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Jézus Urunk tanítása 

2019. május 3. 

Jézus Krisztus Urunk: 

Köszöntöm a mai napon testvéreimet, akik szintén meghallottátok híváso-

mat, és elfogadva, engedelmeskedve elzarándokoltatok e helyre. 

De köszöntöm mindazokat is, akik ma nincsenek jelen köztetek, de lélekben 

megpróbáltatok egyek lenni e kegyelem szeretetében. 

A mai nap tanításom felétek: Én vagyok a Jó Pásztor, és a Jó Pásztor életét 

adja juhaiért.1 Én nem vagyok béres. A béres, az csak azt teszi meg, amit kérnek 

tőle, mert nem az övék a juhok, ezért, ha jött a farkas, elszaladt, a farkas pedig 

elragadta és széjjelkergette a juhokat. 

De Én, a Jó Pásztor ismerem Enyéimet, s ők is ismernek Engem, és hallgat-

nak szavamra, felismernek, és követnek. 

A tanítás, ugye: a Jó Pásztorról van szó felétek és hozzátok, hogy Én, Jézus 

Krisztus Uratok vagyok a Jó Pásztor, aki most azt mondotta, ugye, hogy életét 

adja juhaiért. Most túl vagytok már az ünnepen, de még mindig az ünnep után, 

felkészülve a szeretethez és a kegyelemhez, amelynek részeseivé váltatok. De a 

mai tanítás, az arról szól felétek, hogy a pásztor ismeri az ő juhait, a béres, az nem 

foglalkozik velük, az, ha kell, ott hagyja, elszalad, és nem törődik, hogy mi lesz 

velük. 

Ugye, van az Atya, az Atyám, van az Isteni Második Személy, vagyis Én, 

Jézus Krisztus Uratok, és vannak azok, akik lehet, hogy pásztorok akarnak lenni, 

de mégsem pásztorrá válnak, hanem béressé, és a béresben jelen vannak a juhok, 

a felebaráti testvérek, de nem teljesen törődnek vele, és foglalkoznak velük. És 

jön a farkas, ugye, a gonosz, aki elragadhat, és magával vihet, de szét is kergethet 

benneteket a nyájban, hogy mégse az igaz utat járjátok a felismerésben és a 

küldetésetekben. Hisz most, ahogy mondotta pásztorotok a szentmise alatt, hogy 

még mindig húsvét ünnepét üljük és éljük. Hisz tudjátok, még csak a második 

hétben vagytok, hamarosan jön a harmadik hét, de még a második hétben vagytok, 

ez még mindig a Feltámadás örömünnepét tükrözi számotokra, s adja meg. S 

ilyenkor a tanítások is arról szólnak, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, ugye, meg-

jelenek tanítványaimnak, és bizonyságot teszek, hogy Én vagyok, nem kell 

félniük, mert amikor először jelentem meg, félelem szállta meg őket, és azt hitték, 

hogy szellem vagyok. Ezért kértem tőlük, hogy: „Nincs valami ennivalótok?”, 

hogy szemük láttára fogyasszak az ételből. De most már túl vagyunk e szakasz-

időszakon, mostan, a mai nap a Jó Pásztor tanítása van jelen számotokra, hogy a 

                                                 
1 A mai napon a Golgota előtti ajándék-tanítás a következő volt: A jó pásztor, aki nem béres (Jn 10,11–18). 
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Jó Pásztor, az Önmagát adja a felebarátaiért, a testvéreiért a juhokban, akik is-

merjük a Pásztort, hallgatunk szavára, és követjük Őt a mindennapokban. 

És a Jó Pásztor, az életét is odaadhassa – senki nem vette el Tőle. Én adtam 

azért, hogy ha kell, akkor visszavehessem, mert az élet a tanításában így van jelen. 

Ezt a kegyelmet az Atyától kaptam. Igaz, hogy úgy van számotokra írva, ha majd 

olvassátok ezt a tanításomat, hogy ezt a parancsot az Atya adta. Én, Jézus Krisztus 

Uratok a Második Személyben már kezdetek óta sokszor elmondottam számo-

tokra, hogy Én nem szeretek parancsolgatni, követelni, utasítgatni – Én, Jézus 

Krisztus Uratok, mint a Jó Pásztor mai tanításában, elöl járva példa vagyok. És ha 

ezeket felismeritek, elfogadjátok, és követtek. Mert aki parancsolgat, utasítgat, 

követel, azok néha nem kimondottan a Jó Pásztor cselekedeteiben vannak jelen, 

hanem még mindig azt akarják érzékeltetni a felebaráttal, a testvérrel, hogy: „Én 

pásztor vagyok. Te, lehet, hogy a nyájban egy juh vagy, és neked a juhban szót 

kell fogadnod.” 

