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  „Döntenetek kell! Aki nem dönt, az ezzel már Ellenem döntött. Ezért minden nap ki- és 
felhívás. Most döntöd el, hogy halálod órája milyen lesz. Azt, hogy mikor lesz, abba nincs sok 
beleszólásod. Azt, hogy milyen lesz, abba nincs sok beleszólásom. A halálnak Ura, az életnek 
Szolgálója vagyok.  
 A halál pillanatában mindenki látni fogja, hogy olyan, amilyenné döntései tették. Amint a 
tér nem önálló létező, hanem az anyag tulajdonsága, úgy a múlt és a jövő sem önálló létező, 
hanem mindkettő a jelen tulajdonsága. Mindkettő annyiban és úgy létezik, amennyiben és ahogy a 
jelenben létezik. Csak jelent tartok létben. Emlékeitek és ábrándjaitok csak nektek vannak. 
Jelenetek döntéseitek megnyilvánulása." 1/14. 
 
A LÉLEK ÉLET-HALÁL HARCA 
 Istenem! Most nagyböjti idő van. Elimádkoztam a Fájdalmas Rózsafüzért. Szeretném 
hallani hangodat! 
 HANG: "Gyermekem! Már verejtékeztél te is életedben éppen eleget. De csak víz-
verejtéket ismersz. Mikor már a vér töri át az érfalakat, s a pórusokon talál kiutat magának, akkor 
bizony a lélek harcol. Éspedig élethalálharcot vív. Fiam ezt élte át. Átélte, hogy a győztes oldalán 
állni nem olcsó mulatság. A győztes oldal éppen azáltal lesz győztes oldal, hogy száműzi onnan a 
halál ijesztő rémeit.  
 A győztes oldalt nem a fegyverletétel jellemzi. Éppen ellenkezőleg! A győztes oldalon 
minden fegyver üzemel. Nincs pihenés. De még elfáradás, belefáradás sincsen. Nem lenne 
győztes oldal, és nem is az, ahol nem dolgoznak a fegyverek: a fegyelem és a figyelem. 
 Az ellenséghez pártolás, az árulás! Nem lehet árulással, hazaárulással hazát védeni! Isten 
Országa képes a vérrel verejtékezésre is. De soha nem engedhet át egyetlen területet sem a "jövő" 
érdekében.  
 Isten Országa nem ismer jövőt. Csak jelent ismer. Isten Országában csak jelen van. Múlt 
nincs. Miért is lenne? Az emlékezések szintje nem az élet szintje. A "nincs"-csel foglalkozás nem 
más, mint a jelen elárulása, nem más, mint menekülés. A narkotikum azáltal törekszik 
megédesíteni a jelent, hogy elmenekít a valóság elől. De ez egy nagy-nagy hazugság-állapot! Az 
ilyen menekülés: CÉLTALANSÁG. Minden céltalanság megcsúfolása a valós célnak. A cél éppen 
azért CÉL, hogy tökéletesítse a célba törekvőt. Milyen tökéletesedésre lehet számítani olyan cél 
elérésében, mely a valóságtól visz egyre távolabb? Hogy is lehetne célnak nevezni azt, mikor 
valaki jól érzi magát a jelenben, mint végső állapotban, mikor a jelene, ha nem építő feladatot 
hordoz, akkor éppen az építő feladatra szánt idő elrablását jelenti?! A jelenlét csupán létbenlét. A 
valóságban levés viszont KAPCSOLAT OBJEKTÍV VALÓSÁGOKKAL, akár feladatok, akár 
személyek e valóságok." 1/19. 
 
„A Velem való találkozást mindenkinek lehetővé teszem. Amikor majd átlép valaki ebből az 
életből abba a világba, melyre teremtődött, mely részéről bár letagadható a földön, de meg nem 
szüntethető, akkor az első mindig az, hogy Velem találkozik. E szó, hogy első, most nem 
időbeliséget jelent, hanem olyan minőségi élményt, mely közvetlenül a halál után kikerülhetetlen 
számára. Pedig de sokan kerülnék ki, de hát nem lehet.  
 Amint a TV képernyőjén megjelenik az adás, ha bekapcsolják a készüléket, épp így 
kikerülhetetlen vagyok annak, akinek a földi élete végét jelentő pillanat bekapcsolt Engem. 
  Mikor azt mondom, hogy sokan szeretnék ezt a találkozást kikerülni, akkor ezt azért 
mondom, mert mindenki, aki ide kerül, természetesen saját tudattartalmát hozza magával. Ezért 
nem szeretnének találkozni Velem. Ez azt jelenti, hogy az emberek általában ismerik önmagukat, 
de nem ismernek Engem. Miután Engem megismert itt valaki, akkor kénytelen önismeretét 
hozzámérni a Velem való találkozás élményéhez, s ez bizony nagy lelkiismeret-furdalást szokott 
eredményezni. Itt nem tudom eléggé hangsúlyozni a nagy szót. 
  A Velem való találkozás és az önismeret találkozása nem az önismeret miatt fájdalmas, 
hanem amiatt, hogy Engem elmulasztott megismerni olyannak, amilyennek megismerhetett volna. 
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Tehát a MULASZTÁS az, ami nagy fájdalmat okoz. Ez készteti aztán arra, hogy vagy végleg 
lemondjon Rólam, vagy olyasmit fejezzen ki, hogy mindent vállal, csakhogy az eddigi mulasztását 
be tudja hozni. E téren a döntés, illetve a választás attól függ, hogy mekkora benne a remény. 
  Igen, mert bár a HIT lehetősége megszűnik, mivel azt, amit valaki lát, azt már nem hiheti, 
de a remény az egy birtokba vevési vágy, vállalása olyasminek, ami még távol van tőle, de 
lemondani nem akar róla. Sajnos, itt azok, akik a földi életükben könnyedén mondtak másokról 
elmarasztaló ítéletet, azok itt, mivel másokról ezt már tenni nem tudják, hát maguk fölött 
ítélkeznek. Ezek olyan júdás-sorsú emberek.  
 Bizony, a kárhozat az szabad döntés következménye. Ez a döntés itt történik, és nem a 
földön. A földön a legjobban ezt az állapotot a depresszió közelíti meg. De a depressziós lélek 
nem szükségszerűen elkárhozott lélek. A depressziót gyakran nem önmaga akarja önmagának az, 
aki ilyen állapotban van. Sok összetevője lehet egy ilyen állapotnak. 
 Akkor, amikor valaki itt Velem találkozik, akkor csak EGY oka van a kétségbeesésének. 
Ez pedig az, hogy számára szinte hihetetlen az, amit LÁT. Vagyis többre értékeli önismeretét, 
mint az Én irgalmas szeretetemet. Igazságos akar lenni. Mivel másokkal szemben irgalmas már 
nem lehet, hát föladja az irgalomnak még azt az utolsó szálát is, melyet magával szemben még 
megragadhatna. Az ilyen lélek nem akar segíteni magán. Én csupán rábólintok döntésére, melyet 
önmaga felett hozott. Nem tehetek mást. A földön sem tudtam segíteni azokon, akiknek nem az 
irgalmam volt a fontos, hanem valami más. 
 Engem a földi élet nem változtatott meg. Azért vállaltam, hogy ti tudjátok, miképpen kell 
nektek megváltozni. Földi születésemmel nem élettartalmat üresítettem ki, csupán életformát 
változtattam. Természetesen mennybemenetelem is csupán formaváltozást jelentett számomra. 
Nektek sem fog mást jelenteni! Éppen ezért olyan fontos jelenleg élettartalmatok kidolgozása, 
hogy e tekintetben az elkerülhetetlen formaváltozáskor ne legyen már gondotok. Így is gond lesz 
számotokra a lemaradás behozása, de ez már nem minőségi, hanem csupán mennyiségi gond. Itt 
pedig nem kell félni senkinek, hogy kifut az időből. Segítség is bőven áll rendelkezésre." 1/43. 
 
