme révén, hogy az ünnep, 

amelyre készülünk, békét hozzon minden jóakaratú ember szívéhez. Mert 

aki nem jóakaratú, ahhoz és annak nincs szüksége talán a békére. 

Hisz emlékezzetek a kezdetekben, mikor kiválasztott Mária testvért 

hányan és hányan megítélték azért, amikor a Golgotán, amelyen jelen 

vagytok, és elmondotta legeslegelőször azt a részt, hogy: „Íme, ezt adom 

nektek, és általatok hátra. Jelen van a kenyér és a bor, hogy egyétek, és 

igyátok az üdvösséghez.” És akkor kiválasztott Mária testvér á ltal hallot-

tátok: „sokakért”. Tehát nem mindenkiért, mert addig úgy mondták: „min-

denkiért”. 

És most már rádöbbentek, hogy valóban ez a helyes, hogy „mindenkiért” 

helyett a „sokakat” kell mondani. Mert sok testvérért, felebarátért, család -

tagért, ismerősért tudtok imádkozni. Lehet mindenkiért is, de a mindenkiben 

van, aki nem akar részt venni, ezért maradt: „sokakért”. 

Éreznetek kell e mai tanításotokat is a várakozás felkészülésében, hogy 

egyre többen és többen engeszteljünk, hogy sokan legyünk, és sokakért 

imádkozzunk, hogy jöjjön el a béke kegyelme a nyitott jóakaratú emberek 

szívéhez, szívébe, hogy működjön rajtuk és bennük, hogy a szeretet, béke 

ünnepe valóban szeretet és béke legyen. Mert nem biztos, hogy mindenhol 

és mindenkinek béke lesz. Ezért fontos az összetartozás, az összekapasz-

kodás, a felajánló ima meghallgatásának kegyelme részében.  

Ennek reményében most fogadjátok áldásomat, hogy áradjon reátok, 

töltse be szíveteket, lelketeket, és engedjétek meg, hogy e várakozás 
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felkészülésének ünnepén jöjjön el felétek a Fény, a béke, az öröm, a szeretet, 

amely megerősít, és ami által haladhatsz a meghívott úton. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket e 

felkészülés várakozásában az ünnephez, hogy a Fény, a béke, az öröm, a 

szeretet eljöjjön minden jóakaratú ember szívéhez, lelkéhez, és működjön 

rajta, rajtatok és bennetek. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

 

 


