
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. 
 
 
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. De ha nem az a legfontosabb neked, hogy átvedd az Én 
békémet, akkor te mindig azt és azokat fogod figyelni, akiket okolni lehet a te nyugtalanságod 
miatt. Mondanom se kell, hogy akkor Én nem is tudok benned élni boldogító módon. 
 
 
Fölhívom figyelmedet egy nagyon fontos dologra: Idődet csak értelmes dolgokra használd fel, 
s ne engedd, hogy bármiféle erők eltántorítsanak ettől. Rövid az időd!  Hidd el, hogy minden 
Tőlem, tőlünk származó információ olyan tevékeny szeretetet kíván tőletek, amely nem 
engedi meg, hogy olyan rejtvények megfejtésén fáradozzatok, amelyek az előttetek álló és 
kínálkozó lehetőségektől, - melyek éppen azért vannak és kínálkoznak fel, hogy szívetek 
szeretete meg tudjon nyilvánulni, - elrabolják az időt. 
 Tanulj meg olyan feladatokban gondolkodni, amelyek örömforrásai lesznek számodra 
a halál óráján. 
 
 
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! 
 
 
Meghalt gyermeked arra akar figyelmeztetni benneteket, hogy a földi élet mulandóságáért élni 
nem érdemes! Arra akar figyelmeztetni, hogy neked is naponta tudatosítanod kellene azt az 
alapigazságot, amely szerint minden egyes nap csak akkor jó igazán, ha az a halál óráján 
vigaszt tud nyújtani. 
 
 

Azt nem kell külön magyaráznom neked sem, hogy soha nem a mulandó körülmények 
a döntőek! A mulandóságé nem lehet a végső szó! Minden, ami mulandó, csak eszköz lehet 
arra, hogy benső világod, benső békéd, minél nagyobb hangsúlyt kapjon életedben. Ha nem 
erre használod ezeket az eszközöket, akkor az Isten várni kénytelen addig, amíg fel nem 
ismered, hogy csak annak van értéke, ami a halál óráján örömmel fog eltölteni. 



Arra kellene törekednie mindenkinek, hogy amikor eljön, márpedig egészen biztosan, 
hamarosan eljön a halál órája, benső békében, harmóniában találjon benneteket. Ezt csak az 
éri el, aki hisz abban, hogy Isten őbenne van boldogító módon, és nem rajta kívül, a másik 
viselkedésében. 
 
 
Boldoggá csak az az ember lehet a földön, aki az örökkévalóság igézetében éli meg azt, hogy 
az igazságot szeretetben, a szeretetet pedig igazságban kell megvalósítania. Az ilyen ember 
'bárány', de nem 'birka'. A földön él, de nem a földért él, és földi életének legbiztosabb 
órájával, a halál órájával kapcsolatban, erre gondolva nem félelemmel menekül ettől, hanem 
telve reménnyel, örömmel készül erre. 
 
 
Halál angyala az angyalvilág oldaláról nincs is! Nincs, mert amit ti halálnak neveztek, az 
valójában annak a megkezdett örök életnek folytatása egy másik dimenzióban, amely akkor 
lett élővé, amikor befogadtatok Engem magatokba, amikor igent mondottatok lelkiismeretetek 
szavának, és ezt az igent hűségesen őriztétek addig a pillanatig, amíg nem találkoztatok 
őrangyalotokkal a földi élet után.  

Tehát amit te a halál angyalának nevezel, az tulajdonképpen a te őrangyalod! Ő mindent 
megtesz a te földi életedben érted, hogy a vele való színről színre történő találkozás, az örök 
boldogságod kiteljesedésének folytatását jelentse! 
 
 
A világ legelmagányosodottabb embere Én, Jézus voltam! Természetesen annak ellenére, 
hogy soha nem voltam egyedül! Egyediségetek velejárója az elmagányosodás! Ez különösen a 
halál órájához közeledve érezteti legjobban hatását. A halál óráján még az is, akit népes 
család vesz körül, elmagányosodottnak éli meg önmagát. A misztikusok által emlegetett 
érzékek éjszakája, szellem éjszakája, lélek éjszakája, ezek mind-mind ezt a tartalmat akarják 
megfogalmazni. 
 Ahhoz, hogy ezzel megbirkózzon valaki, nem tudok jobb megoldást ajánlani, mint a 
következőt: Törekednetek kell képességeitek és lehetőségeitek összhangjára a vágyaitok 
fegyelmezése által. Az, aki ezt teszi, bár magányosságát megszüntetni nem tudja, de mégis 
boldog, mert olyan reményből tud élni, amely Isten ígéreteinek alapján nyugszik. ('Még ma 
Velem leszel a Paradicsomban!') 
 
 
Bármikor kap észbe valaki, amíg a földön él, soha sincs későn! Gondolj arra a latorra, aki a 
keresztre feszítés kínjai között jött rá arra, hogy változtatnia kell gondolkodásán. Szinte a 
halála pillanatában sem volt későn! Hallhatta, hogy még aznap csodálatos világ kezdődik 
számára (Lukács 23; 43). Így van ez veled, és így van mindenkivel, aki Hozzám fordul azzal a 
kifejezett szándékkal, hogy lélekben komolyan eggyé akar válni Velem! Mivel minden 
belülről kezdődik, e pillanatban már el is indult a boldoggá válás útján, mert maga az ÚT már 
e pillanattól kezdve Én vagyok (János 14; 5) számára!  
 
 

Az, aki Engem elfogad, befogad életébe, mint abszolút Elsőt, feltétlenül megtalálja 
szíve békéjét, boldogságát már itt a földi életében is! Abban a földi halál nem okoz minőségi 
változást. Csak látáskülönbséget él meg a halála pillanatában. Itt a Földön hitben élte meg a 
benső békéjét, tehát boldogságát (a HIT óriási erőforrás!), a halála után ez egy olyan 
tapasztalati valósággá válik, amelyben már nyoma sincs az áldozattá válás szenvedésének. 



Kivétel nélkül minden ember a halála pillanatában erre a mérlegre kerül: mekkora benne a 
szeretet! Ez a döntő és semmi más! 
 