EGY ÉDESANYÁNAK: MEGHALT GYERMEKÉRŐL 
 Jézusom! Egy édesanya hozza Hozzád fájdalmát gyermeke korai halála miatt. 
 HANG: "Gyermekem! Tudatlanságod sok mindentől felment. Nem is akarok most 
olyasmit mondani, ami azt próbálná megértetni veled, mennyire súlyos következményei vannak a 
tudatlanság miatt, bár el nem marasztalható személy olyan tetteinek, melyek önmagukban 
Ellenem dolgoznak. Annyit azonban mondanom kell, hogy voltak ilyen események életedben. Ha 
többet fogsz foglalkozni Velem, magad fogsz rájönni. De már most kérlek, amiatt sohase bántson 
a lelkiismeret, amit tudatlanságból tettél Ellenem. 
 Amire most kérlek, ez: törekedj megbocsátani Nekem. Igen. A benső béke akkor fogja 
szívedet eltölteni, ha megbocsátottál már Nekem. Ez azért is probléma, mert számodra alig 
hihető, hogy ez: gyermeked halálával megbántottalak téged, ez, mint harag, benned él. 
 Segítek. Gyermeked meg akart halni! Hidd el! Mindenki csak akkor hal meg, ha akar. 
Amíg nem akar, addig nem. A halál nem rossz. Nem az erkölcsi kategóriába tartozik. Ha rossz 
volna, nem engedném meg. Nem engedem meg a rosszat. Rossz a bűn. Nem engedem meg a 
bűnt. Ti engeditek meg. Én nem. A bűn lehetőségét megengedem, hogy tudjatok szeretni. A bűn 
azért rossz, mert Ellenem van, s ti nem is tudjátok, hogy mennyire ellenetek is. 
  A bűn szeretetlenség. A halál, vagyis a földi élet nyomorúságának megszűnése az nem 
rossz. Nem Ellenem van. Csak, és kizárólag csak tudatlanságotok miatt mondjátok rossznak. 
 A gyermek rossznak tartja, ha elveszik tőle játékát, hogy valami mással, bár őáltala be nem 
látható fontosabb dologgal foglalkozzék. Kezetekben minden, amit megszerettek, játékszerré 
válik: gyermek is, házastárs is, testvér is. 
  Az élet nem játék! Az élet Én vagyok! Erre akar ráébreszteni a halál.  
 Az élet a földön ÚT, mely erkölcsi hozzáállást kíván. Értem ezalatt azt, hogy nem 
mindegy, mire használtad fel eddig, és mire használod fel ezután életedet. 
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  Te nem vigasztalásra szorulsz. Legalábbis itt és most nem erre szorulsz. Vigasztaló szavak 
falsul csengnek ott, ahol megoldásra vár a lélek. Te tanításra szorulsz. Tehát tanulásra. 
 Tanulj meg először is Nekem megbocsátani. Mindaz, aki azt mondja, hogy ha élet-halál 
ura lenne, tehát ha az Én helyemet csak egy órára elfoglalhatná, bizony jobban rendezné a 
világnak, embereknek sorsát, az ilyen ember bizony elmarasztal Engem.  
 Megtehetném, hogy föltámasztom, aki meghalt? Bizonyára. Képességem megvan hozzá. 
Nem azért nem teszem, mert nincs rá képességem. Azért nem teszem, mert jobban szeretem, 
mint ti, azokat, akik már elhagyhatták a földet. Azért nem teszem, mert kétezer év alatt már meg 
kellett volna tanulnotok, hogy miért jöttem el közétek. Nem tettétek. Ez baj. 
 Ismétlem: tudom, hogy nem tehetsz róla. Legalábbis nem nagyon tehetsz róla. Sajnos a 
gondolkodás át nem alakítás akkor is fájdalmas következményekkel jár, ha nem tehettek róla. 
Nekem is nagyon-nagyon fáj, hogy csak súlyos szenvedések megengedése által tudlak némileg 
fölrázni benneteket. 
  De aránytalanul nagyobb rossz a föl nem rázottság állapota, mint az a fájdalmas realitás, 
mely igazságra vezérel. Már pedig annál nagyobb realitás, hogy halálra születik mindenki, nem 
kell. S annál nagyobb igazság pedig egyszerűen nincs, hogy ÉN VAGYOK AZ ÉLET." 1/55. 
 
„Sajnos, halálomat mindenütt mutogatjátok, de életemet nem lehet könnyen meglátni ott, ahol 
éltek. Pedig ezt kellene bemutatnotok. Azok, akik az enyéimnek tudják magukat, azok sem 
gondolják végig, hogy szeretetem, melynek a vissza nem bántás a lényege, mely az igazság rendjét 
egyszerűen nem veszi tudomásul, hanem ehelyett az irgalmasságot mutatja be, ez a szeretetem 
éppen elég keresztet ácsol azok számára, akik vállalják az irgalom rendjének bemutatását. Az ilyen 
keresztekre kellenének vállalkozók közületek.” 2/89. 
 
„A földi életet nem szabad csúcsértéknek tekinteni. Amikor ezt mondtam: 'Aki Bennem hisz, az 
halált nem lát sohasem', akkor próbáltam érzékeltetni veletek, hogy nem járhat rosszul az, aki 
kénytelen a földi életet maga mögött hagyni, ha hisz Bennem. Aki viszont nem hisz Bennem, az 
nem járhat jól sem a földi, sem a földön túli életében. Ez azt jelenti, hogy a halállal szemben, a 
földi élet elmúlásával szemben közömbössé kell válnotok, ha közeledni akartok ahhoz a 
látásmódhoz, mely nem veszélyezteti boldogságotokat. Sőt, még tovább megyek. Mivel minden 
ember sorsként vállalja születésekor a meghalást, ezért inkább örülnie kéne a halálnak 
érkezésekor, és nem keseregni miatta. A halállal senkinek sem lehet rosszabb a sorsa, mint előtte 
volt. Csak jobb lehet. Jobb még akkor is, ha elkárhozik. Igen, mert legalább önismeretre jut, mivel 
előbb-utóbb megunja, hogy meneküljön önmaga elől.” 2/105.  
 
„Fontosnak tartom tudatni veled, hogy az üdvösség, tehát a boldogság, nem a halál után nyerhető 
el. A halál képes véglegesíteni a lélek fejlődési irányát, de nem tud irányváltoztatást produkálni. 
A gondolkodás-átalakításra itt a földön van alkalom. A halál képtelen gondolkodás-átalakítást 
előidézni.” 2/131. 
 
 
„Mindaddig, míg valaki nincs halál-közelben, addig úgy gondolja, hogy vannak feladatai, melyeket 
még itt a földön el kell végeznie. – Halál-közelben megváltozik mindenkinek a gondolkodása. Ott 
olyan értelemben reálisabban gondolkodik mindenki, hogy csak önmagára gondol. Ez nem önzés, 
hanem életfontosságú tett! Ha eddig nem is gondolt volna rá, vagy nem fogadta volna el, akkor is 
kénytelen tudomásul venni, hogy az Istent-szeretőknek minden javukra válik, míg az Istent nem 
szeretőknek semmi sem válik javukra.” 3/188. 
 
„Én halállal nem foglalkozom. Én az ÉLET vagyok, és aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem. 
Mások láthatják az ilyen embert egykor halottként, de ő magát sohasem láthatja halottnak. Aki 
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engedi, hogy benne éljek, az Bennem az ÉLET tengerét találja meg akkor, mikor a földi élet 
mulandósága megszűnik számára.” 4/259. 
 
