
A BENSŐ BÉKÉRŐL 

„Az a BÉKE, amely az Én szívem ajándéka azoknak, akik Nálam akarják megtalálni szívük 
nyugalmát, az értelem és a szív tisztaságát teremti meg bennetek. Ezt hoztam el közétek, hogy 
belétek tudjam ültetni.” 

„Béke veled! Én nem úgy adom békémet, mint az a világ, melyben élsz. Én úgy adom, hogy 
feladatot adok neked, s neked e feladat gyümölcseként kell megtapasztalnod az Én békémet.” 

„Csak az ÉN békém biztosíthat biztos lelki, szellemi fejlődést minden földön élő 
embernek. Az Én békémnek pedig az a lényege, hogy vállalja a mulandó élet elvesztését 
abban a biztos tudatban, hogy csak az marad meg örökre, amit szeretetben másoknak 
odaadott. Ennek az életformának a kidolgozása az, amiért leszülettél a Földre.” 

 
„A szív békéje valójában nem a rend nyugalma csupán. A szív békéje a sokféle 

hatásnak és támadásnak kitett léleknek szinte állapotszerű küzdelme, az egyensúly 
megteremtése érdekében. E küzdelem pedig abban áll, hogy törekszik átvenni Tőlem azt a 
békét, melyet Én nem úgy adok, mint a világ, vagyis mások legyőzése által. E béke kizárólag 
önlegyőzés, tanulékonyság, és főleg Hozzám való hűség igénye által fogadható be.” 

 
„A szív békéje következmény. Következménye egy megjárt útnak. Ennek az útnak a 

másik neve: SZABADSÁGRA törekvés. Nem törekszik szabaddá válásra az, aki mások 
megjavítását tűzi ki célul. Csak az jut el a szívbékéhez, a Tőlem kapott szívbékéhez, aki 
semmi mást nem akar úgy, mint ezt. Tehát e szándék, vágy, kívánság nem állítható más 
kívánságokkal egy sorba, s ott az első helyre. Nem. E kívánságnak nem megelőzni, hanem 
átjárni kell minden más kívánságot. Tehát nem legelsőnek, hanem a legfontosabbnak kell 
lennie.” 

 
„Lelki békét sohasem lehet kívülről kapni. A lelki béke mindig benső látás 

következménye. Aki látja azt, hogy Én mit kívánok tőle - s Én mindig csak olyasmit kívánok, 
amit meg is tud tenni - és meg is teszi azt, az megtalálja szíve békéjét, függetlenül attól, hogy 
milyen az egészségi állapota.” 

 
„Az a szeretet, amelyet Én tanítottam és éltem elétek, az elsősorban nem élvezetet, 

hanem áldozatot kínál fel. De csak ennek az áldozatnak a gyümölcse lehet az az élvezet, 
amelyet benső békének hívnak, és ezt a békét nem lehet senki embertől átvenni, csak Tőlem. 
Arra vagytok teremtve, hogy az Én békém hordozói legyetek. Azért vállaltam azt, hogy nem 
csak köztetek, hanem bennetek is jelen legyek, hogy békémnek hűséges megmaradásához 
biztosítsam számotokra a szükséges erőt. (Jn 14; 23)” 

 
„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.”  

 
„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.” 
 
 „Valóban igaz az, hogy azzal a magatartással, amelyet Én tőletek kívánok, kard terem azok 
kezében, akik Ellenem vannak, és természetesen ezt a kardot használni is fogják azokkal 
szemben, akik Engem képviselnek! 
 Te, csakúgy, mint Én, nem lehetsz soha senkinek ellensége! De neked, csakúgy, mint 
Nekem, feltétlenül lesznek ellenségeid, ha EGY vagy Velem! 
 Békét adok nektek, az Én békémet adom nektek. De csak akkor, ha nem fogtok 
fegyvert! Mert az, aki fegyvert fog, azért fog fegyvert, hogy ő maga biztosítsa maga számára 
a békét, és nem tőlem várja azt. A világ békéje ilyen.  

