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Jézus Krisztus Urunk 2017. évi tanításai 

a magyarságról és a Szent Koronáról 
 

 

Részlet Jézus Urunk 2017. április 25-ei tanításából 

„Jézus Urunk: 

De ebben az esztendőben1 volt még más is, amelynek részeseivé 

válhattatok. Hisz emlékezzetek, jó idő volt, jól éreztétek magatokat itt kint, a 

prérin, énekeltetek, imádkoztatok, és készültetek az ünnepre: 

– És az ünnepben hogyan és miképpen vegyünk részt az ünnep – ahogy 

akkor mondottátok –, az államalapító királlyal? 

Az államalapító király akkor nem úgy szerepelt, ahogy most: az új kenyér 

kegyelme, amely jelen van számunkra. Mert, úgy-e, ma pont úgy kezdtétek a 

szentmisét az átélésben, hogy először megszenteltétek e piciny búzát, de amely 

nemcsak kimondottan arra a kis búzára szólt, hanem kint a földeken lévő 

búzákra, terményekre, hogy jó termést hozzanak a mindennapi kenyér 

megélhetéséhez, mert erre szükség van a mindennapi életben. És mikor eljön ez 

az ünnep, akkor már ebből a terményből készítitek el a kenyeret, amely e ünnep 

ajándéka is, hogy részeseivé válhassatok. 

S ekkor e királyként beszélgettetek, aki Magyarország védőszentjeként van 

jelen, aki óvja és védi az Édesanyával együtt ezt az országot, e nemzetet, e gyer-

mekeket, e testvéreket, akik itt élnek, de mindazokat, akik szívükben igaz test-

vérnek mondják magukat e anyaországhoz. Mert: »Boldog vagyok, hogy én ide 

tartozhatom, és boldog vagyok, hogy mondhatom, hogy e Kárpát-medencében 

én így élhetek, mert van egy királyunk, aki mindig arra gondolt, hogy ez a nem-

zet megmaradhasson, ez a nemzet fennmaradjon, és tudjon élni és gyarapodni.« 

Ezzel a nemzettel sok mindent tettek a múltban, most, a jelenben, és még 

nem tudjátok mi vár a jövőben. 

De a nemzet a gyermekeiben, a testvérben, ha elhiszi, hogy: »Valójában én 

ennek a királynak a leszármazottja vagyok, és én hiszem és vallom, hogy az 

Édesanya, aki a Föld és Ég Édesanyja, elfogadott bennünket a felajánlás 

részében, akkor bánthatnak, megalázhatnak, kitaszíthatnak, bármit tehetnek 

velünk.« 

Vannak, akik ettől megijednek, vannak, akik ettől széthúzást tesznek, és 

vannak, akik ez után hátat fordítanak, és elmennek. 

És vannak azok, akik hisznek az Édesanya jelenlétében, az Édesanya 

szeretetében, az Édesanya Királynő mivoltában, aki mindenkor figyel az Ő 

nemzetére és az Ő gyermekeire, akik jelen vannak. 

Fontos, hogy ezekről tudjatok elmélkedni, tudjatok gondolkodni, hogy mi 

minden várt reátok már eddig, és mi mindennek vagytok most, a jelenben, tanúi, 
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és még nem tudjátok, ahogy mondottam, mi vár rátok a jövőben – kivéve azok, 

akik meg is élik ezt. Mert nem azt mondom, hogy ennek mindenki részese lesz: 

kivéve, aki megéli. 

