
Bizony felelősséget kell vállalnod lépéseidért. Ami viszont feltétlenül fontos számodra, az az, 
hogy hinned kell abban, Én senkit sem engedek erején felüli nehézségekbe. Nem, mert benne 
élek enyéimben. Így leszek Én a te cirenei Simonod. Sokkal jobban szeretlek, semmint 
magadra hagynálak! Erőforrás vagyok számodra, de megsemmisítője nem lehetek olyan 
nehézségednek, melybe nem az Én kifejezett kérésemre mentél bele. Tehát nem megoldást 
adok. A megoldás a dolgok természetes következménye lesz. Nem dolgozhatom helyetted, de 
veled IGEN. 
 
Ha két lobogó láng találkozik, annak nem az a következménye, hogy kioltsák egymást, hanem 
ennek ellenkezője. Erősítik egymást! Ez történt akkor is, mikor Máriával, Édesanyámmal 
találkoztam a keresztúton. Ő ott nem a kezét tördelő, Engem megmenteni akaró, 
odaadottságomról lebeszélni akaró lélekkel nézett Rám, hanem bátorító, buzdító, erősítő 
tekintettel. Ő ott akkor már a NAGYASSZONY volt. Vele a napsugár, a fény jelent meg 
keresztutamon. Ennek megtestesítői voltak azok, akikkel utána találkoztam: cirenei Simon, 
Veronika, az Engem sirató asszonyok. 
 Fontos ezt tudnotok, mert a ti életetek keresztútján is Anyám meg akar jelenni, hogy 
vele cirenei Simonok, Veronikák, részvétet sugárzó személyek vegyenek körül benneteket.  
 Anyám akkor is, most is Isten erejét közvetíti. Köszönjétek ezt meg Néki. 
 
Ma ezt a Simont szent Simonnak mondjátok. És joggal. Nem a szeretet hiánya volt az, ami 
benne a húzódozást kiváltotta, amikor kényszerítették, hogy Nekem segítsem, mint ahogy 
nem a szeretet jelenléte volt az, ami kínzóimat arra bírta, hogy Simont kényszerítsék. Simont 
tudatlansága tette olyanná, hogy kényszeríteni kellett. Kínzóimat pedig az attól való félelem, 
hogy talán meghalok, mielőtt fölfeszíthetnének, ha nem segítenek. 
 Simonnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy valami szívbemarkolót fölismerjen. Azt t.i., 
hogy Én ártatlan vagyok, és hogy ő jobban rászorul az Én segítségemre, mint Én az övére. 
             E stáció számotokra súlyos üzenetet hordoz. Halljátok!: 
Mindenki rászorul az Én segítségemre, de ez kapcsolatunknak csupán egyik fele. Nem elég, 
ha valaki csak idáig jut. A másik, és ez tud igazán rajtatok is segíteni, ha felismeritek, hogy az 
Én ügyem csak általatok, a ti nekifeszülésetekkel valósítható meg. Nem tudok rajtatok igazán 
segíteni, ha ti nem álltok szívvel-lélekkel az Én ügyem mellé, melynek lényege a bölcsesség-
gel átitatott erő-nem-alkalmazás. 
 
A te életedben nem megszüntetni kell, hanem helyre tenni mindazt a testi bajt, mely bár 
mozgásodban korlátoz, de imáid korlátlan szárnyalását inkább segíti, mintsem gátolja. Tán 
nem is jól mondottam, hogy helyére tenni, mivel a helyén van. Pontosabban mondom hát. 
Jobban meg kell látnod, hogy testi bajaid a te életed színpadán olyan szereplők, melyek 
szükséges és fontos részt vállalnak fel a te lelked fejlődésének érdekében. 
 Lelketek mélyén az él bennetek, hogy a szeretet: ÉLVEZET. Ez így is van, de csak 
abban az életben, mely nem ismer mulandóságot. És csak akkor, ha a mulandóságban így 
mutatkozhat be nektek: ÁLDOZAT. 
 Így fogadd, így kezeld sorsodat, s Én ígérem, hogy cirenei Simonod leszek. Erőm, a te 
erőd, kereszted, az Én keresztem, melyet nem sorscsapásként, hanem olyan küzdőtérként 
vállalunk, melyet csak győztesként hagyhatunk el.  
 
