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Jézus Urunk:
Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat,
és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e helyre.
Köszöntöm mindazokat, akik a mai napon is lélekben kísértek el benneteket a fájdalom, szenvedés Golgotáján.
A mai nap tanítás a hit kegyelméről szólt felétek és hozzátok, hisz, ha
figyeltétek az egész napot az engesztelésben, a szentmisén való részvételben,
vagy a tanúságtételt és a tanítást, ez mind ma a hit kegyelmét nyújtja számotokra. Hisz, ugye, a mai tanítás e gyógyulás jelenét mutatja be számotokra,
de a gyógyulás előtt jelen van a hit. Mert hogyan is történik?1
A leprás, aki felismeri a Názáretit, oda megy, leborul Előtte, és így szól
Feléje:
– Ha akarod, tisztíts meg engem e leprától.
A Názáreti, a Mester, kinek megesett rajta a Szíve, és kinyújtotta felé
kezét, és azt mondta:
– Akarom, hogy tisztulj meg.
Ez eddig a hit kegyelme a tanításban. De utána nem mondható már
teljesen, hogy a hit kegyelme, hisz Én, Jézus Krisztus Uratok, ahogy ő
nevezett: a Názáreti, mit mondtam neki?
– Ne szólj erről senkinek semmit. Most eredj először, és mutasd meg
magad a papnak. – Mert e szavakat adtam neki. – Azután pedig, a mózesi
törvény szerint, áldozatot mutass be nekik.
És a gyógyulás után ő mindezeket tette, amire megkértem? Hisz Én,
Jézus Krisztus Uratok, ugye, mit mondottam?
Megesett rajta Szívem, és akkor azt mondottam: „Akarom, hogy
megtisztulj.” A hit kegyelmében gyógyulást kapott.
Az után pedig a további kérésemet, amellyel hozzá fordultam, már nem
fogadta el, hisz mi volt az első cselekedete?
Alighogy kiment, elhagyta e helyet, elkezdte hirdetni és híreszteli e
dolgot, ami vele történt, olyannyira, hogy a Mester, a Názáreti, vagy most e
tanításban mondhatom: Én, Jézus Krisztus Uratok, hogy e rövid pillanatban
nem mutatkozhattam nyilvánosan a városban, hanem kint maradtam, elhagyatott helyen, de amikor az emberek tudomást szereztek róla, tódultak
mindenhonnan oda.
A hit tanítása, amely a meghívást adja számotokra szívetekben és a
lelketekben, fontos, hogy komolyan kell venni, nemcsak addig, amíg „én
hiszek, Uram, Benned, hogy ha Eléd tárom a problémámat, Te meghallgatsz,
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megesik rajtam Szíved, és segítséget nyújtasz”, mert a hit kegyelmének akkor
is működni kellene, amikor még mást is kérek tőletek, hogyan és miképpen
cselekedjetek a mindennapi életben, hogyan és miképpen ismerjétek fel
például e tanításnak is a mondanivalóját, mert ezt a rövid, ahogy mondani
szoktátok, rövid tanítást is szinte három részre lehet bontani, és mind a
három rész kapcsolódik, egyik a másikhoz, és így alakul ki egy teljes tanítás
számotokra a felismerésben és az elfogadásotokban, hogy hogyan és miképpen élitek a jelenben a mindennapi életet. Mert e jelenben is szükség van,
ugye, a hitre, szükség van a kegyelemre, szükség van az ajándékokra, és
szükség van, ami ezeket mind összeköti: a szeretetre. Mert ha nincs bennetek
szeretet, akkor nem is ismerhetitek fel a hitet és a hit kegyelmét, ami által
megerősödtök, és ami által ti is, nemcsak kérni tudtok, hanem adni. Szívetek
nyitottságának kegyelme, amely a szeretet által működik rajtatok és
bennetek a felismerés és az elfogadás részében.
Fontos, hogy ezt a jelenben hogyan és miképpen tudod összekötni,
összekapcsolni, részeseivé válni – ez minden testvéremnek saját szíve joga a
kegyelem felismerésének elfogadása. Mert a kegyelmet sem szabad erőltetni,
rád parancsolni, vagy követelni. A kegyelem jelen van, ha nyitott a szíved, ha
felismered, elfogadod örömmel és szeretettel, és megengeded, hogy ez a
kegyelem működjön rajtad és benned, rajtatok és bennetek, ahogy a hit
szeretete és kegyelme a tanítást tükrözte számotokra. Mert ti is tudtok kérni
a jelenben, bármilyen problémával fordulva a Szentséges Szívhez, hogy ez
mind meghallgatásra találhasson a szeretet, kegyelem által. És hogy ha ezek
mind-mind már működnek rajtatok és bennetek, akkor ti a jelenben, akik
már sok tanításnak részeseivé váltatok, fel tudjátok ismerni azt is, amit a
tanítás után adok nektek a jelen felismerésében, ami által Én, Jézus Krisztus
Uratok is kérhetek tőletek.