Hisz akkor, amikor ezt a tanítást adtam számotokra, és amikor arról 

beszéltünk, hogy ennek az országnak van egy nagy kincse, a kincs az ország 

Koronája, amely védelmet nyújt számotokra, amely a tiétek, amelyet mások 

nagyon boldogan megszereznék tőletek, ha lehetne, mert tudják, hogy van neki 

működő ereje, és tudják, hogy ez védelmet nyújt a kicsinyeknek és az 

egyszerűeknek, akik tudnak hinni és bízni Benne, akik, ha kell, minden nap 

összeteszik kezüket, és imádkoznak e kegyelemért, e szeretetért, e jobblétért, és 

ami a legfontosabb: a békéért. Mert ha béke lakozik szívetekben és lelketekben, 

és ha te erről példát mutatsz a felebarátodnak és a testvérnek, akkor érzed, hogy: 

»Nem volt hiábavaló a felajánló imám, a felajánló kérésem, a fohászom, mert 

meghallgatásra talált, és elhozza számunkra, ha lassan, de biztosan, a jobblétet.« 

De hogy a jobblét eljöhessen, ahhoz tenni és cselekedni kell. De nem úgy, 

ahogy most a jelenben teszik és teszik egyre többen és többen, mert nem az egy-

ségre és az eggyé válásra figyelnek, hanem arra, hogy még nagyobb gyűlölet, 

még nagyobb harag, még nagyobb indulat alakuljon ki az emberi szívekben. És 

akkor, ha nem lesztek elegen, akik összeteszitek kezeteket és kezeiteket, hogy 

szívből, őszintén és szeretettel imádkoztok, hogy a működés működhessen rajta-

tok és bennetek és országotokon, akkor még mindig csak nehézség fog jönni. 

De a nehézségből ki lehet lépni, ha nem a gyűlölet, a harag és az indulat 

vezet benneteket, hanem meg kell keresni szívetekben a szeretetet, a 

megbocsájtást és a béke kegyelmét, hogy ez legyen rajtatok és bennetek, ez 

vezessen benneteket, és akkor boldogan mondhassátok, hogy: »Van nekünk egy 

Királynőnk, aki óvja és védi e országot, e nemzetet, e alattvalókat a 

gyermekekben, akik itt élünk.« 

Mert ha ez így él szívünkben, lelkünkben, akkor nem hiába íródott ez az 

ének is, hogy: »Koronánk messziről megérkezett, (…) mégis oly hálátlan a 

magyar néped…«2 

Hát ne akarjunk hálátlanok lenni, hanem próbáljunk már egy kicsit 

egységet alkotni! 

Az egységben működjön a szeretet és a béke megbocsájtó kegyelme. 

Mert ha ezeket megtaláljátok, akkor erősek lehettek, és az erősségben 

megmaradhattok. 

Mert sokan félnek azért ettől az országtól, azt higgyétek el, mert nem 

minden országnak van olyan Patrónája, olyan Királynője, aki óvja és védi ezt a 

nemzetet! 

Sokan vannak, akik még nem hisznek Benne, de a működés ereje, ha 

megjelenik, akkor ők is gondolkodóba eshetnek. De ez ezen a nemzeten múlik a 

gyermekekben, akik itt éltek, akik ne azt mondjátok, hogy: »Várjuk a jobbá 

                                                           
2 Részlet a „Koronánk Szent István Terád hagyta” c. énekből („Sükösdi énekek éneke”, 86. ének). 
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fordulást, de nem teszek semmit, és igazat adok azoknak, akik gyűlöletet, 

haragot és indulatot szítanak az emberi szívekben.« 

Azzal még soha nem nyertek csatát, se országot, se embereket. 

Csatát szeretettel, békével és megbocsájtással lehet nyerni. 

És ennek a nemzetnek – ahogy mondottam már máskor is a tanításban – 

feladata van. De ezt a feladatot apró lépésekkel lehet megtenni, és sokáig tart. 

És különösképpen szomorú akkor a Szívem, az olyan testvéreimtől, hisz 

most nemrég volt, úgy-e, a Feltámadás örömünnepe a hajnalban, öröm és 

szeretet járt át benneteket, és pár nap után megint a harag és a gyűlölet tombol 

rajtatok és bennetek. 

És különösképpen azoktól fáj a Szívem, akik azt mondják, hogy: 

»Imádkozom, templomba járok. Én boldog vagyok, hogy Jézushoz tartozhatok. 

