
„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.” 
26/2601. 
 
„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!” 26/2630. 
 
„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!” 27/2757. 
 
„Az IRGALOM RENDJÉNEK jele a bocsánatkérés és a megbocsátás. Nagyon jól gondolod! 
Ez, a mennyország előízét érezteti meg azzal, aki ezt megéli. Sajnos, a jogi igazság rendje, 
vagy leárnyékolja, vagy teljesen elnyomja földi életetekben az irgalom rendjét. De azok 
között, akik elfogadtak Engem, Jézust, uruknak, megszabadítójuknak, ne így legyen! Nektek 
igenis, az irgalom rendjét kell megtestesítenetek ott, ahol éltek! Égi béke a földön! Ezzé kell 
válnod!” 28/2827. 
 

„E könyvek mindig mindenkit arra szólítanak fel, hogy soha ne ártsanak senkinek, hogy 
mindig bocsássanak meg mindenkinek, és járják a szolgáló szeretés útját, mert ez az az Út, 
amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat.  

E könyvek Szerető szívem gondolatait közlik, amikor tanításom lényegét fogalmazzák 
meg e mondatban: 'Inkább szeressétek ellenségeiteket!' E könyvek tartalma nem más, mint égi 
béke a földön!” 32/3364.  
 
„ÉGI BÉKE A FÖLDÖN! Ezt csomagoltam e könyvekbe, s aki erre rátalált, az nem olyan 
békére talált, amelynek a másik neve fegyverszünet, tehát a világ békéje, hanem arra a békére, 
amely az Én, a te Jézusod békéjének megvalósulása benned és mindazokban, akik megfelelő 
alázattal és nyitottsággal akartak találkozni Velem. Ez az elérhető legnagyobb boldogság a 
földön! S nyugtalan marad mindaddig szívetek, amíg ezt a békét fel nem fedezitek Nálam, 
Jézusnál!” 32/3367.  
 

„A HANG-könyvek alaptartalma: ÉGI BÉKE A FÖLDÖN! Ha tudnád, hogy hányan 
vannak, akik támadják e könyveket, pedig talán még el sem olvastak belőlük egyet sem! Ha 
tudnád, hogy hányan vannak olyanok, akik egy-egy HANG-könyv elolvasása után szinte 
ujjonganak, mert saját szívük, lelkük hangját hallják ki belőlük. Hidd el, jól van itt minden 
elrendezve!” 32/3369. 
 
„Hő vágyam, hogy a földön elérhető legnagyobb boldogság, az Általam nektek átadott égi béke, égi 
Édesanyátoknak, a béke Királynéjának hatékony közbenjárására is, egyre jobban megtapasztalható 
valóság legyen szívetekben és környezetetekben egyaránt!” 37/3919. 
 
„Azok, akik rendszeresen az Én nevemben jönnek össze, mindenkor az ÉGI BÉKÉT A 
FÖLDÖN igyekezzenek megjeleníteni. Ez mindenkor a nem ártás, a megbocsátás és a 
rászorulón segítés vonalán történik. Az lenne a legszerencsésebb, ha minden olyan 



közösséget, amelyben az Én, a te Jézusod nevében jönnek össze a testvérek, ÉGI BÉKE A 
FÖLDÖN társaságnak lehetne elnevezni. Ennek elméleti alapja az, hogy e társaságokban 
Engem tanuljanak, és ne csak Rólam tanuljanak. Akkor tanulnak Engem, ha az 
evangéliumaimban található tanításomat a józanész határán belül úgy értik, ahogyan 
mondtam, és nem fűznek hozzá különleges magyarázatokat. Ha valamelyik kijelentésemet 
nem tudják a józan ész határán belül szívet megnyugtatóan magyarázni (mert feltétlenül így 
kell csak elfogadni egy magyarázatot!), akkor a nevemben összejöttek ennek tárgyalásánál 
megkapják Tőlem a megfelelő eligazítást. Azért vagyok ott valóban jelen!” 40/4249. 
 
