Jézus Urunk tanítása
2020. május 1.
Jézus Krisztus Urunk:
(…) a mai napon azon testvéreimet, akik eljöttetek, elzarándokoltatok, hisz
eljött számotokra e hónap Golgotája, amelyre a meghívást megadtam, s minden
testvérem, szívében elfogadva, és ki hogyan és miképpen tudott eljönni, hogy
részeseivé váljatok e mai ünnepnek.
De a mai nap is köszöntöm mindazon testvéreimet, akik lélekben kísértek el
benneteket – a lélekjelenlét, amely erősít benneteket, hisz kiválasztott testvérem
azt kérte tőletek a beszédében, hogy mikor átmegyünk a Golgotára, akkor
mindenki helyezze oda azon testvéreket, akiket, tudjátok, hogy ilyenkor mindig
itt szoktak lenni veletek, hogy ki ne maradjanak.
A mai tanításom felétek e hónapban1, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok
vagyok a szőlőtő, Atyám a szőlőműves, és ti vagytok a szőlővessző, amely kell,
hogy jó termést és gyümölcsöt hozzon.
Ez a tanítás úgy kezdődik, hogy Atyám, aki a szőlőműves, az megnézi a
szőlőtőt, és ha látja, hogy nem érdemes, hogy a szőlőtőn maradjon, mert nem hoz
magától gyümölcsöt a termésében, akkor lenyesi róla. Amelyik pedig hozott
termést és gyümölcsöt, azt még igyekszik megtakarítani, tisztítani, hogy még
többet hozzon. Én, Jézus Krisztus Uratok, a szőlőtő, pedig így mondom: Ti, akik
elfogadtátok tanításomat, hogy bennetek éljen, ti már tiszták vagytok, és hozzátok
a termés gyümölcsét. S ekkor azt mondom: Én bennetek vagyok, ti pedig
Énbennem. És aki Énbennem megmarad, a tanításomban, az meghozza a termés
gyümölcsét.
Most egy kicsit beszéljünk a gyümölcsről, hisz, ugye, emlékeztek, valamikor
régebben a tanításokban már adtam számotokra e termés gyümölcsének tanítását.
Mert most elkezdtük azzal, hogy jelen van a szőlőtő, jelen van a munkás, és
jelen van a vessző. Ezek mind egybe tartoznak. Majdan, amikor a vessző
elindul, hogy termést hozzon a gyümölcsben, ekkor Én ezt a tanítást adtam
számotokra, amit ma egy pár gondolatig ismét elmondok felétek. Hisz azt
mondottam, hogy megjelent a szőlővesszőn a termés. A termés, ugye, egy szép
fürt szőlő. A szőlőt elkezditek szemügyre venni, és körbenézni. Majd a fürtben
rádöbbentek, hogy ezen a fürtön vannak szép, egészséges szemek, amelyek a
nap által érlelődtek. Vannak a fürtön félig érett szemek, amelyek lehet, hogy
nem úgy kapták a napot – a nap legyen most számotokra a tanításom, hogy
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hogyan és miképpen fogadtad el. Vannak a fürtön olyan szemek, amelyek már
elkezdenek rothadni, tehát nincs szükségük tanításomra, ezért akarják élni a
kialakított életüket, de nem tudnak előre haladni, mert Én, Jézus Krisztus Uratok
nem vagyok őbennük. És vannak a fürtön penészes szemek, amelyek még nem
teljesen a rothadásé, aki még egy kicsit, ha magába néz, elgondolkodik, akkor
talán nem teljesen az enyészeté lesz. És mikor így a fürtöt forgatod kezedben, és
nézed, és látod rajta a gyümölcs termését a szőlőszemekben, akkor el tudod
képzelni önmagadat, hogy: „Én talán ez a szem, vagy ez a szem lehetek ezen a
szőlőfürtön, mert én felismertem a tanításodat, Uram, és a Te tanításoddal és
tanításodban szeretnék élni, tehát én megnyitom szívemet, hogy énbennem legyél,
én pedig Tebenned, hogy eggyé válhassunk e mai tanítással.”