 
Hidd el, nagyon szeretlek. Az, hogy te ebből nem sokat, vagy éppen semmit sem veszel észre, 
ez látásod hiányossága miatt van. Erről nem Én tehetek. Sohase hidd el, hogy bárki ember 
valaha is biztosítaná szíved nyugalmát. Kísérletezhetsz, de mindig pórul fogsz járni. És JAJ 
annak, aki ezt a halála óráján lesz kénytelen megtapasztalni. Jöhet majd újra vissza, mint te 
jöttél, s nagyon nem olyan körülményekbe, melyeket kedvezőnek tudna magára nézve tartani. 
Mindaddig, míg valaki nem kezdi átalakítani gondolkodását, mindaddig nem jött meg az esze. 
Csak az mondhatja, hogy megjött az esze, aki kezdi azt átalakítani. Senkinek sem jön meg 
készre az esze, csupán átalakítandó anyagként!  
 
 
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! 
 
 
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! 
 
 
Ne bizonytalanodjál el. 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 mát, 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. (János 15; 16.) 
 
 
Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája. A többi mind hiúságok hiúsága. 
 
 
Az Én tanításom nem különleges. Ne akard másnak azt, amiről tudod, hogy ha neked tennék, 
azt nem tartanád jónak. Tedd másnak azt, amiről tudod, hogy halálod óráján is örülni fogsz 
annak. 
 Az Engem szeretés tehát részben önfegyelem útján, részben pedig gondolkodás útján 
lesz egyre érettebbé. Ez bizony, gyakorlás kérdése. Szeretni tehát azt jelenti, hogy törekedni 
kell az előbb említett jót akarásra. Ez áll Velem kapcsolatban éppen úgy, mint mással 
kapcsolatban. 



 
 
Feltétlenül foglalkozz Velem minél elmélyültebben, mert ennek fogsz örülni legjobban 
halálod óráján! 
 
 
Azért kell kapcsolataidat Elém hoznod, mert életed értelmét kapcsolataid határozzák meg. 
Kapcsolataid nem véletlenül alakultak. Már születésed előtt vállaltad kapcsolataidat. Ezek 
életed karmikus vonásai. Ezekben kell olyan döntéseket hoznod, amelyeket már születésed 
előtt is jónak láttál. Az akkor jónak látott döntésekre azért nem emlékezhetsz, mert a jelen 
életedben pártatlannak kell lenned e téren. Most abból tudod meg, hogy milyen egy jó 
döntésed, ha arra gondolsz, hogy halálod óráján örülni vagy bánkódni fogsz miatta.  
 Lehetőleg minden valamire való emberi kapcsolatodat hozd Elém. Közösen beszéljük 
meg ezeknek milyenségét. Kérd őrangyalodat is, hogy segítségedre legyen lelki sebeid 
gyógyítgatásában. Az égi barátaid sokat segíthetnek, ha kéred őket. 
 
 
Minden ember életében csak és kizárólag a JELEN a fontos. Nincs más dolgod, mint az, hogy 
itt és most tedd meg azt, amit megtehetsz azért, hogy kimutasd szeretetedet, illetve az Én 
szeretetemet, amely benned működni akar. Nincs sem jövő, sem múlt. Csak JELEN van! Én, 
az ÖRÖK JELEN mondom ezt neked. Én csak a JELENNEK vagyok az Istene. Nem a jövő 
reményében kell Bennem bíznod, hanem abban, hogy veled és benned vagyok, és mindezt 
érted teszem a jelenben. 
 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. 
 
 
A leglényegesebb a másért élés, amely boldogítani fog téged, - ha el nem hanyagolod -, a 
halálod pillanatában. 
 
 
Úgy vagytok teremtve, hogy az akaratot nem a nagy elhatározás erősíti, hanem a cél 
megmotiválása. Ez azt jelenti, hogy mindennapi feladataidat olyan gondolatokkal kell 
alátámasztanod, amelyek bizonyítják előtted, hogy azokat Értem és magadért nemcsak meg 
kell tenned, hanem érdemes is megtenned, mivel halálod óráján csak e feladatok megtétele 
fogja igazolni, hogy Értem, Velem és Általam éltél. 
 
 
Drága Gyermekem! 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! 
 
 



Azzal tisztában kell lenned, hogy Én lelked formálására szeretném felhívni figyelmedet, mivel 
tudom, hogy a földi életed végén, tehát a halálod pillanatában, csak az lesz megnyugtató 
számodra, amit az örökélet mérlegén mérni tudsz. Bizony, sokan abbahagyják a Velem való 
kapcsolatot, amikor azt tapasztalják, hogy nem vagyok hajlandó bemenni senkinek az 
utcájába azért, hogy felületi megoldást kínáljak fel problémájának megoldására. 
 Sajnos, sokszor kell tapasztalnom, hogy amikor valakinek a problémájával 
kapcsolatban az illető magatartásának megváltoztatására hívtam fel a figyelmet, akkor 
nemcsak nem örült ennek, hanem hátat is fordított Nekem, mondván: 'A HANG nem válaszolt 
kérdésemre.' 
 
 
Minden életdöntésed előtt gondolj arra, hogy hogyan fogsz visszaemlékezni a halálod óráján 
döntésedre. Csak olyan döntést hozz, amely vigasztalni fog a halálod perceiben. 
 
 
Nagyon fontos, hogy különbséget tudj tenni jó és rossz szellem között. Csak olyan 
sugallatokra figyelj, amelyek, halálod órájára gondolva, békével ajándékozzák meg szívedet. 
 
 
Minden reggeli és esti ima arra való, hogy felmérd: jó úton jársz-e?  E kérdésedre még halálod 
után sem Én fogok válaszolni, hanem te. Az Út Én vagyok. Azért vagy szellemi lény, hogy 
eldöntsd: azonos az életstílusod Velem, vagy sem?! Én nem mondok ítéletet soha fölötted! Te 
se tedd ezt, hanem törekedj azonosulni Velem! Ha mégis ítéletet mondasz magad felett, akkor 
az ne tartson perceknél tovább! Az a törekvés viszont, hogy Velem azonosulj,  állapotszerű 
kell, hogy legyen benned! 
 
 
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 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!  
 