Most nem azt mondom nektek, mint a leprásnak, hogy „menj – e szavakkal –, és mutasd meg magad a papnak”, de azt mondhatom, hogy:
Adjatok hálát a szív nyitottságának szeretetével, amikor úgy érzed, hogy a te
saját kérésed a felajánló kegyelemmel meghallgatásra talált. Mert kölcsönösen így működik, hogy ha én merek kérni, nyitott szívvel és szeretettel,
akkor tudjak nyitott szívvel és szeretettel hálát adni mindazért, ami velem
vagy velünk történik, vagy történt.
A jelenben mindenkinek van egy olyan kegyelmi ajándéka, amelyre
mondhatod azt, hogy: „Ez a sajátom. Ez talán ma nekem szólt, ebből én
meríthetek erőt, ez tud elvezetni e nehéz időszakában.”
És ha ezeket felismertem és elfogadtam, és öröm és boldogság övezte e
felismerést a tanítás által, és mikor már működik ez a felismerés és ez a
tanítás bennetek, rajtatok, akkor igenis, ti is tudtok az áldozatban hálát adni,
mert tőletek ilyen áldozatot kérek, hogy „ha kérek én, bátran oda jövök,
Uram, Hozzád, elpanaszolom a problémámat, kérésemet, fohászomat Eléd
tárom”, akkor legyen bennetek az a kegyelem a szeretet alázatában, hogy

„akkor én is hálát adhatok a mai napomért, a segítségemért, a működésért,
a szeretetért” – hisz tudjuk, annyi sok minden van, amiért hálásak lehetünk,
mert a hit a szeretetében csak így működhet, hogy „a hitben én bizalommal
fordulhatok, akkor a hit bizalmában hálát is tudok adni, hogy ez valóban
működjön rajtunk, bennünk, és megkaphassuk mindazt, amire szükségünk
van, és ami által érezzük, Uram, hogy mi is a Te testvéreid lehetünk”. Mert
ez a tanítás mondanivalója és lényege a kegyelemben.
Hogy ha ezeket mind-mind így meg tudjuk érteni, felismerni,
elfogadni, akkor nem nehéz felismerni, hogyan és miképpen működik
rajtatok és bennetek, és mit várhatok Én, Jézus Krisztus Uratok tőletek, akik
azt mondjátok: „Öröm és boldogság, hogy testvéreid lehetünk! Öröm és
boldogság, hogy elfogadod felajánlásunkat, kérésünket, imáinkat! Öröm és
boldogság, ha mi is ezért hálát adhatunk!”
És így próbáljuk kialakítani a mindennapi életet.
A mai tanítás lényegében nem azt kérem, hogy ti is leprásak legyetek,
és a fájdalmadban, a bánatodban, a szomorúságodban, a megaláztatásodban,
a kitaszítottságodban most azt mondod: „Hát felismertelek, Uram, hogy Te
vagy, én is leborulok Előtted, és kérlek, hallgass meg, és segíts!”
Mert ez a segítség jelen van, és működik, de ennek a segítségnek van
még mondanivalója a kegyelemhez, a hálához és a szeretethez, hogy valóban
teljes legyen számotokra ez a tanítás a mai felismerésében. Mert így Én, Jézus
Krisztus Uratok azt mondom, ahogy mondottam, szinte három részre
bontva, hogy „jelen van a hit a bizalomban és a szeretetben, jelen van a felismerés az elfogadásomban, és jelen van a hálaadás a köszönetemmel, hogy
Hozzád tartozhatok, bízhatok, remélhetek, várhatok, és érzem a segítségnyújtást a kegyelem működésében és működése által e meghívott tanításban”, amelynek ma részeseivé váltatok.
Fontos, hogy ezeken el tudjatok gondolkodni, érezni és értékelni, mert
ismételten azt mondom: Nem kell ahhoz leprásnak lennetek, hogy
bizalommal és szeretettel forduljatok, ahogy itt írva volt nektek a tanításban,
a Názáreti Jézushoz, hanem éljen bennetek ez a kegyelem, amely már összeköt, és ami megadja a segítséget ehhez a hithez a remény szeretetében, hogy
„testvéreid lehetünk, követhetünk, és ez által próbáljuk kialakítani a
mindennapi életet e jelenben”.
Ennek reményében áradjon reátok a mai nap áldásom, amelyet
kiválasztott Mária keze által árasztok felétek. És ez az áldás ma első részében
legyen a hit, a béke, az öröm, a szeretet, a kegyelem, a felismerés és az elfogadásában, hogy hű testvérekké válhassatok, és a tanítást felismerve, elfogadva,
majdan a szerint élve és cselekedve a küldetés, követés részében.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket,
egész lényeteket, hogy felismerhessétek a mai nap tanításnak a kegyelmét,
ajándékát, szeretetét.
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