 „Ha jól akarsz élni, akkor kettős programot kell egyszerre megvalósítanod. Az egyik az, 
hogy távlatban kell gondolkodnod. Ez azt jelenti, hogy olyan reményből élőként kell végezned 
munkádat, mely remény éppen azért remény, mert még nincs a cél birtokodban, tehát nem 
érezheted magadat valójában otthon, hiszen úton vagy. A másik megvalósítandó program pedig 
számodra az, hogy a jelent, a má-t, az "itt és most"-ot kell optimálisan megélned. Tehát a 
reményből élés nem merülhet ki üres várakozásban, hanem szükséges, hogy a pillanatnyi jelen 
olyan tartalommal töltődjék meg, melyre halálod óráján szívesen gondolsz majd vissza. 
 Sorsod tehát egy olyan kétfülű kosár, melynek egyik fülét Én, a másik fülét pedig te fogod. 
Így megyünk együtt egy olyan kirakatokkal szegélyezett úton, melyen hol te, hol Én rakok 
kosárkádba értékelendő anyagokat, s bár te főleg csak azokat látod, melyeket te teszel e kosárba, 
de amikor itt lesz az ideje, akkor együtt fogjuk összeállítani a kosárkádba rejtett dolgokból azt az 
élettartalmat, mely másoknak fog alapanyagul szolgálni gyümölcs-termésre, maradandó gyümölcs-
termésre. (Jn 15; 16.)” 4/276 
 
 „A gyógyítással kapcsolatban fontosnak tartom elmondani, hogy a te életedben is, és 
társaid életében is ez a vágy azért ébredhetett fel, mert szeretetre, tehát szolgálatra teremtett 
természetetek ki akar bontakozni embertársaitok érdekében. Mivel az Én kegyelmi ajándékaim 
csak abban az irányban tudnak akadálytalanul működni, amely irányban nyitott az értelmetek, és 
mivel értelmetek nyitottsága a testi bajoknál tovább nem nagyon lát, ezért érzitek olyan fontosnak 
a betegségek megszüntetésén fáradozni. Ez nem rossz, de egyáltalán nem elég. Egy gépet is csak 
addig és azért érdemes javítgatni, amíg céljának, rendeltetésének megfelelően remény van azt 
működtetni. Az emberi test gépezetét is így kell szemlélni. Nincs értéke önmagában. Nagyobbra 
van minden ember teremtve, mint a test, és nagyobbra, mint hogy a mulandó test gyógyításán 
fáradozzék. A legmagasabb szintű orvostudomány is csupán eszköz-jellegű. Minden orvos 
tisztában van azzal, hogy a halál ellen nincs orvosság. Nektek is tisztában kell lenni ezzel. És még 
az sem lehet végső cél, hogy legalább könnyítsétek, fájdalommentessé tegyétek egymás életét a 
halál pillanatáig. Ez a törekvés is csak eszköz- jellegű lehet.” 4/322 
 
  „A boldogság egy olyan érzelmi és tudati állapot, mely a legnagyobb örömöt éppen a 
halál óráján tudja megadni annak, aki boldogítóan, helyesen, tehát az Én elgondolásom szerint 
rendezte úgy a földi életét, hogy annak végső kibontakozása az örök életben képes legyen 
megvalósulni. Aki nem erre törekszik, az mindig, mindenkiben és mindenhol csalódni fog. Nincs 
kívülről belétek áradó boldogság! Csak olyan van, melyet magatokban kell fölfedezni függetlenül 
attól, hogy milyen körülmény között éltek.” 4/327 
 
„Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája. A többi mind hiúságok hiúsága.” 4/327 
 
„Köszönjétek meg, hogy nem a földi életre, hanem a boldog örök életre teremtettelek benneteket. 
A földi életre csak állatoknak és növényeknek adtam életet. Titeket saját életemre, boldogságomra 
teremtettelek. A föld nekem sem volt mennyország. Nektek sem lehet az. Nekem is pokol volt. 
Nektek sem lehet más. Ne féljetek. Erőtöket meghaladó keresztet nem engedek rátok. De amit 
hordanotok kell, azt vállalnotok is kell Irántam való szeretetből, ahogy Én is vállaltam az Én 
keresztemet irántatok, és Atyám iránt való szeretetből.” 5/373 
 
„Nagyon bölcsen gondolod, ha úgy gondolod, hogy amit ti halálnak mondotok, az valójában 
inkább kilépés a halálból, mert a földi élet mulandósága joggal és jobban megérdemli a halál szót, 
mint az örökélet. Amit viszont tudnod kell ezzel kapcsolatban, az az, hogy az örök életben 
nincsenek meg azok a feltételek, melyek nélkül megfelelő lelki, szellemi fejlődés nem valósulhat 
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meg a földre születendők számára. A földi élet egy nagyszerű lehetőség-szertár arra, hogy majdan 
az örökéletben megtaláljátok azt a boldogságotokat, melyre teremtve vagytok. Pontosan azon a 
helyen vagy, ahol be tudod tölteni feladatodat. És pontosan olyan szellemi adottságokkal 
rendelkezel, melyekre építheted örökéleted alapjait. Az alapozás nagyon fontos. Hosszú távon 
csak akkor tartható értelmesnek az életed, ha a földi jelent úgy tudod felhasználni, hogy baráti 
kapcsolatot alakítasz ki a halál gondolatával.” 5/375 
 
„Arra kérlek hát, hogy jobban örülj Nekem. Imáidban ne az legyen a legfontosabb, hogy Én 
kereszten vagyok, vagy föltámadtam, hanem az, hogy benned élek. Én vagyok az ÉLET. A 
mulandó életben minden eszköz arra, hogy az ÖRÖK ÉLET reménye éljen benned. 6/470  
 
„Édes Gyermekem! Amikor megszülettél, akkor egy olyan iskolába iratkoztál be, melyben a 
legfőbb tantárgy: A HALÁLRA KÉSZÜLÉS! Erre nem kell senkinek külön felhívni a figyelmét, 
mert minden gondolkodó ember tudja, hogy ez vár mindenkire. EZ MINDENKIRE VÁR! És 
aki nem készül fel erre, nem erre vár, annak teljesen mindegy, hogy hatvan, vagy hetven, vagy 
száz év van mögötte, bármikor jön a halál, mindig váratlanul, mindig rosszkor jön.” 6/480 
 
„Az erkölcsi rendben valaki mellett lenni, az egy tudatos magatartás. Én nagyon tudatosan 
melletted voltam mindig. Akkor is tanítottalak, mikor nem tanultál. Tanítottalak mulandóságra az 
óra járásával, a napok, hónapok, évek múlásával, a hangulatok, érzelmek változásaival, a 
találkozások és elválások minden formájával. Nem mondhatod, hogy nem tanítottalak. A halál 
nem Engem vizsgáztat le, hanem téged, titeket, hogy míg én tanítottalak benneteket, addig ti mit 
csináltatok? Ezt nemcsak megkérdezi a halál, de ki is kényszeríti az őszinte választ. A válasz nem 
szóban történik, hanem lelkiállapottal. E vizsgán tehát maga a lelkiállapot a vizsga 
végeredménye.” 6/480 
 
„Arra a kérdésedre, hogy szeretteiddel találkozol-e halálod után, szinte fölösleges válaszolnom, 
mivel magad is tudod, hogy azoknak, akiket a földi életben a szeretet jellemzett, éppen az Én 
országomban van az igazi otthonuk. A szeretet nem ismer elválást, elszakadást. Csak rövid ideig 
történhet meg az, hogy búcsút mondanak egymásnak azok, akiket a szeretet köt össze. CSAK 
RÖVID IDEIG!” 6/490 
 
 „Az emberek általában nem arra használják életüket, amire kellene, vagyis a Velem való 
kapcsolat kiépítésére. Ez főleg akkor van így, ha nem betegek! Ezért az egészség nem szokta őket 
Hozzám irányítani, nem szokta őket a halálukkal megbarátkoztatni, tehát a Velem való színről 
színre látásra serkenteni, hanem éppen ellenkezőleg.” 6/492  
 
„A földi élet egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy a halál angyalát ne ellenségként 
fogadjátok, hanem oly küldöttemnek, aki a földön az Én szeretetemnek, ha nem is a legnagyobb, 
bár sokszor az is, de legutolsó megjelenülése.” 7/514 
 
„Feltétlenül foglalkozz Velem minél elmélyültebben, mert ennek fogsz örülni legjobban halálod 
óráján!” 7/521 
 
„Minden ember számára tehát a földi halál után van egy olyan dimenzió, amelyben mindenki 
olyan önismeretre jut, melyben tisztán és egyértelműen látja, hogy az Enyém, vagy nem az 
Enyém. Ha az Enyém, akkor végtelen, boldog örömben bízza Rám magát tovább, s Én lendítem 
őt a lelki, szellemi fejlődésének további dimenziói felé. Ha azt látja, hogy nem az Enyém, akkor 
két eset lehetséges. Vagy kéri azt az őrangyalát, aki hozzá letranszformálódva segíthet neki abban, 
hogy hogyan és miképpen szülessen újra le a földre, vagy más bolygóra, vagy nem kér segítséget, s 
önmaga akarja megválasztani szüleit, karmáját.” 7/540 
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„A mulandóságban is szívbékét csak az tud megélni, aki hisz az örökkévalóságban. Ez azonnal 
megvilágosodik bárki előtt, ha van bátorsága használni az eszét, s mer szembesülni a halál 
gondolatával.” 7/568 
 