De a Jézus-tartozásában, a küldetés követésében pedig mégis elhiszem azt, aki 

széthúz, aki gyűlöletet, aki haragot és indulatot táplál az emberi szívekben.« 

El kell gondolkodni, hogy ezt valójában Én, Jézus Krisztus Uratok vagy az 

Édesanyám adja szívetekbe-lelketekbe, vagy éppen máshonnan jön, és a szerint 

cselekedtek, és későn veszitek észre, talán, hogy »nem is jó az, amit éreztem és 

kaptam«. 

Fel kell ezt mérni, és el kell gondolkodni, hogy ennek a nemzetnek, akinek 

van egy ilyen Koronája, és a Koronában várjátok a működő erőt, ahhoz tenni és 

cselekedni kell. És nemcsak így, most megmutatom nektek, hogy leülök, a ti 

szavatokat használom: »Ülök a babérjaimon, én jól vagyok. Hát mit várjak? 

Majd megcsinálják azok vagy azok.« 

Akkor hol van az egység az eggyé válás szeretetében? 

Hisz éreznetek kell, hogy Magyarország kiváltságos ország lett, és ezért 

szeretnék tönkretenni. De a tönkretételhez menjetek vissza a múltba: hányszor 

és hányszor próbálták már ezt az országot tönkretenni. És sikerült-e? 

Erről pár gondolat, nem hosszan, pár gondolattal az Író-gyűjtő3 is tud szólni 

felétek. 
 

Csomor Lajos: 

Köszönöm, Uram, Jézusom! 

1997 októberében mondtad itt a tanításodban, hogy akik ezt az országot 

előre akarják vinni, azok legyenek egységesek. 

Aztán 2000. július 5-én a Szent Péter-téren Szent II. János Pál pápa azt 

mondta, hogy: »Amit ez a Korona tanít, az világosítson meg titeket.« 

És közben, hogy visszatérjünk a történelemre, néhány mondatban, II. János 

Pál pápa hivatkozott Szent Istvánra is, és az ő kérésére adott egy tanítást, hogy 

éljünk úgy, ahogy Szent István élt, és legyünk olyan szentek, amilyen szent 

Szent István volt. És, úgy-e, aztán mondta, hogy »amit a Korona tanít, az 

világosítson meg titeket«, és amit a Korona tanít, az Szent István Intelmei, és 

ebben van leírva Magyarország küldetése. Az egyetlen nép, amelyiknek írásban 
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megvan az Isten által rendelt küldetése, az mi vagyunk. De sajnos a történelem 

során mi hozzájárultunk ahhoz, hogy el akartak minket pusztítani, mert sokszor 

nem tartottuk be ezt az Alkotmányt. 

Úgy-e, a pusztítás: az egyik legnagyobb volt a tatárjárás – akkor nem 

tartottuk be, hogy szívesen lássuk a kunokat. 

Aztán utána saját magunk hoztunk olyan honvédelmi törvényt, ami pont a 

nemességet, amelyiknek harcolnia kellett volna, az mentesítette magát, ez a 

nemesség, a honvédelem alól.4 És ennek egyik következménye lett, úgy-e, a 

mohácsi vész. 

Aztán azt csináltuk, hogy megosztottuk a hitet, ennek a következménye lett 

aztán – és azzal együtt az országot – és annak következménye lett Buda 

elfoglalása és az ország három részre szakadása, és akkor a törökök próbáltak 

minket elpusztítani. 

Aztán próbáltak minket elpusztítani a németek. 

Aztán próbáltak elpusztítani minket az oroszok. 

És most próbálnak elpusztítani minket ez a mostani rettenetes, ilyen, 

liberálisnak is mondhatom, de inkább azt mondom, hogy a szabadkőműves 

ideológia. Az Európai Uniót használják fel pillanatnyilag. 

Azt mondta nekem Marika 2000. január 25-én vagy 26-án, itt voltam az 

engesztelésen, és kértétek, hogy beszéljek valamit a Koronáról, és a végén azt 

mondta Marika, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy van Szent Istvánnak egy 

tízrészes államjogi műve5, hogy ha ezt a magyarság beépíti a jogrendjébe, és ha 

e szerint megújítja a jogrendjét, akkor megmaradhatunk. 