Én nem úgy adom nektek az Én békémet, ahogyan a világ adja, ígéri a békét nektek. A 
világ nemcsak nem birtokolja, de nem is ismeri az Én békémet. A világ csak fegyverszünetet 
ismer, s ezt mérhetetlen áldozatok árán igyekszik biztosítani. De ez a béke képtelen arra, hogy 
megnyugtassa a háborgó szíveteket. Ez a béke csak arra jó, hogy háborúra készüljetek. 
 Azért nem lehet az Én békémet két, vagy több ember között megteremteni, mert ezt 
nem csinálni kell, hanem Tőlem elfogadni! Aki az Én békémet elfogadja, az kiteszi magát 
annak, hogy bárányként fog élni a farkasok között. Egy ilyen élethez nagy bátorság, nagy 
bölcsesség, nagy óvatosság, tehát önfegyelem kell. Éppen ezért az Én békémet csak kevesen 
fogadják el. Bizony, szűk a kapu és keskeny az út, ami az ÉLETRE vezet (Máté 7; 14)! 
 Nagyon szeretlek és megáldalak az ÉN BÉKÉMMEL!” 
 
„E fohász: "nyugodjanak békében", nagyon is hatékony fohász. Ez a fohász az ellen a bántó 
nyugtalanság ellen dolgozik, mely akadályozza az Én békémnek létrejöttét. Az Én BÉKÉM 
nem csupán a rend nyugalma. Az Én békém az Én szeretetemben való fejlődésnek az alapja és 
rugója. E fohásszal azt a vágyatokat fejezitek ki és irányítjátok az örökkön élők országába, 
melyet legszentebb imátokban így fejeztek ki: "Jöjjön el a Te Országod."  
 Ez a békében nyugvás olyan, mint mikor egy csónakos behúzhatja evezőit, mert 
ráfektette csónakját olyan sodrásra, melynek lendületét evezői csak gátolnák.  Aki az Én 
békémben nyugszik, az szeretetem erejével olyan létdimenziókat hasít át, melyek messze 
meghaladják saját erejét. Az itt valóban azt éli meg, hogy minden kegyelem! - Értékes tehát 
ezt a fohászt mondani.” 
 
„Te, mint bolygó, csak olyan pályán keringhetsz, melynek Napja Én vagyok. Arra nagyon 
vigyázok, hogy e pályáról idegen erők le ne téríthessenek. Ne aggódj. Bízz jobban Bennem. 
Közös a sorsunk. Az Én békémet hordod magadban. Ezt senki sem veheti el tőled. Te pedig 
nem fogsz soha lemondani erről. Lelkem a lelked lelke. Arra rendeltelek, hogy maradandó 
gyümölcsöt teremj. Nem te választottál Engem, hanem Én választottalak téged. Ez azt jelenti, 
hogy az első lépést Én tettem meg feléd. Ezért bízhatsz bennem még akkor is, ha felhők 
takarják el a NAPODAT.”  
 
„Munkátok, fáradozásaitok, ezek mind veszendőbe mennek, ha nem azt célozzák meg, hogy 
Én, a SZERETET növekedjem bennetek. Tehát az a BÉKE és ÖRÖM, mely irigylésre 
készteti azokat, akik még nincsenek ennek birtokában.” 
  
 „Aki a világgal foglalja el magát, aki azért van gondban, mert gonosz a világ, az elrabolja az 
időt attól a munkától, mely növeszthetné benne szeretetem működését, s így építhetné 
magában azt a készséget, hogy átvegye tőlem az Én BÉKÉMET, melyet nem úgy adok, mint 



a világ. Én nem félelemmel és feszültséggel teli békét kínálok fel nektek. Az Én békém: öröm 
a Szentlélekben.” 
 
 „Hidd el, van benned akarat, van célja életednek, ez vagyok Én, van benned élet, tehát 
benned élek! Ne hagyd tehát magadat sodortatni a körülményeid által! Hidd el, képes vagy 
kézben tartani magadat! Én nem gomb vagyok a kabátodon, amelyet ki-be gombolhat a 
gazdája, hanem az az igazi Szeretetélet, aki égi erőt és égi békét kínál fel neked naponta! A 
homokvárat elfújja a szél. Én szikla vagyok! Rám számíts, Rám építs, Rám gondolj bánat 
idején, és oszd meg Velem örömeidet. 
 A reggeli és az esti ima olyan keret, amely képes kettőnk kapcsolatát, ezt a 
legszentebb tartalmat méltón hordozni, őrizni!” 
 