„Mindenki halálos betegséggel születik a földre, mely gyógyíthatatlan. A halál ellen nincs orvosság 
senki számára. Senki sem jött azért a földre, hogy gyógyuljon, vagy gyógyítson, hanem azért jött, 
hogy szeressen. Ennek a teljesítése gyógyításokat is eredményezhet, de Nekem sem ez volt a 
legfőbb feladatom. Sőt! Éppen azért, mert annyian elmennek a lényeg mellett, igyekeztem 
mindent elkövetni, hogy minél kevesebb gyógyítást végezzek, s minél több időt szenteljek a 
tanításnak, hogy a gondolkodás-átalakításra neveljelek benneteket. Mert ez a lényeg!” 7/588  
 
„Te akkor teszel jót, ha szívedben az irgalom és a türelem otthonra talál. Nincs más feladatod, 
mint az, hogy bízz Bennem. Bennem még soha nem csalódott senki. Földi életetek nagyon rövid. 
Kár olyasmire vesztegetni az időt, ami a halál óráján nem nyugtatja meg szívedet. Légy nyugodt! 
Ne emberektől várj visszaigazolást szeretetedre, hanem higgy abban, hogy amit szeretetből tettél, 
azért nem szoktak a földön jutalmazni. A földi élet nem arra való, hogy itt végleges otthont 
építsetek ki magatoknak.  
 A földi élet nem más, mint egy kis hidacska, egy rövid kis útszakasz, amire nem érdemes 
nagy hangsúlyt tenni.  A te hazád is a mennyben van. Ha ezt lelked legmélyén átéled, akkor már 
itt a földön is örömet, békét fogsz hordani magadban, akkor is, ha mindenki igazságtalan lesz 
veled szemben.” 8/617 
 
„Ami körülötted folyik, az valóban nem akármilyen kihívás számodra. Az a pici kis földi élet, 
amely jelenleg is annyira nagynak és fontosnak akarja mutatni magát, csak a halállal szembesítve 
hajlandó megmutatni saját, igazi arcát. A földi élet álarcosbáljának végén, mikor az álarcok 
lehullanak, akkor értitek majd meg igazán, hogy boldogító értéke nincs az álarcosbálnak. Minél 
jobban megvilágosodhat ez a földön, annál nagyobb fényben jártok. Minél kevésbé engeditek e 
gondolatot magatokhoz, annál tovább akartok önmagatokra ismerni az álarcosbálban, ami nyilván 
képtelenség.” 8/623 
 
„Tőlem mindenfajta álmodozás idegen. Te nem azért jöttél a földre, hogy jövőt biztosíts, hanem 
azért, hogy a jelent megszenteld. Ez a küldetésed. Ezt vállaltad, mielőtt megszülettél. Ezzel a 
szándékoddal és döntéseddel fogsz szembesülni, amikor földi életed véget ér, tehát amikor a 
halálod után Én, a FÉNY átvilágítalak. Igen. Szembesülni fogsz a születésed előtt elgondolt 
önmagaddal.” 8/657 
 
„Akit bárkinek halála letaglóz, az végeredményben egy olyan állapotszerű menekülésben él, amely 
előbb-utóbb megbosszulja magát.  
 Szinte nincs még egy olyan valóság, mint a halál bizonyossága. Akit ez letaglóz, az azt 
bizonyítja, hogy pontosan ezzel nem számolt komolyan, pontosan ez elől menekült, holott 
pontosan ezzel kellett volna a legnagyobb hangsúllyal foglalkoznia.” 8/686 
 
„Keresni nem szabad a halált, de ha előtted áll, nem szabad elmenekülnöd előle más ember 
meggyilkolása által. Neked nem az tesz rosszat, aki megöl téged, hanem az, ha te megölsz mást, 
tehát ha vétkezel a Ne ölj! parancs ellen. Aki megöl téged, az önmagának tesz rosszat.  Aki téged 
megöl, az azt teszi veled, amit úgysem kerülhetsz ki, tehát átsegít a másvilágba. Kétezer évvel 
ezelőtt az Én gyermekeim, bár kiprovokálniuk nem volt szabad, de kifejezetten örültek, amikor 
kivégezték őket. Ez bizony nem mondható el gyilkosaikról.” 9/694 
 
„A haldoklás nem olyan értelemben jár fájdalommal, ahogy általában gondoljátok. A haldoklás 
állapotában mindenki kiszolgáltatottnak és magára hagyottnak érzi magát. Ilyenkor döbben rá, 
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hogy életében is magára volt hagyatva, csak akkor a körülmények ezt tudták álcázni előtte. 
Amikor a HALÁL valakit megkérdez, akkor az illető már nem képes hazudni, mellébeszélni. 
Nem, mert ÉLI azt az igazságot, hogy mérlegre került.  
 A fizikai fájdalom ilyenkor szinte enyhülést jelent ahhoz képest, amikor a lélek FÁJ! Ezért 
boldog ember az, aki nyugodt lelkiismerettel várja a halált. Boldog, akinek az élete nem menekülés 
volt, hanem készület volt a halál pillanatára. 
 A haldokló közelében nem szabad kétségbeesni! A haldoklón az segít, aki érezteti vele, 
hogy boldog világ várja, ha hisz az Én szeretetem kimeríthetetlen irgalmában, és szerettei követni 
fogják őt.” 9/746 
 
„Én az irgalom rendjét hoztam el közétek, és pontosan az a győzelmem, hogy aki ezt magára 
vállalja, az a győztes! Belül hordoz békét. Belül, amiről tudja, hogy még a halál sem veheti el tőle. 
Sőt! Éppen a halál lesz az a pillanat, amikor ez mások előtt is nyilvánvalóvá lesz. Tehát elkezdődik 
benned egy olyan reményből élés, amelynek vége olyan birtoklás, amit Isten szavatol.” 9/753 
 
„Nem ti méritek ki a földi élet kifutó pályájának hosszát. Gyakran elégedetlenségben mutatkozik 
meg részetekről, amikor valaki, akit a szeretet szálai kötöttek hozzátok, végleg elmegy a földről. 
Pedig nem emiatt vagytok elégedetlenek. Ez csupán jó ürügy arra, hogy magatok előtt elfogadható 
magyarázatot találjatok arra, hogy miért nincs értelme sokat foglalkozni Velem.  
 Drága Gyermekem! Szép halállal csak nagyon öreg korban lehet találkozni. A halál ténye 
annyira tökéletes tanító, hogy minden lényegesre megtanítja azt, aki tanulni akar tőle. Aki viszont 
őt akarja tanítani, az betonfalnak ütközik. A halál mindenkit megkérdez. Nemcsak azt, akit elvisz, 
azokat is, akiket itt hagy. Csak a halálnak adott feleletből tudható meg, hogy mi lakik az 
emberben. A halálhoz és az élethez való viszonyulás egy és ugyanaz. Csak az viszonyul jól az 
élethez, aki jól viszonyul a halálhoz. És aki nem tud mit kezdeni a halállal, az valójában nem tud 
mit kezdeni az élettel sem. 
 Drága Gyermekem! Ne azt kérdezd, hogy miért kellett férjednek meghalni, hanem azt, 
hogy miért kell neked még élned! Ha ezt kérdezed, és erre keresed magadban a választ, akkor 
meghallod hangomat, s otthont találsz Bennem.” 9/754 
 
„Nem csaphatlak be! Nem rajtam áll, hogy boldogságodat illetően mi lesz veled. Máson sem 
múlik, hogy e szempontból mi lesz veled. E téren minden, de minden csak rajtad múlik. Ha előbb 
nem, de a halálod pillanatában, - majd ha eljön, rádöbbensz, hogy milyen gyorsan eljött, - be 
fogod látni, hogy nem körülményeidnek, hanem a körülményeidben hozott döntéseidnek 
mérlegére kerülsz, s érteni fogod, hogy könnyűnek vagy nem könnyűnek találtatásod egyedül 
rajtad állt!” 9/757 
 
„Ne félj, hanem inkább barátkozz meg a halál pillanatának gondolatával. Aki barátságot tud kötni 
a halál angyalával, az megnyerte a csatát a mulandó földi életben, mert a győztes felett nem 
uralkodhat az, ami mulandó, hanem szolgálni kényszerül azt, aki Értem, Velem, Bennem él!” 
10/808 
 