Persze, ebből az is következik, hogy ha nem, akkor nem. 

De ehhez is az egységre van szükség, arra az egységre, amit most itt az Úr 

Jézus elmagyarázott. 

Köszönöm, Uram! 
 

Jézus Urunk: 

Igen, mert sokan azt mondjátok, hogy »milyen nehéz a helyzetünk, itt nem 

lehet élni, innen menekülni kell«. Ahelyett, hogy inkább magatokba néznétek, és 

elgondolkodnátok, hogy mi az, ami kedves az Édesanyának, a ti Királynőtöknek, 

aki elfogadott benneteket abban a pillanatban, amikor ez a király úgy érezte: 

»Nincs kire hagynom az országot: fiam meghalt, én beteg vagyok. Felkészülök 

az útra, hogy mennem kell, de a nemzetemet, alattvalóimat nem tudom így itt 

hagyni.« 

S ekkor az Édesanyának ajánlotta föl ezt az országot. 

Az Édesanya pedig elfogadta a Palástot, az Almát, a Jogart és a Koronát. A 

Korona jelképes volt a Fején, de 2000. augusztus 15-e óta már egy Korona 

díszíti az Édesanya fejét, már nemcsak jelkép. 

                                                           
4 ti. az 1439. évi III. törvénycikk: a zsoldosokról és a közönséges hadseregről 
5 ti. Szent István „Intelmei” 



5 

 

De ezen el kell gondolkodni, hogy: »Erre szükség van-e, hogy én ebben 

hiszek, vagy nincs szükségem, és nem hiszek benne. És bánom én, mi történik 

itt!« 

Lehet, hogy testvérem vagy testvéreim, némelyek már azt mondjátok: »Hát 

énfelettem már elég szépen eljárt az idő. Én már talán ezzel nem is törődöm.« 

Ebben lehet, hogy egy részében igazad van, de nincs neked családod, 

gyermekeid, unokáid? Nekik már mindegy, hogy mi jön, és hogyan lesznek? 

Vagy gondolsz reájuk, és szeretnéd, hogy ha az egység egy legyen. 

Hisz emlékezzetek egy nagyon-nagyon régi tanításra a kezdetekből, amikor 

beszéltetek, hogy hogyan és miképpen van jelen a vallás. S akkor beszéltek arról 

is, hogy Péterre lett hagyva az Egyház az alapításában és a megmaradásában. És 

ez el is indult, és ott is voltak problémák és nehézségek. És mit csináltak? Nem 

megbeszélték, nem egységet alkottak – széthúzták. És ekkor különváltak. Úgy-

e? Már nem volt erős az az egység. Mert lehetett annak a testvérnek vagy 

embernek, mindegy, hogy nevezitek, jó véleménye, de a vélemény nem vitte 

oda, hogy megbeszéljék, hogyan alakítsák ki az egységet, hanem inkább kiválik 

az Egyházból, és alakít egy másikat. 

Utána, tudjuk, sorolhatjuk, jött a harmadik, jött a negyedik, jött az ötödik és 

a hatodik. És mind-mind azért, mert nem értett egyet, és kivált – nem 

megbeszélték, és nem egységet alkottak, hanem kiváltak. 

A ti országotokból is lehet kiválni, lehet elhagyni, lehet elmenekülni. S a 

végén mi marad? 

Tegyétek fel a kérdést magatoknak, és gondolkodjatok el most a jelenben 

erről. 

Mert a tanításokban Én akkor megadtam, ahogy az Író-gyűjtő elmondotta 

dátumokra, hogy hogyan és miképpen kell ennek jelen lenni, hogyan és 

miképpen kell működni együtt az egységben. 

Hisz mikor a koronázás megvolt, ez mellett mi volt még a kérés? 