„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.” 40/4320. 
 
„Évek óta működik a próféta-iskola. Mindazok, akik a HANG könyveket rendszeresen 
olvassák, és időnként közösen megbeszélik e könyvek tartalmát, tulajdonképpen ennek az 
iskolának aktív tagjai. Ennek az iskolának az az iránya és célja, hogy az Általam, Jézus által 
meghirdetett égi béke megszülessék szívetekben. Akik ezt az iskolát járják, azok egyre 
tisztultabban tudják átlátni az alapalázatnak (mindenkor nyitottság az egyre jobb felé, vagyis 
az első főparancs) és az univerzális hitnek (második főparancs) nélkülözhetetlen fontosságát. 
Akik ezt az iskolát járják, azok ebben a gyűlölettől, önzéstől, erőszaktól háborgó világban úgy 
tudnak békét hordani szívükben, hogy azt Általam mindenkor képesek magukban életben 
tartani. Ezek azok, akik élik és tanítják, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a 
világban van. (1 János: 4; 4).” 40/4322. 
 
„Én, Jézus annak a békének vagyok istene, amely békét nem kívülről fegyverrel, hanem 
belülről türelemmel és várakozni tudással hozok létre bennetek Lelkem által. Az Én lelkem a 
szabadság Lelke. Vagyis az, aki gyermekem akar lenni, abban azon dolgozik a Lélek, hogy 
minden külső és belső hatás, kísértés ellenére képes legyen mindenkor megtenni az Általam 
neki felkínált, meglátott jót! Nem az tehát az Én gyermekem, aki elvárja, hogy helyette tegyek 
érte valamit, hanem az, aki a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló 
szeretés vállalásával igazolja azt, hogy együtt akar munkálkodni Velem. 
 Velem, Jézussal megszületett az égi béke a Földön! Az a vágyam, hogy ez a béke a te 
szívedben otthonra találjon, öröklakást vegyen nálad! 
 Ha valóban gyermekem akarsz lenni, akkor hidd el, hogy ez már meg is valósult! 
Egész földi életem arról tett bizonyságot, hogy halálosan komolyan veszek mindenkit, aki 
igyekszik komolyan venni Engem, Jézust. 
 Arra a gondolkodás-átalakításra, amelyre felszólítottalak benneteket nyilvános 
működésem kezdetén, elmondottam nektek ennek az irányvonalát is. E mondatom így 
hangzott: "Beteljesedett az idő, és már elérkezett hozzátok az Isten országa. Alakítsátok át 
gondolkodásotokat, és higgyetek az evangéliumban!(Márk 1; 15)" 
 Higgy abban az ISTENGYERMEKSÉGBEN, amely Általam, Velem és Bennem, 
benned is megvalósult!” 40/4338. 
 
„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!” 41/4421. 
 

„Bizony az Általam, Jézus által Földre hozott égi béke csak akkor és ott valósulhat meg, 
ahol az egymás szeretését az Én új parancsom megvalósítása által igyekeztek megélni (János 
13; 34), és emellett engeditek, hogy mindenki úgy imádja Istent, ahogy akarja!” 41/4505. 
 
„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!” 42/4628. 
 
„Amit álmodban láttál, az teljes mértékben Tőlem van! Azért mutattam meg neked e 
szimbólumot, hogy megerősítselek abban a hitben, hogy te magad, és amit teszel, az Isten 
előtt nagyon kedves, szándékommal megegyező. Az ég felhői mögött megjelenő Égi Béke a 
Földön embléma azt a valóságot tükrözi, hogy egy olyan a világon egyedülálló közösséghez 
tartozol, ahol az Engem szeretők gondolkodásában, cselekedeteiben CSAK A MINDEN 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SZERETNI TUDÓ, ÉS EZÉRT A SZERETETLENSÉGET IS 
ELVISELŐ ISTEN LÉTEZIK.” 43/4742. 