Mert, ugye, Atyám, aki a műves, az nagyon megnézi majd ezt a szőlőtőt,
hogy milyen vesszők jönnek ki rajta, érdemes-e meghagyni, vagy lenyesni, vagy
kiszakítani, és félretenni, amely majd ott elszárad, idővel, ugye, összeszeditek, és
mi lesz a sorsa? A tűzre vele, hogy megsemmisüljön.
De amíg ide lehet jutni, addig önmagunkba tudunk nézni, megnyitni
szívünket, lelkünket, és átadni magunkat a tanítás kegyelméhez, hogy a tanítás
bennünk legyen, amivel megtisztulunk, megerősödünk, és elfogadjuk az eggyé
válást egymással szemben a mindennapokban, a mindennapokhoz. És akkor ez a
tanítás azt tükrözi számotokra, hogy ha működik rajtatok és bennetek ez a mai
tanításom, amely a példabeszéd tanítványaim részére, mert hogyan is mondjuk?
Ha megtisztultatok, mert elfogadtátok tanításomat, tanítványaimmá
válhattok.
Én ma, e jelenben, Jézus Krisztus Uratok, aki a szőlőtő vagyok, azt mondom
nektek: Ha elfogadjátok tanításomat, hogy bennetek legyen, akkor testvéreimmé
hívlak benneteket a küldetés követésében. De ha a tanítás bennetek van, és a
szerint cselekedtek a felismerésben, válhattok tanítványokká, a tanítványok pedig
tanítást adnak az egyszerűeknek.
Most tanítvány, ugye, ki lehet?
Olyan testvér, aki egy kicsit jobban megérti tanításomat, aki el tudja fogadni,
bezárni, hogy, ugye, benne legyen, és ő Énbennem. S akkor tud segítséget nyújtani
a felebarátnak, a testvérnek. És a mai tanítványaim azok az Én pásztoraim, akik
elfogadják tanításomat, és szinte megpróbálják úgy élni és értékelni, értelmezni,
hogy bennük legyen, vagyis Én is bennük legyek, ők pedig Énbennem. S ez által
tudnak segítséget nyújtani a testvéreknek a jelenben, hogy ők is a tanítás szerint
tudjanak élni, haladni a mindennapokban, a mindennap jelenlétében, szeretetében
és kegyelmében.
S akkor ez a szőlőtő, amelyen jelen vannak a szőlővesszők, elindul majd
gyümölcsöt termelni. És a gyümölcs, ugye, ennek a szőlőfürt, ahol még mindig
jelen vagy, mert a szőlőfürt, a termés, az még mindig azt tükrözi számotokra, hogy
milyenekké tudtok válni a tanítás révén, hogy felismeritek-e önmagatokban, hogy,
ugye: „Én a napérlelte érett, szép szemrevaló, ropogós legyek. Nem akarok
savanyú vagy fanyar lenni, nem akarok elindulni a penészben a rothadás felé,
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hogy megsemmisüljek. Mert én kaptam egy meghívást, a meghívást felismertem,
elfogadtam, és szeretnék elindulni, és haladni rajta.” És akkor boldogan veszem
kezembe, ugye, a fürtöt, a termés gyümölcsét, és tudjuk önmagunkat e termés
gyümölcsébe szinte beleképzelni, hogy mely szem lehetek én.
Fontos, hogy elgondolkozzatok.
De ennek a tanításnak, ugye, van még egy szakasza, az utolsó része: Ha Én
bennetek vagyok, és ti pedig Énbennem, akkor bármit tehettek, de Nélkülem
semmit. És hogyha kértek a felajánlásotok révén, meghallgatásra talál, s
megadatik néktek. És akkor ismét, a tanítás révén, itt az van mondva, hogy
tanítványaimmá tesz az Atya, hisz az Atya dicsőségét árasztja reátok.
