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Σημείωση για το θέμα αυτό:  
 

Ο τόμος αυτός έχει επεξεργαστεί πιστά στο περιεχόμενο του προαναφερθέντος γερμανικού 

πρωτοτύπου για το μεταφραστικό πρόγραμμα DeepL, ProVersion, το οποίο μεταφράζει σε 12 γλώσσες.  

Μέχρι στιγμής έχουν μεταφραστεί με αυτό οι ακόλουθοι τόμοι:   

 

Κατάσταση Δεκέμβριος 2020  

 

Η Τρίτη Διαθήκη  

Από το γερμανικό πρωτότυπο στις γλώσσες:  Ολλανδικά, πολωνικά, ρωσικά, πορτογαλικά, 

πορτογαλικά-βραζιλιάνικα,. Θα ακολουθήσει: Ιαπωνικά και κινέζικα 

Μέχρι στιγμής ήταν διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: Γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, 

γαλλικά,  

Το βιβλίο της αληθινής ζωής 

Από το γερμανικό πρωτότυπο: Τόμοι IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - οι άλλοι 5 τόμοι ήταν ήδη 

διαθέσιμοι. 

Θα ακολουθήσουν περαιτέρω μεταφράσεις.  

 

Είναι θέλημα του Κυρίου να διαθέσει αυτά τα έργα δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι το 

θέλημά Του να πουλήσει αυτό το έργο για χρήματα. Όλοι οι διαθέσιμοι τόμοι μπορούν να 

μεταφορτωθούν σε μορφή PDF δωρεάν από το διαδίκτυο.  

Είναι επίσης θέλημα του Κυρίου να διαδώσει τον λόγο του σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα συμβεί σε 

σχέση με τη μαρτυρία του δικού μου, πνευματιστικού παραδείγματος. Για το λόγο αυτό, και οι 6 τόμοι 

του προσωπικού, πνευματιστικού μου παραδείγματος που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα είναι διαθέσιμοι 

στην ιστοσελίδα μου για δωρεάν λήψη σε μορφή PDF, καθώς και 5 τόμοι ποίησης στα γερμανικά και 

αγγλικά που βασίζονται στο Βιβλίο της Αληθινής Ζωής.  

Ο Κύριος με κάλεσε στην υπηρεσία Του το 2017. Έχω καταγράψει αυτή την ιστορία στους 

παραπάνω 6 τόμους, δίνοντας την ημερομηνία του καθενός. Περιέχει πολλά όνειρα, οράματα, μυστικά 

που μου αποκάλυψε ο Κύριος, προφητείες, προβλέψεις για τρέχοντα γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Είναι 

ένα κάλεσμα αφύπνισης για την ανθρωπότητα και για μένα μια φάση εξαγνισμού και ανάληψης και 

επιστροφής στην αγκαλιά του Πατέρα.  

 

Το όνομά μου, Anna Maria Hosta, είναι ένα πνευματικό όνομα που μου αποκάλυψε ο Κύριος το 

2017.  

Το Hosta, μου είπε ο Κύριος, έχει την εξής σημασία:  

Hos... (το επώνυμο του συζύγου μου) - Hos - t.... (οικοδεσπότης, ψωμί της ζωής, λόγος του Θεού) 

και  

Hos...t...A (A όπως το όνομά μου, Anna)  

Το πολιτικό μου όνομα δεν έχει καμία σημασία, αφού το θέλημα του Κυρίου είναι ο ΛΟΓΟΣ να 

κινεί τις καρδιές και αυτές να προσανατολίζονται στο λόγο και όχι στον αγγελιοφόρο. Ο αγγελιοφόρος 

είναι μόνο ο φορέας του ΛΟΓΟΥ και αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι η ουσία όλων των εμπειριών του 

ίδιου του Θεού με τα όντα που δημιούργησε, και είναι για τη διδασκαλία τους, ώστε να τη μελετήσουν 

για να εξαγνιστούν και να τελειοποιηθούν, με στόχο να επιστρέψουν στον Θεό και να ξαναμπούν στην 

αγκαλιά του Πατέρα.  

 

Anna Maria Hosta 

Ειρηνικός Χριστός στη Γη 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (πολύγλωσσο) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.m.hosta@web.de  
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Αφιέρωση 
Η Επιτροπή που έχει επιφορτιστεί με τη σύνταξη αυτής της ανθολογίας αφιερώνει τα βιβλία αυτά 

στο όνομα του Κυρίου σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης στον κόσμο που εμφορούνται από 

την επιθυμία να επιτύχουν την ανύψωση του πνεύματός τους μέσω της μελέτης των θείων 

αποκαλύψεων και της πρακτικής των διδασκαλιών του Θείου Δασκάλου. Όποιος αισθάνεται μέσα 

του την επιθυμία να ζήσει τις διδασκαλίες της Έκτης Σφραγίδας που έλαβε σε αυτή την Εποχή του 

Πνεύματος της Αλήθειας, θα πρέπει να γευτεί μέχρι την τελευταία σταγόνα το πνευματικό νόημα 

που περιέχεται σε αυτά τα βιβλία. Τότε από την καρδιά του θα ξεπηδήσει μια παράκληση προς όλη 

την ανθρωπότητα και μια φράση θα ηχήσει στις πιο τρυφερές χορδές της ανθρώπινης καρδιάς: 

"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

Πρόλογος στη γερμανική έκδοση 
Το βιβλίο αυτό είναι μια πιστή μετάφραση του πρώτου από τους δώδεκα τόμους του "Βιβλίου της 

Αληθινής Ζωής" από το πρωτότυπο κείμενο στα ισπανικά και δίνει θείες αποκαλύψεις. Δεν αφορά 

τίποτα λιγότερο από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ως Άγιο Πνεύμα. Μέσω οργάνων ειδικά 

επιλεγμένων και προετοιμασμένων από Εκείνον (η λέξη στο ισπανικό κείμενο είναι: "portavoz" που 

σημαίνει φορέας φωνής, μεσολαβητής λόγων, φερέφωνο), ο Χριστός παρέδωσε μεγάλες αλήθειες για 

να μας εξηγήσει το νόημα της επίγειας ζωής μας, να μας αποκαλύψει μυστήρια του Πνεύματος που δεν 

ήταν κατανοητά ή άγνωστα και να μας δώσει παρηγοριά, δύναμη και κατευθυντήριες γραμμές εν μέσω 

ενός αυξανόμενου χάους που φέρνει σοβαρές επισκέψεις σε όλη την ανθρωπότητα με σκοπό τον 

εξαγνισμό της. Είναι το αιώνιο, αναλλοίωτο μήνυμα του Θεού προς τα παιδιά Του: στην Πρώτη Εποχή 

μέσω του Μωυσή και των προφητών και στη Δεύτερη Εποχή μέσω του Ιησού και των μαθητών Του. Αν 

το μήνυμα μας φαίνεται καινούργιο στην παρούσα Τρίτη Εποχή, είναι επειδή πολλές μη κατανοητές  

Τα λόγια του Κυρίου εξηγούνται στην Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή, και επειδή ο Κύριος μας δίνει 

πνευματικές γνώσεις που δεν μπορούσε να μας δώσει εκείνη την εποχή. ("Έχω ακόμη πολλά πράγματα 

να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα αντέξετε τώρα. " Ιωάννης 16:12.) 

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πολλά κεφάλαια και κάθε στίχος είναι αριθμημένο- αυτό όχι μόνο 

χρησιμεύει για την ακριβή αναφορά σε ένα χωρίο, αλλά θα πρέπει επίσης να δείχνει ήδη εξωτερικά ότι 

δεν πρόκειται για ένα ελαφρύ ανάγνωσμα- μάλλον, το περιεχόμενο πρέπει να διαβαστεί, να μελετηθεί 

και να διερευνηθεί με συγκεντρωμένες αισθήσεις και με περίσκεψη. Μετά από αυτό, όμως, πρέπει να 

ακολουθήσει το πιο σημαντικό πράγμα: η εκτέλεση, η πράξη. 

Ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι πολλές σκέψεις και πνευματικά δόγματα 

επαναλαμβάνονται συχνά, αν και συνήθως με διαφορετικές λέξεις ή από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό: Πρώτον, οι διδασκαλίες δόθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ετών σε 

δεκάδες τόπους συνάθροισης. Δεύτερον, διαφορετικοί μεσολαβητές του λόγου ήταν ενεργοί στη 

διαδικασία, και ανάλογα με την πνευματική ωριμότητα του οργάνου, ο λόγος του Θεού μπορούσε να 

γίνει γνωστός. Και τέλος, οι δογματικές ομιλίες δεν γίνονταν σε κλειστούς κύκλους, αλλά δημόσια 

ενώπιον απλού ακροατηρίου, ώστε να μπορούν πάντα να έρχονται και νεοεισερχόμενοι, γι' αυτό και ο 

Κύριος έπρεπε να επαναλάβει τις βασικές έννοιες γι' αυτούς στο Λόγο Του. 

Σήμερα δεν πρέπει να προσβληθούμε από τις επαναλήψεις, αλλά θα πρέπει να μας δώσουν την 

ευκαιρία να αποτυπώσουμε βαθιά μέσα μας τις θεϊκές σκέψεις. Και επιπλέον, οι επαναλήψεις 

επιβεβαιώνουν ότι οι διδασκαλίες προέρχονται από τον Θεό- διότι, παρά το πλήθος των τόπων στους 

οποίους έχουν δοθεί και τους πολλούς διαμεσολαβητές του Λόγου, αποδεικνύεται η ενότητα του 

Λόγου. 

Θα ήταν καταστροφικό για ολόκληρη την ανθρωπότητα αν απέρριπτε τη χείρα βοηθείας του Θεού 

με βάση υλικά παρερμηνευμένες προφητείες - όπως ακριβώς έκανε ο λαός των Εβραίων πριν από 

σχεδόν 2000 χρόνια - και παρέμενε κουφός στη φωνή του Κυρίου σας, η οποία απευθύνεται σε κάθε 

ανθρώπινο πνεύμα με αυτόν τον αδιαμφισβήτητα γνήσιο και αληθινό λόγο του Θεού και το καλεί σε 

περισυλλογή, μεταστροφή και πνευματοποίηση. Η ίδια φωνή θα απαιτήσει μια μέρα από τον καθένα 
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μας να δώσει λογαριασμό για το κατά πόσο έχει συμμορφωθεί με τις αγαπητικές της νουθεσίες και 

οδηγίες. 

Στο έργο "Το βιβλίο της αληθινής ζωής" το κύριο θέμα είναι το πνεύμα, γι' αυτό και η λέξη αυτή 

συναντάται πολύ συχνά σε διάφορες συνδέσεις. Τι εννοείται με τον όρο "πνεύμα"; - Στη σημερινή κοινή 

χρήση και στα λεξικά, η λέξη "πνεύμα" εφαρμόζεται με την έννοια της ικανότητας να σκέφτεσαι, 

δηλαδή: νους, διάνοια, ιδέα, εξυπνάδα κ.λπ. - Στις σημερινές διδασκαλίες, καθώς και στη Βίβλο, η λέξη 

πνεύμα έχει διαφορετική σημασία, και ο Ιησούς το ξεκαθάρισε όταν είπε: "Ο Θεός είναι πνεύμα, και 

όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν στο πνεύμα και στην 

Λατρεύετε την αλήθεια" (Ιωάν. 4, 24). Η αιώνια αρχική δύναμη, ο Θεός, είναι καθαρό πνεύμα, χωρίς 

μορφή - πράγμα που όμως δεν αποκλείει ότι αποκαλύπτεται επίσης στα παιδιά Του σε ειδικές 

περιπτώσεις με ανθρώπινη μορφή, ως πατέρας. Η πιο ουσιαστική ιδιότητα του Θεού είναι η αγάπη, και 

με γνώμονα αυτή την αγάπη δημιούργησε άλλα πνευματικά όντα από τον εαυτό του για να μπορεί να 

τους δώσει την αγάπη του. Αυτά τα πνεύματα, σπίθες από το πνεύμα του Θεού και σε περιορισμένο 

βαθμό με τις ίδιες ιδιότητες με τον Θεό, γέμισαν τον άπειρο χώρο μέχρι που αποχωρίστηκαν τον εαυτό 

τους από τον Θεό λόγω της αλαζονείας και της ανυπακοής τους και στη συνέχεια μπήκαν σε ένα υλικό 

σώμα για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τον δρόμο της επιστροφής. Το ουσιαστικό μέρος του 

ανθρώπου, επομένως, είναι το πνεύμα του, η σπίθα του θείου πνεύματος μέσα του. Συνοπτικά, έχει ως 

εξής: 

Το πνεύμα του Θεού = αγάπη, σοφία και δύναμη. 

Ανθρώπινο πνεύμα = η σπίθα του πνεύματος του Θεού στον άνθρωπο. 

Πνεύματα = αρχέγονα αγγελικά πνεύματα, καθώς και ανθρώπινα πνευματικά όντα, είτε βρίσκονται 

ακόμη στο υλικό σώμα (ενσαρκωμένα) είτε εκτός αυτού (μετενσαρκωμένα). 

Οι θείες αποκαλύψεις έγιναν στο Μεξικό στα ισπανικά. Κατά τη μετάφραση στα γερμανικά, δόθηκε 

μεγάλη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι το πνευματικό νόημα αναπαράγεται σε κάθε περίπτωση. Σε 

μεγάλο βαθμό, το αρχικό κείμενο ακολουθήθηκε και κατά το σχηματισμό των λέξεων και των 

προτάσεων, γι' αυτό και μερικές φορές προέκυψαν κάπως ασυνήθιστες εκφράσεις και δομές 

προτάσεων. Μόνο σε σχετικά λίγες περιπτώσεις χρειάστηκε να επιλεγεί μια πιο ελεύθερη μετάφραση 

προκειμένου να βρεθεί μια ευχάριστη μορφή έκφρασης στα γερμανικά, αλλά το πνευματικό νόημα 

διατηρήθηκε πάντα πιστά. 

Σύντομες επεξηγήσεις που φαίνονται απαραίτητες για την κατανόηση έχουν προστεθεί ως 

υποσημειώσεις- οι προσθήκες στο κείμενο σύμφωνα με το νόημα έχουν τεθεί σε παρένθεση. Οι 

εκτενέστερες υποσημειώσεις μπορούν να βρεθούν ως σημειώσεις στο παράρτημα του βιβλίου. 

Οι μεταφραστές 

Επεξηγήσεις για την καλύτερη κατανόηση των οδηγιών 
I. Η επιστροφή του Χριστού στον καθρέφτη των βιβλικών υποσχέσεων. 

Ο πρόλογος των μεταφραστών αρχίζει με τη λιτή φράση: "Δεν είναι τίποτα λιγότερο από τη Δευτέρα 

Παρουσία του Κυρίου ως Αγίου Πνεύματος". Πολλοί αναγνώστες περιμένουν μια εξήγηση αυτής της 

δήλωσης, η οποία θα δοθεί παρακάτω. Από τις πρώτες απαρχές του Χριστιανισμού, οι πιστοί 

ασχολούνται με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και κάθε εποχή παράγει τις δικές της ιδέες γι' αυτήν. 

Επίσης σήμερα οι πιστοί έχουν διαφορετικές, κυρίως θολές απόψεις γι' αυτό, επειδή δεν ξέρουν πώς να 

ερμηνεύσουν σωστά τις συμβολικές εικόνες των αντίστοιχων χωρίων της Βίβλου. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητο να υπάρξει σαφήνεια. Για το σκοπό αυτό, ας εξετάσουμε τις ασαφείς και συχνά 

ευφάνταστες αντιλήψεις και ας τις συγκρίνουμε με τα σχετικά βιβλικά λόγια. 

Η ακόλουθη άποψη είναι ευρέως διαδεδομένη: Σύμφωνα με αυτήν, ο Κύριος θα εμφανιστεί 

μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων μέσα στα σύννεφα του ουρανού, οπότε όλα τα μάτια θα Τον 

δουν ταυτόχρονα- διότι η Δευτέρα Παρουσία Του θα είναι σαν μια αστραπή στον ουρανό, που θα 

φωτίζει τα πάντα και θα είναι ορατή σε όλους τους ανθρώπους. - Μπορεί αυτό να συμβεί πραγματικά, 
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και αντιστοιχούν αυτές οι ιδέες στις ανακοινώσεις του ίδιου του Ιησού, όπως μας έχουν παραδοθεί από 

διάφορους ευαγγελιστές; 

Ως γνωστόν, η γη έχει σφαιρικό σχήμα, και γι' αυτόν και μόνο τον λόγο η δημοφιλής αυτή ιδέα για το 

γεγονός αυτό είναι φυσική αδυναμία, αφού οι κάτοικοι ενός σφαιρικού κόσμου έχουν μια 

ουράνιο φαινόμενο δεν μπορεί να δει ταυτόχρονα σε όλη την υδρόγειο. 

Θέλουμε πρώτα απ' όλα να εξετάσουμε αν από τις διάφορες βιβλικές αναφορές δεν διακρίνεται μια 

πιο αξιόπιστη εικόνα αυτού του γεγονότος, αν μεταφράσουμε τα λόγια της προφητείας από τις 

συμβολικές εικόνες στη σημερινή μας γλώσσα και έτσι συλλάβουμε το πνευματικό νόημα που πρόκειται 

να εκφραστεί. 

Όσον αφορά τον χρόνο της επιστροφής, ο Κύριος λέει πράγματι ότι κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα 

και την ώρα πριν συμβεί το γεγονός εκτός από τον Πατέρα (Ματθ. 24, 36 + 42)- αλλά έδωσε διάφορα 

προμηνύματα για τον ερχομό Του: ψευδοχριστιανοί και ψευδοπροφήτες, πόλεμοι, πληγές, ακριβοί 

καιροί, σεισμοί, αυξανόμενη δυστυχία και θλίψεις, τρόμοι και μεγάλα σημεία στους ουρανούς, 

πλημμύρες και ισχυρές καταιγίδες, η διακήρυξη του ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. - Όλα αυτά τα 

σημάδια έχουν εκπληρωθεί, αλλά οι πιστοί εξακολουθούν να περιμένουν την εκπλήρωση των 

υποσχέσεων. 

Σε μια παραβολή ο Κύριος έδωσε μια ακόμη πιο σαφή ένδειξη για τον χρόνο και τον τρόπο της 

επιστροφής Του. Το παρομοίασε με την ύπουλη διάρρηξη ενός κλέφτη μέσα στη νύχτα και πρόσθεσε: . . 

"Διότι ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει σε ώρα που εσείς δεν σκέφτεστε" (Ματθ. 24:44). Δύο πράγματα 

είναι ξεκάθαρα από αυτή την παραβολή: πρώτον, ότι η Δευτέρα Παρουσία Του δεν θα λάβει χώρα ως 

ένα υπερφυσικό ουράνιο θέαμα, αλλά κρυφά, απαρατήρητα από τον κόσμο και τον χριστιανισμό στο 

σύνολό του. Και δεύτερον, ότι ο χρόνος του ερχομού Του θα είναι επίσης διαφορετικός από τον 

αναμενόμενο. 

Ο Κύριος επιβεβαιώνει τη σημασία αυτής της παραβολής για τη σωστή αντίληψη της Δευτέρας Του 

Παρουσίας, αναφερόμενος σε αυτήν ξανά στην Αποκάλυψή Του στον Ιωάννη: "Ιδού, έρχομαι ως 

κλέπτης. Μακάριος είναι εκείνος που προσέχει και κρατάει τα ιμάτιά του έτοιμα. .. "(Αποκάλυψη 16:15). 

Σε μια δεύτερη παραβολή του σοφού και του κακού δούλου δίνεται έστω και μια υπόδειξη για το αν 

ο χρόνος που οι άνθρωποι περιμένουν την έλευσή Του κατά την επιστροφή Του έχει οριστεί πολύ νωρίς 

ή πολύ αργά. Ο Ιησούς λέει σε αυτή την παραβολή:... . "Αν όμως ο ασεβής δούλος πει στην καρδιά του: 

Ο κύριός μου δεν θα έρθει για πολύ καιρό, ο κύριος του δούλου θα έρθει την ημέρα που δεν το 

σκέφτεται και την ώρα που δεν το σκέφτεται. .. "(Math. 24, 48 + 50). Από αυτό είναι σαφές ότι ο Κύριος 

θα έρθει νωρίτερα απ' ό,τι υποθέτουν γενικά οι Χριστιανοί.  

Με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει αυτή η επιστροφή του Κυρίου, η οποία θα λάβει χώρα με σιωπή; 

- Στον Ματθαίο διαβάζουμε: "Διότι όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή του ήλιου (ανατολικά) και 

λάμπει μέχρι τη δύση (δυτικά), έτσι θα είναι και η έλευση του Υιού του ανθρώπου" (Ματθ. 27, 27). - Θα 

πρέπει να είναι προφανές σε όλους ότι δεν μπορεί να πρόκειται για μια φυσική αστραπή που βλέπουμε 

με τα μάτια μας- διότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις η αστραπή λάμπει από την ανατολή προς τη δύση, 

αλλά κατεβαίνει από τον ουρανό προς τη γη: το νόημα πρέπει επομένως να είναι διαφορετικό. - Καθώς 

η αστραπή είναι ένα λαμπρό φως στους ουρανούς και ο όρος φως χρησιμοποιείται συχνά στο Λόγο του 

Θεού ως έμβλημα της πνευματικής γνώσης, είναι φυσικό να ερμηνεύσουμε αυτή την "αστραπή" ως μια 

αποκαλυπτική διδασκαλία του Χριστού που προέρχεται από τους πνευματικούς ουρανούς. 

Γιατί έχει την αρχή της ακριβώς στην Ανατολή και την ολοκλήρωσή της στη Δύση; - Σε αυτό ο Κύριος 

μας λέει στο νέο Του Λόγο ότι με αυτή την εικόνα συμβολίζεται το σύνολο της διδασκαλίας Του προς την 

ανθρωπότητα, η οποία είχε την αρχή της στο λαό του Ισραήλ, άρα στην Ανατολή ή την Ανατολή, και θα 

έπρεπε να βρει την ολοκληρωμένη της κατάληξη στη Δύση, σε μια χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, και 

τώρα την έχει βρει. (Οι Πνευματικές Αποκαλύψεις στο Μεξικό) - Το σύμβολο της αστραπής, επιπλέον, 

έχει την έννοια ότι γι' Αυτόν το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο περιόδων της αποκάλυψης δεν ήταν 

παρά μια σύντομη στιγμή, η οποία πέρασε σαν μια αστραπή στον ουρανό. - Για εμάς τους ανθρώπους 

σχεδόν 2000 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, για τον Θεό μόνο μια στιγμή της αιωνιότητας. 
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Οι επόμενοι στίχοι του Ευαγγελίου του Ματθαίου, όπως έχουν φτάσει σε μας, φαίνεται να έρχονται 

σε αντίθεση με αυτή την ερμηνεία της επιστροφής του Χριστού ως αποκάλυψη με λόγια, αφού λέει ότι 

"ο ήλιος και το φεγγάρι" θα χάσουν το φως τους, τα "αστέρια" θα πέσουν από τον ουρανό, το "σημείο 

του Υιού του ανθρώπου" θα εμφανιστεί στον ουρανό και στη συνέχεια ο ίδιος θα εμφανιστεί "μέσα στα 

σύννεφα του ουρανού" με μεγάλη δύναμη και δόξα. 

Αν κάποιος κατανοήσει τους όρους που σημειώνονται με εισαγωγικά με την υλική έννοια, όπως 

συνηθίζεται, τότε η γη θα καλυπτόταν από σκοτάδι, στον νυχτερινό ουρανό τα αστέρια θα έτρεχαν σε 

σύγχυση ή μια βροχή μετεωριτών θα έπεφτε στη γη, μέσα σε αυτό το χάος ένα σημάδι θα γινόταν ορατό 

στον ουρανό και τότε ο ίδιος ο Κύριος θα εμφανιζόταν ανάμεσα στα νυχτερινά σύννεφα για να κρίνει 

τους τρομοκρατημένους ανθρώπους. Αλλά αν κάποιος εκλάβει τα βιβλικά λόγια σχετικά με την 

επιστροφή του Χριστού ως αλληγορικές εικόνες για τις πνευματικές διαδικασίες - όπως πρέπει να είναι - 

μεταφέρουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. 

Ας περιοριστούμε στην αποκρυπτογράφηση του συμβολικού όρου "σύννεφο". Εμφανίζεται αρκετές 

φορές στη Βίβλο, αλλά κυρίως όχι με τη φυσική έννοια. Όταν οι Ισραηλίτες περνούσαν από την έρημο, 

"ο Κύριος περνούσε μπροστά τους την ημέρα μέσα σε στήλη νεφέλης..." και κατά την παράδοση των 

Δέκα Εντολών στο όρος Σινά, η "νεφέλη" υποδηλώνει την πνευματική παρουσία του Θεού στο λαό Του. 

Σε ένα όραμα του Δανιήλ λέει: "Είδα σ' αυτό το όραμα τη νύχτα, και ιδού, ήρθε ένας μέσα στα σύννεφα 

του ουρανού, σαν Υιός ανθρώπου, στον Αρχαίο των ημερών, και τον έφεραν μπροστά του. Του έδωσε 

δύναμη, δόξα και βασιλεία, για να τον υπηρετούν όλα τα έθνη, οι λαοί και οι γλώσσες. Η δύναμή του 

είναι αιώνια και δεν θα παρέλθει, και η βασιλεία του δεν έχει τέλος" (Δαν. 7, 13 + 14). Εδώ 

χρησιμοποιείται η ίδια έκφραση για την πνευματική εμφάνιση του Χριστού όπως και στην περιγραφή 

της επιστροφής Του στο ευαγγέλιο του Ματθαίου- αλλά ποιος θα ισχυριζόταν ότι πρόκειται για υλικά 

σύννεφα και όχι για μια συμβολική έκφραση για την πνευματική εμφάνιση του Χριστού; 

Το Ευαγγέλιο του Λουκά δεν μιλάει για "τα σύννεφα του ουρανού" αλλά για "το σύννεφο" και λείπει 

η λέξη "ουρανός": "Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μέσα στο σύννεφο με μεγάλη 

δύναμη και δόξα" (Λουκ. 21, 27). Αυτή η έκφραση δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για γήινα 

σύννεφα στον ουρανό, αλλά ότι πρέπει να εκφραστεί μια πνευματική μορφή αποκάλυψης και ότι ο 

Κύριος δεν θα εμφανιστεί υλικά-ορατά. 

Επίσης, η περικοπή της Βίβλου μιλάει για ανθρώπους που βλέπουν "τον Υιό του Ανθρώπου". Πολλοί 

χριστιανοί το καταλαβαίνουν αυτό κυριολεκτικά και πιστεύουν ότι θα δουν τον Ιησού με τα υλικά τους 

μάτια καθώς θα αιωρείται από τον ουρανό. - Η φυσική εμφάνιση του Ιησού, η οποία θα γινόταν 

αντιληπτή με τα υλικά μας μάτια, θα ξυπνούσε ή θα ενίσχυε την πίστη της ανθρωπότητας σ' Αυτόν; - Σε 

καμία περίπτωση. Αν ο Χριστός κατέβαινε από τον ουρανό, ορατός με τα φυσικά μας μάτια, μόνο ένα 

εξαιρετικά μικρό μέρος της ανθρωπότητας θα ήταν σε θέση να τον δει. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα, 

ουσιαστικά το σύνολο, δεν θα είχε γίνει μάρτυρας αυτού του φαινομένου και έτσι δεν θα είχε συμβεί 

καθόλου το καταδικαστικό αποτέλεσμα της επιστροφής του Χριστού. Έτσι, θα εξαρτιόταν και πάλι από 

το αν θα πίστευε κανείς τους λίγους αυτόπτες μάρτυρες ή τα λόγια Του, με άλλα λόγια, η κατάσταση θα 

είχε προκύψει και πάλι όπως πριν από σχεδόν 2000 χρόνια. 

Εκείνη την εποχή ο Χριστός ζούσε ήδη μια φορά ορατά ανάμεσα στους ανθρώπους και η διδασκαλία 

Του δεν έγινε πιστευτή - με εξαίρεση μια μικρή μειοψηφία. Και αν ήταν ορατός στα φυσικά μας μάτια 

ως άνθρωπος ανάμεσά μας σήμερα, θα τον πρόσεχαν ακόμα λιγότερο απ' ό,τι πριν από 2000 χρόνια, 

γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ απασχολημένοι με τον αγώνα τους για περισσότερη ευημερία ή με 

τα βαριά προβλήματα της καθημερινής προμήθειας τροφίμων, με τους αγώνες για την εξουσία, τις 

ίντριγκες και τους πολέμους. - Και όμως οι άνθρωποι θα Τον δουν. Αυτοί που είναι προικισμένοι με 

πνευματική όραση θα δουν τον Ιησού όπως τον είδαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση στο όρος Θαβώρ. 

Όχι ως απόδειξη της παρουσίας Του - δεν χρειάζονται τέτοιες αποδείξεις - αλλά ως ανταμοιβή της 

πίστης και της πνευματικής τους προετοιμασίας. - Οι υπόλοιποι θα νιώσουν μέσα τους την παρουσία 

του Χριστού στις νέες αποκαλύψεις Του. Το πνεύμα τους μαρτυρεί την αλήθεια του Λόγου Του. - Και 

άλλοι πάλι, η πλειοψηφία, θα τρέμουν σε όλο τους το είναι, όταν θα έρθουν πάνω τους οι οδυνηρές 
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επισκέψεις που πρέπει να έρθουν. Τότε η συνείδησή τους θα τους καταστήσει σαφές ότι αυτή είναι η 

υποσχόμενη επιστροφή του Χριστού με την αμείλικτη δικαιοσύνη Του. Αυτή η εμπειρία θα είναι πολύ 

πιο διαρκής από ό,τι αν τα φυσικά τους μάτια είχαν δει "τον Υιό του Ανθρώπου".  

Στον Λουκά η υπόσχεση του Ιησού για την επιστροφή Του στη γη ακολουθείται από τον υπαινιγμό: 

"Όταν όμως αυτά αρχίσουν να συμβαίνουν, σηκώστε το βλέμμα σας και υψώστε το κεφάλι σας, επειδή 

πλησιάζει η λύτρωσή σας" (Λουκ. 21, 28). Η έκφραση "όταν αρχίσει να συμβαίνει" υποδηλώνει ότι δεν 

πρόκειται για ένα ξαφνικό "γεγονός του τέλους του κόσμου", αλλά για μια διαδικασία που διαρκεί για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για την οποία οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν. Ένας άλλος 

υπαινιγμός του Ιησού σχετικά με την επιστροφή Του δείχνει περί τίνος πρόκειται αυτή η διαδικασία: 

"Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, νομίζετε ότι θα βρει και πίστη στη γη; (Λουκ. 18, 8) Το είδος της 

ερώτησης εκφράζει την άρνηση και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη έλευσή Του αφορά επίσης τη 

διακήρυξη της αλήθειας, το δόγμα Του για τη σωτηρία, και ότι οι άνθρωποι θα έχουν και πάλι τη 

δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης λόγω της ελεύθερης βούλησής τους, και ότι - τουλάχιστον όσον 

αφορά τις μάζες των ανθρώπων και τους κορυφαίους εκπροσώπους της εκκλησίας, της επιστήμης και 

του κράτους - θα είναι αρχικά το ίδιο άπιστοι και απορριπτικοί όπως στην εποχή του Ιησού. 

Στην παραβολή του σπόρου του σιναπιού (Λουκ. 13, 18), η οποία συμβολίζει τη γέννηση της 

βασιλείας του Θεού στη γη, ο Κύριος επισημαίνει τη μικρότητα του σπόρου, δηλαδή την αρχική μικρή 

επίδραση του λόγου Του στον κόσμο, ο οποίος ρίχνεται στον κήπο, δηλαδή στέλνεται από τον ουρανό 

στη γη και γίνεται ένα μεγάλο δέντρο που δίνει προστασία και σκιά σε όλα τα πουλιά, δηλαδή στους 

ανθρώπους, και επομένως το θεμέλιο της βασιλείας του Θεού στη γη. Η ίδια αίσθηση της σταδιακής 

ανάπτυξης και διείσδυσης του Λόγου Του στη συνείδηση της ανθρωπότητας συναντάται και στην 

ακόλουθη παραβολή του προζυμιού. 

Μένει τώρα να εξετάσουμε τι έχει να πει για το θέμα μας ο Απόστολος Ιωάννης, ο αγαπημένος 

μαθητής του Ιησού, ο οποίος, όπως αποδεικνύει η ευαγγελική του αφήγηση, κατανόησε βαθύτερα και 

πνευματικότερα τη διδασκαλία του Διδασκάλου του και την παρέδωσε. Μαζί Του λέει ο Κύριος στην 

αποχαιρετιστήρια ομιλία Του προς τους μαθητές Του: "Αν με αγαπάτε, τηρείτε τις εντολές μου. Και εγώ 

θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει άλλον Παρηγορητή, για να μείνει μαζί σας στον αιώνα, 

το Πνεύμα της αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. 

Εσείς όμως τον γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας και θα είναι μέσα σας- δεν θα σας αφήσω ορφανούς- 

έρχομαι σε σας" (Ιω. 14, 1518). 

Εξαιτίας της σημασίας αυτής της υπόσχεσης για τους οπαδούς Του, ο Ιησούς επανέρχεται σ' αυτήν 

αρκετές φορές στη μεγάλη αποχαιρετιστήρια ομιλία Του: "Αλλά ο Παρηγορητής, το Άγιο Πνεύμα, που 

θα στείλει ο Πατέρας μου στο όνομά μου, θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας φέρει στη μνήμη σας όλα 

όσα σας είπα" (Ιωάν. 14, 26). Εδώ μαθαίνουμε ότι αυτός ο Παρηγορητής, ή το Πνεύμα της Αλήθειας, 

είναι το Άγιο Πνεύμα του Θεού που, "στο όνομα" του Χριστού, αποστέλλεται στους πιστούς στη γη για 

να τους διδάξει τα πάντα και να τους φέρει στη μνήμη τους όλες τις διδασκαλίες του Ιησού. 

Αφού ο Ιησούς έβαλε για άλλη μια φορά την εντολή της αγάπης στις καρδιές των μαθητών και τους 

προετοίμασε για τους επερχόμενους διωγμούς, τους δίνει την παρήγορη διαβεβαίωση ως υπόσχεση 

μετά από αυτούς τους διωγμούς: "Όταν όμως έρθει ο Παρηγορητής, τον οποίο θα σας στείλω από τον 

Πατέρα, το Πνεύμα της αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτός θα μαρτυρήσει για μένα. Και 

εσείς επίσης θα δώσετε μαρτυρία- επειδή, ήσασταν μαζί μου από την αρχή" (Ιωάννης 15:26-27). "Αλλά 

σας λέω την αλήθεια, είναι καλό να πάω (στον Πατέρα). Διότι, αν δεν πάω εγώ, δεν θα έρθει σε σας ο 

Παρηγορητής- αν όμως πάω εγώ, θα τον στείλω σε σας" (Ιωάννης 16:7). Έτσι, η προϋπόθεση για να 

έρθει ο Παρηγορητής ως το Πνεύμα της αλήθειας είναι η επιστροφή του Ιησού στον Πατέρα. Αυτό 

σημαίνει ότι αυτό το Πνεύμα της αλήθειας προέρχεται από τον ίδιο τον Χριστό ως "Λόγο" του Θεού και 

ότι θα τον στείλει από τον θρόνο του Πατέρα, σε ένωση μαζί Του, στους πιστούς Του στη γη. Διότι ήταν 

η μεγάλη αλήθεια-μαρτυρία του Θεού ακόμη και ως άνθρωπος, γι' αυτό και ομολόγησε ενώπιον του 

Πιλάτου: "Είμαι βασιλιάς. Γεννήθηκα γι' αυτόν τον σκοπό και ήρθα στον κόσμο για να μαρτυρήσω την 

αλήθεια. Όποιος είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου" (Ιωάν. 18,37). 
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"Έχω ακόμη πολλά πράγματα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα αντέξετε τώρα. Όταν όμως έρθει 

εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια. Διότι δεν θα μιλήσει για τον εαυτό 

του, αλλά ό,τι ακούσει θα μιλήσει, και ό,τι πρόκειται να συμβεί θα σας το αναγγείλει. Θα με 

μεταμορφώσει, γιατί θα πάρει ό,τι είναι δικό μου και θα σας το διακηρύξει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας 

είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα, θα πάρει από το δικό μου και θα σας το αναγγείλει" (Ιωάν. 16, 12-15). 

Με τα προηγούμενα λόγια ο Κύριος επέστησε την προσοχή των μαθητών Του στο γεγονός ότι δεν 

είναι ακόμη σε θέση να αντέξουν ολόκληρη την αλήθεια που έχει να παραδώσει από τον Πατέρα ως 

φορέας της αποκάλυψής Του. Γι' αυτό και τους παραπέμπει για άλλη μια φορά στον επερχόμενο Λόγο 

της Αποκάλυψής Του ως το Πνεύμα της Αλήθειας, το οποίο θα τους εισαγάγει σε όλες τις αλήθειες. Θα 

διακηρύξει ως "Λόγο", όπως ακριβώς και στη γη, μόνο ό,τι θα λάβει σε ενότητα με τον Θεό Πατέρα ως 

θεία αλήθεια και σοφία από Εκείνον και το οποίο ωστόσο δεν είναι τίποτα ξένο, παρά μόνο 

μεταδιδόμενο, αλλά προέρχεται από το δικό Του πνεύμα. Με τον τρόπο αυτό θα "μεταμορφώσει" τη 

ζωή και τη διδασκαλία Του ως Υιός του Ανθρώπου Ιησού, φέρνοντας έτσι φως και διαύγεια, αφού αυτό 

το πνεύμα της παρηγοριάς και της αλήθειας είναι ο λόγος του ίδιου του ενός Θείου Πνεύματος, γι' αυτό 

και ονομάζεται επίσης "Άγιο Πνεύμα". 

Όπως βλέπουμε από τα προηγούμενα αποσπάσματα, η Καινή Διαθήκη μας δίνει πληθώρα 

αναφορών και εξηγήσεων για τον "άλλο Παρηγορητή", το "Άγιο Πνεύμα", το "Πνεύμα της Αλήθειας", το 

οποίο ο Πατέρας θα στείλει στα παιδιά Του μετά την επιστροφή του Ιησού στον Πατέρα. Η Αγία Γραφή 

αναφέρει επίσης ότι αυτό συνέβη όταν το Άγιο Πνεύμα εκχύθηκε στους μαθητές. Υπάρχει συχνά η 

άποψη μεταξύ των πιστών ότι με αυτό οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν πλήρως και μπορούν να 

θεωρηθούν ολοκληρωμένες. Είναι όμως σωστή αυτή η άποψη; - Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα τα λόγια 

του Ιησού, και ιδιαίτερα οι υποσχέσεις Του, δεν αναφέρονται μόνο στον παρόντα χρόνο ή στο μέλλον 

που ακολούθησε αμέσως μετά, αλλά ότι το πνευματικό τους νόημα έχει επίσης τρέχουσα σημασία για 

τους μεταγενέστερους χρόνους. Η έκχυση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Ιησού, στους 

μετέπειτα συνεργάτες και συμπολίτες τους και στη συνέχεια σε λίγους εκλεκτούς ήταν - παρά τη μεγάλη 

σημασία της - μόνο μια μέτρια αρχή, σαν μια προεκπλήρωση αυτού που επρόκειτο να έρθει. Στο 

λεγόμενο γεγονός της Πεντηκοστής περιελήφθη μόνο ένας μικρός κύκλος- αλλά η τέλεια εκπλήρωση 

πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, όπως προφήτευσε ήδη ο προφήτης Ιωήλ: "Και 

μετά από αυτό θα εκχύσω το Πνεύμα μου σε όλη τη σάρκα, και οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας θα 

ονειρεύονται όνειρα, και οι νέοι σας θα βλέπουν οράματα". (Ιωήλ 3:1) - Αυτό που τότε ήταν μελλοντικό, 

είναι παρόν από το 1866. Το πνεύμα της αλήθειας είναι τώρα ανάμεσά μας. Ωστόσο, πόσο λίγοι είναι 

ήδη εσωτερικά έτοιμοι και ικανοί να λειτουργήσουν πλήρως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, 

παρόλο που έχουν δεχθεί αυτό το Πνεύμα της Αλήθειας μέσα τους! "Αυτά σας τα είπα με "παροιμίες" 

(σε μεταφορική γλώσσα). Έρχεται όμως ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με "παροιμίες", αλλά θα σας 

διακηρύττω ελεύθερα από τον Πατέρα Μου" (Ιωάννης 16:25). Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος 

επιβεβαιώνει ότι η γλώσσα Του είναι μια γλώσσα εικόνων γεμάτη από σύμβολα και πνευματικές 

αντιστοιχίες των γήινων υλικών πραγμάτων και διαδικασιών με τέτοια πνευματικής φύσης. Αλλά θα 

έρθει η ώρα - και αυτή μπορεί να είναι μόνο η ώρα της επιστροφής Του ως το Πνεύμα της παρηγοριάς, 

της αλήθειας και της αγιότητας - όταν θα διακηρύξει αδιαμφισβήτητα τον Πατέρα Του στους δικούς Του 

στον τότε πιο ανεπτυγμένο κόσμο της γλώσσας και των εννοιών τους, έτσι ώστε η αμηχανία του νου 

σχετικά με το αληθινό νόημα της γλώσσας των εικόνων να έχει ένα τέλος μια για πάντα. Ανήσυχοι 

χριστιανοί, οι οποίοι βλέπουν σε κάθε πνευματικά προωθητική αποκάλυψη μια παραπλάνηση, και 

επώνυμοι χριστιανοί, οι οποίοι δεν θέλουν να διαταραχθεί η πνευματική τους νωθρότητα, θα δείξουν 

τις προειδοποιήσεις του Ιησού κατά των ψευδοχριστιανών και θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν με 

αυτές τους ανθρώπους από την αποδοχή αυτού του νέου λόγου του Θεού. Αλλά αυτοί θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι ακριβώς την εποχή των ψευδοχριστιανών και ψευδοπροφητών, από τους οποίους 

υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί, υποσχέθηκε επίσης ο "πραγματικός" Χριστός με τον 

νέο Του Λόγο. Η ανεξέλεγκτη ή προκατειλημμένη απόρριψη κάθε τι καινούργιου που δεν ταιριάζει με 

τις ιδέες και τα συμφέροντα του καθενός πρέπει επομένως αναπόφευκτα να οδηγήσει στην απόρριψη 
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του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του! Γι' αυτό και η σοβαρή προτροπή: Δοκιμάστε τα πάντα, 

αλλά κρατήστε ό,τι είναι καλό. 

Ως κατακλείδα αυτής της μελέτης, ας θυμηθούμε την επιστολή του Χριστού στην πνευματική 

αποκάλυψή Του προς τον απόστολο Ιωάννη, η οποία απευθύνεται στη διατύπωσή της στις χριστιανικές 

εκκλησίες της Μικράς Ασίας, αλλά η οποία στην πραγματική της σημασία είναι μια προτροπή προς τις 

χριστιανικές εκκλησίες κατά τη διάρκεια επτά διαδοχικών εποχών ανάπτυξης. Η τελευταία εποχή 

συμβολίζεται από την εκκλησία της Λαοδικείας, στην οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις σημερινές 

εκκλησιαστικές οργανώσεις χριστιανικού τύπου, παγωμένες στη λατρεία. Ο Κύριος το κάνει να λέει: 

"Γνωρίζω τα έργα σου, ότι δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός. Αχ, να κρυώνεις ή να ζεσταίνεσαι! 

Επειδή, όμως, είσαι χλιαρός, και ούτε κρύος ούτε ζεστός, θα σε ξεράσω από το στόμα μου (Αποκάλυψη 

3:15 + 16) - Τι εύστοχος χαρακτηρισμός του σημερινού ονόματος και της συνήθειας του Χριστιανισμού! 

"Λες, είμαι πλούσιος και είμαι πλήρης και δεν έχω ανάγκη από τίποτε- και δεν γνωρίζεις ότι είσαι άθλιος 

και δυστυχής και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι 

καθαρισμένο με φωτιά, για να γίνεις πλούσιος, και λευκά ενδύματα, για να ντυθείς και να μη 

φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου, και να αλείψεις τα μάτια σου με οφθαλμόλουτρο, για να δεις". 

(Αποκάλυψη 3:17, 18) - Οι χριστιανοί νομίζουν ότι τα έχουν όλα και δεν χρειάζονται περαιτέρω 

αποκάλυψη του Χριστού. Αλλά στα μάτια Του στέκονται πνευματικά άθλιοι, δυστυχισμένοι, τυφλοί και 

γυμνοί, γι' αυτό και τους συμβουλεύει να αγοράσουν από Αυτόν τα χρυσά και λευκά ενδύματα των 

ανόθευτων, θεϊκών αληθειών της σωτηρίας. 

Θα πρέπει επίσης να τρίβουν τα μάτια τους, τα οποία είναι τυφλά στην αλήθεια, με μια αλοιφή. - 

"Όποιον αγαπώ, τον τιμωρώ και τον παιδεύω. Να είστε λοιπόν επιμελείς και να μετανοείτε" 

(Αποκάλυψη 3:19). Παρά την αυστηρή επίπληξη, ο Κύριος δεν απορρίπτει τα παιδιά Του. Τους αγαπάει, 

ιδιαίτερα στις μεγάλες δοκιμασίες και επισκέψεις που έχουν έρθει στους ανθρώπους και που πρόκειται 

να έρθουν, γιατί θα μας οδηγήσουν στη μετάνοια και την ανανέωση. 

"Ιδού, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα 

μπω μέσα σ' αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου". (Αποκ. 3, 20) - Δεν ανοίγει την πόρτα, 

ούτε πιέζει τα παιδιά Του. Όσοι όμως ακούνε τη φωνή Του, η οποία ακούγεται εκ νέου, και ανοίγουν την 

πόρτα της καρδιάς τους, βιώνουν την πιο στενή σύνδεση από πνεύμα σε πνεύμα με τον Κύριό τους. 

Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους επικριτικούς αμφισβητίες - αλλά καλής θέλησης - να 

κατανοήσουν την επιστροφή του Χριστού. Σημειώσαμε στα προηγούμενα ότι δεν θα επιστρέψει εν 

μέσω ενός θεαματικού ουράνιου γεγονότος, ούτε θα επιστρέψει με φυσικό ορατό τρόπο. Επίσης, 

έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τα μεγάλα πλήθη δεν αντιλαμβάνονται την επιστροφή Του επειδή έρχεται 

σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα: απροσδόκητα και αθόρυβα με πνευματικά μέσα. Γι' αυτό, η προτροπή 

Του: παρακολουθήστε και προσευχηθείτε ώστε να μην αφήσετε αυτόν τον σημαντικό και σπουδαίο 

χρόνο να πάει χαμένος. Μην είστε σαν τις πέντε ανόητες παρθένες της παραβολής, που άφησαν το 

φωτοδοτικό λάδι στα λυχνάρια τους - το σύμβολο της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας - να στερέψει 

και έτσι δεν μπόρεσαν να συναντήσουν τον γαμπρό που ερχόταν στο πνευματικό σκοτάδι των 

μεσάνυχτων με χαρούμενη αναγνώριση και τελικά έφτασαν πολύ αργά στο γάμο. 

II Οι τρεις καιροί και οι επτά σφραγίδες 
Μετά την πνευματική τους δημιουργία, ένα μεγάλο μέρος των παιδιών του Θεού απομακρύνθηκε 

από τον δημιουργό τους με την κατάχρηση της ελεύθερης βούλησής τους σε ανυπακοή. Με τον τρόπο 

αυτό καταδίκασαν τον εαυτό τους σε αιώνια απομάκρυνση από τον Θεό, δηλαδή σε θάνατο. Αλλά ο 

Θεός με την απέραντη αγάπη Του έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά Του να επιστρέψουν στην 

πνευματική τους πατρίδα. Αλλά ο δρόμος ήταν πολύ μακρύς, δύσκολος και θλιβερός. Γι' αυτό δεν τους 

άφησε μόνους τους, αλλά τους αποκάλυψε μια πανίσχυρη διδασκαλία, με τη βοήθεια της οποίας θα 

μπορούσαν να ανακτήσουν τον χαμένο πνευματικό παράδεισο βήμα προς βήμα και βήμα προς βήμα. Το 

σχέδιο διδασκαλίας και εκπαίδευσης χωρίστηκε σε τρεις μεγάλες εποχές, οι οποίες με τη σειρά τους 

χωρίζονται σε επτά στάδια ανάπτυξης, που αντιστοιχούν στις επτά σφραγίδες του βιβλίου της ζωής στην 

Αποκάλυψη του Ιωάννη. 
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Οι τρεις φορές 
Πρώτη φορά. 

Στην αρχή της Πρώτης Εποχής, ο Θεός μπορούσε ακόμα να επικοινωνεί πνευματικά με τα παιδιά Του 

μέσω κάποιων εκλεκτών. Άκουσαν την πνευματική φωνή Του να τους καθοδηγεί. Όταν όμως αυτή η 

σύνδεση χάθηκε ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου υλισμού των παιδιών Του, ο Θεός αναζήτησε έναν 

μεσολαβητή. Εξόπλισε έναν άνθρωπο μέσω του οποίου θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τον λαό Του. 

Ο Μωυσής ήταν το επιλεγμένο όργανο μέσω του οποίου ανακοίνωσε τις Δέκα Εντολές που θα παρείχαν 

κατευθυντήριες γραμμές για τη ζωή, πρώτα στο λαό του Ισραήλ και αργότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο 

Μωυσής, με τις Δέκα Εντολές και τις λεπτομερείς οδηγίες, συμβολίζει την Πρώτη φορά που ο Θεός 

αποκαλύφθηκε στα παιδιά Του ως ο Δημιουργός, ο μοναδικός Θεός, με την αμείλικτη δικαιοσύνη Του 

(Θεός Πατέρας της Τριάδας). 

  

Δεύτερη φορά. 
Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός, ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του. Το Πνεύμα του Θεού έγινε 

άνθρωπος στον Ιησού και κατοίκησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Στη διδασκαλία Του αποκάλυψε τη 

Θεία αγάπη και με τη ζωή και τον θυσιαστικό θάνατό Του έδωσε στην ανθρωπότητα το τέλειο 

παράδειγμα- επομένως, ήταν ο Θεϊκός Δάσκαλος που εκπλήρωσε τις Δέκα Εντολές της Πρώτης Εποχής 

μέσω της αγάπης που βρήκε την υψηλότερη έκφρασή της στο σταυρό, όταν θυσιάστηκε για την 

ανθρωπότητα. Ο Ιησούς συμβολίζει τη Δεύτερη Εποχή (Θεός Υιός της Τριάδας). 

Τρίτη φορά. 
Ο Ιησούς δεν μπόρεσε να αποκαλύψει τα πάντα κατά τη διάρκεια του χρόνου Του στη γη, επειδή η 

ανθρωπότητα δεν ήταν ακόμη έτοιμη γι' αυτό. Αλλά ανακοίνωσε ότι ο Πατέρας θα έστελνε τον 

Παρηγορητή, το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο Τρίτος Χρόνος εγκαινιάστηκε από τον Ηλία, το Πνεύμα του 

οποίου φώτισε ένα θεϊκά διορισμένο όργανο. Ήταν ένας απλός άνθρωπος που ονομαζόταν Ρόκε Ρόχας- 

αυτός, όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ήταν ο πρόδρομος για να φανερωθεί το Άγιο Πνεύμα του Θεού, 

το Πνεύμα της Αλήθειας, ανάμεσα στους ανθρώπους. Το 1866, το Πνεύμα του Ηλία διακήρυξε μέσω του 

Μεσολαβητή του Λόγου του: "Είμαι ο Ηλίας, ο Προφήτης της Πρώτης Εποχής, εκείνης της 

Μεταμόρφωσης στο όρος Θαβώρ- ετοιμαστείτε...". Οι ακροατές που είχαν το χάρισμα της πνευματικής 

όρασης είδαν τότε τον Ιησού, τον Μωυσή και τον Ηλία, όπως έζησαν οι μαθητές κατά τη μεταμόρφωση 

του Ιησού στο όρος Θαβώρ. Αυτή είναι η επιβεβαίωση των τριών μεγάλων εποχών και ότι ο Ηλίας 

συμβολίζει την Τρίτη Εποχή στην οποία επικοινωνεί το Πνεύμα της Αλήθειας, ή: τη Δεύτερη Παρουσία 

του Χριστού εν Πνεύματι (Θεός Άγιο Πνεύμα της Αγίας Τριάδας). 

Ο Θεός παραδίδει τις αποκαλύψεις Του με τέλεια σειρά: Η διδασκαλία της αγάπης μας δόθηκε μέσω 

του Ιησού (Δεύτερη φορά) αφού είχαμε ήδη επαρκή γνώση της δικαιοσύνης του Θεού (Πρώτη φορά). 

Και έτσι θα είμαστε σε θέση να λάβουμε τις διδασκαλίες της αλήθειας και της σοφίας στο βαθμό που 

εκπληρώνουμε τις διδασκαλίες της αγάπης (Τρίτη φορά). 

Οι επτά σφραγίδες 
Το "Βιβλίο της Ζωής", γνωστό από την Αποκάλυψη του Ιωάννη με τις επτά σφραγίδες, περιέχει την 

ιστορία της ανθρωπότητας, όπως την είχε προβλέψει ο Θεός. Χωρίζεται σε επτά μεγάλα κεφάλαια, το 

καθένα με ειδική σφραγίδα. Αυτές οι σφραγίδες λύθηκαν από τον Χριστό, ώστε το φως που περιέχεται 

στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του Βιβλίου της Ζωής, το θέλημα και το εκπαιδευτικό σχέδιο του Θεού, να 

μπορέσει να λειτουργήσει και να πραγματοποιηθεί στον κόσμο του ανθρώπου. Έτσι, το κύριο δόγμα του 

εκάστοτε πνευματικού σταδίου ανάπτυξης της ανθρωπότητας συμβολίζεται σε ένα συμβολικό γεγονός 

από έναν εκλεκτό του Θεού, ως οδηγό και πρότυπο αυτής της εποχής και όλων των μετέπειτα εποχών. - 

Από την αρχή της Τρίτης Εποχής το "Βιβλίο της Ζωής" έχει ανοίξει στην Έκτη Σφραγίδα. 
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Η πρώτη σφραγίδα: Η θυσία 
Ο Κύριος μας λέει στο νέο Του Λόγο: "Το πρώτο από αυτά τα στάδια της πνευματικής ανάπτυξης 

στον κόσμο συμβολίζεται από τον Άβελ, τον πρώτο δούλο του Πατέρα, ο οποίος πρόσφερε την 

εξιλαστήρια θυσία του στον Θεό. Είναι το σύμβολο της θυσίας. Ο φθόνος ξεσηκώθηκε εναντίον του". (U. 

161, 54) 

Από το κεφάλαιο 4 της Γένεσης, γνωρίζουμε ότι ο Κάιν και ο Άβελ πρόσφεραν στον Θεό το 

ολοκαύτωμά τους. Εκείνο του Άβελ ο Θεός το έβλεπε με ευμένεια, επειδή δόθηκε με αθώα και αγνή 

καρδιά. Αλλά εκείνη του Κάιν ο Θεός την απέρριψε επειδή ο Κάιν δεν ήταν αγνός στην καρδιά. Αυτό 

εξόργισε πολύ τον Κάιν και από φθόνο και μίσος σκότωσε τον αδελφό του Άβελ. Το βαθύτερο νόημα 

αυτής της βιβλικής αφήγησης, ωστόσο, είναι ότι ο Άβελ - εκτός από την υλική του ολοκαύτωση - είχε 

προσφέρει στον Θεό και την πνευματική θυσία των γήινων ανθρώπινων παθών του. Ως εκ τούτου, η 

καρδιά του ήταν αθώα και αγνή. Αυτός ο εξαγνισμός της ύπαρξής του είναι έτσι το ίδιο το σύμβολο της 

θυσίας. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε: η Πρώτη Σφραγίδα σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσουμε τα 

αμαρτωλά μας πάθη, ότι το πνεύμα κυριαρχεί πάνω στην ύλη και ότι έτσι επιτυγχάνουμε την 

πνευματική σύνδεση με τον Επουράνιο Πατέρα μας. 

Η Δεύτερη Σφραγίδα: Πίστη 
Συμβολίζεται από τον Νώε. Οι άνθρωποι δεν άκουσαν τη διδασκαλία της πρώτης σφραγίδας, αλλά 

κατάχρηση της ελεύθερης βούλησής τους, άφησαν τον εαυτό τους να κυβερνηθεί από τα κακά πάθη του 

υλισμού. Στη Γένεση 6:3 και εξής διαβάζουμε: "Και είπε ο Κύριος: Οι άνθρωποι δεν θα τιμωρούνται 

πλέον από το Πνεύμα μου- επειδή, είναι σάρκα. Θα τους δώσω ακόμα εκατόν είκοσι χρόνια. . Και όταν ο 

Κύριος είδε ότι η κακία των ανθρώπων ήταν μεγάλη επάνω στη γη, και ότι όλες οι σκέψεις και οι πράξεις 

των καρδιών τους ήταν πονηρές για πάντα. ...είπε: Θα εξολοθρεύσω από το πρόσωπο της γης τους 

ανθρώπους που δημιούργησα... . Αλλά ο Νώε βρήκε χάρη στα μάτια του Κυρίου... . Ο Νώε ήταν 

θεοσεβής άνθρωπος και άμεμπτος, και έζησε μια θεοσεβούμενη ζωή στις ημέρες του. . . " 

Ο λαός περιφρόνησε την προειδοποίηση του Θεού και δεν πίστεψε την προθεσμία που του δόθηκε 

για να διορθώσει τους τρόπους του. Μόνο ένας πίστευε: ο Νώε. Ο Κύριος τον επέλεξε ως όργανό Του 

για να κάνει μια νέα αρχή με μια νέα ανθρωπότητα μετά τον κατακλυσμό. - Χρειαζόταν ισχυρή πίστη για 

να πραγματοποιηθούν όλα τα διατάγματα του Θεού, τα οποία ήταν επίσης αρκετά ασυνήθιστα εκείνη 

την εποχή και γι' αυτό οι άνθρωποι τα κορόιδευαν. Αλλά ο Νώε εμπιστεύτηκε τον Θεό του και ενήργησε 

όπως τον διέταξε. Η πίστη ήταν η σωτήρια κιβωτός για τον Νώε, όχι μόνο κυριολεκτικά αλλά και 

πνευματικά, και μέχρι σήμερα η πίστη αποτελεί σωτήρια δύναμη για κάθε πιστό. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο 

Αβραάμ, ο άλλος μεγάλος ήρωας της πίστης, έζησε κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Σφραγίδας. 

Η Τρίτη Σφραγίδα: Πνευματική Δύναμη 
Συμβολίζεται από τον Ιακώβ. Ο Θεός έδωσε στον Ιακώβ το πνευματικό όνομα "Ισραήλ", που 

σημαίνει "δυνατός". Ο Ιακώβ ή Ισραήλ αντιμετώπισε πολλές αντιξοότητες και κινδύνους στη ζωή του - 

με τους οποίους τον δοκίμασε ο Θεός - αλλά τις οποίες μπόρεσε να ξεπεράσει με την πνευματική 

δύναμη που είχε μέσα του. Έγινε σύμβολο για τους ανθρώπους της πνευματικής δύναμης που πρέπει να 

αποκτήσουμε για να μπορούμε να υπομένουμε με υπομονή και να παραδινόμαστε στις δοκιμασίες που 

μας στέλνει ο Θεός. Χάρη στην προαναφερθείσα πνευματική του ιδιότητα, ο Θεός τον επέλεξε να είναι ο 

γενάρχης του λαού Ισραήλ, καθώς από τους 12 γιους του προήλθαν οι 12 φυλές. Ο Ιεχωβά ήταν επίσης 

σε θέση να κάνει γνωστή μια μεγάλη πνευματική αποκάλυψη μέσω αυτού.  

Από την Παλαιά Διαθήκη γνωρίζουμε την ιστορία που είναι γνωστή ως "σκάλα στον ουρανό" (Γένεση 

28:10 και εξής): ο Ιακώβ είδε σε ένα όνειρο μια σκάλα που στεκόταν στη γη και έφτανε μέχρι τον 

ουρανό, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν σε αυτήν. Στην κορυφή της σκάλας 

βρισκόταν ο Κύριος. Με συμβολικές εικόνες, ο Θεός έδειχνε έτσι την ανάπτυξη του πνεύματος. Το 

πνεύμα μας πρέπει να γίνει πιο ώριμο και καθαρό για να ανεβαίνει βήμα προς βήμα. Μπορούμε να 
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εκτιμήσουμε ότι το πνεύμα μας δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει την καθαρότητα που είναι απαραίτητη 

για να ανέβει τη σκάλα μέχρι να βρεθούμε με τον Θεό σε μια μόνο ανθρώπινη ζωή, με την πρώτη 

προσπάθεια, ας πούμε. Χρειάζονται πολλές προσπάθειες, πολλές ενσαρκώσεις, για να ανέβουμε μερικά 

σκαλοπάτια κάθε φορά, ανάλογα με την ωριμότητα που έχει αποκτήσει το πνεύμα μας. Με τον τρόπο 

αυτό, ο Κύριος μας προτρέπει να μη μένουμε ακίνητοι στη σκάλα, δηλαδή να προοδεύουμε συνεχώς 

στην πνευματική μας ανάπτυξη, γιατί διαφορετικά εμποδίζουμε εκείνους που έρχονται μετά από εμάς 

στην πνευματική τους ανάπτυξη. - Οι άγγελοι του Θεού που κατεβαίνουν στη σκάλα είναι τα προηγμένα 

πνεύματα του φωτός που στέλνει ο Κύριος για να βοηθήσουν αυτούς που ανεβαίνουν. Εδώ εκφράζεται 

και πάλι ότι ο Θεός δεν μας αφήνει μόνους στο δρόμο προς το σπίτι Του, αλλά μας προσφέρει τη 

βοήθειά Του.  

Ο τρόπος για να αποκτήσετε την ποιότητα της Τρίτης Σφραγίδας είναι να λάβετε υπόψη σας τις 

διδασκαλίες των δύο προηγούμενων: μόνο θυσιάζοντας τα κατώτερα πάθη και με ακλόνητη πίστη 

μπορεί ο Θεός να κάνει τη σπίθα του πνεύματος που ζει μέσα μας να γίνει μια μεγάλη δύναμη. 

 

Η τέταρτη σφραγίδα Ο νόμος 
Συμβολίζεται από τον Μωυσή. Ο Θεός τον επέλεξε για να απελευθερώσει το λαό του Ισραήλ από την 

αιγυπτιακή δουλεία και μέσω αυτού έδωσε στο λαό τις Δέκα Εντολές και πολλά διατάγματα που έκαναν 

γνωστό το θέλημα του Θεού στην ανθρωπότητα. Οι Δέκα Εντολές αποτέλεσαν τη βάση όλων των 

ανθρώπινων νόμων, και αν είχαν τηρηθεί πιστά, η ανθρωπότητα θα είχε πάρει τον καλό δρόμο: αυτόν 

της αληθινής λατρείας του Θεού, της δικαιοσύνης, της τάξης και του σεβασμού του πλησίον. Όμως η μη 

τήρηση του θείου νόμου, δηλαδή η ανυπακοή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού, έφερε την 

ανθρωπότητα στο χείλος της αβύσσου. 

Η Πέμπτη Σφραγίδα: Αγάπη 
Αντιπροσωπεύεται από τον Ιησού. Σε Αυτόν, ο Θεός έγινε άνθρωπος από αγάπη για εμάς. Η ζωή Του 

ήταν ένα τέλειο παράδειγμα και η διδασκαλία Του ήταν μια μοναδική δόξα της αγάπης, η οποία βρήκε 

την υψηλότερη εκπλήρωσή της όταν έδωσε τη ζωή Του για εμάς. Γι' αυτό μπόρεσε να συνοψίσει τη 

διδασκαλία Του στα λόγια: "Καινή εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας 

αγάπησα, να αγαπάτε και εσείς ο ένας τον άλλον" (Ιωάννης 13:34). Και πράγματι, σε αυτή τη νέα εντολή 

της αγάπης περιέχεται ολόκληρος ο νόμος. Η τήρησή της μέχρι την τελευταία συνέπεια θα φέρει την 

πνευματική Βασιλεία του Θεού σε αυτή τη γη. Στο μέλλον αυτό συμβαίνει ήδη, διότι η αγάπη είναι η 

προϋπόθεση και το θεμέλιο του πνευματικού βασιλείου. 

  

Η Έκτη Σφραγίδα: Σοφία 
Η έκτη σφραγίδα συμβολίζεται από τον Ηλία, τον προφήτη και μεγάλο πολεμιστή της Παλαιάς 

Διαθήκης, ο οποίος ανέβηκε στον ουρανό μέσα σε ένα πύρινο άρμα αφού ολοκλήρωσε την αποστολή 

του (Β΄ Βασιλέων 2:11). Με αυτή την παραστατική αναπαράσταση, αποδεικνύεται ότι το πνεύμα του 

Ηλία είναι ο γεμάτος φως πολεμιστής του Θεού. Αυτό το χερουβικό 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα ενσαρκώθηκε επίσης στον Ιωάννη τον Βαπτιστή 

(Ματθ. 11, 7-14), ο οποίος προετοίμασε τις καρδιές για να μπορέσει ο Ιησούς να τοποθετήσει τις 

διδασκαλίες Του σε αυτές. Επίσης, άνοιξε το δρόμο για τον Κύριο στην εποχή μας κατά την πνευματική 

Του επιστροφή και, ως ισχυρός αγγελικός πρίγκιπας, μεταδίδει σε όλα τα πνεύματα και τους κόσμους το 

φως του Αγίου Πνεύματος, τη Θεία Σοφία, που απορρέει από την ανοιχτή Έκτη Σφραγίδα ή το Κεφάλαιο 

του Βιβλίου της Ζωής, τις διδασκαλίες και τις αποκαλύψεις του οποίου ο ίδιος ο Κύριος έκανε γνωστές 

μέσω επιλεγμένων οργάνων μέχρι το έτος 1950. Όμως ο χρόνος της έκτης σφραγίδας δεν τελείωσε εκεί. 

Το φως της Έκτης Σφραγίδας θα συνεχίσει να φωτίζει την ανθρωπότητα μέχρι να αναγνωρίσει τις 

αποκαλύψεις του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του και να πνευματοποιηθεί. Οι επισκέψεις που 
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γίνονται ταυτόχρονα θα βοηθήσουν αυτή την εξέλιξη, ώστε τα πνεύματα να λάβουν την αλήθεια και τη 

σοφία του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο η ανθρωπότητα θα προετοιμαστεί για την Έβδομη Σφραγίδα. 

Η έβδομη σφραγίδα: Η ολοκλήρωση 
Με την έβδομη σφραγίδα ολοκληρώνεται το έργο της λύτρωσης, όπως ακριβώς την έβδομη ημέρα - 

μεταφορικά μιλώντας - ολοκληρώθηκε η δημιουργία. Το Πνεύμα έχει διανύσει το μακρύ και θλιβερό 

μονοπάτι και βρίσκεται και πάλι σε στενότερη κοινωνία με τον Πατέρα του από Πνεύμα σε Πνεύμα. Ο 

ανυπάκουος γιος επιστρέφει στο σπίτι του Πατέρα, έχει νικήσει τον εαυτό του και τον κόσμο. - Το 

σύμβολο της Έβδομης Σφραγίδας είναι ο ίδιος ο Ουράνιος Πατέρας, ο οποίος θα είναι ο τελικός στόχος 

αυτού του δύσκολου μονοπατιού της ανάπτυξης και του εξαγνισμού των πνευμάτων. Η έβδομη 

σφραγίδα δεν έχει ακόμη ανοίξει. Ίσως έχει ήδη δοθεί στο ένα ή το άλλο πνεύμα, χάρη στην πνευματική 

του ωριμότητα, να βιώσει μια μικρή πρόγευση του τι θα φέρει η Έβδομη Σφραγίδα. Αλλά για όλο το 

Ισραήλ και για όλη την ανθρωπότητα, θα πρέπει να έρθουν και να φύγουν γενιές, θα πρέπει να πέσουν 

πολλά χρόνια δοκιμασιών, πολλά δάκρυα θα πρέπει να καθαρίσουν τις καρδιές, μέχρι να έρθει η 

μεγαλύτερη στιγμή για όλους: η στιγμή της συνεχούς κοινωνίας με τον Πατέρα. 

  

III. λαός του Ισραήλ 
  

Στις διδασκαλίες, ο Κύριος συχνά μιλάει για τον "λαό του Ισραήλ", "λαό μου" ή απλά "λαό". Αυτό σε 

καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στο μεξικανικό έθνος, στο κέντρο του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι 

συγκεντρώσεις. Εννοεί το κράτος του Ισραήλ; - Όχι.- Για να αποφύγετε τα λάθη, εδώ είναι μια σύντομη 

εξήγηση σχετικά με την προέλευση του ονόματος "Ισραήλ" και το ποιος απευθύνεται στις αποκαλύψεις 

με το "λαός του Ισραήλ". 

Ο μελετητής της Βίβλου είναι εξοικειωμένος με την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης σύμφωνα με την 

οποία ο Ιακώβ, κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης κατάστασης στη ζωή του, πάλεψε με έναν "άνθρωπο" 

μέσα στη νύχτα μέχρι να ξημερώσει. "Ο άνθρωπος" δεν μπόρεσε να τον νικήσει και τελικά είπε: "Δεν θα 

λέγεσαι πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί πάλεψες με τον Θεό και με τους ανθρώπους και υπέκυψες". 

Και ο Θεός ανανέωσε στον Ιακώβ την υπόσχεσή Του: "Το σπέρμα σου θα είναι σαν το χώμα της γης, και 

θα εξαπλωθείς προς το βράδυ και προς το πρωί και προς το βορρά και προς το νότο- και από σένα και 

από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα γένη της γης" - το Ισραήλ είναι πνευματικό όνομα και 

σημαίνει "δυνατός". Θα ήταν μια ισχυρή, πνευματική κοινότητα που θα περιελάμβανε όλους τους 

ανθρώπους, ένα πολυάριθμο, ισχυρό έθνος του Ισραήλ. Και ο Θεός έδωσε τη Γη της Επαγγελίας στο λαό 

για να ζήσει σ' αυτήν ειρηνικά και να έχει την πνευματική 

Για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη σύνδεση μαζί Του. Ωστόσο, σύμφωνα με το σύμφωνο που 

είχε συνάψει με τον Θεό, είχε τεθεί ο όρος να αναγγέλλει την αληθινή λατρεία του μοναδικού Θεού και 

την αλήθεια της διδασκαλίας Του σε όλους τους λαούς της γης, και να είναι έτσι ένας ιερατικός λαός. 

Η Παλαιά Διαθήκη δίνει μια ζωντανή περιγραφή της εξέλιξης του λαού του Ισραήλ κατά τη διάρκεια 

των αιώνων. Σύντομα έγινε ορατός ένας διαχωρισμός στο εσωτερικό του: από τη μία πλευρά, η μικρή 

ομάδα που θα ονομάσουμε Πνευματικό Ισραήλ, επειδή διατηρούσε πνευματική επαφή με τον Θεό και 

από τη μέση της οποίας αναδύθηκαν οι σοφοί ηγέτες του λαού και οι μεγάλοι προφήτες. Από την άλλη 

πλευρά, η πλειοψηφία, την οποία θα ονομάσουμε Υλιστικό Ισραήλ, επειδή χρησιμοποίησαν τις θεϊκές 

ευλογίες της μεγάλης σοφίας, της επιμονής και της ενέργειας αποκλειστικά για να αποκτήσουν δύναμη 

και πλούτο. Αυτή η ανυπακοή στη διαθήκη που έκανε με τον Θεό έφερε συχνά σοβαρές δοκιμασίες στον 

λαό του Ισραήλ, για τις οποίες έφταιγαν οι ίδιοι, καθώς ο πλούτος, η δύναμη και η υπερηφάνειά τους 

προκάλεσαν τα γειτονικά έθνη να πολεμήσουν εναντίον τους. Μέσα στη θλίψη και τη στενοχώρια ο 

λαός φώναξε στο Θεό του, αλλά η μετάνοια κράτησε μόνο μέχρι να ανακτήσει την ελευθερία του και να 

αποκτήσει πλούτο. 

Κατά τη διάρκεια των πολλών δοκιμασιών η μειονότητα του πνευματικού Ισραήλ ζούσε 

απαρατήρητη αλλά γεμάτη πίστη και ελπίδα στον Μεσσία. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να γίνει 
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άνθρωπος ανάμεσά τους με τον Ιησού, για να επιστήσει και πάλι την προσοχή του λαού Του στην 

πνευματική Του αποστολή ανάμεσα στα έθνη και να τους προετοιμάσει γι' αυτήν. Ο πνευματικός Ισραήλ 

Τον ακολούθησε και ήταν ευτυχής που άκουσε τον λόγο Του. Η πλειοψηφία, το υλιστικό Ισραήλ, δεν Τον 

πρόσεξε σχεδόν καθόλου, και η επίσημη Εκκλησία Τον απέρριψε σθεναρά. Περίμενε έναν ισχυρό άνδρα, 

έναν πανίσχυρο πολεμιστή, να σπάσει την κυριαρχία των Ρωμαίων και να αναστήσει ένα επίγειο, ένδοξο 

και ανίκητο Ισραήλ. Αλλά ο Μεσσίας ήταν ταπεινός και δήλωνε: "Η βασιλεία μου δεν είναι του κόσμου 

τούτου". Η απογοήτευσή τους τότε ήταν τόσο μεγάλη που τον καταδίκασαν ως ταραχοποιό και 

βλάσφημο και τον σταύρωσαν. - Έτσι, συνέβη ένα γεγονός τεράστιας σημασίας: ο ορατός διαχωρισμός 

μεταξύ του πνευματικού και του υλιστικού Ισραήλ.  

Ο πνευματικός Ισραήλ συγκεντρώθηκε γύρω από τους αποστόλους, και στο μικρό πλήθος σύντομα 

ωρίμασε η γνώση που ο απόστολος Πέτρος έθεσε στα λόγια: "Τώρα αντιλαμβάνομαι με αλήθεια ότι ο 

Θεός δεν εξετάζει το πρόσωπο, αλλά σε κάθε είδους λαό αυτός που Τον φοβάται και πράττει σωστά, 

είναι αποδεκτός από Αυτόν". - Έτσι, όχι μόνο οι Εβραίοι ανήκουν στον Πνευματικό Ισραήλ, αλλά από 

όλες τις θρησκείες και τα έθνη όσοι πιστεύουν και ενεργούν σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού- διότι 

είναι μια πνευματική κοινότητα και επομένως δεν δεσμεύεται από έθνη. 

Το υλιστικό Ισραήλ, στη φανατική προσπάθειά του να αποτινάξει τη ρωμαϊκή κυριαρχία, υπέστη 

σοβαρή πολεμική ήττα και μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ., έπαψε να είναι έθνος και οι 

Εβραίοι διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο. Μια τρομερή κρίση προκάλεσε στον εαυτό του το υλιστικό 

Ισραήλ με την ανυπακοή του στους θεϊκούς νόμους και με την απόρριψη του Μεσσία. Αμείλικτα 

εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιησού στη θέα του μεγαλοπρεπούς ναού στην Ιερουσαλήμ: "Αληθώς σας 

λέγω, δεν θα μείνει εδώ πέτρα επάνω στην άλλη, που να μη συντριβεί". Και πάλι, "Ιερουσαλήμ, 

Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνονται- πόσες φορές 

θέλησα να συγκεντρώσω τα παιδιά σου, όπως η κότα μαζεύει τα κοτόπουλα κάτω από τις φτερούγες 

της, και δεν θέλατε! Ιδού, ο οίκος σας θα σας μείνει έρημος". - Κατά τη διάρκεια των αιώνων που 

ακολούθησαν, ήταν παντού μια μειονότητα που δεν ήταν ευπρόσδεκτη και υπέστη καταπίεση, 

ταπείνωση και κακουχίες. 