„Minden félelem végső gyökere a halálfélelem. Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!(János 
11; 26) Nincs tehát halál. Van rosszullét, vannak kellemetlen lelki állapotok, van a testnek 
állapotszerű elmúlása - mint tudod, sejtjeid állandóan cserélődnek - de azt, aki valójában te vagy, 
csak ijesztgetni lehet a halállal, mint a kisgyermeket a mumussal, de te, aki már nem vagy gyerek, 
tudod, hogy sem mumus nincs, aki elviszi a rossz gyerekeket, sem halál nincs, aki elviszi az 
embereket. Van egy átmenet egyik dimenzióból a másikba, de ezzel mindenki csak jól jár. E 
kijelentésem mellé kell egy kis megszorítást tennem.  
 Azokra, akik Ellenem voltak földi életükben, tehát a szeretet helyett az önzés uralta őket, 
haláluk után mérhetetlenül nagyobb fájdalmak várnak, mint amit a földön egyáltalán el tudtak 
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volna képzelni. De még nekik is javukra válik a halál annyiban, hogy elindulnak az önismeret 
útján. Haláluk után egyre kevésbé tudnak hazugságban élni. De szenvedésük elképzelhetetlenül 
nagyobb, mint amit önző földi életükben átélniük kellett. 
 Azokra viszont, akik hittek Bennem, mint te is, olyan elképzelhetetlenül nagy öröm, 
boldogság, béke, harmónia vár, melynek még törtrészét sem bírnátok elviselni földi testetekben. 
Még azokat a látnokaimat is, akik valamit megláthattak az itteni boldogságból, külön erővel kellett 
megtartanunk földi testükben, hogy bele ne haljanak annak a boldogságnak a megsejtésébe, ami 
rájuk vár.” 10/820 
 
„Félelmeidről a következőt kell tudod: Minden félelem gyökere a halálfélelem. Az anyagba zárt 
élet önfenntartó ösztöne hallatlanul erős. Az ember akkor tudja ezt az ösztönt kézben tartani, ha 
nagyon komolyan kitisztázza magában a halál valóságát. Vagyis, hogy nincs halál! (János 11;25) 
Amit ti halálnak neveztek, az valójában egy nagy felébredés. És amint az álomból felébredve 
folytatni kell életetek útját, éppen így, a nagy felébredés után is ez fog történni. Majd akkor látni 
fogod, hogy nincs is abban semmi különös. Jelenleg a fantáziátok hatása alatt vagytok, és a 
fantáziátokra tud hatni a Gonosz. Ezt Nekem is meg kellett szenvednem, s ezt szenvedted meg te 
is akkor, amikor abban a bizonyos álmodban olyan iszonyatos félelem járt át. 
 A halálfélelemnek tehát három csodás orvossága van. Az egyik, mint mondtam, az hogy 
nincs halál, a másik pedig hogy végtelen Szeretet hív téged randevúra, amikor eljön érted a (halál), 
az Isten  angyala. Olyan végtelen szeretet fog akkor eltölteni téged, amelynek parányi részét is alig 
bírjátok elviselni a test börtönében. S e kettő között, van az a helyes önértékelés, mely szerint 
többet értek a verebeknél! (Máté 6; 26).  
 Mérhetetlenül többet érsz a világ összes emberalatti lényénél. De még az emberi 
lényekhez sem mérheted magadat, sőt még az angyaloknál is értékesebbnek tudhatod magadat 
Hozzám kapcsolódva, mivel egyetlenem vagy! Az egész világmindenség szegényebb lenne, ha te 
nem lennél!  
 Ha egyszer ezt komolyan át tudod élni, akkor minden félelmed úgy elpárolog, mint mikor 
egy lángtengerre egy pohár vizet rálocsolnak. Értsd meg: nem akárki, maga az Isten mondja 
neked: SZERETLEK! Amint egy kisgyermek félelme azonnal megszűnik, ha odabújhat anyjához, 
mivel kicsi esze édesanyját e téren mindenhatónak tudja, mennyivel inkább kell megszűnnie 
félelmednek, ha Hozzám bújsz, hiszen tudod, hogy Én tényleg mindenható vagyok a szeretet 
körén belül. Ezért állíthatom, hogy az Enyéimnek minden javukra válik!” 10/827 
 
„Az a szeretet, amely Engem lehozott közétek, az él Bennem irántad. Az éltet Engem teéretted! 
Nemcsak a betlehemi barlang és a golgotai kereszt között feszülő életemet és földi halálomat 
vállaltam érted, de az idők végezetéig is érted maradtam a földön! Nem tudtam másképpen 
megoldani azt, hogy már földi életedben találkozni tudjak veled. Azt a tenger szenvedést, 
amelyeket az elmúlt két évezredben át kellett és át kell még ma is élnem a szenvedőkben, ezeket 
előre látva is mindent vállaltam, csak, hogy veled találkozni tudjak! E szeretetből majd akkor 
értesz meg többet, ha már színről színre látjuk egymást. A földi emberi lét teljesen alkalmatlan 
ennek átélésére. De hiteddel némileg ráláthatsz erre. Olyan ez, mint Mózesnek volt az Ígéret 
földjére történő bepillantása. Valamit megláthatott belőle, de valóságát át nem élhette. Egy kicsit 
így vagy te is most Velem. 
Továbbra is légy hálás szívű. A hála csodálatosan tudja nagyítani és tisztítani a szívnek szemét, 
vagyis a hitet.” 10/828 
 
„A karmikus betegség is meggyógyulhat! Minden betegség meggyógyulhat, kivéve a földi életet! 
Úgy kell berendeznetek életeteket, azzal a hozzáállással, hogy maga a földi élet egy olyan 
állapotszerű gyógyíthatatlan betegség, amelynek szeretettöltése teszi helyre azokat a tüneti 
betegségeket, amelyeknek ti nevet adtok, és amelyek arra valók, hogy általuk is képesek legyetek 
növekedni a szeretetben. 
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 Akkor érik termővé bennetek a helyes szeretet, ha felismeritek, hogy a néven nevezhető 
betegségek nem rosszabbak, mint az egészség, és az, amit ti egészségnek mondotok, nem jobb, 
mint bármelyik betegség. Mindkettő eszköz a földön élő halálra ítéltek számára, hogy 
növekedjenek a szeretetben, amelynek egyik leglényegesebb jellemzője az a szabadság, amely 
lehetővé teszi, hogy minden külső és belső kényszer ellenére, eredményesen képesek legyetek 
szándékolni a felismert jót! Tehát forrása és alkotója a LÉLEK!(2. Kor. 3; 17).” 11/875 
 
„Először bemutatkozom. Én vagyok Jézus, akit te nem ismersz. Nekem meg kell várnom, hogy 
mindazok az érdekességek, amelyek az agy fel nem használt részeinek fontosságát, a különböző 
pszichikai megvilágosodások rendkívüliségét a kiábrándulásig feszítik benned, ráébresszenek arra, 
hogy a halál kapujában állsz, s csak azt viszed el magaddal, amit itt a földön azért gyűjtöttél, hogy 
ott hasznát vedd. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi az? Nem árulom el. Neked kell 
kitalálnod! Az lesz az igazi nagy felébredés! Minden más felébredés ehhez képest csalóka ábránd, 
az idegek, az érzelmek, a fantázia játéka.” 11/932 
 
„Az a kis hidacska, amit ti földi életnek neveztek, csak a fantáziátokban tudja nagynak és 
rendkívülien fontosnak mutatni magát. Múlt és jövő nem más, mint emlékeitek és vágyaitok, 
álmaitok világa, amelynek csak annyi a reális alapja, amennyit a jelenben képes gyakorolni rátok. 
Azt pedig, hogy mennyit képes rátok gyakorolni, tőletek függ! Mindaz, aki legalább törekvésében 
igyekszik az örök élet igézetében élni, az csalódásmentesen tudja olyan benső békében megélni 
jelen életét, hogy környezetének fényt és meleget képes ezáltal sugározni.” 11/946 
 
