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Citaten uit Swedenborgs geschriften.
'Na de dood gaat iedereen die hel of hemel binnen die hij
als overheersend gekozen had om in te leven, terwijl hij
nog in de wereld was.' - Hemelse Verborgenheden - 8918.
'Wij kunnen de goddelijke Voorzienigheid achteraf zien,
maar niet tijdens de werking ervan; bovendien alleen in
een geestelijke staat en niet in de natuurlijke.' - Goddelijke Voorzienigheid - 187.
'Engelen leiden en beschermen ons ieder moment en
ieder moment van ieder moment, vanuit de Heer.' - Hemelse Verborgenheden - 5992.
'Omdat God de liefde zelf is en de wijsheid zelf, is Hij
het leven zelf.' - Ware Christelijke Religie - 39.
'Geloof is waarheid die in het hart wordt erkend.' Apocalyps Ontvouwd - 1180.
'Het leven dat naar de hemel voert is niet een leven van
een terugtrekken uit de wereld, maar een leven in de
wereld.' - Hemel en Hel - 535.
'Het universum is als een toneel waarin voortdurend
bewijzen worden getoond dat er een God is.' - Ware
Christelijke Religie - 12.
'De ware eredienst van de Heer, is leven volgens Zijn
geboden.' - Hemelse Verborgenheden - 10143.
'Het kwaad heeft een begeerte naar valsheid en grijpt die
gretig aan alsof het waarheid was.'- Hemelse Verborgenheden - 10648.
'Vrede is zoals de dauw op de aarde die het gemoed van
allen blij maakt met een universele verrukking.' - Hemelse Verborgenheden - 8455.
'Het koninkrijk van de Heer bestaat uit wederzijdse liefde; alleen daarin is vrede.' - Hemelse Verborgenheden 1038.
'De Heer aanvaardt ieder mens die het leven van het
goede leeft en het Goddelijke in de menselijke vorm
vereert.' - Hemelse Verborgenheden - 9359.
'We worden geboren voor de hemel, maar niemand gaat
de hemel binnen zonder enig idee over het Goddelijke.' Hemel en Hel - 82.
'Er is een universele invloeiing van de waarheid uit God
in de ziel van de mens, dat er één God is en dat Hij één
is.' - Ware Christelijke Religie - 8.
'De verbinding van de Heer met engelen vindt plaats
volgens de mate van opneming van de goede eigenschappen van de liefde en de wijsheid vanuit Hem.' Hemelse Verborgenheden - 904.
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