De Én, Jézus Krisztus Uratok pont ezt adom számotokra, az Isteni Második 

Személyben, hogy a juhokat is fel kell ismerni, el kell fogadni, és az után ők is 

felismernek, hallgatnak szavatokra, és követnek benneteket a küldetés, követés 

részében, a mindennapokban, a mindennapokhoz, hogy érezzétek, hogy nektek is 

van azért felelősségteljes mindennapi életetek. De a felelősségteljességében jelen 

van a szabad akarat cselekvése is. Hogy néha hogyan és miképpen döntötök, az a 

ti saját szabad akaratotok cselekedetének jelenléte. De ha a döntés néha nem 

helyes, akkor pedig tanulsz belőle, és tudsz változni vagy változtatni. És így akkor 

a Jó Pásztor is így van jelen veletek és köztetek e mai tanításában. Mert, ugye, Én 

ismerem Enyéimet, ők is ismernek Engem, és ha Én szólok hozzájuk, ők fel-

ismerik, és hallgatnak szavamra, és követnek a küldetésében a mindennapi élet 

jelenlétében, mert „szeretnék felebarát és testvér lenni, s elfogadni mindazt, ami 

által haladhatok a felismerés részében”. 

És, ugye, nem a béresekhez akarunk tartozni, hanem a Jó Pásztorhoz, aki 

ismeri az Ő juhait a nyájban. 

De vannak még más juhaim, akik még nem itt vannak, nem ebben az 

akolban. Azokat is vezetnem kell, és majdan hallgatnak szavamra, és követnek. 

Sokan és sokan nem értik a tanítás mondanivalóját, hogy hogy van jelen az, 

hogy nincsenek ebben az akolban, de majd felismernek, hallgatnak, és követnek. 

Ehhez el kell mondani, hogy a jelenlét tanításában ezek olyan juhok, akik 

ugyan hallottak Rólam, de még nem ismernek, és nem követnek. De majd Én, 

Jézus Krisztus Uratok elkezdem őket tanítani, vezetni, és akkor felismernek, hall-

gatnak szavamra, és ők is akkor elindulnak a helyes úton a küldetés-, követésük 

részében, hogy igaz juhokká változzanak, és majd ők is ehhez az akolhoz 

tartozzanak, ahol Egy Pásztor és egy nyáj van jelen. 

Ezeket mind-mind a tanításomban nektek adtam a küldetés, követés részé-

ben. De ha az Én jelenlétemet figyelitek a Jó Pásztor megelevenítésében, aki 

figyelek, aki megszólítja Övéit, és azok felismerik, követik, mert hallgatnak 

szavára. Ez néha mind-mind rajtatok múlik, testvérem és testvéreim, hogy kit 
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hogyan ismertek fel, hogyan fogadjátok el, és hogyan szeretnétek a Jó Pásztor 

tanítása révén a megjelenésben eggyé válni a szeretet jelenlétének kegyelmével, 

ami által más vagy, és más lehetsz, mert figyeltél a hívásra, a hívást felismerve 

elfogadtad, engedelmeskedve haladsz a mindennapi élet-útpályádon a küldetés, 

követés részében, hogy megmaradhassatok a Jó Pásztor mellett, hogy ti is ehhez 

a nyájhoz, ehhez az akolhoz és ehhez a Pásztorhoz tartozzatok a felismerés külde-

tésének jelenlétében. 

Most a mai napon látom szíveteket, hogy többen és többen várjátok, hogy 

mitévőként cselekedjetek. 

Én, Jézus Krisztus Uratok, a Jó Pásztor jelenlétében felkészítettem már kivá-

lasztott testvéremet, és elmondotta számotokra, hogy mitévőként cselekedjetek a 

helyes döntésekben. Mert sokan és sokan most lehet, hogy nem érzitek, hogy 

ennek a döntésnek súlya van, és a súlyban a küldetés követésében hogyan és mi-

képpen szeretném élni a mindennapi életemet, hogy érezzem, hogy én is egy 

testvér vagyok e mai jelenben, de a jelenben, hogy felismerjem mindazt és 

mindazokat, akik talán így várják a segítségnyújtást a mindennapokban, a min-

dennapokhoz. 