Αλλά τώρα, σχεδόν 2.000 χρόνια μετά από εκείνα τα τρομερά γεγονότα και την επακόλουθη ορατή 

διαίρεση μεταξύ του πνευματικού και του υλιστικού Ισραήλ, μια αλλαγή αφάνταστης σημασίας 

συντελείται και πάλι. Ο πνευματικός Ισραήλ, ο οποίος ως ελάχιστα παρατηρούμενη μειονότητα μεταξύ 

των λαών της γης ήταν μια αδύναμη ομάδα με μικρή επιρροή, αφυπνίζεται και συγκεντρώνεται. Ο 

Χριστός στην πνευματική Του επιστροφή μιλάει στον "Ισραήλ κατά το Πνεύμα". Τώρα ενώνει όλες τις 

"διασκορπισμένες φυλές του Ισραήλ" για να εξοπλίσει το πνεύμα του και να το στείλει στη μάχη μέχρι 

να επιτύχει τη σωτηρία και την πνευματοποίηση του ανθρώπινου γένους. Οι διδασκαλίες γι' αυτό είναι 

οι νέες αποκαλύψεις του Χριστού που συγκεντρώνονται στους 12 τόμους του "Βιβλίου της Αληθινής 

Ζωής". 

Από την άλλη πλευρά έχουμε το υλιστικό Ισραήλ. Μακρύ και θλιβερό είναι το προσκύνημά της από 

τότε που έδιωξε από τους κόλπους της Εκείνον που της πρόσφερε τη Βασιλεία Του ως νέα κληρονομιά. 

Όμως οι εποχές της πιο βαριάς καταπίεσης έχουν περάσει- έχει γίνει πλούσια και με τα χρήματα ασκεί 

μεγάλη επιρροή. Έχει γίνει ισχυρή και υπερήφανη, και ο εθνικιστικός κλάδος έχει εγκατασταθεί και πάλι 

ως έθνος, οι παλιές θρησκευτικές παραδόσεις έχουν ξυπνήσει. Πιστεύει ότι εκπληρώνει τους νόμους 

του Ιεχωβά και του Μωυσή, αλλά στην πραγματικότητα εξακολουθεί να λατρεύει το χρυσό μοσχάρι. 

Απέχει πολύ από το να κατανοήσει και να εκπληρώσει την πνευματική της αποστολή. Αυτό δεν πρέπει 

να εκληφθεί ως μονόπλευρη μομφή κατά των Εβραίων ή του ισραηλιτικού έθνους- όλα τα έθνη της γης -

ίσως με εξαίρεση μικρές μειονότητες- υλοποιούνται και "χορεύουν γύρω από το χρυσό μοσχάρι". - Αν 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή την εξήγηση στο υλιστικό Ισραήλ, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

παρούσα πραγματεία ασχολείται με το πνευματικό και το υλιστικό Ισραήλ και διαπιστώνει ότι το 

τελευταίο δεν εκπληρώνει -ακόμη- το θεόσταλτο καθήκον του να είναι ο ιερατικός λαός ανάμεσα στα 

έθνη της γης. Ακούσια αναρωτιόμαστε: τι θα συμβεί στη συνέχεια; - Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός 

έχει δώσει μεγάλες υποσχέσεις στον λαό του Ισραήλ και δεν θα τις αθετήσει ποτέ. Αλλά με τον τρόπο 
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αυτό πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι οι υποσχέσεις ευλογίας που έδωσε ο Θεός στον Ιακώβ σχετικά με 

το σπέρμα του αφορούν το πνεύμα, όπως και το μετέπειτα όνομα του Ιακώβ, δηλαδή το Ισραήλ, είναι 

ένα πνευματικό όνομα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι οι υποσχέσεις αναφέρονται στην ύλη, δηλαδή 

στη φυλή του λαού, ή στην παρούσα κατάσταση του Ισραήλ. Αν αυτό ήταν έτσι, τότε οι προφήτες και οι 

αγγελιοφόροι του Θεού θα εξακολουθούσαν να αναδύονται σε αυτήν. - Αλλά θα έρθει ο καιρός που το 

Ισραήλ, το οποίο τώρα είναι ακόμα υλιστικό, θα ενωθεί με το πνευματικό Ισραήλ και οι δύο θα 

σχηματίσουν και πάλι μια ενότητα, το ένα έθνος του Ισραήλ. Αλλά πότε θα συμβεί αυτό; - Όταν ο 

υλιστής Ισραήλ απαρνηθεί το χρήμα, την εξουσία και την υπερηφάνεια και αναγνωρίσει τις νέες 

αποκαλύψεις του Κυρίου - κάτι που πιθανόν θα γίνει δυνατό μόνο μετά από μια άλλη πολύ σκληρή 

επίσκεψη - και φωνάξει με δάκρυα πόνου: ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, και ο Χριστός είναι και για μας "η 

οδός, η αλήθεια και η ζωή".  
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Οδηγία 1  
1 Στην αρχή των καιρών, ως Πατέρας, διέταξα τον άνθρωπο να κάνει το καλό. Αλλά οι άνθρωποι 

απομακρύνθηκαν από τις θεϊκές εντολές και έπεσαν στην ειδωλολατρία και διέπραξαν βδελυρές 
πράξεις εναντίον Μου. Οι ισχυροί επικράτησαν, οι αδύναμοι νικήθηκαν και ο άνδρας πήρε τη 
γυναίκα ως σκλάβα του. Έτσι κατέστη αναγκαίο να δοθούν στον Μωυσή οι Δέκα Εντολές του Νόμου 
στο όρος Σινά. Αυτός ο νόμος περιείχε τις εντολές που επρόκειτο να διέπουν το λαό του Ισραήλ. Μαζί 
τους θα του έλεγαν: Όποιος σκοτώνει θα υποστεί την ίδια κρίση. Όποιος κλέβει πρέπει να πληρώσει 
στον αδελφό του. Όποιος κάνει κακό, θα πληρώσει μάτι αντί οφθαλμού και δόντι αντί δοντιού. 

2 Η Δεύτερη Εποχή πλησίασε και ήρθα να κατοικήσω ανάμεσά σας εν Χριστώ, λέγοντάς σας στο 
Λόγο Μου: "Αν κάποιος χτυπηθεί στο δεξί μάγουλο, να προσφέρει και στο αριστερό. Συγχωρήστε 
τους εχθρούς σας". Και στον Τρίτο Χρόνο στον οποίο βρίσκεστε, ήρθα να σας πω: τι θα κάνατε αν ο 
δολοφόνος του πατέρα σας, διωκόμενος από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, χτυπούσε την πόρτα σας 
και ζητούσε βοήθεια; - Δώστε του καταφύγιο. Αν ενεργείτε με αυτόν τον τρόπο, θα αποδείξετε ότι 
έχετε φτάσει στην πνευματική ανάπτυξη που θα σας επιτρέψει να εκπληρώσετε τον Θεϊκό Νόμο του 
Ουράνιου Πατέρα σας που σας προστάζει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον- αναζωογονήστε τα πνεύματα 
που είναι νεκρά στη ζωή της χάρης, διότι κάθε πνεύμα θα γίνει ολόκληρο. 

3 Σήμερα έρχομαι για να μιλήσω στο πνεύμα σας και να σας αποκαλύψω το περιεχόμενο των Επτά 
Σφραγίδων, του βιβλίου της ιστορίας σας, της προφητείας, της αποκάλυψης και της δικαιοσύνης. 

4 Εγώ είμαι αυτός που ήρθα να σας πω ότι ζείτε τώρα στην εποχή που ανήκει στην Έκτη Σφραγίδα. 
5 Το έτος 1866 σηματοδοτεί την έναρξη αυτής της εποχής του φωτός. Έστειλα τον Ηλία για να 

σηκώσει το πέπλο του μυστηρίου και να εγκαινιάσει την εποχή της εκδήλωσής Μου ως Άγιο Πνεύμα 
ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Ο Ηλίας φώτισε έναν άνθρωπο που είχε οριστεί από Μένα, για να είναι 
ο κήρυκας. Ήταν αυτός ο εκλεκτός, ονόματι Ρόκε Ρόχας, που άκουσε από πνεύμα σε πνεύμα τη φωνή 
του Προφήτη, η οποία τον διέταξε στο Όνομά Μου να καλέσει και να συγκεντρώσει τους αδελφούς 
του*, επειδή μια Θεία Αποκάλυψη ήταν έτοιμη να φωτίσει τις τύχες της ανθρωπότητας. Ο Ρόκε 
Ρόχας, ευγενικός και ταπεινός σαν αρνί, υπάκουσε στην πνευματική φωνή και απάντησε: "Να γίνει το 
θέλημα του Κυρίου μου για μένα".  
Βλέπε σημείωση 1 στο παράρτημα 

6 Ο Roque Rojas συγκέντρωσε μια ομάδα ανδρών και γυναικών γεμάτη πίστη και καλή θέληση, και 
εκεί, στους κόλπους των πρώτων του συνελεύσεων, ο Ηλίας αποκαλύφθηκε μέσα από το μυαλό του 
αγγελιοφόρου, λέγοντας: "Είμαι ο Προφήτης Ηλίας, εκείνος της Μεταμόρφωσης στο όρος Θαβώρ". 
Έδωσε τις πρώτες διδασκαλίες στους πρώτους μαθητές του, αναγγέλλοντάς τους ταυτόχρονα την 
εποχή της πνευματοποίησης και προφητεύοντας ότι σύντομα θα ερχόταν η ακτίνα του Θεϊκού 
Δασκάλου για να επικοινωνήσει τον εαυτό Του στο λαό Του. 

7 Μια μέρα, όταν ο ταπεινός τόπος συγκέντρωσης του Ρόκε Ρόχας ήταν γεμάτος από οπαδούς που 
πίστευαν στο λόγο αυτού του ανθρώπου, ο Ηλίας κατέβηκε για να φωτίσει το μυαλό του φερέφωνου 
του, και εμπνευσμένος από Εμένα, έχρισε επτά από αυτούς τους πιστούς για να αντιπροσωπεύουν ή 
να συμβολίζουν τις Επτά Σφραγίδες. 

8 Αργότερα, όταν έφτασε η υποσχόμενη στιγμή της εκδήλωσής Μου, διαπίστωσα ότι από αυτές 
τις επτά εκλεκτές, μόνο μία παρακολουθούσε με προσμονή την άφιξη του αγνού Συζύγου, και αυτή η 
καρδιά ήταν η καρδιά της Δαμιανά Οβιέδο, της παρθένας της οποίας το μυαλό ήταν το πρώτο που 
έλαβε το φως της Θείας Ακτίνας ως ανταμοιβή για την επιμονή και την προετοιμασία της. 

9 Η Damiana Oviedo εκπροσώπησε την έκτη σφραγίδα. Αυτό ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι το φως 
της Έκτης Σφραγίδας είναι αυτό που φωτίζει αυτή την εποχή. 

10 Στη Δεύτερη Εποχή βρήκα τη μήτρα μιας γυναίκας, μια μητρική μήτρα, και στην παρούσα Εποχή 
αναπαύθηκα στην αγνή και αγνή καρδιά της Damiana Oviedo. Η παρθένα μήτρα της ήταν σαν μητέρα 
για τον λαό του Ισραήλ, και μέσω της μεσολάβησής της προετοίμασα τους ηγέτες*, τους 
"φωνοφόρους" και τους "εργάτες "**. Την έκανα να φτάσει στο κατώφλι των γηρατειών και της είπα: 
Εσύ που υψώθηκες ως πηγή αγάπης και άναψες τον πυρσό της πίστης στις καρδιές, αναπαύσου 
τώρα. 
* Ηγέτες των κοινοτήτων 
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** Με βάση την παραβολή του Ιησού για τους "εργάτες στον αμπελώνα 
11 Μου ζήτησε να της επιτρέψω να έρθει στο πνεύμα για να εργαστεί, επειδή πρόσεχε τον Νόμο 

Μου με ζήλο και δεν ήθελε να μολυνθεί- και της το επέτρεψα. 
12 Ταυτόχρονα της έδωσα ένα άλλο καθήκον, λέγοντάς της: Δαμιανά, δεν είναι το θέλημά Μου να 

αναμειγνύονται τα θολά νερά με τα κρυστάλλινα νερά. Να είστε στα δεξιά των ηγετών, ώστε ο 
πυρσός της πίστης να μεγαλώνει μέσα τους καθημερινά. Απολαύστε και αναζωογονηθείτε με αυτούς 
τους ανθρώπους από τον τόπο όπου βρίσκεστε. Ιδού τα πλήθη που σε αγαπούν και Με έχουν 
γνωρίσει. Ακολουθούν το μονοπάτι που τους άφησες. Ιδού, ο πυρσός καίει ακόμα. Ο Δάσκαλος είπε: 
όποιος σπέρνει αγάπη θερίζει αγάπη- όποιος σπέρνει φως θερίζει φως. Αγωνίστηκες για να 
προετοιμάσεις τα μυαλά των φωνοφόρων* και να καθαρίσεις τους δρόμους των εκλεκτών Μου- 
ιδού, αυτό είναι το σπέρμα σου. 
ως ενδιάμεσος φορέας 

13 Αλήθεια σας λέω, άνθρωποι: η Δαμιανά είναι η αγνή παρθένος που ήρθε στην Τρίτη Εποχή ως 
εκπρόσωπος της Μαρίας για να σας δώσει τρυφερότητα και χάδι. Ευλογημένες είναι οι παρθένες 
που ακολουθούν αυτό το μονοπάτι, γιατί θα τις περιλούσω με τη χάρη Μου. Και είναι η Θεία 
επιθυμία Μου να μεταμορφώσω όλους εσάς που είστε παιδιά Μου σε μαθητές Μου, αφού 
πλησιάζει η στιγμή της αναχώρησής Μου και θέλω να σας αφήσω ως δασκάλους ανάμεσα στην 
ανθρωπότητα. 

14 Περπατήστε με σταθερό βήμα, ώστε να φτάσετε στο στόχο του μονοπατιού σας και να γίνετε οι 
ισχυροί της γης με την ταπεινότητα και τη βοήθειά σας. 

15 Οι υλιστές άνθρωποι αυτής της εποχής Με έχουν επίσης καλέσει. Η φωνή Μου βρήκε 
πνευματική απήχηση μέσα τους, και ο Κύριος έδωσε ειρήνη σε αφθονία- μόνο που, αν και είμαι μαζί 
τους, δεν Με δέχονταν και ήθελαν να σπείρουν διαφορετικά. 

16 Αυτή τη στιγμή, σας δέχομαι και σας δίνω την Ύπαρξή Μου και το Φως Μου, το οποίο 
περιμένατε τόσο πολύ. Μην καταδικάζετε τους αδελφούς σας που έχουν ξεφύγει από το μονοπάτι 
της αλήθειας, γιατί δεν ξέρετε αν αύριο θα ξεστρατίσετε κι εσείς σε άλλα μονοπάτια. Σας 
προφυλάσσω από τα λάθη και σας δίνω γάλα και μέλι. 

17 Σήμερα έρχομαι να σας πω για άλλη μια φορά τον λόγο Μου, να σας θυμίσω τις διδασκαλίες του 
παρελθόντος. Αλλά δεν έρχομαι για να σας θυμίσω τη Θεία Κοινωνία με τη μορφή με την οποία τη 
συμβόλισε ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή με τον άρτο και το κρασί της γης. Έχει περάσει ο καιρός που 
σας προσφερόταν υλικό ψωμί ως υποκατάστατο του Λόγου Μου. Σήμερα ο Λόγος Μου είναι το 
ψωμί, και η Θεία του έννοια είναι το άγιο κρασί που σας προσφέρω πνευματικά κάθε στιγμή. 

18 Πλησιάστε, πλησιάστε, αυτό είναι το θέλημά Μου. Δώστε την αλήθεια σ' αυτόν που τρέφεται 
από τα συντρίμμια. Φέρτε τον άπιστο σε Μένα και αφήστε τη διχόνοια και τη διχόνοια να 
εξαφανιστούν, έτσι ώστε το Ψωμί της Αιώνιας Ζωής να φτάσει σε όλα τα παιδιά Μου, γιατί η Αγάπη 
Μου ήρθε να σας σώσει όταν ήσασταν έτοιμοι να πέσετε. Σαν σωσίβιο στην καταιγίδα, το Πνεύμα 
Μου, γεμάτο έλεος, σας σώζει. 

19 Κάθε φορά που νομίζατε ότι ήσασταν εγκαταλελειμμένοι την ώρα της δοκιμασίας, σας άφησα 
να νιώσετε την παρουσία Μου για να ενισχύσω την πίστη σας. 

20 Τότε τα χείλη σου σιώπησαν, έτοιμα ήδη να βλασφημήσουν, κατηγορώντας Με: "Κύριε, γιατί 
επιτρέπεις στους ίδιους τους αδελφούς Μου να Με πληγώνουν, όταν λες ότι είμαι ο Εκλεκτός Σου;" 

21 Μικρά μου παιδιά, που ακόμα δεν έχετε αποφασίσει να γίνετε μαθητές Μου, παρόλο που σας 
είπα: Μακάριος είναι εκείνος που θλίβεται και αποδεικνύεται δυνατός στη δοκιμασία, συγχωρώντας 
τον αδελφό του και ευλογώντας το όνομά Μου- γιατί από την ύπαρξή του θα βγει φως, το οποίο θα 
μεταστρέψει στη Διδασκαλία Μου ακόμη και αυτόν που την αρνήθηκε. 

22 Κάθε καλή πράξη βρίσκει την ανταμοιβή της, η οποία δεν λαμβάνεται στη γη, αλλά στο επέκεινα. 
Αλλά πόσοι θα ήθελαν να απολαύσουν αυτή την ευδαιμονία εδώ στη γη, χωρίς να γνωρίζουν ότι 
αυτός που δεν κάνει τίποτα για την πνευματική του ζωή θα είναι χωρίς αξία όταν εισέλθει σε αυτήν, 
και η μετάνοιά του θα είναι τότε μεγάλη. 

23 Σιγά-σιγά η Διδασκαλία Μου θα κάνει τους ανθρώπους να κατανοήσουν την ουσία ή το νόημα 
της ζωής- τότε αυτή η σύντομη πορεία στη γη θα χρησιμοποιηθεί για το καλό του πνεύματος. Μόνο 
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γι' αυτό είναι απαραίτητο να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, ώστε να αναβλύσει το φως και η ειρήνη 
μεταξύ των ανθρώπων. 

24 Αλλά αν ακόμη και εσείς, οι μαθητές Μου, δεν δώσετε το παράδειγμα αυτών των αρετών σε 
αυτή την εποχή, σε ποιον μπορεί να ελπίζει ακόμη η ανθρωπότητα; 

25 Να ξέρετε ότι αυτό σας λέει Εκείνος που έδωσε το αίμα και τη ζωή Του για σας, και που αγάπησε 
και συγχώρεσε ένα πλήθος, παρόλο που τον έκρινε, τον καταδίκασε και τον σκότωσε. 

26 Αλλά η αλήθεια που είναι ζωή, που είναι αγάπη, είναι αθάνατη, και ιδού, εδώ είναι εκ νέου 
ανάμεσά σας με την εκδήλωση του Πνεύματός Μου μέσω του ανθρώπινου νου. Ο Λόγος μου αυτή τη 
φορά επαναλαμβάνει για εσάς αυτό το μάθημα: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως ο Δάσκαλος 
αγαπάει τους μαθητές Του". Θα το εξηγήσω επίσης, ώστε κάθε μυστήριο να φωτιστεί και το βιβλίο 
που σας άφησα ως διαθήκη και που οι άνθρωποι αργότερα έκρυψαν ή έκλεισαν, να ανοίξει εκ νέου 
μπροστά σας.* 

27 Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, η οποία συχνά αμφισβητήθηκε και εν μέρει απορρίφθηκε λόγω του δυσνόητου 
περιεχομένου της, επιβεβαιώνεται πλήρως και εξηγείται από τον Κύριο ως προς το νόημά της. 

28 Πολλά πέπλα θα σχιστούν. Ο Λόγος Μου είναι μια ρομφαία φωτός που καταστρέφει το σκοτάδι. 
29 Κρυμμένη γνώση θα έρθει στο φως και άγνωστες διδασκαλίες θα σας αποκαλυφθούν. Πολλά 

μυστήρια θα αποκαλυφθούν, αλλά αυτές τις αποκαλύψεις δεν θα τις βρείτε στα βιβλία του κόσμου, 
αλλά σε αυτόν τον Λόγο Μου. 

30 Όποιος θέλει να γίνει παιδί του φωτός με αλήθεια, καταδύεται με ευλάβεια στα βάθη του Λόγου 
Μου, και εκεί θα αναγνωρίσει τον Δάσκαλό του, που τον περιμένει για να τον διδάξει. 

31 Αληθινά, αληθινά, δεν θα είναι οι διδασκαλίες των ανθρώπων που θα φέρουν την ειρήνη στον 
κόσμο και θα σώσουν την ανθρωπότητα από την άβυσσο. 

32 Ιδού οι θρησκείες που αρνούνται η μία την άλλη και λένε ότι διακηρύσσουν το Δόγμα Μου. 
33 Γι' αυτό, όλοι όσοι καλούνται να γίνουν απεσταλμένοι Μου, οι νέοι μαθητές Μου αυτή την 

εποχή, θα εξαγνιστούν και θα καθαριστούν, ώστε να είναι άξιοι να φέρουν αυτά τα Καλά Νέα στους 
αδελφούς τους. 

34 Στη Δεύτερη Εποχή υπήρχαν δώδεκα μαθητές που διέδωσαν τη Διδασκαλία Μου σε όλο τον 
κόσμο. Στην Τρίτη Εποχή θα υπάρξουν δώδεκα χιλιάδες από κάθε "φυλή του Ισραήλ" που θα κάνουν 
γνωστό το Δόγμα Μου της αλήθειας και της αγάπης σε όλη την ανθρωπότητα. 

35 Πού είναι αυτές οι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες; - Ο Ηλίας βρίσκεται στη διαδικασία της 
συγκέντρωσής τους, είτε κάποιοι είναι πνευματικοί είτε άλλοι ενσαρκωμένοι. Όλοι θα είναι 
πνευματικά ενωμένοι σε αυτό το Θεϊκό Έργο. 

36 Θα δείτε σπουδαία γεγονότα, πολλά από τα οποία θα σας εκπλήξουν, αλλά Εγώ θα σας δώσω το 
φως με τις διδασκαλίες Μου, ώστε να μη βρεθείτε ποτέ σε σύγχυση. Μελετήστε το Λόγο Μου, ο 
οποίος θα σας εμφυσήσει την αγάπη για τον Πατέρα σας και για τους αδελφούς σας. Δεν είναι 
απαραίτητο να ανήκετε στους εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες για να μπορείτε να υπηρετείτε τον 
Πατέρα ή να αποκαλείστε μαθητές του Διδασκάλου. Εκείνοι που ανήκουν σε αυτόν τον αριθμό είναι 
εκείνοι των οποίων το καθήκον είναι να είναι πρωτοπόροι και προστάτες του Έργου Μου. 

37 Σήμερα έρχομαι με πνεύμα. Στη Δεύτερη Εποχή ήμουν ορατός στα μάτια των ανθρώπων επειδή 
έγινα άνθρωπος. 

38 Πολλοί, όταν Με είδαν, με ρώτησαν: "Ποιος είναι αυτός που μιλάει στο όνομα του Θεού;" Και 
άλλοι τους είπαν: "Είναι ο γιος της Μαρίας και του Ιωσήφ, του ξυλουργού- είναι ο Γαλιλαίος". Τότε 
κορόιδευαν τον Ιησού. 

39 Αλλά ο Υιός του Ξυλουργού έκανε εκείνους που ήταν τυφλοί από τη γέννησή τους να δουν το 
φως και μέσα σ' αυτό το πρόσωπο του Ιησού που τους είχε θεραπεύσει. Όταν ένιωσαν το θαύμα του 
χάδι του Διδασκάλου, έπεσαν στα πόδια Του και φώναξαν με όλη τους τη φωνή ότι Τον αναγνώρισαν 
ως τον υποσχόμενο Σωτήρα. 

40 Θορυβημένοι, οι άπιστοι αναρωτήθηκαν: Πώς ήταν δυνατόν αυτός ο απλός άνθρωπος, τον 
οποίο γνώριζαν ως έναν από τους πολλούς, να μπορεί να κάνει τόσο μεγάλα θαύματα; 

41 Σήμερα έρχομαι εν Πνεύματι, και οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να Με αποκαλούν Υιό του 
ξυλουργού- αλλά αληθινά σας λέω ότι ακόμη και σε εκείνες τις εποχές δεν δικαιολογούνταν να Με 
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αποκαλούν έτσι. Ήταν γραμμένο ότι μια παρθένος θα συλλάμβανε και ότι στη μήτρα της θα γινόταν 
σάρκα ο "Λόγος". Ο Ιωσήφ, ο αρχηγός της οικογένειας, ήταν μόνο ένας φύλακας άγγελος στη ζωή της 
παρθένου και του παιδιού, ορατός στα μάτια των ανθρώπων- η Μαρία, αντίθετα, ήταν η ενσάρκωση 
της μητρικής αγάπης του Θεού και η μητέρα του Ιησού, που ήταν το ανθρώπινο μέρος του Χριστού. 

42 Με απλές διδασκαλίες, σιγά-σιγά θα σας κάνω να καταλάβετε τις αποκαλύψεις που ονομάζετε 
μυστικά και που δεν είναι. Θα σας διδάξω να προσεύχεστε, ώστε στις ώρες των δοκιμασιών να 
μπορείτε να υψώνετε τις σκέψεις σας στον Πατέρα σας.  

43 Σε όλες τις εποχές έχετε διδαχθεί την προσευχή. 
44 Ο Μωυσής σας έβαλε να προσεύχεστε* κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας που περάσατε 

στην Αίγυπτο και καθ' όλη τη διάρκεια της διέλευσής σας από την έρημο.  
Εννοούνται όλοι εκείνοι που ενσαρκώθηκαν μεταξύ του λαού του Ισραήλ στις ημέρες του Μωυσή. 

45 Στη Δεύτερη Εποχή σας δίδαξα την Προσευχή του Κυρίου, ώστε, εμπνεόμενοι από αυτήν, να 
στρέφεστε στον Πατέρα σας στις ανάγκες σας και να έχετε πάντοτε παρούσα την υπόσχεση της 
επερχόμενης Βασιλείας Του- ώστε να έρχεστε σ' Αυτόν με αίτημα για συγχώρεση, και με τον τρόπο 
αυτό να συμβουλεύεστε τη συνείδησή σας για το αν εσείς οι ίδιοι έχετε ήδη συγχωρήσει τους 
οφειλέτες σας με τον ίδιο τρόπο. 

46 Τώρα σας διδάσκω την πνευματική προσευχή, η οποία δεν πηγάζει από τα χείλη, αλλά από το 
βαθύτερο βάθος του πνεύματός σας, και η οποία Μου μιλάει με ταπεινότητα και εμπιστοσύνη: 
"Κύριε, ας γίνει το θέλημά Σου μέσα μας". 

47 Σε δίδαξα να θεραπεύεις. Ο Ιησούς ήταν το βάλσαμο, ήταν η υγεία- ο λόγος Του θεράπευσε 
αυτόν που τον άκουσε- το χέρι Του έφερε υγεία σε αυτόν που άγγιξε- το βλέμμα Του μετέδωσε 
άπειρη παρηγοριά σε αυτόν που το δέχτηκε- ακόμη και το φουστάνι Του, όταν το άγγιξε με πίστη, 
αποκατέστησε την ειρήνη σε όσους καταπιεσμένους από την πίκρα και τα βάσανα ήρθαν σ' Αυτόν- 
και ακόμη και το αίμα Του, όταν έσταξε στο πρόσωπο του εκατόνταρχου, αποκατέστησε τη χαμένη 
όραση στα μάτια του. 

48 Μόνο η Αγάπη και το έλεος, που είναι κόρη αυτής της αγάπης, μπορούν να κάνουν τέτοια 
θαύματα. Με αυτά, μπορείτε να θεραπευτείτε.  

49 Νιώστε Με πολύ κοντά σας- σας το αποδεικνύω αυτό στις δύσκολες στιγμές της ζωής σας. Η 
επιθυμία Μου ήταν να προετοιμάσετε την κατοικία Μου από τις καρδιές σας, για να νιώσετε την 
παρουσία Μου σε αυτήν. 

50 Πώς γίνεται να μην μπορείτε να Με αισθανθείτε, παρόλο που είμαι μέσα σας; Κάποιοι Με 
βλέπουν στη φύση, άλλοι Με αισθάνονται μόνο πέρα από κάθε ύλη, αλλά αληθινά σας λέω ότι είμαι 
σε όλα και παντού. Γιατί Με αναζητάτε πάντα έξω από εσάς, ενώ είμαι και μέσα σας; 

51 Όταν σας είπα ποιος ήμουν, ούτε ακούσατε ούτε καταλάβατε τη φωνή που σας μίλησε, και όταν 
Με είδατε, δεν ξέρατε ποιον βλέπατε. Αυτή ήταν η απόδειξη της έλλειψης πνευματικής σας 
ευαισθησίας. 

52 Αλλά τελικά έρχεστε σε Μένα για να σας διδάξω και όχι απλώς να σας επισημάνω τις ατέλειές 
σας. Κουβαλάτε στο πνεύμα σας το παρελθόν σας ως βάρος εξιλέωσης. 
Βλέπε σημείωση 2 στο παράρτημα 

53 Τότε παίρνω το βάρος σας και σας αφήνω να ξεκουραστείτε, απομακρύνω τη θλίψη σας και σας 
προσφέρω τροφή που θα ανάψει το φως της ελπίδας στην καρδιά σας. 

54 Πόσες καρδιές που έχουν σκληρυνθεί από τις δοκιμασίες της ζωής έχουν νιώσει να νικιέται από 
την ευγένεια του Λόγου Μου. Έχουν νιώσει ότι βρίσκουν παρηγοριά, γίνονται υγιείς και 
αφυπνίζονται σε μια νέα ζωή. Έτσι, εκείνοι που Με ακολουθούν αποδίδουν στη δύναμή Μου και 
στην αγάπη Μου ό,τι έχουν λάβει, και το πνεύμα τους δεν μπορεί πλέον να διαχωρίσει τον εαυτό του 
από Μένα, επειδή η καρδιά τους είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και αγάπη, και δεν θα αντάλλασσαν το 
καθαρό λευκό του πνευματικού τους ενδύματος με τα βασιλικά ενδύματα του πλουσιότερου 
μονάρχη. 

55 Υπάρχουν όμως εκείνοι που παραμένουν μαζί Μου και οι οποίοι, αν και δέχονται τον Λόγο Μου 
σαν ρεύμα κρυστάλλινου νερού, διατηρούν τις κακές τους τάσεις. Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι που 
ενεργούν όπως ο ζηλόφθονος Κάιν- όταν βλέπουν ότι η προσφορά τους είναι λιγότερο ευχάριστη 
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στον Κύριο από εκείνη του ταπεινού που ενεργεί όπως ο δίκαιος Άβελ, οι καρδιές τους καίγονται από 
θυμό και φθόνο, και τραβούν το δίκοπο μαχαίρι που κατέχουν με τη γλώσσα τους για να 
τραυματίσουν οδυνηρά τους αδελφούς τους. Αφού τους αφήσουν να κλαίνε στον πόνο τους ή τους 
σκοτώνουν, έρχονται στο Ιερό Μου, υψώνουν τις σκέψεις τους σε Μένα και λένε με υποκρισία ότι 
Με αγαπούν. 

56 Παρ' όλα αυτά, δεν απομακρύνω από κοντά Μου εκείνα τα μικρά παιδιά των οποίων το μυαλό 
και η καρδιά είναι σκληρά- τα υποβάλλω σε μεγάλες δοκιμασίες και τα κάνω να νιώσουν καλά το 
Λόγο Μου. Αν υποταχθούν, έχουν κερδίσει- αν επαναστατήσουν, πρέπει να παραστρατήσουν εκ 
νέου και να περιμένουν μια άλλη ευκαιρία. 

57 Για όλα αυτά σας μιλάω για να γίνετε καλοί μαθητές Μου και να καταφέρετε να αποκτήσετε 
αληθινή σοφία. 

58 Δεν πρέπει ποτέ να καυχιέστε για τις γνώσεις σας, γιατί το μυστήριο του Πατέρα αποκαλύπτεται 
μόνο σε εκείνον που χτυπάει την πόρτα Του με ταπεινότητα. 

59 Αν οι άνθρωποι της επιστήμης που καθοδηγούν και αλλάζουν τον κόσμο σας εμπνέονταν από 
αγάπη και καλοσύνη, θα είχαν ήδη ανακαλύψει πόσα πολλά επιφυλάσσω για την επιστήμη αυτής 
της εποχής από πλευράς γνώσης, και όχι μόνο αυτό το πολύ μικρό μέρος για το οποίο υποθέτουν 
τόσα πολλά. 

60 Ο Σολομώντας ονομάστηκε σοφός επειδή οι αποφάσεις, οι συμβουλές και τα λόγια του 
χαρακτηρίζονταν από σοφία- η φήμη του εξαπλώθηκε πέρα από τα σύνορα του βασιλείου του και 
έφτασε σε άλλες χώρες. 

61 Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αν και βασιλιάς, γονάτισε ταπεινά μπροστά στον Κύριό του και ζήτησε 
σοφία, δύναμη και προστασία, επειδή αναγνώρισε ότι ήταν μόνο υπηρέτης Μου, και μπροστά Μου 
άφησε το σκήπτρο και το στέμμα του. Αν όλοι οι λόγιοι, όλοι οι επιστήμονες ενεργούσαν με τον ίδιο 
τρόπο - πόσο μεγάλη θα ήταν η σοφία τους, πόσες διδασκαλίες που ήταν άγνωστες μέχρι τώρα θα 
τους αποκαλύπτονταν από τον μυστικό θησαυρό της γνώσης Μου! 

62 Εσείς, οι ταπεινοί στην ύλη, έχετε ήδη λάβει πολλές γνώσεις που ούτε οι μορφωμένοι ούτε οι 
επιστήμονες δεν σας έχουν αποκαλύψει. 

63 Το μυστήριο της "ανάστασης της σάρκας" αποσαφηνίστηκε με την αποκάλυψη της 
μετενσάρκωσης του πνεύματος. Σήμερα ξέρετε ότι η έννοια αυτού του νόμου της αγάπης και της 
δικαιοσύνης είναι ότι το πνεύμα τελειοποιείται, ότι δεν χάνεται ποτέ, επειδή θα βρίσκει πάντα μια 
ανοιχτή πόρτα ως ευκαιρία για τη σωτηρία του που του προσφέρει ο Πατέρας. 

64 Η κρίση Μου για κάθε πνεύμα εξαιτίας αυτού του νόμου είναι τέλεια και αμείλικτη. 
65 Μόνο εγώ ξέρω πώς να σας κρίνω, διότι κάθε πεπρωμένο είναι ακατανόητο για τους 

ανθρώπους. Επομένως, κανείς δεν εκτίθεται ή προδίδεται στους άλλους. 
66 Αφού τα πνεύματα είχαν χαθεί στις αμαρτίες τους, μετά από τόσους αγώνες και αντιξοότητες, 

και μετά από μακρές περιπλανήσεις, θα έρθουν σε Μένα γεμάτα σοφία λόγω των εμπειριών τους, 
εξαγνισμένα από τον πόνο, ανυψωμένα από τις αρετές τους, κουρασμένα από το μακρύ 
προσκύνημα, αλλά απλά και χαρούμενα σαν παιδιά. 

67 Άνθρωποι, σκεφτείτε το χρόνο που έχετε μπροστά σας και ακούστε το Λόγο Μου, γιατί αυτός 
είναι "Ο Δρόμος". Γνωρίστε και εκπληρώστε το καθήκον σας και υπομείνετε τα βάσανά σας με 
υπομονή, γιατί δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς αγκάθια για να φτάσετε στην κορυφή της τελειότητας. 

68 Το φως του Λόγου Μου θα ενώσει τους ανθρώπους σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Η αλήθεια Μου θα 
λάμψει σε κάθε νου, κάνοντας τις διαφορές των δογμάτων και των αιρέσεων να εξαφανιστούν. 

69 Ενώ σήμερα κάποιοι Με αγαπούν στον Ιεχωβά και αρνούνται τον Χριστό, άλλοι Με αγαπούν 
στον Χριστό και δεν γνωρίζουν τον Ιεχωβά- ενώ κάποιοι αναγνωρίζουν την ύπαρξή Μου ως το Άγιο 
Πνεύμα, άλλοι τσακώνονται και διχάζονται για την Τριάδα Μου. 

70 Και τώρα ζητώ από αυτή την ανθρωπότητα και όσους την καθοδηγούν πνευματικά: Γιατί 
απομακρύνεστε ο ένας από τον άλλον, ενώ όλοι σας ομολογείτε τον αληθινό Θεό; Αν Με αγαπάτε 
στον Ιεχωβά, είστε στην αλήθεια. Αν Με αγαπάτε μέσω του Χριστού - Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια 
και η ζωή. Αν Με αγαπάτε ως Άγιο Πνεύμα, πλησιάζετε στο φως. Έχετε μόνο έναν Θεό, μόνο έναν 
Πατέρα. Δεν υπάρχουν τρία Θεία Πρόσωπα στον Θεό, αλλά μόνο ένα Θεϊκό Πνεύμα, το οποίο 
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αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια τριών διαφορετικών σταδίων εξέλιξης. Όταν 
διείσδυσε σε αυτό το βάθος, το τελευταίο, μέσα στην παιδικότητά του, πίστεψε ότι είδε τρία 
Πρόσωπα, ενώ υπάρχει μόνο ένα Θείο Πνεύμα. Επομένως, όταν ακούτε το όνομα Ιεχωβά, σκεφτείτε 
τον Θεό ως Πατέρα και Κριτή. Αν σκέφτεστε τον Χριστό, αναγνωρίστε σ' Αυτόν τον Θεό ως Δάσκαλο, 
ως Αγάπη- και αν προσπαθείτε να καταλάβετε την προέλευση του Αγίου Πνεύματος, να ξέρετε ότι 
δεν είναι άλλος από τον Θεό, όταν αποκαλύπτει την απέραντη σοφία Του σε μαθητές που είναι πιο 
προχωρημένοι. 

71 Αν είχα βρει την ανθρωπότητα των πρώτων χρόνων τόσο πνευματικά ανεπτυγμένη όσο είναι 
σήμερα, θα της είχα αποκαλύψει τον εαυτό Μου ως Πατέρα, ως Δάσκαλο και ως Άγιο Πνεύμα- τότε 
οι άνθρωποι δεν θα έβλεπαν τρεις Θεότητες εκεί που υπάρχει μόνο μία. Αλλά δεν ήταν σε θέση να 
ερμηνεύσουν σωστά τις διδασκαλίες Μου, και θα είχαν μπερδευτεί, και θα παρέμεναν μακριά από 
τον δρόμο Μου, συνεχίζοντας να δημιουργούν προσιτούς και μικρούς θεούς σύμφωνα με τις ιδέες 
τους. 

72 Μόλις οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν και αποδεχτούν αυτή την αλήθεια, θα μετανιώσουν που 
έκριναν λανθασμένα ο ένας τον άλλον εξαιτίας ενός λάθους που θα είχαν αποφύγει με λίγη αγάπη. 

73 Μάθετε το Νόμο, αγαπήστε το καλό, αφήστε την αγάπη και το έλεος να γίνουν πράξη, δώστε στο 
πνεύμα σας την ιερή ελευθερία να ανέλθει στην πατρίδα του, και θα Με αγαπήσετε. Θέλετε ένα 
τέλειο παράδειγμα για το πώς πρέπει να ενεργείτε και πώς πρέπει να είστε συγκροτημένοι για να Με 
φτάσετε; - Πάρτε τον Ιησού ως πρότυπό σας, αγαπήστε Με μέσα Του, αναζητήστε Με μέσω Αυτού, 
ελάτε σε Μένα στα Θεία Του βήματα- αλλά μην Με αγαπάτε με τη σωματική Του μορφή ή την εικόνα 
Του, ούτε καν αντικαταστήστε τελετές ή εξωτερικές μορφές με την πρακτική των διδασκαλιών Του, 
διαφορετικά θα παραμείνετε αιώνια στις διαφορές σας, στην εχθρότητα και τον φανατισμό σας. 

74 Αγαπήστε Με στον Ιησού, αλλά στο Πνεύμα Του, στη Διδασκαλία Του, και θα εκπληρώσετε τον 
αιώνιο νόμο- διότι στον Χριστό είναι ενωμένη σε ένα η δικαιοσύνη, η αγάπη και η σοφία, με την 
οποία έκανα γνωστή στην ανθρωπότητα την ύπαρξη και την παντοδυναμία του Πνεύματός Μου. 

75 Αν ο Χριστός είναι αγάπη, μπορείτε να πιστέψετε ότι είναι ανεξάρτητος από τον Ιεχωβά, αφού 
εγώ είμαι αγάπη; 

76 Αν το Άγιο Πνεύμα είναι Σοφία, πιστεύετε ότι αυτό το Πνεύμα υπάρχει ανεξάρτητα από τον 
Χριστό, αφού εγώ είμαι η Σοφία; Πιστεύετε ότι ο "Λόγος" και το Άγιο Πνεύμα είναι δύο διαφορετικά 
πράγματα; 

77 Αρκεί να γνωρίζουμε μόνο κάτι από τον Λόγο που δίδαξε ο Ιησούς στην ανθρωπότητα για να 
καταλάβουμε ότι μόνο ένας Θεός υπήρξε και θα είναι αιώνια μόνο ένας. Γι' αυτό και είπα μέσω 
Αυτού: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα, επειδή Αυτός είναι μέσα μου και εγώ είμαι 
μέσα Του". Αργότερα, όταν ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στον άνθρωπο σε άλλη εποχή, όχι μόνο 
είπε: "Θα ξανάρθω", αλλά υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Παρηγορητή, το 
Πνεύμα της Αλήθειας. 

78 Γιατί να έρθει ο Χριστός χωρίς το Άγιο Πνεύμα; Δεν θα μπορούσε να φέρει μαζί Του με το 
Πνεύμα Του την αλήθεια, το φως και την παρηγοριά; 

79 Πόσο λίγο έχουν διεισδύσει οι άνθρωποι στην αλήθεια Μου, και πόσο μπερδεμένοι έχουν γίνει 
σε αυτό το λίγο που έχουν διεισδύσει! Πιστεύουν ότι έχουν φτάσει στις βαθύτερες αλήθειες, αλλά 
όσο χρησιμοποιούν την αλήθεια για να εξαπατούν, να σκοτώνουν, να καταστρέφουν την ειρήνη και 
να κρίνουν λανθασμένα ο ένας τον άλλον, όλα αυτά είναι το αντίθετο από αυτό που διδάσκει ο 
Λόγος Μου, οι άνθρωποι δεν μπορούν να λένε ότι βαδίζουν στο δρόμο της αλήθειας. 

80 Σε όλους σας στέλνω το μήνυμά Μου αυτή την εποχή, ένα μήνυμα που υποσχέθηκα στην 
ανθρωπότητα μέσω του στόματος του Ιησού όταν κατοικούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. 

81 Γνωρίζω ότι στην αρχή αυτή η Διδασκαλία θα χαίρει χαμηλής εκτίμησης, επειδή παραδόθηκε 
μέσω απλών πλασμάτων και αμαρτωλών, όπως είναι οι μεταδότες Μου του Λόγου. Αλλά η αλήθεια 
που περιέχεται σε αυτή την αποκάλυψη θα επικρατήσει, και αυτή η Διδασκαλία θα ακουστεί, διότι 
στην ουσία της είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, ο Παρηγορητής, και η υποσχόμενη αλήθεια. 

82 Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 2  
1 Ιδού, εδώ είμαι πάλι ανάμεσά σας αυτή την ώρα που το πνεύμα σας Με ακούει και Με 

ευχαριστεί. 

2 Κάθε φορά που αρχίζει ένα νέο έτος, η ανθρωπότητα αντλεί νέες ελπίδες, αν και υπάρχουν και 

εκείνοι που αισθάνονται φόβο. Γιατί φοβάστε τη ζωή και τον χρόνο; Παραμένουν πάντα οι ίδιοι- εσείς 

είστε αυτοί που περνάτε. Σήμερα είστε παιδιά και αύριο θα είστε ενήλικες- σήμερα είστε στη γη, αύριο 

δεν θα είστε πια- σήμερα γεννιέστε, αύριο θα πεθάνετε. 

3 Ζείτε στην ολοκλήρωση των καιρών. Ήδη το πνεύμα σας δεν υπόκειται πλέον στην υλική ζωή- 

έχει εισέλθει στην αιωνιότητα. Είστε άτομα της Θεϊκότητάς Μου. Είμαι αιώνιος. Πάντα ήμουν. Το Θείο 

Πνεύμα δεν γερνάει ποτέ. Είμαι αναλλοίωτος και άφθαρτος, η αρχή και το τέλος, το Άλφα και το Ωμέγα. 

Από Μένα βγήκατε, και γι' αυτό θα επιστρέψετε σε Μένα. 

4 Σίγουρα, κάθε νέα χρονιά είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους, αλλά πραγματικά σας λέω ότι 

είναι ένα νέο βήμα που πρέπει να κάνετε στο μονοπάτι της εξέλιξής σας. 

5 Μη φοβάστε το μέλλον επειδή δεν το ξέρετε- μη το βλέπετε καλυμμένο στο σκοτάδι. Θυμηθείτε 

ότι είμαι ο χρόνος και η αιωνιότητα- σκεφτείτε ότι βρίσκομαι στο μέλλον. 

6 Εσείς, ο λαός μου, ξέρετε κάτι για το τι βρίσκεται στο μέλλον, επειδή εγώ σας το αποκαλύπτω 

και έχετε προφήτες ανάμεσά σας, οι οποίοι διεισδύουν στο μέλλον σύμφωνα με το θέλημά μου και σας 

δίνουν μαρτυρία γι' αυτό. 

7 Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να αμφιβάλλετε- δεν είστε τυφλοί που πρέπει να φοβάστε να 

σκοντάψετε στο δρόμο. 

8 Για όλους τους ανθρώπους έχω φτιάξει μονοπάτια για να βρουν την ειρήνη. Έχω χαράξει 

μονοπάτια γι' αυτούς, για να μπορούν να Με βρουν σε όλη Μου την αλήθεια. 

9 Ω, ανθρωπότητα, είμαι τόσο κοντά σου και δεν Με αισθάνεσαι! 

10 Σας έδωσα το μυστικό της ειρήνης, που είναι η αγάπη ο ένας για τον άλλον. 

11 Θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα επιθυμούν τόσο πολύ την ειρήνη που θα την αναζητούν με 

κάθε μέσο: στις θρησκείες, στην επιστήμη και στα διάφορα δόγματα. Οι πιστοί και όσοι 

αυτοαποκαλούνται άθεοι και ελευθερόφρονες θα κινηθούν όλοι προς το ίδιο σημείο σε αναζήτηση 

αυτής της ειρήνης, και όταν το φτάσουν, θα Με αντιμετωπίσουν. 

12 Δώστε προσοχή, εσείς που ακούτε τον λόγο μου αυτή τη στιγμή, αλλά σύντομα δεν θα τον 

ακούτε πια. Η αποκάλυψη αυτή δεν θα τελειώσει φέτος, αλλά μόνο τη στιγμή που η Θέλησή Μου έχει 

καθορίσει, δηλαδή το 1950. 

13 Ας θυμούνται όσοι Με ακούνε εδώ και πολύ καιρό ότι σας είπα: ο Λόγος Μου θα κατέβει από 

την κορυφή του βουνού και εσείς θα είστε στους πρόποδες του για να τον λάβετε. 

14 Από το πρώτο "φερέφωνο" του οποίου το μυαλό χρησιμοποίησα για αυτή την εκδήλωση, σας 

είπα ότι αυτή η θεϊκή εκδήλωση, που ξεκίνησε το 1866, θα τελείωνε το 1950 και ότι μετά από εκείνο το 

έτος δεν θα μένατε ορφανοί, γιατί η παρουσία Μου θα γινόταν ακόμη πιο έντονα αισθητή αν ξέρατε 

πώς να προετοιμαστείτε. 

15 Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του 1941, οπότε θα ακούτε το Λόγο Μου για άλλα δέκα χρόνια, 

χρόνος αρκετός για πολλούς από τους αδελφούς σας να γνωρίσουν αυτή τη Διδασκαλία, για πολλούς 

που δεν έχουν πιστέψει να πιστέψουν, και για πολλούς που δεν ήταν υπάκουοι να βγουν και να 

εκτελέσουν τις εντολές Μου. 

16 Ο ταπεινός και ευγενικός μου λόγος θα είναι απόλαυση για τον πάσχοντα και σαν δροσιά και 

άρωμα για κάθε πνεύμα. Αυτός ο λόγος, τον οποίο τόσοι πολλοί έχουν απορρίψει και τον οποίο τόσοι 

πολλοί έχουν βεβηλώσει για την ευχαρίστησή τους, θα φανεί σαν χάδι σε όλους. 

17 Μη νομίζετε ότι η χώρα σας θα είναι η μόνη που θα λάβει τα πνευματικά Μου οφέλη. Όχι, από 

την αρχή κρατώ την κληρονομιά για κάθε έθνος αυτής της γης. 
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18 Η αλήθεια μου θα εισέλθει και πάλι σε όλες τις κατοικίες, όπως ακριβώς κάποτε ο Ιησούς 

εισήλθε στους ναούς που ήταν αφιερωμένοι στη λατρεία του Θεού και εξέπληξε τους ιερείς, τους 

πρεσβύτερους και τους διδασκάλους του νόμου με τον λόγο Του. 

19 Ποιος θα Με πάρει ως παράδειγμα σε αυτή τη σημερινή εποχή; Ποιοι είναι αυτοί που δεν 

φοβούνται την ανθρωπότητα; - Αυτοί που μαρτυρούν την αλήθεια με τα έργα τους. Αληθινά σας λέω: 

Αυτός που λέει την αλήθεια, όπως ο ίδιος ο Δάσκαλός του, δεν θα φοβάται τον θάνατο. 

20 Έχει περάσει προ πολλού ο καιρός που ο λόγος αυτός θα έπρεπε να έχει ηχήσει μέσα στους 

ναούς και τις εκκλησίες και ο απόηχός του θα έπρεπε να έχει φτάσει στους ισχυρούς της γης. Αλλά είναι 

απαραίτητο οι φορείς της να εξαγνιστούν και να βελτιωθούν για να είναι άξιοι αγγελιοφόροι της. Δείτε 

πώς πέρασε ο χρόνος χωρίς να έχετε κάνει αυτό το παρασκεύασμα δικό σας. 

21 Δεν σας ζητώ θυσία- θέλω μόνο οι πράξεις σας να είναι αυθόρμητες και η αγάπη σας αληθινή. 

Ωστόσο, μην ξεχνάτε το παράδειγμα της υπακοής και της υποταγής του Αβραάμ όταν ο Πατέρας του 

ζήτησε τη ζωή του Ισαάκ, του αγαπημένου του γιου. 

Ποιος από τους ανθρώπους της σημερινής εποχής, από εκείνους που Με αγαπούν, θα Μου έδινε 

τέτοια απόδειξη υπακοής, αγάπης και πίστης; 

22 Οι απόστολοί Μου διακήρυτταν την αλήθεια Μου, και όταν οι άνθρωποι τους καταδίκαζαν, δεν 

απέφευγαν τον θάνατο. 

23 Αυτός που ζει στην αλήθεια δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. 

24 Ο δρόμος σας, λαέ Μου, είναι γεμάτος με όμορφα παραδείγματα. 

25 Το φως της έκτης λυχνίας φέρνει φως στους ανθρώπους αυτής της εποχής- αλλά και οι πέντε 

σφραγίδες, που έχουν ήδη παρέλθει, έχουν αφήσει το φως τους στα πνεύματα. 

26 Όταν φτάσατε σε αυτό το λαμπερό φως, κάποιοι με το πνεύμα και άλλοι με το σώμα, ρωτήσατε 

τι καλείστε να κάνετε. Τότε ακούσατε αυτή τη φωνή να σας μιλάει: Εγώ είμαι το Αρνίο που θυσιάστηκε 

από αγάπη για σας, και ήρθα να φωτίσω το πνεύμα σας, ώστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να 

έρχεστε σε Μένα. 
* ως πνεύμα χωρίς υλικό σώμα. 

27 Αυτή τη στιγμή έρχομαι με το Πνεύμα. Το φως Μου κατεβαίνει στους ανθρώπους σαν γλώσσες 

φωτιάς, ώστε να μπορούν να μιλούν για τον Νόμο Μου σε όλες τις γλώσσες. 

28 Εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ενσαρκωμένα και μετενσαρκωμένα πνεύματα θα ανοίξουν το 

δρόμο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Θα είναι πρόδρομοι, προφήτες και αγγελιοφόροι. Αυτοί 

είναι οι σημαδεμένοι από μένα που θα προηγηθούν των στρατευμάτων. 

29 Σ' αυτούς τους σημαδεμένους αποκαλύφθηκε το όνομα της φυλής στην οποία ανήκαν στην 

Πρώτη Εποχή, ώστε να γνωρίζουν ότι είχαν κάνει διαθήκη με τον Θεό τους εκείνη την εποχή και ότι ήταν 

στον δρόμο του Κυρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην παρούσα εποχή, όμως, κάθε φυλετικό 

όνομα έχει εξαφανιστεί, επειδή δεν είναι ο Κύριος που χαράζει τα όρια για να χωρίσει τους ανθρώπους 

μεταξύ τους. 

30 Το 1950, όταν η ακτίνα Μου κατέβει για τελευταία φορά μέσω του φωνητικού φορέα, όλοι θα 

είναι προετοιμασμένοι για τους καιρούς που έρχονται. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, θα συνεχίσω να 

σας διδάσκω. Πριν από αυτό, όμως, αφήστε τη θλίψη σας πάνω Μου και ξεκουραστείτε. Στη συνέχεια, 

όταν ο πόνος σας θα έχει υποχωρήσει και τα δάκρυά σας θα έχουν στεγνώσει, ανεβάστε το πνεύμα σας, 

ώστε η διδασκαλία Μου να είναι μέσα τους. 

31 Δεν θέλω να δω κανέναν από τους μαθητές Μου πεινασμένο ή διψασμένο- θέλω να σας δω 

χορτάτους επειδή φάγατε και ήπιατε το ψωμί και το κρασί της αγάπης Μου. Μόνο έτσι μπορείτε να 

κάνετε έργα ανάμεσα στην ανθρωπότητα που είναι αντάξια για Μένα. Μην ξεχνάτε ότι με κάθε μέρα 

που περνάει πλησιάζει η στιγμή της αναχώρησης Μου και ότι όποιος δεν εκμεταλλευτεί αυτή την 

περίοδο διδασκαλίας θα αισθανθεί αργότερα ορφανός. 

32 Δεν ήταν τυχαίο που σας έφερε σε αυτή την εκδήλωση. Η φωνή μου σας κάλεσε στους δρόμους 

σας και σας οδήγησε μέχρι εδώ. Τώρα ξέρετε ότι έχετε μάθει το καθήκον που πρέπει να εκπληρώσετε 

στη γη. 
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Στο λόγο Μου μάθατε ποια είναι η προέλευσή σας και ο στόχος σας. Σας έχει αποκαλυφθεί ότι 

ανήκετε σε έναν λαό που έλαβε το μάννα του Πνεύματος σε τρεις εποχές. 

33 Αν ερευνήσετε πνευματικά όλα όσα συνέβησαν μεταξύ του λαού του Ισραήλ στις δύο πρώτες 

εποχές, θα συνειδητοποιήσετε ότι το ίδιο πράγμα συνέβη και μεταξύ σας στην παρούσα εποχή. 

34 Η ζωή αυτού του λαού, η ιστορία του, είναι ένα μάθημα, μια παραβολή για όλη την 

ανθρωπότητα. Είναι ένα εγχειρίδιο του οποίου τον νόμο σας αποκάλυψα στο όρος Σινά. 

35 Σήμερα αυτό το βιβλίο ανοίγει μπροστά στο πνεύμα σας και βλέπετε νέες διδασκαλίες να 

ξεφυτρώνουν από μέσα του, γιατί αυτό που δεν καταλάβατε τότε, μαθαίνετε να το καταλαβαίνετε μόνο 

σήμερα. 

36 Το πνεύμα σας μπορεί να χτυπάει τις πύλες του υπερπέραν με την επιθυμία για σοφία, η 

πνευματική σας ικανότητα σας επιτρέπει να έρχεστε πιο κοντά στον Δάσκαλο, ώστε να σας δώσει τις 

νέες διδασκαλίες που κρύβει ο μυστικός του θησαυρός. 

37 Λαέ μου, όταν σας βλέπω να περπατάτε στους δρόμους του κόσμου, σέρνοντας μαζί σας 

αλυσίδες μόχθου και ατέλειες, σας στέλνω την αγάπη Μου για να σας βοηθήσω στο μονοπάτι της 

εξέλιξης. 

38 Περπατάτε μέσα σε μια έρημο, και στη μέση της αφήνω να φυτρώσουν φοίνικες, ώστε να βρείτε 

σκιά και αναψυχή. 

39 Από τον άγονο βράχο της καρδιάς σου έκανα να αναβλύσει μια ανεξάντλητη πηγή, για να πιεις 

και να μην ξαναδιψάσεις ποτέ. 

40 Σήμερα, δεν θα σας δώσω χωράφια στον κόσμο για να τα καλλιεργήσετε. Θα βρείτε τα χωράφια 

σας στις καρδιές. Κάποιοι μόλις άρχισαν να καλλιεργούν, άλλοι τελειώνουν τη σπορά τους. 

41 Οι πατέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη δικαιολογία ότι, προκειμένου να εκπληρώσουν τις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις, δεν μπορούν να σκεφτούν να κάνουν καλό και στους άλλους. 

42 Ας μη Μου λένε οι άνθρωποι ότι αισθάνονται ανίκανοι να διδάξουν τον Νόμο Μου. Σε όλους σας 

λέω ότι στην πορεία της ζωής σας υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για να σκορπίσετε τον σπόρο Μου 

χωρίς να σπαταλάτε τον χρόνο σας και να παραμελείτε τα καθήκοντά σας. 

43 Υπηρετήστε Με, και θα σας υπηρετήσω. 

44 Μην απογοητευτείτε αν σπείρετε αγάπη στις καρδιές των γιων σας ή των αδελφών σας και 

θερίσετε αχαριστία. Ξέρετε τι έσπειρε ο Ιησούς στον κόσμο και τι θερίζει. Αλλά σας είπε ότι ο θερισμός 

δεν γίνεται σε αυτή τη γη, αλλά μόνο στον ουρανό, όταν έρθει η ώρα. 

Και εσείς, οι μαθητές Μου, θα πρέπει να πάρετε ως παράδειγμα την υπομονή του Δασκάλου. Μην 

αναζητάτε ανταμοιβές ή αμοιβές σε αυτή τη γη, αλλά περιμένετε την ώρα της ευδαιμονίας σας στη 

συνέχεια. 

45 Θυμηθείτε ότι κατέβηκα για να κρίνω τα έργα σας και να αποκαλύψω τα προτερήματα και τα 

ελαττώματά σας. Χύνω τη χάρη Μου σε κάθε πνεύμα, σας υποβάλλω σε δοκιμασία και σας ζητώ: Γιατί 

δεν έχετε καμία συγκομιδή για να Μου δείξετε σήμερα, αφού επιστρέψατε στη γη στην τελειότητα των 

καιρών, ενώ κατέχετε το Νόμο Μου από την αρχή των καιρών, και σας έχω αναθέσει να 

παρακολουθείτε* τα έθνη για να τα μετατρέψετε στη Διδασκαλία Μου; 
* Αυτό περιλαμβάνει: πνευματική ετοιμότητα για βοήθεια με τη μορφή μεσιτείας, παραδείγματος και 

διακήρυξης της θείας αλήθειας. 

46 Σε αυτή την εποχή έχω έρθει με πνεύμα, απαιτώντας από εσάς την εκπλήρωση των εντολών που 

σας άφησα στη Δεύτερη Εποχή, όταν κατοικούσα ανάμεσά σας. Αναζητώ στο πνεύμα σας τον απόηχο 

των λόγων Μου, και στους δρόμους σας τα ίχνη των βημάτων Μου, και δεν τα βρίσκω. Έχετε ασκήσει 

και διδάξει την αγάπη; - Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να επανορθώσετε για τις παραβάσεις σας και να 

καλύψετε τον χρόνο που χάσατε, γιατί σας δίνω μια νέα ευκαιρία. Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να 

εργαστείτε όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για τους αδελφούς σας, οι οποίοι, στις επερχόμενες 

ημέρες της ειρήνης, πρέπει να ενωθούν μαζί Μου με έναν πιο τέλειο τρόπο. 

47 Έχετε σε Μένα έναν ακούραστο Δάσκαλο και έναν τέλειο Πατέρα που σας αγαπά και σας 

επιπλήττει. Τι θα κάνατε αν σας χορηγούσα οφέλη μόνο για την αυστηρή εκπλήρωση του Νόμου Μου; 
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48 Όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, κλαίτε εσωτερικά για τις παραβάσεις σας και αναζητάτε 

μια ευχάριστη προσφορά: τοποθετείτε μπροστά Μου τα ευλογημένα παιδιά και Μου ζητάτε να 

συγχωρήσω τις αμαρτίες σας για χάρη της αθωότητάς τους. Σε αυτό σας απαντώ: Αν ξέρετε πώς να 

καλλιεργήσετε τις καρδιές τους και να τις κρατήσετε στην αρετή, θα δεχτώ την προσφορά σας. 

49 Δεν θα σας κρίνω με αυστηρότητα- πριν από αυτό, θα σας προετοιμάσω στον κατάλληλο χρόνο 

για την ανύψωση του πνεύματός σας, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε και να τρέφεστε με τον Λόγο 

Μου. Εν τω μεταξύ, θα γίνετε μάρτυρες μεγάλων δοκιμασιών στις οποίες τα στοιχεία της φύσης θα 

εξαπολύονται- πολλοί λαοί θα μαστιγωθούν από σφοδρούς ανεμοστρόβιλους και θα λάβουν 

συγχώρεση μόνο μέσω της μεσιτείας της μητρικής αγάπης του Θεού με τη μορφή της Μαρίας. 

50 Αναζητώντας θεϊκά σημεία και αποδείξεις, θα δείτε τα πλήθη να έρχονται σε αυτό το έθνος, και 

Εγώ θα τα υποδεχθώ, σβήνοντας από το μυαλό τους κάθε ψευδή ερμηνεία του Λόγου Μου, και θα τους 

δείξω την αλήθεια. Τότε θα υποκλιθούν στην αγάπη Μου. 

51 Έχετε τη Μαρία, την τρυφερή Μητέρα σας, που περιμένει την υπακοή σας. Ξέρει ότι το Πνεύμα 

Μου θλίβεται από τις ατέλειες των ανθρώπων, και πλησιάζει κοντά σας για να σας εμφυσήσει την 

καλοσύνη, αγωνιζόμενο να σας οδηγήσει στην επίτευξη της τέλειας ειρήνης. 

52 Καθώς η ανθρωπότητα εξαγνίζεται και κλαίει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εσείς θα 

προετοιμαστείτε από το Λόγο Μου για να φέρετε παρηγοριά και ειρήνη στις καρδιές. Η δυστυχία θα 

είναι σαν ένα χωνευτήρι μέσα στο οποίο το πνεύμα θα εξαγνιστεί για να γίνει άξιο να έρθει σε Μένα. 

Όλοι έχουν λάβει τη δύναμή Μου, και στις μεγαλύτερες δοκιμασίες θα προοδεύσουν. 

53 Δέχομαι την εκπλήρωση ενός έτους, όπως δέχτηκα την εκπλήρωση όλων των πλασμάτων Μου. 

Ευλογώ τις καλές σας προθέσεις και αφήνω μέσα σας κάθε σπόρο που δεν έχει φροντιστεί καλά, ώστε 

να συνεχίσετε να τον κάνετε καρποφόρο μέχρι την τελειότητα. Μάθετε τι Μου αρέσει, ώστε να ζείτε 

πάντα σύμφωνα με το Νόμο Μου. 

54 Μην παραβιάζετε τον Νόμο- μην μιλάτε το όνομά Μου αν δεν είστε προετοιμασμένοι. Κάντε 

τους εαυτούς σας άξιους, ώστε να αναγνωριστείτε και το παράδειγμά σας να προσκαλέσει τους 

αδελφούς σας να Με ακολουθήσουν και να τους πω: Να είστε ευπρόσδεκτοι, μαθητές, που ταπεινά 

έρχεστε σε αυτούς τους τόπους συνάντησης, σαν πρόβατα που έρχονται στο μαντρί τους, οδηγούμενα 

από τη φωνή του ποιμένα τους. 

55 Αυτός που βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι, ντυμένος με καλή θέληση, δεν θα νιώσει ποτέ 

κουρασμένος. 

56 Αν υπάρξουν επιπτώσεις σε αυτό το μονοπάτι, σας έχω δώσει όπλα για την υπεράσπισή σας: όχι 

όπλα δολοφονίας για να πληγώσετε τους αδελφούς σας, αλλά προσευχή, μέσω της οποίας είστε 

δυνατοί και ανίκητοι. 

57 Εγώ είμαι ο στόχος σας, και γι' αυτό θα επιστρέψετε όλοι σε Μένα όταν εκπληρώσετε το νόμο 

Μου. Αλλά πρέπει να συνεισφέρετε εσείς οι ίδιοι, προκειμένου να προχωρήσετε στο μονοπάτι της 

ανάπτυξής σας. 

58 Κάντε το Λόγο Μου δικό σας, γιατί είναι η κληρονομιά σας. Γνωρίστε τη δύναμη που κρύβεται σε 

αυτό. Αυτός που την κατέχει θα μπορέσει να σώσει μια χώρα εν μέσω μιας επίσκεψης. 

59 Είναι γραμμένο, "Η γη θα τρέμει από άκρη σε άκρη", και είναι απαραίτητο σε εκείνες τις ημέρες 

του σκότους να υπάρχουν άνθρωποι γεμάτοι πίστη, ώστε να είναι σαν δάδες που φωτίζουν το δρόμο 

των άλλων. 

60 Δεν θέλω αυτός ο λαός, τον οποίο έχω αφυπνίσει στο παρόν, να βυθιστεί ξανά στον ύπνο, γιατί 

διαφορετικά οι γεμάτοι πόνο πόνοι και οι οδύνες της ανθρωπότητας θα τον ξυπνήσουν. Και όταν στη 

συνέχεια σηκωθεί με φόρα για να φέρει παρηγοριά στους γείτονές της, θα ανακαλύψει ότι αυτοί δεν 

βρίσκονται πλέον στη γη, αλλά ήδη στο υπερπέραν. 

61 Ποιος από εσάς, ακούγοντας τις φωνές της σύγχυσης, του φόβου και του πόνου των ανθρώπων, 

θα θελήσει να τους γυρίσει την πλάτη και να φύγει από τη μέση χωρίς να εμπιστευτεί το 
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Δύναμη που σας δίνει η άσκηση της Διδασκαλίας Μου για να κάνετε κάτι γι' αυτούς; Δεν πιστεύετε τον 

λόγο Μου, όταν σας είπα ότι την ώρα της δοκιμασίας θα είμαι Εγώ που θα μιλήσω μέσα από τα χείλη 

σας και θα αποκαλύψω τη δύναμή Του στα έργα σας; 

62 Αυτός που αμφιβάλλει θα είναι εξίσου αδύναμος και θα έχει ανάγκη από βοήθεια, όπως και 

αυτός που δεν έχει τίποτα να δώσει σε αυτόν που ζητάει. 

63 Αυτή είναι η Τρίτη Ώρα, όταν το πνεύμα σας έχει ένα προαίσθημα ότι πρέπει να λάβει από τον 

Πατέρα τα απαραίτητα δώρα και τις δυνάμεις για να ανυψωθεί πάνω από την κυριαρχία του υλισμού 

και της διαφθοράς. Αλλά αληθινά σας λέω, αυτά τα χαρίσματα έχουν αναπαυθεί στο πνεύμα σας από 

την αρχή. 

64 Κάποιοι ήρθαν σε Μένα εξασθενημένοι από την ασθένεια, και άλλοι για να ζητήσουν αποδείξεις 

από Μένα, ώστε να μπορέσουν να πιστέψουν στην Παρουσία Μου. Οι πρώτοι αναγνώρισαν ότι ο 

εξαγνισμός τους ήταν απαραίτητος για να έρθουν σε Μένα εξαγνισμένοι. Αυτοί είναι στο δρόμο για να 

Με ακολουθήσουν. 

65 Οι τελευταίοι έφυγαν και πάλι όταν έλαβαν αυτό που ζητούσαν, χωρίς να δώσουν σημασία στο 

λόγο μου και χωρίς καν να υποψιαστούν πού και με ποιον είχαν βρεθεί. 

66 Άλλοι πάλι, που ήρθαν με τη βεβαιότητα ότι θα έβρισκαν μόνο υλικά αγαθά με αυτόν τον τρόπο, 

απογοητεύτηκαν μπροστά σε αυτό το συμπόσιο πνευματικής τροφής και έφυγαν πάλι αναζητώντας 

καλύτερους τρόπους. Για αυτούς θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι η βασιλεία 

του πνεύματος δεν είναι αυτού του κόσμου. 

67 Αλλά τα λαμβάνω όλα. Δεν υπήρξε κανείς που να χτύπησε τις πόρτες Μου χωρίς να του 

ανοίξουν. Σας το λέω αυτό, επειδή κάποιος θα ζητήσει επίσης είσοδο στις πόρτες σας, και θα είμαι εγώ 

που θα χτυπήσω ταπεινά, όπως κάνουν οι άποροι. 

68 Μου λέτε: "Δάσκαλε, πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεσαι στις πόρτες μας ως άπορος;" Σας λέω 

όμως: Μη θαυμάζετε και μη νομίζετε ότι είναι αδύνατο, θα έρθω κρυμμένος στην καρδιά των φτωχών, 

των ασθενών, των ηττημένων και των θλιμμένων, για να χτυπήσω την πόρτα του ελέους σας. Ιδού, σας 

λέω: Γίνετε πεισματάρηδες στο μυαλό και το πνεύμα σας, ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε από τη 

διδασκαλία που σας έφερα. 

69 Αυτή είναι η στιγμή που θα μάθετε να εφαρμόζετε, να εξηγείτε και να ζείτε το Δόγμα Μου που 

λαμβάνετε σήμερα σε αυτές τις αίθουσες συνάθροισης- και αύριο θα ξεκινήσετε να το διαδώσετε στην 

ανθρωπότητα. 

70 Στο Λόγο Μου μιλάω σε όλα τα παιδιά Μου, είτε είναι παρόντα σε αυτή την εκδήλωση είτε όχι, 

είτε έχουν ήδη βρεθεί στη γη είτε πρόκειται να έρθουν. Ο καθένας θα αποδεχθεί αυτό που τον αφορά. 

71 Σε αυτή την εποχή, αυτή η Διδασκαλία θα είναι το φως που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στο 

μονοπάτι της αλήθειας, γιατί οι άνθρωποι έχουν κλείσει τα μάτια τους σε αυτό το φως. Ωστόσο, 

αληθινά σας λέω, ο τυφλός δεν μπορεί να οδηγήσει τον τυφλό χωρίς να σκοντάψει ή να πέσει στην 

άβυσσο. 

72 Το πνεύμα της αλήθειας βρίσκεται σε κάθε διδασκαλία Μου. Χρησιμοποιήστε αυτή την περίοδο 

των εκδηλώσεών Μου, προσέξτε με ζήλο τον λόγο Μου και μη στερήσετε ποτέ από τον εαυτό σας αυτή 

την κληρονομιά. 

73 Η αγάπη μου θα ξεπεράσει τη σκληρότητα της καρδιάς σας. Όπως σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, η 

πύλη της σωτηρίας είναι ανοιχτή. Ελάτε, και μέσα από αυτό βαδίστε το μονοπάτι που θα οδηγήσει το 

πνεύμα σας στη Γη της Επαγγελίας. 

74 Κανένα φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς το θέλημά Μου. - Όταν έγινα γνωστός σε εσάς, 

ήταν επειδή αυτό ήταν το θέλημά Μου, και στα βάθη του αναπαύονται πολύ μεγάλες προθέσεις για τον 

καθένα από εσάς και για ολόκληρο το σύμπαν. 

75 Οι άνθρωποι εξαγνίζονται αυτή τη στιγμή μέσα από μεγάλα βάσανα- αλλά από αυτή την 

ανθρωπότητα, την τόσο αμαρτωλή σήμερα, θα προκύψουν αύριο οι γενιές που θα βρίσκονται σε 

κοινωνία με τη Θεότητά Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 
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76 Εκείνοι που θα ζήσουν εκείνη την εποχή θα θαυμάσουν το μεγαλείο του έργου Μου και την 

εκπλήρωση του λόγου Μου. Τότε θα δουν πώς τα παιδιά θα διδάσκουν, θα καθοδηγούν και θα 

μαρτυρούν για Μένα με αληθινή πνευματικότητα, πώς οι νέοι και οι ενήλικες θα αφήσουν πίσω τους τις 

απολαύσεις και τις διασκεδάσεις του κόσμου για να αφοσιωθούν στην πρακτική της Διδασκαλίας Μου, 

δηλώνοντας ότι η εποχή στην οποία ζουν είναι αυτή που αναγγέλθηκε από τους προφήτες. 

77 Όμως εκείνοι που ακούνε τον Λόγο Μου σήμερα και είναι νωθροί ή άπιστοι θα νιώθουν ντροπή 

μπροστά σε αυτά τα παραδείγματα. 

78 Αυτοί δεν θα ακούσουν το Λόγο Μου μέσω ενός ανθρώπινου φορέα φωνής που είναι 

αμαρτωλός και ατελής, αλλά θα ακούσουν τη φωνή του Κυρίου τους στη συνείδησή τους. 

79 Εσείς, οι ακροατές Μου, ήσασταν προορισμένοι να Με ακούσετε σε αυτό το μονοπάτι της 

κατανόησης, το οποίο είναι πολύ υψηλό, αλλά όχι το πιο τέλειο. Δέκα χρόνια είναι ακόμα στη διάθεσή 

σας. Χρησιμοποιήστε τα, ώστε αύριο να μην χρειάζεται να κλαίτε για τον χαμένο χρόνο, αφού για σας, 

λαέ Μου, θα ξημερώσει αργότερα μια εποχή μεγαλύτερης πνευματικής ανάπτυξης. 