„Kilátástalan helyzet nincs! Ha volna, akkor Isten nem lehetne az övéi számára sem végleges 
megoldás! Pedig az!  
Bennem úgy jelent meg az Isten közöttetek, ahogy egyáltalán egy emberben megjelenhet (János 
14; 9). Nekem, mint embernek, nem kudarc volt a keresztre feszítésem, hanem kinyilvánítása 
annak, hogy még a halál sem teheti kilátástalanná annak helyzetét, aki üldözőiért, kivégzőiért még 
a kereszten is imádkozni tud (Lukács 23; 34). 
Az ima a kulcsa minden kilátástalan helyzet megoldásának! Nem imaszövegek gépies elmondására 
gondolok! Az imádkozik, aki lelkét, szellemét Istenhez emeli! Aki ezt teszi, lehet, hogy így kezdi 
imáját: „Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár (Máté 26; 39)." De a befejezés mindig ez: 
"Ne igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám adott nekem?" (János 18; 11). Ez tehát azt jelenti, hogy a 
feltornyosuló nehézségek látása helyett ARRA lát rá, aki még hajunk szálait is számon tartja.” 
11/947 
 
„Minden betegség kegyelem! A földi élet egészét nézve nincs is egészséges ember. Csak olyan van, 
hogy valakiben lappang a betegség, és valakiben már előjött. Akiben lappang, az egészségesnek 
gondolva magát, könnyen elfelejti, hogy halálos beteg. Minden ember halálos beteg. Akinél már 
előjött a betegség, az ezt könnyebben belátja. 
 Nem egészségre teremtett benneteket Isten, hanem Önmagára! A földön senkinél sem 
lehet a szó legszorosabb értelmében egészségről beszélni. Egészség csak ott lehetséges, ahol bár 
fejlődően, de mindig teljességet él meg az, akit Önmagára teremtett az Isten. Ez a földön nem 
lehetséges. A föld soha nem lehet mennyország!” 11/963 
 
„Csak az halad jó úton, aki rendszeresen gondol a halálra és arra törekszik, hogy az örökkévalóság 
szemüvegén át nézze a mulandóságot. Az ilyen ember áldásomat hordozza.” 12/1059 
 
„Az anyagi testet éltető lélek nem tud szabadulni az önfenntartás ösztönének attól a reagálásától, 
amelyet halálfélelemnek neveztek. Nekem is volt halálfélelmem. A lélek ugyan kész, de a test 
gyenge (Máté 26; 41)! Fontos az, hogy a lélek kész legyen!” 13/1125 
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„Aki újjászületett, annak tudnia kell, hogy átment a halálból az életre (János 5; 24)!” 13/1131 
 
„Minden félelemnek gyökere egy mulasztás. Általában el szoktátok mulasztani azt, hogy 
megbarátkozzatok a halál gondolatával. Ennek pedig három oka van. Az egyik az, hogy 
túlságosan engeditek elfoglaltatni magatokat evilági dolgok által. A másik az, hogy torz 
istenképetek van. Nem ismertek helyesen sem Engem, sem az Atyát. A harmadik pedig az az 
életösztön, amely az emberalatti világ fennmaradásához lényeges ugyan, s ezt az élő emberi test is 
magában hordja, de a boldogságra teremtett ember, ha megbarátkozik a halál gondolatával, akkor 
ezt nagyon fel tudja oldani.” 13/1134 
 
„Általam, Velem és Bennem azért léteztek, hogy Én általatok, veletek és bennetek éljem és 
használjam eszköznek azt a röpke, mulandó életet, mely ugródeszka, hidacska az örök boldogság 
országába.” 13/1213 
 
„Minden életdöntésed előtt gondolj arra, hogy hogyan fogsz visszaemlékezni a halálod óráján 
döntésedre. Csak olyan döntést hozz, amely vigasztalni fog a halálod perceiben.” 14/1257 
 
„Annak a hangnak, mely a halál gondolatával akar megbarátkoztatni téged, forrása Én vagyok. A 
halállal nagyon fontos megbarátkozni! A halál angyala is Isten angyala, és nem rosszat tesz, hanem 
jót, amikor megjelenik! Csak azok élik meg rossznak a halál jelenlétét, akik nagyon a földhöz 
ragadtak!” 15/1399 
 
„Jól jegyezd meg! Egyáltalán nem biztos, hogy a halála óráján az lesz a boldogabb, aki életét 
egészségben töltötte. Sőt! Szívbéke csak annak lelkét tölti be, aki meg tudott békülni betegséggel, 
halállal egyaránt.  ÉS EZ A LÉNYEG! A többi: mellé beszéd!” 15/1425 
 
„Imádkozz mindennap a jó halál kegyelméért! Angyalaim képesek biztosítani ezt neked, ha kéred 
őket! Az ő szerepüknek ilyen megvalósulása a te imáidhoz van kötve!” 15/1437 
 
„Bármilyen szépet és jót gondolsz Istenről és Isten országáról, az mind elmarad attól, ami vár 
rátok! 
Ha elolvasod az evangéliumokban azokat a részeket, amelyek arról az ORSZÁGRÓL szólnak, 
ahová elmentem,  hogy helyet készítsek nektek, akkor magad is látni fogod, hogy nagyon kevés és 
hallásra vérszegény szavakkal tudtam csak utalni annak milyenségére, mert minden szó 
vérszegény, amely azt akarja érzékeltetni, hogy mit jelent az, amikor a végtelen és mindent 
felülmúlóan boldogító Isten teljesíti minden kívánságát annak, aki Érte élt a földön, s igyekezett 
teljesíteni Istennek azokat a kívánságait, amelyek már a földön is a ti javatokat szolgálták. Ha 
egyszer színről színre látni fogod ŐT, AKI Bennem úgy jelent meg közöttetek, hogy 
elmondhattam: "Aki Engem lát, látja az Atyát!", akkor megérted, hogy a földi életben 
megfogalmazható gondolatok egyszerűen csak elnémulni tudnak Isten szépsége, nagysága, jósága, 
dicsősége előtt!” 16/1477 
 
„Mindannyian utasok vagytok a Földbolygón, s nem egyszerre van erről a leszállás mindenkinek, 
hanem külön-külön. Tudom, hogy amíg együtt utaztok, addig gyakran nem a végállomásra irányul 
figyelmetek, hanem útitársaitokra. Azt is tudom, hogy ez a szeretet megnyilvánulása. De a döntő 
mégis az, hogy mennyire látsz a szíveddel, vagyis mennyire vagy hitből élő ember!  
 Komoly gondot jelent számomra az, hogy megfelelő helyre tegyem Magamat életetekben. 
Mindaddig, amíg ez nem sikerül, nem tudom a halál angyalát olyan jó barátnak bemutatni, aki 
semmiféle szeretetszálat szét nem tép, csupán lehetővé teszi annak is, akit elvitt, azoknak is, akik 
itt maradtak, hogy a mulandóság helyett az örök értékekre irányuljon tekintetetek. Mert a halál jó 
barát! 
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 A szeretet szálai az Én Szent Lelkem! Ezért nemcsak nem tépheti el semmi, de egyenesen 
nagyobb teret ad a halál pillanata arra a megholtnak, hogy a tiszta szeretet szándékával szeresse 
tovább az itt maradottakat.” 16/1488 
 
„Amilyen biztos a halál, olyan bizonytalan annak formája. És ez így van jól! Minden pillanatban 
készen kell lennetek arra, hogy átlépjétek a földi élet határát. Ne azzal foglalkozz hát, hogy 
hogyan halsz meg, hanem azzal, hogy hogyan kell élned itt és most!” 16/1508 
 
„Nem könnyű elfogadnotok azt a kijelentésemet, hogy nincs halál, amikor a felszínen azt 
tapasztaljátok, hogy van. Nem könnyű mélyre ásnia annak, aki lelke mélyén nem is akar 
szembesülni azzal a valósággal, hogy minden ember halálra ítélt ember olyan értelemben, amilyen 
értelemben minden találkozás az elválás kezdete, és minden elválás egy olyan halál, ami csak 
időhosszban szokott különbözni attól a haláltól, amit temetéssel szoktatok lepecsételni. 
 Nem könnyű elfogadnotok, hogy nem egymásra vagytok teremtve, hanem Istenre. E 
téren is mindenki válaszút előtt áll. Vagy vállalja ennek átgondolását, vagy megszenvedi ezt a 
megváltozhatatlan igazságot. De sem kikerülni, sem egyszerű döntéssel, elhatározással 
megsemmisíteni ezt nem lehet. Csak feldolgozni! Menekülni, vagy szembesülni! Harmadik út 
nincs! 
 Elég szomorú dolog az, hogy mind eszetekkel, mind szívetekkel tudjátok, hogy aki 
'meghalt', annak sokkal jobb, mintha még itt maradt volna a földön, mégis fájlaljátok. Az biztos, 
hogy ez nem annak a szeretetnek a jele, amit Én hoztam el közétek, és nem annak a békének a 
jele, amelyet mindenkinek felajánlottam, amikor azt mondottam, hogy az Én békémet adom 
nektek, és ezt nem úgy adom, ahogy a világ adja a békét nektek.” 16/1546 
 