Érezni kell a súly fontosságát, a szeretet kegyelmét és az ajándék megeleve-

nítését, amelyek jelen voltak most e nyolcadban és e mai második hetében a 

szeretet kegyelmének, felismerésének elfogadásában. 

Én nem parancsolok reátok, nem utasítalak, nem követelek, Én várom a jelen 

lévő testvéreim szívét és lelkét, és várom, hogy a felismerésben és a külde-

tésekben hogyan és miképpen alakítsam ki a mindennapi életet e meghívásban, e 

küldetésben, e szeretet jelenléte által. 

S akkor vagyok boldog a Jó Pásztor tanításában, aki, ha felém szól, nem 

csüggedek, nem szomorkodok, mert nyitott szívvel felismerve elfogadom, és 

megpróbálunk egyek lenni a tanítás jelenlétében, hogy a kegyelem szeretete mű-

ködhessen rajtunk és bennünk a mindennapokban. 

Fontos, hogy érezd e kegyelmi ajándékokat, amelyek a mai napon is jelen 

vannak számotokra a felismerésben és az elfogadásodban, hogy hogyan és mikép-

pen alakítod ki a mindennapi életedet, hogy a Jó Pásztor szeretetében és küldeté-

sében vagy jelen, vagy éppen a béres juhaiként akarsz élni, akikre lehet, hogy nem 

úgy figyelnek és vigyáznak, ahogy kellene, mert a béres azt mondja: „Nem 

enyimék a juhok. Én csak megbízott vagyok, és csak úgy vigyázok reájuk.” De 

viszont várja a segítségnyújtást a szeretet kegyelme által. 

És ennek reményében áradjon reátok mai áldásom a Jó Pásztor reményében, 

hogy ti is ma megkapjátok a meghívásotokat a Jó Pásztor nyájához, hogy ti is részt 

vegyetek ebben az akolban, ahol jelen van Egy Pásztor a nyájban a küldetés köve-

tése részében, a mindennapok szeretetének, felismerésének elfogadásában. 

És ennek reményében ma kiválasztott Mária testvér által megajándékozlak 

benneteket a Jó Pásztor szeretetének áldásával a felismerésben, az elfogadásban 

és a küldetésben, hogy: „Igen, szeretném felismerni a Jó Pásztort, Hozzája tar-

tozni, mert a kegyelem a szeretetében, a Jó Pásztor árad felém, nem pedig a béres-
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től, akinek csak oda adták őrzésre a juhokat, de még azt sem tudta teljesen teljesí-

teni, mert mikor megjelent a farkas, azonnal ott hagyta, és hagyta, hogy elragadja, 

és szétszéledjenek a mindennap jelenlétének, szeretetének kegyelmében.” 

És így áradjon reátok a Jó Pásztor áldásom a meghíváshoz, a küldetéshez. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, hogy meghívtalak a nyájhoz, és ti is 

ehhez a nyájhoz tartozzatok, ahol jelen van egy nyáj, Egy Pásztor a felismerésben, 

az elfogadásomban és a küldetésemben. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

A Szűzanya köszöntése anyák napja alkalmából 

Drága Szűzanyánk! 

Őszinte szeretettel térdelünk Előtted, mint ahogy Te tetted a Keresztfa 

tövében. 

Nekünk most szívünk nem fájdalommal telt, hanem boldog örömmel és 

hálával, hiszen köszöntünk az anyák napi ünnepben. 

Mennyi gondoskodásért, mennyi jó útra való terelésért, a sok, Elébed tett 

panaszokért, mit meghallgattál, mennyi segítségért, mit felénk nyújtottál mond-

hatunk köszönetet. 

Köszönjük azt is, hogy elfogadsz gyermekeidnek, köszönjük, hogy zengő 

énekünk és imánk feljuthat Hozzád. 

A szeretet, mit így nyújtunk, talán vigasztal a temérdek bűneink által okozott 

sebekért. 

Bocsáss meg nekünk, Drága Édesanyánk! 

Oly sokat vétettünk, megbántottunk, nem figyeltünk egymásra, s így Rád sem. 

Most örömmel tárjuk Feléd szíveinket, kérünk, fogadd el, mint egy vigasz-

taló, sokszínű virágcsokrot. Ámen. 

 

 