Hogy, úgy-e, jubileumi évet élünk az évben, akkor ismételten ajánljuk fel 

országunkat, nemzetünket, földünket, embereinket a testvérekben a Boldogságos 

Szent Szűznek, az Édesanyának, a mi Királynőnknek, hogy továbbra is fogadjon 

el bennünket, és Hozzája tartozunk az alattvalóban, és az alattvalóban megadjuk 

azt, amire szükség van. 

Fontos, hogy ezekre tudjunk figyelni. Mert ha nem teszünk semmit, és csak 

ülünk és várunk, azzal nem történik meg az előrelépés a haladásban. 

De mielőtt cselekszünk, akkor pedig tegyük kezünket a szívünkhöz, és az 

ima elmondása után próbáljuk kérdezni: »Uram, a Szentlélek által add meg a 

segítő kegyelmet, hogy jól cselekedjem, helyesen döntsek, hogy az egység az 

országban meglegyen, és elinduljunk előre a mindennapokban, a minden-

napokhoz.« 

Mert ha ezeket nem ismerjük fel, akkor hogyan várjuk a jobbá fordulást?” 
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Részlet Jézus Urunk 2017. május 5-ei tanításából 

„Jézus Urunk: 
Ma még szólok azon testvéreimhez, akik néha azt mondják, hogy 

hiányolják, hogy miért nem egy kicsit erélyesebben szólok felétek, és az 

erélyességben e országról, amelyben benne éltek? 

Én, Jézus Krisztus Uratok mit mondottam nektek a Feltámadás hajnalában? 

»Az Élet erősebb lett a halálnál.« 

Én szeretetből vállaltam a kereszthalált a megváltásért, hogy megment-

hessem mindazokat, akik hisznek és bíznak Bennem, és követőimmé válnak. 

Én a szeretetet adom nektek, mert ezzel a szeretettel, ha befogadjátok és 

szívetekbe zárjátok, többet el tudtok érni, mintha az erélyes szavak jelennének 

meg rajtatok és bennetek és felétek. 

Igen, néha-néha van egy-egy szó, egy-egy mondat, ami így szól felétek, 

mint ahogy most is elmondom. Sokan várjátok a segítségnyújtást e jelen hely-

zetetekre, hogy valójában mi történik veletek. 

Én, Jézus Krisztus Uratok nem egyszer és nem kétszer adtam már meg az 

évek folyamán felétek, hogy legyetek hűségesek az Édesanyához, a 

Királynőhöz. Imádkozzatok, és bízzatok Benne, és várjátok a segítségnyújtást, 

amit az Édesanya mint Királynő adhat számotokra. 

Én, Jézus Krisztus Uratok pedig most az ünnep alkalmával6, amelyen már 

túl vagytok, megéltétek, még ugyan az emlékekben jelen vannak számotokra, és 

hogy majd ismét találkoztok vele a szavak olvasásában, felelevenedik rajtatok és 

bennetek, és már régebben is szólottam felétek, hogy fontos, hogy egységben 

legyetek. Mert ha az egység erős, és tudtok imádkozni az egységben, akkor sok 

mindent meg tudtok változtatni. 

De néha azt is felteszem a kérdésben, és mindenki, ha testvéremnek vallja 

magát, önmaga válaszoljon rá, hogy aki azt mondja: »Én imádkozom, én 

engesztelő testvér vagyok, én járok a templomba – a ti szavatokat használom –, 

járok a szentmisékre, és részesülök a szentségben.« Ezek jelen vannak, de mégis 

nem e szerint van jelen a tettek. A tettekben néha rágalmaztok, néha megítéltek, 

néha azt mondjátok, nem helyes ez az út, amely most jelen van számotokra e 

országban. 

Ilyenkor kérdezem Én azon testvéreimtől: 

Akkor ti hova tartoztok? Mely nyájhoz? És hogyan szeretnétek kialakítani 

a mindennapi életeteket? 