Az elviselhetetlen fájdalmakról annyit mondanom kell, hogy Én erején felüli áldozatot 
senkitől sem kérek. Nagyon sok fájdalomnak maga a szenvedő alany az oka. Bár igaz, hogy 
sokszor tudatlanul van ez így. Aki Velem kapcsolatban él, az lelkében megtalálja azokat az 
erőforrásokat, amelyek egyben fájdalomcsillapítók is. Aki lélekben végig jön Velem az Én 
keresztutamon, az a legnagyobb testi szenvedések közepette is fel tud töltődni Velem úgy, 



hogy Én olyan társa leszek, mint amilyen társam volt a keresztúton nekem cirenei Simon, aki 
valóban könnyítette a rám nehezedő keresztgerendát. 
 
Drága Gyermekem! A földi életben a pokol az, ami természetes. Nekem is, neked is ezt kell 
megélnünk. De amint Én, bizonyos idő elteltével ki tudtam mondani: „Ne igyam-e ki a 
kelyhet, amit Atyám nyújt nekem?”, ugyanígy neked is, nem a szituáció, hanem a döntés 
lehetősége az a kehely, amit közös Atyánk kínál fel neked is. 
 Méltatlan volna hozzád is, Hozzám is, ha üres vigasztaló szavakkal próbálnálak 
fárasztani. Amit viszont mondok, mert mondanom kell, mert ez az igazság: cirenei Simonod 
leszek! Együtt cipeljük azt a keresztet, amelyet a gonoszság rakott rád és családodra. Nem 
fogsz összeroppanni, nem szabad összeroppannod! 
 
Leányom! Nagy öröm számomra, hogy fenntartás nélkül ajánlod magadat az Én 
szolgálatomra. Öröm számomra, hogy keresztemet meg akarod osztani, segíteni akarsz abban, 
hogy valamiképpen cirenei Simonom legyél. Örülök, hogy van ebben az országban ilyen 
Engem szerető, Értem élni és dolgozni, szolgálni akaró lélek. Örülök, hogy nem maradok 
magamra, mikor értetek úgy akarok dolgozni, mint tettem valamikor tanítványaimmal. Sőt! 
Most még közvetlenebbül tudok veled együtt lenni, mint velük voltam, mert most Lelkem 
lehetővé tesz olyasmit, ami akkor még nem volt lehetséges.  
 
Drága Gyermekem! Mindig a legjobb helyre fordulsz, amikor nehéz a szíved és Hozzám 
fordulsz. Valamikor ezt mondtam: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet 
terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket."(Máté 11;28). Amit akkor mondtam, azt ma 
is mondom.  
 Igaz ugyan, hogy gyakran nem úgy adom az enyhülést, ahogyan valaki kéri, mert ti 
bizony gyakran másképpen gondolkodtok, mint Én, és számotokra az nagy baj lenne, ha Én 
úgy gondolkodnék, mint ti. Igen, mert ti csak nagyon rövidtávon, és ott is nagyon szűken 
tudtok látni, míg Én az örök életetek fontosságát tartom elsősorban szemem előtt.  
 Biztos lehetsz abban, hogy ha majd itt leszel Velem, akkor te is úgy fogsz látni, mint 
Én, és örülni fogsz annak, hogy amikor Hozzám fordultál, akkor nem az volt Nekem a 
legfontosabb, hogy pillanatnyilag teljesítsem kérésedet, hanem az, hogy olyasmit adjak neked, 
ami örökkön-örökké érték lesz számodra. 
 Ha hiszed, hogy benned élek, akkor tudnod kell azt is, hogy amint Nekem cirenei 
Simon segített a keresztet hordozni, úgy én neked és mindenkinek, aki Hozzám tartozik, a ti 
cirenei Simonotok vagyok, és ha már ketten hordjuk a te válladra nehezedő keresztet, akkor 
már nemcsak elviselhető az, hanem KEGYELEM is! Mindig nagy kegyelem az, ha valakivel 
megéreztethetem, hogy vele vagyok. Tehát olyan erőforrás ez, amely bőséges nemcsak arra, 
hogy cipelni tudd Irántam való szeretetből a keresztedet, de arra is, hogy másokat erősíts, 
vigasztalj, bátoríts Általam. 
 