„A halál pillanata azért nagyon tartalmas mindenki számára, mert lepereg előttetek egész életetek, 
és látni fogjátok, hogy hogyan gazdálkodtatok az időtökkel! Mindenkinek ledől az a fala, amit 
homokra épített (Máté 7; 26)! Amíg időd van tehát, arra törekedj, hogy tartalmas legyen életed 
minden napja! Az ima és a szolgáló szeretet tudja tartalmassá tenni földi életeteket!” 17/1649 
 
„Van olyan életállapot, amikor a szavak, még a leggyönyörűbb szavak is, úgy kopognak a szív 
ablakán, mint valami jégverés. Nagyon kevés azoknak a száma, akik elég korán kezdték el a halál 
gondolatával való barátkozást. Igen, mert az ÉLETRE vagytok teremtve! Arra az életre, mely 
nem ismer elmúlást! 
 Akár előre-, akár hátranézel, megoldhatatlan a halál gondolatával való barátkozás! Csak az, 
aki befelé néz, aki képes megállni, az tud eljutni arra a gondolatra, hogy valójában nincs is halál, 
mert az egy ajtó, és az emberi szív tudja, hogy ez az ajtó feltétlenül ki fog nyílni, de ezt nem földi 
halandó nyitja ki! 

Drága Gyermekem! A ti hazátok a mennyben van! Ez nem üres szóvirág, hanem a 
legnagyobb realitás, ami elhangozhat a földön! Bármilyen éhes valaki, bármennyi ételt vehet 
magához, ha abból hiányzik a tápszer, mindig éhes, mindig kielégítetlen marad az illető!  
Minden életszemléletben a "tápszer" ez: a ti hazátok a mennyben van! Amely életszemléletből ez 
hiányzik, az eleve boldogtalanságot, benső békétlenséget eredményez!” 18/1719 
 
„A halál, az elválás, nem az Én találmányom! Én az életnek vagyok Istene! Sőt! Én vagyok az 
Élet. A halál a ti találmányotok. Ti akartátok azt, hogy legyen lehetőségetek lecserélni a boldog 
örökkévalóságot azzal a szenvedékeny mulandósággal, amely lehetőséget ad nektek arra, hogy 
visszataláljatok Hozzám! 
 Nem arra kell hát törekednetek, hogy belenyugodjatok a halálba, hanem arra, hogy 
felismerjétek azt a csodás valóságot, mi szerint az, aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem (János 
11; 26)! 
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 Nagyon szeretném, ha megértenétek, hogy megnyugvást csak Nálam lehet találni. Bárhol 
próbálkoztok, csak homokot szórtok a sebre. Ennek pedig semmiképpen sem a gyógyulás a 
következménye! 
 Nincs nép és nincs kor, amely naponta ne tudná megtanulni azt, ami a legtermészetesebb 
a földi életben, mégpedig azt, hogy halálra jött le mindenki a földre!  

Halálra születtetek! Ezt soha senki nem kérdőjelezheti meg közületek. Még az 
orvostudomány is kezd kacérkodni korotokban azzal a gondolattal, hogy nem csupán az életre, 
hanem a jó halálra kell segítenie benneteket. A probléma az, hogy számukra a jó halál nem azonos 
azzal, amit Én gondolok annak! 
 Drága Gyermekeim! Neves írótoknak igaza van abban, hogy csak a földön élők halandók. 
A holtak örökké élnek! Nektek nem az a feladatotok, hogy megváltoztassátok a 
megváltozhatatlant, az sem, hogy meghatározzátok a halál pillanatát. A ti feladatotok csak az, 
hogy a Velem való élő kapcsolatot ápoljátok, mert minden emberi és nem emberi kapcsolat erre 
való! Az emberi kapcsolatok csak annyiban fognak létezni az örökkévalóságban, amennyiben 
segítik bennetek elmélyíteni a Velem való kapcsolatot. Ennek már a földön el kell kezdődnie. Sőt! 
Csak itt tud elkezdődni. Amíg ez meg nem történik, addig nem találjátok meg szívetek nyugalmát 
sem itt a földön, sem a másvilágon! 
 Nem azt mondom tehát, hogy próbáljatok beletörődni a halál gondolatába, hanem azt, 
hogy ne akarjatok belenyugodni abba, amit természetellenesnek tartotok! Soha ne akarjátok 
befejezettnek tekinteni a Velem való kapcsolat elmélyítését! Higgyétek el, hogy aki Bennem hisz, 
az halált nem lát sohasem! 
 A földi élet nagyon rövid! Ezért nem érdemes gondban lenni!  
 Aki elkezdi keresni az Isten országát és annak igazságát, az megért Engem. Aki mást tart 
életében fontosabbnak, azt csak sajnálni tudom. Állhatatosan várom, hogy megértsetek!” 18/1745 
 
„Adj hálát Istennek azért, hogy nem csupán értelmi síkon, hanem valamiképpen tapasztalati síkon 
is tudatosítani akarja benned azt, hogy a földi élet csak egy rövid kis hidacska, s a túlsó part, az 
örökkévalóság az a világ, ahol otthonodat véglegesen megtalálod. Vándor vagy, akinek tudnia kell, 
hogy az! Ez másokat is segít arra, hogy felébredjen bennük az égi honvágy!” 18/1749 
 
„Aki nem talált Rám földi életében, pedig Rám találhatott volna, az halála után is csak bolyongva 
fog keresni Engem, s nagyon sok szenvedésen, csalódáson fog még keresztül menni ahhoz, hogy 
Rám találva boldog legyen! Senki nem juthat az Atyához, csak általam (János 14; 6)!” 18/1762 
 
„Írod, hogy fiad nehezen vált el tőletek. Ő mérhetetlenül boldogabb, mint amilyen földi életében 
egyáltalán lehetett volna! Nem azért, mintha nem kapott volna olyan szeretetet, amilyet szíve várt, 
hanem azért, mert az az ismeret és szeretet, ami itt vár rátok, nem is volna elviselhető földi 
testben! 
 A szenvedés és a halálfélelem úgy hull le rólatok, amikor átlépitek a földi élet határát, mint 
egy kilőtt rakéta fölöslegessé vált része, mely csak akadály lenne, ha nem hagyná el a cél felé 
száguldó rakétát! 
 Fiad miatt tehát ne aggódj! Egyáltalán semmi okod aggodalomra magaddal szemben sem! 
Amint fiad sem a te fiad, hanem az Atyámé, úgy te sem vagy senki másé, csak Atyámé! 
Nevetséges aggódni annak, aki tud arról, hogy ő Isten édes gyermeke!” 18/1774 
 
„Nincs olyan, hogy legkedvesebb ima. Olyan van, hogy valaki valóban szeret Engem, és akkor 
minden szava kedves Nekem, mert az illető mindenáron azt akarja, amit Én akarok az ő életében. 
Én pedig azt akarom a te életedben is, hogy készülj az örök boldogságra! Azt akarom, hogy a 
halálod órája legyen a legboldogabb óra életedben, mert erre készülve végre megtalálod azt az 
örömteli életállapotot, amit csak Én véglegesíthetek benned! De erre nem lehet elkeseredetten 
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készülni, hanem csak boldogító, békét teremtő reménységgel, a jelent szeretetben megélt 
bölcsességgel! 

 Senki nem született a földre azért, hogy meggyógyuljon! Mindenki azért jött a földre, 
hogy megtérjen! Mindenki halálra született, és boldog ember az, aki földi életét arra használja, 
hogy ezt a halált ne halálnak gondolja, hanem boldog örökkévalóságnak nevezze át!” 18/1814  

 
„A jelenben megtalált boldogsága csak annak van, akinek leghőbb vágya az, hogy élete 
legboldogabb órája a halála órája legyen! Ezt azt jelenti, hogy vagy abszolút első vagyok valakinek 
életében, vagy nem is vagyok ott!” 19/1820 
 

„Én az egész életeteket meghatározó akarok lenni számotokra, mert az örök boldogság 
nem a földi halállal kezdődik, hanem a Velem való boldogító találkozással!  