80 Αν δεν τηρήσετε το Λόγο Μου τώρα, αργότερα, όταν αυτή η εκδήλωση δεν θα υπάρχει πια, θα 

έρχεστε σε αυτούς τους τόπους προσευχής με πόνο στην καρδιά σας για να ζητήσετε από τον Πατέρα 

σας να σας μιλήσει και να θελήσει να επικοινωνήσει ξανά μέσω του ανθρώπινου νου, αλλά δεν θα Τον 

ακούσετε ξανά. Τότε θα απευθυνθείτε στους προηγούμενους μεσολαβητές των λόγων Μου, οι οποίοι 

θα παραμείνουν βουβοί γι' αυτή την εκδήλωση και θα σας πουν μόνο να σηκωθείτε πνευματικά. 

81 Είναι θέλημά Μου να μην βεβηλώνετε την τάξη Μου. Δεν θέλω, όταν φτάσετε σε Μένα, να 

χρειαστεί να σας πω: "Φύγετε από κοντά Μου, δεν σας γνωρίζω", και να παραμείνει στο πνεύμα σας 

ένα βαρύ φορτίο επανόρθωσης. 

82 Σας μιλάω για πνευματικές διδασκαλίες που είναι μέσα στη σφαίρα της γνώσης σας, και όμως 

υπάρχει ακόμα εκείνος που αμφιβάλλει για το λόγο Μου. Τι θα γινόταν αν σας μιλούσα για Θεϊκές 

Εκδηλώσεις ή αν σας περιέγραφα την αιωνιότητα; Τότε θα Μου λέγατε: "Για ποιο πράγμα μας μιλάς, 

Πατέρα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτά". 

83 Σας εμπιστεύομαι τους νέους Μου προφήτες που θα κάνουν κάτι 

Έχετε διορατικότητα στο υπερπέραν. Θα σας μαρτυρήσουν αυτές τις πνευματικές διδασκαλίες και θα 

σας αναγγείλουν γεγονότα που πρόκειται να συμβούν. 

84 Εδώ είναι η διδασκαλία Μου, μαθητές, δεν την παρατείνω για να μην κουραστείτε και χρειαστεί 

να την επαναλάβω σε άλλη περίσταση. Αλλά αν θέλετε να επωφεληθείτε από τις διδασκαλίες Μου, 

ανανεωθείτε και βάλτε τέλος σε κάθε κακία και βίτσιο. 

85 Τότε θα δείτε πώς ο εγωισμός, η υποκρισία, η ματαιοδοξία και ο υλισμός θα φύγουν 

ανεπαίσθητα από τις καρδιές σας και αντ' αυτού θα αρχίσετε να ασκείτε την αληθινή φιλανθρωπία, η 

οποία δεν περιμένει καμία ανταμοιβή. 

86 Θα προσβληθείτε και θα αναρωτηθείτε γι' αυτό, το 

Δεν θα επιστρέψετε το χαστούκι, όπως κάνατε στο παρελθόν. Τότε, γεμάτοι ευχαριστίες προς τον 

Δάσκαλό σας, θα σηκωθείτε και θα Μου πείτε: "Κύριε, μόνο Εσύ μας διδάσκεις αυτά τα μαθήματα και 

μας κάνεις δυνατούς σε αυτές τις δοκιμασίες". 

87 Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς είστε τα κλαδιά- γι' αυτό, φέρτε τους ίδιους καρπούς που έφερα 

εγώ για σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 3  
1 Ιδού, εδώ είναι ο άρτος της αιώνιας ζωής- πολύ καιρό δεν τον φάγατε. 

2 Με περιμένατε πολύ καιρό, και όταν με το ζόρι το σκεφτόσασταν, ένα φως έλαμψε στο 

στερέωμα. Όταν ρωτήσατε από πού προέρχεται και τι σημαίνει, σας είπαν: Είναι ο Ηλίας που έρχεται 

για να προετοιμάσει την ανθρωπότητα και να την καταστήσει άξια να ενωθεί με τον Κύριο. 

3 Όπως ο βοσκός που μαζεύει τα πρόβατά του και τα μετράει, αναζητώντας βιαστικά εκείνα που 

έχουν ξεστρατίσει για να παρουσιάσει τον πλήρη αριθμό στον κύριό του, έτσι και ο Ηλίας σας αγάπησε, 

σας οδήγησε και σας έκανε να νιώσετε τη ζεστασιά του στάβλου. 

4 Όταν σας είδα έτσι προετοιμασμένους, σας πρόσφερα το Ψωμί Μου, με το οποίο θα τρέφεστε 

για πάντα. 

5 Όποιος έφαγε από αυτό το ψωμί με αλήθεια, απόλαυσε και γλέντησε την ειρήνη Μου. 

6 Αυτή η τροφή, που είναι ο Θείος Μου Λόγος, έρχεται από το στόμα ενός ανθρώπινου όντος ως 

άλλη μια εκδήλωση ότι ο Θεός κατοικεί με αλήθεια στη συνείδηση του ανθρώπου. 

7 Γιατί να σας αρνηθώ την ευδαιμονία του να Με αισθάνεστε μέσα σας; 

8 Όποιος αγαπά την ειρήνη και την αγνότητα στην καρδιά του, με αισθάνεται μέσα του, αν και 

είμαι σε όλα τα πνεύματα, όσο κι αν έχουν αμαρτήσει. Αυτός που υπήρξε δεν θα χαθεί ποτέ, και αυτός 

που ζει με κουβαλάει μέσα του, γιατί εγώ είμαι η Ζωή. 

9 Υπάρχουν δεσμοί μεταξύ του Θεού και των πλασμάτων Του που δεν μπορούν ποτέ να σπάσουν. 

Αλλά αν οι άνθρωποι αισθάνονται αποκομμένοι από τον ουράνιο Πατέρα τους, αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη πνευματοποίησης ή στην έλλειψη πίστης. 

10 Ούτε ο θάνατος, ούτε η έλλειψη αγάπης μπορούν να καταστρέψουν τον δεσμό που σας ενώνει 

μαζί Μου. 

11 Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την παρουσία Μου. Δεν υπάρχει κατοικία ή μέρος όπου να 

μπορείς να κρυφτείς από Μένα, γιατί είμαι μαζί σου όπου κι αν πας, και είσαι σε Μένα όπου κι αν είσαι. 

12 Μην αρκείστε να το γνωρίζετε αυτό. Πρέπει να Με αισθάνεστε για να μπορέσω να εκδηλωθώ 

στα έργα σας. 

13 Σκεφτείτε: Αν είμαι μέσα σας, πού Με φέρατε όταν αμαρτάνατε; 

14 Σας το λέω αυτό γιατί πρέπει να απομακρύνω τις στάχτες που βρίσκονται στην καρδιά σας μέχρι 

να βρω μια σπίθα φωτός μέσα της. 

15 Σας δίνω δύναμη να αντέξετε τη δοκιμασία. 

16 Βλέπω τους συγγενείς σας να διαλύουν τις καρδιές σας και να σας υποβάλλουν σε δοκιμασίες. 

Για μερικούς ήταν οι πατέρες τους και για άλλους οι γιοι τους, που τους εμπόδισαν περισσότερο από το 

να Με ακολουθήσουν. 

17 Πολλοί έχουν έρθει σε αυτή τη συγκέντρωση με δάκρυα, γνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα στην εχθρότητα για να Με ακούσουν, και παρόλα αυτά επέμεναν 

να Με ακούσουν. 

18 Πόσα δάκρυα, πόσες προσευχές, πόση υπομονή με την ελπίδα ότι εκείνοι θα αναγνωρίσουν 

αυτή την αλήθεια! 

19 Υπάρχουν εκείνοι που, αναζητώντας την ελευθερία να ακούσουν τα Λόγια Μου, αναγκάστηκαν 

να αποχωριστούν τα σπίτια τους- εκείνοι που έπρεπε να εγκαταλείψουν τα στενότερα σπίτια τους για 

να αποφύγουν να στιγματιστούν από γονείς και φίλους- εκείνοι που έχασαν τις δουλειές τους, 

γελοιοποιήθηκαν και ονομάστηκαν μάγοι- και υπάρχουν κάποιοι που τους αρνήθηκαν το ψωμί. 

20 πώς να μη σας υποδεχτώ με τρυφερότητα, πώς να μη ρίξω το θεραπευτικό μου βάλσαμο στις 

πληγές σας, όταν υποφέρετε τόσο πολύ για να Με ακολουθήσετε! 

Ωστόσο, μην παραπονιέστε ποτέ για κανέναν, μην κατηγορείτε κανέναν από τους αδελφούς σας. 

Αφήστε την υπόθεσή σας σε Μένα, που σας λέω με αλήθεια: Αυτοί που σας έχουν πληγώσει 

περισσότερο θα είναι εκείνοι που θα έρθουν σε Μένα πιο συντετριμμένοι και ταπεινοί στην επιθυμία 

τους για θεραπεία και συγχώρεση. Αυτοί τότε θα Μου πουν: "Κύριε, συγχώρεσέ με, πώς πλήγωσα την 
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καρδιά του παιδιού μου". Κάποιος άλλος θα πει: "Κύριε, ήμουν απορριπτική απέναντι στον σύζυγό μου 

επειδή σε ακολούθησε. Τον τιμώρησα με το να αποχωριστώ το κρεβάτι του και να κοιμηθώ σε άλλο 

δωμάτιο- γιατί τον καταδίκασα με σκοτεινή καρδιά". 

Θα Μου ζητήσουν συγχώρεση, θα ομολογήσουν τα λάθη τους και θα αναγνωρίσουν ότι πολλές 

φορές έχουν λάβει οφέλη από εκείνους που είχαν κρίνει λάθος. Τότε θα τους πω: Ενώ εσείς 

σκεφτόσασταν πώς να κάνετε τη ζωή όσο το δυνατόν πιο δύσκολη για αυτούς τους εργάτες Μου, 

εκείνοι σας "παρακολουθούσαν" σιωπηλά και μοναχικά. 

Αλλά αληθινά σας λέω, μαθητές, έχετε κερδίσει τη συγχώρεσή Μου. Αλλά τους συγχωρείτε επίσης 

από την καρδιά σας; 

21 Ο Ιησούς σας δίδαξε, από τότε, την τέλεια συγχώρεση που γεννιέται από την αγάπη. Σήμερα 

έρχομαι με πνεύμα, αλλά το Δόγμα Μου είναι το ίδιο. 

22 Να χαίρεστε που μέσω του Δασκάλου έχετε το τέλειο παράδειγμα. Αληθινά σας λέω, δεν είχατε 

κανένα παράδειγμα πριν ή μετά τον Ιησού, όπως αυτό που σας έδωσε Εκείνος. 

23 Θα ήταν ο Δάσκαλος τέλειος αν ο μαθητής τον ξεπερνούσε σε σοφία; - Όχι. 

24 Το πνεύμα σας θα γίνει πολύ μεγάλο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από αυτό του Κυρίου σας. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η πνευματική σας άνοδος, τόσο υψηλότερα και μεγαλύτερα θα βλέπετε τον Θεό σας. 

25 Ο υπερήφανος άνθρωπος θα πέφτει πάντα στο τέλος, θα καταρρέει από τα ίδια του τα έργα, 

επειδή, πιστεύοντας ότι αγωνίζεται για τον εαυτό του, στην πραγματικότητα αγωνίζεται εναντίον του 

εαυτού του. 

26 Η υπερηφάνεια είναι η αιτία πολλών κακών και δεινών μεταξύ των πλασμάτων του Θεού. 

27 Πόση δυστυχία και πόσο σκοτάδι άφησε ο πρώτος ανυπάκουος στα ίχνη του από τότε που 

επαναστάτησε ενάντια στο Νόμο Μου! Από τότε, το κακό υπάρχει ως αόρατη δύναμη. Επέτρεψα την 

επιμονή αυτής της δύναμης μόνο και μόνο για να σας υποβάλω σε δοκιμασία, και μέσω των εαυτών σας 

θα την εξαλείψω. 

28 Αλλά μην κατηγορείτε επομένως ένα συγκεκριμένο ον που προσωποποιεί αυτή τη δύναμη για τα 

λάθη και τις πτώσεις σας. Να θυμάστε ότι ενάντια σε κάθε πειρασμό υπάρχει αρετή στο πνεύμα σας για 

να καταπολεμήσετε το κακό. 

29 Κατανοήστε και μελετήστε προσεκτικά την εποχή στην οποία ζείτε. Σας ανακοίνωσα στη Δεύτερη 

Εποχή ότι θα επιστρέψω και σας είπα ποια θα είναι τα σημάδια του ερχομού Μου. Θέλω η 

ανθρωπότητα να αναγνωρίσει ότι αυτά τα σημάδια έχουν ήδη εμφανιστεί. 

30 Αν σας είπα ότι θα ξανάρθω, ήταν επειδή είχα κάτι περισσότερο να σας πω και δεν μπορούσα να 

σας το αποκαλύψω εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν θα το καταλαβαίνατε. 

31 Σήμερα έρχομαι εν πνεύματι, και αληθινά σας λέω: Κάποιοι νομίζουν ότι τις πρώτες φορές 

ήμουν πιο κοντά σας απ' ό,τι είμαι σήμερα. Κάνουν λάθος, γιατί με κάθε μου ερχομό έρχομαι όλο και 

πιο κοντά σας. 

Θυμηθείτε ότι στην Πρώτη Εποχή εγκαταστάθηκα σε ένα βουνό και από εκεί σας έστειλα κάτω τον 

Νόμο Μου σκαλισμένο σε πέτρα. Στη Δεύτερη Εποχή άφησα τα υψώματα των βουνών και κατέβηκα στις 

κοιλάδες σας, γίνοντας άνθρωπος για να ζήσω ανάμεσά σας. Και στον παρόντα χρόνο, για να είμαι 

ακόμη πιο κοντά σας, έκανα την καρδιά σας κατοικία Μου, για να γίνω γνωστός εκεί και να μιλάω στους 

ανθρώπους από μέσα της. 

32 Κάποιοι αμφιβάλλουν, παρόλο που ακούνε αυτές τις διδασκαλίες- και από αυτούς τους 

αμφισβητίες, κάποιοι θα πιστέψουν και άλλοι θα παραμείνουν στη δυσπιστία τους. Όμως θα έρθει το 

έτος 1950, και τι ψυχρότητα θα νιώσουν τότε στο πνεύμα τους, πώς θα δουν τον εαυτό τους να 

ταλανίζεται από θύελλες που μοιάζουν με τυφώνες, γιατί τότε θα προκύψουν μεγάλα βάσανα και 

επισκέψεις στην ανθρωπότητα! 

33 Μετά την αναχώρησή Μου το 1950, η γη θα τρέμει και ο θρήνος των ανθρώπων θα ανεβαίνει 

στον ουρανό.* Όλα αυτά θα μοιάζουν με το σκοτάδι και τον τυφώνα που σκότισε την Ιερουσαλήμ την 

ημέρα που πέθανε ο Υιός του Θεού. 
* Βλέπε σημείωση 3 στο παράρτημα 
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34 Για πολλούς, αυτή θα είναι μια εποχή ανάστασης. Τα πνεύματα που έχουν πέσει στο σκοτάδι θα 

αναδυθούν σε μια ζωή στο φως. 

35 Αυτή η εποχή ήταν προφητευμένη. Είναι γραμμένο ότι θα επιστρέψω. Όμως, ιδού, όταν 

άκουσαν τη Διδασκαλία Μου από το στόμα του ανθρώπου, πολλοί αμφέβαλαν και Με αρνήθηκαν. 

Άλλοι δεν έδωσαν την παραμικρή σημασία στην εκδήλωσή Μου. 

36 Μπροστά στην αναλγησία και τη σκλήρυνση των ανθρώπων απέναντι στο λόγο Μου, έπρεπε να 

εκτελέσω εκείνα τα έργα που εσείς αποκαλείτε θαύματα, προκειμένου να αφυπνίσω κάποιους στην 

πίστη και να προσελκύσω την προσοχή άλλων. 

37 Σήμερα ο ένας και αύριο ο άλλος, συγκεντρώνονται σταδιακά γύρω από τον Λόγο Μου- αυτούς 

τους έχω σημαδέψει συμβολικά στα μέτωπά τους. Είναι το θείο σημάδι που φέρουν στο πνεύμα τους, 

και αργότερα τους αποκάλεσα "εργάτες στα χωράφια Μου". 

38 Αυτά δεν θα χρειάζονται τα βιβλία της επιστήμης, ούτε τις φιλοσοφίες, ούτε τα δόγματα της 

πίστης για να διδάξουν. Το φως του Αγίου Πνεύματός Μου θα φωτίσει το μυαλό τους, και το μόνο 

βιβλίο τους θα είναι ο Λόγος Μου. 

39 Μακάριοι όσοι με εμπιστεύτηκαν και παρέμειναν μαζί Μου, γιατί βίωσαν μεγάλη 

αναζωογόνηση μέσα από τη θεία συναυλία των διδασκαλιών Μου. 

40 Το να είστε παιδιά του Θεού είναι αυτό που σας κάνει άξιους αυτής της χάρης, επειδή τα 

προσόντα σας είναι ακόμη πενιχρά. Δεν κοίταξα τις ατέλειές σας επειδή υπήρχε ένας μανδύας που τις 

έκρυβε. Αλλά σε ποιον ανήκει αυτός ο ελεήμων μανδύας; - Μαρία, η στοργική Μητέρα σας, που 

παρακολουθεί ακούραστα κάθε ένα από τα παιδιά της. 

41 Σας δόθηκε η δυνατότητα να ζήσετε σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο στη γη, ο οποίος θα είναι αυτός 

της τελειότητας, και τον οποίο εγκαινίασε ο Ηλίας εκδηλώνοντας το πνεύμα του μέσω της μεσολάβησης 

ενός ανθρώπινου νου, υποδεικνύοντάς σας τη δική μου εκδήλωση που λαμβάνει χώρα με την ίδια 

μορφή. 

42 Αλλά ο χρόνος της προετοιμασίας μέσω ανθρώπινων μεσολαβητών φτάνει στο τέλος του. 

Σύντομα ο Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πλέον σε αυτές τις αίθουσες συνάθροισης, και όσοι δεν ήξεραν 

πώς να τον κρατήσουν στις καρδιές τους θα αισθάνονται ορφανοί. Μερικοί, νομίζοντας ότι ο Κύριός 

τους είναι μακριά, θα τρέξουν αργότερα πίσω από τις θρησκείες για να Με βρουν. 

43 Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που έχουν κάνει τις θεϊκές μου αρχές δικές τους, θα είναι οι 

ισχυροί της Τρίτης Εποχής, επειδή θα βλέπουν καθαρά το δρόμο τους μπροστά τους. 

44 Έχω ονομάσει αυτή την εποχή Εποχή του Φωτός.Τώρα δείτε, παιδιά Μου, πώς τα έθνη είναι 

πρόθυμα να διεξάγουν σκληρούς και αδελφοκτόνους πολέμους. 

45 Εσείς που ονομάστηκατε παιδιά του φωτός από Μένα - προσευχηθείτε για τους αδελφούς σας 
να "προσέχουν" τα έθνη, ώστε αυτό το φως να φτάσει στο πνεύμα τους και να ακολουθήσουν αύριο τον 

δρόμο του νόμου Μου. 
46 Πότε οι άνθρωποι θα γίνουν αληθινοί μαθητές του Χριστού; Πάντα σας δίδασκα, μέσω του 

Ιησού, την υπακοή, την ταπεινότητα και την αγάπη. Αυτός είναι ο τρόπος. 

47 Σας ανακοίνωσα την άφιξη μεγάλου πλήθους ανθρώπων που θα έρθουν από άλλες χώρες της 

γης. Εμφανώς, υλικοί λόγοι θα τους φέρουν στο έθνος σας, αλλά στην ουσία αυτό θα συμβεί για να 

μπορέσουν να λάβουν τα καλά νέα του Λόγου που σας έδωσα αυτή την εποχή. 

48 Αλλά σκεφτείτε σοβαρά αυτό το καθήκον: τι θα μεταδώσετε, τι θα διδάξετε ή τι θα 

μαρτυρήσετε, αν δεν προετοιμάσετε τον εαυτό σας ή τα παιδιά σας; 

49 Θυμηθείτε την ευθύνη σας, ώστε να αυξήσετε τον ζήλο σας να διεισδύσετε στον Λόγο Μου, και 

όταν έρθει η ώρα να χτυπήσουν την πόρτα σας, να είστε έτοιμοι να προσφέρετε τη Θεία Τροφή μέσα 

από τις σκέψεις, τα λόγια και τα έργα σας. 

50 Έχετε πίστη παραδιδόμενοι σε Μένα, και θα μιλήσω μέσα από το στόμα σας. 

51 Να ξέρετε επίσης ότι στους πατέρες των οικογενειών που ξέρουν πώς να ανεβαίνουν και να 

πνευματοποιούν τη ζωή τους γεννιούνται παιδιά που φέρνουν υγεία και δύναμη στο σώμα τους και ένα 

μήνυμα σοφίας στο πνεύμα τους. 
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52 Σ' αυτόν τον οίκο προσευχής, όπου μαζεύεστε για να Με ακούσετε, θα βρείτε παρηγοριά για τον 

πόνο σας και κουράγιο για να αντέξετε τις επισκέψεις που πρέπει να έρθουν. Αλλά και το πνεύμα σας, 

καθώς ανυψώνεται, Μου δείχνει το σιτάρι που φέρνει σιγά-σιγά μέσα από το έργο του. 

53 Αλήθεια σας λέω, το πνεύμα δεν θα αισθανθεί ποτέ κουρασμένο ενώ εργάζεται στα χωράφια 

Μου- επομένως, δεν θα υπάρξει ανάπαυση γι' αυτό στον τάφο. Ακόμη και μετά τη φθορά της ύλης του, 

θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανώτερη ανάπτυξή του και την τελειοποίησή του. 

54 Αν ο Λόγος Μου φώτισε το μονοπάτι του πνευματικού σας αγώνα στη γη, θα συναντήσετε ένα 

ακόμη πιο λαμπρό φως στη συνέχεια, καθώς θα συνεχίζετε το ταξίδι σας προς τον Δημιουργό σας. 

55 Το θεϊκό μου φως λάμπει σε όλο το σύμπαν. 

56 Υπακούστε στο Νόμο Μου, αλλά η υπακοή σας ας πηγάζει από την κατανόηση της απέραντης 

αγάπης του Πατέρα για εσάς. Ακούστε Με και προσευχηθείτε, αλλά μην βγείτε στον κόσμο μέχρι να 

νιώσετε δυνατοί, αλλιώς δεν θα μπορέσετε να αντέξετε τους τυφώνες και τους ανεμοστρόβιλους. 

57 Σας δείχνω και σας ανοίγω το δρόμο, για να μην τον εγκαταλείψετε ποτέ. Αληθινά σας λέω: 

Όποιος σπέρνει καλοσύνη στο όνομά Μου, που είναι έλεος, αγάπη και ειρήνη, βαδίζει στο δρόμο Μου 

και θα βρει σωτηρία. 

58 Η μόνη μετάνοια που σας ζητώ είναι να ξεπεράσετε τον εγωισμό, ώστε να μπορείτε να 

υπηρετείτε τον πλησίον σας με ειλικρίνεια και καλή θέληση. 

59 Μελετήστε με προσοχή αυτόν τον λόγο που σας δίνω με τη μεσολάβηση πολλών φορέων φωνής, 

αφού ο καθένας από αυτούς έχει το δικό του χάρισμα. Μην περιφρονείτε αυτόν που σας φαίνεται 

ανίκανος, γιατί πόσοι, μετά το τέλος αυτής της εκδήλωσης στο τέλος του 1950, θα επιθυμούν να Με 

ξανακούσουν, ακόμα κι αν αυτό γίνεται μέσω αυτού που δεν τους ικανοποίησε. 

60 Αλλά σας δίνω τη χάρη ότι ο Λόγος Μου θα διατηρηθεί γραπτώς μέσω εκείνων που έχω ορίσει 

και προετοιμάσει γι' αυτό το έργο, έτσι ώστε αύριο να μην αισθάνεστε σαν το ορφανό που έχασε την 

κληρονομιά του. 

Τότε, όταν τα πλήθη και οι "τελευταίοι" έρθουν σε σας, θα τους παρουσιάσετε το βιβλίο των 

διδασκαλιών Μου ως την πιο πιστή και αληθινή μαρτυρία για όσα σας έχω μιλήσει. Διότι σας λείπουν 

ακόμη πολλά για να μοιάζετε με αληθινό βιβλίο και παράδειγμα στη ζωή και στα λόγια σας. 

61 Αυτό το βιβλίο θα ξυπνήσει πολλά πνεύματα που κοιμούνται και θα ξεδιπλώσουν τα κρυμμένα 

χαρίσματά τους. Η ανάγνωσή του θα εμπνεύσει και θα εξοπλίσει τις επερχόμενες γενιές, οδηγώντας τες 

βήμα προς βήμα στην πνευματική ένωση με τη Θεότητά Μου. 

62 Εργάτες μου, αναζωογονηθείτε με τη σκέψη ότι σας επέλεξα αμαρτωλούς για να σας 

μεταμορφώσω σε όργανά Μου και να σώσω άλλους χαμένους. 

Μπορείς ποτέ να κουραστείς ή να κουραστείς να φέρνεις ειρήνη, ανακούφιση ή χαρά σε όσους 

υποφέρουν από την έλλειψη αυτών των αγαθών; 

Ποτέ μην αναζητάτε την ερημιά ή τη μοναξιά της κάμαράς σας για να αποτρέψετε τους θρήνους από 

το να φτάσουν σε σας. Συνειδητοποιήστε ότι αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για κάθε πνεύμα και πρέπει 

να αντιμετωπίσετε τον πόνο. 

Σύντομα, σύμφωνα με το θέλημά Μου, θα φυτέψετε "δέντρα" σε διάφορες περιοχές - έτσι έχω 

ονομάσει τους τόπους συνάντησης και τους οίκους προσευχής στον λόγο Μου. Προετοιμαστείτε γι' αυτό 

και επιτρέψτε στον πνευματικό κόσμο να εκδηλωθεί ανάμεσά σας με ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε να 

έχετε τη σωστή ερμηνεία των διδασκαλιών Μου. 

63 Σύντομος είναι ο χρόνος που σας απομένει για να ακούσετε αυτούς τους αγγελιοφόρους της 

Θεϊκότητάς Μου. Το έτος 1950 δεν είναι μακριά, και τι πρόοδο στο Έργο Μου έχετε να Μου δείξετε; 

αναγνωρίστε ότι σας ξύπνησα από τον βαθύτερο λήθαργο για να μην είστε σαν τις παρθένες της 

παραβολής που έσβησαν τα λυχνάρια τους. Αν κοιμάστε όταν ακούσετε τον τελευταίο λόγο του Κυρίου 

σας, θα έχετε ένα άγριο ξύπνημα. 

64 Δώστε προσοχή σε όσους από εσάς φτάνουν κουρασμένοι από την πεζοπορία. Κάποιοι έρχονται 

με καθαρή συνείδηση, ενώ άλλοι με τύψεις. 
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65 Έρχεστε όλοι εδώ επειδή σας προσέλκυσε η φήμη ότι αυτή τη στιγμή μιλάω στην ανθρωπότητα- 

και καθώς ακούτε αυτόν τον λόγο, ακούτε τον Πατέρα να σας λέει: Εδώ βρίσκομαι ανάμεσα στους 

ανθρώπους για να κάνω τις διδασκαλίες Μου να ακουστούν σ' αυτούς και να εκπληρώσω μια 

υπόσχεση. 

66 Υπάρχει μια νέα ευκαιρία να ακούσετε τον Δάσκαλο και να λάβετε τις διδασκαλίες Του. 

Υπενθυμίζω στον καθένα τα χαρίσματά του και τον ενημερώνω για την αποστολή του. Όποιος δείξει τον 

εαυτό του σταθερό και δυνατό στο δρόμο Μου, σύντομα θα γνωρίσει τη βασιλεία Μου. 

67 Κανείς δεν θα μπορέσει να αρπάξει το φως από εκείνον που το προσέχει με ζήλο και το κάνει να 

λάμπει με την αρετή του. 

68 Είστε παροδικοί σε αυτή τη γήινη ύπαρξη, και ως μαθητές αυτής της πνευματικής διδασκαλίας, 

πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Σας δέχομαι όλους με τέλεια αγάπη, και με αυτή την αγάπη σας κρίνω. 

Πόσο διαφορετική είναι η κρίση του Κυρίου σας από εκείνη των ανθρώπων! 

69 Από τις εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες που σημαδεύτηκαν από Μένα, ένα μέρος θα ακούσει 

το Λόγο Μου μέσω αυτών των φωνοφόρων για την εκπλήρωση ενός πνευματικού καθήκοντος, ένα άλλο 

μέρος θα λάβει τις εντολές Μου πνευματικά, υποστηριζόμενο από το χάρισμα της διαίσθησης, και ένα 

άλλο, που βρίσκεται στο επέκεινα, θα εκπληρώσει την αποστολή του στην ανθρωπότητα με πνευματικό 

τρόπο. 

70 Το φως μου πρέπει να λάμπει παντού στη γη. 

71 Κάποιοι ρωτούν τον Δάσκαλο πότε θα γίνουν αυτά τα γεγονότα. Αληθινά σας λέω ότι και σε 

αυτό πολλά εξαρτώνται από τη θέλησή σας και την επιμονή σας. 

72 Όσοι δεν ξυπνούν όσο βρίσκονται στο σώμα, απομακρύνονται από τη γη, ώστε το πνεύμα τους 

να απαλλαγεί από όλα όσα το δεσμεύουν ή το εμποδίζουν να αναγνωρίσει το έργο μου. 

73 Πολλές φορές σας έχω πει: Μην περιμένετε καλύτερες εποχές για να δουλέψετε, γιατί δεν 

ξέρετε αν οι επόμενες δεν θα είναι ακόμη πιο δύσκολες. 

74 Εκπληρώστε το καθήκον σας, ώστε να μη χρειαστεί να σας καλέσω αργότερα σε λογοδοσία για 

πολλά λάθη που διαπράττει η ανθρωπότητα. 

75 Κάποιοι μου λένε: "Πατέρα, περίμενέ με λίγο ακόμα". 

προσέξτε τι σας λέω σχετικά με αυτό: μπορώ να περιμένω πολύ καιρό για την επιστροφή του Υιού, γιατί 

είμαι η Αιωνιότητα- αλλά να θυμάστε ότι σας έστειλα να το κερδίσετε αυτό για τον εαυτό σας- σας 

έστειλα να το κερδίσετε αυτό για τον εαυτό σας 

76 Άλλοι Μου λένε: "Κύριε, καλύτερα να με πάρεις από αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν αντέχω άλλο!" 

77 Πότε θα ζήσετε σε αρμονία με το πεπρωμένο σας, πότε θα καταλάβετε ότι πολλά από τα βάσανά 

σας είναι μια εξιλέωση μέσω της οποίας απαλλάσσεστε από ένα βαρύ φορτίο ατελειών; Μόνο η 

κατανόηση και η παράδοση μπορούν να σας φέρουν ειρήνη. 

78 Πόσο αργά περιπλανηθήκατε στο μονοπάτι της γνώσης του πνεύματος! 

79 Πολλούς αιώνες αποκαλύψεων και εμπειριών έχετε ζήσει, και ακόμα σας συναντώ σαν 

εύθραυστα βρέφη, όταν σας βλέπω ανίκανους να απαντήσετε σε μια ερώτηση, ή όταν δείχνετε ανίκανοι 

να προχωρήσετε στις δοκιμασίες που βρίσκονται στο μονοπάτι της ζωής σας. 

80 Θέλω να γίνετε όλοι μαθητές Μου, να καταφέρετε να εγκαταλείψετε όλα όσα σας εμπόδιζαν να 

αντιμετωπίσετε την αλήθεια. 

81 Να σκέφτεστε πάντα με πνευματικό τρόπο, ώστε να μην δυσκολεύεστε να κατανοήσετε τον 

Λόγο Μου. Ξεχάστε ότι εσείς ήσασταν αυτοί που δεν μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο Θεός ήταν 

αόρατος και ότι όταν με σκεφτόσασταν, σχηματίζατε αμέσως στο μυαλό σας τη μορφή ενός 

ανθρώπινου όντος με γιγαντιαίες διαστάσεις, ενός Όντος που είχε μορφή αλλά δεν μπορούσε να φανεί 

και ήταν πάντα κρυμμένο πίσω από ένα παχύ πέπλο μυστηρίου. 

82 Όταν έγινα άνθρωπος στον Ιησού, αυτό δεν έγινε για να σας κάνω να καταλάβετε ότι ο Θεός έχει 

ανθρώπινη μορφή, αλλά για να Με κάνω ορατό και ακουστό σε εκείνους που ήταν τυφλοί και κουφοί 

σε κάθε τι θεϊκό. 
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Αληθινά σας λέω, αν το σώμα του Ιησού είχε τη μορφή του Ιεχωβά, δεν θα αιμορραγούσε ούτε θα 

πέθαινε. Ήταν ένα τέλειο σώμα, αλλά ανθρώπινο και ευαίσθητο, ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να το 

βλέπει και να ακούει τη φωνή του Ουράνιου Πατέρα της μέσω αυτού. 

83 Κάθε φορά που η αντίληψή σας για το Θείο ήταν μακριά από την πραγματικότητα, ήρθα να σας 

βοηθήσω για να καταστρέψω τις φαντασιώσεις και την εξωπραγματικότητα και να σας κάνω να 

ακολουθήσετε το αληθινό μονοπάτι. 

84 Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. Η Διδασκαλία μου δεν αφορά το θάνατο. Όταν σας 

μιλάω συχνά για την ύπαρξη του πνευματικού βασιλείου, είναι επειδή υπάρχει ζωή και αιώνια ευτυχία 

ως υπόσχεση για το πνεύμα σας και όχι για να νοσταλγήσετε το θάνατο και να απεχθάνεστε αυτή τη 

ζωή. 

85 Ο λόγος μου αυτή τη στιγμή σας μιλάει για την πνευματική ζωή, και αυτό γιατί στην εξέλιξή σας 

έχετε ήδη φτάσει σε εκείνο το κεφάλαιο του βιβλίου της ζωής που δείχνει τα μη αποκαλυφθέντα 

μυστικά του πνεύματος. 

86 Εφόσον ο άνθρωπος κατέχει το πνεύμα, είναι φυσικό να του αποκαλύπτει κάποια 

χαρακτηριστικά της ύπαρξής του- αλλά σας είπα ήδη ότι όσο η επιρροή της ύλης δεν υποτάσσεται στην 

κυριαρχία και τις προτροπές του πνεύματος, ο άνθρωπος θα είναι σε θέση να διεισδύσει πολύ λίγο στο 

εσωτερικό του για να δει το εσωτερικό του φως και να ακούσει την πνευματική του φωνή. 

87 Όταν καταφέρνετε να έχετε μια στιγμή συλλογής και περισυλλογής, έρχεστε ασυνείδητα σε 

επαφή με το πνευματικό και έχετε την αίσθηση του αιώνιου και του γεγονότος ότι κάτι από αυτή την 

αιωνιότητα ζει και αναδεύεται στην ύπαρξή σας. Έτσι έγινε και όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε στους 

πρώτους χρόνους ότι κουβαλούσε μέσα του ένα ον, μια οντότητα, που δεν ήταν από αυτόν τον κόσμο, 

αλλά ανήκε σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό δεν τον τρόμαξε καθόλου, αλλά αντίθετα τον γέμισε ελπίδα, 

γιατί είδε ότι η ζωή του δεν περιοριζόταν στη σύντομη ύπαρξη σε αυτή τη γη. Φανταζόταν ότι όταν 

αποκολληθεί από το σώμα του, το πνεύμα του θα ανέβαινε σε έναν κόσμο όπου θα βίωνε μια 

ευδαιμονία που δεν είχε βρει σε αυτόν τον κόσμο, μια δίκαιη ικανοποίηση για το υψηλό του ιδανικό. 

88 Ήρθα στη γη για να επιβεβαιώσω με τη Διδασκαλία Μου όλες αυτές τις εμπνεύσεις- και στους 

ονειροπόλους ενός κόσμου σοφίας, αγάπης και δικαιοσύνης, όπου δεν υπάρχουν δάκρυα, δυστυχία και 

διχόνοια, αφιέρωσα την επί του Όρους Ομιλία Μου, για να επιμείνουν στην ελπίδα τους. 

89 Με τι καλοσύνη και αγάπη οι πρώτοι δάσκαλοι του Χριστιανισμού δίδαξαν την ανθρωπότητα. Η 

δύναμη του λόγου τους θεμελιωνόταν στην ειλικρίνεια των έργων τους, μέσω των οποίων 

προσηλυτίζονταν και προσκαλούσαν στην πνευματοποίηση. 

90 Τους αποκαλώ δασκάλους επειδή δίδαξαν σύμφωνα με το παράδειγμά Μου. Αν κάποιος 

αργότερα ήθελε να διδάξει υπό τον εξαναγκασμό της πίστης χωρίς να κατανοεί το νόημα της 

Διδασκαλίας Μου, δεν ήταν δάσκαλος. Αν χρησιμοποιούσε την εξουσία για να στερήσει από τους 

αδελφούς του την ελευθερία της σκέψης, της πίστης και της κρίσης, δεν με χρησιμοποιούσε ως 

πρότυπο, αλλά στην πραγματικότητα εμπόδιζε τα πνεύματα να διεισδύσουν στο νόημα των 

αποκαλύψεών Μου. 

91 Σας λέω: Κάθε φορά που το όνομά Μου και η Διδασκαλία Μου χρησιμοποιήθηκαν για να 

υποτάξουν τους λαούς ή για να ενσταλάξουν φόβο, και μέσω αυτού του φόβου οι άνθρωποι 

αναγκάστηκαν να πιστέψουν, ο στόχος που επιδιώχθηκε δεν ήταν πνευματικός, αλλά ήταν η επιδίωξη 

γήινης εξουσίας. Πόσο διαφορετική ήταν η πρόθεση του Διδασκάλου όταν σας έδωσε τον λόγο και το 

παράδειγμά Του, το οποίο μπορείτε να συνοψίσετε σε αυτή τη φράση: "Η βασιλεία μου δεν είναι του 

κόσμου τούτου". 

92 Ελάτε στη βάρκα Μου, γιατί δεν θα ανατραπεί ποτέ. Αλλά μην αμφιβάλλετε όπως ο Πέτρος, 

όταν νόμιζε ότι ο Δάσκαλος κοιμόταν, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πλέον η φωνή Μου, αλλά ο πόνος, που 

θα σας μιλούσε: Ω, εσείς που έχετε μικρή πίστη! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

37 

Οδηγία 4  
1 Κάθε φορά που ακούτε τον λόγο Μου, αισθάνεστε ότι αφήνετε τον πόνο σας μαζί Μου. Αλλά 

γιατί κάθε φορά που επιστρέφετε σε Μένα, η καρδιά σας δείχνει εκ νέου γεμάτη με 

γεμάτη πικρία; 

2 Ήρθε η ώρα να μάθετε να διατηρείτε την ειρήνη Μου. 

3 Αυτή η περίοδος είναι για προετοιμασία και παντού, σε χωριά, πόλεις και συνοικίες, φυτρώνουν 

"δέντρα" για να δώσουν στους περιπλανώμενους την πνευματική τους σκιά. 

4 Αυτοί οι περιπλανώμενοι είναι τα πλήθη που έρχονται κατά καιρούς σε αυτή την 

εκδήλωση.Όταν αυτά ακούνε το Λόγο Μου να τους λέει ότι σε άλλες εποχές έχουν ήδη βρει σκιά κάτω 

από το φύλλωμα του Δέντρου της Ζωής, συνειδητοποιούν βαθιά ότι δεν ήξεραν πώς να 

χρησιμοποιήσουν το χρόνο για να έρθουν πιο κοντά στη Γη της Επαγγελίας. 

5 Ποιος από εσάς θα Με απορρίψει ξανά, όπως έκανε στο παρελθόν, όταν νιώσει ότι βρίσκεται 

μπροστά σε μια νέα ευκαιρία για σωτηρία; Ποιος θα αποφύγει το καθήκον του και θα αγνοήσει τη φωνή 

της συνείδησής του; Ποιος θα συνεχίσει να επιδίδεται στα υλιστικά του όνειρα αφού ξυπνήσει από 

αυτή τη φωνή; 

6 Το πνεύμα σας έτρεμε όταν, παρά την ανησυχία σας, ακούσατε τον Πατέρα να λέει ότι σας 

αγαπάει, ότι σας συγχωρεί και σας βοηθάει να ανανεωθείτε, ώστε να έρθετε κοντά Του. 

7 Παραδοθήκατε στη θεία αγάπη και με χαρά ξεκινήσατε να αναζητάτε τους αρρώστους, ώστε να 

σπεύσουν στην παρουσία του Διδασκάλου και να βρουν θεραπεία από τα βάσανά τους μαζί Του. 

8 Εδώ είναι το δέντρο που προσφέρει τους πνευματικούς του καρπούς στους ανθρώπους. 

9 Είμαι το Δέντρο της Αιώνιας Ζωής. Θυμηθείτε τον Χριστό στο σταυρό. Ήταν σαν ένα δέντρο του 

οποίου τα χέρια, σαν κλαδιά, απλώνονταν με αγάπη για να δώσουν σκιά στην ανθρωπότητα. Τα λόγια 

Του που κατέβηκαν αργά στο πλήθος και το Αίμα Του που έπεφτε σταγόνα-σταγόνα, ήταν σαν καρποί 

που βγήκαν από το θεϊκό δέντρο. 

10 Το έτος 1950 πλησιάζει, όταν θα ακούσετε για τελευταία φορά αυτόν τον λόγο, που είναι ένας 

ουράνιος καρπός για σας. Τότε το δέντρο, ο καρπός και η σκιά θα είναι στο πνεύμα σας. 

11 Εκείνοι που εκείνη τη στιγμή έχουν ακόμα υλιστική νοοτροπία και φανατίζονται μέσω του λόγου 

μου, θα προσπαθήσουν να με συγκρατήσουν και να μου ζητήσουν να τους μιλήσω ακόμα για λίγο με 

αυτή τη μορφή- αλλά αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει, επειδή σας έχω ανακοινώσει το θέλημά μου και 

είναι γραμμένο. 

12 Τα "αηδόνια" που έχουν παραδώσει το Λόγο Μου θα σωπάσουν για αυτή την εκδήλωση και θα 

ανταμείψω την υπακοή τους με το δώρο του Λόγου και της έμπνευσης. 

13 Δεν ξέρετε ακόμη τι έχω ετοιμάσει γι' αυτούς τους καιρούς στα υψηλά διατάγματά Μου. Ήδη 

σήμερα σας λέω ότι σε εκείνους τους ευλογημένους καιρούς περιμένω από όλους σας την εκπλήρωση 

του θελήματός Μου και ότι θα είστε υπάκουοι και πράοι σαν πρόβατα. 

14 Ωστόσο, δεν είναι το θέλημά Μου να κρίνετε ο ένας τον άλλον. Η τέλεια δικαιοσύνη Μου θα 

κρίνει κάθε ένα από τα παιδιά Μου. 

15 Ακούστε Με, λαέ Μου, μην Με αφήνετε απλά να μιλάω στο κενό. Έχετε ακόμα χρόνο να 

σκεφτείτε και να μάθετε. 

16 Ας μην ισχυριστεί κανείς ότι ενεργεί σύμφωνα με τη θέλησή του, παρόλο που ο άνθρωπος θα 

έχει την ευκαιρία να το κάνει προσωρινά- διότι η δικαιοσύνη του Κυρίου θα τον φτάσει και τότε μόνο 

θα συμβεί αυτό που προορίζεται γι' αυτόν. 

17 Προετοιμαστείτε, προφήτες της Τρίτης Εποχής, για να προειδοποιήσετε τα πλήθη και να μην 

εξαπατηθούν από τους ψευδοχριστιανούς και τις ψευδείς διακηρύξεις. 

18 Μην αμφισβητείτε αυτά τα λόγια Μου μόνο και μόνο επειδή σας τα μεταδίδω μέσω ενός 

αμόρφωτου και απλού φορέα φωνής. 

19 Σηκωθείτε και διακηρύξτε αυτές τις διδασκαλίες σε όλους, γιατί ο χρόνος που έχει απομείνει 

είναι πολύ λίγος. 
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20 Μια μόνο λέξη φωτός θα είναι αρκετή για να κρατήσει τα αδέλφια σας ξύπνια. 

21 Η αντικατάσταση των ελαττωμάτων με καλές ιδιότητες θα είναι η ευγενής επιδίωξη των 

πνευματιστών του μέλλοντος, εκείνων που πρόκειται να οικοδομήσουν ένα ανώτερο βασίλειο πάνω στα 

ερείπια της ανθρώπινης ζωής. 

22 Οι γενιές του μέλλοντος θα είναι αυτές που θα οικοδομήσουν αυτόν τον κόσμο των ανώτερων 

ηθών, της βαθύτερης γνώσης και της μεγαλύτερης πνευματικότητας. Αλλά και εσείς οι άνθρωποι του 

παρόντος μπορείτε να κάνετε πολλά. Με λίγη καλή θέληση θα απομακρύνετε τα ερείπια, τα συντρίμμια 

ενός παρελθόντος γεμάτου παρεκτροπές και ατιμίες, ώστε να μείνει μόνο το φως μιας μακράς και 

οδυνηρής εμπειρίας. Θα σας ευλογήσω και θα σας κάνω να δείτε μια αχτίδα φωτός αυτού του 

βασιλείου της ειρήνης που θα οικοδομήσετε μαζί, αν προσπαθήσετε να ακολουθήσετε έναν καλό τρόπο 

ζωής, ώστε η σκέψη σας να ασχολείται με τις αρετές και τα χείλη σας να είναι αξιόπιστο όργανο της 

αλήθειας και της έμπνευσης που βλασταίνουν στο πνεύμα σας. 

23 Παρόλο που τα πόδια σας αγγίζουν τη γη, μην αφήνετε τις φιλοδοξίες σας να συγκρατούνται 

από αυτήν. Βάλτε τους στόχους σας όλο και πιο ψηλά, χωρίς να ξεχνάτε να δίνετε στον Θεό ό,τι του 

ανήκει και στον κόσμο ό,τι του ανήκει. 

24 Ο λόγος μου προορίζεται για όλους, αλλά δεν τον δέχονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Πολλοί την 

ακούνε με αδιαφορία, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δεν θα μπορούσαν πλέον να ζήσουν χωρίς την 

απόλαυση να Με ακούνε. Μεταξύ αυτών έχω δει και εκείνον που έρχεται χωρίς να έχει πάρει υλική 

τροφή, και ο οποίος, ακούγοντας το Λόγο Μου, ξέχασε τις ανάγκες και τις στερήσεις του, και όταν έφυγε 

από την αίθουσα συναντήσεων, ένιωσε τόσο γεμάτος με δύναμη και ελπίδα, ειρήνη και παρηγοριά, που 

άρχισε να μουρμουρίζει: "Αληθινά, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που 

προέρχεται από το Θεό". 

25 Μόνο εγώ βλέπω τι κρύβει η κάθε καρδιά χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Βρίσκω λυπημένα, 

διψασμένα, άρρωστα ή κουρασμένα πρόβατα- πλάσματα χωρίς αγάπη και χωρίς σπίτι, τα οποία 

ωστόσο, όταν Με ακούνε, λένε: "Είμαι ευτυχισμένος όταν ακούω τον Θείο Δάσκαλο, γιατί τότε όλες οι 

έγνοιες μου εξατμίζονται και η καρδιά μου ξεχειλίζει από φως και χαρά". 

26 Άλλοι, ωστόσο, βυθίζονται στον λήθαργο και δεν αφήνουν τις καρδιές τους να μαλακώσουν 

όπως τις πρώτες ημέρες που άκουσαν τη φωνή του Κυρίου τους. 

Αλλά πώς να συνεχίσω τη διδασκαλία όσο κάποιοι ακούνε και άλλοι όχι, όσο κάποιοι Με 

αισθάνονται και άλλοι παραμένουν μουδιασμένοι; 

27 Μαθητές, πηγαίνετε μέσα σας, ακούστε και νιώστε Με όπως κάνατε πριν. Θυμηθείτε πώς 

ομολογήσατε ότι αυτός ο Λόγος είναι η ζωή σας και το φως του πεπρωμένου σας. Μην ξεχνάτε αυτό 

που σας λέω σήμερα: Αυτό που χρειάζεστε θα σας δοθεί στην ώρα του. 

28 Ρίξτε εκ νέου λάδι στα λυχνάρια σας, για να λάμψει ξανά η φλόγα της πίστης και της γνώσης. 

29 Μην κοιμάστε, ξυπνήστε και προσευχηθείτε, γιατί ο Κύριος μπορεί να σας εκπλήξει όταν 

εισέλθει στο σπίτι σας, όπως συνήθιζε να κάνει εκείνες τις ημέρες της πνευματικής έξαρσης, όταν 

νιώθατε την παρουσία Μου σε κάθε βήμα. 

Τότε θα δείτε πώς η ζωή σας θα φωτιστεί εκ νέου από το φως που έπαψε να σας φωτίζει χωρίς να το 

γνωρίζετε, και θα σας επαναφέρει την εμπιστοσύνη για ένα μέλλον γεμάτο αφθονία και σοφία. 

30 Εμπιστευτείτε σε Μένα όλες τις σκέψεις σας- προσφέρετε Μου την καρδιά σας- κάθε πίκρα και 

πόνος θα είναι σαν λουλούδια που θα λάβω- λουλούδια του πόνου, της πίκρας και της απογοήτευσης, 

αλλά τελικά λουλούδια γιατί μαρτυρούν τον εξαγνισμό και αναδίδουν ένα άρωμα που ανεβαίνει σε 

Μένα. 

31 Βυθιστείτε στη σιωπή, ω πνεύματα που δέχεστε το φως Μου, ενώ η καρδιά σας θρηνεί τη θλίψη 

της σε Μένα. Αφήστε τα δάκρυά σας σε Μένα και πάρτε το θεραπευτικό μου βάλσαμο γι' αυτά. 

32 Ο Πατέρας, το Υπέρτατο Ον, έχει στρέψει τα μάτια Του πάνω σας. Μην δείχνετε ηττημένοι ή 

ανίσχυροι μπροστά Του, γιατί όταν σας δημιούργησε, σας έδωσε τη δύναμή Του. 
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33 Αν τα βάσανά σας είναι σοβαρά, το έλεός Του είναι μεγαλύτερο. Κάντε αξιώσεις πίστης και 

αγάπης και μην αμφιβάλλετε ότι θα σας φέρει στο βασίλειο της καλοσύνης και της σοφίας Του για 

πάντα. 

34 Άνθρωποι, εμπιστευτείτε Με, και όταν η δύναμή σας σας εγκαταλείπει, δώστε Μου το βάρος 

του σταυρού σας, ενώ εσείς αντλείτε νέα δύναμη. 

35 Καταλάβετε ότι αυτός ο κόσμος είναι μια πηγή εξαγνισμού και ότι το πνεύμα σας θα λάμψει σαν 

φως στο διάστημα όταν τον αφήσει για να επιστρέψει στην αληθινή του πατρίδα. Θυμηθείτε ότι σας 

είπα: "Όποιος με αναζητά, με βρίσκει- όποιος με αναζητά, με βρίσκει". - Με αναζητήσατε και τώρα 

στέκεστε μπροστά Μου. 

36 Υπάρχουν όμως και εκείνοι που Με αναζητούν και όμως δεν Με βρίσκουν, επειδή το κάνουν εκεί 

που δεν μπορώ να είμαι. Αυτοί τότε αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την ύπαρξή Μου, χωρίς να γνωρίζουν 

ότι είναι πολύ κοντά Μου, ότι είμαι μέσα τους. 

37 Δεν Με βρίσκουν στις καρδιές τους, επειδή είναι σαν κλειστοί ναοί. Η ειρήνη και το φως που 

υπάρχει μέσα τους παρέμειναν κρυμμένα. 

Αλλά υπάρχει το αληθινό ιερό όπου κατοικώ και σας περιμένω να εισέλθετε για να σας μιλήσω για 

βαθιές αποκαλύψεις και να σας εξηγήσω το "γιατί" πολλών μυστηρίων. Όταν εισέλθετε, ξέρετε από πού 

έρχεστε και πού σας οδηγεί το πεπρωμένο, και εκπλήσσεστε που Με βρήκατε εκεί που πριν δεν είχατε 

δει τίποτα. 

Όποιος όμως δεν γνωρίζει αυτό το άδυτο, χτίζει τον ναό του μέσα στην ύλη, στήνει βωμό μέσα σ' 

αυτήν και τοποθετεί επάνω της έναν θεό που έχει φτιάξει με τα χέρια του. Μόνο με την πάροδο του 

χρόνου, και αφού έχει πεισθεί για την ατέλεια της λατρείας του, αφυπνίζεται και ξεκινά την αναζήτηση 

του πνευματικού Θεού, του Θεού της αλήθειας, του μόνου Θεού, γιατί αυτός που επινόησε δεν 

μπορούσε να του δώσει τίποτα, αφού δεν είχε ζωή. 

38 Είναι ο Θεός που έδωσε ζωή στον άνθρωπο, που τον δημιούργησε- και δεν είναι ο άνθρωπος 

που μπορεί να δημιουργήσει θεούς και να τους δώσει ζωή. 

39 Καθώς ακούτε αυτή τη λέξη σιγά-σιγά, πλησιάζετε στην κατανόηση. Τότε, όταν αυτή η 

διαφώτιση γεμίσει πλήρως το πνεύμα σας, θα Μου πείτε: "Κύριε, το θαύμα συνέβη". 

40 Έτσι θα καταλάβετε ποια είναι τα έργα που κάνω στο πνεύμα αυτή τη στιγμή. 

41 Η πνευματοποίησή σας δεν θα χρειάζεται τα θαύματα και τις αποδείξεις της Πρώτης και της 

Δεύτερης Εποχής για να πιστέψετε σε Μένα. 

42 Σήμερα θα δείτε το ουράνιο μάννα να κατεβαίνει με πνευματική μορφή. Θα δείτε νερά 

μετάνοιας να αναβλύζουν από τους βράχους που είναι οι καρδιές των μεγάλων αμαρτωλών. Θα δείτε 

αυτούς που είναι νεκροί στην πίστη και την αρετή να ανασταίνονται στη ζωή, αυτούς που είναι 

άρρωστοι από ηθικές αδυναμίες να εξαγνίζονται και αυτούς που είναι τυφλοί στην αλήθεια να ανοίγουν 

τα μάτια τους για να δουν το μεγαλείο Μου. 

43 Αν στη Δεύτερη Εποχή η γέννησή Μου ως άνθρωπος ήταν ένα θαύμα, και η πνευματική Μου 

ανάσταση μετά τον σωματικό Μου θάνατο ένα άλλο θαύμα - αληθινά σας λέω - τότε η εκδήλωσή Μου 

σε αυτή την εποχή μέσω ενός ανθρώπινου νου είναι ένα πνευματικό θαύμα. 

44 Οι προφητείες μου θα εκπληρωθούν σε αυτόν τον καιρό μέχρι τον τελευταίο. Σας αφήνω τις 

τρεις διαθήκες Μου που αποτελούν μία. 

45 Εκείνοι που γνώρισαν τον Πατέρα πριν ως αγάπη, θυσία και συγχώρεση θα πρέπει να Τον 

γνωρίσουν τέλεια αυτή τη στιγμή, ώστε να Τον αγαπήσουν και να Τον λατρέψουν αντί να φοβούνται τη 

δικαιοσύνη Του. 

46 Αν στην Πρώτη Εποχή ακολουθούσατε τον Νόμο, ήταν από φόβο μήπως σας τιμωρήσει η Θεία 

Δικαιοσύνη- γι' αυτό σας έστειλα τον Λόγο Μου, για να μάθετε ότι ο Θεός είναι Αγάπη. 

47 Σήμερα το φως μου έρχεται σε σας για να μην παραστρατήσετε και να μπορέσετε να φτάσετε 

στο τέλος του δρόμου με πίστη απέναντι στο νόμο μου. 
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48 Πολύν καιρό υπηρετήσατε τον κόσμο, και αυτός σας αντάμειψε άσχημα. Αλλά πότε σας είπαν 

ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπηρέτης του κόσμου; Δεν ξέρετε ή δεν θυμάστε ότι σας είπαν: 

"Υποτάξτε τη γη"; Πόσες φορές χρειάστηκε να έρθετε ενώπιόν Μου σαν τον άσωτο υιό! 

49 Επιθυμία Μου είναι να έρχεστε σε Μένα γεμάτοι αξία, αρετή και ταπεινότητα. 

50 Σας βρήκα καλυμμένους με πνευματική λέπρα και σας θεράπευσα με τη θέλησή Μου. Θέλω να 

θεραπεύσετε τους αδελφούς σας με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να αισθάνεστε αηδία για τις αμαρτίες τους. 

Τότε θα είναι τα έργα σας που θα μαρτυρούν ότι Με αγαπάτε, και όχι τα χείλη σας που το 

διακηρύσσουν χωρίς η καρδιά να το αισθάνεται. 

51 Δεν πρέπει να συμπεριφέρεστε όπως οι Φαρισαίοι που καυχιόντουσαν στη συναγωγή ότι είναι 

άξιοι ενώπιον του Θεού και που επιδείκνυαν φιλανθρωπία στους δρόμους. 

52 Κρατήστε τις διδασκαλίες Μου για να τις μελετήσετε σε βάθος, γιατί πλησιάζει η μέρα που δεν 

θα ακούτε πια αυτόν τον λόγο μέσα από το μυαλό του φορέα της φωνής, και τότε εκείνοι που έχουν 

μάθει και κατανοήσει θα είναι δυνατοί σαν ανίκητοι στρατιώτες. 

53 Αν είστε προετοιμασμένοι, θα μιλάτε εμπνευσμένοι από Μένα και με αυτόν τον απλό τρόπο θα 

διδάσκετε την ανθρωπότητα. Ενώ κάποιοι από τους νέους μαθητές Μου θα πρέπει να αναζητήσουν 

τους ανθρώπους, άλλοι θα πρέπει να περιμένουν τους αδελφούς τους να έρθουν για να ακούσουν τη 

διδασκαλία Μου από αυτούς. 

54 Άνθρωποι, εξηγήστε το λόγο Μου και τη διδασκαλία Μου και στα παιδιά. Να θυμάστε ότι η 

διδασκαλία Μου δεν σταματάει στην ηλικία ή το φύλο, γιατί είναι για το πνεύμα. 

55 Δώστε τη Διδασκαλία Μου στα παιδιά, απλοποιώντας την και φέρνοντάς την στο πεδίο της 

κατανόησής τους. Αλλά μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξηγήσετε τις διδασκαλίες Μου 

είναι μέσα από την αρετή της ζωής σας, στην οποία θα δουν τα έργα της φιλανθρωπίας, της υπομονής, 

της ταπεινοφροσύνης και της πνευματοποίησης. Αυτή θα είναι η καλύτερη μορφή διδασκαλίας. 

56 Μιλήστε τους για τον Ιησού, μιλήστε τους για τη Μαρία και για όλους εκείνους τους άνδρες και 

τις γυναίκες που έφεραν ένα μήνυμα φωτός στον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο θα τους δείξετε το δρόμο 

προς Εμένα. 

57 Πείτε τους ότι την ημέρα της ανάπαυσης το πνεύμα σας εισέρχεται στο Ιερό Μου για να Με 

δοξάσει. Για έξι ημέρες αφιερώνετε στα ανθρώπινα καθήκοντα και τις κλίσεις σας, στη συνέχεια, για να 

ξεκουραστείτε μία ημέρα, και από αυτήν να αφιερώσετε λίγες στιγμές περισυλλογής και λατρείας στον 

Κύριό σας. 

58 Εκεί θα Με βρείτε να σας περιμένω, περιμένοντας πάντα την προσευχή σας, η οποία είναι η 

γλώσσα στην οποία Μου μιλάτε για τις ανησυχίες σας, την αγάπη σας ή Μου δίνετε ευχαριστίες. 

59 Μπήκατε στο ιερό Μου που σχηματίστηκε από τα πλήθη που ανυπομονούν να ακούσουν τον 

Θείο Λόγο Μου. Αλήθεια σας λέω, σας έχω κατακλύσει με πλημμύρα διδασκαλιών. Αυτός ο λόγος θα 

γίνει γόνιμος σπόρος στο πνεύμα σας, ώστε να μεταμορφωθείτε σε εργάτες Μου. 

60 Έρχεστε με ευγνώμονες καρδιές- γιατί πριν σας πω ότι πρέπει να διαδώσετε την ενεργό 

φιλανθρωπία, σας χάρισα ένα θαύμα, αποκαθιστώντας σας είτε την υγεία, είτε την ειρήνη, είτε κάποιο 

άλλο χαμένο αγαθό. 

61 Σήμερα, μέσα στην ευγνωμοσύνη σας, Μου λέτε: "Δάσκαλε, τι μπορώ να κάνω για να 

ανταποδώσω τόση αγάπη;" Στη συνέχεια, σας δείχνω τα απέραντα "χωράφια", ώστε να τα καθαρίσετε 

από τσουκνίδες και ογκόλιθους και να σπείρετε τους σπόρους της αγάπης, της ειρήνης και του ελέους. 

62 Πριν σας στείλω, σας γεμίζω με δύναμη και πίστη, ώστε να μην παραπαίετε ούτε να χάνετε το 

κουράγιο σας στη μάχη. Συχνά θα βλέπετε το σιτάρι σας να σηκώνεται και να μεγαλώνει ανάμεσα σε 

αγκάθια και αγκάθια, και εκεί θα το φροντίζετε μέχρι την ώρα του θερισμού, και τότε θα ξεχωρίζετε το 

σιτάρι από τα ζιζάνια. 

63 Όσο περισσότερο σας κοστίζει η καλλιέργεια των χωραφιών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αγάπη 

σας γι' αυτά και η ικανοποίησή σας όταν τα βλέπετε να ανθίζουν. 

64 Η αλήθεια είναι ότι σας λέω: Αυτό το πνευματικό σιτάρι, το οποίο καλλιεργείτε υπό τη 

διδασκαλία Μου, θα είναι ψωμί αιώνιας ζωής για τους απογόνους σας πέρα από την έβδομη γενιά. 
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65 Μην κουράζεστε να Με ακούτε, ω μαθητές, που είστε ενωμένοι στη χαρά. Μιλάω στο πνεύμα 

σας μέσω αυτών των ακάθαρτων χειλιών των ανθρώπων, μέσω των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό μου. 

Ωστόσο, αληθινά σας λέω, ο Λόγος Μου δεν κηλιδώνεται από αυτή την ακαθαρσία, φτάνει στο πνεύμα 

σας καθαρό. 

66 Μελετήστε τη διδασκαλία Μου για να καταλάβετε τι είναι το χωράφι, ο σπόρος, το νερό και τα 

εργαλεία του χωραφιού, και για να μάθετε ποιος είναι ο τέλειος τρόπος προετοιμασίας, σποράς, 

ποτίσματος και φροντίδας του εδάφους. 

67 Ο αγρότης που εργάζεται με αυτόν τον τρόπο θα ξέρει πώς να ξεχωρίζει τους καλούς καρπούς 

από τους κακούς. 

68 Δείτε πόσοι ξεκίνησαν, νομίζοντας ότι μπορούσαν ήδη να σπείρουν, και αντί για αυτό το σιτάρι 

έσπειραν ξένο σπόρο, ο οποίος τους έδωσε αγκάθια όταν ωρίμασε. 

69 Θέλω ο Εργάτης της Τρίτης Εποχής να είναι στη θέση του. Γι' αυτό στέλνω το κάλεσμα στα 

μεγάλα πλήθη, ώστε να ξεκινήσουν από αυτά εκείνοι που θα Με ακολουθήσουν αυτή την εποχή. 

70 Έτσι σταδιακά, ενώ σας δίνω το ένα μάθημα μετά το άλλο, πλησιάζει η ώρα που θα αναλάβετε 

πλήρως το έργο σας. 

71 Στην περιπλάνησή σας θα συναντήσετε χωράφια που σπάρθηκαν σε άλλες εποχές και τα οποία 

περιμένουν μόνο άρδευση και φροντίδα. Αυτά είναι τα πνεύματα μέσα στα οποία υπάρχει ο σπόρος της 

πίστης που έλαβαν από την εποχή των προφητών και των αποστόλων Μου. 

72 Κάποιοι φέρουν μέσα τους τον σπόρο της Πρώτης Εποχής, άλλοι εκείνον της Πρώτης και της 

Δεύτερης Εποχής, και εσείς θα τοποθετήσετε μέσα τους τον σπόρο που σας έδωσα σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή, αφού κατέχετε τον σπόρο της Τριών Εποχών, γι' αυτό και σας αποκαλώ Τριαδικούς. 

73 Αυτή είναι η ζωή και το έργο που σας περιμένει. Γιατί φοβάσαι τον αγώνα όταν σου δίνω τα 

πάντα; Γιατί βλέπω δάκρυα στα μάτια κάποιων από τους εργάτες Μου, αν και το δυσκολότερο μέρος 

του αγώνα δεν έχει ακόμη αρχίσει; 

Θέλω να πιστέψετε ότι είμαι κοντά σας, ότι τα πνευματικά σας χαρίσματα είναι πραγματικότητα, ότι 

θα σας δώσω όλα όσα θα μου ζητήσετε στις στιγμές των δοκιμασιών, στις κρίσιμες στιγμές για την 

πνευματική σας τελείωση. Δεν θέλω να σας βλέπω πια στενόμυαλους. 

74 Οι περισσότεροι από αυτούς, ξεχνώντας το πνεύμα τους, έρχονται να ζητήσουν ψωμί, θεραπεία 

ή εργασία για το σώμα, και σε όλους αυτούς κάνω ένα θαύμα, γιατί και αυτοί θα είναι μαρτυρίες που 

θα ανάψουν την πίστη και την ελπίδα στις καρδιές των αδελφών σας αύριο. 

Αλλά μη Μου ζητάτε τόσο λίγα. Αυτό που σας φαίνεται τόσο πολύ θα τελειώσει σύντομα. Μάλλον 

ζητήστε Μου αιώνια οφέλη, πνευματικά αγαθά. Τότε θα σας δώσω αυτό που ανήκει στον κόσμο ως 

προσθήκη. 

75 Έχω να σας δώσω περισσότερα από όσα μπορείτε να μου ζητήσετε. Γι' αυτό μην παραιτείστε με 

τόσο λίγα. 

76 Μπορώ να μετατρέψω τις καρδιές σε πηγές ανεξάντλητης φιλανθρωπίας, μπορώ να γεμίσω το 

μυαλό με έμπνευση και τα χείλη με το λόγο. Μπορώ να σας δώσω το δώρο της θεραπείας και την 

εξουσία να διαλύσετε το σκοτάδι και να νικήσετε το κακό. 

77 Αυτός που αναζητά τέτοια πράγματα θα βιώσει πώς οι δυνάμεις που ήταν ασυνείδητα στο 

πνεύμα του φεύγουν από μέσα του. Ποιος θα κλείσει τις πόρτες του σε αυτόν που χτυπάει, παρόλο που 

διαθέτει τόσο μεγάλα χαρίσματα; Ποιοι δρόμοι μπορεί να φαίνονται κακοτράχαλοι και μακρινοί σ' 

αυτόν που απολαμβάνει τη δύναμή Μου; Ποιος καιρός θα μπορούσε να του φανεί ανελέητος, όταν 

μπορεί να έχει εξουσία ακόμη και πάνω στα στοιχεία της φύσης; 

78 Μαθητές, το ύψιστο καθήκον σας θα είναι η δραστηριότητα της αγάπης! Συχνά θα το κάνετε 

κρυφά, χωρίς να καυχηθείτε, χωρίς να αφήσετε το αριστερό χέρι να μάθει τι έχει κάνει το δεξί. Θα 

υπάρξουν όμως περιπτώσεις που η δραστηριότητα της αγάπης σας θα γίνει αντιληπτή από τους 

συνανθρώπους σας, ώστε να μάθουν να συμμετέχουν σε αυτήν. 

79 Μην αγχώνεστε για την ανταμοιβή! Είμαι ο Πατέρας που ανταμείβει τα έργα των παιδιών Του με 

δικαιοσύνη, χωρίς να ξεχνάει ούτε ένα. 
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80 Σας είπα ότι αν δώσετε ένα ποτήρι νερό με αληθινή αγάπη, δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο. 

81 Μακάριοι είναι εκείνοι που Μου λένε όταν φτάνουν σε Μένα: "Κύριε, δεν περιμένω τίποτα ως 

ανταμοιβή για τα έργα μου- η ύπαρξη και η γνώση ότι είμαι παιδί Σου είναι αρκετή για μένα, και είναι 

ήδη η ανταμοιβή μου. 

Το μυαλό γεμάτο ευτυχία". 

Σας το λέω: Έρχεστε κλαίγοντας επειδή έχετε χάσει τον δρόμο σας, την υγεία σας και τα κλειδιά της 

δουλειάς σας. Μόνο τότε θα θυμάστε τον Επουράνιο Πατέρα σας. 

82 Λοιπόν, εδώ είμαι ανάμεσά σας. Είστε με τον Δάσκαλο και ο λόγος που σας έφερε εδώ δεν έχει 

σημασία. 

83 Ακούστε τις διδασκαλίες Μου! Κάποια είναι για τους μαθητές, αλλά υπάρχουν και άλλα για τα 

παιδιά. 

84 Μην ντρέπεστε να βρίσκεστε ανάμεσα σε αδελφούς και αδελφές που είναι προχωρημένοι στη 

διδασκαλία Μου και από τους οποίους προσπαθείτε να κρύψετε την άγνοιά σας. Ήρθαν όπως κι εσείς. 

85 Εσείς που έρχεστε εδώ με τον καιρό, μάθετε το θείο μάθημα, ώστε να έχετε κάτι να προσφέρετε 

σε εκείνους που θα έρθουν μετά από εσάς. 

86 Κανείς δεν εκπλήσσεται που αναζήτησα τους νέους μαθητές Μου ανάμεσα στα σκουπίδια, 

ανανεώνοντάς τους με τον Λόγο Μου για να τους στείλω αργότερα στην ανθρωπότητα με ένα μήνυμα 

ανανέωσης, ζωής και φωτός για τους αδελφούς τους. 

87 Ανάμεσα στις αμαρτίες, τις ατέλειες και τις μολύνσεις αυτού του λαού, το φως του Πνεύματός 

Μου έχει αποκαλυφθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι ήρθα αγωνιζόμενος να κατακτήσω αυτά τα σκοτάδια, μέχρι 

να φέρω το φως να λάμψει. 

88 Μακάριοι είναι όλοι εκείνοι που έκλεισαν τα μάτια τους σε μια τόσο μεγάλη ανθρώπινη ατέλεια 

και ανυψώθηκαν πάνω από μια τόσο μεγάλη δυστυχία, που ήξεραν πώς να βρίσκουν την Παρουσία 

Μου στη νέα Μου εκδήλωση. 

89 Αυτός ο αμόρφωτος και αμαρτωλός λαός θα γυαλίζεται και θα εξαγνίζεται όλο και περισσότερο, 

επειδή είναι καθήκον του να αφήσει το πνευματικό μου έργο να αποκαλυφθεί με μεγαλύτερη 

τελειότητα από γενιά σε γενιά. 

90 Μην είστε πλέον αυτό που ήσασταν χθες. Αφήστε τις ξεπερασμένες αιρέσεις, τις κακές 

συνήθειες και αγωνιστείτε για τη βελτίωση του πνεύματός σας. 

91 Σας αιφνιδίασα ακριβώς την ώρα που είχε ανακοινωθεί από τον Ιησού και τους προφήτες ως η 

νέα μου έλευση. 

Τώρα που η υπόσχεσή Μου εκπληρώνεται, βλέπετε την αμαρτία στο μεγαλύτερο ύψος της 

διαφθοράς, βλέπετε την ανθρώπινη φιλοδοξία και το μίσος να εκδηλώνονται σε πολέμους, ως 

συνέπειες του σκότους που περιβάλλει το πνεύμα των ανθρώπων αυτή τη στιγμή. 

92 Αλλά ιδού, όταν το σκοτάδι ήταν το πιο αδιαπέραστο, μια θεϊκή ακτίνα κατέβηκε για να το σχίσει 

και, γινόμενη ανθρώπινη λέξη, να πει στους ανθρώπους: "Αγαπάτε αλλήλους". 

93 Προσέξτε και προσευχηθείτε, και μην κρίνετε τους εαυτούς σας, για να μην σας ξαναπώ: "Ο 

αναμάρτητος ανάμεσά σας ας ρίξει τον πρώτο λίθο". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 5  
1 Αυτή είναι μια στιγμή χαράς για το Θείο Πνεύμα, επειδή ο λαός του Ισραήλ έχει συγκεντρωθεί 

μπροστά στην κιβωτό της Νέας Διαθήκης. 

2 Ήρθα εκ νέου για να σας αφήσω το ίχνος Μου, και εσείς το ακολουθήσατε. Σας έθρεψα και σας 

στόλισα με τη χάρη Μου. 

3 Αυτή είναι μια μέρα που ο Ηλίας έχει προετοιμάσει και ανυπόμονα ελπίζει- έχει έρθει η στιγμή 

που το πνεύμα του χαίρεται. Ο αγνός Ηλίας δείχνει τα πρόβατά του, επειδή προηγουμένως τα είχε 

λούσει στην πηγή της χάρης, που είναι η μετάνοια, η ανανέωση και η ανύψωση. Ο αριθμός εκείνων που 

Μου δείχνει ο Ποιμένας σήμερα είναι μικρός, είναι μόλις η αρχή για τη μορφοποίηση του λαού Μου, 

αλλά θέλω οι "πρώτοι" να είναι ενωμένοι, ώστε να δώσουν το καλό παράδειγμα στους "τελευταίους". 

4 Δεν θέλω να έρχεστε σε Μένα με σκυμμένο το κεφάλι και γεμάτοι ντροπή, όπως ο άσωτος υιός. 

Θέλω να θεωρείτε τον οίκο του Πατέρα σας ως το δικό σας σπίτι. 

5 Το κουδούνι χτυπάει, η ώρα έφτασε, τα πλήθη πλησιάζουν. Τα κοιμισμένα πρόβατα θα 

ξυπνήσουν, γιατί ο Ηλίας πλησιάζει για να προετοιμάσει το πνεύμα των παιδιών, των νέων και των 

ενηλίκων, για να δεχτούν το φως του Λόγου Μου και να τους προετοιμάσει για την ένωση με το Πνεύμα 

Μου. 

6 Τα πλήθη έχουν ακούσει το κάλεσμά Μου και έχουν έρθει επιθυμώντας τον λόγο Μου, ο οποίος 

είναι γι' αυτούς σαν να φτάνουν στη Γη της Επαγγελίας. Ανυπόμονοι να ακούσουν τη φωνή Μου, που 

είναι ειρήνη και παρηγοριά, έρχονται επειδή οι θλίψεις, οι φόβοι και οι πόνοι κάνουν τον δρόμο τους 

θλιβερό. Είναι εκείνοι που φέρνουν αιτήματα αντί για προσφορά. Κάποιοι Μου παρουσιάζουν τις 

αρρώστιες τους, άλλοι την ανεργία τους και άλλοι τη φτώχεια και τα δάκρυα. Σε όλους αυτούς θα δώσω 

πρόσθετα δώρα και θα τους κάνω να καταλάβουν ότι το πνεύμα προηγείται του σώματος. Σήμερα είναι 

ακόμα μικρά Μου παιδιά, αλλά ως αποτέλεσμα αυτών των ευλογιών θα Με ακολουθήσουν μέχρι να 

μετατραπούν τελικά σε μαθητές Μου. 