Kedves Gyermekem! Szeretnél újra magadra találni? Én inkább azt javaslom, hogy magadat 
feledve törekedj Rám találni. Amikor azt mondtam, hogy jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok 
és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek benneteket, amikor azt mondottam, hogy 
vegyétek magatokra az Én igámat, mert az nem nehéz, vagyis legyetek az Én cirenei 
Simonjaim, hogy Én a ti cirenei Simonotok tudjak lenni, akkor rád is, a te jelenlegi 
helyzetedre is gondoltam (Máté 11;29-30). 
 E hét nagyhét. Mindenkor veletek szenvedek, értetek szenvedek és győzelemre 
vezetlek benneteket! 
 Az Én erőm csatornája a te hited! Higgy! A mulandóság bármilyen hosszúnak mutatja 
magát, mulandóság marad. És bármi is annak tartalma, mi az az örökkévalósághoz képest? 



Bizonyos értelemben mások segítésében csak tönkremenni lehet! Erre gondoltam, amikor ezt 
mondtam: "Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt (Máté 10; 39, Márk 8; 35, Lukács 9; 
24, 17; 33)! 
 Amit viszont soha nem szabad elveszítened, az a benső béke! Ez az Én jelenlétem 
benned! A testi fájdalmakhoz erőt, a lelki fájdalmakhoz hitet adok! Senkit sem engedek erején 
felüli feladatok vállalására anélkül, hogy cirenei Simonként ne állnék mellette, és ne 
hordoznám keresztjét. 
 
Drága Gyermekem! Erőre és belátásra van szükséged, hogy tudd járni tovább is bizalommal 
életed keresztútját. Amint Nekem segítőm volt cirenei Simon, úgy vállalom, hogy Én cirenei 
Simonod leszek, ha szeretetedet nem korlátozod csupán e gyermekre, hanem igyekszel 
kiterjeszteni mindenkire, aki kapcsolatba kerül veled. 
 
Aki a földre jön, az azért jön, hogy önközpontúságát felszámolja. Sajnos, legtöbben nem ezt 
teszik, hanem fejlődés helyett visszafejlődnek, és énközpontúságukat kiterjesztik családjukra, 
rokonaikra, községükre, országukra, vallásukra. Mindezt azáltal teszik, hogy hitvallásokat 
fogalmaznak meg maguk számára, amely hitvallások valójában ideológiák arra, hogy 
leárnyékolják, vagy egészen lehetetlenné tegyék önmagukban az Én szeretetem 
kibontakozását. 
 Neked is tudomásul kell venned, hogy a földön a szeretet kibontakozásának útja nem 
lehet más, mint egyfajta keresztút. De Én e keresztutadon a te cirenei Simonod leszek! Úgy 
kell elfogadnod mások másságát, hogy közben hűséges maradj Hozzám, az ÚTHOZ!  
 Ha így vállalsz Engem, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én már régen vállaltalak 
téged, és ez olyan benső békét biztosít számodra, mely itt a földön már a mennyország előíze! 
Megvalósul benned az, mit így fejeztem ki: 'Az Én békémet adom nektek (János 14; 27)!' 
 
