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Jézus Urunk tanítása 

2019. szeptember 6. 

Jézus Krisztus Urunk: 

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik elfogadtátok hívásomat, és a 

hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e helyre. 

És köszöntöm mindazokat, akik lélekben kísérnek el benneteket, hogy 

eggyé váljatok a kegyelem szeretetének ajándékában, amely ilyenkor mindig 

megjelenik szívetekben, lelketekben, akik felkészülve elfogadjátok. 

A mai tanítás ismét nem ismeretlen számotokra, hisz már az évek folyamán 

hallottátok, ami arról szól, ugye, hogy hogyan lehet az okosságosságában a világ 

fiaitól még okosabban részt venni a mindennapi életben.1 Hisz a mai tanításom, 

az arról szólt felétek, hogy van a gazdag ember, akinél bepanaszolták intézőjét, 

hogy elherdálja a vagyonát, nem úgy működik vele, és cselekszik, ahogy kellene. 

Ekkor a gazdag ember hívatja őt, hogy kérdőre vonhassa. Ő ekkor elkezd 

gondolkodni, hogy: „Mi lesz velem, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? 

Kapálni nem tudok, kéregetni szégyellek, de valamit tennem kell.” S elkezd 

gondolkodni, és megjön számára a megoldás, így hívatta urának adósait, és 

megkérdezte tőlük, az egyiktől, hogy: 

– Mennyi az adósságod urunk felé? 

Ő ekkor így válaszol: 

– Száz korsó olajjal. 

Ekkor mit mond neki? 

– Vedd gyorsan elő adósleveledet, és írj ötvenet. 

A másikat is megkérdezi, az is elmondja, mi az ő adóssága: neki száz véka 

búza. Azt mondta neki: 

– Akkor te írj nyolcvanat. 

Így a gazda az urában megdicsérte, hogy mégis emberként tudott 

viselkedni, cselekedni, szinte jobban, mint a világ urai a világosságban. 

Fontos, hogy érezzük, hogy mi is milyen ajándékokat és kegyelmeket 

kapunk. Fontos, hogy érezzük, hogy amit reánk bíznak, mert, ugye, folytatódik 

ez: ha keveset bíznak rád, és a kevésben hű vagy, akkor, ha sokat bíznak rád, 

abban is hű leszel. De ha keveset bíznak rád, és hűtlen vagy, akkor a sokban is 

hűtlen vagy. 

El kell gondolkodni a szív nyitottságának szeretetében, hogy a kegyelem, 

amely felétek árad az öröm szeretetével, hogyan van jelen, és hogyan működik 

rajtatok és bennetek, és hogyan válsz hűségessé a szeretetben; hogyan fogadod el 

                                                 
1 A mai napon a Golgota előtti ajándék-tanítások a következők voltak: „A hűtlen intéző” és „A pénz helyes 

használata” (Lk 16,1–13). 
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mindazt, ami ezt a példabeszédet tükrözi számotokra. Mert, ugye, van egy 

haszontalan ember, aki ügyintéző, és nem a szerint cselekszik, ami reá volt bízva. 

De amikor megtudja, hogy bepanaszolták, ugye, milyenek az okos emberek e 

világban, hogy mindjárt azon gondolkodnak, hogyan és miképpen tudják ezt 

megoldani a cselekedetekben. 

Ezért kell elgondolkozni az élet ajándékáról, amely jelen van számotokra a 

mindennapjaitokban, felétek árad, működik rajtatok és bennetek, de felismered-e, 

elfogadod-e, szívedbe zárod-e, és megengeded, hogy rajtad és benned működjön 

e élet ajándékának kegyelme, amely a szeretetet árasztja és tükrözi reátok? 

Fontos, hogy érezzétek a kegyelmeket. 

Hisz az okosabb ember a világ fiainál is okosabb akar lenni, hisz mit csinál? 

Mi a példabeszéd második része? 

Keress magadnak barátokat, ha kell, még menj a hamis mammonhoz, mert 

ott is lehet találni barátot, csak nem mindegy, hogy hogyan működtök együtt, 

hogy a baráttal megpróbáltok elindulni a helyes úton, és, ugye, a harmadik része 

miről szól? Hogy ne akarjatok két úrnak szolgálni, mert az nem tökéletes, és nem 

helyes, mert akkor az egyiket vagy gyűlölöd, a másikat szereted, a harmadikat 

megveted, és akkor hogy akarsz a szeretet kegyelmében jelen lenni? 

Ismételten az van: Ne szolgáljatok kettő úrnak, a mammonnak és az 

Istennek, vagyis az Atyának. 