7 Σας δίνω τη δύναμή Μου, ώστε να μην νικηθείτε από τους πειρασμούς που θα σας περιμένουν 

σε αυτόν τον δρόμο. Θέλω να βασιλεύει ανάμεσά σας η αγάπη, η εξυπηρετικότητα και η αρμονία. Είναι 

θέλημά Μου η ανθρωπότητα να Με αναζητήσει με το πνεύμα της σε αυτή την εποχή της Έκτης 

Σφραγίδας. 

8 Θέλω να σας ανυψώσω στον εαυτό Μου. Αν γι' αυτό έγινα άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή και 

έδωσα τη Ζωή Μου για σας, τώρα που επικοινωνώ μέσω του ανθρώπινου νου, θα σας δώσω τη Θεϊκή 

Μου Ύπαρξη. Αλλά δεν θα σας αφήσω να κοιμηθείτε στην εκπλήρωσή σας, ενώ Εγώ κουβαλάω τον 

σταυρό στην πλάτη Μου. Θα σας καθοδηγήσω να μεταφέρετε στους ώμους σας το μέρος που ανήκει 

στον καθένα. Το μονοπάτι θα αναγνωριστεί από εσάς, είναι σημαδεμένο με ίχνη αίματος και θυσίας. Αν 

επιθυμείτε ένα μονοπάτι σπαρμένο με λουλούδια και γεμάτο απολαύσεις, αυτό δεν θα σας οδηγήσει 

στην κορυφή του βουνού όπου το ταξίδι της ζωής σας θα βρει το αποκορύφωμά του. 

9 Σας αποκάλεσα "Μαριανό λαό", επειδή ξέρετε πώς να αγαπάτε και να αναγνωρίζετε τη Θεία 

Μητέρα και να έρχεστε σε αυτήν όπως το παιδί που ζητάει τρυφερότητα ή όπως ο αμαρτωλός που 

ζητάει μεσιτεία. 

10 Η παρουσία της Μαρίας στον κόσμο είναι απόδειξη της αγάπης Μου για την ανθρωπότητα. Η 

αγνότητά της είναι ένα ουράνιο θαύμα που σας αποκαλύφθηκε. Από Εμένα κατέβηκε στη γη για να γίνει 

γυναίκα και για να βλαστήσει στη μήτρα της ο θείος σπόρος, το σώμα του Ιησού, μέσω του οποίου θα 

μιλούσε ο "Λόγος". Στον παρόντα χρόνο, αποκαλύπτεται εκ νέου. 

11 Η αγάπη της Μαρίας θα είναι σαν μια ουράνια κιβωτός για σας. Θα συγκεντρωθείτε γύρω της 

όπως τα παιδιά γύρω από τη μητέρα τους. Ακούστε τον γλυκό της λόγο και μην την αφήσετε να βρει τις 

καρδιές σας σκληρές- πηγαίνετε μέσα σας και νιώστε μετάνοια, ώστε το φως της να σας διαπεράσει και 

να νιώσετε την τρυφερότητά της. Όταν προετοιμαστείτε έτσι, ορκιστείτε ενώπιον του Θεού σας, 

ενώπιον της Μαρίας και του Ηλία ότι θα σχηματίσετε ένα σώμα και μια θέληση- ορκιστείτε στην Κιβωτό 

της Νέας Διαθήκης ότι θα αγωνιστείτε ακούραστα για να ξεριζώσετε από τις καρδιές σας τον εγωισμό, 
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το μίσος και τον φανατισμό. Αλήθεια σας λέω, αν εκπληρώσετε την υπόσχεσή σας, ο χρόνος εξαγνισμού 

που βιώνετε με πόνο θα περάσει. 

12 Λαέ μου, αν ακόμη και οι βράχοι αισθάνονται την κρίση του Λόγου Μου, πώς να μην την 

αισθανθείτε εσείς; Αν ακόμη και στη φωνή Μου η γη τρέμει και τα νερά κινούνται, πώς δεν θα έπρεπε 

να ταρακουνηθεί το πνεύμα σας, αφού είναι το υψηλότερο πλάσμα της δημιουργίας; 

13 Ο Δάσκαλος θα έρχεται ακούραστα για να διδάξει και να σας μεταδώσει την καλοσύνη Του με 

τις πιο όμορφες διδασκαλίες. 

14 Προσπαθήστε να διακρίνετε το νόημα που εμπεριέχει η Κιβωτός της Νέας Διαθήκης, γιατί ο 

καιρός της μάχης πλησιάζει. Αν ο Ιησούς μίλησε από το σταυρό: "Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν 

ξέρουν τι κάνουν", και συγχωρεθήκατε για την άγνοιά σας, σήμερα το Θέλημά Μου είναι να ατενίζετε το 

φως Μου, ώστε να μην παραβιάζετε πλέον το Νόμο. 

15 Πλησιάζει ο καιρός που εκείνοι που αποκαλείτε ξένους θα έρθουν αναζητώντας τον λόγο Μου 

και που οι νέες γενιές θα αναπτυχθούν με μεγαλύτερη πνευματικότητα. Σύντομα θα δείτε ανάμεσά σας 

ανθρώπους διαφορετικών χρωμάτων και γλωσσών που θα Με ακούσουν με αγάπη και θα 

μεταμορφωθούν σε μαθητές Μου, γιατί ο Λόγος Μου θα πρέπει να αντηχήσει στα πέρατα της γης. Στη 

συνέχεια, όταν διδαχθούν, θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και θα πάρουν αυτό το μήνυμα μαζί 

τους. 

16 Μαθητές, εσείς που ακούτε εκστασιασμένοι τον λόγο Μου επειδή το πνεύμα σας κατάφερε να 

αναστηθεί: εκεί όπου έχετε εισέλθει πνευματικά είναι το αγιαστήριο, ο ναός του Αγίου Πνεύματος. 

Έχετε προετοιμαστεί με ταπεινότητα, θεωρείτε τους εαυτούς σας αδελφούς και αδελφές, αγαπάτε τους 

εαυτούς σας στη Θεότητά Μου και έχετε αποκτήσει αυτή τη χάρη. 

17 Γίνετε απόστολοι αυτής της Υπόθεσης, για να εργαστείτε για την αποκατάσταση όλων όσων έχω 

καθιερώσει και εσείς έχετε βεβηλώσει. Μην είστε αδύναμοι, γιατί όποιος έχει το θείο σημάδι θα είναι 

ανίκητος. Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτή τη χάρη για πάντα, μην παραστρατήσετε στα μονοπάτια του 

βάλτου. Μην εισέρχεστε πια στα σκοτεινά δάση, γιατί αλλιώς ο θείος ποιμένας θα σας βρει να θρηνείτε 

σαν χαμένα πρόβατα. 

18 Εργαστείτε, όλοι σας, για την κατασκευή αυτού του ιερού, γιατί κανένα προσόν δεν θα μείνει 

άγνωστο μπροστά Μου. Ο λόγος Μου θα σας διδάξει, η συνείδησή σας θα σας καθοδηγήσει και η 

διαίσθησή σας θα σας πει σε ποια στιγμή και σε ποιο μέρος πρέπει να εκφράσετε τον λόγο Μου και να 

κάνετε το καλό. 

19 Αναζητήστε τα "χωράφια" για να σπείρετε και καλλιεργήστε τα απομακρύνοντας τους 

ογκόλιθους. Κάντε τα άγονα χωράφια γόνιμα, γιατί περιμένω μεγάλους καρπούς από τους κόπους σας. 

Έτσι, θα υπάρχει χαρά τόσο σε αυτόν που δίνει όσο και σε αυτόν που λαμβάνει. Σας αποκαλώ 

στρατιώτες Μου και σας ευλογώ. 

20 Η σάλπιγγα που κρατάει ο άγγελος της έκτης σφραγίδας έχει ακουστεί, και ο όρκος σας, τον 

οποίο κάνατε πνευματικά μπροστά Μου, παραμένει γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. 

21 Εργαστείτε, γιατί η ανταμοιβή σας περιμένει όταν τελειώσετε το έργο σας. 

22 Είστε οι εργάτες που έλαβαν τον σπόρο Μου στους Τρεις Καιρούς. Ωστόσο, είστε επίσης εκείνοι 

που έπεσαν σε λήθαργο όταν είδαν τα χωράφια τους να χρυσοπλημμυρίζουν από σιτάρι, και που 

αφήνουν το σκουλήκι να ροκανίσει τη ρίζα των φυτών, κάνοντας τους καρπούς τους κουφούς. 

23 Θυμηθείτε τις διαμάχες σας στους Πρώτους Χρόνους, τις απιστίες σας, τις πτώσεις σας. Γι' αυτό 

σας βρίσκω διασκορπισμένους και αποδυναμωμένους αυτή την εποχή. Θυμηθείτε ότι σας ανακοίνωσα 

ότι θα έρθω ξανά για να σας συγκεντρώσω εκ νέου- και ιδού, εδώ είμαι. Ως Δάσκαλος, δεν ήρθα να 

κοιτάξω τις ατιμίες ή τις προσβολές σας. Ήρθα να σας συγχωρήσω, να σας αφιερώσω και να σας δώσω 

τη σοφία Μου για άλλη μια φορά. 

24 Αυτή είναι η νέα διαθήκη που κάνετε με τη Θεότητά Μου. Αυτή η Αποκάλυψη είναι η Κιβωτός 

της Νέας Διαθήκης. Αν θέλεις να ακολουθήσεις το δρόμο σου χωρίς ποτέ ξανά να παραστρατήσεις, 

πήγαινε και παρηγόρησε τους θλιμμένους, "άλειψε" τους αρρώστους,* σώσε τους χαμένους, 

καθοδήγησε τους τυφλούς και δώσε τροφή σε αυτόν που διψά για δικαιοσύνη, κατανόηση και ειρήνη. 
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Ανοίξτε δρόμο για όσους είναι άρρωστοι στο σώμα ή στο πνεύμα- αφήστε τους να έρθουν σε Μένα, και 

θα τους δώσω το θεραπευτικό βάλσαμο- αλλά δεν θα τους πω ότι η αμαρτία τους είναι η αιτία του 

πόνου τους. 
* Σημαίνει όχι μόνο την εφαρμογή ενός φαρμάκου, αλλά κυρίως την επίθεση των χεριών με προσευχή. 

25 Όταν έρθω στη σκηνή των φτωχών, θα έρθω και στην κατοικία των ισχυρών. Αληθινά σας λέω, 

και στα δύο έχω συναντήσει αδελφοκτόνο εχθρότητα, και σε αυτά τα χωράφια θα σπείρω τον σπόρο 

της ειρήνης. 

26 Σας δίνω αυτή τη διδασκαλία, η οποία περιλαμβάνει το νόμο και τη δικαιοσύνη, έτσι ώστε 

ακολουθώντας τον Δάσκαλό σας να φέρετε ειρήνη εκεί που υπάρχει εχθρότητα και φιλανθρωπία εκεί 

που βασιλεύει ο εγωισμός. Στις ζωές των αδελφών σας, να είστε σαν αστέρια που φωτίζουν το δρόμο 

τους. 

27 Ποτέ μην παραποιείτε τις διδασκαλίες Μου. Παρουσιάστε το Έργο Μου σαν ένα βιβλίο που 

περιέχει μόνο αγνότητα, και όταν τελειώσετε το ταξίδι σας, θα σας δεχθώ. Δεν θα κοιτάξω τους λεκέδες 

στο πνεύμα σας και θα σας δώσω το Θεϊκό Μου Φιλί, το οποίο θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή όταν 

φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας. Διότι σας έδωσα μια χούφτα σπόρο σ' αυτόν τον καιρό, για να μάθετε 

να σπέρνετε σε καρποφόρα χωράφια και να τον πολλαπλασιάζετε εκεί. 

28 Σας δίδαξα να μη θερίζετε τον καρπό πριν την ώρα του, αλλά να τον αφήνετε στο φυτό μέχρι να 

ωριμάσει. 

29 Δεν ξέρετε πόσοι αιώνες χρειάστηκαν για να σας καλέσω ξανά και να γίνετε εργάτες στα 

χωράφια Μου. Περιπλανηθήκατε στους δρόμους του κόσμου μέχρι που η αγάπη Μου σας αναζήτησε 

από το μεγάλο πλήθος. 

30 Σήμερα σε στόλισα και σε έκανα να γνωρίσεις την κληρονομιά σου. 

31 Κανείς δεν επιθυμεί να ξαναγίνει σαν τον άσωτο υιό, γιατί κάθε επιστροφή θα είναι πιο 

οδυνηρή. 

32 Μην επιτρέψετε στον εγωισμό να εισέλθει εκ νέου στην καρδιά σας και να κρατήσετε αυτή την 

κληρονομιά μόνο για τον εαυτό σας. 

33 Μην ζείτε πνευματικά χωρισμένοι και μόνο φαινομενικά ενωμένοι- γιατί μπορείτε μεν να 

εξαπατήσετε τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορείτε να μου πείτε ψέματα. 

34 Αν ξέρετε πώς να προσεύχεστε, δεν θα πλανηθείτε, γιατί εκτός από τον Ηλία, τον Πνευματικό 

Ποιμένα που σας φροντίζει και σας καθοδηγεί, υπάρχουν και οι αδελφοί σας, αυτοί που έχω 

τοποθετήσει μπροστά σας στη γη για να σας συμβουλεύουν και να σας διορθώνουν. 

35 Να αγωνιστείτε για την ένωση όλων των κοινοτήτων και να είναι η ίδια η σημαία της ειρήνης, 

της ενότητας και της καλής θέλησης. Ποτέ δεν θα υπάρξουν αδελφοκτόνα όπλα στα χέρια σας. Τα όπλα 

που σας έδωσα είναι φτιαγμένα από αγάπη. 

36 Προς το παρόν μαθαίνετε πώς να "αλείφετε" τον άρρωστο και πώς να αναβιώνετε αυτόν που 

είναι νεκρός για τη ζωή της χάρης. Σταδιακά μαθαίνετε επίσης να πολεμάτε και να διαδίδετε τη 

Διδασκαλία Μου.Ωστόσο, υπάρχουν εκείνοι που, ακόμη και με αυτόν τον τρόπο, εξακολουθούν να 

αναζητούν πλούτη, εξωτερική λάμψη και τιμές, επειδή δεν γνωρίζουν με πόσο πόνο καθαρίζονται αυτοί 

οι λεκέδες. 

37 Πόσο μεγάλο είναι το δώρο που ανατέθηκε στον Μεσίτη του Λόγου! Τι ρεύμα σοφίας, αγάπης 

και παρηγοριάς ρέει μέσα από το μυαλό του και πάνω από τα χείλη του! Είναι ο "μεσίτης" μεταξύ Θεού 

και ανθρώπων, για να Με ακούσουν. Η ματαιοδοξία ή η υπερηφάνεια δεν πρέπει να φωλιάσει μέσα 

τους, γιατί αν το έκανε θα έπεφταν σε πειρασμό. Το παράδειγμά τους πρέπει να είναι αυτό της 

πραότητας, της απλότητας και της εξυπηρετικότητας, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν την 

πληρότητα της θείας έμπνευσης. Ωστόσο, θα υπάρξουν ανάμεσά τους εκείνοι που θα αισθάνονται σαν 

βασιλιάδες, θα αναζητούν τους υπηρέτες τους και θα περιτριγυρίζονται από κόλακες. Θα μπορέσει 

όμως ο κόσμος να τους πιστέψει; Θα είναι σε θέση να αναστήσουν "νεκρούς" στη ζωή της χάρης και να 

δώσουν παρηγοριά στις ταλαιπωρημένες καρδιές; - Όχι, θα προκαλέσουν μόνο κοροϊδία, η οποία δεν 

θα είναι γι' αυτούς, αλλά για τη Διδασκαλία Μου. 
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38 Το καθήκον σας είναι να διδάξετε. Αλλά αν δεν μάθετε από Μένα, τι μπορείτε να διδάξετε; 

39 Σας αγαπώ όλους εξίσου- τόσο αυτόν που Με αγαπάει και ακολουθεί επιμελώς τον Νόμο Μου, 

όσο και αυτόν που τον παραποιεί ή τον παραβιάζει. Τους τελευταίους θα τους ταλαιπωρήσω και θα 

τους διορθώσω, και στο τέλος θα γίνουν οι καλοί εργάτες Μου. 

40 Θα σας βοηθήσω να εκπληρώσετε τον όρκο που δώσατε μπροστά στην κιβωτό της Νέας 

Διαθήκης, και αυτό θα γίνει όταν ολοκληρώσετε το έργο που φέρατε μαζί σας στον κόσμο. 

41 Συνέχεια κάνω τον εαυτό μου αισθητό μέσα σας, ώστε να ζείτε άγρυπνα και ο νους και η καρδιά 

σας να παραμένουν πάντα δεκτικοί για τις πνευματικές οδηγίες. 

42 Τα πλήθη θα έρθουν σύμφωνα με το πέρασμα του χρόνου, και το βλέμμα των "τελευταίων" θα 

γίνεται όλο και πιο διεισδυτικό για να κρίνει τη φύση του Λόγου Μου και την προετοιμασία σας. 

43 Καθαριστείτε! Χωρίς ανανέωση δεν μπορείτε να παράγετε καλούς καρπούς. Το φως του Αγίου 

Πνεύματός Μου είναι στη συνείδησή σας, ώστε τα έργα σας να είναι μαρτυρία της αλήθειας Μου. 

44 Χρησιμοποιήστε τα χρόνια, τους αιώνες, τους αιώνες για να έρθετε πιο κοντά Μου. 

45 Σας το λέω αυτό επειδή σας βλέπω να αδιαφορείτε για τη Διδασκαλία Μου.Από την άλλη 

πλευρά, όταν αισθάνεστε ότι ο θάνατος πλησιάζει, κλαίτε επειδή θέλετε να εκπληρώσετε και να 

ανακτήσετε τον χαμένο χρόνο. 

46 Μη φοβάστε να ανεβείτε στο βουνό. Ξέρετε ότι σας περιμένω στα ύψη του. 

47 Ανέβηκα τον Γολγοθά με τον Ιησού, γνωρίζοντας ότι ο Σταυρός Με περίμενε στην κορυφή του, 

και παρέμεινα γενναίος- μην ξεχνάτε αυτή τη διδασκαλία Μου! 

48 Σας χρησιμοποιώ για να αποκαλυφθώ στην ανθρωπότητα- μέσω του στόματός σας λέω τον 

ουράνιο Λόγο Μου. Αλλά αν οι άνθρωποι αμφιβάλλουν όταν το ακούσουν, δεν θα είναι εξαιτίας του 

περιεχομένου του, αλλά εξαιτίας των ατελειών σας. 

49 Σας διδάσκω, με τη βοήθεια της προσευχής και της σκέψης, να τοποθετείτε τον εαυτό σας 

πνευματικά σε οποιοδήποτε μέρος θέλετε να στείλετε βοήθεια. Πρέπει επίσης να πάτε φυσικά για να 

φέρετε τη Διδασκαλία Μου στις διάφορες περιοχές. 

50 Πρέπει να επωφεληθώ από ολόκληρη την ύπαρξή σας. 

51 Για να σχηματίσω αυτόν τον λαό, έπρεπε να μαλακώσω τις πέτρινες καρδιές πίσω από τις οποίες 

κρύβετε το πνεύμα σας, και ήταν ο λόγος της αγάπης Μου που σας κατέκτησε. Αργότερα σας έδωσα 

όπλα -αυτές είναι οι διδασκαλίες Μου- ώστε στον αγώνα σας να ξεπεράσετε τα εμπόδια, και σας έκανα 

να καταλάβετε ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόζετε τη Διδασκαλία Μου με αγνότητα και να διδάσκετε 

το Νόμο Μου αναλλοίωτο, ώστε να μπορείτε να αποκαλείτε τους εαυτούς σας παιδιά του Ισραήλ. 

52 Αυτό που Με ρωτάτε και αυτό που Μου απαντάτε γίνεται στη σιωπή, στο πιο βαθύ μέρος της 

καρδιάς σας. Πέρασαν τα χρόνια που επέτρεπα σε κάθε μαθητή Μου να στέκεται σωματικά μπροστά 

στα αδέλφια του για να συζητήσει το λόγο Μου και να απαντήσει στις ερωτήσεις Μου. 

53 Πώς μπορείτε να επιτρέψετε στον χρόνο να σβήσει τις αναμνήσεις και να αφαιρέσει τον Λόγο 

Μου από τη μνήμη σας. 

54 Η διδασκαλία μου σας λειαίνει σαν λεπτή σμίλη, καθώς η ζωή με τις αντιξοότητες και τις 

δοκιμασίες της σας προετοιμάζει. 

55 Στις πικρές και δύσκολες στιγμές της ζωής σας, παρηγορηθείτε με τη σκέψη ότι ο σοφός και 

τέλειος νόμος Μου κρίνει τα πάντα. 

56 Βρέθηκα στον πόνο σας για να Με αναζητήσετε μέσα από αυτόν. Σας ταλαιπώρησα με φτώχεια 

για να μάθετε να ζητάτε, να είστε ταπεινοί και να κατανοείτε τους άλλους. 

57 Έχω παρακρατήσει ακόμη και το καθημερινό ψωμί για να σας δείξω ότι όποιος παραμένει 

έμπιστος είναι σαν τα πουλιά που δεν ανησυχούν για το αύριο- βλέπουν την αυγή να ανατέλλει ως 

σύμβολο της Παρουσίας Μου, και όταν ξυπνούν, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να στέλνουν τα 

τραγούδια τους ως προσευχή ευχαριστίας και απόδειξη της εμπιστοσύνης τους. 

58 Έκανα αισθητή την παρουσία Μου στους πιο αγαπημένους από εσάς για να σας δοκιμάσω, ώστε 

το πνεύμα να γίνει δυνατό και με αυτή τη δύναμη να στηρίξει το σώμα του στις μεγάλες δοκιμασίες 

αυτής της ζωής. 
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59 Μεγάλη είναι η επαναστατικότητα της ανθρωπότητας, και κάθε άνθρωπος φέρει μια πέτρα στην 

καρδιά του- αλλά σε όλους θα έρθω με το πνευματικό χάδι του λόγου μου. 

60 Ανάμεσα στα τεράστια πλήθη είναι και εκείνοι που δεν θα συγκλονίζονταν αν έβλεπαν τον Ιησού 

να καρφώνεται εκ νέου στο ξύλο και να αιμορραγεί μέχρι θανάτου. Ακόμα λιγότερο συγκινούνται από 

τις κραυγές πόνου και τους ποταμούς αίματος που ξεπηδούν από τους γείτονές τους αυτές τις ώρες της 

δοκιμασίας για την ανθρωπότητα. 

61 Τίποτα δεν αγγίζει πια τους ανθρώπους. Βλέπουν τα πάντα επιφανειακά και δεν σκέφτονται 

τίποτα. 

62 Είναι απαραίτητο το φως του λόγου Μου να φτάσει στα πνεύματα, ώστε να αφυπνιστούν στην 

αλήθεια, στην αγάπη και στο έλεος. Τότε θα καταλάβουν την αιτία τόσων δεινών. 

63 Όλοι σας πρέπει να καταλάβετε ότι έχω ετοιμάσει ένα μέρος για τον καθένα σας στην 

αιωνιότητα, και αυτό το μέρος δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. 

64 Εκπληρώνετε μια εντολή του Πατέρα στην πορεία της ζωής σας, αυτή που λέει: "αυξάνεστε και 

πληθύνεστε". Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για το πνεύμα σας να προετοιμάσει την επιστροφή του σε Μένα. 

65 Πολλές διδασκαλίες θα σας δώσω και θα τις αφήσω γραμμένες αυτή τη στιγμή, γιατί σύντομα 

δεν θα Με ακούτε πια με αυτή τη μορφή. Μετά από αυτό, θα εξοπλίσετε τον εαυτό σας και το φως Μου 

θα έρθει κατευθείαν στο πνεύμα σας. Αυτή θα είναι η στιγμή που θα αναστηθείτε ως οι αληθινοί 

μαθητές του Αγίου Πνεύματος. 

66 νομίζατε ότι το χάρισμα της προφητείας, του λόγου και της έμπνευσης ήταν προνόμιο των 

δικαίων και των αγίων- αυτή τη φορά σας αφαίρεσα αυτό το σφάλμα λέγοντας στους παρίες: μπορείτε 

κι εσείς να γίνετε προφήτες Μου, απεσταλμένοι Μου και μαθητές Μου. 

67 Όταν η ανθρωπότητα σας περιφρονεί εξαιτίας της υλικής σας πενίας, σας προσκαλώ στο τραπέζι 

Μου για να νιώσετε ότι σας αγαπώ. - Με τι θα ανταποδώσετε την αγάπη που έχω για σας, λαέ Μου; Με 

την πίστη σας ή με την αχαριστία σας; 

68 Μην ικανοποιείστε με την πρώτη επιτυχία, αγωνιστείτε για όλο και περισσότερες, γιατί 

περιμένω το τρένο εξοπλισμένο για να τους στείλω στην ευρεία γη με αυτά τα καλά νέα. 

69 Φοβάστε να αφήσετε πίσω τον πατέρα σας, τον σύζυγό σας, τα παιδιά σας; Ανησυχείτε μήπως 

αφήσετε αυτό που σας ανήκει στη γη; Όποιος θέλει να γίνει μαθητής Μου πρέπει να θυμάται τους 

αποστόλους Μου της Δεύτερης Εποχής και να τους παίρνει ως παράδειγμα. 

70 Μακάριος είναι εκείνος που ο σωματικός θάνατος εκπλήσσει στη διακήρυξη της Διδασκαλίας 

Μου, γιατί το φως στο πνεύμα του θα είναι πολύ μεγάλο. 

71 Να είστε πάντα προετοιμασμένοι, γιατί αυτή την ώρα ούτε οι άγγελοι δεν την ξέρουν. 

72 Αυτό το Θείο Βιβλίο, που είναι ο Λόγος Μου, θα τελειοποιήσει τα πνεύματα. Μπροστά του δεν 

θα υπάρχει ούτε γέρος, ούτε ενήλικας, ούτε παιδί, αλλά μόνο μαθητές. 

73 Διαβάστε αυτό το βιβλίο και κατανοήστε το, γιατί θα σας δώσει σπουδαία μαθήματα. Είστε 

εκείνοι που δεν κουράστηκαν να ακούνε τον λόγο Μου, τον οποίο σας έδωσα μέσω της μεσολάβησης 

εκείνων που αποκάλεσα "αηδόνια". 

74 Πόσες φορές αισθανθήκατε αδύναμοι στο δρόμο σας, και απλώς θυμόμενοι κάποια από τα 

λόγια Μου ανακτήσατε τη δύναμή σας. 

75 Σήμερα, όταν αντιμετωπίζετε μια δοκιμασία, αναζητάτε άμεση επαφή με τη Θεότητά Μου μέσω 

της πνευματικής προσευχής και αγωνίζεστε μέσα σας για να καθαρίσετε το μυαλό σας, ώστε να λάβετε 

τη χάρη που εκλιπαρείτε από τον Πατέρα. 

76 Τι Μου εξομολογείστε, μόνο Εγώ ξέρω. Και ο έμπιστος που διαθέτετε σε Μένα δεν θα 

γνωστοποιήσει ποτέ τις παραβάσεις σας, πολύ περισσότερο δεν θα σας κατηγορήσει. Σας διδάσκω εκ 

νέου να συγχωρείτε. 

77 Πάρτε τις επισκέψεις ως μαθήματα και αξιοποιήστε τις διδασκαλίες Μου. Ο χρόνος περνάει 

γρήγορα. Εκείνοι που ήρθαν εδώ ως παιδιά είναι τώρα νέοι- εκείνοι που ξεκίνησαν αυτή την πορεία στα 

νιάτα τους έχουν φτάσει στην ωριμότητα, και εκείνοι που την ξεκίνησαν στη μέση ηλικία έχουν γίνει 

γέροι. 
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78 Όποιος μπόρεσε να συγκεντρωθεί εσωτερικά για να ακούσει το Λόγο Μου, τον απορρόφησε. 

Αλλά όποιος, ενώ άκουγε, άφηνε τις σκέψεις του να περιπλανώνται σε πράγματα που δεν ανήκουν στο 

Έργο Μου, το πνεύμα του έμεινε χωρίς διδασκαλία όταν έφυγε, και η καρδιά του ήταν άδεια. 

79 Συνειδητοποιήστε ότι σας κάλεσα όχι μόνο για να σας χαρίσω, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο θα 

πρέπει να αναλάβετε μια δέσμευση με τον Δάσκαλό σας και τους αδελφούς και τις αδελφές σας να 

μεταδώσετε κάποια από τα πολλά που έχετε λάβει. 

80 Δεν θα σας αφήσω να γνωρίσετε το έργο Μου όσο είστε μολυσμένοι. Τι θα μπορούσατε να 

δώσετε στους αδελφούς σας με αυτόν τον τρόπο; 

81 Προετοιμαστείτε, γιατί μαζί θα πρέπει να προστατεύσετε αυτό που σας έχω εμπιστευτεί. Δεν 

αισθάνεστε ευγνωμοσύνη προς τον Πατέρα σας που, ως ανώτατος κριτής, σας δίνει την ευκαιρία να 

ξεπλύνετε τους λεκέδες σας ασκώντας αγάπη αντί να το κάνετε μέσω του πόνου; 

82 Αν αυτό το αποκαλείτε μετάνοια, σας λέω ότι είναι η μόνη μετάνοια που δέχομαι από εσάς. Θα 

έρθει η μέρα που η απόρριψη του άχρηστου και του κακού για να κάνετε το καλό και το επιτρεπτό, αντί 

για θυσία, θα είναι πραγματική ευχαρίστηση για σας, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και ανθρώπινα. 

83 Βρίσκομαι στη διαδικασία διάνοιξης των δρόμων, έτσι ώστε οι απεσταλμένοι Μου να μπορούν 

να ταξιδεύουν σε αυτούς στις διάφορες επαρχίες και τα έθνη. 

84 Ο λόγος μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει αποδώσει καρπούς τα τελευταία χρόνια, 

καθώς οι χώροι συνάντησης έχουν πολλαπλασιαστεί και τα πλήθη έχουν αυξηθεί. 

85 Αισθάνεστε πολύ αμήχανα για να προσεγγίσετε την εκτέλεση μιας τόσο ευαίσθητης αποστολής. 

Αλλά στην αλήθεια σας λέω, οι αμέτρητες διδασκαλίες και εμπνεύσεις Μου θα βάλουν στα χείλη σας το 

δώρο του λόγου. Ωστόσο, για να έχετε την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης, είναι απαραίτητο να έχετε 

εμπιστοσύνη σε Μένα και στον εαυτό σας. Όποιος κατέχει αυτή την εμπιστοσύνη και εκπληρώνει τον 

Νόμο Μου, μην καυχιέται για τα χαρίσματά του, γιατί αλλιώς ο λόγος του θα στερείται το ουσιώδες. 

86 Γιατί ο Λόγος Μου έχει φτάσει στις καρδιές των ανθρώπων όλων των ειδών; - Λόγω της 

ταπεινότητας, της αγνότητας και της απλότητάς του. 

87 Λαέ Μου, διδάξτε στα παιδιά να προσεύχονται για την ανθρωπότητα- η αθώα και αγνή 

προσευχή τους θα ανεβαίνει σε Μένα σαν το άρωμα των λουλουδιών και θα βρίσκει το δρόμο της και 

στις καρδιές που υποφέρουν. 

88 Προετοιμάστε τα παιδιά, δείξτε τους τον τρόπο να κυριαρχήσουν στις ενέδρες, τότε αύριο θα 

είναι ένα βήμα μπροστά από εσάς. Γιατί δεν θα ντρεπόσασταν να μιλήσετε τόσο πολύ για αυτό το Έργο, 

αν καταλαβαίνατε τον Λόγο Μου, αν αναγνωρίζατε ήδη την ουσία κάθε μιας από τις σκέψεις που 

παίρνουν μορφή μέσω των διαφόρων διαμεσολαβητών του Λόγου, μέσω των οποίων εκδηλώνω τον 

εαυτό Μου, και αν γνωρίζατε την αξία μιας και μόνο από τις διδασκαλίες Μου. Θα αισθανόσασταν σε 

θέση να φτάσετε σε ένα πεδίο μάχης, ώστε αυτοί οι άνδρες να ακούσουν το περιεχόμενο μιας από τις 

διδασκαλίες Μου. 

89 Αληθινά σας λέω, θα τους δείτε να κλαίνε, μερικούς με τύψεις και άλλους με ελπίδα. Γιατί 

παραμένετε τόσο ανεπηρέαστοι μερικές φορές; - Ω σκληρές καρδιές, που έχετε συνηθίσει το χάδι του 

Λόγου Μου! Κοιμηθήκατε, ικανοποιημένοι που αποκτήσατε ειρήνη και παρηγοριά, χωρίς να σκέφτεστε 

ότι υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν ούτε ένα ψίχουλο από αυτό το ψωμί που σπαταλάτε. 

90 Δεν θα χαιρόσασταν στη θέα του αποτελέσματος που θα προκαλούσε σε πολλές καρδιές ο 

παρηγορητικός λόγος του Διδασκάλου. 

91 Ω, μικρά παιδιά! Πότε επιτέλους θα αναπτυχθείτε πνευματικά; Πότε θα είστε έτοιμοι να 

κυριαρχήσετε στις αδυναμίες του σώματός σας; Εγώ είμαι Αυτός που διασχίζει την έρημο, 

διακηρύσσοντας τον Θεϊκό Μου Λόγο και αναζητώντας τους χαμένους περιπλανώμενους. Αλλά θέλω οι 

άνθρωποι να μάθουν να μεταδίδουν αυτά που λαμβάνουν από Μένα. Γι' αυτό, σας λέω, λαέ Μου, να 

προετοιμαστείτε για να διαδώσετε τη φιλανθρωπία και να κάνετε αυτές τις διδασκαλίες να φτάσουν 

στα πέρατα της γης. Βάλτε τους εαυτούς σας να τους κάνουν να φτάσουν σε όλα τα έθνη, αναζητώντας 

τους ανθρώπους με διάφορους τρόπους. 
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92 Αυτό είναι το καλύτερο νερό που μπορείτε να προσφέρετε σε όσους διψούν για αγάπη και 

αλήθεια. 

93 Δεν έχετε ακόμη πιάσει δουλειά, γιατί κρύβετε τους πνευματικούς θησαυρούς που σας 

εμπιστεύτηκα, ενώ οι άνθρωποι χάνονται σε άλλα έθνη επειδή δεν μπόρεσαν να λάβουν αυτό το 

μήνυμα. Είναι πλήθος ανθρώπων που περπατούν χωρίς κατεύθυνση, περιπλανώμενοι που τους λείπει 

το νερό και το φως. 

94 Αν δεν ξεκινήσετε, λαέ Μου, σε τι θα σας χρησιμεύσει η γνώση σας; Ποιο καλό και χρήσιμο 

πράγμα σκοπεύετε να κάνετε για τη μελλοντική σας ζωή, αυτή που σας περιμένει στον πνευματικό 

κόσμο; 

95 Λυπηθείτε τους εαυτούς σας! Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει η στιγμή που το πνεύμα του θα 

διαχωριστεί από την ύλη. Κανείς δεν ξέρει αν την επόμενη μέρα τα μάτια του θα ανοίξουν ακόμα στο 

Φως. Ανήκετε όλοι στον μοναδικό Ιδιοκτήτη όλων όσων έχουν δημιουργηθεί και δεν ξέρετε πότε θα σας 

καλέσουν να φύγετε. 

96 Σκεφτείτε ότι ούτε οι τρίχες της κεφαλής σας δεν σας ανήκουν, ούτε το χώμα στο οποίο πατάτε- 

ότι εσείς οι ίδιοι δεν σας ανήκετε, ότι δεν έχετε ανάγκη από φθαρτά αγαθά, αφού ούτε η βασιλεία σας 

είναι από αυτόν τον κόσμο. 

97 Πνευματοποιήστε τους εαυτούς σας, και θα κατέχετε τα πάντα με δικαιοσύνη και μέτρο, για όσο 

διάστημα τα χρειάζεστε. Τότε, όταν έρθει η στιγμή της αποκήρυξης αυτής της ζωής, θα σηκωθείτε 

γεμάτοι φως για να πάρετε στην κατοχή σας αυτό που είναι δικό σας στον άλλο κόσμο. 

98 Όλο το πνευματικό μου έργο στο πέρασμα των χρόνων είχε ως στόχο να εγκαθιδρύσω στην 

αιωνιότητα ένα βασίλειο ευδαιμονίας και φωτός για όλα τα παιδιά μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 6  
1 Μακάριοι είστε εσείς που ακούτε τη διδασκαλία του Δασκάλου, γιατί η διδασκαλία Μου είναι ο 

σπόρος που θα μεταδώσετε στις επόμενες γενιές. Είσαι ο πρωτότοκος γιος που προετοιμάζει το δρόμο 

με το παράδειγμά σου για τους νεότερους αδελφούς και αδελφές σου. 

2 αυτή είναι η Τρίτη Ώρα που το Θεϊκό Μου Πνεύμα ξεχύνεται πάνω σε κάθε σάρκα και σε κάθε 

πνεύμα, σε εκπλήρωση της προφητείας που σας έδωσα ότι κάθε μάτι θα Με βλέπει. 

3 Αλήθεια σας λέω: αν συνδεθείτε με τη Θεότητά Μου από πνεύμα σε πνεύμα, θα Με δείτε, γιατί 

αναπτύσσω την πνευματική σας όραση. 

4 Είστε οι κληρονόμοι της Βασιλείας Μου. Ο Πατέρας σας έδωσε τον καρπό του δέντρου της ζωής 

για να χορτάσετε και να καλλιεργήσετε αργότερα τον σπόρο του. 

5 Ο Κύριος είχε την ιδιοκτησία της γης και την έδωσε στα παιδιά Του, που είστε εσείς, 

αποκαλώντας σας "εργάτες στο κτήμα Του". 

6 Εκείνοι που κατάλαβαν το καθήκον τους και ήξεραν πώς να δουλεύουν τα χωράφια, 

αναζωογονήθηκαν και μου δείχνουν την ικανοποίησή τους- εκείνοι που φαντάστηκαν το μονοπάτι 

στολισμένο με ευωδιαστά λουλούδια και πίστεψαν ότι το δέντρο δεν χρειάζεται φροντίδα και προσοχή 

για να καρποφορήσει, δείχνουν σήμερα εξαντλημένοι. Βρήκαν τόση δυστυχία, αμαρτία και πόνο στο 

ταξίδι τους στη ζωή, που ένιωσαν ανίκανοι να ελαφρύνουν το σταυρό των αδελφών τους. Μόλις 

ξεκίνησαν τη δουλειά της ημέρας ένιωσαν εξαντλημένοι. Αφοσιώθηκαν στο έργο της θεραπείας των 

ασθενών και αρρώστησαν οι ίδιοι. 

7 Αλλά ο Δάσκαλος εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους μαθητές Του για να τους δώσει νέες 

διδασκαλίες και να τους βοηθήσει να ανυψωθούν. Σας λέω: Ζητήστε από Μένα, και θα σας δώσω, διότι 

Εγώ είμαι ο Πατέρας σας. 

8 Η διδασκαλία μου, γεμάτη αγάπη και υπομονή, θα σας μεταμορφώσει σε ευγενικά πρόβατα που 

ακολουθούν πρόθυμα τη φωνή του βοσκού τους. 

9 Μην ξεχνάτε ότι στην Κιβωτό της Νέας Διαθήκης ορκιστήκατε να εκπληρώνετε τις εντολές του 

Νόμου Μου. 

10 ναι, μαθητές, το καθήκον σας είναι αυτό της ειρήνης και της ένωσης- θα πρέπει να 

ανοικοδομήσετε τον Ναό Μου, διότι μέσω εσάς έχω τον Λόγο Μου, τις προφητείες Μου και τις εντολές 

Μου να κληροδοτήσω στην ανθρωπότητα- θα πρέπει να ανοικοδομήσετε τον Ναό Μου, διότι μέσω 

εσάς έχω τον Λόγο Μου, τις προφητείες Μου και τις εντολές Μου να κληροδοτήσω στην ανθρωπότητα. 

11 Σας λέω επίσης: Γιατί τολμάτε να ενεργείτε ενάντια στο θέλημά Μου ή να το διαστρεβλώνετε, 

όταν είστε κληρονόμοι του Πατέρα; Δεν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε το βάρος της 

εξιλέωσής σας; - Ορίστε ο λόγος για τις αρρώστιες και τα χτυπήματα της μοίρας σας! 

12 Καθώς σας έκανα "πρώτους", μην γίνετε "τελευταίοι". Πάρτε τη θέση σας και κρατήστε αυτή τη 

χάρη μέχρι το τέλος του δρόμου. 

13 Μην χωρίζεστε, σχηματίστε μια οικογένεια, μόνο έτσι μπορείτε να είστε δυνατοί. 

14 Μην υπερηφανεύεστε, θυμηθείτε ότι τα χωράφια σας είναι μικρά και ο σπόρος σας είναι ακόμη 

περιορισμένος. Να είστε πάντα ταπεινοί και θα είστε σπουδαίοι μπροστά στον Πατέρα. 

15 Αυτοί που ήταν αδύναμοι χθες θα είναι οι δυνατοί του αύριο, αυτό το αύριο που πρέπει να 

λαχταράτε, το οποίο θα είναι σαν την αυγή μιας νέας ημέρας, της οποίας ο ήλιος θα φωτίζει το πνεύμα 

σας. Τότε θα γίνετε βοηθοί ο ένας του άλλου για να σας βοηθήσει να σηκώσετε το βάρος του σταυρού. 

16 Μη θεωρείτε το έργο Μου ως βάρος και μη λέτε ότι η εκπλήρωση του ωραίου έργου της αγάπης 

προς τον Πατέρα και τους συνανθρώπους σας είναι δύσκολη για το πνεύμα σας. Αυτό που είναι 

πραγματικά βαρύ είναι ο σταυρός της δικής σας κακίας και της κακίας των άλλων, για τον οποίο πρέπει 

να κλαίτε, να ματώνετε και ακόμη και να πεθαίνετε. Η αχαριστία, η έλλειψη κατανόησης, ο εγωισμός 

και η συκοφαντία θα πέσουν πάνω σας σαν βάρος, αν τους δώσετε καταφύγιο. 
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17 Στον ανυπότακτο άνθρωπο η εκπλήρωση του νόμου Μου μπορεί να φαίνεται σκληρή και 

δύσκολη, επειδή είναι τέλειος και δεν ευνοεί ούτε την κακία ούτε το ψέμα. Για τον υπάκουο, ωστόσο, ο 

Νόμος είναι η υπεράσπισή του, το στήριγμά του και η σωτηρία του. 

18 Σας προειδοποιώ για τα πάντα και σας προετοιμάζω ώστε να ξέρετε πώς να διαδώσετε τις 

διδασκαλίες Μου με αληθινή ειλικρίνεια. 

19 Διαφωτίζω τους φορείς της φωνής Μου, ώστε η ακτίνα Μου, μεταμορφωμένη σε ανθρώπινη 

λέξη, αλλά γεμάτη ουράνια ουσία, να κατέβει πάνω τους για να θρέψει, να εξαγνίσει και να θεραπεύσει 

τα πλήθη. Σύντομα ο αριθμός των φορέων της φωνής Μου θα αυξηθεί- άνδρες και γυναίκες θα μιλούν 

εκτενώς, και μέσω αυτών θα σας αποκαλύψω μεγάλες διδασκαλίες. 

20 Σας μιλάω και σας προσέχω. Μην κοιμάστε όπως έκαναν οι μαθητές της Δεύτερης Εποχής όταν ο 

Ιησούς προσευχόταν στον κήπο της ελιάς, γιατί αλλιώς οι εχθροί θα σας αιφνιδιάσουν. 

21 Προσευχηθείτε ενωμένοι με τον Δάσκαλό σας, ώστε η προσευχή σας να σας δώσει κουράγιο και 

να μην απελπίζεστε από τους συναγερμούς. 

22 Κάποιοι αμφιβάλλουν για την παρουσία Μου ακόμη και όταν λαμβάνουν την εκδήλωσή Μου 

μέσω του νου τους. Αυτό συμβαίνει επειδή, κρίνοντας τη ζωή του, τα λόγια του, ακόμη και τις σκέψεις 

του, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο και ακάθαρτο και πιστεύει ότι η παρουσία Μου μέσα του είναι 

αδύνατη. Αλήθεια σας λέω: Ακάθαρτοι και αμαρτωλοί είναι όλοι αυτοί, μέσω των οποίων μεταδίδω τον 

εαυτό Μου- αλλά βλέπω την επίμονη προσπάθειά τους να γίνονται όλο και πιο άξιοι να μεταδίδουν τον 

Θείο Λόγο Μου, και η δύναμή Μου και το φως Μου είναι μαζί τους. 

23 Αυτός ο λαός, ο οποίος στην παρούσα εποχή θα έπρεπε να μοιάζει με άνθρωπο σε πλήρη 

νεότητα, έχει έρθει σαν γέρος στην παρουσία του Πατέρα Του. Έρχεται πνευματικά κουρασμένο από το 

μακρύ του προσκύνημα, λυγισμένο από το βάρος του φορτίου του, μαραμένο και απογοητευμένο. Αλλά 

για να το βοηθήσω στο δρόμο του, έχω ανοίξει ένα βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, στο οποίο θα 

ανακαλύψει το μυστικό της αιώνιας ειρήνης, της αιώνιας νεότητας, της υγείας και της χαράς. 

24 Στα εδάφη Μου θα ανακτήσετε τη δύναμη που χάσατε, ω εργάτες Μου! 

25 Ο Λόγος Μου σας συμβουλεύει πάντα την καλοσύνη και την αρετή: να μη μιλάτε άσχημα για 

τους συνανθρώπους σας και έτσι να τους εκθέτετε σε ντροπή- να μη βλέπετε με περιφρόνηση εκείνους 

που υποφέρουν από ασθένειες που ονομάζετε μεταδοτικές- να μην ευνοείτε τους πολέμους- να μην 

έχετε καμία επαίσχυντη απασχόληση που καταστρέφει την ηθική και ευνοεί την ανηθικότητα- να μην 

καταριέστε τίποτα που δημιουργήθηκε, να μην παίρνετε τίποτα ξένο χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, 

ούτε να διαδίδετε δεισιδαιμονίες. Θα επισκέπτεστε τους ασθενείς, θα συγχωρείτε αυτούς που σας 

προσβάλλουν, θα προστατεύετε την αρετή και θα είστε καλά παραδείγματα- και θα αγαπάτε εμένα και 

τους συνανθρώπους σας, αφού σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζεται ολόκληρος ο νόμος. 

26 Μάθετε το μάθημά Μου και διδάξτε το με τις πράξεις σας. Αν δεν μάθετε, πώς θα κηρύξετε τη 

Διδασκαλία Μου; Και αν δεν αισθάνεστε αυτά που μάθατε, πώς θα διδάξετε ως καλοί απόστολοι; 

27 Πείτε μου, άνθρωποι: Τι έχετε πραγματικά ερευνήσει διεξοδικά και εφαρμόσει στην πράξη μέχρι 

τώρα; Ο Λόγος Μου είναι σαφής και απλός, αλλά εσείς δεν έχετε ακόμη καταλάβει πώς να τον 

ερμηνεύσετε. Εγώ όμως σας διαφωτίζω και σας καθοδηγώ στο δρόμο του φωτός. Μην εγκαταλείψεις 

αυτό το μονοπάτι, ούτε να γυρίσεις πίσω- ούτε να βιαστείς. 

28 Από αγάπη για σας, ήρθα να σας διδάξω και λαχταρώ να έρθετε σε Μένα και, όπως οι άγγελοι, 

να υψώσετε το τραγούδι σας: "Δόξα στον Θεό στα ύψη, και επί της γης ειρήνη στους ανθρώπους καλής 

θέλησης". 

29 Θέλω επίσης να ακούσω από εσάς έναν λόγο μετάνοιας, την ειλικρινή εξομολόγησή σας, να σας 

παρηγορήσω και να σας συμβουλέψω ως πατέρας και να γίνω ο καλύτερός σας φίλος. 

30 Σήμερα δεν γνωρίζετε ακόμη όλα όσα θα σας αποκαλύψω κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Βήμα προς βήμα θα σας διδάξω. Το Δόγμα Μου, το οποίο είναι γνωστό μόνο σε ένα μέρος της 

ανθρωπότητας, θα ξεδιπλώσει το μεγαλείο του όταν έρθει η ώρα. 
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31 Δεν κάλεσα επιστήμονες ή φιλοσόφους να Με βοηθήσουν με την κατανόησή τους. Επέλεξα τους 

ταπεινούς για να τους κάνω φορείς του Λόγου Μου, μέσω του οποίου το Πνεύμα Μου σας δίνει αυτή 

την εκδήλωση, και χαίρεται όταν βλέπει ότι Με αναγνωρίζετε. 

32 Η πηγή της αγάπης Μου ξεχειλίζει: θα Με δεχτείτε; Είμαι στην ουσία του Λόγου Μου. Ενώστε το 

τραγούδι σας με αυτό των αγγέλων και δοξάστε Με. Όλα όσα ζητάτε για την πνευματική σας πρόοδο, 

θα σας τα παραχωρήσω. 

33 ακούτε το Λόγο του Πατέρα, το βλέμμα Μου διεισδύει στις καρδιές σας και σε μερικούς βλέπω 

τη σκληρότητα του βράχου και την ψυχρότητα του μαρμάρου- αλλά Εγώ κάνω το νερό να πηγάζει από 

τους βράχους και η αγάπη Μου και η τρυφερότητά Μου θα σας δώσουν τη ζεστασιά που χρειάζεται το 

πνεύμα σας. 

34 Σχημάτισα το σώμα σας από ύλη και σας έδωσα τη Θεϊκή Μου Πνοή. Σας προίκισα με 

συνείδηση, ώστε να μπορείτε να ζείτε μέσα στη γνώση της Ύπαρξής Μου, και κατά καιρούς σας έχω 

δώσει διδασκαλίες γεμάτες σοφία που εξυψώνουν το πνεύμα σας. Στη Δεύτερη Εποχή έσπειρα μέσα 

σας τον σπόρο της αγάπης Μου, και σήμερα έρχομαι να τον καλλιεργήσω. Στο τέλος των καιρών, θα 

είστε όλοι μαζί Μου, όπως ήμουν κι Εγώ μαζί σας. 

35 Σας έχω "εξομαλύνει" στην πορεία, επειδή επιθυμώ να είστε αγνοί και ενάρετοι, ώστε να γίνετε 

καλοί μαθητές Μου. 

36 Ζήστε με εγρήγορση και προσευχή, και κάθε πόνος θα είναι υποφερτός- δεν θα πέσετε σε 

πειρασμό και θα νιώθετε ότι - κοντά σας - το Πνεύμα Μου ως Πατέρας σας προστατεύει. Να είστε 

δυνατοί στις δοκιμασίες. Θυμηθείτε ότι στη Δεύτερη Εποχή, όταν Του δόθηκε το ποτήρι της πικρίας και 

προέβλεψε τον πόνο που Τον περίμενε, ο Ιησούς είπε: "Αν είναι δυνατόν, πάρε από μένα αυτό το 

ποτήρι- αλλά όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει". Εσείς που επίσης υποφέρετε και 

υπομένετε στη γη - δεν θα κάνετε το ίδιο και σ' Αυτόν; Δεν θα Τον ακολουθήσετε; 

37 Γιατί σήμερα, καθώς σας μιλάω ως το Πνεύμα του Παρηγορητή, έχετε λιγότερο φόβο από ό,τι 

όταν σας μίλησα ως Κριτής την Πρώτη φορά και ως Δάσκαλος τη Δεύτερη φορά, παρόλο που σας 

μίλησα ως το ίδιο Πνεύμα και τις τρεις φορές; Ίσως επειδή σας μιλάω με ευγένεια; 

38 Σας δίδαξα στη Δεύτερη Εποχή, και σήμερα σας προσφέρω την ίδια τροφή του Λόγου Μου, γιατί 

είστε μαθητές Μου και θέλω να τρέφεστε μαζί Μου. Αναστηθείτε στη ζωή της χάριτος και 

επωφεληθείτε από την παρούσα στιγμή στην οποία σας διδάσκω. Αργότερα, όταν θα έχετε λάβει όλα 

όσα σας επιφυλάσσω, θα απαιτήσω από εσάς έναν απολογισμό των έργων σας σε αυτόν τον καιρό και 

σε όλους τους καιρούς. Γιατί όταν ήρθα στη γη για να γίνω άνθρωπος, μιλήσατε μαζί Μου και λάβατε τις 

διδασκαλίες Μου, όπως κάνετε και σήμερα. Όμως, ενώ εκείνη την εποχή κάποιοι από εσάς πίστευαν, 

άλλοι αμφέβαλλαν, και εκείνη η εποχή της χάρης, εκείνη η ευκαιρία για την πρόοδο του πνεύματός σας 

πέρασε. Ωστόσο, ο Πατέρας δίνει στα παιδιά Του νέες διδασκαλίες και δοκιμασίες για την πνευματική 

τους πρόοδο- και σε αυτό το διάστημα σας δίνω μια άλλη διδασκαλία, για να μπορέσετε να κοιτάξετε 

πιο προσεκτικά τη γη της επαγγελίας. 

39 Σας έχω μιλήσει μέσω της διαμεσολάβησης διαφόρων φορέων φωνής, και επειδή είναι ατελείς 

ως ανθρώπινα όντα, έχετε αμφιβάλει. Αλλά πραγματικά, σας λέω, τους χρησιμοποιώ, γιατί τους 

γνωρίζω και τους έχω προετοιμάσει εδώ και αιώνες για να σας τους παρουσιάσω σε αυτόν τον καιρό ως 

ερμηνευτές του λόγου Μου. 

40 Σας αναζήτησα γιατί η αγάπη Μου για σας είναι πολύ μεγάλη. Για κάθε πλάσμα έχω σχεδιάσει 

ένα πεπρωμένο εξιλέωσης στο οποίο αντανακλάται η στοργική δικαιοσύνη του Πατέρα. Παρά τα λάθη 

σας, σας αποκαλύπτω την αποστολή σας ανάμεσα στην ανθρωπότητα, αλλά είναι απαραίτητο να 

σκεφτείτε προσεκτικά και να αποδείξετε ότι είστε άξιοι γι' αυτήν. Να θυμάστε ότι σας εκδηλώνω τον 

εαυτό Μου όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έμπνευση και αποκάλυψη μέσω ονείρων και οραμάτων. 

41 Λαέ μου: Δεν έχετε ακόμη τελειοποιηθεί, αλλά θα είστε μαζί Μου όταν θα έχετε εξαγνιστεί μέσω 

των προσόντων σας. Αν θεωρείτε τον εαυτό σας αδαή σήμερα, εγώ θα σας διαφωτίσω, και θα μιλάτε 

στους ανθρώπους και θα τους καταπλήσσετε. Όταν προετοιμαστείτε, η επιθυμία σας θα είναι να 

συνεργαστείτε μαζί Μου στο έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. 
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42 Σας διδάσκω την αλήθεια και σας δείχνω τον δρόμο, ώστε να προετοιμαστείτε και να Με 

μιμηθείτε με τις προσευχές και τα έργα σας, ενθυμούμενοι το παράδειγμά Μου στη Δεύτερη Εποχή. 

Όλες οι πράξεις της ζωής σας θα πρέπει να περιέχουν αγάπη και αλήθεια, έτσι ώστε μέσω αυτών να 

μπορείτε να δώσετε μαρτυρία για Μένα. Να θυμάστε ότι δεν Με αγαπούν όλοι όσοι μιλούν το όνομά 

Μου, ούτε Με λατρεύουν όλοι όσοι μιλούν το όνομά Μου. Μόνο εκείνοι που εκπληρώνουν το Νόμο 

Μου μαρτυρούν για Μένα. 

43 Τώρα σας δίνω άλλη μια ευκαιρία να ανεβείτε τη σκάλα της τελειότητάς σας- και ξέρετε ποιο 

είναι το μυστικό της ανόδου; - Αγάπη, ειλικρίνεια, καθαρότητα της καρδιάς και καλά έργα. Γι' αυτό, σας 

είπα: Καθαρίστε το σκεύος μέσα και έξω. Προσέχετε σαν τις σοφές παρθένες της παραβολής Μου- 

κρατήστε τα λυχνάρια σας αναμμένα- μιλήστε με πεποίθηση για τη Διδασκαλία Μου, και μη φοβάστε 

ούτε ντρέπεστε να είστε μαθητές Μου. Γιατί αν Με αρνηθείτε σήμερα, αύριο θα νιώσετε πόνο καθώς 

θα πείθετε τον εαυτό σας για την αλήθεια Μου. 

44 Αν δεν Με γνωρίζετε από τον λόγο Μου, γνωρίστε Με από τα θαύματα που έχω κάνει ανάμεσά 

σας. Αυτό που σας υποσχέθηκα μέσω της διαμεσολάβησης του Φωνοφόρου, το εκπλήρωσα στο 

μονοπάτι της ζωής σας. Γιατί πολλοί αρνούνται τις εκδηλώσεις Μου ως Θεϊκό Πνεύμα, παρόλο που ζείτε 

στην εποχή του Αγίου Πνεύματος; 

45 Αν Μου ζητούσατε αποδείξεις για αυτές τις αποκαλύψεις, θα σας τις έδινα. Αλλά αν σας έβαζα 

σε δοκιμασία, τι θα κάνατε; - Θα νιώθατε αδύναμοι και μικροί. 

46 Θέλω να δω μέσα σας την πίστη που ομολογούσαν οι άρρωστοι που ήρθαν σε Μένα στη 

Δεύτερη Εποχή- την πίστη του παραλυτικού, του τυφλού και της ανίατης γυναίκας. Θέλω να αισθάνομαι 

ότι αγαπώ ως Πατέρας, ότι επιθυμώ ως Ιατρός και ότι ακούω ως Δάσκαλος. 

47 Αυτή τη φορά δεν ήρθα για να θυσιαστώ όπως στη Δεύτερη Εποχή. Το Πνεύμα Μου θα χυθεί 

μόνο στο φως, στην ουσία, σε όλα τα παιδιά Μου για να τα σώσει. Μόλις φτάσετε ψηλότερα στο 

μονοπάτι της εξέλιξής σας, θα σχηματίσετε ένα ενιαίο Πνεύμα του καλού, της ειρήνης, που θα 

μεσολαβεί για όλους τους αδελφούς σας. 

48 Ενώστε την αγάπη σας με τη μεσολάβηση της πνευματικής σας μητέρας, γιατί το σκήπτρο της 

δικαιοσύνης έχει ήδη πλησιάσει πολύ κοντά στους ανθρώπους. 

49 Να κάνετε έργα αγάπης και να δίνετε στους αδελφούς σας όπως σας έδωσα εγώ. 

50 Σκεφτείτε τα λόγια Μου και νιώστε υπεύθυνοι για τα καθήκοντά σας. - Γιατί μερικές φορές 

ξεχνάτε ότι έχω έρθει γεμάτος αγάπη για να συγχωρήσω τα σφάλματά σας και να σας δώσω την 

ευκαιρία να ξεκινήσετε μια νέα ζωή; Γιατί πέφτετε στην καθημερινή ρουτίνα, παρόλο που εργάζομαι 

πάνω σας για να προχωρήσετε στο μονοπάτι της ανάπτυξης, όπου θα ανακαλύψετε νέους και 

απέραντους ορίζοντες και ατελείωτα ερεθίσματα για το πνεύμα. 

51 Μην συγκινείστε μόνο τη στιγμή που ακούτε τον λόγο Μου. Μην κλαίτε για τα παραπτώματά 

σας χωρίς να αισθάνεστε βαθιά, και μην παίρνετε ψευδείς αποφάσεις διόρθωσης που πολύ σύντομα θα 

αθετήσετε. Παρακολουθήστε και να είστε δυνατοί, ώστε να παραμείνετε σταθεροί στις αποφάσεις σας, 

και όταν ορκιστείτε να διορθώσετε τους τρόπους σας, κάντε το με σταθερότητα, και στη συνέχεια ελάτε 

σε Μένα γεμάτοι χαρά, για να Μου πείτε: "Πατέρα, εκπλήρωσα τις εντολές Σου, σε υπάκουσα και 

δόξασα το όνομά Σου". 

52 Αυτή είναι η αναγγελθείσα εποχή κατά την οποία έπρεπε να μιλήσω στην ανθρωπότητα, και 

θέλω, σε εκπλήρωση των προφητειών Μου, με αυτόν τον λόγο που σας έδωσα, να συγκεντρώσετε 

τόμους βιβλίων, κάνοντας αργότερα αποσπάσματα και αναλύσεις από αυτά και θέτοντάς τα υπόψη των 

αδελφών σας. Θέλετε να αναλάβετε αυτό το έργο; Σας δίνω το χρόνο να εκπληρώσετε τα καθήκοντα 

που σας έχω αναθέσει στο Έργο Μου και εκτός αυτού. Εργαστείτε, και η ειρήνη και η χαρά θα είναι στο 

πνεύμα σας. Ενεργήστε χωρίς να γίνετε αλαζόνες, χωρίς να απομονωθείτε σε έναν κύκλο εγωισμού. Να 

είστε στήριγμα και παράδειγμα για τους υλικούς και πνευματικούς αδελφούς και αδελφές σας. Η 

αποστολή σας δεν περιορίζεται στο να εργάζεστε για τα ενσαρκωμένα όντα, αλλά πρέπει επίσης να 

βοηθήσετε εκείνα που δεν έχουν πλέον ενσαρκωθεί, εκείνα τα πλάσματα που έχουν ανάγκη από αγάπη 

και βοήθεια, τα οποία ελάχιστοι σκέφτονται. Μην αρκεστείτε στο να πιστεύετε και να αναγνωρίζετε την 
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εκδήλωσή Μου αυτή τη στιγμή- είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε τη Διδασκαλία στην οποία σας 

καθοδηγώ. 

53 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παρεκκλίνουν από το μονοπάτι λόγω έλλειψης διδασκαλίας. 

Σκεφτείτε ότι το ανεπτυγμένο μυαλό τους μπορεί να σκοντάψει στις πέτρες του λάθος δρόμου, παρόλο 

που ήταν προετοιμασμένοι να φέρουν εις πέρας μεγάλα καθήκοντα. 

54 Μια παραβολή 

Στη μέση ενός ανθισμένου κήπου βρισκόταν ένας σεβάσμιος γέρος, ο οποίος κοίταζε τη δουλειά του 

με χαρά. Μια πηγή, από την οποία αναβλύζει κρυστάλλινο νερό, πότιζε τον περιποιημένο κήπο. Ο 

γέροντας ήθελε να μοιραστεί τους καρπούς του με άλλους και γι' αυτό κάλεσε τους περαστικούς να 

απολαύσουν τα αγαθά του. 

55 Και έτσι ένας άρρωστος, ένας λεπρός, ήρθε σ' αυτόν. Ο γέρος τον κοίταξε με αγάπη, τον δέχτηκε 

και τον ρώτησε ποια ήταν η επιθυμία του. Ο περιπλανώμενος του είπε: "Μη με πλησιάζεις, γιατί είμαι 

λεπρός". Αλλά ο γέρος, χωρίς να αισθανθεί αηδία, τον ανάγκασε να μπει, του έδωσε στέγη στο σπίτι του 

και τον τάισε χωρίς να τον ρωτήσει την αιτία του κακού του. Ο λεπρός καθάρισε το σώμα του υπό τη 

φροντίδα του γέροντα και του είπε γεμάτος ευγνωμοσύνη: "Θα μείνω μαζί σου, γιατί με επανέφερες 

στην υγεία. Θα σε βοηθήσω να καλλιεργήσεις τα χωράφια σου". 

56 Μετά από αυτό, μια γυναίκα ήρθε σε εκείνο το μέρος με την απελπισία γραμμένη στο πρόσωπό 

της, και ο γέρος τη ρώτησε: "Τι συμβαίνει με σένα;" Και εκείνη απάντησε κλαίγοντας: "Δεν μπορώ να 

κρύψω το λάθος μου. Έχω διαλύσει το γάμο μου και έχω διωχθεί από το σπίτι μου- τα μικρά μου παιδιά 

έχουν μείνει εγκαταλελειμμένα". Ο γέροντας της είπε: "Μην διαπράττεις πια μοιχεία, αγάπα και τίμησε 

τον σύζυγό σου, και ενώ επιστρέφεις στο σπίτι σου, πιες από αυτό το κρυστάλλινο νερό και εξαγνίσου". 

Αλλά η γυναίκα απάντησε: "Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, αλλά ας φτάσει το κάλεσμά σου και στο σπίτι 

μου- και θα παραμείνω στην υπηρεσία σου". 

57 Πέρασαν οι μέρες, και τα μικρά που είχαν μείνει μόνα τους έψαχναν τον καλό γέροντα, επειδή 

ήξεραν ότι μοίραζε ευεργεσίες- και εκείνος τους είπε: "Τι ζητάτε;". Εκείνοι απάντησαν: "Μείναμε μόνοι 

στο σπίτι, οι γονείς μας μας εγκατέλειψαν, και ερχόμαστε σε σας αναζητώντας ψωμί και καταφύγιο, 

γνωρίζοντας ότι θα τα βρούμε σε εσάς". Ο γέροντας τους είπε: "Μπείτε μέσα, οι γονείς σας είναι μαζί 

μου, ξεκουραστείτε και ενωθείτε μαζί τους". 

58 Όλοι οι επανενωμένοι σε αυτή την ευλογημένη συντροφιά ξαναβρήκαν την ειρήνη, επικράτησε 

η συγχώρεση και η συμφιλίωση και επέστρεψαν στην καθημερινή ζωή. Ο ανανεωμένος πατέρας, 

καθαρισμένος από τη λέπρα του, φιλοξένησε και πάλι τη γυναίκα του κάτω από τη στέγη του και έδωσε 

ζεστασιά στα μικρά παιδιά του. Εκείνη, μετανοημένη και αγνή, ήταν η μήτρα του συζύγου και το λίκνο 

των παιδιών τους. Τα μικρά, που είχαν πιστέψει ότι είχαν χάσει τους γονείς τους για πάντα, 

ευχαρίστησαν τον γέροντα που τα αποκατέστησε και επέτρεψε να αποκατασταθεί το σπίτι τους.  

(τέλος της παραβολής) 

59 Στην πραγματικότητα, σας λέω: Αν Με αναζητάτε στις μεγαλύτερες δυσκολίες σας, θα βρίσκετε 

πάντα τη λύση σε αυτές. 

60 Είμαι ο Αρχαίος των Ημερών. Έλα σε μένα. Δεν απομακρύνω κανέναν, αλλά χρησιμοποιώ τις 

δοκιμασίες σας για να σας εξαγνίσω και να σας φέρω πιο κοντά Μου. Ελάτε όλοι, ανακτήστε την ειρήνη 

και την υγεία. Πιείτε από την κρυστάλλινη πηγή και γίνετε καλά. Διότι Εγώ είμαι το Βιβλίο της Ζωής και 

σας παρουσίασα μια άλλη σελίδα, ώστε να τη μελετήσετε και να δυναμώσετε στις διδασκαλίες Μου. 

Θέλετε να συνεχίσετε σε αυτό το μονοπάτι; - Μάθετε το Νόμο Μου και εκπληρώστε κάθε μία από τις 

εντολές Μου. Μην προκαλείτε πικρία στον Πατέρα σας, μην Με κάνετε να υποφέρω. Θυμηθείτε ότι η 

θυσία Μου συνεχίζεται- μέσω της αμφιβολίας σας και της έλλειψης κατανόησης Με σταυρώνετε κάθε 

στιγμή. 

61 Σε εσάς τους άνδρες έχω παραχωρήσει μια κληρονομιά, μια περιουσία, μια γυναίκα που σας 

εμπιστεύτηκα να αγαπάτε και να φροντίζετε. Και όμως, ο σύντροφός σας ήρθε σε Μένα κλαίγοντας και 

θρηνώντας μπροστά Μου εξαιτίας της έλλειψης κατανόησής σας. Σας έχω πει ότι είστε δυνατοί, ότι 
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έχετε δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή Μου. Ωστόσο, δεν σας είπα να ταπεινώσετε τη 

γυναίκα και να την κάνετε σκλάβα σας. Σας έκανα δυνατούς για να Με εκπροσωπείτε στο σπίτι σας: 

δυνατούς στην αρετή, στο ταλέντο, και σας έδωσα τη γυναίκα ως συμπλήρωμα στη γήινη ζωή σας ως 

σύντροφο, ώστε στην αμοιβαία αγάπη να βρείτε τη δύναμη να αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες και τις 

αλλαγές στο πεπρωμένο σας. 

62 Σήμερα σας καλώ στη Βασιλεία Μου για να σας σώσω, αλλά πρέπει να εργαστείτε και να 

κερδίσετε αξία για να ανεβείτε ψηλότερα στο μονοπάτι του φωτός που έχω χαράξει για εσάς. Σας 

περιμένω με ανυπομονησία- ελάτε, και θα σας δεχτούν σαν υπάκουα παιδιά, και θα γίνει γιορτή στους 

ουρανούς. 

63 Γιατί αισθάνεστε κόπωση στο πνεύμα σας, παρόλο που σας δίνω δύναμη κάθε στιγμή; Μην 

απομακρύνεστε από Μένα, ακόμη και αν υπάρχει κόπωση ή ψυχρότητα που έχει αφήσει μέσα σας η 

ανθρωπότητα. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή- αν με εμπιστευτείτε, θα ανακτήσετε τη δύναμη και τη 

χαρά. Αν χρειάζεστε στήριξη, στηριχτείτε στον Ηλία, τον Ποιμένα σας, και αυτός θα σας δώσει στήριξη. 

Αν αποζητάτε παρηγοριά και τρυφερότητα, καταφύγετε στη Μαρία, την ουράνια Μητέρα σας, και 

νιώστε το χάδι της και τη θεραπευτική της δύναμη. Καταλάβετε την αγάπη της- αισθάνεται τον πόνο σας 

και σας συμπαραστέκεται στον πόνο σας. Πόσο μεγάλο είναι το μαρτύριό της όταν πλανάσαι και 

περπατάς σαν τυφλός αφού έχεις δει αυτό το φως. 

64 Ο πόνος έχει πλημμυρίσει την καρδιά της ανθρωπότητας. Σήμερα εκπληρώνεται εκείνη η 

προφητεία που λέει: "Οι πατέρες θα αποκηρύξουν τους γιους τους, και αυτοί τους πατέρες τους. 

Μεταξύ των αδελφών θα υπάρξει σύγχυση και μίσος". Βλέπετε επίσης πώς τα σπίτια είναι χώροι 

διχόνοιας και διαμάχης. Αλλά σας περιορίζω με αυτόν τον τρόπο και σας λέω να πετάξετε τα όπλα της 

καταστροφής και να μη σκοτώνετε ο ένας τον άλλον, να φεύγετε από το χάος, να έρχεστε σε Μένα και 

να Με ακολουθείτε στο έργο της αποκατάστασης. 

65 Σας ρωτώ: Δεν έχετε λάβει παρηγοριά και δύναμη στον Λόγο Μου; Δεν συγκινηθήκατε βαθιά 

στην παρουσία Μου; - Ναι, μαθητές, αν και η "σάρκα" δεν το ομολογεί αυτό, το πνεύμα Με 

αναγνωρίζει, Με ευχαριστεί και ανακαλύπτει την ουσία της αγάπης Μου στο βάθος αυτού του Λόγου. 

Δεν σας υποσχέθηκα στη Δεύτερη Εποχή ότι θα επέστρεφα ως το Πνεύμα της Αλήθειας; Δείτε πώς 

εκπλήρωσα όλα όσα σας πρόσφερα. 

66 Μελετήστε, μαθητές, για να διδάξετε αυτούς που θα έρθουν μετά από εσάς. Φιλόσοφοι και 

επιστήμονες θα σας αναζητήσουν και θα τους μιλήσω μέσω της διαμεσολάβησής σας, αποδεικνύοντάς 

τους για άλλη μια φορά ότι έχω χρησιμοποιήσει τους φτωχούς και τους απλούς. Σηκωθείτε, εργάτες, και 

σπείρετε τα χωράφια που σας ετοίμασα, γιατί πολύ σύντομα θα έρθω ως διαχειριστής και κριτής για να 

απαιτήσω από εσάς τη συγκομιδή του σπόρου που σας έδωσα. 

67 Σας ντύνω με τη χάρη Μου, ώστε να γίνετε ταπεινοί κύριοι των αδελφών σας και να θεραπεύετε 

τους αρρώστους. Δεχθείτε αυτούς που έρχονται εδώ αναζητώντας το φως και γίνετε φως για όλους. 

Συμβουλεύετε και μεταστρέφετε τους αμαρτωλούς, αλλά μην υπερηφανεύεστε ότι είστε μαθητές Μου. 

Αν αισθάνεστε τον πόνο των αδελφών σας και ξέρετε πώς να τους παρηγορείτε, αν αγαπάτε με αλήθεια 

και δίνετε ανιδιοτελή βοήθεια χωρίς να το κάνετε γνωστό, τότε μπορείτε να αποκαλείτε τους εαυτούς 

σας μαθητές Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 7  
1 Σε εκείνους που δεν έχουν ακόμη κατανοήσει την εκδήλωσή Μου, λέω: Αυτός ο άνθρωπος μέσω 

του οποίου εκδηλώνω τον εαυτό Μου είναι ένας άνθρωπος σαν κι εσάς, και αυτή η καρέκλα που 

βλέπετε στη γωνία της αίθουσας συνάθροισης, στην οποία αναπαύεται ο φωνητικός φορέας του Λόγου 

Μου, δεν είναι ο θρόνος του Κυρίου. 

2 Ο θρόνος που αναζητώ μαζί σας είναι η καρδιά σας και σ' αυτήν θα εγκατασταθώ αν ξέρει πώς 

να Με λατρεύει χωρίς ειδωλολατρία ή φανατισμό. 

3 Είστε τόσο αδύναμοι και τόσο επιρρεπείς στην ειδωλολατρία που, χωρίς να το συνειδητοποιείτε, 

Με λατρεύετε μέσα στα σώματα μέσω των οποίων επικοινωνώ, και κοιτάζετε αυτούς τους χώρους σαν 

να ήταν ιεροί. Αλλά όταν δεν θα Με έχετε πια με αυτή τη μορφή, θα καταλάβετε ότι αυτά τα φερέφωνα 

δεν ήταν τα πιο μεγαλειώδη μέσα για την εκδήλωσή Μου. Όταν η Θεία Ακτίνα, αντί να κατεβαίνει στον 

ανθρώπινο νου, εγκατασταθεί στο κατάλληλα προετοιμασμένο πνεύμα σας, θα έχετε πραγματικά 

επιτύχει την τέλεια ένωση- γιατί σε αυτήν δεν θα υπάρχει ούτε σφάλμα ούτε σκοτεινότητα που να 

αναμειγνύεται με το φως του Δασκάλου σας. 

4 Ο άνθρωπος προοριζόταν από την αιωνιότητα να ενωθεί με το Πνεύμα Μου κάτω από πολλές 

μορφές, και αυτή που έχετε τώρα μέσω του ανθρώπινου νου, είναι μία από αυτές. 

5 Αν βρείτε ατέλειες σε αυτόν τον λόγο, αποδώστε τις στην κατανόηση μέσω της οποίας 

επικοινωνώ τον εαυτό Μου, έχοντας κατά νου ότι επέλεξα αυτούς τους εκπροσώπους ανάμεσα στους 

απλούς, τους αδαείς και τους αμόρφωτους, ώστε η εκδήλωσή Μου μέσω αυτών να σας εκπλήξει. Αλλά 

αν διεισδύσετε στο βαθύτερο νόημα της Διδασκαλίας Μου, μην γίνετε κριτές των φορέων της φωνής 

Μου, γιατί μόνο Εγώ είμαι υπεύθυνος να τους κρίνω, Ο Οποίος τους μιλάει κάθε στιγμή μέσω της 

συνείδησης. Επομένως, μη μετράτε με το μέτρο σας, γιατί με αυτό ακριβώς το μέτρο θα μετρηθείτε. 

