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„Krisztus barátai, boldog vagyok, amiért a tökéletesség üzenetével küldtek el engem 
hozzátok. Nővéretek, Lúcia vagyok, s azért jöttem, hogy beszéljek nektek a tökéletesség 10. 
szintjéről, amelyet a Kereszthordozók Szintjének neveznek. Ez a szint a Szeretet 
vigasztalóinak a szintje, az áldozatokat vállalók szintje, akikért a Szeretet oly sokat szenved, 
az emberiség iránt érzett szeretete miatt.  
 
Krisztus barátai, ó mily gyönyörűség a Szeretet barátjának lenni. Mekkora öröm azt tudni, 
hogy a Szeretet barátjának lenni azt jelenti, annyit tesz, mint a Kereszt barátjának lenni. Ó 
mily vigasztaló Kereszthordozónak lenni, mivel a Kereszt kegyelme a hívek reménysége és 
ereje. Ó édes Kereszt, mennyire szeretek a te barátod lenni, mennyire szeretlek a vállamra 
venni! Te adsz erőt a gyengéknek és tanítod a szíveket, hogyan kell szeretni. Szeretlek téged 
Keresztem, a vállam kész, hogy magához öleljen téged.  
 
Krisztus barátai, ezen a szinten Krisztus az ő barátainak adja a saját maguk és mások 
üdvösségének különleges keresztjét, amely különbözik a mindennapok keresztjétől. Ennek a 
különleges keresztnek az a célja, hogy átváltoztassa az embert, a test szerint élőből a lélek 
szerint élővé. Ez a Megszentelő Kegyelem Keresztje, amely megtisztítja az embert a 
tökéletlenség foltjától. Ez a Szeretet Keresztje, amely arra tanítja az embert, hogyan kell 
szeretni. Mindazok, akik elérik ezt a szintet és megragadják a szeretet kegyelmét, úgy találják 
majd, hogy a Szeretet édes.  
 
Krisztus barátai, tudnotok kell, hogy ez az a szint, ahol üdvözülésetek útja másokra is hatással 
van. Ha hűségesen hordozzátok keresztjeiteket ezen a szinten, akkor sokakat Istenhez 
vezethettek ezáltal. Ha a visszautasított kereszteket ti segítetek hordozni, akkor ezáltal sok 
lélek megmenekül majd. Ezen a szinten Jézus időnként megdicsőíti az ő szerelmeit és 
megengedi, hogy ők próbára legyenek téve. Ó mily áldott az, aki a szeretet próbatételén 
győzedelmeskedik, nagy lesz az ő jutalma! 
 
A Kereszt igaz barátai, nem panaszkodnak a kereszt súlya miatt, hanem szeretettel és hálával 
hordozzák azt mindig. A kereszthordozó soha nem utasítja vissza keresztjét, hanem mindig 
kész magához ragadni azt, mert tudja, hogy megváltása és üdvössége a Kereszttől származik. 
Jézus Krisztus kegyelme mindig azokkal van, akik szeretik a Kereszt útját és szeretettel 
fogadják keresztjüket. Áldjon meg titeket Jézus és növelje bennetek szeretetét.” 
 
 
 



ELMÉLKEDÉS 
Lk.14,25-33: 25Nagy népsokaság követte. Hozzájuk fordult, és így szólt: 26„Ha valaki követni 
akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját 
magát is, nem lehet a tanítványom. 27Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a 
tanítványom. 28Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, 
vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse? 29Nehogy azután, hogy az alapokat lerakta, de 
befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, kicsúfolja: 30Ez az ember építkezésbe fogott, de 
nem tudta befejezni. 31Vagy melyik király nem ül le, mielőtt hadba vonulna egy másik király 
ellen, számot vetni, vajon a maga tízezernyi katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 
húszezerrel jön ellene? 32Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze van, 
és békét kér. 33Így hát, aki közületek nem mond le mindenéről, amije csak van, nem lehet a 
tanítványom. 
Rom.8,8-17: 8Ezért aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. 9De ti nem test, hanem 
Lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, 
azok nem az övéi. 10Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan a bűn miatt halott, de a Lélek élet 
a megigazulás következtében. 11Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust 
a halálból, ő, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre 
kelti bennetek lakó Lelke által. 12Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy 
a test szerint éljünk. 13Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha Lélekkel megölitek 
a test szerinti tetteket, élni fogtok. 14Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Nem a 
szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság 
Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! 16A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, 
hogy Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, 
Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg 
is dicsőüljünk. 
 
Krisztus: 
„Aki követni akar engem, meg kell, hogy tagadja önmagát, fel kell, hogy vegye keresztjét és 
úgy kövessen engem. Az én keresztem könnyű, és az én utam édes. Akik nagyon szeretnek, 
szavamat igaznak találják majd, és élvezni fogják az én békémet. Megáldalak titeket az Atya, 
a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen” 
 
IMA:  
Úr Jézus Krisztus, kérlek, nyisd fel a szemem, hogy meglássam napi keresztjeim rejtett 
értékeit, érdemeit és kegyelmeit. Taníts meg arra, hogy jól használjam fel azokat az én 
üdvösségem javára, és a világ szükségeiért. Alkoss bennem égető vágyat a szolgálatra és 
arra, hogy akarjak kicsivé lenni. Taníts meg arra, hogy az üldöztetéseket úgy fogadjam, 
mint ajándékot Tőled, a csalódásokat úgy, mint lehetőséget arra, hogy alázatos legyek, a 
betegségeket és fájdalmakat lássam úgy, mint az emberi természet gyengesége, a 
keresztemre pedig tekintsek úgy mint megváltásom pecsétjére. Váljak senkivé a világ 
szemében és váljék a világ is semmivé számomra, és csak te légy Jézus a mindenem. 
Ámen 


