A földi élet mindenkinek kereszt. E kereszt
nemcsak kisebbítés által válhat elviselhetővé,
hanem az erő növekedése által is!
Ha erre rálátsz a szíveddel, vagyis elfogadsz
Engem, akkor a hálaadó, dicsőítő imáid
hatására e kereszted meg is szűnik, illetve a
Mennyország kulcsa lesz számodra.

Erkölcsi mérleg egyenlő
a "karbantartott" lelkiismerettel.
HANG – 2880. Fö

HANG – 2708. Fö

A történelmet az tanulja és az tanítja jól,
aki a múltból tanulva a jelent
egyre jobban meg akarja szentelni,
egyre szebbé akarja tenni.
HANG – 3102. Fö

A holnap is és a holnapután is gondoskodni fog
magáról, csak elégedjél meg a mai nap
gondjával. Ezzel akkor tudsz megelégedni,
ha elhiszed, hogy a mai napod gondja
elsősorban az Én gondom a te életedben.
Tehát tudatosítanod kell, hogy van
Gondviselőd, tehát ma sem lehet gondod!
HANG – 3340. Fö

Csak az lát jól, aki a szívével lát!
Tehát az, akinek életében a törekvésközpontja
nem a világ megváltoztatása,
hanem az, hogy az Én, a te Jézusod
szemével nézze a világot!
HANG – 3374. Fö

Csak a sátán világa duruzsolja fületekbe, hogy
ne legyetek megelégedve jó szándékotokkal.
Ne, mert ha megelégedtek, akkor bennetek
megjelenik az az égi béke a Földön, amely az
Általam, Jézus által, elgondolt alkalmazkodásotok művészete, s szebb lesz nemcsak
bennetek, de körülöttetek is az élet!
HANG – 3474. Fö

Mivel a Föld nem a mennyek országa,
ezért a gondviselő Isten gondviselő szeretetét
csak az örökkévalóság szemüvegén át
lehet felismerni.
HANG – 3654. Fö

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?!”
E mondat olyan a Földön botorkáló embernek,
mint a hajósnak az iránytű, amelyet a fényévtávolságban lévő csillaghoz kell igazítania,
ha biztosan be akar jutni a pár kilométerre
lévő kikötőbe.
HANG – 4093. Fö

A földi élet lehetőség arra, hogy az önzetlen
szeretet, az igazi életodaadás következtében
megvalósulhasson e kijelentésem:
Aki elveszíti életét, megtalálja azt.
HANG – 4107. Fö

Az adósság mindig jelzése annak, hogy Isten
országát az anyagiak biztosításának
elhanyagolásával nem lehet megvalósítani.
Az adósság egy olyan végszükséglethez
nyúlás, amely az anyagiak helytelen
kezelésének vétkére is felhívja figyelmedet.
HANG – 4201. Fö
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