 
A feladatod neked is a készülődés! Nem félned kell a földi élet elmúlásától, hanem számolnod 
kell vele, és készülnöd is kell rá! Életed végéig minden napodat azért kapod, hogy halálod 
napján örömmel gondolj vissza rájuk! Tehát a szeretéssel és a szeretni tanítással úgy kell 
eltöltened további életedet, mint Tőlem kapott ajándékot azért, hogy örökkön örökké 
megtaláld otthonodat ott, ahol Én elkészítettem neked a helyedet. 
 Konkrét feladatot nem mondhatok, mert minden egyes nap egyértelműen felkínálja azt 
a munkát, amelyet el kell végezned, ha szívedben békét akarsz teremteni. Senki nem élhet 
önmagának és senki nem halhat meg önmagának!  
 
 



Hidd el, hogy a földi életed akkor boldogító, ha olyasmivel töltöd ki, amire halálod óráján 
boldog örömmel fogsz visszagondolni! Ennek az órának eljövetele a legbiztosabb! Ezt kell 
szem előtt tartanod! Ez nem elvisz a realitásoktól, hanem éppen az igazi realitások talajára 
állít téged! Csak az érték, ami az örökkévalóság szemével nézve érték. Égi párod helyett 
inkább lásd meg azt a földi embertársadat, testvéredet, ismerősödet, aki rászorul szeretetedre. 
Ez legyen földi életed leghőbb vágya! 
 
 
Bármely pillanat alkalmas arra, hogy Velem kezdd el életed további folytatását. Nem jóvá 
tenni kell, hanem megjavulni! Ha reggel biztosítasz időt arra, hogy elbeszélgessünk, akkor 
Velem indulsz el, és ha ezt mindennap megteszed, akkor életed további részében mindenben 
együtt leszünk. Ha ezt vállalod, akkor életed legboldogabb órája a halálod órája lesz, mert 
akkor fogod megélni azt, hogy nemcsak a mennyország van benned, hanem te is a 
mennyországban vagy! Remélem, erre várunk mindketten! 
 
 
Semmiképpen se törekedj arra, hogy elfogadjanak. Arra törekedj, hogy te Engem, Jézust, 
fogadj el! Akkor fogadsz el, ha mindent elkövetsz azért, hogy halálod órája legyen a 
legboldogabb órád, tehát arra, hogy nagyon sajnálják, hogy eltávoztál a földi életből. Erre 
csak akkor tudsz helyesen törekedni, ha szabaddá akarsz válni családtól, gyerektől, unokádtól. 
Igen, mert aki jobban szeret bárkit, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám! Mindenki azt 
szereti a legjobban, akiről úgy tudja, hogy boldogítani képes őt. Aki rájön arra, hogy egyedül 
Én, Jézust, tudom őt boldogítani, az megnyerte az élet csatáját. 
 
 

Az Én jelenlétem egyben az egész mennyország jelenlétét is jelenti! Te most egy olyan 
csodálatos világot hordasz magadban, hogy halálod után egyszerűen nem fogod tudni 
megérteni, hogyan nem vetted ezt észre addig, amíg a földön éltél?! 
 
 
A mulandó földi élet igazi vonásait csak az láthatja meg, aki azokat az örökkévalóság 
szemüvegén át, szemléli. "Mi ez az örökkévalósághoz képest?" E kérdést kell feltenned 
minden döntésed előtt. Csak olyan döntéseket szabad hoznod, amelyek a halálod óráján 
boldogítani fognak. Megdöbbennél, ha tudnád, milyen közel van a halálod órája! 
 
 

A jó Pásztor Én vagyok! Ismerem Enyéim, és kell, hogy Enyéim is felismerjenek 
Engem, Jézust! Csak abban a SZÍVBÉKÉBEN lehet felismerni Engem, Jézust, amely 
szívbéke a halálod óráján mosolyogni tud majd rád. Te már itt és most fel tudod mérni, hogy 
mi szükséges számodra ahhoz, hogy e szívbéke megteremtődjék benned! 
 
 
Minden egyes nap egy olyan adomány Isten részéről számodra, amelyről feltétlenül számot 
kell adnod magadnak a halálod pillanatában. Nem mindegy tehát, hogy mire és hogyan 
használod fel a kapott napokat! Azon a téren, amely téren felelős vagy magadért, teljesen 
mindegy, hogy hány éves vagy! Azt kell megélned, hogy minden egyes napod az utolsó nap, 
amely felett rendelkeztél! Ez így is van, mert egyik nap sem tér többé vissza, és egyik nap 
sem múlik el nyomtalanul! 



 Az okosság és az óvatosság mindenkor kötelez! Vedd nagyon komolyan a reggeli 
imát! Aki Velem, Jézussal kezdi a napját, annak reménye lehet arra, hogy Velem is fogja 
befejezni. De nemcsak a napját, hanem a földi életét is! 
 
 
Akár ebben az országban, akár külföldön, bárhol a világon, halálod órájára készülsz! Ez az az 
óra, amely el nem kerülhető, amely meghatározza örök sorsodat! 
 
 
A HIT kell, hogy HŰSÉGET is jelentsen! A HITHŰSÉG megérteti veled azt, hogy a Földön 
rendszeresen merítened kell abból a boldogító REMÉNY- forrásból, amely a mulandóság 
folyamán azért áll rendelkezésedre, hogy már itt és most égi békét biztosítson benned. Azt az 
égi békét, amelyről az angyalok énekeltek az Én, a te Jézusod születésének éjszakáján, és 
amely égi béke, vagyis a te hazataláltságod öröme a halálod óráján olyan érzelmi töltetet 
kapjon, amelyet már nem akadályozhat meg semmiféle földhözragadt érzelmi, hangulati 
mulandóság. 
 
 
Lelkemmel akarlak irányítani téged! Rendszeres és elmélyült imádság szükséges ahhoz, hogy 
Lelkem irányítását észrevedd magadban. Az elmélyült imához csend, nyugalom és befelé 
figyelés kell. Minden egyes nap olyan számodra, mint valami tartály, amelyet neked kell 
megtöltened olyan gondolatokkal, szavakkal, cselekedetekkel, amelyek halálod óráján 
örömödre szolgálhatnak majd. Ezért a jó REGGELI ima nagyon fontos! 
 