Ezek mind fontosak, hogy először elgondolkozzatok, és itt belül tegyetek 

rendet önmagatokban, és csak az után cselekedjetek. De a cselekedetekhez 

fontos, hogy előtte kérd magadnak a segítséget az ima által, hogy biztos legyél a 

döntésed cselekedeteiben. 

Mert amíg ez a széthúzás van, amiben most jelen vagytok a minden-

napokban, e országban, addig nem tudtok előre haladni. 

                                                           
6 ti. az évforduló ünnepe, 2017. április 25. 
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És hol a szeretetem, amelyet árasztok felétek, amely felmelegít, amely 

átölel, amely megmutatja számotokra, mint a mai tanítást, hogy Én vagyok az út, 

az igazság és az élet. És ha ezek bennetek vannak, a szeretet által, akkor 

közösen, szépen, együtt tudtok haladni a mindennapokban. 

Hisz, ahogy mondottam az ünnepnapon is, ti a Kárpát-medence szíve 

vagytok, szinte, és ha a szívet eltiporják, tönkre teszik, akkor hogyan lélegzik az 

emberi test? Úgy-e? Sehogy. Akkor hogyan marad meg számotokra a Kárpát-

medence? 

Abba ti mondjátok meg a saját válaszaitokkal, hogy mely országok 

tartoznak, és hogyan szeretnék kialakítani a mindennapi életüket. 

Emlékezzetek, a kezdetekben, most ugyan az ünnepben pont ezt nem 

hoztam számotokra, de ma elhoztam, mikor azt mondottam, hogy akik itt éltek, 

és akik valóban követtek, és akik elfogadjátok az Édesanyát Királynőnek, és a 

szerint éltek és cselekedtek, és ha lesztek annyian, akik szívből, őszintén és 

szeretettel tudnak imádkozni, és kérni a segítségnyújtást, akkor nem kell félni. 

De az ünnepben mit mondottam? 

Az Író-gyűjtő testvér7 mondotta el pont számotokra, hogy mi minden 

történt már a történelem részében e országotokban. De ez az ország fennmarad. 

Mondjam azt, hogy a sátán most tombol, és szeretné szétzúzni, hogy ennek 

az országnak, ahol Édesanyám a Királynő, ne legyen hatalma? 

És ennek az országnak, amelynek Édesanyám a Királynő, ne legyen 

küldetése? 

Ennek az országnak, amelynek Édesanya a Királynő, ne mutassa meg 

számotokra, hogyan és miképpen haladjatok? 

Én, Jézus Krisztus Uratok ismételten a szeretetemet árasztom felétek, hogy 

a szeretet imalánca kössön össze benneteket, és ez az imalánc hozza el 

számotokra majdan a szebb és a jobb jövő reményét. De ehhez nektek kell tenni 

és cselekedni, és nem csak várni, hogy majd csak valami történik. 

A harag, a gyűlölet, az indulat, a széthúzás, a megaláztatás, a kitaszí-

tottságok és néha megítélések nem a helyes útra fognak vezetni benneteket. 

Kell, hogy ezen elgondolkodjatok, és hogy ha már azt mondjátok, hogy 

»mi ennek az országnak a nemzet-gyermekei vagyunk«, akkor tenni és 

cselekedni kell. 

Most azok felé szólottam, akik várták a keményebb, felemeltebb vagy 

erősebb hangnemet. 

Én, Jézus Krisztus Uratok nem a felemelt, az erősebb és a keményebb 

hangnemet adtam, hanem Én szeretettel szólottam ismét hozzátok, és ez a 

szeretet gyulladjon meg szívetekben, perzseljen, és áradjon mindazok felé, akik 

most még a gyűlölet, indulat részében vannak jelen, hogy bomlasszanak, 

széthúzzanak, haragot szítsanak. Őket ti a szeretetetek lángja áradásával tudjátok 

majd leküzdeni. 

                                                           
7 ti. Csomor Lajos 
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De hogy ez megtörténjen, ahhoz majdnem minden egyes testvéremre szük-

ségem van, aki azt mondja, hogy: »Én, Jézus Krisztus Uram, Hozzád tartozok, 

és a Te testvéred vagyok.« 

De ne csak jelképesen mondja! Hanem tegyem a cselekedetek révén. 