Fel kell ismernetek, hogy hova tartoztok, ki az, aki meghív benneteket, ki 

az, aki segítséget nyújt számotokra, amikor elesettek vagytok, és ki az, aki figyel 

benneteket, és ha szükséges, segítséget nyújt számodra, hogy el ne véssz, barátom, 

testvérem – hisz mindegy, mely szót használjuk, de fontos az eggyé válás a 

kegyelemben. Hisz a saját életedet ebben a mai példabeszédbe, ha belehelyezed, 

s elgondolkozol rajta, hogy: „Valójában én a meghívásomban, a küldetésemben, 

a követésemben hova tartozom, kit szeretnék követni és szolgálni, ki az, akitől 

várom a segítséget és a kegyelmet?” 

És akkor meg tudjuk fejteni, hogy valóban, csak egy urat lehet szolgálni, 

akihez tartozom. Mert két helyen nem tudsz szolgálni, és működni. Érezned kell 

a különbséget, a szeretetet, az örömet és a békét, amely fontos a mindennapi életed 

ajándékához. De, ugye, jelen van a félelem, az aggodalom, a kétely, a gyűlölet, az 

indulat, a harag, amivel pedig nem tudsz előre menni, mert szinte le tud húzni 

egészen a földig, mint ahogy mondani szoktuk, ugye, hogy ha a keresztem súlya 

nehéz, leroskadok alatta. 

Leroskadhattok akkor is, amikor az előbb elmondott tényezők vesznek 

körül, és lehúznak benneteket, és nem tudtok figyelni már önmagatokra, nem 

tudjátok érezni szívetekben és a lelketekben a kegyelmet, nem ismeritek fel a 

felebarátot és a testvért, mindenki saját magát próbálja előtérbe helyezni, saját 

magával van elfoglalva, és nem érzi azt, hogy: „A szeretet összeköthet bennünket 

a felebaráttal, a testvérrel a mindennapi életben, az eggyé váláshoz és a 

szeretethez. S akkor tudok barátot keresni magamnak, akivel együtt tudok 

működni, tudok figyelni a kapott ajándékokra és kegyelmekre; ha keveset is 
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kaptam, hű leszek hozzája, megbecsülöm, majd idővel lehet, hogy sokat kaphatok, 

és ahhoz is hű akarok lenni. De ha a keveset nem becsülöm, hűtlenné válok, akkor 

hogyan várom a sokat, és hogyan várom az élet ajándékát, amely talán az enyém 

lehetne, de hát, ha nem tudok figyelni a máséra az élet ajándékában, akkor hogyan 

várhatom, hogy én kaphassak valamit saját magam részére?” 

Érezni kell e ajándéknak a kegyelmét, a szeretetét, a különbséget a fel-

ismerés elfogadásában, hogy hogyan lehetünk egyek a mindennapokban. 

Mert, ugye, ki a gazdag ember, kire gondoltok e példabeszédben, amit 

elmondtam tanítványaimnak? 

Példának mondhassuk a példabeszédben: az Atya. 

Ki az intéző, aki egy kicsit följebb helyet foglal el az egyszerű emberek 

felett? 

Intéző a kegyelemben lehet például egy pásztor is, és a rá bízott nyájat 

hogyan és miképpen fogadja el. Mert a pásztort is be lehet panaszolni, ugye, hogy 

ha nem a szerint működik, cselekszik, amit reá bíztak. Itt is mondhatjuk azt: Lehet, 

hogy keveset kapott, de a kevéssel nem akar bővelkedni, hűtlenné válik. Akkor 

hogyan bízzanak rá sokat? 

Az Atya szereti az Ő gyermekeit, a Fiú, Jézus Krisztus Uratok, aki a tanítást 

adja felétek, szintén elfogadott benneteket e kegyelemben. És hogy együtt tud-

jatok működni, felismerni mindazt, ami előttetek van, csak nektek kell megnyitni 

szíveteket, lelketeket a befogadáshoz. Ha ez nem történik meg, akkor hűtlenné 

válhattok, mert nem becsülitek a kicsit, akkor hogyan várjad a nagyot? 

Előbb a kicsit kell felismerni, elfogadni, hűséges lenni a működés 

szeretetének kegyelmében, hogy kaphassak nagyot a segítségnyújtásban a 

mindennapi életemhez, a meghívásom küldetésében, hogy én is tudjak haladni, 

érezni a szeretetet, el tudjam fogadni a felebarátomat és a testvéremet a minden-

napokban, és ügyelni arra, hogy valóban az Atyához, az Isteni Második 

Személyhez, a Fiúhoz, a Szentlélekhez tartozzam a küldetés-, követésemben, 

hogy nem a mammont keresem, hanem én ezen az úton szeretnék megmaradni, 

érezni a meghívásomat, s akkor már el tudok indulni a küldetés, követés részében 

a mindennapokban, a mindennapokhoz. 