6 Εκείνοι που έχουν κληθεί να γίνουν εργάτες Μου αισθάνονται ότι οι καρδιές τους τους κινούν να 

Με ακούσουν και να συνεχίσουν να εισέρχονται σε αυτούς τους τόπους προσευχής και ενεργού 

φιλανθρωπίας. 

7 Σε όσους υποψιάζονται ότι ανήκουν στους εκλεκτούς αυτής της Τρίτης Εποχής και σε όσους 

βρίσκονται ήδη στις τάξεις των εργαζομένων Μου, λέω: Τηρείτε τις Εντολές Μου, μελετήστε τις 

Προτροπές Μου και αποκτήστε σαφήνεια στα λόγια Μου, ώστε να γίνετε δυνατοί στρατιώτες που δεν 

θα νικηθούν από τις δοκιμασίες. 

8 Όλοι σας πρέπει να ξέρετε ότι με το τέλος του έτους 1950 θα πάψω να σας μιλάω με αυτή τη 

μορφή και ότι είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, ώστε να Με νιώσετε σε πληρότητα ανάμεσά σας, 

καθώς Μου προσφέρετε τέλεια λατρεία από πνεύμα σε πνεύμα. 

9 Με αυτές τις διδασκαλίες που σας δίνω, σας φέρνω πιο κοντά στην εποχή που σας ανακοινώνω, 

ώστε να μπορέσετε σταδιακά να κατανοήσετε την αλλαγή που θα λάβει χώρα μέσα σας μετά το 1950. 

10 Εκείνη τη στιγμή πρέπει να είστε δυνατοί και προετοιμασμένοι, αν θέλετε να υποταχθείτε στο 

θέλημά μου και να προοδεύσετε στην πνευματική σας ανάπτυξη. 

11 Πρέπει να είστε σε εγρήγορση, γιατί κάθε στιγμή θα σας βάζει σε πειρασμό να συνεχίσετε επ' 

αόριστον ένα στάδιο ανάπτυξης του οποίου το τέλος έχει υποδειχθεί από Μένα, και άλλοι να λένε, λόγω 

έλλειψης προετοιμασίας και υπερβολικής ματαιοδοξίας, ότι στον πνευματικό ακούνε τον Θείο Λόγο 

Μου. Αλλά ήδη από σήμερα σας προειδοποιώ και θέλω να ξέρετε ότι τότε δεν μιλάω με ανθρώπινα 

λόγια, αλλά με εμπνεύσεις, με ιδέες και σκέψεις. 

12 Για να σας δώσω τις διδασκαλίες Μου με ανθρώπινα λόγια, επικοινωνήθηκα μέσω του 

ανθρώπινου νου- αλλά στην ένωση πνεύματος με πνεύμα, ούτε εσείς θα μιλάτε σε Μένα ούτε ο 

Πατέρας σας σε σας με υλικά λόγια. 

13 Αν δεν προετοιμαστείτε, ακαθόριστες φωνές θα φτάσουν στα αυτιά σας, μπερδεύοντάς σας, και 

αργότερα θα μπερδέψετε τους αδελφούς σας με αυτές. Σας κάνω να επαγρυπνήσετε, ώστε μόλις 

τελειώσουν αυτές οι διακηρύξεις, να μην προσπαθήσετε να τις δεχτείτε εκ νέου, γιατί δεν θα είναι 
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πνεύματα του φωτός που θα κάνουν τον εαυτό τους γνωστό, αλλά μπερδεμένα όντα που θέλουν να 

καταστρέψουν ό,τι έχετε χτίσει προηγουμένως. 

14 Από την άλλη πλευρά, αυτός που ξέρει πώς να προετοιμάζεται, αυτός που, αντί να θέλει να 

διαπρέψει, επιδιώκει να γίνει χρήσιμος, αυτός που, αντί να επισπεύδει τα γεγονότα, περιμένει με 

υπομονή, θα ακούσει καθαρά τη διδασκαλία Μου, η οποία θα φτάσει στο πνεύμα του μέσω των 

χαρισμάτων που έχει μέσα του, τα οποία είναι αυτά της έμπνευσης, της διαίσθησης, της πρόβλεψης, 

μέσω της προσευχής, της πνευματικής όρασης και των προφητικών ονείρων. 

15 Σας προετοιμάζω, λαέ Μου, για να μην βεβηλώσετε τον Νόμο Μου από άγνοια. Ανοίγω τα μάτια 

σας στο φως της αλήθειας, ώστε να καταλάβετε την τεράστια ευθύνη που σας βαραίνει, και ταυτόχρονα 

να καταλάβετε πόσο απείρως λεπτό είναι το έργο που σας έχω αναθέσει στο πλαίσιο αυτού του Έργου. 

16 Θέλω η υπακοή σας να σας κάνει άξιους της προστασίας Μου και να μην εκτίθεστε, με τα λάθη 

σας, την έλλειψη κατανόησης και την ανυπακοή σας, στον κίνδυνο να είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων 

αυτή που θα σταματήσει τα βήματά σας στη γη. 

17 Αλήθεια σας λέω, όποιος δεν εκπληρώνει τον Νόμο Μου που υπάρχει στη συνείδησή του, δεν 

θα έρθει σε Μένα- αλλά σας λέω επίσης ότι θα ήταν λυπηρό αν είχατε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες 

για τη σπορά, και όταν έρθει η ώρα του θερισμού, απογοητευόσασταν από τη σοδειά σας, επειδή 

συνειδητοποιούσατε ότι όλα όσα κάνατε ήταν για το σώμα σας και τίποτα δεν στόχευε στην 

τελειοποίηση του πνεύματός σας. 

18 Λαέ Μου, μην κλαίτε όταν Με ακούτε να μιλάω έτσι- μη νομίζετε ότι είμαι άδικος όταν σας ζητώ, 

και μην αποδίδετε αυτά τα λόγια στη σκληροκαρδία του φωνοδότη. Ξέρω ότι έχω λόγο να σας 

προειδοποιήσω και να σας κρατήσω σε εγρήγορση. 

19 Θα σας αφήσω ανάμεσα στην ανθρωπότητα για να σώσετε πολλούς που περπατούν στο σκοτάδι 

επειδή δεν μπορούν να δουν το φως της αλήθειας. Αλλά πιστεύετε ότι ένας τυφλός μπορεί να οδηγήσει 

άλλους τυφλούς, αν δεν αποκτήσετε την προετοιμασία που πρέπει να έχετε για να είστε άξιοι να 

αποκαλείτε τους εαυτούς σας μαθητές Μου; 

20 Αλήθεια, σας λέω ότι μόνο εκείνος μπορεί να μιλήσει για την αρετή που την έχει ασκήσει με τον 

τρόπο του και είναι σε θέση να την αισθανθεί. 

21 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, λαέ Μου, ώστε να ξυπνήσει μέσα σας το αίσθημα της 

ευθύνης και να ακούτε τη φωνή της συνείδησης σε κάθε σας βήμα- ώστε να νιώθετε ότι έχετε εισέλθει 

στην εποχή του φωτός, κατά την οποία το πνεύμα σας πρέπει να ξυπνήσει και να προσέχει τις εντολές 

Μου. Οι επερχόμενες γενιές θα σας θεωρήσουν τυχερούς όταν μάθουν ότι επιλέχθηκατε για να 

δημιουργήσετε τα θεμέλια μιας νέας ανθρωπότητας, για να γίνετε οι προάγγελοι του Δόγματός Μου της 

Τρίτης Εποχής. 

22 Όλοι σας έχετε νιώσει τον πόνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και η καρδιά σας, 

αγγιγμένη στις πιο ευαίσθητες χορδές της, επέστρεψε σε Μένα αφού ο πόνος υποχώρησε και 

αποφάσισε να Με ακολουθήσει. Ένα μόνο από τα λόγια Μου αρκεί για να συνειδητοποιήσετε ότι Εγώ 

είμαι αυτός που σας μιλάει με αυτή τη μορφή. Η δίψα για τρυφερότητα και αγάπη που Μου έδειξες 

έχει μειωθεί, και επιθυμείς μόνο να διατηρήσεις τη χάρη Μου. Αλλά πολλοί δεν θα ξέρουν να 

ερμηνεύουν τις εκδηλώσεις μου, τις οποίες δίνω στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή με πολλές μορφές, 

ούτε θα καταλαβαίνουν τον λόγο μου, και αυτή η άγνοια θα είναι σαν μια παρωπίδα μπροστά στα 

μάτια τους, που θα τους εμποδίζει να δουν την αλήθεια μου. 

23 Αν θέλετε να Με βρείτε, αναζητήστε Με στη σιωπή, στην ταπεινότητα του εσωτερικού σας ναού, 

και εκεί θα επικοινωνήσετε με το Πνεύμα Μου και θα νιώσετε ότι Με αγαπάτε και Με λατρεύετε. 

24 Μην φτιάχνετε μια εικόνα Μου, ούτε να προσπαθείτε να Με κοιτάξετε σε οποιοδήποτε 

αντικείμενο. Μην χτίζετε με επίδειξη τον τόπο συνάντησης που αφιερώνετε στη λατρεία Μου- όπου κι 

αν βρίσκεστε, μπορείτε να ανυψώσετε το πνεύμα σας. Αν επιθυμείτε να συγκεντρωθείτε, ένα απλό 

δωμάτιο αρκεί για να συγκεντρωθείτε, και αν έχετε στήσει το αληθινό ιερό για Μένα στην καρδιά σας, 

θα διδάξετε τους αδελφούς σας να το στήσουν επίσης. 
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25 Μου δείχνετε τη φτώχεια σας και Μου λέτε ότι δεν έχετε αγαθά στη γη- αλλά να θυμάστε ότι 

σας έχω δώσει ειρήνη, αγάπη, πνευματική ανύψωση, που είναι μεγαλύτερος θησαυρός. Γίνε ο δυνατός, 

ο σοφός Ισραήλ, και αν νιώθεις να εμπνέεσαι από το Πνεύμα Μου, μίλα για Μένα στους αδελφούς σου, 

θεράπευσε τους ασθενείς, ενίσχυσε τους αδύναμους, προστάτευσε τους ανυπεράσπιστους- με αυτές τις 

δραστηριότητες θα βιώσεις τον πλούτο που αναπαύεται στο πνεύμα σου και θα νιώσεις ευτυχισμένος. 

26 Οι "τελευταίοι" θα κάνουν μεγάλα βήματα προς τα εμπρός σε αυτό το μονοπάτι, και εσείς 

πρέπει να προετοιμάσετε το δρόμο γι' αυτούς σήμερα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, ευχαριστήστε Με και 

μαρτυρήστε στους αδελφούς σας ότι ο Λόγος Μου έχει εκπληρωθεί. Μην σταματάτε κανέναν στην 

πνευματική του πρόοδο, γιατί είναι θέλημά Μου να εξελιχθεί αυτή η ανθρωπότητα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

27 Λαμβάνω την εκπλήρωσή σας, μεγάλη ή μικρή. Σας δίνω τη δύναμή Μου και σας παρηγορώ στα 

βάσανά σας- τα δάκρυά σας είναι το καλύτερο άρδευμα που δίνετε στους σπόρους σας. Όπως μια 

μητέρα κατακλύζεται από θλίψη και χύνει τα δάκρυά της σιωπηλά εξαιτίας της έλλειψης κατανόησης 

των παιδιών της, έτσι θα παρακολουθείτε και θα υποφέρετε για εκείνους που έχω αφήσει στη φροντίδα 

σας, ώστε να σας πω: Ευλογημένοι να είναι οι υπηρέτες Μου. Μακάριοι οι σπορείς του τέλειου σπόρου. 

28 Σας δέχομαι, περιπλανώμενοι. Σας δέχομαι, σπορείς. Απομακρύνεστε σταδιακά από τα άχρηστα 

έθιμα για να ακολουθήσετε τον Κύριό σας, γνωρίζοντας ότι η ανταμοιβή του αγώνα σας δεν είναι στη 

γη. Παραδίνεστε στις εναλλαγές της ζωής. Να είστε ευλογημένοι. - Δεν ζητήσατε νόστιμο φαγητό από 

Μένα, αλλά συμβιβαστήκατε με ένα σκληρό κομμάτι ξερό ψωμί. Να είστε ευλογημένοι, γιατί έχετε 

δώσει αποδείξεις ότι δεν κυνηγάτε ένα γήινο πράγμα, αλλά έχετε δείξει ότι ακολουθείτε όλο και 

περισσότερο τα βήματα του Ιησού από τη Ναζαρέτ. 

29 Οι δοκιμασίες δεν σας έχουν φοβίσει, και σας το λέω ειλικρινά: Έχω βάλει ένα σταυρό στον 

καθένα από εσάς- όλοι οι πόνοι σας, όλα όσα σας έχουν αρπάξει οι άνθρωποι, η έλλειψή σας, η 

δυστυχία που όλοι σας και ο καθένας σας κουβαλάτε στις καρδιές σας, αυτός είναι ο σταυρός σας. Με 

υπομονή το υπομείνατε, και η πραότητά σας είναι άξια ανταμοιβής.  

30 Όποιος αναζητά μόνο ό,τι ανήκει στον κόσμο, δεν το κρατάει μαζί μου. Τα αγαθά της γης τα 

αποκτάτε με την υλική σας εργασία, αλλά τα αγαθά του πνεύματος τα αποκτάτε μόνο μέσω της 

προετοιμασίας και της πνευματικής ολοκλήρωσης. 

31 Είμαι ο Δάσκαλός σας και σας λέω: Αφού ήδη σηκώνετε το σταυρό σας με υπομονή, μην τον 

αφήσετε στη μέση. Όποιος θέλει να είναι ολόκληρος, θα κουβαλάει τον σταυρό του μέχρι το τέλος του 

ταξιδιού της ζωής. Όποιος δεν υποκύπτει σε αυτό, θα κάνει τον σταυρό του ακόμη πιο βαρύ και θα του 

φαίνεται αβάσταχτος. 

32 Αν θέλετε η εκπλήρωσή σας στη Διδασκαλία Μου να είναι αξιέπαινη, υπομείνετε τα βάσανά σας 

με υπομονή- και στην περίπτωση εκείνου που Μου λέει, "Δάσκαλε, δεν κουβαλάω κανένα σταυρό μαζί 

Μου", βλέπω ότι κουβαλάει μόνο ένα βάρος έλλειψης παράδοσης- αλλά αυτό δεν είναι το θέλημά Μου. 

33 Τι έχεις να Μου δείξεις; Ποιος είναι ο σπόρος που καλλιεργήσατε; Ποια είναι τα χωράφια που 

καλλιεργήσατε και κάνατε καρποφόρα μέσα από την εκπλήρωσή σας; Δεν έχει έρθει ακόμη ο καιρός για 

να τελειοποιηθούν οι σπόροι, αλλά δεν θα σας αποθαρρύνω. Σας διδάσκω για να μπορέσετε να 

φτάσετε στη μεγαλύτερη ανύψωση. Μην ξεχνάτε ότι ανάλογα με τη σπορά σας θα είναι και η 

συγκομιδή. Αν το σιτάρι που σπέρνετε είναι κουφό, δεν θα θερίσετε τίποτα. Αν σπείρετε λίγα, θα 

θερίσετε λίγα. Επομένως, αφιερωθείτε στη σπορά σας, και θα κερδίσετε μια ανταμοιβή για το μέλλον. 

Οι ώριμοι καρποί θα βρίσκονται στη σιταποθήκη Μου. Αφήνω τα "Επτά αυτιά του καλαμποκιού" για να 

τα καλλιεργήσετε εσείς. Θα απαιτήσω τον καρπό του πρώτου, τον καρπό του δεύτερου, και ούτω 

καθεξής μέχρι τον τελευταίο, και όταν όλα θα έχουν καλή γεύση, η συγκομιδή θα είναι τέλεια. Τι είναι 

όμως αυτά τα στάχυα, για τα οποία σας μιλάω, αγαπητοί μαθητές; - Είναι οι επτά αρετές του 

πνεύματος. 

34 Ενισχύστε τους εαυτούς σας! Το βάλσαμο ήταν μαζί σας, και έδωσα το φως Μου στο πνεύμα 

σας. Οι άνθρωποι θα έρθουν να σας αναζητήσουν, αλλά εγώ θα τους δώσω αποδείξεις μέσω της δικής 

σας μεσολάβησης. Αλίμονο σ' αυτόν που δεν είναι προετοιμασμένος, γιατί θα αμφισβητήσουν αυτόν 
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και τον Δάσκαλο. Σας κάνω δυνατούς για τη στιγμή της δοκιμασίας, αλλά γιατί εκπλήσσεστε όταν αυτή 

έρχεται; Δεν ήταν ο λόγος Μου προφητικός; Γι' αυτό σας λέω: Ετοιμαστείτε, λαέ Μου, γιατί θα 

συναντήσετε στο δρόμο σας τον πεινασμένο λύκο, ο οποίος θέλει να σας αιφνιδιάσει με το ένδυμα του 

προβάτου. Αλλά αν είστε σε εγρήγορση, θα τον εκθέσετε και θα τον νικήσετε με τα όπλα της αγάπης 

σας. 

35 Οι άνθρωποι θα αναζητήσουν τα λάθη σας για να σας διαφθείρουν. Ακριβώς όπως εξέτασαν τον 

Δάσκαλο στη Δεύτερη Εποχή, το ίδιο θα κάνουν και σε εσάς. Αλλά σας ξυπνάω, σας προετοιμάζω και 

σας δίνω διαίσθηση. 

36 Σε κοντινές και μακρινές περιοχές θα διαδώσετε το Λόγο Μου. Θα εξοπλίσω νέους εργάτες ώστε 

το δέντρο να μην μείνει μόνο του μετά το 1950. 

37 Μη φοβάστε τους ανθρώπους, γιατί σας λέω αληθινά: Θα μιλήσω μέσω του στόματός σου, θα 

μαρτυρήσω το Λόγο Μου μέσω εσένα, και η ηχώ του θα φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης, στους 

μεγάλους, στους μικρούς, στους άρχοντες, στους επιστήμονες και στους θεολόγους. 

38 Η ανθρωπότητα θα δει σε εσάς τους αγγελιοφόρους του Αγίου Πνεύματος. Θα μετατρέψετε την 

ατέλεια σε τελειότητα. Ας είναι ο λόγος σου γλυκός, γεμάτος τρυφερότητα, και μέσω αυτού οι άρρωστοι 

θα λάβουν υγεία, και αυτός που έχει παρεκκλίνει από το μονοπάτι θα μετανοήσει για τα λάθη του και 

θα επιστρέψει σε Μένα. 

39 Σήμερα είστε μαθητές Μου, αύριο θα μεταμορφωθείτε σε δασκάλους για να δώσετε το καλό 

παράδειγμα στην ανθρωπότητα. Θα σας δω να έρχεστε στην πηγή της αγάπης και της σοφίας, με μια 

καρδιά γεμάτη χαρά, και θα σας πω: ελάτε να ξεδιψάσετε- και τότε, όταν θα έχετε πιει και θα έχετε 

υψωθεί κοντά Μου, θα Με δείτε να σας υποδεικνύω τους δρόμους του κόσμου, όπου τα διψασμένα 

πλήθη περιμένουν τον ερχομό σας. 

40 Παιδιά του φωτός και της ειρήνης σας αποκαλεί ο πατέρας, αλλά πρέπει να δικαιολογήσετε 

αυτό το όνομα με τα έργα σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να μιλήσετε για Μένα. Αλίμονο σ' αυτόν που 

γεμίζει με ματαιοδοξία, επειδή αισθάνεται ότι έχει κατακλυστεί με δώρα, ή που επιτρέπει στον εγωισμό 

να καταλάβει την καρδιά του- γιατί η πτώση του δεν θα αργήσει να έρθει και θα είναι πολύ οδυνηρή. 

41 Ο καρπός που σας έδωσα για να τον μοιραστείτε με τους αδελφούς και τις αδελφές σας έχει μια 

γεύση που δεν μπορείτε να την μπερδέψετε ούτε να την αλλάξετε, αν δεν θέλετε το έργο σας να είναι 

άκαρπο. Δεν είναι το θέλημά Μου να διατυμπανίζετε ότι Με αγαπάτε. Θέλω να αφήσετε σταδιακά ένα 

ίχνος αγάπης, ελέους και πίστης με τα έργα σας. 

42 Κάθε φορά που σηκώνεστε και διακηρύσσετε ότι είστε οι εκλεκτοί Μου, αυτοί που είναι πιο 

κοντά Μου και Με υπηρετούν καλύτερα, θα σας θέσω σε δοκιμασία, όπως έκανα με τους αποστόλους 

Μου στη Θάλασσα της Γαλιλαίας. Τότε θα ξέρετε αν Με αγαπάτε με αλήθεια και αν η πίστη σας είναι 

σταθερή. Αυτός που θέλει να Με ακολουθήσει πρέπει να είναι ταπεινός. 

43 Η υπακοή στο Νόμο Μου σημαίνει ταπεινότητα στο πνεύμα σας- αυτός που είναι υπάκουος 

περιβάλλεται από τη χάρη Μου, ενώ αυτός που βαδίζει σύμφωνα με το δικό του θέλημα, νομίζοντας ότι 

έχει μαζί του την κληρονομιά του, στην πραγματικότητα έχει στερήσει από τον εαυτό του τα δώρα του. 

44 Μέρα με τη μέρα σας διδάσκω, σας εξοπλίζω για τη μάχη, γιατί σύντομα δεν θα σας μιλάω πια 

με αυτή τη μορφή και είναι απαραίτητο να είστε δυνατοί για να αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες. Μείνετε 

μαζί Μου, μάθετε να Με κουβαλάτε στις καρδιές σας, και στις ώρες της δοκιμασίας θα Με δείτε να 

κάνω θαύματα μέσω της διαμεσολάβησής σας. 

45 Καταλάβετε, όλοι σας, αυτό που ήθελα να σας πω για να μη νομίζετε ότι είναι αδύνατο να 

μεταφέρετε τη Διδασκαλία Μου μέσα σας. 

46 Ερμηνεύστε σωστά τα λόγια Μου, ώστε να μπορέσετε να κάνετε ένα ακόμη βήμα στο μονοπάτι 

της πνευματικής σας τελειότητας. 

47 Θα μπορούσατε να αφήσετε τα πάντα για να Με ακολουθήσετε, όπως εκείνοι που Με 

ακολούθησαν στενά στη Δεύτερη Εποχή; Ή θα προσπαθήσετε να μιμηθείτε τον άσωτο γιο της 

παραβολής Μου, ο οποίος άφησε το πατρικό του σπίτι για να πάει σε άλλες χώρες και να σπαταλήσει 

την κληρονομιά που του είχε δοθεί; 
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48 Παραμένετε σκεπτικοί και δεν τολμάτε να Μου απαντήσετε- αλλά μη φοβάστε, γιατί αν σας 

κάλεσα, είναι επειδή ξέρω ότι Με αγαπάτε και θα Με ακολουθήσετε μέχρι το τέλος του δρόμου. 

49 Αν αυτό που φοβάστε είναι η απώλεια της ζωής σας ή το μαρτύριο των αιματηρών θυσιών, σας 

λέω ακόμη και τώρα ότι δεν θα συναντήσετε αυτές τις δοκιμασίες στον πνευματικό σας αγώνα. Η γη 

έχει ήδη γίνει γόνιμη από τη Δεύτερη Εποχή με το αίμα του Διδασκάλου και των μαθητών του. 

50 Η αξία σας θα είναι ότι εκπληρώνετε τον πνευματικό νόμο χωρίς να παραμελείτε τα καθήκοντά 

σας απέναντι στην υλική ζωή. 

51 Δεν απαιτώ την ίδια παραίτηση από όλους, ούτε είναι όλοι ικανοί για την ίδια θυσία. Εκείνες τις 

εποχές, οι μαθητές Μου έπρεπε να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στο Έργο που τους εμπιστεύτηκα, και γι' 

αυτό ήταν απαραίτητο να εγκαταλείψουν γονείς, παιδιά, σύζυγο και όλα όσα είχαν στον κόσμο. Από την 

άλλη πλευρά, όταν δίδασκα τα πλήθη, τους έδειξα ότι ήταν απαραίτητο "να δίνεις στον Θεό ό,τι ανήκει 

στον Θεό και στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα" για να εκπληρώσεις τη ζωή που σου 

έδωσε ο Δημιουργός. 

52 Αυτή η ανθρωπότητα υλοποιήθηκε και ταυτόχρονα αναπτύχθηκε ελάχιστα- γι' αυτό είπα στα 

πλήθη: "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που προέρχεται από τον Θεό". 

53 Είστε επίσης μια υλιστική ανθρωπότητα, αλλά ταυτόχρονα εξελιγμένη, πιο ικανή να δώσει στο 

πνεύμα σας αυτό που χρειάζεται και στην ανθρώπινη ζωή σας αυτό που απαιτεί. 

54 Δεν είστε νεοεισερχόμενοι στη Διδασκαλία Μου, γιατί αν ήσασταν, θα έπρεπε να σας είχα δώσει 

τον Νόμο σκαλισμένο σε πέτρα, όπως έκανα στην Πρώτη Εποχή. Ωστόσο, εφόσον σας μιλάω για την 

πνευματοποίηση και σας αποκαλύπτω τα μυστήρια που δεν είχαν φανερωθεί στους ανθρώπους σε 

εκείνους τους καιρούς, είναι σημάδι ότι ήσασταν ήδη μαθητές Μου σε περασμένους καιρούς. Βλέπετε, 

γι' αυτό σας λέω μερικές φορές ότι αυτοί και εσείς είστε το ίδιο. 

55 Μια παραβολή 

Σε μια μακρινή χώρα ζούσε ένας πατέρας με έναν από τους γιους του, τον οποίο αγαπούσε πολύ. 

56 Ο γιος αρρώστησε, και όταν ο πατέρας είδε ότι η ζωή του κινδύνευε, τον πήγε σε έναν λόφο 

όπου υπήρχε ένας γέρος που κατεύθυνε τις τύχες της χώρας εκείνης, και όταν έφτασε στα πόδια του, 

είπε έτσι στον γέροντα: "Ο γιος μου είναι άρρωστος και η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να βρει 

ανάρρωση- γιατί αν πέθαινε θα πέθαινα κι εγώ από θλίψη". 

57 "Ο γιος σου θα γίνει καλά και θα επιστρέψει στο σπίτι του γεμάτος ζωή και ζωντάνια", του 

απάντησε ο γέρος- και καθώς έλεγε αυτά τα λόγια άγγιξε τον άρρωστο και αυτός έγινε καλά. 

58 (14) Επιστρέφοντας στο σπίτι ο πατέρας είδε τον γιο του υγιή και ακμαίο. (22) Ο καιρός πέρασε 

και ο γιος αυτός αισθάνθηκε δυνατός και έγινε αλαζόνας- παρασύρθηκε και κατανάλωσε δηλητηριώδεις 

καρπούς που αρρώστησαν το σώμα και το μυαλό του. Εκτίμησε λανθασμένα τον πατέρα του και η 

καρδιά του έτρεφε μόνο αισθήματα μίσους και καταστροφής. 

59 Όταν ο πατέρας του τον είδε να χάνεται σε εκείνη την άβυσσο της κακίας, πήγε στο λόφο και 

είπε στον γέροντα: "Σεβαστέ γέροντα, ο γιος μου έχει παραστρατήσει, γεγονός που τον οδήγησε στην 

άβυσσο". 

60 "Γιατί κλαις;" του είπε ο γέρος. 

61 "Κλαίω στη θέα της διαφθοράς του γιου μου. Ήλπιζα ότι το πνεύμα του θα απομακρυνθεί από 

αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτή η στιγμή δεν έρχεται, και δεν μπορώ πλέον να αντέξω την κακία του". 

Ο γέροντας του απάντησε: "Ζήτησες να ζήσει, και έμεινε ζωντανός. Είχε έρθει η ώρα να τελειώσει το 
ταξίδι της ζωής του στη γη. Αλλά τώρα συνειδητοποιήστε ότι πρέπει να μάθετε να ζητάτε σωστά και να 
υποτάσσεστε στο θέλημά Μου".  

(τέλος της παραβολής) 
 
62 Αγαπημένο Ισραήλ: Είμαι πάντα δίκαιος στις αποφάσεις Μου. Γιατί θέλετε μερικές φορές να 

παρεμβαίνετε στις υψηλές συμβουλές Μου; Δεν ξέρετε ότι όσοι αναχωρούν για τον πνευματικό κόσμο 

εισέρχονται στην αληθινή ζωή; Μην τους εναντιώνεστε- αντίθετα, βοηθήστε τους, ώστε να 
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αναχωρήσουν με τη συγκατάθεσή σας και το βήμα τους από αυτόν τον κόσμο στον άλλο να είναι 

γεμάτο ψυχραιμία και πνευματική κατανόηση. 

63 Αναζητήστε Με ως Πατέρα, γνωρίστε την αγάπη Μου, τη σοφία Μου και τη δικαιοσύνη Μου- 

ελάτε σε Μένα με τα βήματα της προσευχής, της πίστης και των καλών έργων. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

62 

Οδηγία 8  
1 Το φως του Αγίου Πνεύματός Μου κατεβαίνει επάνω σας, αλλά γιατί Με αναπαριστάτε με τη 

μορφή περιστεριού; Αυτές οι εικόνες και τα σύμβολα δεν πρέπει πλέον να λατρεύονται από τους νέους 

μαθητές Μου. 

2 Καταλάβετε τη Διδασκαλία Μου, άνθρωποι: Σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, κατά τη βάπτιση του 

Ιησού, το Άγιο Πνεύμα Μου εκδηλώθηκε με τη μορφή περιστεριού, γιατί αυτό το πουλί στο πέταγμά 

του μοιάζει με τον μόχθο του Πνεύματος, η λευκότητά του μιλάει για την αγνότητα, και στο ευγενικό και 

ήπιο βλέμμα του αντανακλά την αθωότητα. - Πώς θα μπορούσε κανείς να κάνει το Θείο κατανοητό σε 

αυτούς τους αμόρφωτους ανθρώπους αν δεν χρησιμοποιούσε τις μορφές των όντων που ήταν γνωστά 

σε αυτούς στον κόσμο; 

3 Ο Χριστός, που σας μιλάει αυτή τη στιγμή, αντιπροσωπεύεται από ένα αρνί, και ακόμη και ο 

Ιωάννης Με είδε με αυτόν τον τρόπο στο προφητικό του όραμα. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι 

αν Με αναζητήσετε σε κάθε έργο Μου, θα βρείτε πάντα σε κάθε δημιουργία μια εικόνα του 

Δημιουργού της ζωής. 

4 Στην Αποκάλυψή Μου μέσω του Ιησού, σας ανακοίνωσα τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, και 

οι άνθρωποι πίστεψαν ότι επρόκειτο για μια Θεότητα που, χωρίς να την αναγνωρίζουν, βρισκόταν μέσα 

στον Θεό, χωρίς να είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι όταν μιλούσα για το Άγιο Πνεύμα, σας μιλούσα 

για τον μοναδικό Θεό που προετοίμαζε την ώρα που θα επικοινωνούσε πνευματικά με τους ανθρώπους 

μέσω του ανθρώπινου νου. 

5 με αυτές τις διδασκαλίες σας εμπιστεύομαι το σπαθί του φωτός και της αλήθειας, ώστε να 

πολεμήσετε με αυτό στη μάχη που σας έχω τόσο συχνά ανακοινώσει- αλλά σας λέω ξανά ότι αυτά τα 

όπλα που σας εμπιστεύομαι συνίστανται στην αγάπη και τη δικαιοσύνη, τη συγχώρεση και το έλεος 

προς τους αδελφούς σας. 

6 Απομένουν μόνο λίγα χρόνια για να σας δώσω τη Διδασκαλία Μου με αυτή τη μορφή. Κρατήστε 

τις διδασκαλίες Μου, γιατί στο τέλος του 1950 αυτές οι εκδηλώσεις θα τελειώσουν, και είναι 

απαραίτητο να γίνετε δυνατοί στην ταπεινότητα και την υπακοή, ώστε να μπορέσετε να επιβιώσετε από 

όλες τις δοκιμασίες. 

7 Μη νομίζετε ότι θα πολεμήσετε μόνο στην πνευματική σφαίρα- όχι, λαέ Μου: ο επερχόμενος 

αγώνας θα λάβει χώρα σε όλες τις σφαίρες, έτσι ώστε ό,τι έχει παρεκκλίνει να επιστρέψει στην πορεία 

του, ό,τι έχει μείνει στάσιμο να αρχίσει εκ νέου να αναπτύσσεται και ό,τι έχει κηλιδωθεί να επιτύχει τον 

εξαγνισμό του. 

8 Τότε θα δείτε τα ίδια τα θεμέλια των ανθρώπινων θεσμών να κλονίζονται, τα στοιχεία της φύσης 

να τίθενται σε βίαιη κίνηση, να προκαλούν χάος και να δοκιμάζουν την πίστη της ανθρωπότητας. 

9 Όλα αυτά θα συμβούν σύμφωνα με το 1950, και αν παραμείνετε πιστοί σε αυτόν τον νόμο, θα 

επιβιώσετε από όλες τις μεταβαλλόμενες μοίρες με καλή υγεία- αλλά αν γίνετε ανυπάκουοι, 

απομακρυνόμενοι από αυτά που σας έχω προστάξει, τότε σας το λέω ήδη σήμερα: θα εκτεθείτε στις 

δοκιμασίες και τα απελευθερωμένα στοιχεία, και αυτά δεν θα υπακούουν πλέον στις εντολές σας. 

10 Δεν θέλω αυτόν τον πόνο για τον λαό Μου, τον οποίο έχω διδάξει για τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα- θέλω την ειρήνη τους, ώστε στις ώρες της δοκιμασίας να είναι σε θέση να φέρουν έναν λόγο 

φωτός και παρηγοριάς στους βασανισμένους. 

11 Ποιος δεν επιθυμεί να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα αυτή την εποχή; 

12 Αληθινά, αληθινά, σας λέω, αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε, οι εκδηλώσεις που θα δείτε μετά 

το 1950 θα είναι μεγάλες. 

13 Όταν, στη Δεύτερη Εποχή, έγινα ορατός στους μαθητές Μου για τελευταία φορά ανάμεσα στα 

σύννεφα, υπήρξε θλίψη σ' αυτούς όταν εξαφανίστηκα από τα μάτια τους, επειδή ένιωσαν 

εγκαταλελειμμένοι εκείνη τη στιγμή- αλλά μετά άκουσαν τη φωνή του αγγέλου-αγγελιοφόρου του 

Κυρίου, ο οποίος τους είπε: "Άνδρες της Γαλιλαίας, τι ψάχνετε; Αυτόν τον Ιησού, που είδατε σήμερα να 

ανεβαίνει στους ουρανούς, θα τον δείτε να κατεβαίνει με τον ίδιο τρόπο". 
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14 Τότε κατάλαβαν ότι όταν ο Κύριος θα επέστρεφε στους ανθρώπους, θα το έκανε πνευματικά. 

15 Λίγες ημέρες μετά τη σταύρωσή Μου, όταν οι μαθητές Μου είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τη 

Μαρία, τους έκανα να αισθανθούν την παρουσία Μου, που συμβολίζεται στο πνευματικό όραμα ενός 

περιστεριού. Εκείνη την ευλογημένη ώρα, κανείς δεν τόλμησε να κουνηθεί ούτε να μιλήσει. Υπήρχε μια 

αληθινή έκσταση στην ενατένιση αυτής της πνευματικής εικόνας και οι καρδιές χτυπούσαν με δύναμη 

και εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι ο Δάσκαλος, που φαινομενικά είχε φύγει από κοντά τους, θα ήταν 

πάντα παρών μαζί τους στο πνεύμα. 

16 Μαθητές, σκεφτείτε βαθιά αυτές τις διδασκαλίες και αφήστε τη χάρη Μου να είναι 

αποτελεσματική μέσα σας, όπως ήταν εκείνη την εποχή. 

17 Σήμερα κατεβαίνω σε σας με λαμπερό φως, όπως εμφανίστηκα στους μαθητές Μου στη 

Δεύτερη Εποχή, όταν ήμουν μαζί τους στο πνεύμα πριν από την Ανάληψή Μου, για να τους ενισχύσω 

και να τους απαλλάξω από την ταραχή τους λόγω των γεγονότων που είχαν παρακολουθήσει. Στην ίδια 

δόξα εμφανίζομαι σε σας για να σας πω: Η θυσία Μου επαναλαμβάνεται αιώνια, ανασταίνομαι ξανά 

και ξανά από τους νεκρούς και ξεχύνω το φως Μου πάνω σας, ώστε να ξεκινήσετε το έργο της ημέρας 

και να πραγματοποιήσετε όλα όσα σας δίδαξα. 

18 Εργαστείτε για τον εαυτό σας, ώστε να δείτε τα πνευματικά αγαθά που έρχονται από τη 

βασιλεία μου, τα οποία θέλω να σας χορηγήσω. 

19 Το συμπόσιο έχει ετοιμαστεί, το αρνί έχει θυσιαστεί και το πλούσιο φαγητό είναι έτοιμο. 

Μαζευτείτε γύρω μου, μαθητές, και τραφείτε. Ανοίγω το Βιβλίο της Σοφίας, για να διαβάσετε το 

μάθημα που ταιριάζει στην Ημέρα αυτή. Ελάτε σε Μένα και πάρτε την τροφή που σας προσφέρω, γιατί 

σύντομος είναι ο χρόνος της χάρης που σας χορηγώ. 

20 Γιατί θαυμάζετε τον λόγο Μου, τον οποίο σας δίνω μέσω ενός ανθρώπινου φερέφωνου, αφού 

σε όλες τις εποχές χρησιμοποιούσα ανθρώπους για να σας μιλήσουν και να σας καθοδηγήσουν; Όταν 

ήρθα σε σας στη Δεύτερη Εποχή, έγινα άνθρωπος, ώστε να ακολουθήσετε τα βήματά Μου στη θέα των 

Έργων Μου. Με είδατε να γεννιέμαι, να μεγαλώνω, να αγωνίζομαι και να υποφέρω. Ήταν απαραίτητο 

για την ανθρωπότητα να γνωρίσει την αγάπη Μου και τη δύναμή Μου, ώστε το παράδειγμά Μου να 

μείνει ανεξίτηλο σε όλα τα παιδιά Μου. Γι' αυτό, όταν θυμάστε αυτά τα γεγονότα, κλαίτε και νιώθετε 

τύψεις, επειδή δεν με γνώρισε πλήρως ούτε με αγάπησε η ανθρωπότητα. Ακόμα και τώρα, στην Τρίτη 

Εποχή, σας δίνω μια άλλη διδασκαλία, η οποία έχει σκοπό να σας εξηγήσει το προηγούμενο έργο Μου 

και να σας προετοιμάσει για τη νέα εποχή στην οποία θα ζήσετε. 

21 Θέλω αύριο, όταν δεν θα Με ακούτε πια με αυτή τη μορφή, να ζήσετε σύμφωνα με το 

παράδειγμά Μου και να παραμείνετε κύριοι της ανθρωπότητας. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα πάνε να 

σώσουν την ανθρωπότητα όταν αυτή βρίσκεται εν μέσω χάους; Ποιος θα Με εκπροσωπήσει στην Τρίτη 

Εποχή και θα δώσει μαρτυρία για Μένα; Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα σταματήσουν την προέλαση των 

στοιχείων της καταστροφής όταν αυτά ξεσπάσουν στον κόσμο; Ποιος θα μιμηθεί τους αποστόλους Μου 

και θα διαδώσει το Δόγμα Μου; - Εσάς προετοιμάζω με το Λόγο Μου, με δώρα θεραπείας και δύναμης, 

ώστε να γίνετε γιατροί, απεσταλμένοι και παρηγορητές, γιατί η ανθρωπότητα θα κλάψει πολύ πριν και 

μετά την αναχώρησή Μου. Οι καιροί που έρχονται θα προσφέρουν τις πιο πικρές ζύμες του ποτηριού, 

και εκείνες τις ημέρες το Πνεύμα Μου θα προκαλέσει δονήσεις σε κάθε νου που θα φωτίσουν όλα τα 

πλάσματα για να απομακρύνουν την επικρατούσα σύγχυση. Σε εκείνους τους καιρούς, η θλίψη θα 

ενώσει όλα τα πνεύματα, και αυτά θα αναζητήσουν το φως και το μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. 

22 Θα ακολουθήσετε τη θέλησή Μου να καθοδηγήσετε εκείνους που έρχονται να Με αναζητήσουν; 

- Μου λέτε ότι αυτή είναι η πρόθεσή σας και Μου ζητάτε βοήθεια για να ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια 

που στέκονται στο δρόμο σας. Ναι, παιδιά Μου, σας είπα ότι είμαι έτοιμος να σας βοηθήσω, γιατί χωρίς 

αυτή τη δύναμη δεν θα μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Είστε αδύναμοι, φτωχοί και αδαείς, αλλά σας 

κάνω κληρονόμους ενός βασιλείου αληθινού μεγαλείου, και τίποτα δεν θα κρατήσω πίσω στο μυστικό 

μου θησαυροφυλάκιο- όλα όσα σας ανήκουν ως παιδιά Μου θα σας τα δώσω, και σας αναθέτω να 

μοιράσετε αυτόν τον πλούτο στους αδελφούς και τις αδελφές σας. 
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23 Σας μιλάω για την ένωση, την αρμονία και την κατανόηση, γιατί θέλω ο Οίκος του Ισραήλ να 

γίνει κιβωτός σωτηρίας, πηγή ειρήνης και παρηγοριάς για όλους τους κουρασμένους περιπλανώμενους. 

Σας αποκάλεσα δυνατούς, και αυτό θα γίνετε με τη δύναμη των αρετών που έχω τοποθετήσει μέσα σας. 

Να θυμάστε ότι σε όλους τους αγώνες σας πηγαίνω μπροστά σας και σας αφήνω το σημάδι Μου. 

Καταλάβετε ότι στο πνεύμα σας δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ειρήνη ούτε χαρά μέχρι να ενωθείτε. Θέλω 

να σας δω ελεύθερους από κάθε πόνο, γιατί ήδη είστε κοντά στο τέλος της εξιλέωσής σας, στέκεστε 

μπροστά στις πύλες της Γης της Επαγγελίας, στην οποία θα εισέλθετε νικητές και ολόκληροι, γιατί αυτό 

είναι το θέλημά Μου. 

24 Δεν θέλω να γίνετε φανατικοί μέσω του λόγου Μου ή να δώσετε μορφή σε μια νέα 

ειδωλολατρία. Δεν απαιτώ να θυσιάσετε τη ζωή σας, ούτε να προσφέρετε τα λουλούδια και τους 

καρπούς των κήπων σας, γιατί είναι έργο Μου και δεν έχετε καμία αξία να Μου τα δώσετε. Δεν είναι το 

θέλημά Μου να φτιάχνετε εικόνες με τα χέρια σας και να τις λατρεύετε μετά, ούτε να χτίζετε έναν 

δεύτερο Πύργο της Βαβέλ γεμάτο ματαιοδοξία και αλαζονεία. Αυτό που επιθυμώ ως δώρο από εσάς 

είναι ένα ιερό που φτάνει μέχρι Μένα, διαμορφωμένο από τα έργα της αγάπης σας, από τις προσευχές 

και τα λόγια που πηγάζουν από τις καρδιές σας, και το οποίο χαρίζετε στο όνομά Μου σε πνεύματα που 

διψούν για αλήθεια. Αυτή είναι η "υπηρεσία" που σας ζητώ. 

25 Υπόκειστε στο νόμο της εξέλιξης, αυτός είναι ο λόγος για τις μετενσαρκώσεις σας. Μόνο το 

πνεύμα Μου δεν χρειάζεται να εξελιχθεί: Είμαι αμετάβλητος. 

26 Από την αρχή σας έδειξα τη σκάλα στην οποία πρέπει να ανέβουν τα πνεύματα για να Με 

φτάσουν. Σήμερα δεν ξέρετε σε ποιο επίπεδο ύπαρξης βρίσκεστε, αλλά όταν πετάξετε το κέλυφός σας, 

θα γνωρίζετε το βαθμό εξέλιξής σας. Μη σταματάτε, γιατί θα γίνετε εμπόδιο για εκείνους που θα 

έρθουν μετά από εσάς. 

27 Να είστε ενωμένοι στο πνεύμα, παρόλο που κατοικείτε σε διαφορετικά επίπεδα, και μια μέρα 

θα ενωθείτε στο έβδομο επίπεδο, το υψηλότερο, και θα απολαύσετε την αγάπη Μου. 

28 Εσείς οι άνθρωποι που είστε πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωσή Μου, ακούστε Με. Μην 

ξεκινήσετε αύριο να μιλήσετε γι' αυτή τη Διδασκαλία, αν δεν έχετε καλό σπόρο μαζί σας, αν δεν ξέρετε 

τι είναι η ταπεινή υποταγή και κάνετε το αντίθετο από αυτό που προστάζει ο Νόμος Μου. Σας 

συμβουλεύω σήμερα, για να μην σκοντάψετε αύριο στο δρόμο. 

29 Θα φροντίζεις τη γυναίκα που σου δίνω για σύζυγο, θα την περιποιείσαι, και σ' αυτήν το σπέρμα 

σου θα καρποφορήσει. Δεν θέλω να μιλάτε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, ενώ αποψιλώνετε τα 

τριαντάφυλλα και στη συνέχεια τα εγκαταλείπετε, γιατί θα βεβηλώσετε το Νόμο Μου. Να σέβεστε τόσο 

αυτό που είναι δικό σας όσο και αυτό που ανήκει στους άλλους. Να είστε δίκαιοι και να προάγετε την 

ειρήνη στη γη. Θα έρθει η ώρα που θα είστε έτοιμοι να μιλήσετε για άνευ όρων υπακοή, για αγάπη και 

συγχώρεση. 

30 Μακάριος είναι εκείνος που ταπεινώνεται στη γη, διότι εγώ θα τον συγχωρήσω. Μακάριος είναι 

εκείνος που συκοφαντείται, διότι εγώ θα μαρτυρήσω την αθωότητά του. Μακάριος είναι εκείνος που 

δίνει μαρτυρία για Μένα, γιατί εγώ θα τον ευλογήσω. Και αυτόν που κρίνεται λανθασμένα εξαιτίας της 

πρακτικής της διδασκαλίας Μου, θα τον αναγνωρίσω. 

31 Ποιος από εσάς δεν έχει νιώσει την παρουσία Μου και δεν έχει τραφεί από τον Λόγο Μου; 

"Ζητήστε, και θα σας δοθεί". - Αν στο παρελθόν Με αναζητούσατε στα αστέρια και στα υλικά πράγματα, 

σήμερα αναζητήστε Με με το πνεύμα σας στο Άπειρο. Πλησιάστε Με μέσω της αγάπης, μέσω της 

υπακοής, και θα έχετε ειρήνη. 

32 Αγαπήστε Με και μην εξιδανικεύετε αυτούς τους φορείς φωνής μέσω των οποίων Με 

γνωστοποιώ. Αγαπήστε το Λόγο Μου και τα έργα Μου, είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Αυτά τα 

επιστόμια δεν είναι παρά τα όργανά Μου και δεν είναι ανώτερα από εσάς, αλλά είναι ίσα με εσάς. 

33 Σβήσε τη δίψα σου στην ανεξάντλητη πηγή Μου για να μη διψάς πια. Δεν θέλω τα παιδιά Μου 

να συνεχίσουν να υποφέρουν από πείνα ή δίψα. Γι' αυτό σας πλησιάζω και σας φέρνω τον Άρτο της 

Αιώνιας Ζωής, ώστε να μη νιώσετε ούτε στιγμή έλλειψη πνευματικών αγαθών. Εγώ, από την άλλη 

πλευρά, διψάω για την αγάπη σου, για την ειρήνη σου, και εσύ μου αρνήθηκες το νερό της κατανόησής 
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σου. Μέχρι σήμερα δεν έχετε σβήσει την καυτή δίψα για αναγνώριση του Νόμου Μου, που Μου 

οφείλετε ως παιδιά. Ωστόσο, θα συνεχίσω να σας περιμένω, γιατί η υπομονή Μου είναι ανεξάντλητη. 

Ελάτε σε Μένα και σας υπόσχομαι ότι δεν θα σας λείψει η προστασία Μου, γιατί αν ξέρετε πώς να Με 

αγαπάτε σήμερα, μια μέρα θα έρθετε σε Μένα και τελικά θα Με καταλάβετε. 

34 Ζήστε και πάρτε από όλα όσα δημιούργησα για την ευημερία σας πάνω στη γη, ώστε να μην 

απομακρυνθεί από εσάς η ειρήνη. Μην χαλαρώνετε στον αγώνα, ώστε να επιτύχετε την πνευματική σας 

σωτηρία. 

35 Όταν το πνεύμα είναι προετοιμασμένο, δεν υπάρχει νύχτα γι' αυτό, ούτε κόπωση, ούτε ύπνος- 

με τη δραστηριότητα αποκτά τη δύναμή του και κάθε δοκιμασία είναι μια πολύτιμη ευκαιρία γι' αυτό 

να αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή του. Άλλα πνεύματα, αν και αδύναμα, ξέρουν πώς να Με 

αναζητούν την ώρα της δοκιμασίας- η πίστη και η εμπιστοσύνη τους τα καταφέρνουν. - Θέλω να είστε 

ταπεινοί και υπάκουοι, ώστε να μπορείτε να καθοδηγείστε από τη συνείδησή σας, η οποία είναι η θεϊκή 

σπίθα που καθοδηγεί το πνεύμα σας. 

36 Τι ζητάτε από Μένα και για ποιον φωνάζετε; Μου λες ότι μόνο Εγώ μπορώ να σου δώσω αυτό 

που χρειάζεσαι. Μακάριοι είστε, λοιπόν, όσοι Με αναζητάτε και Με ζητάτε ταπεινά για τους 

αγαπημένους σας συγγενείς και για εκείνους που αγαπάτε τρυφερά και για την πνευματική τους 

πρόοδο ενδιαφέρεστε, χωρίς να είναι συγγενείς σας εξ αίματος. Με ρωτάτε για εκείνους που 

βρίσκονται στη φυλακή και εκτίουν ποινή και για εκείνους που είναι επίσης φυλακισμένοι ως αθώοι. 

Προσεύχεστε για τους αρρώστους που υποφέρουν μακριά από τα σπίτια τους. Αυτή η επιθυμία 

αναδύεται μέσα σας επειδή αρχίζετε να αγαπάτε και, μέσα σε αυτή την αίσθηση, βρίσκετε όλο και 

περισσότερο την υπέρτατη ευδαιμονία. Αφήστε τον εαυτό σας να εμπνέεται από την αγάπη για να 

εκτελείτε όλα τα έργα σας, τότε αυτά θα έχουν πνευματικό περιεχόμενο. 

37 Όταν προσεύχεστε, αναζητήστε Με στο Άπειρο πέρα από όλα τα γήινα πράγματα. 

Επικοινωνήστε μαζί Μου, και όταν επιστρέψετε στον κόσμο σας, όλες οι αμφιβολίες θα διαλυθούν, δεν 

θα υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο σας και θα νιώθετε γεμάτοι από τη σοφία Μου. 

38 Σας έδωσα αυτόν τον χρόνο για να τον χρησιμοποιήσετε για να μελετήσετε τις διδασκαλίες Μου, 

για να βυθιστείτε στον Λόγο Μου, απομακρυνόμενοι από τις απολαύσεις του κόσμου. Σήμερα Με έχετε 

πολύ κοντά σας, το φως Μου έλαμψε στο πνεύμα σας, η Ύπαρξή Μου σας τρέφει και το παράδειγμά 

Μου είναι αιώνια παρόν. Μη νομίζετε ότι σας έδωσα αποδείξεις αγάπης μόνο στη Δεύτερη Εποχή- η 

Παρουσία Μου είναι αιώνια μαζί σας. Σας ζητώ μόνο να προετοιμαστείτε για να Με νιώσετε σε όλα 

Μου τα Έργα. Στις δοκιμασίες που λυγίζουν την ανθρωπότητα σήμερα, μπορείτε να δείτε την ορθότητα 

της δικαιοσύνης Μου. 

39 Όλοι σας θα φθάσετε στο στόχο μέσω της εκπλήρωσης του καθήκοντός σας- γι' αυτό ήρθα να 

σας δώσω τις ανεξάντλητες διδασκαλίες Μου, ώστε να μπορέσετε να ανεβείτε τη σκάλα της εξέλιξής 

σας. Δεν είναι το αίμα Μου που θα σας σώσει, αλλά το φως Μου στο πνεύμα σας θα σας λυτρώσει. 

40 Στη Δεύτερη Εποχή, μετά την αναχώρησή Μου, σας έδωσα τη Διδασκαλία Μου μέσω των 

αποστόλων Μου- τώρα σας τη δίνω μέσω της μεσολάβησης των φορέων της φωνής Μου, και σε αυτήν 

σας προσφέρω τη Θεία Σοφία που τρέφει και παρηγορεί το πνεύμα σας. 

41 Σας ζητώ να μεταμορφώσετε την καρδιά σας σε πνευματικό λουλούδι για να την προσφέρετε 

στη Μαρία, την οποία αναζητάτε ως Μητέρα και την οποία αγαπάτε επειδή από τη μήτρα της ξεπήδησε 

ο ευλογημένος καρπός που σας έφερε το ψωμί της αιώνιας ζωής: τον Ιησού. 

42 Η Μαρία είναι το λουλούδι του Ουράνιου Κήπου Μου, η ουσία της οποίας ήταν πάντα στο 

Πνεύμα Μου. 

43 Βλέπετε αυτά τα λουλούδια εδώ, που κρύβουν την ομορφιά τους στην ταπεινότητα; Παρομοίως, 

η Μαρία ήταν και είναι: μια ανεξάντλητη πηγή ομορφιάς για όσους είναι σε θέση να την κοιτάξουν με 

αγνότητα και σεβασμό, και ένας θησαυρός καλοσύνης και τρυφερότητας για όλα τα όντα. 

44 Την έδωσα στον Ιησού ως Μητέρα- ήταν η Θεία τρυφερότητα ενσαρκωμένη σε μια γυναίκα. 

Αυτήν αναζητάτε ως μεσίτρια, αυτήν επικαλείστε ως παρηγοριά στα βάσανά σας, και αυτή η Θεία 

αγάπη απλώνεται σαν μανδύας πάνω από την ανθρωπότητα. 
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45 Είναι αυτή που ο άγγελος του Κυρίου αποκάλεσε "Ευλογημένη μεταξύ όλων των γυναικών". 

Είναι η ίδια που άφησε τον Χριστό στο σταυρό ως πνευματική μητέρα όλων των ανθρώπων. 

46 Η Μαρία διέσχισε τον κόσμο αποκρύπτοντας τη θεϊκή της φύση- ήξερε ποια ήταν και ποιος ήταν 

ο Υιός της, και αντί να καυχιέται γι' αυτή τη χάρη, δήλωσε ότι είναι απλώς μια υπηρέτρια του Υψίστου, 

ένα όργανο των συμβουλών του Κυρίου. 

47 Η Μαρία περπάτησε σιωπηλά μέσα στον κόσμο, αλλά γέμισε τις καρδιές με ειρήνη, μεσολάβησε 

για τους αναξιοπαθούντες, προσευχήθηκε για όλους και στο τέλος έχυσε τα δάκρυα της συγχώρεσης και 

του οίκτου για την άγνοια και την κακία των ανθρώπων. Γιατί να μη στραφείτε στη Μαρία, αν θέλετε να 

έρθετε στον Κύριο, αφού μέσω Εκείνης λάβατε τον Ιησού; Η Μητέρα και ο Υιός δεν ενώθηκαν την 

ύψιστη ώρα του θανάτου του Σωτήρα; Εκείνη τη στιγμή δεν αναμίχθηκε το αίμα του Υιού με τα δάκρυα 

της Μητέρας; 

48 Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι την αναζητάτε αυτή τη στιγμή για να σας καθοδηγήσει 

και να σας φέρει πιο κοντά στον Κύριο. 

49 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν πώς να ανακαλύψουν αυτό το λουλούδι της ταπεινότητας 

και της αγνότητας στον ουράνιο κήπο- αλλά σας ξαναλέω ότι μόνο το αγνό μάτι θα μπορέσει να το βρει. 

50 Σήμερα Μου παρουσιάζετε τα βάσανά σας για να τα ανακουφίσω, και σας λέω ότι αυτό είναι το 

καθήκον Μου, ότι έχω έρθει γι' αυτό, επειδή είμαι ο Θείος Ιατρός. Αλλά πριν το θεραπευτικό μου 

βάλσαμο δράσει στις πληγές σας, πριν το χάδι Μου φτάσει σε σας, συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας και 

εξετάστε τον πόνο σας, ερευνήστε τον, σκεφτείτε τον διεξοδικά όσο χρόνο χρειάζεται, έτσι ώστε από 

αυτή την ενατένιση να πάρετε το μάθημα που περιέχει αυτή η εξέταση, καθώς και τη γνώση που είναι 

κρυμμένη σε αυτήν και που πρέπει να γνωρίζετε. Αυτή η γνώση θα είναι εμπειρία, θα είναι πίστη, θα 

είναι μια ματιά στο πρόσωπο της αλήθειας, θα είναι η εξήγηση πολλών δοκιμασιών και μαθημάτων που 

δεν έχετε καταλάβει. 

51 Εξερευνήστε τον πόνο σαν να ήταν κάτι χειροπιαστό και θα ανακαλύψετε σε αυτόν τον όμορφο 

σπόρο της εμπειρίας, το μεγάλο μάθημα της ύπαρξής σας, γιατί ο πόνος έχει γίνει ο δάσκαλος στη ζωή 

σας. 

52 Όποιος θεωρεί τον πόνο δάσκαλο και ακούει με πραότητα τις προτροπές του για ανανέωση, 

μετάνοια και τροποποίηση, θα γνωρίσει αργότερα την ευτυχία, την ειρήνη και την υγεία. 

53 Εξετάστε προσεκτικά τον εαυτό σας και θα δείτε πόσα οφέλη θα αποκομίσετε από αυτό. Θα 

αναγνωρίζετε τις ελλείψεις και τις ατέλειές σας, θα τις διορθώνετε και, ως εκ τούτου, θα πάψετε να 

είστε κριτές των άλλων. 

54 Μου ζητάτε να σας θεραπεύσω, αλλά αληθινά σας λέω ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει γιατρός 

σας καλύτερα από εσάς τους ίδιους. 

55 Τι ωφελεί που σας θεραπεύω και σας απαλλάσσω από τον πόνο σας, αν δεν αποβάλλετε τα 

λάθη, τις αμαρτίες, τα ελαττώματα και τις ατέλειές σας; Δεν είναι ο πόνος η πηγή των δεινών σας, αλλά 

οι αμαρτίες σας. Ιδού, αυτή είναι η προέλευση του πόνου! Καταπολεμήστε λοιπόν την αμαρτία, 

απομακρύνετέ την από πάνω σας και θα είστε καλά. Αλλά το να το κάνετε αυτό είναι δικό σας καθήκον- 

εγώ απλώς σας διδάσκω και σας βοηθάω. 

56 Αν, μέσω της συνείδησής σας, ανακαλύψετε την αιτία των προβλημάτων σας και καταβάλλετε 

κάθε προσπάθεια για να τα καταπολεμήσετε, θα νιώσετε τη θεία δύναμη σε πληρότητα, η οποία θα σας 

βοηθήσει να είστε νικητές στον αγώνα και να κερδίσετε την πνευματική σας ελευθερία. 

57 Πόσο μεγάλη θα είναι η ικανοποίησή σας όταν θα νιώσετε ότι με τις δικές σας ικανότητες 

καταφέρατε να απαλλαγείτε από τον πόνο και να αποκτήσετε ειρήνη. Τότε θα πείτε: "Πατέρα μου, ο 

λόγος σου ήταν η θεραπεία μου, η διδασκαλία σου ήταν η σωτηρία μου". 

58 Σταματήστε τώρα να ζείτε σε έναν κόσμο εικασιών. Δεν πρέπει να αγνοείτε την αλήθεια, ούτε ως 

άνθρωποι, ούτε πολύ περισσότερο ως πνεύματα. Πώς θα είστε νικητές στον υλικό αγώνα χωρίς να 

γνωρίζετε την πνευματική ζωή; Πώς θα γίνετε σπουδαίοι, υγιείς, σοφοί και δυνατοί αν κλείνετε 

πεισματικά τα μάτια σας στο αιώνιο φως; 
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59 Μην ζείτε πια στο λυκόφως! Ξυπνήστε και ελάτε στο φως της ημέρας! Μην είστε πια μικρά 

παιδιά και αναπτυχθείτε πνευματικά! 

60 Ούτε μπορείτε να πείτε ότι ζείτε ειρηνικά όταν συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλα έθνη- αλλά 

όταν αισθάνεστε απελπισμένοι, αντλείστε δύναμη από το Έργο Μου- όταν οι διδασκαλίες του υλισμού 

θέλουν να σας κυριαρχήσουν, αντλείστε φως από τον Λόγο Μου. Αλήθεια σας λέω, αν δεν 

προετοιμαστείτε όπως σας διδάσκω, πολλοί από εσάς θα βρεθούν σε σύγχυση, πολλοί θα Μου 

γυρίσουν την πλάτη, και πολλοί πιστοί του σήμερα θα είναι εχθροί Μου αύριο και θα σηκωθούν να 

αρνηθούν αυτή την Αλήθεια- σας συγχωρώ εκ των προτέρων, αλλά αν αισθάνεστε απελπισμένοι, 

αντλήστε δύναμη από το Έργο Μου- αν αισθάνεστε απελπισμένοι, αντλήστε δύναμη από το Λόγο Μου. 

Ήδη εκ των προτέρων σας συγχωρώ, αλλά σας ενημερώνω επίσης εκ των προτέρων και σας κρατώ σε 

εγρήγορση. 

61 Για άλλη μια φορά σας λέω να εξετάζετε προσεκτικά τον εαυτό σας- με αυτόν τον τρόπο θα 

αρχίσετε να αισθάνεστε λίγο πιο αδελφικοί με τους άλλους, να είστε πιο συμπονετικοί και με 

κατανόηση με τον πλησίον σας. Σήμερα, πολλές από τις πράξεις των άλλων εξακολουθούν να σας 

απωθούν, επειδή ξεχνάτε τα δικά σας λάθη. Όταν όμως γνωρίσετε τους λεκέδες και τα λάθη σας, θα 

καταλάβετε την αγάπη με την οποία σας συγχωρώ και σας περιμένω. Τότε μόνο θα μπορείτε να πείτε: 

"Αν ο Πατέρας μου με συγχώρεσε αφού Τον πλήγωσα τόσο πολύ, είναι καθήκον μου να συγχωρήσω 

τους αδελφούς μου". 

62 Ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς να κοιτάζει μέσα του, να εξετάζει τις πράξεις και τις σκέψεις του. 

63 Η πνευματική προετοιμασία είναι αυτό που χρειάζεστε- όταν όμως ενεργείτε σύμφωνα με τον 

λόγο μου, θα προκαλέσετε ενθουσιασμό στη ζωή των αδελφών σας, επειδή το πνεύμα θα εκδηλωθεί 

μέσα σας με όλα τα χαρίσματα και τις δυνάμεις του. 

64 Αληθινά σας λέω, η ιστορία του Πνευματισμού θα γραφτεί στην ανθρώπινη ιστορία με λαμπερά 

γράμματα. 

65 Το Ισραήλ δεν έγινε αθάνατο μέσω της απελευθέρωσης από τον αιγυπτιακό ζυγό; Οι χριστιανοί, 

στη θριαμβευτική τους πορεία, δεν έγιναν αθάνατοι μέσω της αγάπης; Ομοίως, οι Πνευματιστές θα 

γίνουν αθάνατοι στον αγώνα τους για την ελευθερία του πνεύματος. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 9  
1 Μνημονεύετε αυτή την ημέρα την είσοδό Μου στην Ιερουσαλήμ- θυμάστε τις εποχές που έζησα 

ανάμεσά σας ως Ιησούς. Σήμερα αισθάνεστε και πάλι δυνατοί μπροστά στα νέα Μου θαύματα, και 

καταθέτετε δημόσια ότι αυτός ο Δάσκαλος είναι ο ίδιος που σας μίλησε στη Δεύτερη Εποχή- αλλά σας 

λέω να μην ξεχάσετε αυτό που κάνατε με τον Ιησού, για να μην το επαναλάβετε σε αυτή την εποχή. 

Ήξερα ότι μετά την αγαλλίασή σας, ως αποτέλεσμα των λόγων των ιερέων, θα αποδυναμωνόσασταν και 

ότι οι ωσιακές σας ψαλμωδίες σύντομα θα μετατρέπονταν σε "Σταύρωσέ Τον". 

2 Ω, παιδιά Μου, εσείς που δεν αναγνωρίσατε τις διακηρύξεις Μου ανά τους αιώνες, ούτε μείνατε 

ξύπνιοι περιμένοντας την εκπλήρωση των προφητειών Μου! 

3 Εγώ ήμουν το θυσιαστικό αρνί σε εκείνο το Πάσχα που γιόρταζε ο λαός Μου. Μόνο αργότερα, 

όταν τελείωσε ο καιρός, αναγνωρίσατε τη φύση της Διδασκαλίας Μου και τον λόγο της θυσίας Μου, και 

τότε κλάψατε και μετανοήσατε που δεν Με αναγνωρίσατε. 

4 Σήμερα βρίσκεστε σε μια νέα εποχή διδασκαλιών και μεγάλων πνευματικών εκδηλώσεων και ο 

Κύριος αναζητά στο πνεύμα σας τον σπόρο που φύτεψε μέσα σας σε άλλη εποχή. Μου λέτε: "Γιατί δεν 

νιώθουμε την παρουσία Σου όταν είσαι τόσο κοντά μας;" Και σας απαντώ ότι έχετε υλοποιηθεί, ότι 

είστε απασχολημένοι με τις επιστήμες και όλα όσα ανήκουν στον κόσμο, ξεχνώντας το πνεύμα σας. 

Με φόβο Μου λέτε ότι έχετε παραστρατήσει, κι Εγώ σας λέω ότι ήρθα να σας δείξω τον δρόμο με το 

φως των διδασκαλιών Μου που θα σας οδηγήσουν σε μια ύπαρξη σε έναν κόσμο ειρήνης. Ακούστε Με 

και ο Λόγος Μου θα σας αφυπνίσει σε μια νέα ζωή, οι αμφιβολίες και οι φόβοι σας θα διαλυθούν. Το 

πνεύμα σας, που κουβαλάει ένα βαρύ φορτίο, θα βρει γαλήνη όταν νιώσει τη συγχώρεσή Μου. 

5 Γιατί δεν αφήνετε την υπόθεσή σας σε Μένα; Γιατί εξασφαλίζετε δικαιοσύνη για τον εαυτό σας 

παίρνοντας τη θέση Μου ως δικαστή; Δεν ξέρετε ότι ζείτε σε περίοδο δοκιμασιών και αποπληρωμής των 

χρεών σας; Αναγνωρίστε ότι όλοι σας παραβιάζετε τον Νόμο Μου και ότι Εγώ ούτε σας έχω κρίνει ούτε 

σας έχω κατηγορήσει δημόσια. 

6 Αν σας έδωσα ελεύθερη βούληση, δεν είναι για να κρίνετε ο ένας τον άλλον, αλλά για να 

τελειοποιήσετε το πνεύμα σας στην άσκηση του καλού, υποστηριζόμενοι από το φως της συνείδησης. 

7 Σας κάνω "εργάτες" και σας δίνω τον σπόρο της αγάπης Μου για να τον σπείρετε στους 

ασθενείς, στους θλιμμένους, στους κακοποιούς- και αν κάποιος αισθάνεται ανάξιος να τον δεχτεί, κάντε 

τον να έρθει σε Μένα, Εγώ θα ξέρω πώς να τον κάνω άξιο, ώστε να μην αισθάνεται περιφρονημένος. 

Καλέστε την Ουράνια Μητέρα σας, η Θεϊκή της αγάπη θα σας βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα και θα σας 

οδηγήσει όλους σε Μένα. 

8 Θέλω εσείς, οι άνθρωποι που έχω διδάξει, να αναλάβετε να οδηγήσετε τα νέα πλήθη που θα 

έρθουν μετά το 1950 για να πολλαπλασιάσουν τον λαό Μου και να προσέχετε ώστε να τρέφονται με τον 

Άρτο της Αιώνιας Ζωής, όπως έκανα με εσάς. 

9 Μην επιτρέψετε να παραποιηθεί ο Λόγος Μου- να είστε σε επαγρύπνηση ώστε να διατηρείται 

πάντα το πνευματικό του νόημα και να διασφαλίζετε ότι η ερμηνεία σας είναι σωστή. Παρουσιάστε την 

αλήθεια Μου, και θα φέρει ζωή, υγεία και πίστη στους αδελφούς σας. Αν ο Λόγος Μου είναι φως που 

ξεπηδά από Μένα, πρέπει να εκδηλώνεται σαν πυρσός σε όποιον τον γνωρίζει. Σας προσφέρω αυτό το 

φως γιατί δεν θέλω να ζείτε στο σκοτάδι. 

10 Τελειοποιήστε το πνεύμα σας με τη σοφία Μου, δυναμώστε τους εαυτούς σας ώστε να 

αγωνιστείτε για την πνευματική σας άνοδο. - Εσείς που είστε απαλλαγμένοι από κάθε συναίσθημα, 

νιώστε το χάδι Μου, ώστε ο εγωισμός των όντων γύρω σας να μην αφήσει ζημιά στις καρδιές σας. - Με 

ρωτάτε: "Γιατί δεν υπάρχει αληθινή αγάπη μεταξύ των ανθρώπων; Γιατί οι άνθρωποι δεν ασκούν την 

αληθινή φιλανθρωπία;" Και σας απαντώ: Επειδή έχετε αποξηράνει την πηγή των κρυστάλλινων νερών 

που έχω τοποθετήσει στην καρδιά σας, επειδή έχετε απομακρυνθεί από την εκπλήρωση του Νόμου 

Μου. 

11 Έχετε χωριστεί και δεν θέλετε να γνωρίζετε τις ανάγκες των αδελφών σας- θεωρείτε τους 

εαυτούς σας ξένους, ακόμη και αν ζείτε κάτω από την ίδια στέγη. Γι' αυτό εκπλαγήκατε όταν ακούσατε 
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τον λόγο Μου, γιατί σ' αυτόν εκδηλώνω την αγάπη Μου, την υπομονή Μου και τη συγχώρεσή Μου για 

όλα τα παιδιά Μου. 

12 Δεν ευνοώ κανέναν και σας ζητώ να ενωθείτε, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο 

ένας τον άλλον. Σας έχω ήδη δώσει αρκετό χρόνο για να σκεφτείτε και να ξεκινήσετε μια νέα ζωή. Τα 

λάθη του παρελθόντος σας τα έχω συγχωρήσει και σας δίνω την ευκαιρία να μεταμορφωθείτε σε 

καλούς μαθητές Μου. 

13 Το Βιβλίο της Ζωής ανοίγει μπροστά σας για να φωτίσει κάθε νου. Μελετήστε κάθε ένα από τα 

μαθήματά του, μην βλέπετε παντού μυστικά- σήμερα όλα είναι διαύγεια για το νου. Κοιτάξτε μέσα 

στους μυστικούς θαλάμους και μάθετε όλα όσα σας παραχωρώ. Δεν θα είμαι πλέον ένας ακατανόητος 

Πατέρας για εσάς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να Με βλέπετε έτσι, γιατί όλες οι αποκαλύψεις Μου ήταν 

μέσα στο πεδίο της κατανόησής σας, και όλα όσα σας αποκάλυψα στον κατάλληλο χρόνο. 

14 Μην ανησυχείτε άσκοπα- ό,τι νομίζετε ότι χρειάζεστε το έχετε μαζί σας. Έβαλα το φως Μου στο 

πνεύμα σας και σας εμπιστεύτηκα αυτό που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του σώματός σας. Όλα 

τα στοιχεία σας εξυπηρετούν- δημιούργησα τα πάντα για την αναζωογόνησή σας, και τα πάντα είναι 

χρήσιμα όταν τα χρησιμοποιείτε με μέτρο. Ο λόγος για τα βάσανα και τις θλίψεις σας είναι άλλος: Το 

πνεύμα δεν βρίσκει γαλήνη σε αυτή την κενή ύπαρξη που έχετε δημιουργήσει στη γη, και η ανησυχία 

του επικοινωνεί μαζί σας. Αν παίρνατε αποφάσεις για πραγματική βελτίωση, πόσο καλό θα κάνατε στον 

εαυτό σας και πώς θα ανακτούσατε την ειρήνη που χάσατε. 

15 Μαθητές, ετοιμαστείτε για να μιλήσετε στην ανθρωπότητα για την αγάπη, τη συγχώρεση και τη 

δικαιοσύνη. Ξεχάστε ό,τι ανήκει στον κόσμο για να ανυψωθείτε στις περιοχές της ειρήνης και της 

τέλειας αγάπης. 

16 Έχετε ακούσει το κάλεσμά Μου και Με αναζητάτε για να μάθετε το μάθημά Μου.Κάποιοι ζητούν 

το καθημερινό ψωμί, άλλοι Με αναζητούν ως γιατρό και σύμβουλο. Μερικοί όμως έρχονται μόνο για να 

ερευνήσουν τον Λόγο Μου, θέλοντας να ανακαλύψουν κάποιο ελάττωμα σ' αυτόν: Αυτό το αδύναμο 

σημείο που αναζητάτε, δεν θα το βρείτε στη Διδασκαλία Μου. Αν, από την άλλη πλευρά, κοιτάξετε μέσα 

σας, θα βρείτε την ατέλεια εκεί. - Εκείνοι που έχουν ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν 

αναγνωρίσει την Παρουσία Μου, επειδή είναι σε θέση να ερμηνεύουν μόνο τα ανθρώπινα έργα, αλλά 

δεν είναι ακόμη σε θέση να κατανοήσουν τα μηνύματα του Θεού. Διαφωτίζω όλους και συγχωρώ τη 

δυσπιστία τους. 

17 Δεν θα επιτρέψω ούτε ένα από τα παιδιά Μου να πλανηθεί ή έστω να χαθεί. Τα παρασιτικά 

φυτά μεταμορφώνομαι σε καρποφόρα, γιατί όλα τα πλάσματα κλήθηκαν να υπάρξουν για να φτάσουν 

σε έναν στόχο τελειότητας. 

18 Θέλω να απολαμβάνετε το έργο Μου μαζί Μου. Ήδη πριν, σας έκανα να μοιραστείτε τις 

ιδιότητές Μου, επειδή είστε μέρος Μου. Αφού τα πάντα Μου ανήκουν, σας κάνω επίσης ιδιοκτήτες του 

Έργου Μου. 

19 Εσείς τα πνεύματα έχετε όλοι σε Μένα έναν Θεϊκό Πατέρα, και αν σας έδωσα ανθρώπινους 

γονείς στην υλική ζωή, ήταν για να δώσουν ζωή στο σώμα σας και να εκπροσωπήσουν τον Ουράνιο 

Πατέρα σας μαζί σας. Σας είπα, "Θα αγαπάτε τον Θεό πάνω από όλα τα κτιστά πράγματα", και 

πρόσθεσα: "Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου". Μην παραμελείτε, επομένως, τα καθήκοντά 

σας. Αν δεν έχετε αναγνωρίσει με ευγνωμοσύνη την αγάπη των γονέων σας, και τους έχετε ακόμα στον 

κόσμο, ευλογήστε τους και αναγνωρίστε τα προσόντα τους. 