Ennek reményében ma szeretet-áldásomat árasztom reátok, hogy most 

valóban érezd, ha nyitott a szíved, ha felkészültél rá, hogy elfogadd e 

mérhetetlen szeretetet, hogy szinte perzseljen belül, és érezd a melegséget, hogy 

»ily nagy szeretetet kaphattunk«, és működhessen rajtatok és bennetek, és ez 

által tudjatok árasztani mindazoknak, akik nem egy hullámhosszon vannak 

veletek, hogy ők is megérezzék ennek a szeretetnek a fényét és melegségét. 

Ennek reményében áradjon reátok ma kiválasztott Mária testvér által 

áldásom, de nincs elfelejtve a mai tanítás sem, hogy Én vagyok az út, az igazság 

és az élet, s ez maradjon meg bennetek az elfogadásban, s ez által induljatok el e 

meghívott úton a küldetés követésében. És a szeretet tüze áradjon reátok, szinte 

perzseljen, világítson, és ez a szeretet a Fény melegségével ölelje át mindazokat, 

akik talán bomlasztanak, gyűlölnek, haragszanak, széthúznak, megaláznak, 

kitaszítanak, hogy ők is részesüljenek e kegyelem-áldásból, mert szükség van az 

egységre az eggyé válásban. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme e szeretetben áradjon most reátok, töltse be 

szíveteket és lelketeket, és gyulladjon meg, szinte, bennetek a Fény 

melegségével, hogy érezd a kegyelem ajándékát, jelenlétét és működését.” 

 

 

Részlet Jézus Urunk 2017. augusztus 4-ei tanításából 

„Jézus Urunk: 

De ennek a hónapnak van még számotokra különleges ünnepeitek, 

amelyről nem szabad teljesen megfeledkezni, hanem még jobban érezni az 

ünnep varázsát a felismerés elfogadásában. Hisz, ugye, úgy szoktátok mondani, 

a ti saját szavaitokat használva, hogy Magyarok Nagyasszonya a 

Mennybemenetelben. 

Én pedig azt mondom nektek: Magyarország Királynője. Hisz elfogadta ezt 

az országot a felajánlásban, és védelmet nyújt e országnak a mindennapokban. 

De hogy ez a védelem tudjon működni raktatok, bennetek és e országban, 

nem szabad megfeledkezni e felajánlás segítségnyújtásáról, amelyet megtettek 

az Édesanya felé, s aki már a Királynőtök lett, és aki segítséget nyújt a 

közbenjárásban minden gyermeknek, akik Hozzája fordulnak a felajánlás 

meghallgatásában. 

De Én, Jézus Krisztus Uratok e ünnephez csak ennyit kérek, hogy egységet 

alkotva higgyetek és bízzatok, és váljatok engesztelővé, ahogy Édesanyám is 

kéri tőletek. Mert ha ti, akik azt mondjátok, hogy »engesztelő, hívő testvérek 

vagyunk« – nem vallásos, hanem hívő –, akkor nektek ez a küldetésetek. Most, 
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hogy figyeltek e jelenben a jelenhez, ami előtt álltok, hogy valójában ti mit 

tudtok kieszközölni ennek az országnak, e nemzetnek, az Édesanyával együtt, 

aki a Királynő lett. Mert itt minden testvéremnek és minden Atyám 

gyermekének, aki szeretetében hívő, tud cselekedni, és kivárni, hogy mikor mi a 

legnagyobb segítségnyújtás a földi gyarlóságunkban, életünkben, küldetés-

követésünkben, a mindennapokban, a mindennapokhoz. 

S akkor örömet tudtok szerezni az Édesanyának, a Királynőnek, a 

Patrónának – hisz többen többféleképpen nevezitek és szólítjátok. 