A természetben a viharok fontosak! Edződni ezek nélkül nem lehet. A szeretetnek, hűségnek, 
megbocsátó irgalomnak valódiságát viharok nélkül felismerni nem lehet. Azt pedig el kell 
hinned és fogadnod, hogy erődön fölüli megpróbáltatást nem engedek rád. Ha mégis, akkor 
erődet növelem azzal, hogy olyan leszek neked, mint cirenei Simon volt Nekem a keresztúton. 
Tehát közösen cipeljük keresztedet! 
 
Azért jöttem közétek, és azért maradtam itt közöttetek különböző formákban, hogy át tudjam 
adni szeretetem erejét, szívem békéjét és örömét, hogy már itt a földi életben is tudjatok 
megtapasztalni egyre többet abból az égi békéből, aki Én magam vagyok! De azért is jöttem, 
hogy egymásnak cirenei Simonjai legyünk, vagyis, hogy Én segítek nektek, ti segítsetek 
Nekem a kereszthordozásban! Nagy és szent igazság az, amit János 14; 23-ban olvasol. Én 
semmit nem kívánok jobban veletek kapcsolatban, mint azt, hogy bennetek lakást, otthont 
találjak! Minél többen és minél jobban átélitek ezt, annál otthonosabbá válik számotokra is 
körülöttetek az élet. 
 Férjeddel kapcsolatban az első az, hogy magadat értsd, ismerd meg egyre jobban. Ő 
tükör, amely által fel tudod mérni, hogy hol tartasz türelemben, irgalomban, reménykedésben, 
tehát a szeretetben. Csak ezután következhet az, hogy őt megértsd! Az Én bölcsességem és 
erőm mindig rendelkezésedre áll, ha imában Hozzám fordulsz! 
 De Én is rászorulok a te segítségedre! Mikor valakiben szenvedek, s Én minden 
rászorulóban szenvedek, akkor a te jóságod, vigaszod, megértésed a szenvedők iránt Engem 
segít, aki így is jelen vagyok az idők végezetéig a földön. Bármi jót, bárkinek tettétek, Nekem 
tettétek (Máté 25; 40)! 
 Megáldalak az IRGALMAS SZERETET LELKÉVEL!" 
 



Jó, ha most is cirenei Simon szerepét vállalod. Mindannyiszor, ahányszor egy rászorulón 
segítesz, Rajtam segítesz! 
 
Amint annak idején hálás voltam cirenei Simonnak, úgy most is hálás vagyok neked minden 
olyan próbálkozásodért, amelyekkel segíteni, könnyíteni akarod embertársaid életét. Minden 
rászorulóban Rajtam segítesz! 
 
A földön nincs igazi! Sem magad, sem mások számára nincs olyan ember, akiről azt lehetne 
mondani, hogy ő az, aki üzembiztosan a boldogság honába röpítheti párját. A magány és a 
társkapcsolat, bár más minőségben, de feltétlenül keresztet jelent. 
 A földön csak az emberi szívben lehet mennyország, de rajta kívül semmiképpen. A 
szívbéke pedig, ami a boldogságnak másik neve, nem attól függ, hogy kivel élsz, hanem attól, 
hogy kiért élsz! Ha azért élsz, akire teremtve lettél, tehát Értem, Jézusodért, akkor együtt 
járjuk keresztutadat. Amint annak idején cirenei Simon Nekem segített a kereszthordozásban, 
úgy segítek Én neked, ha értem élsz. Általam megszentelt lesz keresztutad. Nélkülem boldog 
soha nem leszel. Legföljebb bódult! Bárki lesz tehát a társad, az lesz a legnagyobb kereszted!  
 
Büntető Isten nincs! Vannak karmikus eredetű betegségek, szenvedések, amelyeket mindenki 
önnön magának okozott egykor, s ennek az 'adóságnak' letörlesztését kellett vállalnia.  

Karmikus szenvedések átvállalhatók ugyan, de csak akkor, ha ez az átvállalás, szívbékét 
jelent annak, aki ezt átvállalja. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha valaki benső sugallatra, 
mintegy cirenei Simonként veszi vállaira egy másik ember keresztjének egy részét. 
 
 
 
 
 
 
 