20 Θέλω να είστε πιστοί, να πιστεύετε στην πνευματική ζωή. Αν είδατε τους αδελφούς σας να 

φεύγουν για τον άλλο κόσμο, μη νομίζετε ότι είναι μακριά σας, ούτε ότι τους χάσατε για πάντα. Αν 

θέλετε να επανενωθείτε μαζί τους, εργαστείτε, κερδίστε αξία, και όταν έρθετε στον άλλο κόσμο, θα τους 

βρείτε να σας περιμένουν για να σας διδάξουν πώς να ζείτε στην πνευματική κοιλάδα. 

21 Λαέ μου, πιστεύετε ότι ο Θεός σας είναι αυτός που δίνει αυτόν τον λόγο; - Γιατί, λοιπόν, Με 

αμφισβητήσατε όταν Με καλέσατε στο κρεβάτι του πόνου και το θεραπευτικό βάλσαμο δεν θεράπευσε 

αμέσως την ασθένειά σας; Να θυμάστε ότι σας δοκιμάζω με πολλούς τρόπους, γιατί θέλω να είστε 

δυνατοί: γιατί αν είστε μαθητές Μου, πρέπει να περάσετε πολλές δοκιμασίες για να σας πιστέψουν. 
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22 Είστε το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, οι οποίοι σας έδωσαν σπουδαία 

παραδείγματα πίστης και υπακοής.Παρόλο που έχετε το ίδιο πνεύμα, δεν καταφέρνετε να κάνετε το 

ίδιο.- Σε όλες τις εποχές δοκίμαζα τους μαθητές Μου. Πόσες φορές έχω υποβάλει τον Πέτρο στη 

δοκιμασία, και μόνο σε μία από αυτές ταλαντεύτηκε. Αλλά μην τον κρίνετε άσχημα για την πράξη αυτή, 

διότι όταν η πίστη του άναψε, ήταν σαν πυρσός ανάμεσα στην ανθρωπότητα, κηρύττοντας και 

μαρτυρώντας την αλήθεια. 

23 Μην καταδικάζετε τον Θωμά- σκεφτείτε πόσο συχνά καταφέρατε να πιάσετε τα έργα Μου με τα 

χέρια σας και ακόμα και τότε αμφιβάλλατε. Μην κοιτάτε με περιφρόνηση τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, 

αυτόν τον αγαπημένο μαθητή που πούλησε τον Δάσκαλό του για τριάντα νομίσματα- γιατί ποτέ δεν 

υπήρξε μεγαλύτερη μετάνοια από τη δική του. Χρησιμοποίησα τον εαυτό Μου για κάθε μία από αυτές 

για να σας αφήσω διδασκαλίες που θα λειτουργούσαν ως παράδειγμα και θα παρέμεναν αιώνια στη 

μνήμη της ανθρωπότητας. Μετά τη μικροψυχία τους, μετανόησαν, άλλαξαν και δόθηκαν ανεπιφύλακτα 

στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Ήταν πραγματικά απόστολοι και άφησαν ένα παράδειγμα για 

όλες τις γενιές. 

24 Ελάτε στην πνευματική κοιλάδα για να καταλάβετε το Λόγο Μου. Καθώς ακούτε τη διδασκαλία 

Μου, απομακρυνθείτε από τις έγνοιες του κόσμου και αφήστε το φως Μου να φωτίσει το πνεύμα σας. 

Ενθαρρύνω την πίστη σας και σας καθοδηγώ για πάντα, ώστε να προετοιμαστείτε για να απολαύσετε 

την αιώνια ζωή. 

25 "Προσέχετε και προσεύχεστε", σας λέω ξανά και ξανά- αλλά δεν θέλω να συνηθίσετε σε αυτή 

την ευγενική συμβουλή, αλλά να τη σκεφτείτε και να την εφαρμόσετε. 

26 Σας λέω να προσεύχεστε γιατί όσοι δεν προσεύχονται παραδίδονται σε περιττές, υλικές και 

μερικές φορές παραληρηματικές σκέψεις, οι οποίες, χωρίς να το συνειδητοποιούν, ενθαρρύνουν και 

τρέφουν αδελφοκτόνους πολέμους. Αλλά όταν προσεύχεστε, η σκέψη σας, σαν να ήταν σπαθί φωτός, 

διαλύει τα πέπλα του σκότους και τις παγίδες του πειρασμού που σήμερα κρατούν αιχμάλωτα πολλά 

όντα- διαποτίζει το περιβάλλον σας με πνευματική δύναμη και εξουδετερώνει τις δυνάμεις του κακού. 

27 Μην απελπίζεστε μπροστά στον αγώνα, ούτε να απελπίζεστε αν δεν έχετε δει ακόμη επιτυχία. 

Συνειδητοποιήστε ότι το καθήκον σας είναι να αγωνιστείτε μέχρι τέλους, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη 

σας ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του έργου της ανανέωσης και της πνευματοποίησης της 

ανθρωπότητας θα πέσει πάνω σας. 

28 Αύριο θα αφήσετε τη θέση σας και θα έρθουν άλλοι να συνεχίσουν το έργο σας. Θα πάνε το 

έργο ένα βήμα παραπέρα, και έτσι ο λόγος Μου θα εκπληρωθεί από γενιά σε γενιά. 

29 Επιτέλους, όλα τα κλαδιά θα ενωθούν με το δέντρο, όλα τα έθνη θα ενωθούν σε έναν λαό και η 

ειρήνη θα βασιλεύσει στη γη. 

30 Προσευχηθείτε, μαθητές, και τελειοποιηθείτε στην ανύψωσή σας, ώστε τα λόγια διδασκαλίας 

και αγάπης σας να βρουν ανταπόκριση στις καρδιές των αδελφών σας. 

31 Στην πραγματικότητα, σας λέω: Αν αυτός ο λαός, εκτός από το να κατανοεί το πεπρωμένο του, 

εκπληρώνει ήδη την αποστολή του, η ανθρωπότητα θα αποκτούσε χάρη μέσω των προσευχών του. 

Αλλά σας λείπει ακόμα η φιλανθρωπία, για να νιώσετε τους γείτονές σας ως αληθινούς αδελφούς, για 

να ξεχάσετε στην πραγματικότητα τις διαφορές των φυλών, των γλωσσών και των δογμάτων και 

επιπλέον να σβήσετε από την καρδιά σας κάθε ίχνος μνησικακίας εναντίον εκείνων που σας 

προσέβαλαν. 

32 Αν καταφέρετε να υψώσετε τα συναισθήματά σας πάνω από μια τόσο μεγάλη ανθρώπινη 

δυστυχία, η πιο ειλικρινής και ειλικρινής έκκληση για τους αδελφούς σας θα υψωθεί μέσα σας, και αυτή 

η δόνηση της αγάπης, αυτή η αγνότητα των συναισθημάτων σας, θα είναι τα πιο ισχυρά σπαθιά που θα 

καταστρέψουν τα σκοτάδια που δημιουργούν οι πόλεμοι και τα πάθη των ανθρώπων. 

33 Η θλίψη σας προετοίμασε, Ισραήλ, στη δουλεία καθαρίσατε τους εαυτούς σας- γι' αυτό είστε 

κατάλληλοι να φροντίσετε αυτούς που υποφέρουν. 
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34 Προσέξτε, λαέ Μου, γίνετε σαν τα πουλιά που αναγγέλλουν τη νέα μέρα και ξυπνήστε όσους 

κοιμούνται, ώστε να είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το φως, και τότε θα τους πω: Αυτός που σας αγαπά 

αληθινά σας χαιρετά αυτή τη στιγμή. 

35 Όλοι όσοι πλησιάζουν για να Με ακούσουν θα νιώσουν το χάδι του Λόγου Μου, θα νιώσουν να 

χρίονται από την αγάπη Μου και να λούζονται με πνευματικά αγαθά. 

36 Είμαι ευτυχής επειδή είδα ότι αφήσατε τα πάντα για να βρεθείτε στο τραπέζι Μου, και αυτό 

επειδή ξέρετε ότι ο Λόγος Μου είναι το ψωμί σας και η ευδαιμονία σας στη γη. 

37 Αυτή η οδηγία εισέρχεται στην καρδιά σας, όπου έχουν γεννηθεί οι αποφάσεις για βελτίωση και 

τα ευγενή συναισθήματα. 

38 Αν υποφέρατε πολύ και κλάψατε μέχρι που ήσασταν έτοιμοι να ανοίξετε τις πόρτες της καρδιάς 

σας σε Μένα, αληθινά σας λέω, αυτός που υπέφερε πολύ, συγχρόνως εξιλεώθηκε για τις παραβάσεις 

του και θα συγχωρεθεί. 

39 Ταλαιπωρημένες καρδιές, ηρεμήστε τον πόνο σας και ελάτε σε Μένα. Φωτιστείτε με το φως της 

συνείδησής σας και βαδίστε με χαρά στο μονοπάτι των διδασκαλιών Μου. 

40 Γίνε καλά μέσα Μου, ξέχνα τη θλίψη σου και αγάπα. Αυτός που έχει αγάπη έχει τα πάντα- αυτός 

που λέει "αγάπη" λέει τα πάντα. 

41 Αλλά όταν καταλάβετε ότι όλα όσα έχουν προέλθει από Μένα είναι τέλεια, αρμονικά και 

όμορφα, αναρωτιέστε: "Γιατί τότε τα παιδιά του Θεού ζουν καταστρέφοντας και καταστρέφοντας στον 

κόσμο;". Ποια δύναμη τους κινεί να κρίνουν λάθος και να καταστρέφουν, παρόλο που πηγάζουν από 

την καθαρή πηγή του Πατέρα; Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις και γιατί ο Θεός, με την απεριόριστη 

δύναμή Του, δεν σταμάτησε την προέλαση των ανθρώπων που καταστρέφουν την ειρήνη; Γιατί 

επιτρέπει το κακό ανάμεσα στους ανθρώπους;" 

42 Ακούστε, μαθητές: Ο άνθρωπος διαθέτει ως πνευματικά χαρίσματα την ελεύθερη βούληση και 

τη συνείδηση- όλοι έρχονται στον κόσμο προικισμένοι με αρετές και μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. 

Στο πνεύμα τους υπάρχει το φως της συνείδησης- αλλά ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του σώματος, 

αναπτύσσονται μαζί του και τα πάθη, οι κακές κλίσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αγώνα με τις αρετές. Ο 

Θεός επιτρέπει να συμβεί αυτό με αυτόν τον τρόπο, επειδή χωρίς αγώνα δεν υπάρχει αξία, και αυτό 

είναι επομένως απαραίτητο για να ανεβείτε στο πνευματικό μονοπάτι. Σε τι θα συνίστατο η αξία των 

παιδιών του Θεού αν δεν αγωνίζονταν; Τι θα κάνατε αν ζούσατε γεμάτοι ευτυχία, όπως επιθυμείτε στον 

κόσμο; Θα μπορούσατε, περιτριγυρισμένοι από ανέσεις και πλούτη, να περιμένετε πνευματική πρόοδο; 

- Θα μείνετε ακίνητοι, γιατί όπου δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει αξία. 

43 Αλλά μην το παρεξηγήσετε, γιατί όταν μιλάω για αγώνα, εννοώ αυτόν που αναπτύσσετε για να 

ξεπεράσετε τις αδυναμίες και τα πάθη σας. Αυτοί οι αγώνες είναι οι μόνοι που επιτρέπω στους 

ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στον εγωισμό τους και στις υλικές τους επιθυμίες, 

ώστε το πνεύμα, φωτισμένο από τη συνείδηση, να πάρει την πραγματική του θέση. 

44 Αυτήν την εσωτερική πάλη την εγκρίνω, αλλά όχι εκείνη που οι άνθρωποι διεξάγουν με την 

επιθυμία για αυτοεξευτελισμό, τυφλωμένοι από τη φιλοδοξία και την κακία. 

45 Οι θόρυβοι και οι βιαιοπραγίες των αδελφοκτόνων πολέμων έχουν εξαλείψει την ευαισθησία 

της ανθρώπινης καρδιάς, έχουν εμποδίσει την εκδήλωση οποιουδήποτε ανώτερου συναισθήματος, 

όπως η φιλανθρωπία και ο οίκτος. 

46 Δεν θέλω να σας πω ότι όλοι είναι έτσι, όχι, γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στους οποίους 

υπάρχει τρυφερότητα, συμπόνια και αγάπη για τους συνανθρώπους τους, που φτάνουν μέχρι και τη 

θυσία για να τους γλιτώσουν από το κακό ή να τους λυτρώσουν από κάποια δοκιμασία. Αν κάποιοι 

άνθρωποι σας δώσουν αυτή τη βοήθεια - τι δεν θα κάνει όλος ο ουράνιος Πατέρας σας για εσάς που 

είστε παιδιά Του; Τότε πώς θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι θα σας έστελνε πόνο και ερημιά; 

47 Είμαι ο ίδιος Δάσκαλος που σας μίλησε στη Δεύτερη Εποχή για το δρόμο προς την Ουράνια 

Βασιλεία- είμαι ο ίδιος Χριστός που διακηρύσσει την αλήθεια σε όλους τους αιώνες, τις αιώνιες 

διδασκαλίες που είναι αναλλοίωτες, επειδή είναι αποκαλύψεις που πηγάζουν από το Πνεύμα Μου. 
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48 Γνωρίστε σε Μένα τον Πατέρα, γιατί αληθινά σας λέω, ότι ο Χριστός είναι ένας με τον Πατέρα 

από την αιωνιότητα, πριν ακόμη υπάρξουν οι κόσμοι. Στη Δεύτερη Εποχή, αυτός ο Χριστός, που είναι 

ένα με τον Θεό, έγινε άνθρωπος στη γη με το ευλογημένο σώμα του Ιησού, και έτσι έγινε ο Υιός του 

Θεού, αλλά μόνο σε σχέση με την ανθρωπιά Του, γιατί σας λέω ξανά ότι δεν υπάρχει παρά ένας Θεός. 

49 Μερικές φορές νομίζετε ότι σας μιλάω πάρα πολύ από το πνεύμα και ξεχνάτε τις ανθρώπινες 

ανάγκες και ανησυχίες σας. Σε αυτό λέω: "Αναζητήστε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και 

τα υπόλοιπα θα σας δοθούν από πάνω. Τότε η ειρήνη, η γαλήνη, η κατανόηση, η συγχώρεση και η 

αγάπη θα έρθουν σε σας, και στο υλικό πεδίο θα έχετε τα πάντα σε αφθονία. 

50 Γνωρίζω και καταλαβαίνω όλες τις ανάγκες σας και αναλαμβάνω να ανακουφίσω όλες τις 

ανησυχίες σας σύμφωνα με το θέλημά Μου, και αν κάποιες φορές νιώσατε απογοητευμένοι επειδή δεν 

σας έδωσα αμέσως αυτό που ζητήσατε, δεν είστε λιγότερο αγαπητοί από τον Πατέρα εξαιτίας αυτού- 

συνέβη επειδή είναι τόσο ωφέλιμο για εσάς. 

51 Πολλά από τα μικρά Μου παιδιά αποδίδουν τα βάσανά τους στις αδικίες της μοίρας και 

πιστεύουν ότι έχουν ξεχαστεί από τον Πατέρα τους. Τώρα σας ρωτώ: Για ποιο σκοπό σας έχει 

χρησιμεύσει ο λόγος Μου; Πιστεύετε ότι ο Κύριος, ο Δημιουργός της ζωής, δεν έχει τη δύναμη να 

θεραπεύσει τα δεινά σας ή ότι δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε υλικό που δεν σας βοηθάει 

στην πνευματική σας άνοδο; 

52 Σας παραχωρώ μόνο ό,τι είναι για το καλό σας. Πόσα αιτήματα κάνετε που θα σας προκαλούσαν 

μόνο μειονεκτήματα ή ατυχίες αν σας τα ικανοποιούσαν. 

53 Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Θεό και ευλογεί το πεπρωμένο του ενώπιον Του δεν το 

καταριέται ποτέ, ούτε απαιτεί αυτό που δεν του παρέχεται. 

54 Όταν είναι φτωχός ή άρρωστος και η καρδιά του υποφέρει, ελπίζει με σιγουριά στο θέλημα του 

Κυρίου του. 

55 Μερικές φορές Μου λέτε: "Κύριε, αν είχα τα πάντα, αν δεν μου έλειπε τίποτα, θα 

συνεργαζόμουν στα πνευματικά Σου έργα και θα ασκούσα φιλανθρωπία". Αλλά να ξέρετε ότι ως 

άνθρωποι είστε ασταθείς και ότι όλες οι σημερινές αποφάσεις, αφού δεν έχετε τίποτα, θα άλλαζαν αν 

σας έδινα όλα όσα επιθυμείτε. 

56 Μόνο η αγάπη του Θεού για τα παιδιά Του είναι αναλλοίωτη. 

57 Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι αν σας έδινα άφθονα δώρα, θα χάνατε, γιατί γνωρίζω τις επιλογές 

και τις αδυναμίες σας. 

58 Ξέρω ότι όταν ο άνθρωπος έχει αφθονία υλικών αγαθών, απομακρύνεται από τον Θεό, επειδή 

δεν είναι ακόμη ικανός ούτε προετοιμασμένος να κατανοήσει τον Κύριό του. 

59 Συνειδητοποιήστε πόσο πολύ σας αγαπώ και μη σας ξεχνάτε καθόλου- το μόνο που δεν θέλω 

είναι να χαθείτε. 

60 Απομακρυνθείτε από τις ματαιοδοξίες του κόσμου, ελάτε σε Μένα με πεποίθηση, με αγάπη, όχι 

με πόνο. 

61 Μην απομακρύνεστε από την πίστη όταν έχετε ανάγκη- γιατί αν θα ήταν ωφέλιμο για την 

πνευματική σας ανάπτυξη να απαλλαγείτε από τη φτώχεια, θα σας έδινα τα πάντα σε αφθονία. 

62 Να θυμάστε ότι ο Πατέρας κατευθύνει το πεπρωμένο των παιδιών Του με απόλυτη δικαιοσύνη 

και τελειότητα. 

63 Είναι εποχές δοκιμασιών, πόνου και πικρίας, εποχές που η ανθρωπότητα υφίσταται τις 

συνέπειες τόσου αμοιβαίου μίσους και κακής θέλησης. 

64 Δείτε τα πεδία των μαχών όπου ακούτε μόνο τον βρυχηθμό των όπλων και τις κραυγές αγωνίας 

των τραυματιών, τα βουνά από ακρωτηριασμένα πτώματα που προηγουμένως ήταν δυνατά σώματα 

νέων ανθρώπων. Μπορείτε να τους φανταστείτε να αγκαλιάζουν για τελευταία φορά τη μητέρα, τον 

σύζυγο ή τον γιο; Ποιος μπορεί να μετρήσει τον πόνο αυτών των αποχαιρετισμών που δεν έχει πιει ο 

ίδιος αυτό το ποτήρι; 
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65 Χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιούντες γονείς, σύζυγοι και παιδιά είδαν τους αγαπημένους τους να 

ξεκινούν για τα πεδία του πολέμου, του μίσους, της εκδίκησης, εξαναγκασμένοι από την απληστία και 

την αλαζονεία μερικών ανθρώπων χωρίς φως και χωρίς αγάπη για τους συνανθρώπους τους. 

66 Αυτές οι λεγεώνες των νέων και δυναμικών ανδρών δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια 

τους, επειδή έμειναν κουρελιασμένοι στα χωράφια- αλλά ιδού, η γη, η Μητέρα Γη, πιο φιλεύσπλαχνη 

από τους άνδρες που κυβερνούν τα έθνη και νομίζουν ότι είναι κύριοι της ζωής των συνανθρώπων τους, 

άνοιξε τη μήτρα της για να τους δεχτεί και να τους σκεπάσει με αγάπη. 

67 Ιδού τα καραβάνια των ανδρών όλων των ηλικιών, των γυναικών και των παιδιών, που φεύγουν 

από την καταστροφή και αναζητούν, κουρασμένοι, ένα μέρος για καταφύγιο και ειρήνη. Τα πόδια τους 

είναι ήδη μελανιασμένα και αιμορραγούν, οι καρδιές τους δεν αντιστέκονται πια στον πόνο, αλλά στα 

βάθη της ύπαρξής τους παραμένει μια σπίθα ελπίδας. 

68 προσευχηθείτε, άνθρωποι, προσευχηθείτε γι' αυτούς και η τρυφερότητά Μου, ενωμένη με τις 

σκέψεις σας, θα κατέβει πάνω τους για να τους προστατεύσει και να τους σκεπάσει με τον μανδύα της 

αγάπης Μου. 

69 Σκεφτείτε την αιτία των αδελφοκτόνων πολέμων, καθώς και την καταστροφή που προκαλούν, 

και θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είστε τόσο δυστυχισμένοι όσο νομίζετε. Τότε οι θρήνοι σας θα 

σταματήσουν, και δεν θα Μου λέτε πια: "Κύριε, είμαι ο πιο δυστυχισμένος στη γη- μήπως επειδή με 

ξέχασες;" 

70 Δείτε πώς ο πόλεμος καταστρέφει τα πάντα! 

71 Ιδού αυτοί οι ηλικιωμένοι γονείς που περιμένουν την επιστροφή των αγαπημένων συγγενών- η 

πείνα πάλλεται στις πύλες τους και η μοναξιά είναι ο σύντροφός τους. 

72 Όσοι είχαν αρκετή δύναμη για να περπατήσουν διέφυγαν- οι ανάπηροι έπρεπε να μείνουν και 

να υπομείνουν ό,τι τους συνέβαινε. Οι ζοφερές σκέψεις τους φωτίστηκαν μόνο όταν Με παρακάλεσαν 

στην προσευχή τους: "Κύριε, μη με αφήσεις". 

73 Μόνο εγώ γνωρίζω τον πόνο που κρύβουν οι μητέρες που εγκαταλείπονται από την κακία των 

ανθρώπων. 

74 Είμαι ο μόνος που τους λέει μέσα στη σιωπή και τη μοναξιά της ζωής τους ότι δεν είναι 

εγκαταλελειμμένοι στη Βασιλεία Μου. 

75 Προσευχηθείτε, λαέ Μου, και σκεφτείτε την αλαζονεία και τη φιλοδοξία που βλασταίνουν στα 

μυαλά των ανθρώπων που έχουν προκαλέσει καταστροφή, απελπισία και θάνατο σε άλλους που δεν 

φταίνε. 

76 Αφού μελετήσατε τα λόγια Μου, εξακολουθείτε να πιστεύετε, λαέ Μου, ότι είστε οι πιο 

δυστυχισμένοι στη γη; Μου απαντάτε: "Όχι, Δάσκαλε, κάναμε λάθος γιατί είχαμε ξεχάσει τους άλλους 

και σκεφτόμασταν μόνο τον εαυτό μας, νομίζοντας ότι ο αγώνας για το καθημερινό ψωμί ήταν το πιο 

πικρό ποτήρι που έπρεπε να πιούμε". 

77 Σε αυτό σας λέω ότι πρέπει να αισθάνεστε πλούσιοι επειδή ακούτε τον Θείο Λόγο που σας 

θρέφει και σας ενδυναμώνει, και απολαμβάνετε ακόμα λίγη ειρήνη. 

78 Μπορείτε ακόμα να υπολογίζετε σε μερικές ημέρες ανάπαυσης, αλλά και αυτή η γωνιά της γης 

θα ταρακουνηθεί από τον πόνο- έτσι δεν θα μείνει κανένα μέρος σε αυτόν τον κόσμο που να μην έχει 

καθαριστεί. 

79 Όλα όσα σας είπε ο απόστολός μου Ιωάννης γίνονται τώρα αληθινά λέξη προς λέξη και γεγονός 

προς γεγονός. 

80 Όλα αυτά τα σημάδια, οι δοκιμασίες και τα προβλήματα που υφίσταται η ανθρωπότητα είναι η 

πιο απτή απόδειξη ότι μια εποχή τελειώνει τώρα για να δώσει τη θέση της σε μια νέα. Δεν είναι η πρώτη 

φορά που σας συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, αλλά αν Με καταλαβαίνατε και ήσασταν προετοιμασμένοι, 

θα κάνατε αυτό το μεταβατικό βήμα με ηρεμία, χωρίς να ταράζεστε. 

81 Πλησιάζετε τώρα στα μέσα του αιώνα και έχετε βιώσει πολλά. Ποιες εκπλήξεις, γεγονότα και 

δοκιμασίες σας περιμένουν στο μισό αιώνα που έρχεται; 
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82 Σας λέω μόνο αυτό που είπα στους αποστόλους Μου της Δεύτερης Εποχής πολλές φορές: 

"Προσέχετε και προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό!" 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

75 

Οδηγία 10  
1 Απαντήστε στα ερωτήματα της συνείδησής σας αυτή την ευλογημένη ώρα, γιατί είναι ώρα 

κρίσης. 

2 Βρίσκεστε ενώπιον του δικαστή σας, γιατί είναι απαραίτητο να σας αγγίξω για μια στιγμή με τη 

δικαιοσύνη Μου- αλλά αληθινά σας λέω, η κρίση Μου είναι στοργική και δίκαιη. 

3 Σας δίνω μεγάλες αποδείξεις όλο τον καιρό που κατοικώ ανάμεσά σας. Γιατί δεν Με πιστεύετε 

όλοι σας; Θέλετε να σας εγκαταλείψω στην ιδιοτροπία της ανθρώπινης κακίας; - Μην ξεστρατίζετε 

στους δρόμους του κόσμου. Ελάτε σε Μένα, Εγώ είμαι ο δρόμος που σας οδηγεί στην αληθινή ευτυχία. 

4 Έχω αναθέσει στο έθνος σας μια αποστολή ειρήνης και όχι πολέμου.Καταλάβετε ότι ο θείος 

Λόγος Μου αντηχεί σε αυτό, με τον οποίο σας αποκάλυψα ότι η Νέα Ιερουσαλήμ βρίσκεται στην 

Πνευματική Κοιλάδα- και σε αυτήν (τη Νέα Ιερουσαλήμ) πρέπει να εισέλθουν όλα τα πνεύματα μέσω 

της πνευματικής ανώτερης ανάπτυξης και να γίνουν κάτοικοί της. 

5 Ακόμα και σήμερα Μου δείχνετε τις σιταποθήκες σας με λίγο σπόρο, και αυτό γιατί δεν 

χρησιμοποιείτε τα χωράφια που σταδιακά σας παρέχω. Τα αδέλφια σας πεθαίνουν μπροστά στα μάτια 

σας και εσείς μένετε ανέγγιχτοι. 

6 Δεν σκέφτεστε ότι με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτετε τον Νόμο Μου; Ξέρετε πολύ καλά ότι εσείς 

είστε αυτοί που πριν από πολύ καιρό κάνατε μια διαθήκη μαζί Μου, μια διαθήκη που παρέμεινε 

γραμμένη στο βιβλίο της ζωής. 

7 Η καρδιά σας ομολογεί ότι είστε ακόμα σαν απελπισμένοι στρατιώτες. 

8 Ακούστε Με, άνθρωποι, γιατί οι δοκιμασίες θα έρθουν και θα σας αφυπνίσουν και θα σας 

δώσουν το ατσάλι που σας λείπει. 

9 Είναι απαραίτητο η πίστη και η γνώση σας να γίνουν μεγάλες, ώστε να καταλάβετε ότι σε αυτή 

τη ζωή πρέπει να είστε οι φύλακες της ειρήνης μέσω των σκέψεων και των προσευχών σας. 

10 Μια νέα χρονιά αρχίζει για σας, για την οποία θα μου δώσετε λογαριασμό. Σας δίνω αυτόν τον 

χρόνο για την προετοιμασία σας και για τον αγώνα σας. 

11 Όταν προετοιμαστείτε, δεν θα κλαίτε ούτε θα νιώθετε πόνο στην καρδιά σας. Ωστόσο, μην 

προκαλείτε τη δικαιοσύνη Μου με ανυπακοή, γιατί τότε σίγουρα θα πρέπει να πιείτε το ποτήρι της 

πικρίας. 

12 Γίνετε εργάτες Μου, γιατί τα χωράφια περιμένουν τον σπόρο της αγάπης σας. Ο Ηλίας, ο 

ακούραστος Ποιμένας, έχει ήδη προετοιμάσει τα μονοπάτια και τα χωράφια, ώστε να πάρετε τα 

εργαλεία σας και να αρχίσετε να δουλεύετε τα χωράφια. 

13 Η δουλειά σας είναι πολύ λεπτή, αλλά δεν θα είναι ούτε δύσκολη ούτε κουραστική. Μπροστά 

στον λευκό-καυτό ήλιο της δικαιοσύνης Μου, ο μητρικός μανδύας της Μαρίας θα είναι πάντα 

τοποθετημένος σαν ένα ευεργετικό σύννεφο, παρέχοντάς σας την ουράνια προστασία του, ενώ η φωνή 

Μου, σαν το κελάηδισμα και το γουργουρητό των πουλιών, θα σας ευχαριστεί για να κάνει το έργο σας 

ευχάριστο. 

14 Αγαπημένοι μαθητές, η φωνή Μου σας έχει μιλήσει ακούραστα στην Τρίτη Εποχή, ο Λόγος Μου 

έχει εμφανιστεί σαν ένας λαμπερός φάρος που δείχνει το δρόμο στους χαμένους ναυαγούς. 

15 Σας έδωσα πνευματική δύναμη με τη διδασκαλία Μου, όχι μόνο για να αντέξετε τις αντιξοότητες 

αυτού του κόσμου, αλλά και για να ολοκληρώσετε το πνευματικό έργο που έχετε αναλάβει σε αυτή την 

εποχή. 

16 Δεν θα σας υποδεχτούν όλοι με ανοιχτές αγκάλες όταν διαδώσετε τη Διδασκαλία Μου- κάποιοι 

θα στήσουν παγίδες για να σας ρίξουν. 

17 Η μάχη θα ξεσπάσει- γιατί όπως υπάρχουν εκείνοι που έχουν τη δύναμη να κάνουν το καλό, έτσι 

υπάρχουν και εκείνοι που έχουν τη δύναμη να κάνουν το κακό. 

18 Σας εξαγνίζω και σας προετοιμάζω πνευματικά και σωματικά, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε 

την έμπνευση του Πατέρα και αργότερα να τη μεταφέρετε στους αδελφούς σας με την ίδια καθαρότητα 

με την οποία σας την παρέδωσα. 
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19 Θα αποδείξετε ότι αυτή η διδασκαλία δεν είναι θεωρία, ότι δεν είναι παρμένη από τα βιβλία, ότι 

περιέχει στην αλήθεια της το μήνυμα του Αγίου Πνεύματος. 

20 Σας προετοιμάζω, γιατί η ζωή στη γη θα αλλάζει κάθε μέρα, και ό,τι είναι "ειρήνη" σήμερα θα 

είναι πόλεμος αύριο- ό,τι φαίνεται στους ανθρώπους ως "φως" σήμερα θα τους κάνει να 

παραστρατήσουν αύριο. Η ανθρωπότητα ετοιμάζει τα πολλά όπλα της για τη μάχη- εσείς κρατάτε τα 

δικά σας έτοιμα. 

21 Με την προσευχή και την πρακτική της Διδασκαλίας Μου, οι άνθρωποι θα βρουν το φως. 

Ενεργώντας σύμφωνα με το Νόμο Μου, οι νέοι στρατιώτες Μου θα βρουν τη δύναμη, και όταν έρθουν 

οι μέρες του πόνου, θα ενωθείτε για να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας και να προσεύχεστε για όλους. 

22 Ο νόμος μου θα είναι η κιβωτός της σωτηρίας σ' αυτόν τον καιρό. Στην πραγματικότητα, σας 

λέω: Όταν τα νερά του Κατακλυσμού εξαπολυθούν από την κακία, τον πόνο και τη δυστυχία, οι 

άνθρωποι των άλλων εθνών θα έρθουν σε μακρά συρμούς σε αυτή τη γη, προσελκύονται από την 

πνευματικότητα, τη φιλοξενία και την ειρήνη της- και όταν θα έχουν γνωρίσει αυτή την αποκάλυψη και 

θα πιστέψουν σε αυτό που έχω μιλήσει ως το Άγιο Πνεύμα κατά τη νέα μου έλευση, θα τους 

αποκαλέσω επίσης "Ισραηλίτες σύμφωνα με το Πνεύμα". Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη θα είναι οι 

απεσταλμένοι Μου, τους οποίους θα στείλω πίσω στα έθνη τους για να μεταφέρουν στους αδελφούς 

τους το θείο μήνυμα του Λόγου Μου. Ωστόσο, δεν θα έρθουν όλοι σε αυτό το έθνος για να γνωρίσουν 

τη Διδασκαλία που σας έφερα, διότι πολλοί θα τη λάβουν πνευματικά. 

23 Τότε θα δείτε πώς πολλοί που δεν Με έχουν ακούσει ποτέ, όπως οι μεγάλοι απόστολοι, θα 

σηκωθούν γεμάτοι πίστη, αγάπη και ζήλο, αγνοώντας φόβους και προκαταλήψεις που δεν μπορέσατε 

να ξεπεράσετε, και θα εισέλθουν όπου ανοίγει μια πόρτα για να μαρτυρήσουν το Λόγο Μου. Δεν θα 

φοβούνται τις αιρέσεις και τις θρησκείες, διότι αντί να τις θεωρούν εχθρούς, θα τις θεωρούν αδελφούς. 

24 Μην βλέπετε κανέναν σε αυτό το μονοπάτι ως ξένο, δεχτείτε τους αδελφούς σας με ανοιχτές 

καρδιές και δώστε τους τις οδηγίες που σας έδωσα. 

25 Αργότερα, όταν οι απεσταλμένοι Μου θα έχουν διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο, θα νιώθουν 

όλοι ενωμένοι στην αποστολή τους. 

26 Ο "εργάτης" θα καλλιεργήσει τη γη, θα τραβήξει το αυλάκι και θα βάλει εκεί τον σπόρο του, με 

πίστη και λαχτάρα για να θερίσει πλούσια σοδειά. Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: να θυμάστε πάντα να 

επιλέγετε το κατάλληλο έδαφος, ώστε ο σπόρος να μην αποτύχει. Θα θερίζετε πάντα καρπούς που 

αντιστοιχούν στην αγάπη με την οποία τους καλλιεργήσατε. 

27 Όλοι σας θα μπορέσετε να γίνετε "εργάτες στα χωράφια Μου", αλλά είναι απαραίτητο να 

αισθανθείτε και να κατανοήσετε αυτό το καθήκον εκ των προτέρων. 

28 Το έργο αυτό συνίσταται στην αφαίρεση του σκοτεινού επιδέσμου από τους αδαείς και τους 

φανατικούς, διδάσκοντάς τους ότι είμαι ο Ένας Θεός τον οποίο όλοι πρέπει να υπηρετούν. Σας 

προετοιμάζω για να δείξετε τον εαυτό σας ως παράδειγμα στους άλλους, αφού μπορέσατε να ανοίξετε 

τα μάτια σας στο Φως και να ομολογήσετε ταπεινά ότι ήσασταν αδαείς. 

29 Μέσω εσάς θα σπείρω τον σπόρο Μου και αργότερα θα θερίσω τους καρπούς της εκπλήρωσης 

του Νόμου Μου. Οι αδελφοί σας θα σας ρωτήσουν πώς λάβατε αυτή τη Διδασκαλία, ποια ήταν η φύση 

των εκδηλώσεών Μου και γιατί ακολουθείτε αυτό το μονοπάτι- και σε κάθε ερώτηση θα απαντήσετε με 

απόλυτη αλήθεια. Γιατί αν δεν ξέρετε πώς να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας με την αλήθεια, δεν θα 

είστε δυνατοί και θα στέκεστε ως ηττημένοι- τότε ο σπόρος δεν θα μπορέσει να βλαστήσει. 

30 Δεν θέλω να μην είστε σε θέση να θερίσετε σοδειά στο τέλος της μάχης, αφού απομακρυνθείτε 

από τους πειρασμούς του κόσμου για να Με ακούσετε και να αποκληθείτε μαθητές Μου. Δεν θα ήταν 

δίκαιο να θερίσετε απογοήτευση και πικρία απλώς και μόνο επειδή δεν έχετε μάθει εγκαίρως να 

υπερασπίζεστε το Έργο Μου μελετώντας και κατανοώντας το, ώστε να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε 

τις δοκιμασίες. 

31 Η διδασκαλία μου είναι μια ενιαία διδασκαλία, η οποία μεταδίδεται με σοφία σε πολλές 

μορφές, ώστε να μπορείτε να την καταλάβετε, και στην οποία δεν έχετε να προσθέσετε τίποτα. Και 
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παρόλο που είναι νόμος, δεν θέλω να σας τον επιβάλλω, γιατί θα πέσετε σε υποκρισία- θα επιδεικνύετε 

εκπλήρωση, ενώ οι πράξεις σας θα παραβιάζουν τον νόμο Μου. 

32 Έχω τοποθετήσει τη συνείδηση στην ύπαρξή σας, ώστε να είναι οδηγός σε όλους τους δρόμους 

σας, αφού η συνείδηση είναι ικανή να διακρίνει το καλό από το κακό και το δίκαιο από το άδικο. Με 

αυτό το φως δεν θα εξαπατηθείτε ούτε θα μπορείτε να αποκαλείστε αδαείς. Πώς θα μπορούσε ο 

πνευματιστής να εξαπατήσει τον πλησίον του ή να προσπαθήσει να εξαπατήσει τον εαυτό του αν 

γνώριζε την αλήθεια; 

33 Στη Δεύτερη Εποχή, ένας πλούσιος νέος πλησίασε τον Ιησού και Του είπε: "Δάσκαλε, πιστεύω ότι 

αξίζω τη βασιλεία που υπόσχεσαι, γιατί ενεργώ σύμφωνα με τη διδασκαλία σου". Ο Ιησούς τον ρώτησε: 

"Εκπληρώνεις τον νόμο;" Και ο νεαρός απάντησε: "Ναι, Κύριε, νηστεύω, φέρομαι καλά στους αδελφούς 

μου, δεν κάνω κακό σε κανέναν και δίνω μέρος της περιουσίας μου για τη στήριξη του ναού". Τότε ο 

Ιησούς του είπε: "Αν θέλεις να με ακολουθήσεις, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και ακολούθησέ με". - 

Αλλά ήταν τόσα πολλά αυτά που κατείχε ο νέος που δεν ήθελε να εγκαταλείψει τα πλούτη του και 

προτίμησε να αποχωριστεί τον εαυτό του από τον Κύριο. Σκέφτηκε να εκπληρώσει και εξαπάτησε τον 

εαυτό του. 

34 Πόσες φορές σας το έχω πει: εξασκήστε την ενεργό αγάπη προς τον πλησίον, αφήστε αυτή την 

αρετή να γίνει εμφανής, αλλά μην τη φοράτε για επίδειξη, διότι τότε δεν θα είναι πλέον ανιδιοτελής 

βοήθεια και θα εξαπατάτε τον εαυτό σας. 

35 Μαθητές, αν δεν θέλετε να υποκύψετε σε λάθη στην πρακτική της Διδασκαλίας Μου, εξετάστε 

τις πράξεις σας με τη βοήθεια της συνείδησής σας- αν σας κατηγορεί, ερευνήστε τον εαυτό σας από τα 

κάτω προς τα πάνω, βρείτε το λάθος και διορθώστε το. Η συνείδησή σας είναι ένας καθρέφτης στον 

οποίο μπορείτε να δείτε αν είστε ειλικρινείς ή όχι. 

36 Ο πνευματιστής θα αναγνωρίζεται από τις πράξεις του, οι οποίες, για να είναι καθαρές, πρέπει 

να υπαγορεύονται από τη συνείδηση. Όποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, θα αισθάνεται δικαιωμένος 

στο πνεύμα του να αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή Μου. 

37 Ποιος θα μπορέσει να Με εξαπατήσει; - Κανείς. Αλλά δεν σας κρίνω από αυτό που κάνετε, αλλά 

από την πρόθεση με την οποία το κάνετε. Είμαι στη συνείδησή σας και πέρα από αυτήν. Νομίζετε ότι 

δεν μπορώ να γνωρίζω τις πράξεις σας και την πρόθεσή τους; 

38 Ετοιμαστείτε για μάχη, για να μην παρεξηγηθεί ο λαός Μου εξαιτίας των κακών σας πράξεων, 

γιατί συχνά η αναγνώριση ή μη της Διδασκαλίας Μου θα εξαρτάται από εσάς. Ωστόσο, σας ρωτώ: Τι θα 

μπορέσει να επισκιάσει τον Λόγο Μου, αφού είναι η ίδια η Αλήθεια, αφού είναι η καθαρότητα και η 

τελειότητα; - Τίποτα. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης εκπλήρωσης μπορεί κάλλιστα να χάσετε ευκαιρίες να 

κερδίσετε αξία και να ανεβάσετε το ηθικό σας. 

39 Αν κάποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια Μου, είναι επειδή δεν ήρθε να πιει από την πηγή της 

σοφίας, που είναι ο Λόγος Μου και που ξεχειλίζει τα κρυστάλλινα νερά της για κάθε διψασμένο. 

40 Η αλήθεια που αποκάλυψα στους "πρώτους", στους πατριάρχες, στους προφήτες και στους 

δίκαιους, είναι η ίδια που σας παρουσιάζω σήμερα, διότι η Διδασκαλία Μου, την οποία λαμβάνετε 

σήμερα, είναι ο Νόμος όλων των εποχών. Σας διδάσκω μόνο τον τρόπο, ώστε να συνεχίσετε το ταξίδι 

της ζωής σας προς τον στόχο. 

41 Μαθητές, εδώ είναι ο Λόγος Μου, στον οποίο θα βρίσκετε πάντα την αλήθεια Μου- ωστόσο, αν 

δώσετε λανθασμένες ή περίπλοκες ερμηνείες, αν αλλάξετε τη Διδασκαλία Μου ή αν την παρουσιάσετε 

συγκεχυμένα σε όσους την έχουν ανάγκη, θα θερίσετε κακή σοδειά. 

42 Προσέξτε πώς μεταδίδετε τη διδασκαλία Μου και πώς μιλάτε γι' αυτήν, γιατί είστε υπεύθυνοι 

για μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. 

43 Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του σπόρου, εσείς είστε οι εργάτες, φροντίστε να βλαστήσει, να ανθίσει 

και να καρποφορήσει όπως σας δίδαξα. 

44 Ωστόσο, μην αισθάνεστε σαν υπηρέτες ή σκλάβοι. Αισθανθείτε ελεύθεροι να αγαπήσετε και να 

εργαστείτε μέσα στο Έργο Μου. Εγώ είμαι το φως που φωτίζει τα μονοπάτια και εσείς οι 

περιπλανώμενοι που επιλέγετε το μονοπάτι. 
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45 Αν κάποιος περπατάει σαν τυφλός και δεν βλέπει αυτό το φως, αν κάποιος είναι νωθρός και γι' 

αυτό δεν το βρίσκει, αν κάποιος απομακρύνεται από το μονοπάτι, μην κατηγορείτε Εμένα- γιατί όπου κι 

αν βρίσκεστε, θα σας μιλάω με διάφορες μορφές. Αναγνωρίστε ότι αυτός που θέλει να Με βρει πρέπει 

να καταβάλει προσπάθεια. 

46 Ο λόγος μου μπαίνει στην καρδιά σας όπως το σιτάρι στο γόνιμο έδαφος, και όταν τον λάβετε 

πρέπει να τον κάνετε να ανθίσει και να πολλαπλασιαστεί. 

47 Μελετήστε αυτή τη λέξη για να μάθετε το περιεχόμενό της και ενεργήστε με βάση αυτήν για να 

συνειδητοποιήσετε την αξία της- και μην κρατάτε τη γνώση που αποκτάτε μέσω της μελέτης μόνο για 

τον εαυτό σας, κάντε την γνωστή στην ανθρωπότητα. Θα δείτε με χαρά ότι γίνεται καλά δεκτό από τους 

αδελφούς σας και θα τους δείτε να αφυπνίζονται στην αγάπη και την πίστη. 

48 Μετά από αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι θα έρθουν σε σας αναζητώντας τη Διδασκαλία Μου, 

και χωρίς να έχουν ακούσει το Λόγο Μου να μεταδίδεται μέσω των "φερέφωνων", θα γνωρίζουν ότι έχω 

έρθει για άλλη μια φορά, και θα έχουν τη βεβαιότητα ότι έχω μιλήσει στην ανθρωπότητα με αυτή τη 

μορφή. 

49 Θα έρθει η στιγμή που ο Λόγος Μου θα διαδοθεί σε όλα τα έθνη, και οι εντολές Μου που θα 

δοθούν εκείνη την εποχή θα αποκτήσουν ζωή και δύναμη σε όλους τους αιώνες. Όποιος 

προετοιμάζεται, θα νιώσει την παρουσία Μου στο πνεύμα του, και τελικά ο άνθρωπος θα υπακούσει 

στο νόμο Μου. Η ελεύθερη βούληση θα γίνει σωστά κατανοητή από αυτόν, και θα εκτελεί δίκαια έργα 

στο πλαίσιο του Θείου Νόμου Μου. 

50 Για άλλη μια φορά σας αφήνω το μονοπάτι για να Με ακολουθήσετε. Όταν ξεκινάτε να 

αναζητήσετε ανθρώπους για να μεταφέρετε τα καλά νέα, μην τους παρακαλάτε να σας ακούσουν. 

Εκτελέστε το έργο σας με αξιοπρέπεια, και όσοι σας πιστέψουν θα είναι εκείνοι που έχω επιλέξει να 

τους κάνω μαθητές Μου. - Θα κυκλοφορούν φήμες ότι ο Δάσκαλος έχει επιστρέψει για να καλέσει τους 

νέους αποστόλους Του, και εσείς θα γίνετε μάρτυρες αυτών των εκδηλώσεων, αποκαλύπτοντάς τους ότι 

κι εσείς έχετε επιστρέψει στη γη, εσείς που ήσασταν μαζί Μου στη Δεύτερη Εποχή και ακούσατε το λόγο 

Μου στη Γαλιλαία και την Ιουδαία. Αν όμως σας αμφισβητούν, πείτε τους να σκεφτούν τα λόγια Μου 

και τις προφητείες που δόθηκαν στους αποστόλους Μου, τότε θα καταλάβουν ότι αυτή είναι η αλήθεια. 

51 Σε εσάς που Με ακούτε, δίνω το Λόγο Μου μέσω της μεσολάβησης των φορέων της 

φωνής.Αργότερα, θα έρθουν άλλες γενιές που θα μελετήσουν όλα όσα έχω πει και τα οποία θα 

διατηρηθούν σε έντυπη μορφή και θα γεμίσουν παχείς τόμους. 

52 Είμαι η Ζωή και σας ζωντανεύω κάθε στιγμή- αλλά πρέπει να παλέψω με τις ιδέες και τις 

σκέψεις σας. Τα έργα σας σας φέρνουν πόνο και θάνατο, και δεν ξέρετε πώς να Με αναζητήσετε για να 

γίνετε δυνατοί στο καλό. Γιατί δεν έρχεστε σε Μένα; Ποιος Με έχει επικαλεστεί και δεν ένιωσε την 

Παρουσία Μου; Πόσο πολύ σας αγαπώ και πάντα σας αγαπούσα! Πριν ακόμη σε δημιουργήσω, σε 

αγάπησα μέσα Μου, και από τη στιγμή που βγήκες από το Πνεύμα Μου, έλαβες τα δώρα Μου και τις 

εντολές Μου για πάντα. 

53 Η γη πάνω στην οποία περπατάτε σήμερα δεν είναι η αιώνια πατρίδα σας, δεν είναι η γη της 

υπόσχεσης- γι' αυτό, λαχταράτε πάντα για μια άλλη, ανώτερη ζωή, αγωνίζεστε για 

Η τελειότητα, γιατί σας έρχεται ως αιώνια κληρονομιά- είναι η κατάσταση ανύψωσης στην οποία θα 

φτάσει το πνεύμα σας μετά από μεγάλους αγώνες. Μην ικανοποιείστε με τα επίγεια αγαθά, γιατί ξέρετε 

ότι προορίζεστε να γνωρίσετε την τέλεια πνευματική ζωή, με όλες τις χάρες και τις ομορφιές της. 

54 Μην περιμένετε από τους αδελφούς σας να ανανεωθούν μόνο μέσω του Θείου Έργου Μου, 

χωρίς να έχουν αγωνιστεί γι' αυτό. Το καθήκον σας είναι να εργαστείτε για να οικοδομήσετε τα θεμέλια 

μιας νέας ανθρωπότητας που αγαπά και υπακούει στο Νόμο Μου. Γι' αυτό, η προσευχή είναι το 

καλύτερο όπλο σας. 

55 Μιλάω στο μυαλό και στις καρδιές όλων των ανθρώπων, τους φροντίζω, και θα έρθει ο καιρός 

που θα μπορέσουν να ενωθούν μαζί Μου πνεύμα με πνεύμα, και τότε δεν θα υπάρχουν μυστικά μεταξύ 

του Πατέρα και του Υιού. Προετοιμαστείτε για εκείνη τη στιγμή που δεν θα κάνω πλέον τον εαυτό Μου 

γνωστό μέσω του ανθρώπινου νου. 
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56 Γράψτε το Λόγο Μου για τις επερχόμενες γενιές και προσέξτε να μην εκτελείτε σωστά τις 

εντολές Μου. Δεν θέλω οι νέοι μαθητές Μου, εκείνοι που θα γνωρίσουν τον Λόγο Μου μόνο μέσα από 

τις Γραφές, να βρουν ατέλειες στη Διδασκαλία Μου ως αποτέλεσμα της έλλειψης προετοιμασίας σας. 

Είναι θέλημά Μου όλο το περιεχόμενο και η αλήθεια του Έργου Μου να περιέχονται σε αυτές τις 

σελίδες. Σε αυτό το βιβλίο που σας εμπιστεύτηκα, έχω ενώσει το Λόγο Μου που αποκαλύφθηκε σε τρεις 

χρόνους, και όλα όσα παρέμειναν κρυμμένα ή καλυμμένα από μυστήριο θα τα καταλάβετε όταν 

ενωθείτε από πνεύμα σε πνεύμα με τη Θεότητά Μου. 

57 Αλήθεια σας λέω, αν πιστεύετε ότι η εκδήλωσή Μου σε αυτή την εποχή δεν είναι ένα γεγονός 

και ότι με την εξαφάνισή σας το Έργο Μου θα τελειώσει, δεν έχετε ιδέα για το εύρος του, ούτε έχετε δει 

το φως της Έκτης Σφραγίδας που φωτίζει και ζωντανεύει όλα τα κτιστά πράγματα και σηματοδοτεί ένα 

νέο στάδιο για την τελείωση του πνεύματος. 

58 Αν βλέπατε την ταπεινότητα του πνεύματός σας ακούγοντας το Λόγο Μου, η "ύλη" σας θα 

ενωνόταν με την ίδια και θα σχημάτιζε μια ενιαία θέληση- αλλά το κέλυφος του σώματος αποτελεί 

εμπόδιο στην πνευματική σας πρόοδο. Δείτε σ' αυτό τον αγώνα και σ' αυτό τα απαραίτητα προσόντα 

για την πνευματική σας άνοδο. 

59 Όταν νιώθετε κατάθλιψη από τις δοκιμασίες της ζωής, προσκολληθείτε σε Μένα και θα είστε 

δυνατοί, και κανείς δεν θα καταστρέψει την ειρήνη σας ούτε θα σας στερήσει την κληρονομιά σας. 

60 Θέλω να σας βλέπω πάντα να καίγεστε από την αγάπη σας, ώστε να μην είστε σαν τους τάφους, 

που είναι καυτοί μόνο όσο ο ήλιος στέλνει τις ακτίνες του, και δροσεροί πάλι προς το βράδυ, όταν 

κρύβονται. 

61 Μη συγκινείστε απλώς όταν ακούτε το Λόγο Μου, αλλά αγαπήστε Με και αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον πάντα, όπως σας αγαπώ. 

62 Σε ευγνώμονες καρδιές έχω ακούσει αυτή την προσευχή: "Κύριε, ακούραστα μας χορηγείς τόσα 

πολλά αγαθά". Σας λέω όμως: Είμαι ο Πατέρας σας και βλέπω την ανάγκη σας. Πώς θα έπρεπε το 

Πνεύμα Μου να μη συγκινηθεί στην προσευχή σας; Σας παρηγόρησα στη μοναξιά της κρεβατοκάμαράς 

σας και σας φώτισα ώστε η πνευματική σας προσευχή να είναι χρήσιμη. 

63 Αφήνω ένα αναμνηστικό βιβλίο στις καρδιές των μαθητών Μου, ώστε μετά το 1950, όταν ο 

Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πια από τον ανθρώπινο νου, αυτοί θα είναι που θα μεταφέρουν το 

μήνυμά Μου στην ανθρωπότητα. 

64 Πόσες διδασκαλίες έχετε ακούσει και διδαχθεί σε αυτούς τους αφανείς οίκους προσευχής, όπου 

ο Λόγος Μου γίνεται γνωστός, παρόλο που δεν υπάρχουν τελετές, βωμοί ή εικόνες σε αυτούς- εδώ δεν 

νιώθατε πλέον κενό στις καρδιές σας. 

65 Μακάριοι είστε εσείς που Με ακούσατε με πραότητα και ταπεινότητα, γιατί αύριο θα 

καταπλήξετε τα πλήθη με το βαθύ νόημα του λόγου σας. 

66 Μαθητές, τώρα είναι η ώρα να συνειδητοποιήσετε το μεγαλείο και την καθαρότητα του Έργου 

Μου, έτσι ώστε όταν το διακηρύξετε στο μέλλον, οι πράξεις σας να είναι σύμφωνες με τη Διδασκαλία 

Μου. 

67 Πλήθη πλησιάζουν αυτόν τον λαό- να είστε εξοπλισμένοι- δεν θέλω να σας εκπλήξουν με 

ανέντιμη δραστηριότητα, γιατί μπορεί να πουν: "Αυτοί είναι οι νέοι μαθητές του Κυρίου;" 

68 Αφού σας έχω μιλήσει τόσα πολλά, δεν θέλω να βρουν την αποθήκη σας άδεια από καλά έργα. 

69 Αύριο θα εξεταστείτε και θα δοκιμαστείτε από ανθρώπους που επιθυμούν να σας δουν να 

αποδυναμώνεστε για να σας κατηγορήσουν και να αρνηθούν την αλήθεια μου. 

70 Μην περιμένετε ότι ο Λόγος Μου γραμμένος σε βιβλία θα κάνει μόνος του το θαύμα της 

μεταστροφής της ανθρωπότητας.Είναι απαραίτητο να ξεσηκωθούν μεγάλοι στρατιώτες του Σκοπού 

Μου για να σφραγίσουν και να επιβεβαιώσουν την Αλήθειά Μου με όπλα την πίστη, το θάρρος και την 

αγάπη τους. 

71 Δεν θα χρειάζεται να ρωτάτε αν ο δρόμος είναι ελεύθερος ή όχι, ούτε θα χρειάζεται να ψάχνετε 

τα πλήθη, γιατί θα αναλάβω να βάλω τους άπορους στο δρόμο σας. 



U 10 

80 

72 Είναι απαραίτητο να αναδυθούν άνθρωποι ανάμεσα στην ανθρωπότητα που αναγνωρίζουν το 

μεγαλείο του Νόμου Μου και να προκαλέσουν την αναγνώρισή του. 

73 Εσείς που Με ακούσατε αυτή την εποχή - γίνετε σπουδαίοι μέσω της ταπεινοφροσύνης, μέσω 

του Λόγου Μου, μέσω της αρετής σας και της καλής εκπλήρωσης του Νόμου Μου! Ωστόσο, μη νομίζετε 

ότι θα είστε ο μεγαλύτερος ανάμεσα στην ανθρωπότητα επειδή Με ακούσατε. Πόσοι που στέκονται 

μακριά από τη Διδασκαλία Μου, την ημέρα που θα σας ακούσουν, η μαρτυρία σας θα είναι αρκετή για 

να επιτελέσει μεγαλύτερα έργα από τα δικά σας. 

Θα χαίρεστε πολύ γι' αυτό, γιατί αυτά τα έργα θα είναι ο καρπός της εκπλήρωσής σας. 

74 Τώρα σας δυναμώνω και κλείνω τις πληγές που σας προκαλούσε η ανθρωπότητα, ώστε να έχετε 

το απαραίτητο ατσάλι όταν αρχίσει η μάχη. 

75 Να γνωρίζετε ότι το φως της Έκτης Σφραγίδας σας φωτίζει, το Έκτο Κηροπήγιο φωτίζει την 

ανθρωπότητα- αλλά παρόλο που όλοι φωτίζονται από αυτό το φως, κάποιοι συνειδητοποιούν ότι ζουν 

σε μια εποχή με νόημα, ενώ άλλοι αφήνουν όλες τις διδασκαλίες να περάσουν απαρατήρητες. 

76 Γιατί, αφού όλοι έχετε δημιουργηθεί ίσοι, δεν έχετε όλοι πίστη; - Λόγω της ελεύθερης βούλησής 

σας και της διαφορετικής ανάπτυξης του πνεύματός σας. Επομένως, ενώ κάποιοι ελπίζουν ότι ένα 

ανώτερο φως και μια ανώτερη δύναμη θα τους καθοδηγήσει, άλλοι εμπιστεύονται αυτό που πιστεύουν 

ότι είναι οι δικές τους δυνάμεις, και όταν δεν τις έχουν, αισθάνονται χαμένοι. 

77 Πριν από πολύ καιρό το πνεύμα σας αναδύθηκε από εμένα- ωστόσο, δεν έχουν προχωρήσει 

όλοι με τον ίδιο τρόπο στον πνευματικό δρόμο της ανάπτυξης. 

78 Όλα τα πεπρωμένα είναι διαφορετικά, ακόμη και αν σας οδηγούν στον ίδιο στόχο. Σε μερικούς 

επιφυλάσσονται αυτές οι δοκιμασίες, σε άλλους εκείνες. Ένα πλάσμα περνάει από ένα μονοπάτι, ένα 

άλλο ακολουθεί ένα άλλο. Δεν ήρθατε όλοι στην ύπαρξη την ίδια στιγμή, ούτε θα επιστρέψετε όλοι την 

ίδια στιγμή. Κάποιοι περιπλανώνται μπροστά, άλλοι πίσω, αλλά ο στόχος σας περιμένει όλους. Κανείς 

δεν ξέρει ποιος είναι κοντά σε αυτήν ή ποιος απομακρύνεται από αυτήν, γιατί είστε ακόμα πολύ μικροί 

για να έχετε αυτή τη γνώση- είστε άνθρωποι και η ματαιοδοξία σας θα είναι η καταστροφή σας. 

79 Ο Πατέρας λέει σε όλους σας να επιμείνετε, και σε όσους έχουν πίστη, τους λέει να φωτίσουν το 

δρόμο εκείνων που περπατούν στο σκοτάδι. 

80 Σκεφτείτε προσεκτικά την πορεία της ζωής σας και θα δείτε ότι άλλοτε περπατούσατε δυναμικά 

και άλλοτε αργά- άλλοτε πέφτατε και μετά ξανασηκωνόσασταν, μέχρι που τελικά καταφέρατε να κάνετε 

ένα πιο σίγουρο και σταθερό βήμα. 

81 Μόνο εγώ γνωρίζω την εξέλιξή σας, αν και πρέπει να σας πω ότι το πραγματικά ανώτερο πνεύμα 

γνωρίζει την πρόοδό του, χωρίς να υπερηφανεύεται γι' αυτήν. 

82 Μέσω του χαρίσματος της διαίσθησης μπορείτε να ξέρετε αν το βάδισμά σας είναι υπερβολικά 

αργό ή αν τρέχετε με ρυθμό που κόβει την ανάσα, αν έχετε σταματήσει ή αν, κατά τη γνώμη σας, έχετε 

αποκτήσει σταθερό πάτημα. 

83 Από τη συνείδησή σας μπορείτε να ξέρετε αν το μονοπάτι στο οποίο βαδίζετε είναι επιτρεπτό ή 

αν το έχετε χάσει. 

84 Για να αφήσετε ένα ευεργετικό ίχνος του περάσματος σας στον κόσμο σε όσους έρχονται μετά 

από εσάς, είναι απαραίτητο να εκπληρώσετε τον Νόμο Μου- με αυτόν θα αφήσετε μεγάλα έργα, και η 

μνήμη και το παράδειγμά σας θα είναι ανεξίτηλα. 

85 Μαθητές, είμαι ο κορυδαλλός κάτω από τις φτερούγες του οποίου ζείτε σαν νεαρά πουλιά. Σας 

λέω επίσης ότι η Έκτη Σφραγίδα είναι η μόνη που είναι ανοιχτή και σας διαφωτίζει αυτή την εποχή. 

86 Αναγνωρίστε ότι πολλοί από τους εργάτες Μου, που ήταν οι πρώτοι μαθητές του Πνευματισμού, 

έχουν πέσει στο σοβαρό λάθος να πιστεύουν ότι οι σφραγίδες είναι τόποι συνάθροισης, ότι οι 

σφραγίδες έχουν λυθεί σε αυτό το έθνος και ότι είναι οι ιδιοκτήτες τους. 

87 Τους κάνω να αισθάνονται αδιάκοπα τη δικαιοσύνη Μου, γιατί είναι αυτή τη στιγμή σαν τα 

πρωτότοκα που κάλεσα και προσκάλεσα στο τραπέζι Μου, στα οποία είχα επιφυλάξει τον λόγο της 

αγάπης Μου. Περπατούν στους δρόμους του κόσμου, κουβαλώντας μαζί τους τα δώρα και τις 
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προμήθειές τους, χωρίς να θέλουν να ξέρουν τι κουβαλάνε. Πιστεύουν ότι εκπληρώνουν τον Νόμο Μου 

και καταδικάζουν τους αδελφούς τους. 

88 δεν ξέρουν πού πηγαίνουν, ούτε υποψιάζονται το μεγαλείο του Έργου Μου, και όταν τους 

κάλεσα να Με ακούσουν πάνω από τον ανθρώπινο νου και τους ρώτησα: "Πιστεύετε στην Παρουσία 

Μου με αυτή τη μορφή;" πολλοί από αυτούς Με αρνήθηκαν. 

89 Τους είπα: Δείξτε Μου τα πλήθη των οπαδών σας, απαριθμήστε Μου τα θαύματα που έχετε 

κάνει- όμως Μου έχουν δείξει πολύ λίγους καρπούς. Τους έχω επισημάνει τα μεγάλα πλήθη που 

συγκεντρώνονται εκεί όπου ακούγεται ο Λόγος Μου, τις μυριάδες μαρτυρίες της δύναμής Μου και τους 

έχω υπενθυμίσει: "Το δέντρο θα γίνει γνωστό από τους καρπούς του". - Αυτή είναι η Έκτη Σφραγίδα, 

κάτω από το φως της οποίας πρέπει όλοι να Με ακολουθήσετε. Σήμερα το Έκτο Κηροπήγιο, που είναι ο 

Θείος Λόγος, σας φωτίζει. 

90 Ιδού, ανάμεσα στο λαό Μου υπάρχουν τα παιδιά της αμφιβολίας μαζί με τα παιδιά της πίστης, 

εκείνοι που Με αρνούνται και εκείνοι που Με ακολουθούν: Κάποιοι τείνουν στον υλισμό και άλλοι 

προσπαθούν να αποκτήσουν πνευματικότητα. Αυτή είναι η κύρια αιτία της διαμάχης σας αυτή την 

εποχή. 

91 Αλλά η διδασκαλία Μου είναι φωτεινή σαν το φως της ημέρας. 

92 Ο Αμνός του Θεού έλυσε τις σφραγίδες και μόνο αυτός θα μπορέσει να τις σφραγίσει εκ νέου. 

93 Η Νέα Ιερουσαλήμ δεν βρίσκεται σε αυτό το έθνος, ούτε σε κανένα άλλο έθνος- αυτή η πόλη 

είναι πνευματική, παρόλο που θα μπορείτε να την κατοικήσετε από τον παρόντα χρόνο. 

94 Δεν είναι ο Ηλίας αυτός που έλυσε τις σφραγίδες- ήταν ο πρόδρομος, ώστε η έκτη σφραγίδα να 

λυθεί και να αποκαλυφθεί εν ευθέτω χρόνω. Ο Ηλίας αντιπροσωπεύει την Έκτη Σφραγίδα και η 

αποστολή του είναι πολύ υψηλή- σας αποκάλυψε ότι μια νέα εποχή αποκάλυψης αρχίζει για εσάς. 

95 Οι επτά εκκλησίες της Ασίας, οι οποίες ήταν ιερά όπου η φωνή των αποστόλων Μου αντηχούσε 

ως μήνυμα σε όλες τις γενιές των εθνών, είναι μια όμορφη εικόνα του βιβλίου των επτά σφραγίδων. 

96 Ο Ρόκε Ρόχας ήρθε στον κόσμο με την αποστολή να είναι το πρώτο όργανο επικοινωνίας μέσω 

του οποίου ο Ηλίας κάλεσε τους πρώτους εργάτες της Τρίτης Εποχής, και μεταξύ εκείνων που πρώτοι 

δέχτηκαν τις προμήθειες, εμφανίστηκε μια παρθένα με την απαραίτητη πνευματικότητα και αφοσίωση, 

ώστε να λάβει χώρα μέσα της το θαύμα της εκδήλωσής Μου μέσω του ανθρώπινου νου. Από τότε, και 

μέσω αυτής της μεσολάβησης, ο Λόγος Μου υπέδειξε την περίοδο αυτής της εκδήλωσης, η οποία 

ξεκίνησε με την εκδήλωση του Ηλία και θα διαρκέσει από το 1866 έως το 1950. 

97 Πολλά όργανα κατανόησης έχουν προετοιμαστεί ώστε να έχετε τον ανεξάντλητο Λόγο Μου, ο 

οποίος είναι η πηγή της σοφίας και των αποκαλύψεων μέχρι την τελευταία στιγμή της εκδήλωσής Μου. 

98 Αργότερα, θα έρθει η ώρα της πνευματοποίησης, και παρόλο που δεν θα ακούτε πλέον τον Λόγο 

Μου, θα Με νιώθετε πιο κοντά σας. 

99 Ανεξάρτητα από την καλή προετοιμασία ορισμένων και την κακή προετοιμασία άλλων, θα 

συνεχίσω να κατεβαίνω για να γίνω γνωστός. Για χάρη της καλής πρόθεσης ορισμένων και της έλλειψης 

προετοιμασίας άλλων, το Πνεύμα Μου θα είναι παρόν με αυτή τη μορφή μέχρι το 1950, γιατί τίποτα δεν 

θα μπορέσει να εμποδίσει την εκπλήρωση του θελήματός Μου. 

100 Όσοι όμως προσθέσουν κάτι ξένο σε αυτή την τροφή και δώσουν στα πλήθη να πιουν νερό που 

δεν είναι κρυστάλλινο και καθαρό, θα είναι υπόλογοι σε Μένα. 

101 Το θέλημά Μου είναι να επιστρέψετε στα μέρη όπου δεν καταφέρατε να εκτελέσετε κανένα 

καθήκον. 

102 Τα μονοπάτια είναι στρωμένα, τα χωράφια περιμένουν τον σπόρο. Ετοιμαστείτε και ας έρθει η 

ώρα του αγώνα σας. Τότε θα αγκαλιάσετε ο ένας τον άλλον ως αδέλφια, θα ξεκινήσετε και θα αφήσετε 

το Θέλημά Μου να εκπληρωθεί μέσα σας. 

103 Μην ξεχνάτε ότι το έργο Μου είναι αγνό και θα το αγαπάτε μέχρι τέλους. 

104 Πρέπει να ασκείτε ενεργό φιλανθρωπία σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της ζωής σας- αυτό 

είναι το καθήκον σας. Έχετε πολλά πνευματικά χαρίσματα για να βοηθήσετε ανιδιοτελώς με διάφορους 

τρόπους. Αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε, θα καταφέρετε αυτό που λέτε αδύνατο. 
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105 Η δραστηριότητα της αγάπης που ασκείτε με ένα νόμισμα - αν και είναι επίσης δραστηριότητα 

αγάπης - θα είναι ωστόσο η λιγότερο υψηλή. 

106 Αγάπη, συγχώρεση και ειρήνη πρέπει να φέρετε στις καρδιές των αδελφών σας. 

107 Δεν θέλω να προστατεύονται πλέον οι Φαρισαίοι και οι υποκριτές από τον νόμο Μου. Θέλω 

μαθητές που νιώθουν τον πόνο των συνανθρώπων τους. Θα συγχωρήσω όλους όσους μετανοήσουν, 

ανεξάρτητα από το ποια αίρεση ή θρησκεία πρεσβεύουν, και θα τους καταστήσω σαφές το αληθινό 

μονοπάτι. 

108 Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μεταφέρουν τις διδασκαλίες Μου σε ξένες χώρες, γιατί ο Νόμος 

Μου και οι φύλακες άγγελοί Μου θα τους προστατεύουν. Σας είπα ότι μέσω ενός από τα παιδιά Μου 

που είναι εξοπλισμένο, μπορεί να σωθεί μια τεράστια περιοχή. Κάντε τους εαυτούς σας άξιους αυτής 

της χάρης, και θα σας χαρίσω πολλά πράγματα. 

109 Σας μιλάω με πολλούς τρόπους, ώστε ο λόγος μου να σας δυναμώνει και να μη γίνεστε 

αδύναμοι όταν χρειάζεστε την πίστη περισσότερο. 

110 Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όταν είστε μαζί, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όταν είστε μακριά, 

και η ευλογία του Πατέρα θα πέσει πάνω σε αυτή την αδελφότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 11  
1 Ανθρωπότητα, αναζητήστε την ευδαιμονία σας στην αγάπη του Επουράνιου Πατέρα σας- γιατί 

αληθινά σας λέω, η ένωση με τον Θεό θα σας κάνει να νιώσετε ευδαιμονία στο πνεύμα σας. 

2 Όταν ο άνθρωπος εισέλθει στο πνευματικό μονοπάτι, θα έχει βρει επιτέλους το δρόμο προς την 

ευδαιμονία. Μαθητές, αντιληφθείτε το θαύμα του να μπορείτε να έχετε και να αισθάνεστε τη Βασιλεία 

των Ουρανών στο πνεύμα σας! 

3 Και πάλι, σας δίνω μαθήματα μέσα από τη διδασκαλία της αγάπης, γιατί παρόλο που βρίσκεστε 

στη διαδικασία εκμάθησης των μαθημάτων της ζωής, η οποία είναι ένα σχολείο για εσάς, δεν έχετε 

κατανοήσει όλα όσα σας αποκαλύπτει στην πορεία σας. 

4 Ω, αγαπημένα Μου παιδιά, εσείς που θρηνείτε σαν χαμένα πρόβατα και φωνάζετε με 

φοβισμένη φωνή για τον Ποιμένα σας! Αν κλείσετε τα μάτια σας στην πραγματικότητα που σας 

περιβάλλει, καταλήγετε να σκέφτεστε ότι εγώ είμαι η αιτία όλης της δυστυχίας σας στη γη- άλλοι 

πιστεύουν ότι αδιαφορώ για τα βάσανα και τα προβλήματά τους. 

5 Πόσο αχάριστος είσαι όταν σκέφτεσαι έτσι για τον Πατέρα σου και πόσο άδικο είναι να κρίνεις 

την τέλεια δικαιοσύνη Μου! 

6 Νομίζετε ότι δεν σας ακούω όταν λέτε ότι τρέφεστε μόνο με πίκρα, ότι ο κόσμος στον οποίο ζείτε 

είναι ένας κόσμος χωρίς ευτυχία και ότι η ζωή που ζείτε δεν έχει λόγο ύπαρξης; 

7 Με αισθάνεστε μόνο όταν νομίζετε ότι σας τιμωρώ, ότι σας αρνούμαι κάθε έλεος, και ξεχνάτε 

την τρυφερότητα και την καλοσύνη του Πατέρα σας- παραπονιέστε για τη ζωή σας αντί να ευλογείτε τις 

ευεργεσίες Του. 

8 Αυτό συμβαίνει επειδή κλείνετε τα μάτια σας στην αλήθεια και βλέπετε μόνο πόνο και δάκρυα 

στο περιβάλλον σας και πέφτετε σε απόγνωση επειδή πιστεύετε ότι όλα θα παραμείνουν χωρίς 

ανταμοιβή. 

9 Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σας, αν αντί γι' αυτή την επανάσταση, αυτή την έλλειψη 

κατανόησης, η πρώτη σας σκέψη κάθε μέρα ήταν να ευλογείτε τον Πατέρα σας και τα πρώτα σας λόγια 

ήταν λόγια ευχαριστίας για τόσα πολλά οφέλη που σας προσφέρει η αγάπη Του! Αλλά δεν είστε πλέον 

σε θέση να αισθάνεστε αυτές τις αρετές, επειδή η σάρκα έχει διαταράξει το πνεύμα σας και έχετε 

ξεχάσει τη Διδασκαλία Μου- γι' αυτό, σας μιλάω για αυτές τις αισθήσεις που έχετε εξορίσει από την 

καρδιά σας. 

10 Η μοίρα έχει το έλεος που της έχει δώσει ο Θεός. Το πεπρωμένο των ανθρώπων είναι γεμάτο 

από θεϊκή καλοσύνη. 

11 Συχνά δεν βρίσκετε αυτή την καλοσύνη επειδή δεν ξέρετε πώς να την αναζητήσετε. 

12 Αν ανοίγετε έναν σκληρό και πικρό δρόμο για τον εαυτό σας μέσα στο πεπρωμένο που εγώ έχω 

χαράξει για κάθε πνεύμα, τότε προσπαθώ να τον απαλύνω, αλλά ποτέ να μην αυξήσω την πικράδα του. 

13 Οι άνθρωποι χρειάζονται ο ένας τον άλλον στον κόσμο, κανείς δεν είναι πολύς και κανείς δεν 

είναι πολύ μικρός. Όλες οι ζωές είναι αναγκαίες η μία για την αλληλοσυμπλήρωση και την αρμονία της 

ύπαρξής τους. 

14 Οι φτωχοί χρειάζονται τους πλούσιους και οι τελευταίοι αυτούς. Οι ασεβείς έχουν ανάγκη από 

τους καλούς, και οι τελευταίοι από τους πρώτους. Οι αδαείς έχουν ανάγκη από τους γνώστες, και οι 

γνώστες από τους αδαείς. Τα μικρά χρειάζονται τους μεγαλύτερους και οι μεγαλύτεροι χρειάζονται τα 

παιδιά. 

15 Ο καθένας από εσάς έχει τοποθετηθεί από τη σοφία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο στη θέση του 

και κοντά σε αυτόν με τον οποίο πρόκειται να είναι μαζί. Σε κάθε άτομο ανατίθεται ο κύκλος στον οποίο 

πρόκειται να ζήσει και στον οποίο υπάρχουν ενσαρκωμένα και μετενσαρκωμένα πνεύματα με τα οποία 

πρόκειται να ζήσει. 

16 Έτσι, ο καθένας με τον τρόπο του, θα συναντήσετε σταδιακά όλους εκείνους που έχουν ως 

καθήκον να σας διδάξουν την αγάπη που σας ανυψώνει- από άλλους, θα υποστείτε πόνο που σας 

εξαγνίζει. Κάποιοι θα σας φέρουν πόνο επειδή τον έχετε ανάγκη, ενώ άλλοι θα σας δώσουν την αγάπη 
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τους για να αντισταθμίσουν την πικρία σας- αλλά όλοι έχουν ένα μήνυμα για εσάς, ένα μάθημα που 

πρέπει να καταλάβετε και να αξιοποιήσετε. 

