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Jézus Urunk tanítása  

2018. augusztus 3. 

Jézus Krisztus Urunk: 

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik elfogadtátok hívásomat, és 

elzarándokoltatok e helyre. 

De köszöntöm mindazokat is, akik lélekben kísértek el benneteket a fáj-

dalom, szenvedés Golgotáján. 

A mai nap tanítása, amely felétek szól: Én vagyok a Mennyből Alászállott 

Élő Kenyér.1 

De ennek van egy előversszaka is, amelyet a pásztoraim, mikor az 

Evangélium-részletet felolvassák részetekre, akkor így kezdik: „Aki eszi az Én 

Testemet, és issza az Én Véremet, üdvösséget nyerhet.” A Mennyből Alászállott 

Kenyér az Emberfiáról szól, aki Önmagát adja eledelül mindazokért, akik hisznek 

Benne, akik követik Őt, és elfogadják mindazt, amire tanít, a tanításból erőt 

merítve a felismerésedhez, az életedhez, a küldetésedhez. 

De a Mennyből Alászállott Kenyér nemcsak ezt nyújtja számotokra, hanem 

ez egy táplálék, az a táplálék, amely nem kimondottan csak a testet, hanem mely 

inkább a lelket táplálja számotokra. Mert ha a lélek semmivé válik, akkor a test is 

hanyatlóba esik. Ezért kell figyelnetek, hogy hogyan és miképpen erősítitek a saját 

lelketeket, majdan a testet. Mert a Mennyből Alászállott Kenyér, ez számotokra, 

hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, aki a Mennyből alászálltam e Földre, hogy elhoz-

zam a fényt, a békét, a szeretetet, az örömet, a türelmet, a megbocsájtást, és ezeket 

mind-mind, ha felismertétek, akkor elindultok az élet-útpályán a küldetés, köve-

tésetek részében, megtapasztaljátok mindazt, ami jelen van a mindennapi életben. 

Én, Jézus Krisztus Uratok a Mennyből szálltam alá, mert az Atya, aki 

Énbennem van, elküldött testvéreimhez, vagyis saját gyermekeihez. És Én 

Önmagamat adom eledelül az üdvösséghez mindazon testvéreimnek, akik 

felismernek, és elfogadnak, akik követnek, és élik a megtapasztalás kegyelmének 

szeretetét, ajándékát, áldását. Hisz a Mennyből Alászállott Kenyér, ez szinte arról 

is szól felétek, hogy Én vagyok az Eledel, és aki ebből a Kenyérből eszik, örök 

életet nyer az örökkévalóságban. 

Sokan pedig ezt úgy értelmezitek, hogy az örök élet a földi élethez tartozik, 

és szól. 

Vagy ha atyáitokról van szó, akikről azt mondjuk, ugye, hogy ők nem a 

Mennyből Alászállott Kenyeret ették, hanem mannát ettek a pusztában, és mégis 

elhaltak. 

                                                 
1 Ezen a napon a Golgota előtti ajándék-tanítás a következő volt: Tanítás a mennyei kenyérről (Jn 6,48–59). 
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Én, Jézus Krisztus Uratok azt tanítottam, hogy: Én vagyok a Mennyből 

Alászállott Kenyér, és aki ebből a Kenyérből eszik, az örök életet és üdvösséget 

nyer. De ezt nem úgy kell értelmeznetek, hogy itt a földi életben van az örök élet 

és az üdvösség. A kegyelem elindul a földi élet megtapasztalásában, de az örök 

élet, az majd akkor jön el, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok bennetek vagyok, és 

ti Énbennem, mert eszitek a Kenyeret, isszátok a Bort, és ez a Kenyér az Én 

Testem, és ez a Bor valóban az Én Vérem. Hisz tudjátok, mikor a szentmise 

áldozatában részesültök a szentáldozás legnagyobb titkával, ami a legfontosabb 

egy szentmise keretében, mikor magatokhoz veszitek az Oltáriszentséget, az 

Eucharisztiát, a Mennyből Alászálló Kenyeret, a Táplálékot, akkor néha van úgy 

a hálában és a köszönetben, mikor énekelve is mondhassátok, hogy valóban, e 

Kenyér a Test és e Bor a Vér, amely az üdvösséget hozza el számotokra a 

mindennapi élethez. 

Fontos, hogy ez a mai tanítás, lehet, hogy azt mondjátok, hogy egy kicsit 

nehéz megérteni, felismerni és elfogadni, de aki részesül a kegyelemben, és már 

régóta a táplálék használatát veszi a Mennyből Alászállott Kenyérben, akkor 

megtapasztalja mindazt, amire szüksége van a megerősítéshez és a kegyelemhez 

a mindennapokban, a mindennapokhoz. 

A mai nap még a tanítás kibővül az ünnephez kapcsolódva, amely 

számotokra, különösképpen e népnek, e nemzetnek fontos ünnepe, mert először 

ünneplitek a Magyarok Nagyasszonyát, vagyis, ahogy Én, Jézus Krisztus Uratok 

mondottam a 2000. évi megkoronázás után, hogy: a Magyarok Királynője, aki 

védelmet nyújt számotokra a mindennapi életben. Hisz elfogadtátok kérésemet, 

és a koronázás megtörtént, és most már nemcsak jelképesen, hanem valósággal 

jelen van. És ezt az Édesanyát, a Királynőt köszöntitek, és kéritek Tőle a segítő 

kegyelmet, hogy óvjon, védjen és vezessen benneteket. 