 
A földi élet nagyon rövid. Ebben a rövid életben kell magadnak örök kincseket gyűjteni. Ez 
semmiképpen sem a szeretetre vágyás útján történik, hanem az élet elvesztésének útján 
valósul meg. 'Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az 
megtalálja’ (Máté 10; 39). 
 Mint tudod, számodra minden egyes nap ajándék az Istentől. Azért kaptad, hogy a 
halálod órájára felkészülj ezek által az isteni ajándékok által. Ha nem erre használod fel 
ezeket, akkor már itt a földön a boldogság helyett a bódultságot választod, amit Én, a te 
Jézusod, nagyon nem szeretném. Amit szeretnék, az az, hogy annak tudatában, hogy a földön 
a szeretet nem élvezet, hanem áldozat, legyen hited, bátorságod, szereteted arra, hogy Értem 
élj! A reggeli és az esti ima, ha ezek valóban azt jelentik számodra, hogy lelkedet az Istenhez 
emeled, csodálatos eszközök arra, hogy életedben az összekuszáltságokat közösen 
megszüntessük. 
 
 
Bizony kárt teszel, bizony ártasz magadnak, ha olyan irányt vesz a magatartásod, amelyet 
lelked mélyén nem tartasz helyesnek. Kérdésedben lévő bizonytalanságot úgy szeretnéd 
eloszlatni, hogy Rám háruljon a felelősség döntéseidért. Én, Jézus, semmiféle döntésedért 
nem vállalhatok felelősséget! Olyan szabad lénynek teremtett téged is az Isten, aki 
szükségszerűen vagy jutalomban, vagy veszteségben részesíted magadat. Van lelkiismereted, 
van józan eszed. Ha nem látod tisztán, hogy mit kellene tenned, akkor gondolj arra, hogy 
halálod óráján hogyan fogsz visszaemlékezni arra, ahogyan itt és most döntesz. 
 
 
Rövidtávon igaz az a mondás, hogy jónak leni rossz, rossznak lenni pedig jó. De 
végkifejlettségében, tehát abban az időben, amelyet halálod órájának is nevezhetek, a fenti 



mondás nem állja meg a helyét! Az igaság ez: Jónak lenni jó, de nehéz, és rossznak lenni 
rossz, bár könnyű! 
 Döntened mindenképpen neked kell, hogy melyiket választod! A jót, amely halálod 
óráján, amely biztosan eljön, vígasztal, vagy a rosszat, amely halálod óráján biztosan eljön, és 
elmarasztal! 
 
 

Velem és Értem! Szándék és cél! Ha erre törekszel, akkor életed legbiztosabb pontja, a 
halálod órája, a legboldogabb órád lesz! Csak az él helyesen, aki erre törekszik! 
 
 
Ajánlom reggelenként e két szót: 'Jézusom! Veled és Érted!' Tehát a szándék és a cél 
egyértelműsítse a napi teendőidet, és mint valami aranyszál, kösse át egész napodat, hogy 
aztán halálod óráján, örömödre szolgálóan lépjen elő a múlt homályából. 
 
 
Tudnod kell, hogy a földön sem megoldatlan, sem tökéletesen megoldott élet nem létezik. 
Úton vagytok, döntések sorozata áll te mögötted is, és ezeknek a döntéseidnek 
következményei szinte automatikusan bekövetkeznek. A földi élet ilyen! 
 Mivel semmit, ami megtörtént, nem lehet meg nem történtté tenni, ezért okulva a múlt 
történésein, naponta a jelent kell úgy alakítanod, hogy az a jövődnek ne homok-, hanem 
sziklaalapja legyen. 
 Semmit nem lehet egyszerre megoldanod. De mindennap meg lehet valamit tenned 
azért, hogy a halálod óráján ne legyél tele rettegéssel. 
 
 
Amíg a Velem való kapcsolat nem a legdöntőbb, legmeghatározóbb számodra, addig 
mindenféle emberi kapcsolatod csak bódultság, s tudnod kell, hogy minden bódultság keserű 
kiábránduláshoz, keserű felébredéshez vezet. 
 Sajnos, ti egyik bódultságból a másikba estek, s csak nagyon sok csalódás, szenvedés 
árán vagytok hajlandók megtanulni, hogy nem a Tőlem való menekülés, hanem a Velem 
történő együttműködés az, amiért megszülettetek a földön! Tehát nem Nekem kellene 
igazodnom hozzátok, hanem nektek kellene igazodnotok HOZZÁM! 
 Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Amíg nem fogadod el a gyakorlatban azt, hogy 
minden más kapcsolat csak eszköz arra, hogy a halálod órájára, tehát a Velem történő színről 
színre látásra, találkozásra készítsen fel, addig a bálványimádás igézetében élsz!  
 
 
 
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. 
 
 



Szenvedés nélküli élet nem létezik a földön! Ide nem azért jöttetek, hogy ne szenvedjetek, 
hanem azért, hogy megjavuljatok, mégpedig szenvedések árán. 
 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! 
 
 
Neked az használ legjobban, ha komolyan készülsz a halálod órájára. Igazán az a boldog 
ember, aki arra törekszik, hogy halála órája legyen élete legboldogabb órája. Csak az áll a 
Győztes oldalán, aki erre törekszik. Akarj hát a Győztes oldalán állni! 
 
 
A világ, amelyben a földön éltek, mindenképpen pusztulásra ítélt világ. Ami mulandó, az 
feltétlenül elmúlik. Ti emberek, hordoztok magatokban olyan képességet, amelyet erkölcsi 
képességnek neveztek. Minden embernek arra kellene törekednie, hogy az erkölcsi értékeket, 
tehát olyan kincseket szerezzetek magatoknak, amelyek a szeretet gyümölcsei, mert ezeket a 
halál sem veheti el tőletek. Aki nem ezt tartja a legfontosabbnak, aki elsősorban nem erre 
törekszik, az olyan pótcselekvésekkel tölti el idejét, amellyel nem örömére, hanem bánatára 
fog szembesülni a halála óráján. 
 
 

A benső békéhez, egy szellemi lény valódi boldogságához semmi köze annak, hogy 
milyen testi állapotot vállalt, mielőtt megszületett. Ami a döntő, az az, hogy akár 'egészséges', 
akár beteg, hogyan használja fel állapotát a szíve szeretetének kibontakoztatására. 

A döntő az, hogy a halála óráján, hogyan fog visszaemlékezni döntéseire, törekvéseire, 
mennyire tud örülni annak, hogy már elhagyhatja a nyomasztó földi élet terheit, és végre 
befuthat életének vonata a boldog végállomásra. 
 