Fontos, hogy értékeljünk és érzékeljünk. 

Fontos, hogy okosakká váljunk a tanítás révén, legalább, mint a világ fiai, 

akik a példabeszédben jelen vannak. 

És különösképpen figyeljetek arra, hogy a meghívásban valóban egy úrhoz 

tartozzatok, és egy urat szolgálhassatok, ne kétfelé, mert azt nem tudjátok a csele-

kedetek, tettek részén megtartani, s akkor érzitek, hogy „valami nem helyes, és 

nem a szeretet útján járok”, és ismét erősödik a félelem, a kétely, az aggodalom. 

Holott ezek nélkül könnyebb lenne az élet ajándéka a mindennap szeretetében. 

Tudni kell felismerni és elfogadni, és engedni, hogy működjön rajtatok és 

bennetek, ha már befogadtad, ha szívedbe zártad e csodás kegyelmi ajándékot, 

amely felétek árad a mindennap jelenlétének felismerése révén. 
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S akkor valóban méltó leszel a kicsi ajándék elfogadásának hűségében, és 

mikor látják a megbecsülést a földi élet-útpályádon, akkor már talán többet és 

sokat is bízhatnak reád, mert megalapoztad magadnak a tiszteletet, a hűséget, a 

szerető kegyelmet, amire néha vágyakozunk, de „amikor eljön, és szinte elfogad-

hatom, ne legyen bennem félelem, kétely és aggodalom, örüljek, hogy részesül-

hetek e kegyelmekben, ami ajándékul jön el szívemhez, lelkemhez, a minden-

napokhoz”. 

A mai nap fogadjátok áldásomat e szeretet kegyelme révén, hogy áradjon 

majd reátok a Szentlélek, amely ma számotokra lehet, hogy kicsit fog most 

nyújtani a hűség felismerésének elfogadásához, hogy később már bővelkedhessél 

mindazzal, ami előtt még lehet, hogy állsz, de hamarosan megtapasztalhatod, 

elfogadhatod, és élheted a meghívott életet a mindennapok szeretet-ajándéka 

révén. Ezért ma kiválasztott Mária testvérem által, a Szentlélek kegyelmével, e 

szeretetet árasztom, hogy legyetek ti is okosak, a világ fiaihoz hasonlóan, és 

fogadjátok el mindazon kegyelmi ajándékokat, amelyek felétek áradnak, ha néha 

úgy érzed, hogy talán kicsi ez a kegyelem, de „boldog vagyok, hogy ennek én 

részesévé válhatok, és hűen gazdálkodom, gyarapítom, megbecsülöm, hogy majd 

méltó legyek egy nagyobb ajándékra, egy nagyobb kegyelemre, egy nagyobb 

megbecsülésre a mindennapi életemhez, életemben”. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentlélek kegyelme a szeretetével áradjon ma reátok, töltse be 

szíveteket, lelketeket e kegyelmi kicsiny ajándékával, hogy váljatok okossá, és 

próbáljatok hűek maradni e kevéshez, hogy idővel több lehessen felétek a 

kegyelem. 

Jelen lévő testvérek: 

Dicsőség Neked, Istenünk! 

Égi Édesanyánk köszöntése 

Drága Égi Édesanyánk! 

E hónap, Drága, Jó Édesanyánk, ünnepi öröm számunkra. Mint földi 

gyermekeid, szeretettel köszöntünk, elsőként a születésed napján! 

Földre érkeztél, közénk jöttél mint kisleány, és Te is szeretetben növekedtél, 

hogy átadjad mindazt nekünk, amivel ide érkeztél. 

Köszönjük, Drága, Jó Szűzanyánk, hogy elfogadtál bennünket a Kereszt 

tövében. Azóta érezzük életünk folyamán a kegyelmeid sugarát, amivel erősítesz 

bennünket. 
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Köszönjük, Drága, Jó Szűzanyánk, hogy országunk Királynője vagy. 

Elfogadtad Szent István királyunk felajánlását, és őrzöl bennünket, kiemelten 

figyelsz reánk, hogy megmaradhassunk Jó Jézus Krisztus Urunk útján, együtt 

haladva a hitben, reményben, szeretetben és a békében. 

Mint gyermekeid és alattvalóid, lábaid elé borulva köszöntünk a név 

ünnepében is! 

Boldog örömmel, szívünk, lelkünk melegével ajánljuk imáinkban magunkat 

Neked, mint egy nagy csokor virágot – kérünk, fogadd el! 

Ave, Ave, Ave, Mária! 

Drága Szűzanya, ne hagyjál el bennünket! Ámen. 

 
 