De van még egy ünneptek, amely első királyotokról szól, aki hitt, és aki 

bízott, hogy el kell terjeszteni a hitet, a szeretetet és a bizalmat a jó szándékú 

emberek között, s az után terjedt tovább, mert Ő ez által tudott segíteni nektek 

akkor a megtapasztalásában, amiből most erőt merítetek a jelenben. Hisz fontos, 

hogy érezzétek az összekötést a megtapasztalás jelenével, hogy hogyan és 

miképpen tudunk működni a mindennapokban. Mert ugye, ez az első király, ez 

igyekezett mindabban, hogy egyre többen és többen megváltozzanak hitükben, 

szeretetükben és életükkel. Nem kimondottan a vallásosságot kérte csak, hanem 

a hitet és a szeretetet. Mert ezzel tudtok megváltoztatni, mind olyan 

embertársaitoknak segíteni, akik lehet, hogy egy kicsit távol vannak erről az 

útról, de rá lehet őket vezetni, ha tudtok segítséget nyújtani számukra, mint 

ahogy az első királyotok is segítséget nyújtott mindazoknak, akik elesettek 

voltak, akik magányosak voltak, akik nem értették, hogy mi is zajlik körülöttük, 

akik nem tudták, hogy hogyan kell cselekedni. De megjelent az összefogás az 

egységben, s akkor már tudtatok előre haladni. 

És most is ezt kérem tőletek e két ünnep révén, hogy legyen meg rajtatok és 

bennetek az összefogás az egységhez, az eggyé válásban. És ne a harag, a 

gyűlölet és a széthúzás vezessen benneteket. Ne engedjétek el országotokat, 

higgyetek benne, mert, ahogy mondottam már egy tanítás által, kincs van e 

Kárpát-medencében, és ezért a kincsért is harcolnak, hogy ki tudja 

megkaparintani. De nem egy fényes kincsre kell gondolni. A kincs, az víz is 

lehet a megélhetésben, a mindennapokban. Mert ha nincs víz, idővel minden 

semmivé válhat és kopárrá. És ezért kell kitartanotok hittel, bizalommal és 

szeretettel, és nem engedni, hogy ezt az országot a nemzetetekben tönkretegyék. 

Ezért kell a mindennapi imával, engeszteléssel az Édesanyához és a 

Magyarország Királynőjéhez fordulni, hogy védő palástját, ahogy reátok 

borította, ez továbbra is megmaradhasson felettetek, óvjon, védjen, vezessen, és 

mutassa meg számotokra, hogy hogyan és miképpen lehet élni szeretettel e 

országban, a kincsek között. 

Most ma csak egy kincset emeltem ki számotokra, de van még kincs a 

rejtekben, amelyre fel kell figyelni, és meg kell becsülni, hogy megmaradhasson 

számotokra a kegyelem működéséhez és a mindennapokhoz. 

Így a mai napon áldásomat így adom nektek, hogy jelen van, ugye, a csoda, 

jelen van a hit, a bizalom, a szeretet, a félelem, a kétely, a megtapasztalás a 



10 

 

tanításból a jelenhez, amiből megerősödhetünk, és erőt meríthetünk, hogy 

kiegyensúlyozott életet élhessünk e mindennapok tanítása révén. 

És így áradjon reátok most e különleges áldásom e sok-sok 

megtapasztalásával a jelenhez, a segítségnyújtáshoz. 

Kiválasztott Mária keze által áradjon reátok e szeretetbeli áldásom, hogy 

szeretetben éljetek, és ne féljetek, és ne váljatok kicsinyhitűvé, mert a szeretet 

erőt adhat, ami által kiegyensúlyozottá válhatsz, és felismered a saját utadat, 

amelyen szeretnél haladni a meghívás küldetésében, a mindennapokban. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, kik megnyitottátok szíveiteket, 

hogy befogadhassátok e kegyelmet, amely felmelegít, amely erőt ad, s amely 

összekovácsol benneteket az egységhez, az eggyé váláshoz, hogy valóban 

engesztelő testvérré válva a küldetés követésében, a mindennapokban.” 

 

 