 
Nagyon szeretlek! Boldog ember az, aki a földi életének halálára készül. Igen, mert ezt senki 
el nem kerülheti, igen, mert csak az lehet örökre boldog, aki halála óráján, halála előtt is az 
volt. 
 
 
A Velem való élő kapcsolattal együtt jár a lelki fejlődés. Annak van élő kapcsolata Velem, 
Jézussal, akinek van rendszeres reggeli és esti imája. Tehát annak, aki Velem és Értem indul 
el napi teendőit intézni, és este - visszatekintve az elmúlt napra - őszinte választ próbál adni 
arra, hogy halála óráján majd hogyan fog neki az elmúlt nap visszaköszönni. Ugyanis minden 
napodat úgy kell megélned, mintha az a legutolsó nap lenne számodra a Földön! 
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." 
 
 



Ha veszed magadnak a bátorságot, a lemondás bátorságát, az önfegyelem bátorságát, akkor 
hamarosan magad is rájössz, hogy egyetlen fontos kérdés van csupán életedben. A halál 
pillanata!  Mindent ehhez kell mérned, ez alá kell rendelned. Nincs tehát régi és új, múlt és 
jövő, csupán jelen van és örökkévalóság. Így aztán a "hogyan tovább" kérdésedre magad is 
megadhatod magadnak a választ. 
 
 
A te kezedben a te sorsod van. Amikor a halál pillanatában átvilágítok mindenkit, akkor senki 
sem hivatkozhat senki másra, csak önmagára. Erkölcsi értelemben nincs öröklött jóság vagy 
rosszaság. Mindenki azért felel, amiről tehet, és nem azért, amiről mások tehetnek. 
 
 
A testi, a földi élet kettős szerepet hordoz. Az egyik az, hogy leleplez, tehát önismeretre segít. 
A másik az, hogy megjavuljatok, vagy elősegítsétek mások megjavulását. Ezért születtetek le 
ide a földre. Ha valaki nem erre, nem ezért használja a testi, a földi életet, az vétkezik 
mulasztással, mert a földi élet, a test erre való. Erre, és semmi másra! Erre való az ébrenlét, az 
álom, erre való a pihenés, a munka, erre való az öröm, a bánat, erre való a barátság, a 
szerelem, erre való az egészség, a betegség. Minden, minden erre való! Ebből fog 
levizsgáztatni mindenkit a halál pillanata: meddig jutottál az önismeretben, és önmagad 
megjavításán, mások javulásának előmozdításán mennyit és milyen odaadással fáradoztál? 
 
 
A haldoklás nem olyan értelemben jár fájdalommal, ahogy általában gondoljátok. A haldoklás 
állapotában mindenki kiszolgáltatottnak és magára hagyottnak érzi magát. Ilyenkor döbben rá, 
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. 
 
 
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! 
 
 
Neked nem úgy kell szabaddá válnod környezetedtől, hogy kilépj abból, hanem belülről kell 
megtanulnod elengedni környezetedet. Amit kérek tőled, az minden ember életében 
megtörténik a halál pillanatában. Az jár jól, aki ezt még a földi élete folyamán megvalósítja, 
mert így veszíti el életét azért, hogy megnyerje azt. 
 
 
Kétségtelen, hogy amíg a földi életben társutasok vagytok, amíg lehetőségetek van Rólam 
tanúságot tenni egymás előtt, addig az együtt élők egymás iránti szeretetüket könnyen 
összekeverik az Irántam való szeretettel. De ha valaki eltávozott tőletek a földi életből, akkor 
rá kell ébrednetek arra, hogy nem egymásra, hanem a szívetekben lévő jelenlétemre kell 
jobban figyelnetek, mert a halál pontosan azt közli a földön maradottakkal, hogy hazátok a 
mennyben van. 



 
 
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! 
 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. 
 
 
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! 
 
 
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. 
 
 
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 szeretethetett 
földi életében, mert szabadabban kívánhatja neked azt a jót, amit most a te javadra tisztábban 
lát. Nagyon sok jó sugallatot kaptál már tőle! 
 
 
Aki bennem hisz, az halált nem lát sohasem! Ezt mondottam akkor, amikor Lázár sírjához 
mentem. Ezt ma is állítom! 
 A földi életetek egy állapotszerű meghalása annak a testnek, anyagnak, aminek nincs 
helye az örök életben. Tehát csak a test az hal meg! Ami abban élet, az nincs alávetve a 
mulandóságnak. 
 Nektek fáj az az elválás, amit a földi élet vége jelent. Igen, mert jobban meg vagytok 
kötözve egymással, mint Velem. Így is mondhatnám: minél jobban meg vagytok közözve 
Velem, annál szabadabbak vagytok egymástól, és ezért annál boldogítóbb számotokra az a 
pillanat, amit ti a halál pillanatának neveztek. 
 
 
A hitedet növelned kell. A hit azáltal növekszik, ha valaki egyre nagyobb hangsúlyt tesz arra, 
egyre inkább úgy él, mintha a hite növekedne. Ez nem önámítás, hanem olyan gyakorlótere a 



hiterősítő folyamatnak, amely örömmel fog átváltani a halál pillanatában látássá úgy, amint a 
remény birtoklássá. 
 
 
Csodálatos lehetőséget kaptok mindannyian, mint talentumokat, hogy növekedni tudjatok 
abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus elmondtam és elétek éltem. Aki rendszeresen reggel 
Velem indul el élete útján, és Értem teszi azt, amit tesz, az biztos lehet abban, hogy olyan 
boldogságban fog növekedni, amely boldogság a halál pillanatában éri el csúcspontját a 
földön. 
 
 
A szellemvilág szervezeti milyensége, működésének hogyanja, valóban olyan számotokra, 
mint a lila a vaknak. Bőven elég tudnotok arról, hogy létezik, és szándékotoktól, hitetektől 
függően hat rátok. 

Nemcsak Isten van bennetek boldogító módon, de bennetek van valamiképpen az egész 
szellemvilág is, amint a fehér fényben benne van a szivárvány minden színe. Ebből a 
bennetek lévő csodavilágból meríthettek erőt, bátorítást, buzdítást, tehát minden olyan hatást, 
ami épít, buzdít és vigasztal benneteket oly mértékben, amilyen mértékben hisztek ebben a 
bennetek lévő csodavilágban! 
 A halál pillanata az, amikor a 'fehér fény' színeire bomlik! A halál pillanata a nagy 
felébredés! A halál pillanata az örök élet megtapasztalásának kezdete. 
 Ahhoz, hogy ez boldogító legyen számodra, az kell, hogy mindent eszközként használj 
a földön a CÉL, a benned lévő szeretés és a szeretni tanítás kibontakoztatásában! 
 