Nagyon szeretlek, és szeretném, ha úgy szeretnél viszont, hogy ennek következtében mások 
is Általam, Velem és Bennem elkezdenék szeretni mindazokat, akikkel egy kocsiban utaznak az 
örök haza felé!” 19/1823 

 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Férjednek most sokkal jobb a sorsa, mint valaha is lehetett volna a földi életében! Ő már 
egyértelműen látja, hogy sem a földi mulandóság, sem az emberekkel való szoros kapcsolat nem 
tesz senkit igazán emberré! Emberré az válik, aki még az embereket is Istenért szereti, s nem 
önmagukért. Igaz ember az, aki nem arra törekszik, hogy neki legyen jó, hanem arra, hogy a másik 
ember találja meg egyre jobban az Istent. 
 A te férjed végre Rám talált! E miatt nem bánkódnod kellene, hanem örülnöd! Örülj 
annak, hogy neki már nem kell szenvednie a földi élet poklában! Örülj annak, hogy olyan 
gondoktól, bajoktól, szenvedésektől szabadult meg, amelyektől sem te, sem más soha meg nem 
tudta volna őt szabadítani. Ő megtalálta azt, amiért érdemes volt megszületnie! 
 A te fájdalmad abból az önzésedből ered, amelyet szeretetnek kereszteltél el. Tudom, 
hogy tele vagy jó szándékkal! Tudom, hogy most még nem látod át, hogy benned is, mint minden 
emberben, olyan rejtett önzés lappang, amelyet nagyon nehéz leleplezni, és még nehezebb 
megszüntetni. Csak az tudja megszüntetni, aki végleg eldöntötte, hogy nem fog sokat törődni a 
mulandósággal, de annál többet az örökkévalósággal!  
 Minden embernek, tehát neked is az lenne a legfőbb feladatotok, hogy halálotok órájára 
készüljetek. Mindenkinek arra kell törekednie, hogy a halála órája legyen a legboldogabb órája! 
 Ne feledd! Vándorok, utasok vagytok! A te vonatod sincs már messze a végállomástól! 
Magad is meg fogsz döbbenni, hogy milyen hamar odaért életed vonata! De erre készülnöd kell, 
ha találkozni akarsz azokkal, akiket a földön valóban szerettél. A szeretet országába nem lehet 
bemenni az önzésnek semmiféle batyujával. Csak ha nem azzal töltöd napjaidat, hogy magaddal 
foglalkozz, csak ha derűs szívvel, kiegyensúlyozott lélekkel teszed azt, amit másokért tehetsz, 
akkor remélheted, hogy az örök boldogság várományosa lehetsz. 
 Hidd el, hogy eltávozott férjed egyáltalán nem örül annak, ha azt látja, hogy te nem örülsz 
annak, hogy ő már célba érkezett. Inkább fáj neki az, hogy te azt szeretnéd, ha ő még mindig azon 
a nyomorúságos földön szenvedne, amely neked is, és minden földi halandónak sokkal több 
szenvedést tartogat, mint örömöt. Mindaz, aki a mulandóság miatt kesereg, nem értett meg 
semmit az Én tanításomból. Én, Jézus, egyik legfontosabb mondanivalómnak éppen azt 
tartottam, hogy az igazi élet megnyerése csak annak lehet valóság, aki vállalja a mulandó élet 
elvesztését!” 19/1909 
 
„Egyetlen olyan párkapcsolat van, amelynek minőségén fáradoznotok kell egész életetek 
folyamán. Ez pedig a Velem való párkapcsolat.  

Nagyon téved az, aki úgy gondolja, hogy Velem majd a halál után lesz módja boldogan 
együtt élni. Nem! Aki már itt a földön nem tudta kialakítani Velem az egyetlen, senkihez és 
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semmihez nem mérhető PÁRKAPCSOLATOT (Máté 10; 37), annak a halál nagy csalódást fog 
okozni. A földre mindenki azért született, mert születése előtt nem volt megfelelő párkapcsolata 
Velem! Tehát minden földi embernek egyedül a földi élet az a létezési terület, ahol a kapcsolatát ki 
tudja, és ki kell Velem alakítania. Bizonyos értelemben Én is azért jöttem a földre, hogy ez 
mindenkinek lehetővé váljék a földön.” 19/1917 

 
„Legyen reggeli imád! Kérdd reggelenként áldásomat napodra és kérdd őrangyalod segítő 
szeretetét! Ha este visszatekintesz a szándékom szerint elindított napodra, akkor tapasztalni 
fogod, hogy érdemes volt Velem elindulnod. Az ilyen napodnak örülni fogsz a halálod óráján!” 
19/1922 
 
„A földet neked is hamarosan el kell hagynod. Arra kell hát törekedned, aminek halálod óráján 
örülni fogsz. Mert a világon egyetlen embernek az életében sincs fontosabb óra, mint a halála 
órája! A megtért ember erre készül!” 21/2034 
 
„A halál pillanata egy nagy felébredés! Aki felébredt, az tud azokról, akik alszanak. De akik 
alszanak, azok nem tudnak azokról, akik ébren vannak. Nagymamád és mindazok, akik már 
előtted elmentek, feltétlenül felébredtek haláluk pillanatában. 
 Akit te kérdezel, az nemcsak tud rólad, de jobban is szeret téged, mint szerethetett földi 
életében, mert szabadabban kívánhatja neked azt a jót, amit most a te javadra tisztábban lát. 
Nagyon sok jó sugallatot kaptál már tőle!” 21/2041 
 
„A földön minden folyamat. Megállás nem létezik! A kérdés mindig az, hogy milyen irányban van 
a fejlődés! Egyetlen stabil pont van, ez a halál órája. Erre kell neked is készülnöd. Amit azért 
teszel, hogy a halálod óráján megnyugtasson, azt biztos, hogy jól teszed! Csak az örökélet távlata 
teszi helyre mindenkiben az embert! Aki nem ehhez igazítja életét, az elembertelenedik!” 21/2042 
 
„A földön nincs tartós gyógyulás. Vannak feladataitok, amelyeket, ha elvégeztetek, nem is érzitek 
már jól magatokat a földön. Ne légy kishitű! Mindenkinek jobb a halál után, mint a földi halála 
előtt. Ez még azokra is áll, akik elkárhoznak, mivel itt olyan önismeretre juthatnak, amelynek 
mindig híjával voltak. Így egy idő után, miután lefizette adósságát az ilyen nyomorult lélek (Máté 
18; 34), valami kis remény felcsillanhat benne, hogy ő sem veszett el örökre! 
 Kétségtelen, hogy imával tudtok földi életet hosszabbítani. Hosszabbítani, de nem 
véglegesíteni. Ez a kijelentés viszont, hogy hosszabbítás, annyira relatív! 
 Azért imádkozz, és azért imádkozzatok mindannyian, hogy azt a rövid kis földi pillanatot, 
amelyet ti földi életnek neveztek, minél nagyobb szeretettel tudjátok megtölteni. Ez a fontos!” 
21/2044 
 
„Ha reggel átgondolod, hogy mi aznap a teendőd, akkor tudni fogod, hogy hogyan kell aznap 
segítened, tehát tudni fogod, hogy életednek azt a rövid szakaszát, amit az a nap jelent, hogyan 
kell úgy eltöltened, hogy a halálod óráján ne vádoljon, hanem örömmel töltsön el téged a 
visszaemlékezés. 
 Meg kell értened, hogy nem mások vágyait kell kielégítened, hanem Isten akaratát kell 
teljesítened. Abban feltétlenül segíteni fogok, hogy fel tudd mérni, hogy mások vágyai mikor 
azonosak Isten akaratával és mikor nem. Neked mindenképpen Isten akaratát kell 
megvalósítanod. Nekem is az volt lelki eledelem, hogy teljesítsem Atyám akaratát (János 4; 34), 
neked sem lehet más!” 21/2050 
 
„Aki Engem befogad, az a mennyországot fogadja be, az az Én békémnek kerül birtokába, az 
ráérez arra, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!” 21/2053 