A jelenben pedig Én, Jézus Krisztus Uratok a szőlőtőben áldásomat adom
reátok, hogy áradjon reátok Fényem sugara, öleljen át, melegítsen fel, hogy
tudjatok haladni a meghívott úton, maradjatok meg egészséges szőlővesszőknek,
hogy érett, szép gyümölcsöt teremjetek, amely kívánatos, amelyet nem dobnak el,
amely nem semmisül meg, amely fontos, hogy jelen legyen a mindennapi élet
szeretetének kegyelmében. S akkor vagytok teljesek e meghívásban: a szőlőtő, a
szőlőműves és a szőlővessző, hogy készen álljon a termésre. És akkor a termés itt
belül, a szívetekben megjelenik, és elkezd működni és munkálkodni bennetek a
cselekedetek révén, hogy a kegyelem szeretete megerősítsen, és ha felismeritek a
hívásomat a küldetéshez és a követéshez, akkor tudjatok elindulni és haladni rajta.
S akkor ez a mai tanítás megadja számotokra mindazt, amire vágyakoztok, és
amire szükségetek van. Mert ismételten elmondva: Ha Én bennetek vagyok, és ti
Énbennem, bármit kérhettek, megadnak nektek. De ha Én nem vagyok jelen, és ti
se közelítetek Felém, akkor semmit sem tudtok elérni, és semmivé válhattok a
mindennapi élet szeretete, kegyelme, békéje és öröme nélkül. Ha pedig Bennem
vagytok, s Én bennetek, akkor mindebből részesülhettek, és érezhetitek
szíveteken és lelketeken a kegyelmi ajándékokat a csodában, a felismerésben, az
elfogadásomban, a küldetés, követés részében.
Ennek reményében áradjon reátok ma áldásom. Most, ma azon áldásom
megy kiválasztott Mária testvérem által felétek, amely a szőlőtő, szőlőműves és a
szőlővessző eggyé válását a Fény szeretetében ajándékozom felétek, hogy öleljen
át, melegítsen fel, és vezessen e meghívott úton a mindennapokban, a
mindennapokhoz.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szentlélek kegyelme most a Fényemet, örömömet, békémet és kegyelmet
árassza reátok, melegítsen fel, erősítsen meg, és ez által megmaradhattok a
szőlőtőn a szőlővesszőben, hogy felkészüljetek a jó gyümölcs terméséhez.
Jelen lévő testvérek:
Dicsőség Neked, Istenünk!
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A Szűzanya köszöntése anyák napja alkalmából
Drága Égi Édesanyánk!
Őszinte szívből, szeretettel köszöntünk ezen a csodálatos szép napon.
Anyák napja van ma, Te, ki mindannyiunk Égi Édesanyja vagy, elfogadtál
gyermekeidnek, érezzük mindenkori segítségedet, simogató ölelésedet és segítő
gondviselésedet.
Köszönjük, és Előtted leborulva adunk hálát mindenért.
Hogy velünk vagy, köszönet érte, mert így a földi úton való haladásunk
könnyebb.
Mi, a gyermekeid boldogan köszönjük a felénk nyújtott Kezed, a megértő,
szelíd mosolyodból áradó biztatást, hogy „jer, gyermekem, Hozzám”.
Szinte szívünkbe markol ezen hívás, és boldogan tárjuk Feléd magunk, hogy
érezhessünk Téged.
Az imalánccal kapcsolódunk össze, s így ajánljuk és küldjük Hozzád
önmagunkat a közös szeretetbe.
Legyen ez a csokor virág, amivel köszöntünk.
S feltekintünk az Égre, jelet keresve, hogy megláthatunk-e valahol.
Halljuk a kismadár hangját, ki velünk zengi az örömünnep dalát.
Mindannyian egy szívvel és egy ajakkal mondjuk itt lent, a földön, s kik már
fent vannak Veled mint gyermekek, vagy édesanyák, hogy: BOLDOG ANYÁK
NAPJÁT!
Ámen.
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