
Inkább örülj annak, és vedd kitüntetésnek, hogy veled is úgy bánnak, mint Velem bántak. 
Akivel megoszthatom szenvedő sorsomat, azzal feltétlenül meg fogom osztani megdicsőült 
sorsomat is. Hidd el, nem mérhető a jelen szenvedésed ahhoz az örömhöz és boldogsághoz, 
mely reád vár, csak légy kitartó abban az Irántam való szeretetben, mely embertársaid 
szenvedéseinek megkönnyítésén keresztül nyilvánul meg benned és általad. Együtt dolgozom 
veled, míg te együtt akarsz dolgozni Velem. Semmi, és soha nem választhat el bennünket 
egymástól. 
 
Hidd el! A földi élet mulandó szenvedései nem mérhetők ahhoz a véget nem érő 
boldogsághoz, mely reád vár, ha mered vállalni a földön azt az áldozattá válást, melyre már 
születésed előtt IGEN-t mondtál. 
 Keresztedet cipelni segítek, de súlyát nem csökkenthetem. Erőmet megosztom veled 
mindaddig, míg engeded magadban érvényesülni irgalmas jóságomat. 
 
Az Én szeretetem semmihez és senkihez nem mérhető! Amikor azt mondom, hogy te is az Én 
EGYETLENEM vagy, akkor még nagyon silányan fogalmaztam meg, hogy te mit jelentesz 
Nekem! Ha szerelmemet irántad teljes mértékben érzékeltetném veled földi életedben, akkor 
abban úgy belepusztulnál, mint egy kaucsuk labda, amit bedobnak a Nap izzó lángtengerbe! 
 
Az a szenvedés, amit a földön vállalni kell, nem mérhető ahhoz a boldogsághoz, ami vár rátok 
Atyám országában! 
 
Az a rövid kis idő, amelyet meg kell élned a földön különböző szenvedések közepette, 
semmiképpen nem mérhető ahhoz a véget nem érő örömhöz és boldogsághoz, ami nemcsak 
vár rád, de már most magjában ott van a szívedben, csak hinned kell benne! 
 
Isten végtelen szeretete a földi életet nem a véglegesülés helyének gondolja, csupán rövidke 
pillanatnak ahhoz képest, ami rátok vár. Ez nemcsak időben értendő, hanem erkölcsi 
értelemben is, vagyis úgy, hogy az a boldogság, amelyet Isten és angyalai készítettek 
számotokra, nem mérhető soha össze a földi életben valaha is átélhető boldogsággal, és nincs 
az a szenvedés, amelyet ne volna érdemes végigszenvedni abban a biztos tudatban, hogy 
egykor örökkön örökké EGY tudjatok lenni Velem, Jézussal! Ez nem narkotikum, nem üres 
vigasz, hanem szent valóság! 
 
Szomorú vagyok azért, mert nem akarjátok elhinni, hogy a földi élet nyomorúsága nem 
mérhető ahhoz a kimondhatatlan boldogsághoz, amely reátok vár, ha már a földön szívetek 
békéjét, tehát a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatotokat rendszeresen megköszönve 
Istennek, a legfontosabbnak tartjátok! 
 
Te az örökkévalóság gyermeke vagy! A földi élet nehézségei nem mérhetők ahhoz a 
dicsőséghez, amely reád vár, ha hűséges maradsz Hozzám! Ég és Föld elmúlnak, de az Én 
tanításom, a veled kötött kapcsolatom soha el nem múlik! Minden problémádat, nehézségedet 
tedd erre a mérlegre: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!' Ha ezt teszed, akkor hamarosan 
meg fogod tapasztalni az Én békémet a szívedben. Ha ezt befogadod, akkor ezt senki, soha el 
nem veheti tőled! 
 
Az a 'kereszt', amelyet ő jelent neked, az számodra a mennyország kulcsa! 
 Drága Gyermekem! A földi élet rövid szenvedése nem mérhető ahhoz a csodálatos 
örökkévalósághoz, amely neked is, gyermekednek is olyan igazi otthont, boldogságot jelent 
majd, amelyről most a Földön még csak nem is álmodhattok! 



Szenvedéseid közepette is veled, benned voltam, és vagy erődet növeltem, vagy keresztedet 
csökkentettem, de mindenképpen vigyáztalak téged! Ez így lesz a jövőben is mindaddig, amíg 
majd színről színre fogjuk látni egymást. Imáid mindig elérik szerető szívemet, és áldásként 
hullanak vissza reád. A földi élet keserűségei nem mérhetők ahhoz a csodálatos állapothoz, 
amely reád vár a boldog örökkévalóságban! 
 

Isten mindent jobban tud, mint ti! Isten tudja, hogy mit és miért enged meg! Mindenkor 
csak olyat enged meg, ami övéinek a javát, lelki fejlődését szolgálja. Én, Jézus még a 
keresztre feszítést is olyan kehelynek ismertem fel, amit az Én Atyám adott nekem (János 18; 
11)! 
 Drága Gyermekem! Te is tudod, hogy rövid földi életedben már nincs sok időd hátra! 
Vállald Értem hétköznapjaid keresztjét! Az a dicsőség, amely reád vár, nem mérhető ahhoz a 
szenvedéshez, amelyet ezért el kell viselned! Légy hűséges, és megkapod azt a benső békét, 
harmóniát, amelyet e világon senki neked meg nem adhat, de el sem vehet tőled! 
 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
 
 