Fontos, hogy erre tudjatok odafigyelni, mert ez az Édesanya segítséget tudott 

nyújtani a múltban, a jelenben, és segítséget fog tudni nyújtani a jövőben. Hisz a 

király, aki Utána jön az ünnepben, aki szent lett, és aki a védőszentje ennek az 

országnak, aki közbenjár ezért az országért, ő megadta ezt a kegyelmet, hogy most 

már boldogan mondhassátok: több mint ezer éve megtörtént a felajánlás; több 

mint ezer éve ez az Édesanya a Királynő, aki védi és óvja ezt az országot; több 

mint ezer év történetében, ha végigmentek, hogy mi minden történt már e ország-

ban, és hányan és hányan szerették volna ezt az országot néha szinte semmivé 

tenni. Nem sikerül, mert van egy nagy ajándékotok a kegyelmetekben, a Királynő, 

akinek ti mind, a nemzet, alattvalói vagytok, és hogy ha tudtok szívből és 

szeretettel imádkozni, felajánlani és kérni, most a jelen problémákat is meg lehet 

oldani. Hisz ez az Édesanya, az mindenkor segítséget tud nyújtani számotokra. 

S akkor boldogan tudjátok köszönteni a Királynőt is az énekkel, mert, aki 

királyotok, és szent lett, azt, mielőtt Mária, kiválasztott testvér elindult a fájdalom, 

szenvedés Golgotáján, akkor köszöntöttétek az énekkel, most a szentmise 
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keretében pedig köszönthetitek a Királynőtöket, hogy óvjon és védjen, különös-

képpen abban, hogy ne csonkuljon tovább most már országotok.2 

De az országban maradjon meg az a kegyelmi szeretet és béke, amely 

összeköt benneteket most a jelenben azzal a múlttal, amikor ez a felajánlás több 

mint ezer évvel ezelőtt megtörtént. Hisz ilyenkor sokszor és sokszor el szoktam 

számotokra mondani, hogy nektek vannak „Intelmeitek”3, amibe bele lehet 

kapaszkodni, amiből erőt tudtok meríteni, és ami által meg tudtok erősödni, és 

haladni a mindennapi élet-útpályátokon. 

Érezzétek e hónap kegyelmének ajándékát, örömét és békéjét a szeretetben, 

hogy ismét eggyé váljatok, mert a kegyelem csak így tud reátok áradni, és 

működni rajtatok, és vezetni a mindennapi élet-útpályátokon. 

Ennek reményében fogom árasztani felétek áldásomat e mai napban, hogy 

töltse el szíveteket és a lelketeket, hogy a Fénysugár a Szentlélekben vonjon be 

benneteket, melegítsen fel, és világosítsa meg számotokra a meghíváshoz, a 

küldetéshez, az elinduláshoz, hogy a kegyelem mindig jelen legyen, és működ-

hessen rajtatok és bennetek. 

Így a mai nap tanítása első része volt, amely Énrólam, Jézus Krisztus 

Uratokról, a Mennyből Alászállott Kenyérről szólt, amely nemcsak jelkép, hanem 

Táplálék, de nemcsak a testnek, hanem inkább a léleknek. Az után megem-

lékezünk e két fontos ünnepről, amely segítséget nyújt e nemzetnek, mert ti mind, 

e felajánlás által, ehhez az Édesanyához tartoztok, még akkor is, ha sokan ezt nem 

így látják, és nem akarják elfogadni. De ez az Édesanya a Királynőben jelen van, 

és figyel, és segítséget nyújt, különösképpen még akkor, ha kéritek, és hogy ha 

tudtok szívből, szeretettel imában e Szeplőtelen Szívhez fordulni. 

Most így áradjon reátok kiválasztott Mária testvér által áldásom, amely ma 

a Szentlélek Fényének kegyelmében árad reátok, hogy megérinthesse szíveteket 

és lelketeket, és megmutassa számotokra a meghívásban, a küldetésben, a 

követésben, hogy hogyan és miképpen haladjál, és különösképpen, hogy érezd 

szíveddel, lelkeddel, egész lényeddel, hogy szükséged van a Mennyből 

Alászállott Kenyér táplálékára, mert valóban Test, és valóban Vér, ami megerősít, 

amely megváltoztat, és ami által felismered mindazt, ahova tartozol, és akit 

követsz. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelmének Fénye áradjon reátok, töltse be szíveteket és a 

lelketeket, melegítsen fel, és haladjatok a meghívott úton, ha felismertétek, és ha 

elfogadtátok, mert a Szentlélek így fog segítséget nyújtani a mindennapokban, a 

mindennapokhoz. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

 

                                                 
2 „Sükösdi énekek éneke”, 66. ének 
3 ti. Szent István király „Intelmei” 


