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Jézus Krisztus Urunk: 

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik elfogadtátok hívásomat, és 

a hívásban megjelentetek a fájdalom, szenvedés Golgotáján.  

De köszöntöm ma is azokat, akik nincsenek jelen, de lélekben meg-

próbáltak eggyé válni veletek a Golgotán. 

A mai tanítás, amely felétek szólt, mondhatjuk úgy, hogy a választott 

nép számára van a tanítás, de ha jelen vannak hívő pogányok, ők is részesül-

hetnek benne. Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok Szidon és Tiron vidékén 

vagyok, megjelenek egy házban, s nem szeretném, hogy ha tudomást szerez-

nének róla, de mégsem maradhatott meg titokban. Ekkor ugye jelen van egy 

asszony, akinek lányát megszállta a gonosz lélek. S akkor oda sietett, 

leborult lábaim előtt, és kérte, hogy segítsek lányán, űzzem ki belőle a 

gonosz lelket. Ő szír, föniciai asszony, pogányokból való volt, de hívőként 

van jelen. Először elutasítom, és így szólok feléje  e példabeszédben, hogy: 

– Nem illő elvenni a gyermekek elől az ételt a megterített asztalról,  és 

odavetni a kiskutyáknak. 

Az asszony is szól: 

– Igen, Uram, igazad van. 

De folytatja, hogy: 

– Ahol a gyermekek esznek az asztalnál, és amit elmorzsálnak, és leesik 

az asztalról az asztal alá, abból a kiskutyák is jóllaknak, akik ott foglaltak 

helyet. 

Erre Jézus azt mondja neki, hogy: 

– Szavaid és tetteid megerősítettek, és ezért azt mondom neked: Menj, 

lányodat elhagyta a gonosz lélek. 

Az asszony megköszönte, és elindult haza. Mikor haza ért, leányát az 

ágyban fekve találta, és már elhagyta a gonosz lélek. 

A tanítást a mai napon három részre is lehet bontani, hisz az első rész 

az, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok e tanításban elmegyek olyan helyre, 

amely nem kimondottan a választott nép jelenléte, hanem jelen vannak a 

hívő pogányok. 

Utána jelen van az asszony, aki ugye szír, föniciai és pogány, de mégis 

hit van benne, és a hit megerősíti abban, hogy felkeresse Jézust, a Mestert, 

akiről hallott. 

És a harmadik rész pedig arról szólt, hogy itt nemcsak a választott nép 

van jelen, hanem jelen vannak ugye a hívő pogányok, akik tudnak hinni és 



bízni és reménykedni, mert hisz jól megfelelt a szír, föniciai asszony a 

példabeszédhez, amelyet feléje adtam. 

A mai jelenben is sokszor elmondva vannak választottak, akiket meg-

hívunk, és vannak pogányok, akik hívők. Ezért kell elgondolkodni mind-

azon, hogy hogyan is vagy jelen. Mert ugye itt a példabeszéd tanítása az volt, 

hogy a gyermekektől ne vegyük el az ételt, amely számukra van készítve.  

De a gyermekek, mikor esznek, tudjuk, hogy elmorzsálódik az étel, amely 

lehullik az asztalról az asztal alá, és ha jelen vannak a kiskutyák, akkor azok 

is jóllaknak. Tehát figyelni kell arra e tanításban, hogy te hogyan hiszel  az 

Evangéliumban, hogyan fogadod el a tanítást, és hogyan akarod megtartani 

a tanításodat, mert fontos, hogy higgyél a megtartásban a tanítás révén. Mert 

így tud együttműködni a felkérés, a felismerés, az elfogadás és a szerint való 

cselekedetek a cselekvésekben. Mert amikor csak felületesek vagytok, és 

csak néha gondolkodtok, és nem ismeritek fel a tanítás mondanivalóját, 

akkor nem érzitek a kegyelemnek a jelenlétét a mindennapokban.  Hisz 

vannak ugye nehézségek, vannak fájdalmak, vannak megpróbáltatások, 

vannak betegségek, de ezeket mind-mind úgy lehet elfogadni, ha hiszel a 

kegyelemben, ha hiszel a szeretetben, ha hiszel az Evangélium tanításában, 

amelyet szeretnél megtartani, és a szerint cselekedni és működni, hogy a 

választott néphez szeretnél-e tartozni – de ha a választott néphez tartozol, 

akkor figyelned kell a cselekedetekre -, vagy pedig a hívő pogányokhoz, akik 

szintén felismerik, hogy létezik kegyelem, de a kegyelemért is tenni és csele-

kedni kell, hogy részesülhessek benne. Mert ha csak ismerem, hogy létezik 

kegyelem, de nem igyekszek a tettek cselekedetében, akkor hogyan áradjon 

reátok, és hogyan működjön rajtatok és bennetek? 

