A teljes élet birtoklása számotokra akkor válik
valósággá, ha azt, ami vagy, és azt, amid van,
át tudod adni a rászorulókon keresztül Nekem,
hogy megszázszorozva visszaadjam,
és ajándékul megkoronázzalak az örök élettel.

Velem elérkezett hozzátok az Isten országa,
vagyis a szívbéke, melyet nem úgy adok Én
nektek, amint a világ adja saját békéjét.
A világ bódít, Én boldogítok!
HANG – 1324

HANG – 4663

Én, Jézus, és az Atyám egy vagyunk
a Szentlélekben annyira, hogy soha nem tudunk
egymás nélkül lenni, élni!
Tehát az egész Szentháromság veszi magára
a te gondodat, ha egyszer hiszel Bennem,
és Rám bíztál valamit!

Ti mindig és mindannyian reményből élő
szellemi lények vagytok, akik tükör által
homályban látva vágyódtok a fény után,
mert lelketek mélyén tudjátok,
hogy a fény gyermekei vagytok!

HANG – 2417

HANG – 1238

Isten mindenben és mindenkiben benne van
létbentartó módon.

Az üdvösséghez, tehát a szívbékéhez,
boldogsághoz az újjászületés szükséges.
Aki elfogad Engem Urának és
Megszabadítójának, azt újjászüli a Szentlélek,
és így belé költözik a mennyek országa!

HANG – 924
HANG – 1417, 2122

Őrangyalod mindig veled van,
de a valós találkozás csak akkor jöhet létre,
ha nemcsak ő,
hanem te is akarod.
HANG – 3042

Meg fogjátok látni angyalaimat, amint veletek
és értetek dolgoznak majd, hogy amit a
gonoszság tönkretett, az – mint tavasszal a
megújult természet –, abban a szépségben és
jóságban mutatkozzék meg újra, ami az Én
elgondolásom, és a Tőlem kapott szerep
elfogadását mutassák meg nektek.
HANG – 597

Felelős döntések által fejlődik bennetek
az az öntudatos élet,
amely az örökélet csíráját hordja magában.

Bizony igaz, hogy örök kárhozat van!
Ez az életállapot, ez a lelkiállapot mindaddig
lehetséges mindenki számára, amíg egyszer
végleg rá nem döbben arra, hogy nem örök
kárhozatra, hanem boldog örökéletre teremtette
őt a Szeretet, tehát az Isten.

HANG – 2077

Van örök kárhozat, de nincs örök kárhozott.
HANG – 3076, 238
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