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Jézus Krisztus Urunk:
Köszöntöm a mai napon mindazon testvéreimet, akik elfogadtátok hívásomat, s a hívásban engedelmeskedve megjelentetek.
S köszöntöm mindazokat is, akik a mai napon is lélekben kísértek el
benneteket, lélekben voltatok egyek a mai ünnepében.
A mai nap tanítása, amely felétek szólt, ha vesszük az első tanítást 1, amely
arról szól, hogy ne féljetek az emberektől, mert az emberek nem fognak bántani,
hisz vannak, akik csak a testet akarják megölni. De inkább attól félj, aki nemcsak
a testet, hanem a lelket is a pokolba akarja taszítani. Ezért fontos, hogy érezzétek,
hogy alázatos vagyok, és tanuljatok Tőlem, mert aki a lelket is meg akarja ölni,
vagy a pokolba taszítani, az nem a szeretet, az öröm és a béke kegyelmét árassza
felétek, hanem a harag gyűlöletével akar erőt meríteni. Alázatos vagyok.
Higgyetek, és bízzatok a szeretetemben, mert aki nem tudja elfogadni a tanítás
mondanivalóját a szeretetről, az örömről és a békéről az eggyé váláshoz, a
mindennapi élethez, hisz fontos, hogy érezzétek, hogy ti a lélekkel vagytok egyek,
nem a testtel. A test jelen van a mindennap jelenlétében, de a lélek, amely
működik rajtatok, bennetek, megerősít a kegyelem szeretetével, és megmutatja
számotokra, hogy valójában hogyan és miképpen alakítsd ki az életedet. A lélek,
amely erőt ad. A lélek, ami által nem félünk, és nem kételkedünk. A lélek, amely
a testet élteti, és ez által vagytok egyek. S akkor érzitek, hogy a szeretet hogyan
működik rajtatok és bennetek.
És itt hozzátartozott egy példabeszéd is, ugye, azt mondotta a tanítás
számotokra, hogy egy fillérért két verebet kaptok, de egyik sem hull a földre
Atyám tudta nélkül. Akkor miért féltek? Hisz a ti hajatok szála is számon van
tartva. Ezért fontos, hogy érezzétek a kegyelem ajándékát, mert a lélek így válik
eggyé a mindennap jelenlétének szeretetével, felismerésének elfogadásával.
De itt még folytatódott, ugye, a tanítás, hogy aki Engem az emberek előtt
megvall, azt Én is megvallom Atyám előtt, aki a Mennyekben van. De aki Engem,
Jézus Krisztus Uratokat megtagad az emberek előtt, azt Én is megtagadom Atyám
előtt, aki a Mennyekben van.
Tehát fontos éreznetek, hogy hogyan és miképpen tartoztok a meghívásotokban az Atyához és a Fiúhoz, hogyan tudjátok Reá bízni az élet kegyelmét a
szeretetben; hogyan érzitek, hogy rólatok is tanúságot tesznek, ha eljön az idő,
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mert ti tanúságot tesztek itt lent, a földön a jelen mindennapjában, és akkor Én,
Jézus Krisztus Uratok is megvallak benneteket Atyám előtt, aki a Mennyben van.
De ha itt ti, a földi életetekben úgy éltek, hogy tagadással tartotok Irántam, tehát
megtagadtok az emberek előtt, akkor Én, Jézus Krisztus Uratok is megtagadhatlak
az Atyám előtt, aki a Mennyben van. Hisz akkor nem tudok rólatok tanúságot
tenni. De soha nem késő önmagatokba nézni, soha nem késő megnézni, hogy
valóban jelen van-e a lélek a testben, és működik-e rajtatok és bennetek, és hogyan
tudjátok elfogadni a tanítás mondanivalóját.
És ez a tanítás szólt felétek ma a hónap tanításában, ami által megerősödtök,
és ami által felismeritek, hogy „hogyan és miképpen tudjam élni az életem a
felebaráttal, a testvérrel, a családdal a mindennapokban, a szeretteim körében”.
Mert így tudtok számítani egymásra, ha ismeritek egymást. És egymásról ti is
egymás között tanúságot tehettek, mert a szeretet a kegyelmében ezt nyújtja
számotokra.
Majd a mai napon adtam egy másik tanítást is, amely pedig arról szól, hogy:
Igen, Atyám, így tetszett ez Neked a Föld és Ég Urában, ki elrejtetted a bölcsek
és az okosak előtt, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Mert szelíd vagyok, és
alázatos szívű, és tanuljatok Tőlem. Ne féljetek, ha terhek alatt görnyedtek.
Jöjjetek Hozzám, vegyétek magatokra igámat, mert az Én igám édes, vegyétek
magatokra terhemet, mert az Én terhem könnyű. És ha e szerint vagytok jelen a
mindennapok szeretetében, akkor szelíd és alázatos szívűvé tudtok válni, Jézus
Szívének ünnepében a kegyelem ajándéka átölelhet, és ez által elindulhattok a
felismerésben, a mindennapokban.