 
Igazán nem kell valami rendkívüli hit ahhoz, hogy felismerjétek a földi élet mulandóságát. 
Ahhoz viszont hit kell, és nem olyan, amelyet Én adok, hanem olyan, amelyet Én kérek 
tőletek, hogy elfogadjátok: egy csodálatos világ vár rátok! Olyan csodálatos, hogy annak 
érzékeltetéséhez még Én, Jézus, sem tudtam megfelelő szavakat találni. Még a földi életben 
megélt szerelmet sem tudjátok szavakban kifejezi, hát akkor hogyan lehetne megfogalmazni 
azt a szerelmet, amely Istenben él irántatok, és amely a halál pillanatában egyre jobban át tud 
izzítani benneteket egy olyan viszont-szerelemre, amely messze túlszárnyal minden földi 
szerelmet. 
 
 
Aki meghal, az nagyon jól tudja, hogy a halál angyala is az Istennek jó angyala. Jól csak a szívével 
lát a halandó ember. A szív szeme pedig a HIT! 
 Nem valami rendkívüli hitről van szó. Ha elfogadjátok, hogy a boldogság, amely után 
mindannyian vágyakoztok, egy olyan hazataláltságot jelent, amely nem múlhat el soha, éppen ezért 
félelemmentes állapot, akkor megértitek azt, hogy akinek élete kapcsolatban van az Én életemmel, 
annak a halál nyereség: 'Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1; 21)'. 
 Amikor Lázár sírjánál azt mondottam, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (Jn 11; 
25), akkor pontosan arra hívtam fel figyelmeteket, hogy nemcsak van örök élet, hanem erre van 
mindenki teremtve, és nem a mulandóságra! Soha senkit nem boldogíthatja az, amiről eleve tudja, 
hogy elmúlik! 
 
 
A halál pillanatában nem lehet mellébeszélni! Vagy az irgalom rendjében ér valakit a halál, vagy 
elkárhozik! Ezt mindenkinek tudnia kell! Isten csak annyiban tud megbocsátani mindenkinek, 
amennyiben az illető is a megbocsátás lelkületében él! 



 
 
A test feltámadása nem azt jelenti, hogy romlandó testben megjelennek a Földön az 
elhunytak, hanem azt, hogy van minden embernek olyan 'teste' is, amely a romolhatatlanságot 
hordozza magában. A romlandó test a halál pillanatában kezd beleépülni a nagy és mulandó 
univerzumba. A romolhatatlan test pedig 'feltámadottságban' éli tovább romolhatatlan életét. 
 
 
Önmagatok magatartásának megítélése nem az Én feladatom. Kétezer évvel ezelőtt 
elmondtam és elétek éltem egy UTAT, melyet Magammal azonosítottam. Sem halálotok előtt, 
sem halálotok után nem Én, hanem ti fogjátok eldönteni, hogy mennyire azonosultatok 
Velem. 
 
 
Növekedni mindenkinek elsősorban a szeretetben kell! Az egyre magasabb fokú iskolák 
elvégzése általában nem ezt segíti elő. Legtöbb esetben a szellemi fejlődés hangsúlyozása, 
pontosan attól veszi el az időt, ami halálotok óráján boldogíthatna benneteket. 
 
 
A földi életben az idő folyamata pontosan azt a célt szolgálja, hogy mindenki megfelelő 
módon tudjon felkészülni az 'elmenetelre'! Mivel sem elindulásotok, sem körülményeitek, 
sem a körülményeitekhez történő igazodásotok nem azonos, ezért 'elmeneteletek' sem lehet 
azonos! 
 Ne a 'miért', hanem inkább a 'hogyan' legyen az, amit rendre meg kellene kérdeznetek 
magatoktól. Igen, mert a jelen megszentelése szempontjából ez a fontos! Döntő az, hogy 
higgyetek az örökkévalóságban, és erre készüljetek fel a jelenben. Döntő, hogy a halálotok 
órája legyen a legboldogabb órátok! Döntő, hogy Velem, Jézussal, élő kapcsolatot tartsatok 
fenn a jelenben, s így nem a Tőlem való félelem, hanem inkább a boldog színről színre látás 
vágya erősödjön bennetek! 
 
 
Ti, akik nem az örökéletre rendezkedtek be, hanem arra, hogy  a mulandóságot állapotszerűen 
az örök értékek elfedésére, kikerülésére használjátok fel, az Én segítségemmel el szeretnétek 
érni azt, hogy kikerüljétek azt az Isten szerinti életátadást, amely csak a gondolkodás-
átalakítás útján érhető el. Tehát igyekeztek eltakarni szemeitek elől a lényeget, vagyis azt, 
hogy a halálotok órájára készítselek fel benneteket.  
 
 

Ne mondjátok azt halálotok óráján, mikor majd Elém álltok, hogy: én szerettem volna 
Uram, de nem volt hol, és nem volt mikor, és nem volt kit. Az egyetlen biztos dolog az egész 
világmindenségben pontosan az, hogy Én, Jézus MINDIG lehetőséget adok arra, hogy, ha 
valaki szeretni akar, vagyis az életével Mellettem dönt, akkor annak örök élete legyen 
Bennem. Én soha nem mondok le senkiről, lemondani csak Rólam lehet. De ezt sem tudjátok 
megtenni örökké! A szenvedés előbb-utóbb megtanít mindenkit arra a felismerésre, hogy az 
örök jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül csak Bennem, Jézusban található meg! És 
mindent el fogok követni, hogy ennek mielőbb birtokosai legyetek. Ez akkor is igaz, ha már 
az anyagvilág ebben a formájában betöltötte szerepét, és megszűnik létezni. Ha az Isten bezár 
egy ajtót, mert már senki nem akar bemenni rajta, akkor egész biztos, hogy helyette kinyit egy 
másikat azoknak, akik kint maradtak, hogy ne vesszenek el örökre. Ha egyszer rálátnak arra, 
hogy úttalanok voltak, és ebből az úttalanságból ki akarnak kerülni, akkor mindig legyen egy 



nyitott ajtó, amelyen átlépve Én már messziről megláthatom őket. Akkor Én elébük szaladok, 
gyűrűt húzok az ujjukra, levágjuk a hízott borjút, és örömkönnyekben úszva megünnepeljük 
azt a csodát, hogy elveszett a gyermekem, de megkerült, meghalt a gyermekem, de örök életre 
kelt. (Lk 15; 23) 

 
 
 

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. 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. 