Fontos, hogy ezeken elgondolkodjál, és megtapasztald e mai 

Evangélium-tanítást is, amely jelen van a mindennapjaitokban, hogy 

választott néphez akarsz-e tartozni, felismerni, elfogadni a tanításokat, és 

megengedni, hogy a kegyelem által működjön rajtatok és bennetek, és 

segítsen jó döntéseket hoznotok, segítsen, hogy tudjatok működni együtt a 

tanítás mondanivalójával. És érezzétek, hogy a tanításokban cselekedetek is 

vannak jelen, de a cselekedeteket nektek kell felismerni, elfogadni és 

szívetekbe zárni, hogy működhessen rajtatok és bennetek. 

Hisz ez mind-mind a választott néphez tartozó tanítások. De ugye itt 

jelen van a pogány hívő, aki szintén részesülhet benne, mert van neki szíve, 

amivel tud érezni, felismerni, mérlegelni és elfogadni. S akkor nem zárkózik 

el attól a kegyelemtől, amelyből részesülhet, nem zárkózik el, ha szükséges 

neki kérni, vagy fohászkodni, mert általa kaphatja meg a kegyelmeket, és 

nem felejti el, hogy: „Talán hálát adok a segítő kegyelemért, ami által 

megerősödöm, és ami által gondolkodom a felismeréshez az elfogadá-

somban.” S akkor érzem azt, hogy igen, Uram, Jézusom, hogy a mai 

tanításod, amely nem egy hosszú tanítás, de mégis három részre bontottam 

számotokra, hogy könnyebben felismerjétek, elfogadhassátok, és ez által 



tudjatok cselekedni és működni, mert akkor vagytok teljes kegyelem 

jelenlétében, ha megnyissátok szíveteket, lelketeket, és ezt mind-mind be 

tudjátok fogadni, és megengedni, hogy működjön rajtatok és bennetek.  

Fontos elgondolkodni a mindennapokon, hisz, ahogy elmondottam az 

elmúlt golgotai tanításban, lesznek megpróbáltatások, lesznek nehézségek, 

lesznek akadályok, és a béke felé, amíg nem hajlunk, amíg a gyűlölet, az 

irigység, a kapzsiság, a féltékenység tombol, addig hogyan legyen jelen a 

kegyelemmel a szeretet, az öröm, a béke, a megbocsájtás, hogy működhessen 

rajtatok, bennetek, segítsen felismerni a mindennap jelenlétének kegyelmét 

és ajándékát. Hisz ezek erőt adnak számotokra, és az erőre pedig szükségetek 

van a megerősítéshez, hogy elfogadva, felismerve mindazt, ami talán a 

nehézséggel vesz körül, „mindaz, ami a kegyelemmel árad felém, mindaz, 

ami a megbocsájtást nyújtja, és mindaz, amikor felismerem a tanítás mon -

danivalóját, és megpróbálok a szerint cselekedni”, vagyis szinte mondhatjuk 

úgy, a ti nyelvezetetekben, hogy kegyelmekre váltani a működéshez és a 

szeretet felismerésében az eggyé váláshoz és az eggyé válásban.  

És ha ezeket mind-mind felismertétek és elfogadtátok, és megenged-

tétek, hogy működjön rajtatok és bennetek, akkor összekovácsolhat, ahogy 

múltkor is mutattam, hogy szinte így egymásba kapaszkodva, megerősödve 

tudunk figyelni, elfogadni egymást, egymásért imádkozni, egymásnak 

segítséget nyújtani, és érezni azt, hogy „én Jó Jézus Krisztus Urunk testvére 

vagyok, és a testvérben eggyé válhatunk”, és akkor a kegyelem megmutatja, 

hogyan van jelen, és hogyan működik rajtatok és bennetek.  

Ennek reményében ma kiválasztott Mária testvérem által  így árasztom 

felétek és reátok áldásomat, hogy töltse be szíveteket, lelketeket ez az eggyé 

válás a szeretethez, a békéhez, az örömhöz és a megbocsájtáshoz. És hogy 

ha ezt megengeditek, hogy elfoglalja a helyét saját szívetekben és 

lelketekben, akkor meg tudtok erősödni, és könnyebben tudjátok elfogadni 

és viselni talán a megaláztatást, a kitaszítottságot, a fájdalmat, a betegséget, 

a megpróbáltatást, hisz itt is sorolhatok több mindent fel, amely jelen van a 

mindennapjaitokban. De Én a békét, a szeretetet, az örömet és a meg-

bocsájtás fényét, kegyelmét árasztom reátok, hogy töltse el a szíveteket, 

lelketeket, hogy működjön rajtatok és bennetek. 

Így fogadjátok kiválasztott Mária testvérem által küldött áldásomat 

felétek. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse el szíveteket, lelketeket, 

hogy működhessen rajtatok és bennetek, és ha szükséges, érezzétek a meleg, 

szerető kegyelmet, amely megerősít a mindennapokban, a mindennapokhoz.  

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 