„Van hited, amely messzebb lát, mint a közvetlenül előtted tornyosuló gondhegyek. Képes 
vagy átlátni ezeken. Sőt, tudod azt is, hogy a világon mindent csak azért enged meg a te 
szerető mennyei Atyád, mert isteni bölcsességével tudja, hogy egy örökkévalóság öröme és 
békéje formálódhat így ki számodra a szívedben. 
 Többször tedd fel magadnak e kérdést: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?' Ennek a 
gondolatnak segítségével meg tudod értetni magaddal azt az igazságot, hogy égi békét csak az 
tud árasztani maga körül, aki azt szívében hordja.  
 Ha tehát környezetedtől nem érzed áradni az égi békét, a te számodra ez nem jelenthet 
mást, mint azt, hogy neked kell ezt fokozottan sugároznod magadból, mivel Én, Jézus, a 
szívedben élek!” 
 

„Ne magad körül akarj mennyországot teremteni! Ez Nekem, Jézusnak sem sikerült! 
Gondolod, te különb vagy e téren, mint Én? Te arra törekedj, hogy magadban felfedezd a 
mennyországot. Mert ha Én benned élek, akkor a mennyország is benned van!  

Higgy jobban abban, hogy minden, ami lényeg, benned kell, hogy megvalósuljon, és 
nem rajtad kívül! A lényeg pedig az a szívbéke, amely azonos az Én, a te Jézusod jelenlétével 
benned!” 
 
 „A jövő nincs a kezetekben! Csak a jelenben kell, természetesen a jövőre tekintve, 
megtenned azt, ami itt és most szívbékét eredményez. A szívbéke és a sikerélmény, nem 
ugyanaz. A szívbéke: KIINDULÓPONT. A sikerélmény: EREDMÉNY. Soha ne koncentrálj 
az eredményre. Mindig a KIINDULÓPONT legyen a fontos!” 
 

„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!” 
 
„Amíg kereső emberek maradtok, addig mindig találni is fogtok olyan kincseket, amelyek 
táplálnak, erősítenek, és felvilágosítanak benneteket abban az irányban, amelyben a 
különbözőségek dinamikus harmóniáját, tehát az égi békét a földön megvalósítani, és 
megőrizni is képesek vagytok. Mert a SZÍVBÉKÉNÉL fontosabb nincs sem égen, sem 
földön! 

SZÍVBÉKE! Ez nem létrehozza az Én, a ti Jézusotok jelenlétét, mert Én mindig és 
mindenkiben jelen vagyok bizonyos szinten és bizonyos módon, de ti ennek tudatosítása által, 
rugalmasságotok, gondolkodás-átalakítást vállalásotok, tehát a helyes alázatotok révén, testet 
is öltök általatok a világban.”  

 



„Azok, akik vállalnak Engem, Jézust, a legnagyobb jótevői a földi világnak! Nincs annál 
csodálatosabb, mint az a szívbéke, amit mindenki megkap, aki elfogad Engem, Jézust, 
Urának, Megszabadítójának! Nincs annál jobb ember, aki soha nem árt senkinek, aki mindig 
megbocsát mindenkinek, és úgy járja a szolgáló szeretet útját, hogy mindig és mindenkivel 
szemben okos és óvatos. Aki így él, az pontosan úgy a világ világossága, amint Én, Jézus, 
magamról mondottam, hogy a világ Világossága vagyok (János 8; 12 - Máté 5; 14)!” 
  
„Csak az indul el a szívbéke útján, aki a nyilvánosság előtt mondott beköszöntőmet, 
"alakítsátok át gondolkodásotokat", komolyan vállalja. Mindenki akkor válik megváltott 
emberré, amikor belülről lát rá arra, hogy aki Engem szeret, annak minden a javára válik. 
Igen, mert az, aki ezt meglátja, képessé lesz arra, hogy Istent a szeretet Istenének ismerje fel, 
tehát Atyjának, önnönmagát pedig e SZERETET-ISTEN édes gyermekének!” 
 