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. 
 Az persze előfordulhat, sőt leggyakrabban éppen az fordul elő, hogy valaki nem azt 
tartja legjobbnak, amit Én. E téren tudatlansága oly mértékben számít enyhítő körülménynek, 
amilyen mértékben nem tehet e tudatlanságáról. 
 Elsősorban tehát azért fontos tanulmányozni az Én viselkedésemet, s azért fontos 
Hozzám igazítani a ti viselkedéseteket, hogy ezáltal segítségére tudjatok lenni egymásnak a 
boldogságotok, lelki békétek megtalálásában. 
 
 
Isten nem vasal be senkin semmit! Amikor közvetlenül a halál után átvilágítást kap a lélek, 
akkor olyan önismeretre jut, amely arra készteti őt, hogy önmaga fölött mondja ki az ítéletet!  
 
 
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. 
 
 
Az ember úgy akar birtokolni egy jót, hogy azt soha el ne veszítse! Ha ez nem valósulhatna 
meg, akkor az ember soha nem érhetné el azt, amire Isten teremtette, tehát soha nem lehetne 
boldog! Az ember tehát az ösztön világán túl, az örök jó örök birtoklására teremtődött, s 
ennek megszerzéséért jött le a földre, s ezt viszi magával, vagy inkább úgy mondom, hogy EZ 
viszi magával az halál utáni életbe! 
 
 
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 
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. 
 
 
Isten soha senkit nem küld pokolra! Aki elfordul Istentől, az saját boldogságától fordul el, 
tehát a poklot választja. Azok, akik menekülnek a szembesüléstől itt a földön, azok haláluk 
után is menekülni fognak, mert a halál nem változtat meg senkit! Aki természetellenes, tehát 
szeretetlen, tehát önző volt a földön, az olyan marad a halála után is. Az önző, szeretetlen 
ember a földön is magányos, de itt el tudja bódítani magát. Magányos marad halála után is, de 
ott ez a bódulás nem lehetséges, mert az önismeret kínjai ezt nem teszik lehetővé. A földön 



lehet menekülni az önismeret elől! Vagyis, ha valaki boldogtalan, az okolhatja mindig a 
másikat, a környezetet. A halál után ez nem lehetséges! És mégis ez a kényszer hajtja, űzi, 
égeti azt, aki benső sötétségével a külső sötétségre kerül. Isten nem teheti meg azt, hogy aki 
természetellenesen, tehát szeretetlenül élt, az természetszerűen, tehát a szeretet életét élő 
emberként boldog tudjon lenni. 
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! 
 
 
Isten nem bábszínházat rendezett be azzal, hogy embert teremtett! Felelős döntések által 
fejlődik bennetek az az öntudatos élet, amely az örök élet csíráját hordja magában. Nemcsak 
nem lehet másokra ruházni a felelősséget olyan döntéseitekért, amit nektek kell meghoznotok, 
de átvenni sem veheti át senki tőletek az ilyen döntéseket. A halál után nem lehet a másikra 
mutogatni, s így kibújni olyan szembesülés alól, ami a boldogságotokat érinti. 
 
 
A földi életetekben, bár törekednetek kell arra, hogy ne pokol, ne tisztítóhely, hanem 
mennyország vegyen körül benneteket, de ez mindig csak törekvés marad. Itt a boldogok és 
boldogtalanok, a jók és a rosszak, a szeretők és a gyűlölködők nem szeparálhatók el 
véglegesen egymástól. Ennek megtörténte a halál utáni életre marad. De a halál után is csak 
annak lesz osztályrésze a mennyország, aki itt a földön törekvésben ezt élte meg. Tedd ezt, és 
élni fogsz! 
 
 
A halál csupán LÁTÁS kérdése! Itt tükör által, homályban láttok, a földi élet után pedig színről 
színre fogjátok látni azt a csodálatos világot, amit a földi életben sem elképzelni, sem 
szavakba foglalni nem lehet! Azért fontos a földön a gondolkodás-átalakítás, mert a színről 
színre látásban már nem lehet szó erről, s így az, aki a földön nem vállalta azt, hogy úgy 
lásson, ahogy Én, Jézus kívánom, a halál után már nem tud mit kezdeni önmagával, mert a 
színről színre látásban csupán a ferdeségeit, hiányosságait fedezi fel, melyeknek 
megszüntetése képtelenség, mivel hiányzik hozzá az önzetlen szeretet vállalásának 
lehetősége. 
 Fogadj el Engem, Jézust ÚTNAK, IGAZSÁGNAK és ÉLETNEK!  
 
 
Az idő múlását nemcsak az óramutatók járása érzékelteti. Az emberi test szinte észrevétlenül 
elhasználódik. Észrevétlenül olyan értelemben, ahogy észrevétlen a fű növekedése annak, aki 
állandóan azt nézi, és észrevétlen a hervadás folyamata is ilyen értelemben. Csak hosszabb 
távon látható a növekedés és a hervadás is.  
 Amikor már itt is fáj, ott is fáj, amikor már gyengül és fárad valakinek az erőnléte, 
akkor már ez az emberi életben az ŐSZ szava!  



 Vándorok vagytok, s ez a vándorlás a földön nem tart örökké! Ha egy utazó tudja, 
hogy közeledik a végállomás, akkor egyre jobban a leszálláson, azon az állomáson jár az esze, 
ahol már várják őt.  
 A sokszorozódó jajok-bajok ezt akarják tudatni veled, erre akarják felhívni 
figyelmedet. Nagyon nem jó az, hogy ti általában nem a vágyat erősítitek magatokban a halál 
után, tehát a Velem, Jézussal történő találkozás után, hanem szeretnétek egyre inkább 
elodázni e találkozást. Holott ennél lényegesebb, fontosabb nincs a világon senki számára!  
 