17 Σας ξαναλέω ότι δεν έχετε αναγνωρίσει το μήνυμα που κάθε ον κρατάει για σας, παρόλο που 

παρακολουθείτε τη διδασκαλία Μου. 

18 Αναζητήστε στον καθένα από τους αδελφούς σας τόσο την καλή πλευρά, που σας προσφέρει για 

να μάθετε από αυτόν, όσο και την κακή πλευρά, ώστε να τον βοηθήσετε να ανέβει- έτσι θα βαδίζετε στο 

μονοπάτι της ζωής με αμοιβαία βοήθεια. 

19 Σταματήστε για μια στιγμή και σκεφτείτε, γιατί έχετε αφήσει πολλά να περάσουν που θα 

μπορούσαν να σας κάνουν καλό. Μην αφήνετε αυτές τις ευκαιρίες να περάσουν, γιατί είναι μαθήματα 

που αφήνετε να φύγουν. 

20 Κάθε ανθρώπινο ον είναι ένα μάθημα, μια προσδοκία αγάπης ή έλλειψης αγάπης, η οποία 

τελικά θα σας δώσει τη γλυκιά ή πικρή αλήθεια της- και έτσι θα πηγαίνετε από μάθημα σε μάθημα, 

άλλοτε μαθαίνοντας και άλλοτε διδάσκοντας, γιατί πρέπει επίσης να μεταφέρετε στους αδελφούς σας 

το μήνυμα που φέρατε στη γη. 

21 Αλήθεια, σας λέω ότι αν η ανθρωπότητα κατανοούσε αυτές τις διδασκαλίες, δεν θα έκλαιγε τόσο 

πολύ στη γη. 

22 Μην ξεχνάτε ότι κάθε ενσαρκωμένο και μετενσαρκωμένο πνεύμα* που θα διασχίσει το 

μονοπάτι της ζωής σας με οποιαδήποτε μορφή θα σας βοηθήσει στο πεπρωμένο σας. 
* Ενσαρκωμένο πνεύμα: εξακολουθεί να κατοικεί στο σαρκικό του σώμα- μετενσαρκωμένο πνεύμα: δεν 

κατοικεί πλέον στο υλικό του σώμα. 

23 Πόσα Πνεύματα του Φωτός έχω στείλει στον κόσμο για σας, και δεν έχετε σταματήσει να 

ευλογείτε την αγάπη Μου για σας! 

24 Πολλά πνεύματα που σας έστειλα δεν δώσατε σημασία χωρίς να συνειδητοποιήσετε ότι ήταν 

μέρος του πεπρωμένου σας, αλλά επειδή δεν καταλάβατε πώς να τα λάβετε, μείνατε με άδεια χέρια και 

αργότερα χύσατε δάκρυα λύπης. 

25 Ανθρωπότητα, το πεπρωμένο σας είναι να βρίσκεστε σε αρμονία με όλα όσα έχουν 

δημιουργηθεί. Αυτή η αρμονία για την οποία σας μιλάω είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους νόμους, 

γιατί σε αυτήν βρίσκετε την τέλεια κοινωνία με τον Θεό και τα Έργα Του. 

26 Μελετήστε τα πνεύματα που σας περιβάλλουν και εκείνους που διασταυρώνονται με τον δρόμο 

σας στη ζωή, ώστε να εκτιμήσετε τις αρετές τους, να απορροφήσετε το μήνυμα που σας φέρνουν ή να 

τους δώσετε αυτό που πρόκειται να λάβουν από εσάς. 

27 Γιατί περιφρονήσατε τους γείτονές σας, τους οποίους η μοίρα έβαλε στο δρόμο σας; Έχετε 

κλείσει την πόρτα της καρδιάς σας σε αυτούς χωρίς να γνωρίζετε το μάθημα που σας έφεραν. 

28 Συχνά έχετε κρατήσει μακριά αυτόν ακριβώς που έφερε ένα μήνυμα ειρήνης και παρηγοριάς στο 

πνεύμα σας, και στη συνέχεια παραπονιέστε όταν εσείς είστε αυτοί που γέμισαν το ποτήρι τους με 

πίκρα. 

29 Η ζωή φέρνει μαζί της απροσδόκητες αλλαγές και εκπλήξεις, και τι θα κάνετε αν αύριο πρέπει να 

αναζητήσετε με λαχτάρα αυτόν που σήμερα απορρίψατε αγέρωχα; 

30 Σκεφτείτε ότι είναι πιθανό αύριο να πρέπει να αναζητήσετε αυτόν που σήμερα απορρίπτεται και 

περιφρονείται, γεμάτος επιθυμία, αλλά συχνά θα είναι ήδη πολύ αργά. 

31 Αν είστε παιδιά, καταλάβετε και εκτιμήστε την καλοσύνη των γονιών σας. Αν είστε γονείς, δείξτε 

κατανόηση για τα παιδιά σας. Αν είστε σύζυγοι, γνωριστείτε και αγαπήστε ο ένας τον άλλον- αν όμως 

δεν είστε ακόμα και περιμένετε αυτόν που θα ενώσει τη μοίρα σας, ετοιμαστείτε να τον δεχτείτε, να τον 

καταλάβετε. 

32 Σταματήστε να δημιουργείτε περισσότερη πικρία για τον εαυτό σας με παρεκτροπές και 

επιπολαιότητες, και αφού δεν έχετε μάθει να διαβάζετε στο βιβλίο της ζωής, τουλάχιστον διαβάστε 

στην πνευματική ευγένεια εκείνων που σας περιβάλλουν άμεσα. 
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33 Ανθρωπότητα, καταλάβετε το Λόγο Μου, μάθετε από Μένα και δείτε πώς δεν απομακρύνω 

κανέναν από αυτούς που Με πλησιάζουν, γιατί ξέρω ότι είστε όλοι παιδιά Μου, ότι όλοι έχετε ανάγκη 

από Μένα. 

34 Μάθετε αυτή τη διδασκαλία για να καταλάβετε να γίνετε δάσκαλοι- αλλά μάθετε πρώτα να 

γίνεστε αδελφοί. 

35 Όλοι σας πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το πεπρωμένο σας είναι να μάθετε τα μεγάλα 

μαθήματα της ζωής- γιατί μόνο έτσι θα φτάσετε στην κορυφή της τελειότητάς σας, μόνο έτσι θα γίνετε 

σπουδαίοι. Διαφορετικά, θα κουβαλάτε πάντα μέσα σας δυσαρέσκεια, παράπονα και έλλειψη 

κατανόησης, βλασφημίες και μομφές εναντίον του Κυρίου σας. 

36 Αφήστε τις διδασκαλίες Μου να είναι ο σύμβουλός σας στο μονοπάτι σας και θα νιώσετε μια 

δύναμη μέσα σας που δεν θα σας αφήσει ποτέ να απελπιστείτε και θα σας οδηγήσει βήμα προς βήμα 

στην υψηλότερη κορυφή της κατανόησης. 

37 Παρηγορήστε αυτούς που βλέπετε να κλαίνε. Ο Θεός σας οδήγησε σε αυτά, γιατί εκεί είναι το 

καθήκον σας. 

38 Κατανοήστε τη Διδασκαλία Μου, ώστε να μη διαπράξετε περαιτέρω λάθη στη ζωή σας- γιατί 

κάθε προσβολή που προκαλείτε στους αδελφούς σας, είτε με λόγια είτε με έργα, θα είναι μια ανεξίτηλη 

υπενθύμιση στη συνείδησή σας, η οποία θα σας κατηγορεί ασυμβίβαστα. 

39 Σας ξαναλέω ότι είστε όλοι απαραίτητοι, ώστε να εκπληρωθεί το θεϊκό σχέδιο και να τερματιστεί 

η τόσο μεγάλη πνευματική δυστυχία μεταξύ των ανθρώπων. 

40 Όσο υπάρχει εγωισμός, θα υπάρχει και πόνος. Μεταμορφώστε την αδιαφορία σας, τον εγωισμό 

σας και την περιφρόνησή σας σε αγάπη, σε συμπόνια, και θα δείτε πόσο σύντομα θα σας έρθει η 

ειρήνη. 

41 Σκεφτείτε βαθιά όλη τη διδασκαλία Μου! 

42 Γνωρίστε τους εαυτούς σας! Έχω μελετήσει την ύπαρξη των ανθρώπων όλων των εποχών και 

γνωρίζω ποια ήταν η αιτία όλου του πόνου και της δυστυχίας τους. 

43 Από τους πρώτους χρόνους έχω δει ανθρώπους να παίρνουν τη ζωή τους από φθόνο, από 

υλισμό, από πείνα για δύναμη- πάντα παραμελούσαν το πνεύμα τους, πιστεύοντας ότι ήταν μόνο ύλη, 

και όταν ήρθε η ώρα να αφήσουν την ανθρώπινη μορφή στη γη, το μόνο που απέμεινε ήταν αυτό που 

δημιούργησαν στην υλική τους ζωή, χωρίς να αποκομίσουν καμία ευδαιμονία για το πνεύμα- γιατί δεν 

το αναζητούσαν, δεν το σκέφτονταν, δεν νοιάζονταν για τις αρετές του πνεύματος, ούτε για τη γνώση. 

Ήταν ικανοποιημένοι να ζουν χωρίς να αναζητούν το μονοπάτι που θα τους οδηγούσε στο Θεό. 

44 Όσο εσείς, που δεν αγαπάτε τη ζωή επειδή την αποκαλείτε σκληρή, δεν αναγνωρίζετε τη 

σημασία της συνείδησης στον άνθρωπο, ούτε επιτρέπετε στον εαυτό σας να καθοδηγείται από αυτήν, 

δεν θα βρίσκετε τίποτα που να έχει αληθινή αξία. 

45 Είναι η συνείδηση που ανυψώνει το πνεύμα σε μια ανώτερη ζωή πάνω από την ύλη και τα πάθη 

της. Η πνευματοποίηση θα σας κάνει να νιώσετε τη μεγάλη αγάπη του Θεού, αν καταφέρετε να τη 

μετατρέψετε σε πράξη. Τότε θα καταλάβετε το νόημα της ζωής, θα δείτε την ομορφιά της και θα 

ανακαλύψετε τη σοφία της. Τότε θα καταλάβετε γιατί την αποκάλεσα ζωή. 

46 Ποιος θα τολμήσει να απορρίψει αυτή τη διδασκαλία, λέγοντας ότι δεν είναι αληθινή, αφού τη 

γνωρίσει και την κατανοήσει; 

47 Όταν καταλάβετε ότι η αληθινή σας αξία βρίσκεται στη συνείδησή σας, θα ζείτε σε αρμονία με 

όλα όσα δημιούργησε ο Πατέρας σας. 

48 Τότε η συνείδηση θα ομορφύνει τη φτωχή ανθρώπινη ζωή- αλλά πριν από αυτό, ο άνθρωπος 

πρέπει να απομακρυνθεί από όλα τα πάθη που τον χωρίζουν από τον Θεό για να ακολουθήσει τον 

δρόμο της δικαιοσύνης και της σοφίας. Τότε θα αρχίσει για σας η αληθινή ζωή, η ζωή που σήμερα 

κοιτάζετε με αδιαφορία, επειδή δεν ξέρετε τι περιφρονείτε και δεν έχετε ιδέα για την τελειότητά της. 

49 Ανθρωπότητα, παραμείνατε πνευματικά αδρανείς ανά τους αιώνες, επειδή πιστεύατε ότι η 

αληθινή ευτυχία και η αληθινή ειρήνη ανήκουν στην ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς να κατανοείτε ότι 

αποτελούν μέρος της Πνευματικής Ζωής, που είναι η αληθινή ζωή. 
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50 Αναζητήστε εκείνους που σας αγαπούν και εκείνους που σας μισούν- αγαπήστε τη ζωή που 

ονομάσατε σκληρή, χωρίς να γνωρίζετε ότι είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο γεμάτο σοφία για εσάς. Αφήστε 

τους εαυτούς σας να συγκινηθούν από τις χαρές καθώς και από τα βάσανα των άλλων. Δείτε σε κάθε 

άνθρωπο έναν Δάσκαλο και αισθανθείτε ότι είστε ένα ζωντανό σύμβολο του καλού και όχι του κακού, 

γιατί ανάλογα με τα έργα σας στη ζωή θα είναι και το σύμβολο που θα ενσαρκώνετε. 

51 Οι άνθρωποι έχουν φανταστεί την κόλαση ως έναν τόπο αιώνιου μαρτυρίου, όπου, κατά τη 

γνώμη τους, θα πάνε όλοι όσοι έχουν παραβιάσει τις εντολές Μου. Και όπως δημιούργησαν αυτή την 

κόλαση για τα σοβαρά αδικήματα, έτσι φαντάστηκαν ένα άλλο μέρος για τα μικρότερα αδικήματα, και 

ομοίως ένα άλλο για εκείνους που δεν έκαναν ούτε καλό ούτε κακό. 

52 Όποιος λέει ότι στη μέλλουσα ζωή κανείς δεν χαίρεται ούτε υποφέρει, δεν λέει την αλήθεια- 

κανείς δεν είναι χωρίς πόνο, ούτε χωρίς χαρά. Τα βάσανα και οι χαρές θα αναμειγνύονται πάντα όσο το 

πνεύμα δεν επιτυγχάνει την ύψιστη ειρήνη. 

53 Ακούστε, παιδιά Μου: η Κόλαση βρίσκεται στους ενσαρκωμένους και στους ασώματους, στους 

κατοίκους αυτού του κόσμου και της "πνευματικής κοιλάδας"- η Κόλαση είναι το σύμβολο των σοβαρών 

βασάνων, των τρομερών τύψεων, της απελπισίας, του πόνου και της πικρίας εκείνων που έχουν 

αμαρτήσει βαριά. Αλλά από αυτές τις συνέπειες θα απελευθερωθούν μέσω της ανάπτυξης του 

πνεύματός τους προς την αγάπη. 

54 Ο παράδεισος, από την άλλη πλευρά, που συμβολίζει την αληθινή ευτυχία και ειρήνη, είναι για 

εκείνους που έχουν απομακρυνθεί από τα πάθη του κόσμου για να ζήσουν σε κοινωνία με τον Θεό. 

55 Συμβουλευτείτε τη συνείδησή σας και θα ξέρετε αν ζείτε στην κόλαση, αν εξιλεώνεστε για τις 

παραβάσεις σας ή αν διαπνέεστε από την ειρήνη του ουρανού. 

56 Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν παράδεισο ή κόλαση δεν είναι συγκεκριμένοι τόποι- είναι η 

ουσία των έργων σας που το πνεύμα σας αποκομίζει όταν φτάσει στην "πνευματική κοιλάδα". Ο 

καθένας βιώνει την κόλασή του, κατοικεί στον κόσμο της εξιλέωσης ή απολαμβάνει την ευδαιμονία που 

δίνει η ανύψωση και η αρμονία με το Θείο Πνεύμα. 

57 Εγώ είμαι ο Πατέρας σας και εσείς είστε τα πολύ αγαπημένα Μου παιδιά. Ελάτε, υψωθείτε 

πάνω από όλα τα δημιουργημένα πράγματα και ελάτε σε Μένα. 

58 Αγαπητοί μαθητές, αυτοί οι καιροί είναι καιροί κρίσης για την ανθρωπότητα. Έχει παρέλθει η 

προθεσμία για να αρχίσετε να πληρώνετε τα χρέη σας. Τώρα συγκεντρώνετε τη συγκομιδή των 

προηγούμενων σπορών, το αποτέλεσμα ή τις συνέπειες των έργων σας. 

59 Ο άνθρωπος έχει μια εποχή για να κάνει τη δουλειά του και μια άλλη για να λογοδοτήσει για ό,τι 

έχει κάνει- η τελευταία είναι η εποχή στην οποία ζείτε. Αυτός είναι ο λόγος που όλοι σας υποφέρετε και 

κλαίτε. Ακριβώς όπως εσείς έχετε μια εποχή σποράς και μια άλλη θερισμού, έτσι και ο Θεός έχει μια 

εποχή, την οποία σας παραχώρησε για να εκπληρώσετε τον νόμο Του, και μια άλλη για να φανερώσει τη 

δικαιοσύνη Του. 

60 Ζείτε τώρα στην εποχή της Θείας κρίσης. Ο πόνος σας κάνει να κλαίτε, η ανθρωπότητα 

εξαγνίζεται με τα δάκρυά της, γιατί κανείς δεν γλιτώνει την εξιλέωση (της ενοχής του). 

61 Αυτές είναι εποχές δικαιοσύνης κατά τις οποίες θα πρέπει να προβληματιστείτε για το 

πεπρωμένο σας, ώστε μέσω της περισυλλογής και της πνευματοποίησης να ακούσετε τη φωνή της 

συνείδησης, η οποία ούτε παραπλανά ούτε εξαπατά, αλλά σας οδηγεί στο δρόμο της ειρήνης. 

62 Το πιο δύσκολο πράγμα για το πνεύμα είναι να επιτύχει την πνευματοποίηση μέσω της ύλης- το 

πιο δύσκολο πράγμα για τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του στην ουσία. Μην αφήσετε τη 

ζωή σας να πάει χαμένη- μάθετε όλα τα μαθήματά της. Το καθήκον σας είναι να αποκτήσετε σοφία, να 

διδάξετε αυτούς που σας περιβάλλουν και να τελειοποιηθείτε στο πνεύμα. 

63 Λαέ μου, αν ξέρετε ότι το πνευματικό σας πεπρωμένο είναι μεγάλο, ακολουθήστε το μονοπάτι 

της αγάπης και ανάψτε το φως της πίστης σας στη θεϊκή φλόγα της σοφίας Μου. 

64 Ελάτε σε Μένα, ανθρωπότητα, είμαι η Ελπίδα, είμαι ο υποσχόμενος Παρηγορητής που σας 

έφερε το μήνυμά Του για ειρήνη σε αυτή την εποχή του χάους. Επειδή έχετε κλάψει και υποφέρει πολύ, 

η παρηγοριά Μου και η αγάπη Μου ξεχύνονται μέσα σας σαν πηγή ελέους. 
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65 Αλήθεια σας λέω, πολλές φορές έχετε παραβιάσει τον Νόμο Μου, αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι 

θα εξαγνιστείτε μέσα στην αγάπη Μου. Τι θα κάνατε αν αυτή τη στιγμή, αντί να σας παρηγορήσω, 

ερχόμουν σε σας μόνο ως δικαστής; 

66 Είμαι ο Δάσκαλος της αγάπης που έρχεται να σας βοηθήσει με τον σταυρό σας. Είμαι ο 

συνταξιδιώτης σας που καθοδηγεί τα βήματά σας και στέκεται δίπλα σας στη μοναξιά και την πικρία 

σας. Είμαι ο καλός φίλος που περιμένατε. Είμαι η τροφή που απαιτεί το πνεύμα σας, γιατί η αγάπη Μου 

είναι η τροφή που σας δίνει ζωή. 

67 Σε όλες τις εποχές Με χρειαζόσασταν, αλλά κυρίως σε αυτές τις εποχές που η ανθρωπότητα 

αδειάζει το ποτήρι του πόνου μέχρι να γεμίσει. Γι' αυτό είμαι μαζί σας, γιατί είμαι ο Σωτήρας σας. - 

Κλαίτε και ευλογώ το κλάμα σας, γιατί τα δάκρυα των αμαρτωλών είναι η ευλογημένη δροσιά με την 

οποία γονιμοποιούνται οι καρδιές. 

68 Το πνεύμα σας απομακρύνθηκε από την ύλη για να ακούσει το λόγο Μου στον πνευματικό 

κόσμο και Μου μίλησε χωρίς λόγια. 

69 Το πιο ανεπτυγμένο πνεύμα γνωρίζει ότι ο ανθρώπινος λόγος φτωχαίνει και μειώνει την 

έκφραση της πνευματικής σκέψης- γι' αυτό αφήνει σιωπηλά τα υλικά χείλη για να υψωθεί και να 

εκφράσει στη γλώσσα που μόνο ο Θεός γνωρίζει το μυστικό που κουβαλάει κρυμμένο στο εσωτερικό 

της ύπαρξής του. 

70 Αφήστε στην άκρη τον πόνο σας, ξεπεράστε τα δάκρυά σας και συνεχίστε να Με ακούτε. 

Αναγνωρίστε ότι έχει έρθει η Τρίτη Ώρα για την ανθρωπότητα και αισθανθείτε την ευθύνη να 

προετοιμαστείτε. Εξομολογηθείτε σε Μένα και υψώστε το πνεύμα σας. Ακούω την προσευχή σας και 

σας δίνω τη χάρη Μου και τη συγχώρεσή Μου. 

71 Με δοξάζετε με πνευματικά τραγούδια όταν Με βλέπετε να κατεβαίνω από το "ύψος του 

βουνού" στο σπίτι σας, και όταν ακούτε το λόγο Μου, το πνεύμα σας τρέμει και Μου λέτε: "Κύριε, 

ξέρουμε ότι είσαι μαζί μας". - Όμως δεν έχουν αντιληφθεί όλοι τον ερχομό Μου, και είναι απαραίτητο 

να επαναλαμβάνονται συνεχώς τα λόγια Μου και οι αποδείξεις Μου για να φέρνουν στη συνείδησή σας 

ότι έχω έρθει για άλλη μια φορά στον άνθρωπο. Έχω αναζητήσει στον άνθρωπο ένα σπίτι, έναν ναό για 

να κατοικήσω, και δεν τον έχω βρει ακόμη- αλλά δεν θα σταματήσω να γυαλίζω τους βράχους μέχρι να 

τους μεταμορφώσω σε καρδιές που αισθάνονται την παρουσία Μου, και μαζί με αυτήν τη δικαιοσύνη 

Μου και την αγάπη Μου. 

72 Αν αισθάνεστε ότι περιπλανιέστε σε μια έρημο ακατανόητης κατανόησης, να είστε γενναίοι και 

να προχωρήσετε μπροστά. Αλλά αν, σύμφωνα με το θέλημά Μου, σας βάλω να διασχίσετε ερήμους και 

βουνά για να φέρετε τα καλά νέα σε άλλες χώρες, πιάστε δουλειά, γιατί αν ξεμείνετε από νερό, θα το 

βάλω να αναβλύσει από το βράχο για να ξεδιψάσετε, και αν δεν έχετε δύναμη για το μακρύ ταξίδι, θα 

σας αναζωογονήσω. 

73 Το έργο που σας εμπιστεύομαι είναι λεπτό. Μην αφήσετε κακόβουλα χέρια να κλέψουν αυτόν 

τον θησαυρό για να πουν αργότερα ότι είναι καρπός της έμπνευσής τους, και με αυτόν να εξυψωθούν 

και να ταπεινώσουν τους ανυποψίαστους. 

74 Όταν έρθετε σε Μένα, θα σας ρωτήσω και θα απαιτήσω λογαριασμό για όλα όσα σας έδωσα- 

αλλά πολλοί από εσάς θα Μου πείτε: "Κύριε, έχασα την κληρονομιά μου". Τότε θα σας αναθέσω να την 

αναζητήσετε, και δεν θα επιστρέψετε σε Μένα μέχρι να την ανακτήσετε και να εκπληρώσετε όλες τις 

εντολές Μου. - Αν δεν σας μιλούσα με αυτόν τον τρόπο, θα αποκοιμιόσασταν και δεν θα μπορούσατε 

να σωθείτε. 

75 Η ουσία του λόγου Μου που κρατάτε σήμερα θα κυλήσει από τα χείλη σας αύριο σε λόγια 

σοφίας προς όφελος της ανθρωπότητας. Αν επιμείνετε σε αυτό το μονοπάτι, θα βρείτε σε αυτό υγιείς 

και υγιεινές χαρές που θα θρέψουν το πνεύμα σας. 

76 Πιστέψτε στο μεγαλείο του σπόρου του σινάπιου και θα δείτε να γίνονται μεγάλα θαύματα. 

Σήμερα, όπως και στη Δεύτερη Εποχή, σας λέω: Διατάξτε ένα "βουνό" να αλλάξει θέση, και θα 

υπακούσετε- βάλτε ένα τέλος στη μανία των στοιχείων της φύσης, και θα το δείτε να πραγματοποιείται- 

πείτε σε έναν άρρωστο στο όνομά Μου να γίνει καλά, και θα δει τον εαυτό του να απαλλάσσεται από 
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την ασθένεια. Όταν όμως σας χαριστεί ένα θαύμα, μην αδιαφορείτε- αντιληφθείτε και εκτιμήστε τη 

θεϊκή δράση στο πνεύμα σας. 

77 Πολλές συμφορές θα πλήξουν την ανθρωπότητα- θα υπάρξουν αναταραχές στη φύση, τα 

στοιχεία θα σπάσουν τα δεσμά τους: Η φωτιά θα καταστρέψει ολόκληρα εδάφη, τα νερά των ποταμών 

θα σπάσουν τις όχθες τους, οι θάλασσες θα υποστούν αλλαγές- θα υπάρξουν περιοχές θαμμένες κάτω 

από τα νερά και θα εμφανιστούν νέες περιοχές. Πολλά πλάσματα θα χάσουν τη ζωή τους και ακόμη και 

τα κατώτερα από τον άνθρωπο θα χαθούν. Όλα θα είναι αναταραχή και σύγχυση, και αν δεν 

προετοιμαστείτε τώρα, θα είστε αδύναμοι στις δοκιμασίες και δεν θα είστε σε θέση να δώσετε δύναμη 

στους άλλους, και έτσι δεν θα είστε σε θέση να αφήσετε ένα καλό παράδειγμα στις επόμενες γενιές, οι 

οποίες θα ενωθούν μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Αν δεν τους ανοίξετε το δρόμο, θα Με 

αναζητήσουν στο μονοπάτι της επιστήμης και όχι στο μονοπάτι της πνευματοποίησης, και αυτό δεν 

είναι το θέλημά Μου. 

78 Μετά το έτος 1950 θα βιώσετε την αρχή αυτών των μεγάλων δοκιμασιών. Παρακολουθήστε και 

προσευχηθείτε- γνωρίστε Με, άνθρωποι. Ενεργήστε σύμφωνα με τον Λόγο Μου, ο οποίος περιλαμβάνει 

όλες τις αρετές, και σωθείτε. Αληθινά σας λέω, όποιος ακούσει το Λόγο Μου και ενεργήσει σύμφωνα με 

αυτόν, θα σωθεί και θα εισέλθει στην αιώνια ζωή. Εκείνος ο ναός για τον οποίο είπα στους μαθητές 

Μου ότι θα τον ανεγείρω σε τρεις ημέρες είναι εκείνος που χτίζω στο πνεύμα σας σήμερα. Αυτός ο ναός 

είναι άφθαρτος- έχω εμπιστευθεί τα θεμέλιά του στους πατέρες σας, και την ολοκλήρωσή του θα τη 

βιώσουν τα παιδιά σας. 

79 Μην αφήσετε κανέναν να βεβηλώσει αυτόν τον ναό, ούτε να επιτρέψει στην ειδωλολατρία, την 

απληστία, τον εγωισμό ή την υποκρισία να εισέλθουν σε αυτόν, γιατί το σκοτάδι και οι τύψεις θα είναι η 

μόνη ανταμοιβή που θα επιτύχουν. Αλλά αν φυλάτε με ζήλο αυτό το εσωτερικό ιερό που κουβαλάτε στο 

πνεύμα σας και που είναι η κατοικία στην οποία θέλει να κατοικήσει ο Πατέρας σας, θα δείτε 

καραβάνια ανδρών, γυναικών και παιδιών να έρχονται από μακριά και από κοντά, που θα χτυπούν τις 

πύλες αυτής της κατοικίας με την επιθυμία για πνευματική βοήθεια. 

80 Πολλοί θα έρθουν σαν λύκοι και θα προσπαθήσουν να σας ξεγελάσουν- αλλά με βάση την 

ειλικρίνεια και την αλήθεια της λατρείας σας και των έργων σας, θα μετατραπούν σε ευγενικά πρόβατα. 

81 Σκεφτείτε και αφήστε Με να σας ρωτήσω στη σιωπή της κρεβατοκάμαράς σας- οι ερωτήσεις 

αυτές θα είναι οι ίδιες που θα σας κάνουν οι άνθρωποι, και θέλω να προετοιμαστείτε από τώρα για να 

τους δώσετε την ένοχη απάντηση. 

82 Την ίδια στιγμή που σας έδωσα τη Διδασκαλία Μου και τις Εντολές Μου, σας γέμισα με δύναμη, 

ώστε να μπορείτε να αγωνίζεστε χωρίς να χαλαρώνετε. Αγαπημένα μου παιδιά, δεν είναι δυνατόν να 

φτάσετε στο ύψος του βουνού με το βάρος του σταυρού σας, χωρίς πρώτα να διανύσετε το δρόμο του 

πόνου.* 
* Αναφορά στο τέλος της ζωής του Ιησού: πριν φτάσει στα ύψη του Γολγοθά, όπου σταυρώθηκε, έπρεπε να 

μεταφέρει το σταυρό του στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. 

83 Πότε θα εμφανιστεί στη γη ο άνθρωπος που θα εκπληρώσει όλες τις διδασκαλίες Μου, όπως 

απαιτεί ο Νόμος Μου: ο άνθρωπος με μεγάλο και φωτεινό πνεύμα, με υψηλά συναισθήματα και 

λαμπρή νοημοσύνη; 

84 Αν νομίζετε ότι η λέξη "άνθρωπος" σημαίνει ένα πλάσμα - αδύναμο, μικρό και καταδικασμένο 

να παρασύρεται αιώνια από το κακό - κάνετε μεγάλο λάθος. Οι άνθρωποι είχαν το υλικό και πνευματικό 

χωνευτήρι των δεινών τους, ώστε ο καρπός του αγώνα, της εμπειρίας και της εξέλιξής τους να είναι να 

γίνουν αληθινοί άνθρωποι. Νομίζετε ότι ο σπόρος σας είναι ανίκανος να παράγει τέτοιους καρπούς; 

Ισραήλ, μην αμφισβητείς τον Λόγο Μου. Θυμηθείτε ότι υποσχέθηκα στον Αβραάμ και στον Ιακώβ ότι το 

σπέρμα τους θα είναι η ευλογία και η παρηγοριά για όλους τους λαούς της γης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

89 

Οδηγία 12  
1 Να είστε ευλογημένοι αυτό το πρωινό της ιερής μνήμης, όταν ο λαός τιμά τη μνήμη του Μεσσία. 

2 Σας φέρνω όχι μόνο ελπίδες, αλλά και όμορφες πραγματικότητες. 

3 Η καταιγίδα του πόνου που θα υποστείτε στη ζωή σας θα είναι σύντομη- όλα αυτά θα περάσουν 

και θα πάψετε να κλαίτε και να υποφέρετε. 

4 Η ύπαρξη ενός ανθρώπου στη γη είναι μόνο μια στιγμή στην αιωνιότητα, μια πνοή ζωής που 

ζωογονεί τον άνθρωπο για λίγο και αμέσως φεύγει για να επιστρέψει αργότερα και να δώσει πνοή σε 

ένα νέο σώμα. 

5 Να χαίρεστε που κανένας πόνος δεν διαρκεί για πάντα- τα βάσανά σας είναι προσωρινά και 

περνούν πολύ σύντομα. 

6 Ο χρόνος της εξιλέωσης και του εξαγνισμού είναι φευγαλέος γι' αυτόν που βλέπει τις δοκιμασίες 

με πνευματικότητα- αλλά γι' αυτόν που είναι πλήρως απορροφημένος στον υλισμό, αυτό που στην 

πραγματικότητα τελειώνει πολύ σύντομα θα είναι μακρύς. 

7 Όπως περνούν οι χτύποι της καρδιάς σας, έτσι περνούν στο άπειρο οι ζωές των ανθρώπων. 

8 Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε, γιατί όπως ένας αναστεναγμός ξεφεύγει από κάποιον, 

όπως ένα δάκρυ χύνεται ή όπως μια λέξη λέγεται, έτσι και τα βάσανα του ανθρώπου παρέρχονται. 

9 Στην άπειρη τρυφερότητα του Θεού όλοι οι πόνοι και οι θλίψεις σας πρέπει να διαλυθούν στο 

τίποτα. 

10 Αν ο πόνος σας πληγώνει, δεν είναι επειδή σας έρχεται από Εμένα, αλλά επειδή τον επιδιώξατε 

προηγουμένως και ο νόμος της δικαιοσύνης πρέπει να εκπληρωθεί. 

11 Ωστόσο, κανείς δεν μένει αβοήθητος μόνος, όλοι έχετε κάποιον να σας ενθαρρύνει και να σας 

προστατεύει, έχετε πολλούς αγαπημένους πίσω από το πέπλο της ύλης. Αλλά δεν τους γνωρίζετε και 

δεν ξέρετε με ποιον τρόπο σας δείχνουν την αγάπη τους από το υπερπέραν. Είναι τα πνεύματα που 

κατοικούν στη Βασιλεία του Φωτός, που βοηθούν και παρηγορούν τους μικρούς αδελφούς, τους 

αδύναμους, τους πεσόντες, τους αρρώστους. 

12 Οι Πεφωτισμένοι είναι οι υψηλοί απεσταλμένοι του Κυρίου, οι οποίοι, κατά την εκτέλεση 

σημαντικών και δύσκολων καθηκόντων, διατάσσουν και φροντίζουν για όλα όσα έχουν λάβει εντολή να 

κάνουν. 

13 Τους αποκαλώ φωτισμένους, επειδή είναι εκείνοι που έχουν επιτρέψει στον σπόρο της αγάπης 

Μου να ανθίσει στο πνεύμα τους. Αυτοί είναι οι φωτισμένοι, τους οποίους δεν γνωρίζετε ακόμη, επειδή 

σας λείπει η πνευματική ευαισθησία. 

14 Για να γίνει αισθητή η παρουσία Μου από εσάς, ήταν απαραίτητο να ακουστούν οι σκέψεις Μου 

μέσα από ένα ανθρώπινο σώμα.Αλλά πραγματικά σας λέω, το σύμπαν είναι γεμάτο με πνευματικές 

δονήσεις που θα μπορούσατε κι εσείς να ακούσετε, αν η πνευματική σας προετοιμασία και ικανότητα 

σας το επέτρεπαν. 

15 Έπρεπε να σας μιλήσω με αυτή τη μορφή για να γίνω ακουστός- επειδή θέλω να σας 

ελευθερώσω από τις αλυσίδες της άγνοιάς σας, θέλω να σπάσω αυτές τις ζώνες που σας εμποδίζουν και 

να σας βοηθήσω να κατανοήσετε πραγματικά τη διδασκαλία μου. 

16 Όποιος δεσμεύεται από τις αδυναμίες του κόσμου δεν θα μπορέσει να Με νιώσει στην 

πληρότητά Μου. Κανένας άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι σκληρή δεν μπορεί να επιτύχει την 

τελειότητα. 

17 Πρέπει να γίνω αισθητός στις καρδιές σας, ώστε να Με καταλάβετε, και πρέπει να 

επαναλαμβάνω τις διδασκαλίες Μου συχνά, αναζητώντας τη στιγμή που θα είστε έτοιμοι να Με 

δεχτείτε. 

18 Πρέπει να καταλάβετε ότι ήρθα για να σπάσω τις αλυσίδες που σας έκαναν σκλάβους του 

πόνου, για να σας ελευθερώσω από τα βάσανα που εσείς δημιουργήσατε για τον εαυτό σας και τα 

οποία παρατείνετε, επειδή επαναλαμβάνετε τα λάθη και τις ατέλειές σας. Αλλά αν είστε άκαμπτοι στο 

κακό, είμαι σταθερός στην αγάπη Μου για να σας σώσω- και ακόμη κι αν βρεθείτε στα λαγούμια της 
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κακίας ή στην πιο βαθιά άβυσσο των παθών σας, εκεί θα αναζητήσω τους χαμένους για να τους φέρω 

στη Βασιλεία του Φωτός. Αλλά πρέπει να είστε ταπεινοί και δίκαιοι*, για να ανθίσει μέσα σας ο σπόρος 

Μου. 
* Με την έννοια της Βίβλου και αυτών των Θείων Διδασκαλιών, η λέξη "δίκαιος" σημαίνει: να εκπληρώνεις το 

νόμο του Θεού - στη νέα εντολή της αγάπης - με πράξεις και να στέκεσαι ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού. 

19 Αλήθεια, σας λέω: Παρόλο που βλέπω ότι έχετε απελευθερωθεί από ό,τι είναι διεφθαρμένο και 

άχρηστο, ότι έχετε κοπιάσει για να απομακρυνθείτε από τους κακούς τρόπους, δεν μπορώ ακόμη να 

σας πω ότι είστε ήδη ικανοί να ηγηθείτε ενός λαού, διότι σας λείπουν ακόμη πολλά για να επιτύχετε την 

πνευματοποίηση. 

20 Έρχομαι επίσης για να ξυπνήσω ιδανικά μέσα σας, ώστε να απελευθερωθείτε από την άγνοια- 

γιατί με αυτή την αλυσίδα που σας δένει στον υλισμό, δεν μπορείτε να εμφανιστείτε ως απόστολοί 

Μου, ούτε να δώσετε παραδείγματα αληθινής αγάπης. 

21 Είμαι ο Ήλιος της Αλήθειας που διαλύει την ομίχλη της άγνοιας- βγείτε από το σκοτάδι σας και 

λάβετε τις φωτιστικές και θερμαντικές ακτίνες της έμπνευσης του Θεού. 

22 Αν Με είχατε ήδη κατανοήσει, θα με νιώθατε πλήρως να έρχομαι στο πνεύμα σας ως σοφία, ως 

ζωή, και αν το μυαλό και η καρδιά σας κρατούσαν τα λόγια Μου του φωτός, σύντομα θα ανήκατε στον 

αριθμό των φωτισμένων. 

23 Ω ευλογημένο πρωινό, γεμάτο προσευχές, τραγούδια και ευλογίες! Αν οι άνθρωποι έστω και για 

λίγες στιγμές εισέρχονταν στο μεγαλείο του νοήματός του - πόση ειρήνη και πόσο φως θα αποκόμιζαν 

για το πνεύμα τους! 

24 Κοιτάξτε, λαέ Μου, κοιτάξτε τους ουρανούς, κοιτάξτε τους προσεκτικά, και θα δείτε ότι μέσα σε 

κάθε αστέρι υπάρχει μια υπόσχεση, ένας κόσμος που σας περιμένει- είναι κόσμοι ζωής που έχουν 

υποσχεθεί στα παιδιά του Θεού και στους οποίους όλοι σας θα κατοικήσετε. Γιατί όλοι θα γνωρίσετε το 

βασίλειό Μου, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για ορισμένα όντα- δημιουργήθηκε ως το παγκόσμιο 

σπίτι όπου θα ενωθούν όλα τα παιδιά του Κυρίου. 

25 Ωστόσο, πρέπει να έχετε πάντα καθαρό μυαλό, απαλλαγμένο από (σκοτεινά) σύννεφα, πρέπει 

να είστε πάντα ξύπνιοι για να νιώθετε την έμπνευσή Μου να έρχεται σε σας. 

26 Όταν κάποιος φωτισμένος από τη Σοφία Μου θα κυβερνήσει μια μέρα τη γη, όλα θα είναι 

αρμονικά.Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχετε αποδεχτεί τη Διδασκαλία Μου, δεν έχετε θελήσει να γίνετε 

ηγέτες της γης ή ενός και μόνο έθνους, και γι' αυτό υπάρχουν πόλεμοι. 

27 Ακούστε τώρα κάτι σημαντικό για εσάς που θα σας παρηγορήσει στον πόνο σας: 

28 Στο μέλλον θα σας στείλω φωτισμένα πνεύματα που θα έρθουν στη γη ως κυβερνήτες, και δεν 

θα επιτρέψουν άλλους πολέμους, επειδή γνωρίζουν ότι αυτός ο πλανήτης είναι για όλους τους 

ανθρώπους και ότι οι διαμάχες μεταξύ των εθνών, οι οποίες ξεκινούν από τις απαρχές της 

ανθρωπότητας, είναι η αδιαμφισβήτητη απόδειξη του φθόνου, της μνησικακίας, της δυσπιστίας, του 

διχασμού και του μίσους μεταξύ των ανθρώπων. 

29 Αυτό το πρωινό, φωτισμένο από την ανάμνηση του ερχομού Μου σε αυτόν τον κόσμο εν Χριστώ, 

έγινε ακόμη πιο φωτεινό από την ανύψωσή σας. 

30 Μην παραλείπετε την προσευχή, ακόμη και αν είναι τόσο σύντομη ώστε να μην διαρκεί 

περισσότερο από πέντε λεπτά- αλλά σε αυτήν να υποβάλλετε τον εαυτό σας σε στενή εξέταση με το 

φως της συνείδησής σας, ώστε να έχετε κατά νου τις πράξεις σας και να ξέρετε σε τι πρέπει να 

βελτιωθείτε. 

31 Αν χάσετε την έννοια του χρόνου κατά την ανύψωσή σας στην προσευχή, αυτό θα είναι σημάδι 

πνευματοποίησης, αφού καταφέρατε να βγείτε από τον χρόνο, έστω και για λίγες στιγμές, αυτόν τον 

χρόνο που οι σκλάβοι του υλισμού επιθυμούν μόνο για τις απολαύσεις τους ή για την αύξηση των 

χρημάτων τους. 

32 Όσοι εξετάζουν καθημερινά τον εαυτό τους θα βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης, ζωής, ομιλίας και 

συναισθημάτων τους. 



U 12 

91 

33 Η πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, η μεταμόρφωσή του, η ανανέωση και η ανύψωσή του 

είναι ο λόγος για την εκδήλωση του λόγου μου σε αυτόν τον κόσμο. 

34 Θέλω να φτάσετε στην τελειότητα, ώστε να μπορέσετε να εργαστείτε για την ευτυχία και την 

ειρήνη σας. 

35 Αν, παρά την καθημερινή αυτή εξέταση της συνείδησης, δεν βαδίζετε στο μονοπάτι της 

καλοσύνης, θα είστε υπεύθυνοι για τα λάθη σας, τις πτώσεις και τα σφάλματά σας. 

36 Αν κάποιες από τις διδασκαλίες Μου δεν αποδίδονται δεόντως, επειδή έχουν ειπωθεί από έναν 

μεσολαβητή του λόγου με μικρή ευχέρεια, στρέψτε το βλέμμα σας στην πνευματική πλευρά του λόγου 

χωρίς να ασχοληθείτε με αυτή τη φτώχεια της έκφρασης, και θα βρείτε στην αλήθεια της διδασκαλίας 

Μου τη θεϊκή ουσία των διδασκαλιών Μου. 

37 Σε πολλούς που ακούν το Λόγο Μου, φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη διδασκαλία που μπορεί να 

λάβει κανείς στη γη σήμερα- σε άλλους δίνει την εντύπωση ότι δεν περιέχει καμία αλήθεια. Ωστόσο, δεν 

είναι η πρώτη φορά που οι αποκαλύψεις Μου απορρίπτονται από τους ανθρώπους. 

38 Πολλοί δάσκαλοι και αγγελιοφόροι έχουν έρθει σε αυτόν τον κόσμο, και όταν άρχισαν να 

σπέρνουν τον σπόρο Μου της αλήθειας και της αγάπης, τους σκοτώσατε, επειδή το σκοτάδι της 

ανθρωπότητας δεν μπορούσε να αντέξει τόσο πολύ φως. 

39 Οι προφήτες, οι πατριάρχες και οι μάντεις υπήρξαν μάρτυρες, θύματα της ανθρώπινης κακίας, 

επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την αλήθεια που έβγαινε από τα χείλη τους, ούτε 

την καλοσύνη των καρδιών τους. 

40 Όλοι οι φωτισμένοι έχουν γνωρίσει τον σταυρό του πόνου, με όλες τις αγωνίες και την πικρία 

που οι άνθρωποι ξέρουν να προκαλούν στους αδελφούς τους. 

41 Αυτά τα βάσανα είναι απαραίτητα για κάθε Δάσκαλο, είναι αγκάθια από τα οποία πρέπει να 

περάσει, και πίκρες που πρέπει να γνωρίσει, για να γίνει ορατό το μεγαλείο του πνεύματός του εν μέσω 

αυτών. 

42 Δεν ξέρετε ακόμη αυτόν τον τρόπο, αλλά θα τον γνωρίσετε και θα πρέπει να τον καλύψετε όταν 

θα πάτε στη δουλειά σας εμπνευσμένοι από μένα, γεμάτοι με τη δύναμη που δίνει η αγάπη. 

43 Για σας, η αγάπη είναι μια όμορφη λέξη, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχετε διεισδύσει στο 

πραγματικό της νόημα. 

44 Αυτός που είναι Δάσκαλος γνωρίζει ποιο είναι το πεπρωμένο του και το ευλογεί, και γνωρίζει 

ποιο είναι το πεπρωμένο των αδελφών του. 

45 Και ποιο είναι το πεπρωμένο σας; - Το ίδιο με εκείνο που ο Δάσκαλος των Δασκάλων υποδείκνυε 

και που δόθηκε σε όλους τους αγγελιοφόρους: να σώζουν, να αγαπούν και να λυτρώνουν τους 

αμαρτωλούς. 

46 Το πεπρωμένο σου είναι να γίνεις φωτισμένος άνθρωπος και προφήτης- μια μέρα θα γίνεις, και 

τότε θα γνωρίσεις τα βάσανα εκείνων που σου έδειξαν το δρόμο. Ταυτόχρονα, θα γνωρίσετε την αγάπη 

και το θάρρος που τους συνόδευε στο ταξίδι τους στη ζωή. 

47 Όλοι τους έπρεπε να θριαμβεύσουν σε έναν εσωτερικό αγώνα στην πιο δύσκολη ώρα του πόνου 

και της δοκιμασίας- και όταν η συνείδησή τους τους ρώτησε αν ήθελαν να απαρνηθούν την αποστολή 

τους ή να παραμείνουν ανάμεσα στον λαό που τους έδωσε τον θάνατο, απάντησαν αποφασιστικά ότι 

ήθελαν να παραμείνουν με τον λαό τους, γιατί αυτή ήταν η αποστολή τους, ακόμη και αν οι αδελφοί 

τους δεν την καταλάβαιναν με τον ίδιο τρόπο. Επέμεναν σταθερά με εκείνους που αγαπούσαν όσο τους 

έμενε μια πνοή ζωής. Ήξεραν ότι τα σκοτάδια της ανθρωπότητας έπρεπε να διαλυθούν, αλλά 

πραγματικά, σας λέω, δεν είχαν κίνητρο το εγωιστικό συμφέρον, παρόλο που η ανταμοιβή τους 

διατηρήθηκε στη Βασιλεία Μου. 

48 Εγώ είμαι το Βιβλίο για όλους, και Με έχετε εδώ ως απόδειξη γι' αυτό. Είμαι ακόμα μαζί σας 

γιατί σας αγαπώ και Με χρειάζεστε. - Για να κατακτήσετε τη μακαριότητα, υπάρχουν δύο μονοπάτια 

που μπορείτε να ακολουθήσετε με τη θέλησή σας: αυτό της αγάπης και αυτό του πόνου, αλλά αληθινά 

σας λέω ότι σε όποιο μονοπάτι κι αν επιλέξετε, θα είμαι ο βοηθός σας. Όταν γνωρίσετε τα υψηλά 

συναισθήματα του εξαγνισμένου πνεύματος, θα πείτε κι εσείς: Θα μείνω με τους αμαρτωλούς. 
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49 Ζητώ από εκείνους που έχουν εργαστεί με αγάπη στο Έργο Μου: Τι νιώθατε όταν δουλεύατε για 

το καλό, προς όφελος των άλλων; 

50 Μου λέτε: "Δάσκαλε, μια ρευστότητα μας περιβάλλει σε αυτό, και μια δύναμη μας ωθεί να 

συνεχίσουμε χωρίς κούραση ή κόπωση". 

51 Έχετε κουραστεί να Με ακούτε; - Όχι, Δάσκαλε", Μου λες. Ούτε κουράστηκα να είμαι μαζί σας 

από την αρχή της δημιουργίας σας. 

52 Σας δίνω τις διδασκαλίες Μου, τις θείες συμβουλές, τους νόμους και τους κανόνες για την 

αιωνιότητα, και μερικές φορές κι εσείς, κατά την άσκηση των λόγων Μου, έχετε δώσει διδασκαλίες 

μέσω της φιλανθρωπίας σας, όταν εργαστήκατε για το καλό των άλλων. 

53 Αν κάποιος από εσάς μένει ανέγγιχτος από τη διδασκαλία Μου, είναι σαν βράχος- αλλά όλοι σας 

ακούστε προσεκτικά το Λόγο Μου, γιατί κανείς δεν μπορεί να μείνει μουδιασμένος σε αυτό το φως. 

54 Κάποιος Με ρωτάει: "Δάσκαλε, γιατί υπάρχουν εκείνοι που φέρνουν μεγάλες αποστολές στη γη 

και άλλοι όχι;" Και σας απάντησα ότι οι άνθρωποι που έχουν μόνο μια μικρή αποστολή σήμερα θα είναι 

οι μεγάλοι φωτισμένοι αύριο. 

55 Ζήστε πάντα άγρυπνοι, γιατί στο δρόμο σας θα υπάρξουν εκείνοι που θα λένε ότι μου ανήκουν- 

αλλά μην τους πιστεύετε ήδη από την πρώτη στιγμή, πιστέψτε για χάρη αυτού που δείχνουν σε 

ταπεινότητα, σε σοφία και αγάπη. 

56 Άλλοι θα σας πουν ότι είναι σε επαφή μαζί Μου, ενώ είναι οι πρώτοι που θα εξαπατηθούν. Ως εκ 

τούτου, πρέπει πάντα να είστε σε εγρήγορση σχετικά με το έργο που έχετε και τη θέση που κατέχετε. 

Πρέπει να ανοίξετε τα μάτια και τα αυτιά σας, αλλά και να συγχωρήσετε πολλά πράγματα. 

57 Πρέπει να ξέρετε πολλά πράγματα για να μπορείτε να τους πείτε ποιος είναι ο αληθινός δρόμος 

και πώς να απελευθερωθείτε από τα δεσμά, από την άγνοια. Καταλάβετε ότι είστε υποχρεωμένοι να 

αποδεικνύετε την αλήθεια που κηρύττετε με έργα. 

58 Αυτός ο πλανήτης θα μεταμορφωθεί, διότι οι άνθρωποι θα πνευματοποιηθούν και τότε θα 

προσφέρουν τέλεια λατρεία στον Θεό. 

59 Έφτασε η στιγμή της σιωπής, η στιγμή της κοινωνίας σας μαζί Μου, έτσι ώστε όπως τα κύματα 

ρέουν το ένα μέσα στο άλλο στη θάλασσα, να ενωθείτε με το Θείο Πνεύμα Μου. Σιωπή - όχι μόνο στα 

χείλη, αλλά και στον εσωτερικό ναό του ανθρώπου, γιατί είναι το πνεύμα σας που Μου μιλάει, και η 

στιγμή είναι επίσημη. 

60 Μείνετε ακίνητοι και ακούστε Με, εσείς οι περιπλανώμενοι σε πολλά μονοπάτια, που φέρνετε 

μαζί σας τη σκόνη πολλών δρόμων- αφήστε Με να είμαι το φως στο μονοπάτι του πεπρωμένου σας. 

61 Από διάφορες θρησκείες έχετε ακούσει αυτή τη λέξη, με την οποία έχετε μάθει ότι ο μόνος 

πνευματικός νόμος, το μόνο αληθινό δόγμα που θα διέπει τους ανθρώπους, θα είναι αυτό: "Αγαπάτε 

αλλήλους". Αλλά αυτή η διδασκαλία θα διαδοθεί από εκείνους που έχουν φωτιστεί από αυτές τις 

διδασκαλίες, όχι από εκείνους που παραβιάζουν το νόμο, ούτε από τους κακούς κήρυκες μιας αιώνιας 

κόλασης. 

62 Στα χείλη των νέων απεσταλμένων Μου δεν θα υπάρχει ούτε ψέμα ούτε βλασφημία, δεν θα 

διδάσκουν το δόγμα ενός άδικου, σκληρού, ανελέητου Θεού, ανίκανου να σώσει όλα τα παιδιά Του, 

αλλά του Θεού της αληθινής αγάπης και της τέλειας δικαιοσύνης. 

63 Δεν σας λέω καν ότι αυτή η πνευματική διδασκαλία θα είναι η θρησκεία του κόσμου, διότι ποτέ 

δεν έφερα θρησκεία, αλλά νόμο. Περιορίζομαι να σας πω ότι ο Νόμος που θα θριαμβεύσει και θα έχει 

διαρκή ισχύ στη γη για να φωτίσει την ύπαρξη των ανθρώπων θα είναι ο Νόμος της Αγάπης, τον οποίο 

σας έχω εξηγήσει στη Διδασκαλία Μου, ώστε να τον αναγνωρίσετε πλήρως. 

64 Η ανθρωπότητα θα κάνει ακόμη πολλά ψεύτικα έργα αγάπης και φιλανθρωπίας μέχρι να μάθει 

να αγαπά και να ασκεί αληθινή αγαπητική δραστηριότητα, και πολλοί θα πρέπει ακόμη να 

περιπλανώνται από θρησκεία σε θρησκεία μέχρι το μυαλό τους να ανέλθει σε ανώτερη γνώση και να 

κατανοήσουν τελικά ότι ο μόνος νόμος, η καθολική και αιώνια διδασκαλία του πνεύματος είναι αυτός 

της αγάπης, στον οποίο όλοι θα φτάσουν. 
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65 Όλες οι θρησκείες θα εξαφανιστούν και θα παραμείνει μόνο το φως του Ναού του Θεού, που θα 

λάμπει μέσα και έξω από τον άνθρωπο, ο Ναός στον οποίο όλοι θα προσφέρετε μία λατρεία υπακοής, 

αγάπης, πίστης και καλής θέλησης. 

66 Η συνείδησή σας είναι έτοιμη να σας ενημερώσει για κάθε σας βήμα, και σας κάνει να 

ανησυχείτε όταν παραβαίνετε τον Νόμο Μου. Κατόπιν τούτου, πήρατε την απόφαση να μην ξαναπέσετε 

στο κακό. 

67 Έχω δει επίσης εκείνους που σιωπηλά παρηγορούν και θεραπεύουν τους αρρώστους, που χωρίς 

να καυχιούνται ξέρουν να δίνουν το σωστό λόγο που σώζει, επιπλήττει και ενισχύει. 

68 Καθώς Με ακούτε, η καρδιά σας εξευγενίζεται, και το πνεύμα υψώνεται πάνω από τον εγωισμό 

της ύλης, σκεπτόμενο τους άλλους και κάνοντας τα βάσανα και τις δοκιμασίες τους δικά του. Εύχεστε να 

μην υπήρχε πια πόλεμος, γιατί αρχίζετε να αγαπάτε την ειρήνη- ωστόσο ο πόλεμος θα συνεχίσει την 

πορεία του προς την καταστροφή και τον θάνατο, γιατί ακόμα δεν σκέφτονται και δεν αισθάνονται όλοι 

οι άνθρωποι όπως εσείς αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το χρονικό όριο που έχει δοθεί στους εξουσιαστές δεν 

θα διαρκέσει πολύ περισσότερο και σύντομα θα δείτε την εξουσία και την εξουσία τους να 

μετατρέπονται σε στάχτη. 

69 Ποια είναι η ενοχή αυτών των ανθρώπων ενώπιον του Θεού και πώς θα πρέπει να την 

πληρώσουν; - Μόνο εγώ ξέρω, αλλά αληθινά σας λέω, κανείς δεν θα ξεφύγει από τον Νόμο της 

Εξιλέωσης. Γι' αυτό, σας λέω: Ενώ αυτοί συνεχίζουν να καταστρέφουν τον κόσμο που τους έδωσε ο 

Θεός για να ζήσουν, εσείς θα παρακολουθείτε και θα προσεύχεστε για τους αδελφούς σας, γιατί αυτοί 

δεν ξέρουν τι κάνουν. Διότι αν ήξεραν, θα είχαν από καιρό ανοικοδομήσει με τα δάκρυά τους, με το 

αίμα τους, ακόμα και με τη ζωή τους, όλα όσα κατέστρεψαν. 

70 Συνεχίστε να προσεύχεστε για την ειρήνη στον κόσμο, είναι καθήκον σας- προσευχηθείτε ώστε 

οι άνθρωποι να κατανοούν και να αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

71 Αν οι άνθρωποι συνειδητοποιούσαν ότι η γη δημιουργήθηκε για όλους, και αν ήξεραν πώς να 

μοιράζονται με δίκαιο τρόπο με τους αδελφούς τους τους υλικούς και πνευματικούς θησαυρούς με τους 

οποίους είναι γεμάτη η ύπαρξή τους, πραγματικά σας λέω, ήδη εδώ σε αυτή τη γη θα αρχίζατε να 

αισθάνεστε την ειρήνη της Πνευματικής Βασιλείας. 

72 Βρέθηκα ανάμεσά σας, αν και σας ξαναλέω ότι δεν κατέβηκα στην ύλη, αλλά απλώς έστειλα τις 

Θεϊκές Μου σκέψεις σε έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, μέσω του οποίου μετατράπηκαν σε λέξεις. 

73 Αν κάποιος πει ότι Μου είναι αδύνατο να επικοινωνήσω με την ανθρωπότητα με αυτό το μέσο, 

επειδή είμαι άπειρος και δεν είστε άξιοι να Με δεχτείτε, σας απαντώ: Αντί να κοιτάζω τη μικρότητά σας, 

σας αποκαλύπτομαι επειδή Με χρειάζεστε. 

74 Το θεϊκό μου πνεύμα δεν γνωρίζει αποστάσεις ούτε φραγμούς, σε κάθε μορφή είμαι μαζί σας 

γιατί η παρουσία μου είναι παγκόσμια. 

75 Σύντομα δεν θα χρησιμοποιώ πλέον αυτούς τους φορείς φωνής, διότι αυτή η μορφή διακήρυξης 

θα τελειώσει το 1950. - Είμαι ο Πατέρας σας, και εσείς, τα παιδιά Μου, μάθετε να μιλάτε απευθείας 

μαζί Μου. Δεν θυμάστε πώς σας δίδαξε ο Θείος Δάσκαλος στην εποχή του; Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς δεν 

αναζήτησε μεσάζοντες για να μιλήσει στον Πατέρα. 

76 Ο Λόγος Μου, η Διδακτική Μου Ομιλία, σήμερα φαίνεται να απευθύνεται μόνο σε εσάς, αλλά 

στην πραγματικότητα απευθύνεται σε όλους, γιατί η σοφία και η αγάπη του περικλείουν ολόκληρο το 

σύμπαν, ενώνοντας όλους τους κόσμους, όλα τα ενσαρκωμένα και μετενσαρκωμένα πνεύματα. Ελάτε 

σε Μένα αν Με χρειάζεστε- αναζητήστε Με αν νιώθετε χαμένοι. 

77 Είμαι ο Πατέρας σας που γνωρίζει τα βάσανά σας και σας παρηγορεί. Σας ενσταλάζω την αγάπη 

που χρειάζεστε τόσο πολύ, για τον εαυτό σας και για να τη μεταδώσετε στους γύρω σας. 

78 Όταν αναγνωρίζετε με αλήθεια την παρουσία μου από τη σοφία, την οποία αποκαλύπτω μέσω 

αυτών των φορέων φωνής, τότε επίσης αναγνωρίζετε ότι είναι καιρός να ξεκινήσετε το έργο της 

οικοδόμησης στο πνευματικό μονοπάτι. 
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79 Αχ, μακάρι να έσπευδαν όλοι όσοι έχουν κληθεί- αληθινά σας λέω, το τραπέζι του Κυρίου θα 

ήταν γεμάτο από μαθητές, και όλοι θα έτρωγαν το ίδιο φαγητό! Ωστόσο, δεν ήρθαν όλοι όσοι 

κλήθηκαν- έκαναν διαφορετικές ασχολίες, υποβιβάζοντας το θείο κάλεσμα σε δεύτερη μοίρα. 

80 Μακάριοι όσοι έσπευσαν, διότι έλαβαν την αμοιβή τους. 

81 Σε όλες τις εποχές, αλλά σήμερα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, ο άνθρωπος αισθάνεται 

ότι είναι κύριος των πράξεών του, ανεξάρτητα από κάθε πνευματικό νόμο. Έχει μετατραπεί σε ένα 

εγωιστικό ον που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Η καρδιά του είναι χωρίς αγάπη προς τους άλλους, και 

ως εκ τούτου η ανθρωπότητα μοιάζει με μια απέραντη έρημο, ξηρή και άνυδρη. Σε αυτή την κατάσταση, 

μπορούν οι άνθρωποι να ενωθούν, να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον και να βοηθήσουν ο ένας τον 

άλλον με ειλικρινή και ευγενή τρόπο; - Όχι! Αν η ανθρωπότητα δεν αφαιρέσει τον κακό σπόρο από την 

καρδιά της, θα συνεχίσει να αυτοκαταστρέφεται- κάποιοι θα δυσπιστούν στους άλλους και θα 

συνεχίσουν να μαλώνουν όσο είναι χωρίς αγάπη. 

82 Αυτή είναι η γεωργική γη στην οποία σπέρνω τον σπόρο Μου στην Τρίτη Εποχή, για την οποία 

προετοιμάζω έναν λαό εργατών, έναν λαό του οποίου οι καρδιές έχουν απομακρυνθεί από τον εγωισμό, 

ο οποίος αναλογίζεται την Αλήθειά Μου και στρέφεται προς την καλοσύνη. 

83 Αλλά πριν έρθετε σε Μένα, αναζητούσατε την ευτυχία και την ειρήνη για τον εαυτό σας, χωρίς 

να σκέφτεστε να εγκαταλείψετε την ευτυχία σας για να επιτύχετε την ευτυχία των άλλων ή να βάλετε τις 

ανάγκες του πλησίον σας πάνω από τις επιθυμίες σας. 

84 Όταν εκπληρώσετε το νόμο της αγάπης, θα έχετε επιτύχει την ενότητα και την αρμονία σας, θα 

πάψετε να υποφέρετε και η ειρήνη των εθνών, την οποία οι άνθρωποι δεν έχουν επιτύχει μέχρι τώρα, 

θα εδραιωθεί στην ανθρωπότητα. 

85 Πόσο εύκολο θα ήταν με λίγη πνευματοποίηση οι άνθρωποι να είναι σε θέση να κατανοήσουν ο 

ένας τον άλλον! 

86 Ζητώ από εκείνους που αναγνωρίζουν αυτό το Δόγμα ως μια αλήθεια ικανή να σώσει και να 

ενώσει την ανθρωπότητα: Γιατί δεν αποφασίζετε να το κάνετε πράξη; Αρκεί να το θεωρήσετε ως μια 

απλή διδασκαλία σοφίας ή ως μια ακόμη θεωρία; 

87 Ο άνθρωπος θέλει να σώσει τον εαυτό του χωρίς να αναγνωρίσει την πνευματική του φύση, και 

αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος του. Όσο ζει και αισθάνεται δυνατός στη γη, αγωνιά να ξεχάσει κάθε 

ιδέα που του θυμίζει την αιωνιότητα ή την πνευματική ζωή. Δεν χάνει αυτή τη διαισθητική γνώση, αλλά 

δεν θέλει να ξέρει τίποτα γι' αυτήν, και μόνο όταν τον πλησιάζει ο θάνατος και νιώθει μέσα του την 

αγωνία του θανάτου, συμβαίνει να θέλει σε μια στιγμή να επανορθώσει τα λάθη του και να 

αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο- αλλά τότε θα είναι ήδη πολύ αργά, γιατί δεν φτάνουν όλα στη 

μετάνοια. Είναι νόμος της δικαιοσύνης να θερίζει κανείς ό,τι έσπειρε, παρόλο που η μετάνοια θα τον 

βοηθήσει να υπομείνει με αγάπη και υπομονή την εξιλέωση της ενοχής του, η οποία στην 

πραγματικότητα θα είναι το έργο της αποκατάστασης και της ανανέωσης. 

88 Ακούτε και ταυτόχρονα επιβεβαιώνετε ότι σας μιλάω αληθινά. Αφήνετε τη συνείδησή σας να 

σας μιλήσει και σας λέει ότι η πίστη σας ήταν συχνά μια απάτη, επειδή δεν είχατε τη βεβαιότητα της 

ύπαρξης της αιώνιας ζωής για το πνεύμα. Αναμφίβολα είχατε στο μυαλό σας να απολαύσετε την 

ύπαρξή σας στη γη στο έπακρο και να κάνετε προετοιμασίες για το βήμα προς την πνευματική ζωή μόνο 

όταν θα ερχόταν η τελευταία στιγμή. Η ιδέα μιας ζωής μετά από αυτό ήταν σαν μια επιβεβαίωση της 

πίστης, στην οποία θα μπορούσες να βασιστείς όταν θα ερχόταν η ώρα, και να μπορέσεις να επιβιώσεις 

από τις φοβερές στιγμές της αναχώρησης. 

89 Σας ρωτώ: Έτσι πρέπει να ζει ο άνθρωπος; Έτσι δείχνετε την πίστη σας στον Πατέρα και έτσι 

επιτυγχάνετε την αληθινή πνευματική υπεροχή; 

90 Σκεφτείτε όλα όσα σας είπα σε αυτή τη διδασκαλία, και τελικά θα συνειδητοποιήσετε ότι ο 

άνθρωπος πάντα έκανε λάθη με τα εγωιστικά και υλικά συναισθήματά του. 

91 Καταλάβετε τη Διδασκαλία Μου, η οποία αποκαλύπτει στον άνθρωπο την ένωση του πνεύματος 

με το πνεύμα μέσω της αγάπης και όλων των αρετών που απορρέουν από αυτήν, καθώς και από όλες 
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τις αισθήσεις και τα χαρίσματα του πνεύματος- και πείτε αν δεν είναι το κλειδί που μπορεί να ανοίξει 

στην ανθρωπότητα τις πύλες της αιώνιας ειρήνης και της άφθαρτης σοφίας. 

92 Στις τρεις περιόδους στις οποίες έχω χωρίσει την εξέλιξη της ανθρωπότητας, έχω χαράξει για 

εσάς με το φως Μου τον ίδιο ίσιο και στενό δρόμο για την άνοδο του πνεύματος, τον μοναδικό δρόμο 

της αγάπης, της αλήθειας και της δικαιοσύνης. 

93 Σας οδήγησα από διδασκαλία σε διδασκαλία, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη, μέχρι που ήρθε 

εκείνη η στιγμή που σας λέω ότι μπορείτε ήδη να συνδεθείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Θα 

μπορούσε η ανθρωπότητα να συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο στην Πρώτη Εποχή; - Όχι, αναγκάστηκε να 

καταφύγει στην υλική λατρεία, σε τελετές και τελετουργίες, σε παραδοσιακές γιορτές και σύμβολα, 

ώστε να νιώσει το Θείο και το Πνευματικό κοντά του. Από αυτή την αδυναμία να προσεγγίσει κανείς το 

πνευματικό, να ανυψωθεί στο θείο, να γνωρίσει το βαθύτερο και να διαλευκάνει τα μυστήρια, 

προέκυψαν οι διάφορες θρησκείες, η καθεμία ανάλογα με το βαθμό πνευματικής καθυστέρησης ή 

πνευματικής προόδου του ανθρώπου, άλλες πιο αφοσιωμένες στην αλήθεια από άλλες, άλλες πιο 

πνευματοποιημένες από άλλες, αλλά όλες αγωνίζονται προς τον ίδιο στόχο. Είναι το μονοπάτι το οποίο 

διατρέχουν τα πνεύματα μέσα στους αιώνες και τις εποχές, το μονοπάτι προς το οποίο οδηγούν οι 

διάφορες θρησκείες. Κάποιοι έχουν προχωρήσει μόνο με τη μεγαλύτερη βραδύτητα, άλλοι έχουν μείνει 

στάσιμοι και άλλοι έχουν υποκύψει σε δόγματα πλάνης και έχουν μολυνθεί. 

94 Μια νέα εποχή έχει ανατείλει για την ανθρωπότητα- είναι η εποχή του φωτός, η παρουσία του 

οποίου θα αποτελέσει το αποκορύφωμα στην πνευματική πορεία όλων των ανθρώπων, ώστε να 

αφυπνιστούν, να προβληματιστούν, να απαλλαγούν από το βαρύ φορτίο των παραδόσεων, του 

φανατισμού και των λαθών τους, και στη συνέχεια να ανυψωθούν σε μια νέα ζωή. 

95 Κάποιοι νωρίτερα και άλλοι αργότερα, σιγά-σιγά όλες οι θρησκείες και οι αιρέσεις θα φτάσουν 

στον αόρατο ναό, τον ναό του Αγίου Πνεύματος που είναι παρών στο Έργο Μου, αμετακίνητος σαν 

πυλώνας που υψώνεται στο άπειρο, περιμένοντας τους ανθρώπους όλων των λαών και των γενεών. 

96 Όταν όλοι εισέλθουν στο εσωτερικό του Ιερού Μου για να προσευχηθούν και να βυθιστούν, 

κάποιοι και άλλοι θα αποκτήσουν την ίδια γνώση της Αλήθειας Μου. Επομένως, μόλις ολοκληρωθεί 

αυτή η κορύφωση στον Δρόμο, όλοι θα αναστηθούν ενωμένοι στον ίδιο Νόμο και θα λατρεύουν τον 

Πατέρα τους με τον ίδιο τρόπο. 

97 Γιατί να εκπλαγεί κανείς από τις νέες αποκαλύψεις Μου; Αληθινά σας λέω, οι πατριάρχες των 

αρχαίων χρόνων είχαν ήδη γνώση του ερχομού αυτής της εποχής, και οι μάντεις άλλων εποχών την 

είχαν δει, και οι προφήτες την ανήγγειλαν. Ήταν μια θεϊκή υπόσχεση που δόθηκε στους ανθρώπους 

πολύ πριν έρθω στον κόσμο μέσω του Ιησού. 

98 Όταν ανήγγειλα στους μαθητές Μου τον ερχομό Μου ξανά και υπέδειξα τη μορφή με την οποία 

θα γινόμουν γνωστός στους ανθρώπους, είχε ήδη περάσει πολύς καιρός από τότε που σας δόθηκε η 

υπόσχεση. 

99 Τώρα έχετε την πορεία εκείνης της εποχής μπροστά στα μάτια σας, εδώ αυτές οι προφητείες 

γίνονται πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να εκπλαγεί από αυτό; - Μόνο εκείνοι που έχουν κοιμηθεί στο 

σκοτάδι, ή εκείνοι που έχουν σβήσει τις υποσχέσεις Μου μέσα τους. 

100 Εδώ είναι το φως Μου που περιμένει όλους να τους σταματήσει στο δρόμο τους, γιατί θα τους 

αποκαλύψω τον πνευματικό θησαυρό που κουβαλούν μέσα τους και δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν. 

Θα τους πείσω ότι έχουν ήδη εξερευνήσει υπερβολικά το υλικό, ότι έχουν ήδη παραδοθεί στο παροδικό 

και το φευγαλέο. Θα τους διδάξω να αναζητούν στο δικό τους πνεύμα τη συνείδηση που είναι η Θεία 

ουσία που έχω τοποθετήσει σε κάθε άνθρωπο. 

101 Αλήθεια, σας λέω ότι ποτέ δεν έχετε περάσει όλα αυτά τα μεγάλα και καλά που υπάρχουν στο 

πνεύμα σας, γιατί δεν τα γνωρίζετε καν. Πώς θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον με την τελειότητα που σας 

δίδαξα, αν δεν αναγνωρίζετε ο ένας τον άλλον ως αδέλφια; Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε την 

ουσία που έχει το πνεύμα μέσα του, ώστε η αγάπη σας να είναι αγάπη και το έλεός σας να είναι 

αληθινό έλεος, κάτι περισσότερο από κενά λόγια, κάτι περισσότερο από άθλια χρήματα, κάτι 

περισσότερο από το κομμάτι ξερό ψωμί που αφήνετε στα τραπέζια σας, τα οποία είναι τα μόνα μέσα 
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που χρησιμοποιείτε για να κάνετε τον εαυτό σας να πιστέψει ότι ασκείτε φιλανθρωπία και αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον. 

102 Πόσο όμορφος θα είναι ο κόσμος σας όταν οι άνθρωποι ανακαλύψουν στο μυαλό τους τον 

ευλογημένο θησαυρό με τον οποίο τους προίκισε ο Δημιουργός τους από τη στιγμή της δημιουργίας 

τους! 

103 Σας δίνω αυτή τη διδασκαλία για να μπορέσετε μέσω αυτής να κοιτάξετε στο παρελθόν για να 

αναζητήσετε την αρχή σας, για να εξετάσετε το παρόν σας και στη συνέχεια να κοιτάξετε στο μέλλον 

που σας περιμένει γεμάτο σοφία, κόπο, αγώνα και θεία ανταμοιβή. 

104 Είστε αμαρτωλοί, αλλά Με αγαπάτε, και όταν Με σκέφτεστε, προσπαθείτε να Με 

ευχαριστήσετε, ασκώντας φιλανθρωπία προς τους αδελφούς σας. Είστε αμαρτωλοί, το ξέρω, αλλά 

προσεύχεστε όταν έχετε θλίψη. Είστε αμαρτωλοί, αλλά είστε έτοιμοι να μοιραστείτε το ψωμί σας με 

αυτόν που έρχεται στην πόρτα σας ζητώντας ελεημοσύνη. 

105 Για όλα τα καλά που κάνετε με την επιθυμία της καλής Μου ευχαρίστησης, λάβετε το χάδι Μου, 

νιώστε την παρηγοριά Μου, λάβετε την ευλογία Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 13  
1 Το σπίτι του Πατέρα είναι σε εορταστική διάθεση, το συμπόσιο είναι έτοιμο, επειδή αυτός ο 

λαός, όπως ο άσωτος υιός, επέστρεψε στο σπίτι του Πατέρα. Καθίστε στο τραπέζι και φάτε από το 

φαγητό- η ώρα είναι ευνοϊκή και ευγενική. 

2 Ακόμη και στη Δεύτερη Εποχή συνήθιζα να κάθομαι στο τραπέζι περιτριγυρισμένος από τους 

μαθητές Μου. Ήξεραν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, του οποίου ο ερχομός είχε υποσχεθεί να σώσει τον 

λαό Του. Δεν Με είδατε σωματικά όπως Με είδαν εκείνοι, αλλά μέσα από την εσώτερη ουσία αυτής της 

λέξης αισθάνεστε την παρουσία του Διδασκάλου που είχε υποσχεθεί να έρθει ξανά και να σας στείλει το 

Πνεύμα της Αλήθειας για να σας εξηγήσει όλες τις προηγούμενες διδασκαλίες και να καταλάβετε αυτό 

που δεν είχατε καταλάβει. 

3 Ποιο όμως είναι το πνεύμα της αλήθειας αν όχι η σοφία του ίδιου του Θεού; Πού θα μπορέσετε 

να το βρείτε, αν όχι σε αυτή την πνευματική διδασκαλία, η οποία σας εξηγεί και σας διαφωτίζει τα 

πάντα; 

4 Σας προφήτεψα ότι όταν η ανθρωπότητα θα βρισκόταν στο απόγειο της κακίας και της σύγχυσής 

της, θα ερχόμουν ξανά- επομένως, όταν οι άνθρωποι, αναλογιζόμενοι ότι η επιστήμη και η διαφθορά 

τους έχουν παράγει έναν καρπό που βρίσκεται σε πλήρη ωριμότητα, αισθάνονται ότι κάτι Θεϊκό 

πρόκειται να αποκαλυφθεί. Αυτή η πρόβλεψη είναι συνέπεια της πνευματικής Μου παρουσίας που 

μιλάει σε κάθε πνεύμα και της δικαιοσύνης Μου ως Πατέρα που εκδηλώνεται ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα. 