„Én, Jézus, soha és senkinek nem mondtam, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat. De 
bizony mondtam, hogy vannak, akik sírva, szomorkodva boldogok, mert tudják, hogy a földi 
élet egy nagy adósságtörlesztés! Az a tudat pedig, hogy egyre kevesebb az adósságod, 
nemcsak megkönnyebbülést eredményez, de vágyakat is ébreszt arra az utolsó órára, amely 
után már nincs adósság, nincs könny és fájdalom, csak örökkön örökké öröm a Szentlélekben. 
Tehát megállapodottan biztosítva lesz az a szívbéke, amely már itt és most örömöd forrása 
lehet, ha magadban felleled. A földön minden napodnak elsődleges feladata az, hogy ezt a 
szívbékét fölleld magadban, mert ott van, csak látnod kell! A HIT a szív szeme. Csak az a 
boldog, aki szívével látni tud befelé, s felleli önmagában az Én békémet, s meglátja szívével 
kifelé, hogy gondja nem lehet, mert van GONDVISELŐJE! 
 Drága Gyermekem! Szívem leghőbb vágya veled kapcsolatban az, hogy Rám találj 
magadban, tehát, hogy boldog légy már itt a földön. Olyan boldog, hogy ezt a boldogságot, 
ezt a benső égi békédet, a földi halál se tudja megváltoztatni! 
 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
 
„Én, Jézus, nemcsak tőletek kívántam irgalmasságot, amikor kifejezetten ezt mondtam: 
"Irgalmasságot akarok (Máté 9; 13)", hanem ezzel be is mutatkoztam nektek. Én, Jézus, csak 
az által lehetek égi béke a földön, mert Én vagyok a megtestesült IRGALOM!” 
 
„Benned akkor is valóság lehet az Én jelenlétem, tehát az Isten Országa, ha testeden és 
körülötted pokol az élet. Bármilyen nagy a vihar, a tenger mélyét nem tudja fölkorbácsolni. 
Ott csend és béke honol. Ez csak akkor szűnne meg, ha vulkán törne fel a tengerből. A te 
lelked mélyén, éppen azért, mert Én, Jézus, ott vagyok, mindig jelen van az égi béke! Csak ne 
engedd, hogy a zúgolódással, hitetlenséggel, gyűlölködéssel vulkán törjön föl benned.” 
 
„Soha nem fog belenyugodni az ősellenség abba, hogy feladja a küzdelmet a lelketek 
birtoklásáért! De bízzatok, Én, Jézus legyőztem a világot! Bennetek és körülöttetek egyaránt! 
Bennetek, hogy HINNI tudjatok minden érzelmi megtapasztalás ellenére, és körülöttetek, 
mert csak ti vagytok az ÉGI BÉKE A FÖLDÖN!” 
 
„A Felém küldött hála szavaid még tisztultabb látással mutatják meg neked, hogy mennyire 
gazdag vagy Bennem! Igazán a hálaimák a legalkalmasabbak arra, hogy megjelenjék az égi 
béke a Földön. A hála érzése, mivel tisztítja a szív szemét, vagyis mélyíti, erősíti a hitet, ezért 
egyre jobban tudja szilárdítani bennetek a hazataláltság örömét. Szeress továbbra is hálát 
mondani! 



 Az egészséges hit együtt jár az okossággal és az óvatossággal. A földi életet, noha 
beragyoghatja általad az égi béke, de a földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem 
áldozat, és ezért is hálát kell adnotok!” 
 
„Bennem, Jézusban, megjelent az égi béke közöttetek. Megjelent egy rongyos istállóban, s 
látszatra eltávozott egy bitófán! De csak látszatra. E szavaim: "Aki szeret Engem, Atyám is 
szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála (János 14; 23), szent és igaz 
szavak ma is, és ilyenek is maradnak az idők végezetéig! 
Nagyon szeretlek és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
 