 
Amikor valaki alszik, olyankor nem tud arról, hogy milyen az, mikor ő ébren van. Nem, mert 
nem is tudja, hogy alszik. De ha felébredt, akkor visszaemlékezhet álmaira. Bizonyos 
értelemben így vagytok a halál utáni és a halálon inneni élettel is.  

A halálon inneni élet a halál utáni élethez mérten olyan, mint az alvó állapot az 
ébrenléthez viszonyítva. A halál utáni élet egy igazi ébredés ahhoz képest, amit a földön 
ébrenlétben éltek. A földi élet csupán 'alvás' a halál utáni élethez képest. Ezért, amint az 
álomban, úgy a földi ébrenlétben sem tudtok 'visszaemlékezni' igazi ébrenlétetekre, tehát a 
földi halál utáni életetekre. Míg a halál után, nagyon is világos lesz előttetek előző földi 
életetek! 
 Természetesen van egy óriási különbség! Az alvás állapotában nincs erkölcsi 
felelősség, míg éber állapotban van! Tehát az éber állapot erkölcsi értelemben közelebb áll, 
sőt, azonos a halál utáni élet állapotával! Csupán LÁTÁS különbség van a kettő között! A 
földön hitben lát az, aki él, a földi élet után pedig színről színre. 
 A feltámadás mindenkiben már a földi életében elkezdődik akkor, amikor újjászületik 
saját testében! E feltámadás addig, amíg valaki ilyen állapotban a földön él, csupán hitben 
tudatos benne. Ezt hívjátok üdvbizonyosságnak. A földi halál után pedig színről színre, 
véglegesült módon éli meg a saját föltámadását az újjászületett. 
 
 
A halál után azok számára, akikről azt mondjátok, hogy a mennyországba jutottak, a lélek 
fejlődésének ugyanaz a módja, mint a halál előtt. Csupán az a kettő között a különbség, hogy 
a halál előtt az élő hit erősíti, növeli szereteteteket, s szeretetetek növeli hiteteket. A halál után 
már nincs hit, mert helyette látás van. Azért fogjátok látni a végtelen boldogság Forrását, mert 
szerettétek Őt, és mert látjátok, még jobban fogjátok szeretni. Mert még jobban fogjátok 
szeretni, még jobban fogjátok látni, tapasztalni. Mert még jobban fogjátok látni, tapasztalni, 
még jobban fogjátok Őt szeretni. És ez így fog 'menni' a végtelenségig, a végtelenségben. 
 
 
A földi halál után meglehetősen élesen elhatárolódik egymástól az a három terület, amelyet 
mennyországnak, tisztítóhelynek és pokolnak neveztek. A földön e három egymásba gyúrtan 
tapasztalható. Nincsenek élesen elhatárolva egymástól. Amint átjárnak benneteket a rádió 
hullámai, úgy átjár benneteket a szellemvilág, mint erkölcsi létrend, valamennyi dimenziója. 
 
 
Jó alap csak az lehet, aki Velem, Jézussal akarja egyre jobban egyenesbe hozni az életét! Nem 
kevesebbről van szó, mint üdvösségedről, elkárhozásodról! Nem a halál után, hanem már itt a 
földi életben! Az üdvösség a szívbéke. A kárhozat pedig az, amikor valaki úgy gondolja, hogy 
majd más oldja meg az ő életét. 
 
 



Mivel szeretni annyit jelent, mint segíteni a rászorulókon, ezért a földi halál utáni életben, mivel ott 
nincs rászoruló olyan értelemben, hogy segíthetnétek rajta, - ha volna ilyen, akkor Isten közvetlenül 
ezt meg is tenné -, ezért csak döntést tudtok hozni, ha akartok, hogy szeretni akartok, tehát segíteni 
akartok a rászorulókon. Ennek megvalósítása egyszerűen képtelenség a földi életen túli 
dimenzióban. 
 
 
A földi lét egy olyan 'pokol', ahol minden ember életét igyekszik megnehezíteni az ősellenség. 
A halál utáni pokol és a földön lévő 'pokol' között az egyik lényeges különbség az, hogy azok, 
akik elfogadnak Engem, Jézust, uruknak, megszabadítójuknak, soha nem kerülhetnek 
erejükön felüli nehézségek közé.  

Nem csupán arról van szó, hogy vagy növelem erejüket, vagy csökkentem keresztjüket, 
hanem arról, hogy minden a javukra válik, mivel az Engem befogadás által ők istenszeretők 
(Róm 8; 28)! Az istenszeretők pedig, mint Isten édes gyermekei, valamiképpen az Én 
sorsomat vállalják szenvedéseik által. Így nemcsak maguknak, de minden jó szándékú 
embernek növelik annak a benső békének az esélyét, amit itt a földön boldogságnak lehet 
nevezni. Szebb lesz hát általad a világ, ha a rosszat jóval viszonozod! Kérlek, ne fáradj ebbe 
bele! 
 
 
Senkinek nem kell szomorkodnia az elhunytak miatt! Nem, mert a halál angyala is az Isten 
angyala! A halálban bizonyos értelemben mindenki jól jár. Igen, mert olyan önismeretre jut, 
amely szinte kényszeríti őt arra, hogy földi élete döntéseit felvállalja. Csak a Földön élők 
gondolják úgy, hogy egy másik embernek az lenne a legjobb, amit ő gondol a másiknak. A 
halál után a megholtak, tehát az örökké élők feltétlenül azt választják, ami számukra a 
legmegfelelőbb! Csak a földi élet lehet a hazugság világa! A halál után mindenki maga dönti 
el, hogy mi a legjobb a számára! Még az elkárhozottak is 'jobban érzik magukat a pokolban', 
mint éreznék magukat a mennyországban! Ahogy ÉN, Jézus 'jobban éreztem magamat' a 
kereszten, mint éreztem volna, ha elmenekültem volna a keresztem miatti szenvedésem elől! 
 Amikor halottaitokért imádkoztok, akkor ne azért imádkozzatok, hogy más állapotot 
akarjanak maguknak, mint amit pillanatnyilag jónak látnak, hanem azért, hogy egykor úgy 
részesüljenek az Istennel való színről színre látás örömében, hogy azt majdan veletek meg 
tudják osztani. Higgyétek el, hogy ez az ima feltétlenül meghallgatásra talál! 