Fontos, hogy ismerjétek önmagatokat, fontos, hogy fogadd el szeretteidet,
felebarátaidat, testvéreidet, és ez által alakítsátok ki, hogy tudtok egymásra
figyelni, és ha szükség van, támaszkodni, mert érzitek, hogy „alázatosak vagyunk,
és figyelünk egymásra, és a terhek is könnyűvé válnak, az iga pedig édessé válik
a kegyelemben”. S akkor érzed, hogy nem vagy egyedül, van, akihez fordulhatsz,
van, akitől várhatsz segítséget, és van, akiben bízhatsz a remény, szeretet
kegyelme által a mindennapokban, a mindennapokhoz. És érezzétek, hogy egyformák vagytok az eggyé váláshoz, az alázatossághoz, a szeretethez és az
örömhöz. Mert ha ez bennetek van, akkor csak elég egymásra tekintenetek, és
felismeritek, hogy „testvérek vagyunk a Te szereteted által”.
Ebben az esztendőben a tanításaim, a Golgota révén, most nem úgy jött, hogy
részesülhessetek a Szentlélek áldásában, hisz azon már túl vagyunk a Szentlélek
kiáradásában. De most előtte vagytok egy olyan ünnepnek, amelyet már nektek
többször és többször a szeretetemmel ajándékul adtam nektek, hisz azt
mondottam: Az Én Szívem jelen van számotokra, és úgy ismerjétek és fogadjátok
el, mintha így kiteszem elétek, és látjátok, hogy értetek dobog, látjátok, hogy a
szeretet árad felétek, és látjátok, hogy nincs hiábavaló felajánlás, kérés, fohász,
hála, köszönet, mert minden eljut e Szívhez, ami közbenjár értetek az Atyánál. De
Én, Jézus Krisztus Uratok pedig ajándékul megerősíthetlek benneteket e
kegyelemmel, és így megnyitom felétek – Én, Jézus Krisztus Uratok – ma e Élő,
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Dobogó Szív kegyelmének ajándékát, hogy áradjon reátok, érezzétek a melegséget, érezzétek az eggyé válást az elfogadás által a meghíváshoz, a küldetéshez
és a követéshez, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok testvéreimmé fogadlak e ünnep
alkalmával, e áldás ajándékával. De minden testvéremnek saját magának kell
felismerni, elfogadni és szívébe zárni e kegyelmeket, e ajándékot, ami ma e
Golgota-tanítás végén felétek árad, hogy fényének sugarával és melegségével
átöleljen, felmelegítsen, megerősítsen, és ne legyen bennetek félelem a kételyben.
És ha tanúságot tesztek Rólam a földi emberek előtt, Én, Jézus Krisztus Uratok is
tanúságot teszek rólatok Atyámnál, aki a Mennyekben van. S akkor érzitek, hogy
hogyan válunk eggyé a mai nap tanítás szeretetével és kegyelmével. Mert a
félelem, azt már máskor is elmondottam, ha nagyon bennetek van, akkor nem
tudtok figyelni önmagatokra, nem tudjátok felismerni az ajándékokat, a
kegyelmeket a szeretetben. A félelemmel el tudtok fásulni, és lemaradni talán
azokról a kegyelmekről, amelyek itt vannak előttetek, csak fel kell ismerni, és
tudni kell elfogadni, és eggyé válni vele a mindennap jelenlétének szeretetével.
S ennek reményében áradjon reátok ma kiválasztott Mária testvérem által
áldásom, hisz többször és többször már elmondottam: Nem Mária, kiválasztott,
adja felétek áldásomat – Én, Jézus Krisztus Uratok. Ő csak ilyenkor, ahogy ti a
saját szavatokkal szoktátok mondani, szinte csak egy eszköz, hogy megnyilvánuljon előttetek, és így árad felétek áldásom.
Áradjon reátok a mai tanítás, a Golgotának áldása, amely felétek árad,
Szívem szeretetének melegsége, fényének sugara, hogy átöleljen, felmelegítsen,
és megerősítsen, hogy eggyé válhassatok a meghíváshoz, a testvéri felebaráthoz,
a küldetéshez és a követéshez, hogy alázatos legyetek, és ismerjétek fel a Szív
szeretetének kegyelmét, örömét és békéjét, mert ne a félelem vezéreljen, hanem
az öröm, béke szeretete a kegyelemben.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szentlélek kiáradása megtörtént, ezért áradjon reátok a Szentlélek
kegyelme a fényének melegségében, hogy érezd szívedben, lelkedben az eggyé
válás meghívását, küldetését és követését e mindennapokhoz, e mindennapokban.
Jelen lévő testvérek:
Dicsőség Neked, Istenünk!
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