5 Δεν θα Με ξαναδείτε ως άνθρωπο- τώρα πρέπει να προετοιμαστείτε για να Με δείτε στο 

πνεύμα- έτσι σας έχει δοθεί να καταλάβετε από τη Δεύτερη Εποχή. Μέσα σε ένα "σύννεφο" ο Δάσκαλος 

αναλήφθηκε, καθώς ήταν ακόμα ορατός στους μαθητές Του για τελευταία φορά, και σας είχε 

ανακοινωθεί ότι θα επέστρεφε με αυτή ακριβώς τη μορφή. 

6 Τώρα σας μιλάω μέσα από αυτό το μυαλό που ετοίμασα.Αύριο η φωνή Μου θα ηχεί στην 

καρδιά σας και σε όλα τα πνεύματα. Διότι ο Λόγος Μου είναι σαν το χτύπημα μιας ηχηρής καμπάνας, 

που ξυπνάει τόσο τους ενσαρκωμένους όσο και τους μετενσαρκωμένους και τους ανασταίνει σε νέα 

ζωή. Πρόκειται για μια συνολική πρόσκληση. Από παλιά σας έχω πει ότι κανένα από τα παιδιά Μου δεν 

θα χαθεί, και ότι αν ένα πρόβατο κινδυνεύσει, θα αφήσω τα ενενήντα εννέα στο μαντρί για να 

κυνηγήσω το χαμένο. 

7 Αληθινά σας λέω, ω νέοι μαθητές Μου, θα καταφέρετε να καταλάβετε αυτό που κανένας από 

τους μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής δεν κατάλαβε. 

8 Πόσο συχνά, όταν τους μιλούσα, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον για να δουν ποιος από αυτούς είχε 

καταλάβει τι είχε πει ο Ιησούς- και επειδή δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τα λόγια του Δασκάλου (ο ένας 

στον άλλον), τελικά Του ζητούσαν να γίνει πιο σαφής στη διδασκαλία Του. - Στην πραγματικότητα, σας 

λέω ότι ο λόγος Μου δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής, αλλά εκείνη την εποχή το πνεύμα δεν είχε 

αναπτυχθεί ακόμη αρκετά ώστε να κατανοήσει όλη τη διδασκαλία που είχε λάβει- έπρεπε να περάσει 

χρόνος, η ανθρωπότητα έπρεπε να προοδεύσει πνευματικά ώστε, φωτισμένη από το φως της 

πνευματοποίησης, να μπορέσει να κατανοήσει το νόημα των Θείων αποκαλύψεων. 

9 Παρ' όλα αυτά, όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν αυτοί οι μαθητές στην ανθρωπότητα για τη 

Διδασκαλία Μου, γνώριζαν όλα όσα ήταν απαραίτητα για να διδάξουν τους αδελφούς τους- και ό,τι δεν 

γνώριζαν ακόμα, το Άγιο Πνεύμα το αποκάλυψε μέσω του στόματός τους, γιατί ήταν ήδη εξοπλισμένοι 

για το έργο αυτό. 

10 Αν κατά τη διάρκεια της ζωής τους με τον Δάσκαλο, κάποιοι ερμήνευαν τη διδασκαλία Του με 

μια μορφή και άλλοι με άλλη, ωστόσο όταν ήρθε η ώρα των αγώνων και του κηρύγματός τους, ήταν 

όλοι ενωμένοι σε ένα ιδανικό, η ίδια σοφία που τους εμψύχωνε, η ίδια αγάπη. Ο καθένας πήρε το 

δρόμο του μέσα από άλλες επαρχίες, αλλά τα μυαλά τους, οι σκέψεις τους ήταν ενωμένες στην 

αποστολή που έπρεπε να επιτελέσουν και η μνήμη του Ιησού τους ενθάρρυνε. 



U 13 

98 

11 Ήταν πάντα πρόθυμοι να συναντηθούν για να ανταλλάξουν εντυπώσεις από τους αγώνες τους, 

τις αντιξοότητές τους, αλλά και για να χαρούν για τις νίκες που είχαν κερδίσει. Έδωσαν ο ένας στον 

άλλον ενθάρρυνση, κουράγιο και πίστη. 

12 Ήξεραν πώς να σπέρνουν τον σπόρο που τους εμπιστεύτηκα, γιατί ο ένας δεν έσπερνε σιτάρι και 

ο άλλος ζιζάνια, όχι, όλοι έσπερναν έναν σπόρο, και αυτός ήταν ο σπόρος της αγάπης, τον οποίο τους 

δίδαξα. Επομένως, ο καρπός που ξεπήδησε από τις καρδιές των ανθρώπων ήταν ο καρπός της αγάπης. 

Καταλαβαίνετε τι λέω όταν σας μιλάω για τις πράξεις που έκαναν οι αδελφοί σας εκείνη την εποχή; 

13 Μη σκέφτεστε αν είστε μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από αυτούς- σας λέω μόνο ότι πρέπει να τους 

αγαπάτε όπως σας αγάπησαν εκείνοι, όταν σας άνοιξαν το δρόμο, σας δίδαξαν να ακολουθείτε τον 

Κύριό σας, έδωσαν τη ζωή τους για σας. Να τους μοιάσετε στην πίστη τους, στο ζήλο τους, στη 

δραστηριότητα της αγάπης τους. 

14 Νιώστε πραγματικά σαν μαθητές Μου! Σας έφερα στη Διδασκαλία Μου τον Θείο Νόμο, ο οποίος 

είναι παρών στη συνείδησή σας. - Τι είναι αυτό που φοβάστε από άλλες διδασκαλίες, θεωρίες, 

επιστήμες ή φιλοσοφίες; Ή μήπως φοβάστε εκείνους που μελετούν τις αρχαίες γραφές, τις θρησκείες 

που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές; Αληθινά σας λέω, η Διδασκαλία που σας δίνω δεν είναι παρά η 

εξήγηση, η επιβεβαίωση των αποκαλύψεων που σας έχουν δοθεί στο παρελθόν. 

15 Δεν ήρθα για να σας φέρω σύγχυση, για να την προσθέσω στη σύγχυση που ήδη υπάρχει στον 

κόσμο, αλλά μάλλον για να σας ελευθερώσω από αυτήν, όπως έκανε κάποτε ο Μωυσής με τον λαό του, 

τον οποίο απελευθέρωσε από την Αίγυπτο, όπου ήταν σκλάβοι. 

16 Θέλω να σας φέρω, όπως τότε, σε ασφαλή γη, και γι' αυτό έχω ανοίξει μπροστά σας ένα νέο 

κεφάλαιο του βιβλίου μου, ώστε να αναγνωρίσετε μέσα από αυτό το στενό και ίσιο μονοπάτι, το οποίο 

έχω χαράξει για σας κατά τη διάρκεια των χρόνων με το νόμο μου. 

17 Εκπληρώστε, ώστε να μη χρειαστεί να επιστρέψετε στη γη σε περιόδους πόνου για να θερίσετε 

τους καρπούς των λαθών σας ή του εγωισμού σας. Εκπληρώστε την αποστολή σας- τότε θα επιστρέψετε 

κι εσείς, αλλά θα είναι σε καιρό ειρήνης, για να σας ανανεώσει η φροντίδα του σπόρου που αφήσατε 

πίσω σας όταν ξεκινήσατε. Τώρα ο Μωυσής δεν θα σας οδηγήσει για να σας ελευθερώσει, όπως έκανε 

την Πρώτη φορά- θα σας οδηγήσει η συνείδησή σας. 

18 Φαινομενικά, οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν μόνοι τους για να αναζητήσουν την ειρήνη και την 

αλήθεια- αλλά αληθινά σας λέω, το πνεύμα του Ηλία θα γίνει γνωστό στους λαούς και τα έθνη και θα 

τους καλέσει σε απελευθέρωση. 

19 Σας μιλάει "Ο Λόγος" που ήταν πάντα στον Θεό, ο ίδιος που ήταν στον Χριστό και που γνωρίζετε 

σήμερα μέσω του Αγίου Πνεύματος- γιατί "Ο Λόγος" είναι Λόγος, είναι Νόμος, είναι Μήνυμα, είναι 

Αποκάλυψη, είναι Σοφία. Αν έχετε ακούσει τον "Λόγο" μέσα από τα λόγια του Χριστού και τώρα τον 

λαμβάνετε μέσα από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος - αληθινά, σας λέω, αυτή είναι η φωνή του 

Θεού που ακούσατε- γιατί δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, ένας Λόγος και ένα Άγιο Πνεύμα. 

20 Εξετάστε, κατανοήστε και προετοιμαστείτε, ώστε οι καιροί των θλίψεων να μη σας 

αιφνιδιάσουν, για να μην μείνει άκαρπος ο λόγος μου, για τον οποίο θα δώσετε αύριο μαρτυρία στην 

ανθρωπότητα σύμφωνα με το θέλημά μου. Πρέπει να είστε ακλόνητοι, ώστε η πίστη σας να μην 

εξασθενεί, γιατί μια στιγμή αδυναμίας μπορεί να γίνει η αιτία της αποτυχίας σας. 

21 Μέχρι το έτος 1950, πρέπει να είστε εξοπλισμένοι. Αυτή η ημερομηνία θα μείνει αξέχαστη σε 

αυτούς τους ανθρώπους. 

22 Ποιος θα ζήσει για να δει αυτή την ημερομηνία; Ποιος θα είναι μάρτυρας των εντολών και των 

διαταγμάτων και των νέων προφητειών Μου, που θα σας δώσω εκείνη την ημέρα; Δεν το ξέρετε, αλλά 

προσθέτω: Ποιοι θα είναι εκείνοι που είναι πραγματικά προετοιμασμένοι γι' αυτή τη δοκιμασία και θα 

ακολουθήσουν το αληθινό μονοπάτι του αγώνα; 

23 Δεν ξέρετε- σας λέω μόνο ότι αν τα χρόνια λείπουν για εσάς, για Εμένα είναι μόνο μερικές 

σύντομες στιγμές, γιατί Εγώ δεν ζω υποταγμένος στο χρόνο, ενώ εσείς είστε. Αλλά αν νομίζετε ότι σας 

απομένουν πολλά χρόνια και ότι θα έχετε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστείτε, ακόμη και αν τα 

σπαταλήσετε, κάνετε μεγάλο λάθος. Μην είστε υπερβολικά σίγουροι, γιατί ο χρόνος περνάει γρήγορα 
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και τίποτα δεν θα αλλάξει το θέλημά Μου. Θα μπορέσετε να σταματήσετε τον χρόνο; - "Όχι", μου 

απαντάς. Τότε δεν θα είστε επίσης σε θέση να αποτρέψετε τα διατάγματά Μου από το να 

πραγματοποιηθούν. 

24 Σκεφτείτε βαθιά, προετοιμαστείτε, ώστε να νιώσετε χαρά σε αυτή την εκδήλωση, και 

χρησιμοποιήστε τον χρόνο για την εξάσκηση όλων όσων σας δίνουν πνευματικότητα. Με αυτόν τον 

τρόπο δεν θα φοβάστε την ώρα που δεν θα ακούτε πια τον λόγο Μου. 

25 Σας μίλησα για πολλές δοκιμασίες και σας προειδοποίησα. Ο Λόγος Μου, γεμάτος καλές 

διδασκαλίες και γεμάτος αγάπη, είναι η δύναμη και το χάδι που σας δίνει ο Κύριός σας. 

26 Σας περιμένω στην κορυφή του βουνού, όπου θα σας δώσω ειρήνη. Έχω έρθει σε σας σε τρεις 

εποχές για να σας διδάξω, και αυτή είναι η τρίτη στην οποία σας ενώνω για να σας δώσω τις τελευταίες 

Μου διδασκαλίες. Το έργο μου ως Δάσκαλος δεν ολοκληρώθηκε στο σταυρό. Σήμερα, με το φως των 

διδασκαλιών Μου, θα είστε σε θέση να καταλάβετε πολύ περισσότερα από όσα είχατε αναγνωρίσει 

προηγουμένως. 

27 Ωστόσο, πόσο λίγοι είναι εκείνοι που έχουν προετοιμαστεί για να Με δεχτούν. Βλέπω πολλούς 

ανάμεσά σας που έχουν σβήσει τη λάμπα τους και παραμένουν στο σκοτάδι, και άλλους που Με έχουν 

ήδη ξεχάσει. Παρά την πνευματική σας πρόοδο, δεν έχετε φτάσει στην τελειότητα, και ενώ κάποιοι 

έχουν εξελιχθεί, άλλοι έχουν παραμείνει στάσιμοι. 

28 Από την αρχή των αιώνων σας δίδαξα να προσεύχεστε για να είστε πάντα σε κοινωνία με τη 

Θεότητά Μου. Σας είπα ότι πρέπει να εκπληρώσετε τον Θείο Νόμο και τον ανθρώπινο. Αυτό που έδωσα 

στους πρώτους ανθρώπους είναι το ίδιο που σας δίνω σήμερα να εκπληρώσετε. 

29 Αγαπητά παιδιά του Ισραήλ, δεν κουραστήκατε από την τόση περιπλάνηση; Δεν σας βάρυνε το 

βάρος της εξιλέωσής σας; Δεν σας έχει κουράσει τόσος πόνος που έχετε υπομείνει; Είναι η εξοικείωσή 

σας με τον πόνο τόσο μεγάλη που έχετε ήδη γίνει αναίσθητος; Δεν αισθάνεστε πια αγάπη για τον 

πατέρα σας ή για τους αδελφούς σας; - Έχετε πέσει σε βαθύ πνευματικό λήθαργο και αδιαφορείτε για 

κάθε υψηλό συναίσθημα. Ζείτε με κομμένη την ανάσα και απάνθρωπη ζωή και έχετε ξεχάσει τα 

πνευματικά σας καθήκοντα- αλλά θέλω να προετοιμάσετε το μυαλό σας για να δεχτείτε το Λόγο Μου 

και να Με αφήσετε να κατοικήσω στις καρδιές σας, ώστε να μπορέσετε να ζήσετε ξανά με χάρη. 

30 Θέλω να σας οδηγήσω σε μια ζωή σε άλλα επίπεδα, όπου θα βρίσκεστε σε αρμονία με τα υψηλά 

πνεύματα, ώστε να συνεχίσετε να ανεβαίνετε χωρίς να σταματήσετε τον εαυτό σας. Όταν ξεκινήσετε να 

Με ακολουθήσετε, δεν θα είστε πια αδιάφοροι, δεν θα αδειάζετε πια το ποτήρι του πόνου- θα αγαπάτε 

τη ζωή και θα ενώνεστε με όλους τους αδελφούς σας. 

31 Ετοιμαστείτε, πηγαίνετε στους αδελφούς σας στο όνομά Μου, στεγνώστε τα δάκρυα εκείνων 

που υποφέρουν, δώστε κουράγιο στους αδύναμους, σηκώστε τους πεσόντες και σώστε τους χαμένους. 

Μεταφέρετε το φως παντού. Πολλοί θα Με αναγνωρίσουν στην ανθρώπινη ζωή τους και άλλοι όταν θα 

βρίσκονται στην "Πνευματική Κοιλάδα". Είναι θέλημά Μου να ξυπνήσουν όλοι, ώστε να μπορέσω να 

φυτέψω τον σπόρο της αγάπης Μου στο πνεύμα σας. 

32 Θα δείτε ότι κάποιοι θα πιστέψουν στην εκδήλωσή Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, όταν 

ακούσουν τη διδασκαλία Μου μέσω της μεσολάβησης του Φωνοφόρου- άλλοι θα το κάνουν μέσω της 

μαρτυρίας σας, και πολλοί περισσότεροι (άνθρωποι) μέσω των γραπτών που διατηρούνται από το Λόγο 

Μου. 

33 Θέλω όλοι σας να είστε δυνατοί, ώστε να μην δειλιάσετε στο πρώτο εμπόδιο, ούτε να φοβηθείτε 

κανέναν εχθρό. Σας εξοπλίζω ώστε να μπορείτε να κάνετε θαύματα και να μεταμορφώσετε τους 

αδελφούς σας μέσω των αποδείξεων που θα σας δώσω. 

34 Καταλάβετε Με, στηρίξτε την πίστη σας στη στερεότητα του βράχου, ώστε τίποτα να μην μπορεί 

να την καταστρέψει. Μην αφήσετε τα χείλη σας να σιωπήσουν από φόβο για επιτίμηση, ούτε να 

κρύψετε από τους αδελφούς σας ότι έχω έρθει σε αυτόν τον καιρό. Αναπτύξτε το χάρισμα του λόγου και 

αφήστε να ρέει από την καρδιά σας η αγάπη και η σοφία που σας έχω εμπιστευτεί. 

35 "Προσέξτε" για το έθνος σας, μην επιτρέψετε στον πόλεμο να εισέλθει σε αυτό. Ανοίξτε τις 

πύλες των καρδιών σας και αφήστε αυτόν που αποκαλείτε ξένο να εισέλθει, τόσο τον άνθρωπο καλής 
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θέλησης όσο και αυτόν που κουβαλάει το κακό στην καρδιά του- γιατί το πνεύμα του θα φωτιστεί σε 

αυτή τη γη, και θα είναι σαν βοηθητική μητέρα για όλους. Ετοιμάζω τους σιτοβολώνες, για να ταΐσετε 

τους πεινασμένους, και η ευτυχία και η ειρήνη να είναι ανάμεσα σε όλα τα παιδιά Μου. 

36 Προετοιμαστείτε πνευματικά, ώστε να μπορείτε να προβλέψετε το μέλλον σας και να 

συνειδητοποιήσετε ότι μετά το 1950 θα παραμείνετε ως απόστολοί Μου για να μιμηθείτε εκείνους που 

Με ακολούθησαν σε άλλη εποχή. Αυτοί ήξεραν ότι θα διατηρούσαν την πνευματική Μου παρουσία 

ακόμη και αν Με έβλεπαν να εξαφανίζομαι ως άνθρωπος, και ότι θα συνέχιζαν να συνοδεύονται και να 

φωτίζονται από Μένα. Αναζωογονήθηκα όταν είδα την πίστη τους, την ενότητά τους, την έμπνευσή 

τους, και πολύ σύντομα ο λόγος τους συγκίνησε τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, γιατί κατάλαβαν 

πώς να κάνουν πράξη όλα όσα τους είχε διδάξει ο Δάσκαλός τους. 

37 Κάντε τον εαυτό σας δεκτικό, ανθρωπότητα, και λάβετε το φως του Πνεύματός Μου που 

εκχέεται σε όλα τα δημιουργημένα πράγματα. Διδάσκω έναν λαό που θα σας φέρει ένα μήνυμα 

ειρήνης. Θα μιλήσω μέσα από το στόμα του- αν το απορρίψετε, με απορρίψατε. 

38 Υπενθυμίστε στην ανθρωπότητα ότι κάθε φορά που ερχόμουν σ' αυτούς, τους εξέπληττα με το 

να αποσπάται η προσοχή τους από κοσμικά πράγματα, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν αισθάνονταν 

την παρουσία Μου. Αλλά πώς θα μπορούσαν να καταλάβουν πώς να περιμένουν τόσο πολύ, όταν εσείς 

αποδείξατε την ανυπομονησία σας κατά την Έξοδο από την Αίγυπτο, αφού δεν μπορούσατε να 

περιμένετε ούτε λίγες ημέρες για την επιστροφή του Μωυσή; Όταν ο τελευταίος κατέβηκε από το Σινά, 

φέρνοντας μαζί του τις πλάκες του νόμου, βρήκε τον λαό παραδομένο στην ειδωλολατρία. Σε λίγες μόνο 

στιγμές αδυναμίας, είχαν σβήσει το όνομα του αληθινού Θεού από τις καρδιές τους για να το 

αντικαταστήσουν με ένα χρυσό μοσχάρι. 

39 Τότε ο Κύριος αποκάλεσε τον λαό εκείνο σκληρόμυαλο. Γι' αυτό, δεν εκπλήσσομαι που μετά από 

μια εποχή βλέπω ότι οι άνθρωποι, αν και κατέχουν την υπόσχεσή Μου, έχουν παραμελήσει την πίστη 

τους, έχουν επιτρέψει να σβήσει το λυχνάρι τους και έχουν βάλει στη θέση Μου τόσα είδωλα όσα 

λατρεύουν σήμερα. Θα ήταν δυνατόν να Με αναγνωρίσουν σήμερα, αφού έχω έρθει σ' αυτούς; - Είναι 

φυσικό όλα αυτά που είναι ορυκτά να τους φαίνονται παράξενα. 

40 Σας αποκάλυψα ότι η επιστροφή Μου θα γινόταν μέσα σε ένα σύννεφο. Σήμερα, αφού είμαι 

ήδη ανάμεσά σας, και επομένως έχω εκπληρώσει αυτόν τον λόγο, σας λέω με αλήθεια ότι το "σύννεφο" 

είναι το ισοδύναμο της "πνευματικής μου παρουσίας". Με την ίδια μορφή με την οποία Με είδαν οι 

μαθητές Μου να αναβαίνω αφού είχα τελειώσει το Έργο Μου στη Δεύτερη Εποχή, κατέβηκα στην 

ανθρωπότητα αυτή την εποχή. 

41 Πρέπει να θυμάστε ότι όταν ο Μωυσής κλήθηκε από τον Κύριο στο όρος Σινά, ένα σύννεφο 

κάλυψε το εν λόγω βουνό, και την τρίτη ημέρα, μέσα από το σύννεφο, ακούστηκε η φωνή του Ιεχωβά. 

Αυτή η εκδήλωση έγινε ορατή από όλους, αυτό το σύννεφο ήταν ορατό στο πλήθος που είχε 

συγκεντρωθεί στους πρόποδες του βουνού. Ήταν ο Κύριος που σας έδωσε να καταλάβετε ότι η βασιλεία 

Του και η κατοικία Του είναι πέρα από όλα τα υλικά πράγματα. 

42 Παρόλο που ο Κύριος υλοποίησε την παρουσία Του σε εκείνο το σύννεφο* και έκανε τους 

ανθρώπους να τρέμουν με τις εκδηλώσεις της δύναμης και της δικαιοσύνης Του, αυτοί οι άνθρωποι με 

τα σκληρά μυαλά και τις σκληρές καρδιές έγιναν άπιστοι στη διαθήκη που είχαν κάνει με τον Θεό μόνο 

σε στιγμές φόβου. 
* Δηλαδή, έγινε ορατή στα φυσικά μάτια 

43 Τώρα που έρχομαι "στο σύννεφο", εγκαθίσταμαι στο πνεύμα σας.Επομένως, οι εκδηλώσεις Μου 

σε αυτή την Τρίτη Εποχή είναι αόρατες στα θνητά μάτια. Μόνο το πνεύμα, με τις υψηλές ευαισθησίες 

του, μπορεί να δει, να αισθανθεί και να κατανοήσει τις αποκαλύψεις Μου. 

44 Αυτή η πνευματική αίσθηση που αναπτύσσω μέσα σας, ώστε με αυτήν να μπορείτε να 

αναγνωρίσετε και να αναλογιστείτε όλα όσα σας έχουν αποκαλυφθεί από την αρχή της ζωής σας μέχρι 

τώρα, θα είναι αυτή που θα καταστρέψει όλες τις λανθασμένες ερμηνείες που έχουν κάνει οι άνθρωποι 

για το Θείο. Πολύ σταδιακά, το φως θα διεισδύσει στην καρδιά των παιδιών Μου, γι' αυτό και σας λέω 
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ότι δεν είναι πολύ μακριά η ώρα που θα καταλάβουν από μόνα τους το νόημα όσων μπορούν να 

συμβούν στη ζωή των ανθρώπων. 

45 Κάποιοι, ακούγοντας αυτή τη λέξη, ρωτούν: Ο Κύριος κατέβηκε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, 

για να γίνει αισθητός μόνο σε εμάς που ακούσαμε τη διδασκαλία Του μέσω της ανθρώπινης 

διαμεσολάβησης, ή το έκανε ανάμεσα σε όλη την ανθρωπότητα; - Η αλήθεια είναι ότι σας λέω: Το 

πνευματικό σύννεφο δίνει την προστατευτική του σκιά σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως ακριβώς έκανε 

στην Πρώτη Εποχή, όταν κάλυψε όλο το λαό Του που βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Σινά. 

46 Μαθητές της νέας εποχής, μελετήστε το Λόγο Μου, γιατί έχετε ανάγκη από τη σοφία Μου στον 

αγώνα σας. 

47 Σκεφτείτε τις σελίδες του βιβλίου του οποίου οι σφραγίδες έχουν λυθεί από το Αρνίο. Η φωνή 

του Θείου Λόγου βγαίνει από το Βιβλίο της Ζωής και φτάνει σε εκείνους που είναι νεκροί από τη ζωή 

της χάρης, για να τους αφυπνίσει στη νέα ζωή. 

48 Ένα ανθρώπινο σώμα δεν είναι απολύτως απαραίτητο για Μένα ώστε να γίνω ακουστός στους 

ανθρώπους. Εδώ Με έχετε να σας μιλάω πνευματικά, μέσω του ανθρώπινου νου, χωρίς να χρειάζεται 

να πατήσετε σωματικά το χώμα της γης. Αυτή η εκδήλωση ήταν η προετοιμασία για την άμεση 

πνευματική σύνδεση μεταξύ πνεύματος και πνεύματος μεταξύ εσάς και του Δημιουργού σας. 

49 Μακάριοι είναι εκείνοι που περιμένουν την πνευματική μου έλευση αυτή την εποχή, γιατί θα Με 

δουν να έρχομαι "μέσα στο σύννεφο". 

50 Οι άνθρωποι έχουν αφιερωθεί στη μελέτη των Παλαιών Διαθηκών, σπαταλώντας το μυαλό τους 

στην έρευνα και την ερμηνεία των προφητειών και των υποσχέσεων. Εκείνοι ανάμεσά τους που έχουν 

έρθει πιο κοντά στην αλήθεια είναι εκείνοι που έχουν βρει το πνευματικό νόημα των διδασκαλιών Μου, 

γιατί εκείνοι που εμμένουν πεισματικά στην υλική ερμηνεία και δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να 

βρουν το πνευματικό νόημα των εκδηλώσεών Μου, θα πρέπει να υποστούν συγχύσεις και 

απογοητεύσεις όπως αυτές που υπέστη ο εβραϊκός λαός όταν ήρθε ο Μεσσίας, τον οποίο είχαν 

φανταστεί με διαφορετικό τρόπο και περίμεναν διαφορετικά από ό,τι τον έδειξε η πραγματικότητα. 

51 Σας δίνω αυτή την εξήγηση για την επίλυση της Έκτης Σφραγίδας του Βιβλίου της Ζωής. 

52 Για να μπορέσω να σας δώσω αυτές τις νέες αποκαλύψεις, ήταν απαραίτητο, κατά τη διάρκεια 

του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ της εκδήλωσής Μου στην ανθρωπότητα ως άνθρωπος και της 

άφιξής Μου στο πνεύμα αυτή τη στιγμή, να περάσετε από πολλές μετενσαρκώσεις στη γη, έτσι ώστε 

όταν θα σας ζητούσα το προηγούμενο μάθημα, το πνεύμα σας να ήξερε πώς να απαντήσει, και όταν θα 

του χάριζα νέες αποκαλύψεις, να ήταν σε θέση να τις κατανοήσει. 

53 Το Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων είναι η ιστορία της ζωής σας, της εξέλιξής σας στη Γη, με όλους 

τους αγώνες, τα πάθη, τις συγκρούσεις και τελικά με τη νίκη της καλοσύνης και της δικαιοσύνης, της 

αγάπης και της πνευματοποίησης επί των παθών του υλισμού. 

54 Πιστέψτε στην αλήθεια ότι όλα στοχεύουν σε έναν πνευματικό και αιώνιο σκοπό, ώστε να 

δώσετε σε κάθε μάθημα τη θέση που του αξίζει. 

55 Όσο σας φωτίζει το φως της Έκτης Σφραγίδας, θα υπάρχει μια περίοδος διαμάχης, αποκήρυξης 

και εξαγνισμού- όταν όμως τελειώσει αυτή η περίοδος, θα έχετε φτάσει σε μια νέα περίοδο, κατά την 

οποία η Έβδομη Σφραγίδα θα σας φέρει νέες αποκαλύψεις. Πόσο ευχαριστημένο και ευτυχισμένο είναι 

το πνεύμα εκείνου που έχει βρεθεί καθαρός και προετοιμασμένος να δεχτεί τη νέα εποχή. Όσο η Έκτη 

Σφραγίδα σας φωτίζει, η ύλη και το πνεύμα θα καθαρίζονται. 

56 Πλησιάζει ο καιρός που το πνεύμα σας θα εκδηλωθεί πλήρως στη γη. Μέχρι τώρα δεν μπόρεσε 

να το κάνει αυτό λόγω της σκλήρυνσης και του υλισμού που εξακολουθούν να το φυλακίζουν, αλλά 

μετά τον εξαγνισμό, οι άνθρωποι θα αφήσουν το πνεύμα τους να εκδηλωθεί και να ξεδιπλωθεί με 

αρετή. Το δοχείο θα είναι καθαρό και διαφανές και θα βλέπει το περιεχόμενό του και θα του επιτρέπει 

επίσης να ξεχειλίζει. 

57 Πριν από την αναχώρησή τους για τη μέλλουσα ζωή, οι άνθρωποι θα κάνουν αυτή τη γη έναν 

κόσμο ειρήνης, έναν τόπο όπου το φως του πνεύματος θα λάμπει αιώνια. 
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58 Αλλά εσείς, μην κοιμάστε νομίζοντας ότι θα είναι άλλοι αυτοί που θα βιώσουν την εκπλήρωση 

αυτής της προφητείας και θα απολαύσουν αυτή την ειρήνη. Ξέρετε αν δεν θα είστε εσείς εκείνοι που θα 

έρθουν σε εκείνες τις στιγμές; - Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει σπόρος χωρίς καρπό, ούτε έργα χωρίς 

ανταμοιβή. 

59 Πολλά θα είναι τα βάσανα που θα πρέπει να υπομείνουν οι άνθρωποι για να δουν να έρχεται 

αυτή η ώρα- αλλά εσείς που την περιμένετε δεν πρέπει να φοβάστε, γιατί στους αγώνες σας ή στη 

μοναξιά σας, υπάρχει πάντα ένα λαμπερό αστέρι που θα σας φωτίζει το δρόμο, και αυτό το αστέρι είναι 

ο Ηλίας. 

60 Εσείς τα πλήθη που ακούτε αυτή τη φωνή, σας ρωτώ: Είστε πρόθυμοι να Με ακολουθήσετε σε 

αυτό το μονοπάτι υπακούοντας στις εντολές Μου; Θα έχετε το απαραίτητο θάρρος να μιλήσετε για 

αυτό το Δόγμα στους αδελφούς σας; Πιστεύετε ότι είστε ήδη ικανοί να Με λατρεύετε χωρίς την ανάγκη 

τελετών και συμβόλων; Δεν θα ντρέπεστε να αποκαλείτε τους εαυτούς σας πνευματιστές μπροστά στις 

διάφορες θρησκείες; Δεν θα διστάσετε ούτε θα μετανιώσετε που ξεκινήσατε αυτό το Έργο; Δεν θα 

αμφιβάλλετε μπροστά στις επικρίσεις και τις επιθέσεις που κάνουν οι γείτονές σας εναντίον σας, ούτε 

θα αποστατήσετε όταν σας κρίνουν λάθος και σας διώχνουν από τα σπίτια τους; 

61 Μη νομίζετε ότι σας αμφισβητώ επειδή δεν ξέρω πώς θα αισθάνεστε αύριο, ούτε πώς θα 

συμπεριφέρεστε μπροστά στις δοκιμασίες. Ξέρετε καλά ότι τίποτα δεν Μου είναι άγνωστο- αλλά αν σας 

κάνω αυτές τις ερωτήσεις, είναι για να τις επαναλάβετε εσείς οι ίδιοι στον εαυτό σας και να τις 

σκεφτείτε- γιατί πάνω από τον προβληματισμό μπορείτε να φτάσετε στο φως, στην απόφαση, στη 

δύναμη και στην εμπιστοσύνη σε Μένα. 

62 Αν δεν σας προειδοποιούσα να προετοιμαστείτε, πώς θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τις 

αντιξοότητες και τις δοκιμασίες; 

63 Λαέ μου, να είστε υπομονετικοί και σοφοί απέναντι στην ανθρωπότητα- μην απελπίζεστε, να 

θυμάστε ότι ακριβώς στις δοκιμασίες πρέπει να δίνετε τα καλύτερα παραδείγματα συγχώρεσης, 

φιλανθρωπίας και σταθερότητας. 

64 Αλλά μη φοβάστε, γιατί παρόλο που σας είπα ότι θα σας κάνω πνευματικά πλούσιους, δεν θα 

σας λείψουν και τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη ζωή σας. Να ξέρετε ότι αυτός 

που έχει πνευματοποιήσει τον εαυτό του έχει καταφέρει να τα κατέχει όλα αυτά, και αν καταφέρει να 

γίνει ένα με τον Κύριο όλων των δημιουργημένων πραγμάτων, ως γιος, ακόμη και αν δεν έχει κανένα 

γήινο αγαθό, θα αισθάνεται κληρονόμος και μάλιστα ιδιοκτήτης όλων όσων κατέχει ο Ουράνιος 

Πατέρας του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 14  
1 Έρχεστε αναζητώντας το φως, και Εγώ σας το δίνω, γιατί έχετε πίστη και το περιμένετε από 

Μένα. Όποιος Με αναζητά, Με βρίσκει- όποιος ελπίζει σε Μένα, λαμβάνει. 

2 Θα ήταν ευκολότερο για το Αστέρι του Βασιλιά να σταματήσει να λάμπει παρά για Μένα να 

απορρίψω έστω και ένα από τα παιδιά Μου που Με αναζητούν. 

3 Έρχομαι να σας βοηθήσω για να διορθώσω τα λάθη σας, γιατί δεν θέλω να συνεχιστεί η σύγχυσή 

σας. 

4 Ο χρόνος που ορίστηκε από εμένα για την παράδοση αυτής της διδασκαλίας σε εσάς πλησιάζει 

στο τέλος του, και είναι απαραίτητο να προετοιμαστείτε, διότι στη σύνδεση από πνεύμα σε πνεύμα, την 

οποία θα επιτύχετε μετά το 1950, θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερη σοφία στις διδασκαλίες μου. 

5 Οι αμύητοι θα μετατραπούν σε "παιδιά-μαθητές", τα "παιδιά-μαθητές" σε μαθητές και οι 

μαθητές σε δασκάλους, ζωντανά παραδείγματα καλών έργων ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

6 Μην αισθάνεστε μικροί όταν σας αποκαλώ "παιδιά-μαθητές", γιατί μπροστά στη σοφία του 

Κυρίου είναι ήδη πολύ να είσαι παιδί. 

7 Έχω πολλούς μαθητές και "παιδιά-μαθητές", όχι μόνο εδώ ανάμεσά σας, αλλά και 

διασκορπισμένους στην ανθρωπότητα, σε αιρέσεις και θρησκείες, καθώς όλοι, ανάλογα με την 

ανάπτυξή τους, καταλαμβάνουν τα διάφορα στάδια που σχηματίζουν την άπειρη σκάλα της 

πνευματοποίησης. 

8 Αλλά πρέπει επίσης να ξέρετε ότι δεν έχω μαθητές μόνο σε αυτόν τον κόσμο- θυμηθείτε ότι σας 

είπα: "Στον οίκο του Πατέρα υπάρχουν άπειρες κατοικίες. Υπάρχουν παιδιά Μου σε τεράστια πλήθη 

που ζουν για να Με μάθουν. 

9 Να ξέρετε ότι σε αυτό το βασίλειο καταλαβαίνει κανείς καλύτερα τη διδασκαλία μου, όπου 

επομένως σημειώνει και μεγαλύτερη πρόοδο. 

10 Έρχονται εκείνοι που εγκαταλείπουν αυτόν τον κόσμο υποφέροντας από θλίψη και 

απογοήτευση- εκείνοι που διψούν για αλήθεια και γνώση, εκείνοι που διψούν για αγάπη, οι 

ταπεινωμένοι. 

11 Εκεί τους περιμένει ο Δάσκαλός τους για να τους δώσει μεγαλύτερες διδασκαλίες από αυτές που 

τους αρνήθηκε η ανθρωπότητα. 

12 Τότε εκείνοι που ήταν άγνωστοι και φτωχοί στη γη θα λάμψουν με αληθινό φως και θα δουν με 

έκπληξη πώς εκείνοι που έλαμψαν με ψεύτικο φως σε αυτόν τον κόσμο θα κλάψουν για την πνευματική 

τους δυστυχία στη μέλλουσα ζωή. 

13 Σ' αυτούς τους κόσμους ειρήνης που θα κατοικήσετε, εκεί είναι που όσοι έκλαψαν στη γη και Με 

ευλόγησαν έλαβαν τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις, μια ανταμοιβή που δεν περίμεναν όταν άδειασαν το 

ποτήρι του πόνου τους. 

14 Δεν έχει σημασία ότι είχαν στιγμές απελπισίας και αμφιβολίας- αυτές τις στιγμές αδυναμίας τις 

συγχωρώ γιατί είχαν επίσης μεγάλες ημέρες πόνου στις οποίες έδειξαν παράδοση και Με ευλόγησαν. 

15 Αυτά τα παιδιά Μου βίωσαν επίσης τον Γολγοθά τους και υπέφεραν πολύ στο δρόμο της 

εξιλέωσής τους- αλλά εκείνοι που εκπληρώνουν τον νόμο Μου επιτυγχάνουν την ευδαιμονία και την 

πνευματική ικανοποίηση στην αιώνια ζωή, ακόμη και αν ζουν μόνο λίγες στιγμές στο καλό μονοπάτι. 

16 Έτσι, η αιώνια αγάπη μου απαντά στη μόνη βραχύβια αγάπη των ανθρώπων. 

17 Μακάριοι όσοι πέφτουν και σηκώνονται, κλαίγοντας και ευλογώντας Με, πληγωμένοι από την 

κακία των αδελφών τους, Με εμπιστεύονται και Μου προσφέρουν το ιερό της καρδιάς τους. 

18 Αυτοί οι μικροί και ταλαιπωρημένοι, οι χλευασμένοι και συνάμα πράοι, είναι αδύναμοι στην 

όψη, αλλά στην πραγματικότητα είναι δυνατοί στο πνεύμα- και τους επιφυλάσσονται μεγαλύτερες 

αποκαλύψεις όταν βρεθούν πέρα από αυτόν τον κόσμο. 

19 Για να είσαι μαθητής Μου στη Δεύτερη Εποχή, ήταν απαραίτητο να διαθέτεις όχι μόνο μεγάλη 

πνευματική δύναμη, αλλά και σωματική- γιατί έπρεπε να υπομείνεις τη σκληρότητα των ανθρώπων, τα 
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βασανιστήρια και τις δοκιμασίες στις οποίες υπέβαλαν, μέσα στην ωμότητα και την άγνοιά τους, 

εκείνους που κήρυτταν κάτι που ήταν έξω από αυτό που γνώριζαν στον κόσμο. 

20 Τώρα δεν χρειάζεστε μεγάλη φυσική δύναμη, το θεϊκό σχέδιο είναι διαφορετικό, αλλά θα 

συνεχίσετε να είστε συνεργάτες Μου για να διαδώσετε τη Διδασκαλία Μου στην ανθρωπότητα. 

21 Αυτή τη στιγμή θα πολεμήσετε ενάντια στην άγνοια μιας ανθρωπότητας που, αν και 

υλοποιημένη σε όλους τους τομείς, είναι λιγότερο σκληρή και πιο εξελιγμένη μέσα από την εμπειρία 

που απέκτησε στις προηγούμενες ενσαρκώσεις της. 

22 Σήμερα, αν γνωρίζετε κάποιον που δεν κατανοεί και δεν εκφράζει τη λατρεία του Θεού με τον 

τρόπο που το κάνουν οι πλειοψηφίες - ακόμη και αν αυτό σας ξενίζει και σας προσβάλλει - δεν 

φωνάζετε πλέον ότι πρέπει να καεί ζωντανός. 

23 Τώρα, όταν συναντάτε απροσδόκητα κάποιο άρρωστο δαιμονισμένο άτομο, δεν φεύγετε πλέον 

από κοντά του με την κραυγή ότι είναι γεμάτο από δαίμονες. 

24 Ήδη πολλοί καταλαβαίνουν ότι τέτοια όντα δεν υπάρχουν και ότι είναι μόνο μπερδεμένα 

πνεύματα που τους λείπει μια στιγμή διαύγειας για να μεταμορφωθούν σε ευγενικά πρόβατα. 

25 Έχετε ήδη αρχίσει να συνειδητοποιείτε ότι αυτό το ον που αποκαλείτε διάβολο ή Σατανά δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά η αδυναμία της σάρκας σας, η κλίση προς τα κατώτερα πάθη, ο εθισμός στις 

απολαύσεις και τις επιθυμίες του σώματος, η αλαζονεία, η αγάπη για τον εαυτό σας, η ματαιοδοξία και 

όλα όσα η σάρκα προκαλεί το πνεύμα. 

26 Εξακολουθείτε να κάνετε και να σκέφτεστε πολλά ανάρμοστα έργα, αλλά να χαίρεστε γιατί 

προοδεύετε όλο και περισσότερο στην εξέλιξή σας, ακόμη και αν κάποιοι από εσάς υποθέτουν το 

αντίθετο, αφού καθοδηγείστε από τις ατελείς κρίσεις σας. 

27 Αυτό συμβαίνει επειδή δεν είστε ακόμη σε θέση να κατανοήσετε την ορατή και αόρατη 

δημιουργία που σας περιβάλλει, και γι' αυτό κάνετε λάθη στις ερμηνείες σας. 

28 Αλλά ανάλογα με την πνευματική σας ανάπτυξη και συνεπώς την ανάγκη σας να κατανοήσετε 

καλύτερα τις αποκαλύψεις Μου, σας στέλνω τους αγγελιοφόρους Μου για να σας καθοδηγήσουν- και 

ανάλογα με το πώς βρίσκω το μυαλό σας προετοιμασμένο, σας μιλάω για τη σοφία Μου για να σας 

οδηγήσω στην τελείωση. 

29 Η δικαιοσύνη Μου σας δοκιμάζει επίσης σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτό που είστε, σεβόμενη 

πάντα την ελεύθερη βούληση που σας έχει παραχωρήσει η αγάπη του Πατέρα σας. 

30 Όλοι σας έχετε την υποψία ή τη διαισθητική γνώση της ύπαρξης του Υπέρτατου Όντος, και αυτή 

η εσωτερική γνώση είναι το φως που το πνεύμα σας απέκτησε σταδιακά στο μακρύ μονοπάτι της 

πνευματικής εξέλιξης. 

31 Ένας νέος ήλιος έρχεται τώρα στο πνεύμα σας για να σας διαφωτίσει, ένα νέο βιβλίο για να σας 

διδάξει αυτό που τόσο πολύ λαχταρήσατε και περιμένατε. 

32 Δεν αισθάνεστε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει τα 

ψέματα, τους μύθους και τόσο ψεύτικο φως; Δεν είναι πλέον επίκαιρο να τροφοδοτείτε το πνεύμα με 

τις λανθασμένες ερμηνείες που δίνονται στο Νόμο Μου. 

33 Προετοιμάζεστε να λάβετε μεγαλύτερη γνώση, και παρόλο που έχετε χωριστεί για αιώνες σε 

αιρέσεις, φιλοσοφίες και θρησκείες, πολύ σύντομα θα πρέπει να συγκεντρωθείτε γύρω από τη νέα μου 

αποκάλυψη, της οποίας το ρεύμα σοφίας θα σας κάνει να καταλάβετε ότι έχετε επιτέλους βρει το 

"βιβλίο της αληθινής ζωής", αυτό του πνεύματος. 

34 Έχετε απεγνωσμένη ανάγκη από τον Λόγο Μου- μαραζώνετε από πνευματική δίψα λόγω 

έλλειψης αυτής της δροσιάς που πηγάζει από την τέλεια αγάπη Μου. Σας λείπει η αναζωογόνηση του 

πνεύματος- γι' αυτό, σας πλησιάζω για να σας προσφέρω τον καρπό του δέντρου της ζωής. 

35 Έρχομαι για να επισημάνω με αγάπη τα λάθη σας- και εσείς, επίσης, θα πρέπει να επισημάνετε 

τα λάθη των άλλων με την ίδια αγάπη και το ίδιο έλεος, έτσι ώστε κάποιοι, όπως και οι άλλοι, να 

αναγνωρίσουν τις ατέλειές τους και να τις διορθώσουν- αλλά ποτέ δεν θα εκστομίσω μια λέξη που θα 

σας κάνει να καταδικάσετε τις πράξεις των γειτόνων σας ή να κοροϊδέψετε τις πεποιθήσεις ή τις 

λατρευτικές ενέργειές τους. 
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36 Γνωρίζετε τις παρεκτροπές που έχετε περάσει στην προσπάθειά σας να Μου αποδώσετε φόρο 

τιμής; Ποιος θυμάται το παρελθόν του πνεύματός του; 

37 Αν σας έλεγα ότι λατρέψατε τα άγρια ζώα ή τα αστέρια και ότι με τη φαντασία σας 

δημιουργήσατε θεούς με ανθρώπινα χαρακτηριστικά- ότι προσκυνήσατε αρπακτικά ζώα, πουλιά και 

ερπετά, αυτό θα φαινόταν παράξενο σε πολλούς από εσάς. Γνωρίζω όμως την πνευματική σας 

ανάπτυξη και γι' αυτό σας λέω να δείξετε κατανόηση, σεβασμό και έλεος στους γείτονές σας, σε όσους 

βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από εσάς- έτσι, στην πραγματικότητα, θα αποδείξετε την 

πνευματικότητά σας. 

38 Μόνο εγώ έχω την εξουσία να επισημαίνω τα λάθη των ανθρώπων, τα λάθη, τα οποία διορθώνω 

με τη σοφία μου και συγχωρώ με την αγάπη μου. 

39 Η ανθρωπότητα είναι έρμαιο σε αιρέσεις και διεστραμμένες λατρείες, σε κακίες και ατιμίες- γι' 

αυτό θεωρείτε ο ένας τον άλλον εχθρό- γιατί είστε μισαλλόδοξοι απέναντι στους γείτονές σας. 

40 Αλλά σας ξαναλέω ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να περιφρονεί ή να γελοιοποιεί τις 

πνευματικές πεποιθήσεις των αδελφών του. 

41 Είστε τα πρόβατά Μου που χάθηκαν προσωρινά, και δεν ήρθα για να σας φέρω το θάνατο, αλλά 

για να σας σώσω, να σας διδάξω και να σας ενώσω. Έρχομαι όπως και πριν για να σας πω να αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον- ότι πέρα από αυτή την ύπαρξη έχετε μια άλλη, ανώτερη ζωή- γιατί στον οίκο του 

Πατέρα υπάρχει άπειρος αριθμός κατοικιών. 

42 Αν οι άνθρωποι αισθάνονταν αληθινή αγάπη για τους αδελφούς τους, δεν θα χρειαζόταν να 

υποφέρουν από το χάος στο οποίο βρίσκονται- όλα μέσα τους θα ήταν αρμονικά και ειρηνικά. Αλλά δεν 

κατανοούν αυτή τη Θεία αγάπη και θέλουν μόνο την επιστημονική αλήθεια, την παράγωγη αλήθεια, 

αυτή που μπορούν να αποδείξουν με τις ανθρώπινες διαδικασίες σκέψης τους- θέλουν την αλήθεια που 

απευθύνεται στον εγκέφαλο, όχι αυτή που φτάνει στην καρδιά, και τώρα έχουν το αποτέλεσμα του 

υλισμού τους: μια εγωιστική, ψεύτικη ανθρωπότητα γεμάτη πόνο. 

43 Σε αυτή την εποχή, οι θρησκείες και οι αιρέσεις είναι συγκεχυμένες- αλλά σας επισημαίνω ότι 

είχαν υψηλή προέλευση και ότι πάνω από τις παρεκκλίσεις τους υπάρχουν ακόμα ίχνη καθαρότητας και 

φωτός που άφησαν σε αυτές οι φωτισμένοι Μου. 

44 Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιες από τις επιστήμες σας για να Με ερευνήσετε και να Με 

κρίνετε, δεν σας φαίνεται πιο λογικό να τις χρησιμοποιήσετε για να ερευνήσετε τον εαυτό σας μέχρι να 

συνειδητοποιήσετε τη φύση σας και να καταστρέψετε τον υλισμό σας; Μήπως νομίζετε ότι ο Πατέρας 

σας δεν μπορεί να σας βοηθήσει στην πορεία των καλών επιστημών σας; Αλήθεια σας λέω, αν 

μπορούσατε να νιώσετε την ουσία της Θεϊκής αγάπης, η γνώση θα έφτανε εύκολα στο μυαλό σας, χωρίς 

να χρειάζεται να κουράσετε το μυαλό σας και να εξαντλήσετε τον εαυτό σας μελετώντας τη γνώση που 

θεωρείτε βαθιά και που, στην πραγματικότητα, είναι προσιτή. 

45 Αλλά αν οι επιστήμες, οι παρατηρήσεις και οι μελέτες σας θα σας οδηγούσαν στην αγάπη, αν ο 

τελικός σκοπός αυτής της δίψας για γνώση ήταν να αποτίσετε φόρο τιμής στον Πατέρα σας 

υπηρετώντας με όλο και μεγαλύτερη τελειότητα τον πλησίον σας, τον πιο μικρό, τον πιο αδύναμο και 

τον πιο άπορο, δεν θα σας έλεγα τίποτα. Αλλά όταν βλέπω ότι μέσω των επιστημών σας μειώνετε και 

υποτιμάτε ακόμη και τον Θεό σας, θέτοντας Του όρια, αποδίδοντάς Του σφάλματα και δίνοντάς Του 

μορφές που δεν έχει- όταν βλέπω ότι την ίδια στιγμή κάνετε είδωλα από την ύλη και θεοποιείτε ατελείς 

ανθρώπους και τους θεωρείτε ιερούς, σας λέω ότι δεν έχετε γνωρίσει την αλήθεια που θα έπρεπε να 

κατέχετε, ούτε είστε εξουσιοδοτημένοι να απονέμετε σε κανέναν ιερό ή θεϊκό βαθμό. Αυτό ανήκει μόνο 

στον Θεό και Κύριό σας. 

46 Δεν μπορείτε να αναπαραστήσετε ή να ορίσετε το Άπειρο επειδή δεν μπορείτε να το 

κατανοήσετε με το περιορισμένο μυαλό σας- ούτε η γλώσσα σας μπορεί να εκφράσει το Θείο ή να 

εξηγήσει το ανεξήγητο με ανθρώπινους όρους. 

47 Μην προσπαθείτε να φυλακίσετε τον Θεό σε λέξεις ή σε εικόνες που δεν μπορούν ποτέ να σας 

δώσουν μια ιδέα της αλήθειας. 
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48 Πείτε το "Θεός" με ταπεινότητα, αλλά πείτε το με ειλικρινή τρόπο, και αν θέλετε μια ιδέα της 

απέραντης αγάπης του Κυρίου για σας, σκεφτείτε τον Ιησού. 

49 Με αλληγορίες, εικόνες, σύμβολα ή φτωχές αναπαραστάσεις του Θεού, το μόνο που θα 

πετύχετε είναι να Με αρνηθούν οι αδελφοί σας ή να γίνουν στενόμυαλοι. 

50 Για να αποκαλύψω το Θείο, οι γλώσσες σας είναι πολύ περιορισμένες- γι' αυτό, σε όλες τις 

εποχές έπρεπε να σας μιλάω με παραβολές, με αντιστοιχίες- αλλά τώρα βλέπετε ότι ακόμη και όταν σας 

μίλησα με αυτόν τον τρόπο, Με καταλάβατε ελάχιστα, επειδή δεν είχατε την απαραίτητη θέληση να 

κατανοήσετε τις αποκαλύψεις Μου. 

51 Πάντα μαλώνετε για το νόημα των λέξεών σας, και στο βαθμό που εφευρίσκετε περισσότερες 

λέξεις, μπερδεύετε ακόμα περισσότερο το μυαλό σας. Ω άνθρωποι με πολλές λέξεις, πολλές γλώσσες 

και πολλές δοξασίες, αλλά πολύ λίγα έργα αγάπης! 

52 Κοιτάξτε τα πουλιά που κελαηδούν με τον ίδιο τρόπο και με απλότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη 

της γης. 

53 Μπορώ να σας πω ότι όλα τα πλάσματα γνωρίζουν και κατανοούν το ένα το άλλο καλύτερα από 

τους ανθρώπους. Γιατί; - Επειδή όλοι αυτοί ζουν στο μονοπάτι που έχω χαράξει γι' αυτούς, ενώ εσείς, 

όταν εισέρχεστε σε περιοχές που δεν προορίζονται για εσάς, απομακρύνεστε από τα σωστά μονοπάτια 

σας, που είναι αυτά του πνεύματος- και όταν χάσετε τον εαυτό σας στον υλισμό, δεν κατανοείτε πλέον 

το πνευματικό, το Θείο και το αιώνιο. 

54 Αλλά εδώ έχετε Εμένα, την ανθρωπότητα- σας διδάσκω πώς ακόμη και στην υλική σας 

κατάσταση μπορείτε να είστε σε αρμονία με την πνευματική ζωή, μετατρέποντας τα παραστρατήματα 

σας στη γη σε έργο ζωής αληθινής προόδου που θα σας δώσει υψηλές και ευγενείς ικανοποιήσεις σε 

αυτόν τον κόσμο, και πέρα από αυτό, όταν εγκαταλείψετε την ανθρώπινη ζωή, θα βρείτε μια ατελείωτη 

συγκομιδή ένδοξων εκπλήξεων για το πνεύμα σας. 

55 Πάρτε τον Ιησού ως πρότυπο! - Με ποιο τρόπο; - Αγαπώντας τον πλησίον σας σαν το παιδί σας, 

σαν τη μητέρα σας, σαν τον αδελφό σας, σαν τον εαυτό σας. 

56 Σε όλες τις εποχές είχατε ηγέτες που σας δίδαξαν τη δύναμη της αγάπης. Ήταν οι πιο 

προχωρημένοι αδελφοί σας, με μεγαλύτερη γνώση του Νόμου Μου και μεγαλύτερη καθαρότητα στα 

έργα τους. Σας έδωσαν ένα παράδειγμα δύναμης, αγάπης και ταπεινοφροσύνης όταν αντάλλαξαν τη 

ζωή τους με τις παρεκτροπές και τις αμαρτίες με μια ύπαρξη αφιερωμένη στην καλοσύνη, τη θυσία και 

την ενεργό φιλανθρωπία. 

57 Από την παιδική ηλικία μέχρι τα γηρατειά, έχετε σαφή παραδείγματα για όλα όσα μπορούν να 

επιτευχθούν με τη φιλανθρωπία και για τα δεινά που προκαλεί η έλλειψη φιλανθρωπίας- αλλά εσείς - 

πιο αναίσθητοι από τους βράχους - δεν έχετε καταλάβει πώς να μαθαίνετε από τα μαθήματα και τα 

παραδείγματα που σας δίνει η καθημερινή ζωή. 

58 Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς ακόμη και τα αρπακτικά ανταποκρίνονται ευγενικά σε ένα 

κάλεσμα αγάπης; Με τον ίδιο τρόπο, τα στοιχεία, οι δυνάμεις της φύσης, μπορούν να ανταποκριθούν, 

όλα όσα υπάρχουν στον υλικό και πνευματικό κόσμο. 

59 Γι' αυτό σας λέω να ευλογείτε τα πάντα με αγάπη, στο όνομα του Πατέρα και Δημιουργού του 

Σύμπαντος. 

60 Ευλογώ σημαίνει διαποτίζω. Το να ευλογείς σημαίνει να αισθάνεσαι το καλό, να το λες και να το 

μεταδίδεις. Το να ευλογείς σημαίνει να γεμίζεις τα πάντα που σε περιβάλλουν με σκέψεις αγάπης. 

61 Ενεργήστε με αυτόν τον τρόπο και θα σας δοξάσω όταν φτάσετε στο στόχο σας, έχοντας βρει 

μέσα σας τη Θεϊκή ουσία, την προέλευση της ζωής σας και τα χαρίσματα με τα οποία σας έχω εξοπλίσει. 

Ο αγώνας, τα προσόντα και η συμμόρφωσή σας στο Νόμο Μου θα σας κάνουν να σχηματίσετε μια 

ενιαία θέληση, ένα ενιαίο πνεύμα με τη Θεότητά Μου. 

62 Το φως μου έρχεται να σας συναντήσει για να σας βοηθήσει να ανεβείτε, γιατί είμαι ο Κύριος 

όλων των εποχών. Δεν ήρθα σε μια μόνο εποχή- αιώνια σας έδειξα "Το Βιβλίο" και σας ζήτησα να 

γνωρίσετε τον εαυτό σας πνευματικά, ώστε να ξέρετε ποια είναι τα χαρίσματά σας και να ζήσετε μια 
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υποδειγματική ζωή στην οποία λάμπουν η υγεία, η δύναμη και η αυτοπεποίθηση. Με αυτόν τον τρόπο 

θα μπορέσετε να εξυψώσετε το πνεύμα σας και να προετοιμαστείτε για την αιώνια ζωή. 

63 Αν ο άνθρωπος διαθέτει πνευματική δύναμη, είναι επειδή το πνεύμα του έχει μάθει πώς να 

ενδυναμώνεται με την αρετή. 

64 Μερικοί από εσάς έρχεστε σε Μένα για παρηγοριά, ή αναζητώντας τη λύση σε ένα πρόβλημα ή 

την απάντηση σε μια ερώτηση, αφού συμβουλευτείτε τους μελετητές ή τα άστρα, και αυτό συμβαίνει 

επειδή σας έλειπε η πίστη και δεν είχατε τη δύναμη ή τη βεβαιότητα κάποιου που πραγματικά πιστεύει- 

αλλά αληθινά σας λέω, πάνω από κάθε γνώση του μέλλοντος είναι η Θεία Θέλησή Μου. Όποιος 

αγαπάει, όποιος πιστεύει, είναι ενωμένος μαζί Μου, γιατί Εγώ είμαι η Αγάπη, η Λογική και η 

Δικαιοσύνη. 

65 Μην ξεχνάτε ότι είστε παιδιά Μου- και αν ξέρετε πώς να ζείτε σε αρμονία μαζί Μου, δεν θα 

χρειάζεται να ρωτάτε τους αδελφούς σας, ούτε να συμβουλεύεστε τα βιβλία ή τα αστέρια, γιατί μιλάω 

στο πνεύμα σας μέσω της συνείδησης, και όταν το ακούσετε, θα κυβερνάτε τον εαυτό σας με σοφία και 

θα ξέρετε πώς να ζείτε εκπληρώνοντας το θέλημά Μου. 

66 Ξυπνήστε από αυτή τη φωνή, αναγνωρίστε τις ικανότητές σας και βάλτε τις στην υπηρεσία του 

καλού. Λάβετε αυτό το μήνυμα που σας στέλνω για να καθοδηγήσει τα βήματά σας, γιατί περιμένω να 

ολοκληρώσετε το έργο σας στη γη για να σας αναθέσω υψηλότερα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων και 

αυτό του να γίνετε προστάτες της ανθρωπότητας. 

67 Νιώστε ότι είστε πνεύματα και μη δεσμεύεστε από την ύλη, μη δυσκολεύετε τη ζωή σας! Μην 

έχετε σεβασμό ή λατρεία για τίποτα, εκτός αν είναι αγάπη για τον Πατέρα σας και για τον πλησίον σας. 

Η αληθινή ζωή έχει τις ρίζες της στο πνεύμα και όχι στο σώμα, αφού το τελευταίο ζει μόνο για λίγο και 

μετά εξαφανίζεται, ενώ το δεύτερο ζει αιώνια. 

68 Τι θα σας ωφελήσουν οι γήινοι θησαυροί σας, αν δεν ξέρετε πώς να αποκτήσετε τους 

θησαυρούς του πνεύματος; Τι άλλο θα είστε στην πνευματική κοιλάδα παρά φτωχά πνεύματα που δεν 

μπόρεσαν να επεξεργαστούν την ειρήνη και την ευτυχία τους για να τα απολαύσουν στην αιώνια ζωή; 

69 Όλοι σας διαθέτετε μια πατρική κληρονομιά όταν στέλνεστε στη γη- αλλά δεν γνωρίζετε την αξία 

της, δεν είστε σε θέση να την ανακαλύψετε στο πνεύμα σας και την αναζητάτε έξω από τον εαυτό σας. 

Σας λέω να σκεφτείτε αυτές τις διδασκαλίες. Αν αναζητάτε τη σοφία - την έχετε μέσα σας. Αν αναζητάτε 

δύναμη - είναι μέσα σας: στην υγεία, στην πνευματική δύναμη, στο ταλέντο. Αν επιδιώκετε την ομορφιά 

- σας την έχω δώσει κι εγώ- δεν έχετε παρά να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας και θα βρείτε αυτό που 

λαχταράτε. Αν θέλετε να γνωρίσετε άλλες περιοχές - βάλτε τον εαυτό σας εκεί πνευματικά και θα 

συναντήσετε άλλα στάδια της ζωής όπου το πνεύμα ζει σε μεγαλύτερη τελειότητα. 

70 Το πεπρωμένο σας είναι να ανεβείτε και να αποκτήσετε αυτό που είναι δικό Μου, επειδή είστε 

τα πολύ αγαπημένα Μου παιδιά. 

71 Γίνετε και πάλι αγνά πνεύματα! Εκεί σας οδηγεί η διδασκαλία Μου, για να σας φέρει στην 

κατάσταση της τελειότητας. Αλήθεια σας λέω, όταν επιστρέψετε σ' αυτήν, δεν θα σας συμβεί άλλος 

πόνος, γιατί τότε θα έχετε εισέλθει στο σπίτι του Πατέρα. 

72 Σας βοηθάω στην απελευθέρωσή σας. Το φως μου θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις 

δυσκολίες. Αλλά από τώρα και στο εξής μην κάνετε πια κακό σε κανέναν, για να μην βλάψετε τον εαυτό 

σας. 

73 Πάρτε τη δύναμή Μου, όλες οι δυνάμεις της φύσης Μου είναι στη διάθεσή σας, όλα είναι 

προσιτά. Ζήστε για να αγαπάτε και να συγχωρείτε όπως σας αγαπώ και σας συγχωρώ. 

74 Αγαπήστε τα πάντα, ευλογήστε τα πάντα- έτσι σας διδάσκω πώς να είστε μαθητές Μου στη γη 

και πώς στον επόμενο κόσμο θα είστε πνεύμα φωτός, όπου θα φτάσετε με αληθινή ειρήνη για να 

πάρετε τη θέση που ο Πατέρας σας έχει προορίσει για σας. Αν το κάνετε αυτό, δεν θα ξαναγεννηθείτε 

σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο υποφέρετε- γιατί θα καταλάβετε ότι αυτός ο πόνος δεν μπορεί να είναι 

αιώνιος για το πνεύμα σας. Τότε θα ανεβείτε σε άλλους κόσμους της ζωής και θα εκπληρώσετε με χαρά 

τα καθήκοντα που θα σας ανατεθούν στην αιωνιότητα. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 15  
1 Σήμερα το πρωί της επίσημης μνήμης, σας ζητώ: Τι κάνατε με τον νόμο που έστειλα στην 

ανθρωπότητα μέσω του Μωυσή; Δόθηκαν αυτές οι εντολές μόνο για τους ανθρώπους εκείνης της 

εποχής; 

2 Αλήθεια, σας λέω ότι αυτός ο ευλογημένος σπόρος δεν υπάρχει στην καρδιά των ανθρώπων, 

επειδή δεν Με αγαπούν, ούτε αγαπούν ο ένας τον άλλον- δεν τιμούν τους γονείς τους ούτε σέβονται 

την περιουσία των άλλων- αντίθετα, αφαιρούν ο ένας τη ζωή του άλλου, διαλύουν γάμους και 

ντροπιάζουν τον εαυτό τους. 

3 Δεν ακούτε το ψέμα από όλα τα χείλη; Δεν έχετε συνειδητοποιήσει πώς ένας λαός στερεί την 

ειρήνη από έναν άλλο; Και όμως, η ανθρωπότητα λέει ότι γνωρίζει τον Νόμο Μου. Τι θα γινόταν με τους 

ανθρώπους αν ξεχνούσαν εντελώς τις εντολές Μου; 

4 Καταλάβετε ότι ο Νόμος είναι το μονοπάτι που ανοίγει η αγάπη του Μοναδικού Δημιουργού για 

να καθοδηγήσει κάθε πλάσμα Του. Αναλογιστείτε τη ζωή που σας περιβάλλει, η οποία αποτελείται από 

βασικές ουσίες και οργανισμούς άπειρου αριθμού, και τελικά θα ανακαλύψετε ότι κάθε σώμα και κάθε 

ον κινείται κατά μήκος μιας διαδρομής ή τροχιάς που φαίνεται να καθοδηγείται από μια ξένη και 

μυστηριώδη δύναμη. Αυτή η δύναμη είναι ο νόμος που έχει ορίσει ο Θεός για κάθε ένα από τα 

πλάσματά Του. 

Στο τέλος, αν μελετήσετε αυτές τις σημαντικές διεργασίες, θα καταλήξετε στη διαπίστωση ότι τα 

πάντα πράγματι ζουν, κινούνται και αναπτύσσονται κάτω από μια υπέρτατη εντολή. Θα διαπιστώσετε 

επίσης ότι στο μέσον αυτής της δημιουργίας εμφανίζεται ο άνθρωπος, ο οποίος διαφέρει από όλα τα 

άλλα πλάσματα, επειδή σε αυτόν υπάρχει η λογική και η ελεύθερη βούληση. 

Στο πνεύμα του ανθρώπου υπάρχει ένα θεϊκό φως, που είναι η συνείδηση, η οποία φωτίζει τη 

νοημοσύνη του και τον παρακινεί στην εκπλήρωση του καθήκοντος. Διότι αν μια ακαταμάχητη δύναμη 

τον ανάγκαζε να ακολουθήσει μόνο το σωστό δρόμο, η εκτέλεση του καθήκοντος θα ήταν εντελώς χωρίς 

αξία και θα αισθανόταν ταπεινωμένος γνωρίζοντας ότι ήταν ανίκανος να ενεργήσει σύμφωνα με τη 

θέλησή του και ότι, παρ' όλα αυτά, ήταν υποταγμένος σε έναν νόμο. 

Αλλά ποιος, υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η ύπαρξή σας, μπορεί να κατευθύνει τις 

σκέψεις σας προς το καλό; - Μόνο το θεϊκό φως της συνείδησης, το οποίο καθοδηγεί τον άνθρωπο να 

εκπληρώσει τον νόμο - ένα φως που κατοικεί στο πνεύμα και αποκαλύπτεται μέσω αυτού στην ύλη. 

5 Γιατί το πνεύμα δεν ακολούθησε τη φωνή της συνείδησης από την αρχή; - Διότι δεν το είχε 

αναπτύξει επαρκώς ώστε να κατανοεί και να εκπληρώνει τις εντολές που του έδινε και ταυτόχρονα να 

ελέγχει τις παρορμήσεις της σάρκας. Η ελεύθερη βούληση και η επιρροή της ύλης είναι οι δοκιμασίες 

στις οποίες υποβάλλεται το πνεύμα σας. 

6 Αν οι άνθρωποι είχαν ακούσει τη φωνή της συνείδησής τους από την αρχή, όπως έκανε ο Άβελ, 

πιστεύετε ότι θα ήταν απαραίτητο ο Πατέρας σας να υλοποιείται από καιρό σε καιρό για να σας 

εξηγήσει τον Νόμο και να σας διδάξει τον τρόπο ανάπτυξης του πνεύματος; Αληθινά σας λέω: Όχι.Αν 

είχατε υποταχθεί στον Νόμο Μου και ήσασταν υπάκουοι σε αυτόν, όλες οι αποκαλύψεις και οι 

διδασκαλίες Μου θα είχαν φτάσει σε εσάς μέσω της συνείδησής σας. Αλλά όταν είδα αυτή την 

ανθρωπότητα παγιδευμένη στα πάθη που της πρόσφερε ο κόσμος, κουφή στη φωνή Μου και πολύ 

τυφλή για να δει το πνευματικό φως που φώτιζε το μονοπάτι της, έπρεπε να υλοποιήσω το Νόμο Μου 

στην Πρώτη Εποχή, χαράσσοντάς τον στην πέτρα και αποκαλύπτοντάς Με στις φυσικές τους αισθήσεις 

για να νικήσω τον υλισμό τους. 
* Υλοποιώ: κάνω φυσικά ορατό. 
Υλισμός: μη πνευματική θεώρηση της ζωής που αναγνωρίζει μόνο το υλικό ως πραγματικό και σημαντικό. 
7 Για άλλη μια φορά η ανθρωπότητα απομακρύνθηκε από τις εντολές Μου, και έπρεπε να έρθω 

στους ανθρώπους για να τους διδάξω. Δεν ήταν αρκετό που σας έδωσα τον Νόμο Μου σε αυτή την 

υλική μορφή, ούτε περιείχε όλα όσα είχε να σας πει ο Πατέρας- και γι' αυτό σας έστειλα τον Ιησού, 

μέσω του οποίου θα ακούγατε τον Λόγο του Θεού. Μίλησε στις καρδιές σας. Εκείνος ο Δάσκαλος 

γνώριζε τους δρόμους που οδηγούν στο εσωτερικό του ανθρώπου και με τα λόγια Του, με τα έργα Του 
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και με τη θυσία Του στο σταυρό, άγγιξε τις κοιμισμένες καρδιές σας. Σας ξύπνησε τα αδιάφορα 

συναισθήματά σας, επειδή γνώριζε ότι χωρίς αυτή την προετοιμασία δεν θα ερχόταν η ώρα που ο 

άνθρωπος θα άκουγε στο πνεύμα του τη φωνή του Κυρίου του, ο οποίος είναι τώρα μαζί σας, όπως σας 

ανακοινώθηκε. 

8 Ο Θεός σας είναι αυτός που σας μιλάει, η φωνή μου είναι ο νόμος. Σήμερα το ακούτε εκ νέου, 

χωρίς την ανάγκη να το χαράξω σε πέτρα ή ότι πρέπει να στείλω τον Λόγο Μου ενσαρκωμένο ανάμεσά 

σας. Είναι η Θεϊκή Μου φωνή που έρχεται στο πνεύμα σας και του αποκαλύπτει την αρχή μιας εποχής 

στην οποία ο άνθρωπος θα γίνει δίκαιος, θα συμφιλιωθεί με τον Δημιουργό του και θα εξαγνιστεί, όπως 

είναι γραμμένο. 

9 Μην παρερμηνεύετε τα λόγια Μου λέγοντας ότι ο νόμος της Πρώτης Εποχής ήταν ο νόμος της 

σάρκας, και ότι αυτός της Δεύτερης Εποχής μιλούσε μόνο στην καρδιά σας- γιατί πάντα άγγιζα το πιο 

ευαίσθητο και ανεπτυγμένο μέρος της ύπαρξής σας για να εκδηλωθώ εκεί και να γίνω αισθητός. Ο 

Νόμος μου πάντα μιλούσε στο πνεύμα σας, γιατί το πνεύμα είναι αυτό που καθοδηγεί την ύλη στην 

ανθρώπινη ζωή. 
* Ύλη: το σαρκικό σώμα του ανθρώπου, επίσης γενικά για αντικείμενο, υλικό κ.λπ. 

10 Όταν μερικοί από τους μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής έγιναν μάρτυρες της μεταμόρφωσης 

του Διδασκάλου τους στο όρος Θαβώρ, όταν είδαν τον Μωυσή να εμφανίζεται στα δεξιά Του και τον 

Ηλία στα αριστερά Του, έπεσαν στη γη, επειδή οι ψυχές τους τρομοκρατήθηκαν από το ασύγκριτο 

μεγαλείο αυτού που είδαν τα μάτια τους. Στη συνέχεια τους έδωσα εντολή να κρατήσουν αυτό το 

μυστικό, να το γνωστοποιήσουν όταν έρθει η ώρα. Διότι ήταν απαραίτητο να φύγω από αυτόν τον 

κόσμο εκ των προτέρων, ώστε όταν αυτές οι εμπειρίες (των μαθητών) έπεσαν στην αντίληψή σας, να 

καταλάβετε ότι σας μιλούσαν για το μέλλον και σας το ανακοίνωναν. 

11 Αχ, αν η ανθρωπότητα αυτής της εποχής καταλάβαινε το νόημα εκείνης της μεταμόρφωσης και 

αν καταλάβαινε ότι η μαρτυρία των μαθητών Μου προοριζόταν για τους ανθρώπους αυτής της εποχής, 

πόσο μεγάλη θα ήταν η πρόοδός της! 

Η σμίλη που χάραξε τις Εντολές Μου στην πέτρα του Όρους Σινά είναι η ίδια που τώρα γράφει τις 

Θεϊκές σκέψεις στην καρδιά σας- το αίμα του Σωτήρα σας, που ήταν η Διδασκαλία που σας μίλησε για 

την αγάπη, την ανάσταση, την αιώνια ζωή και την υπέρτατη ευτυχία, είναι το ίδιο που χύνω τώρα στην 

ουσία αυτού του Λόγου, και η προφητεία και η εξουσία με την οποία ο Ηλίας εξέπληξε τους ανθρώπους 

είναι η ίδια που βιώνετε τώρα στις εκδηλώσεις που σας χορηγώ αυτή την εποχή. 

12 Ο αγώνας των μαθητών Μου σε αυτή την Εποχή θα είναι μεγαλύτερος από ποτέ για να δουν τον 

Νόμο Μου να εγκαθιδρύεται σε αυτή τη γη. Αλλά για να βασιλέψει η πνευματοποίηση σε αυτόν τον 

κόσμο, από την οποία πηγάζει όλη η δικαιοσύνη, όλη η αγάπη και η λογική, οι λαοί και τα έθνη του 

κόσμου θα πρέπει πρώτα να πιουν ένα πολύ πικρό ποτήρι. 

13 Αυτό θα συμβεί όταν το Χρυσό Μοσχάρι καταστραφεί για πάντα, όταν καταργηθούν οι άχρηστες 

θυσίες- όταν τα πνευματικά αγαθά, τα οποία δεν θα ανταλλάξετε με γήινα αγαθά, δεν θα αποτελούν 

πλέον αντικείμενο κέρδους. Αυτό θα συμβεί μόλις ο άνθρωπος φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη του 

πνεύματός του και εκτιμήσει τα πολύτιμα δώρα που έχει μέσα του και με τα οποία τον έχει προικίσει ο 

Πατέρας Του από την αρχή της δημιουργίας του. 

14 Για να σας βοηθήσω να φθάσετε σε αυτόν τον βαθμό πνευματοποίησης, γι' αυτό έρχομαι τώρα 

να σας δώσω το ζωτικό αίμα του λόγου Μου, τον καρπό της καλής γεύσης. Είμαι ο στοργικός Πατέρας 

που σας δίνει ψωμί και στέγη για το σώμα σας, και για το πνεύμα, το φως που σας καθοδηγεί ώστε να 

το μεταδώσετε στους αδελφούς σας. Το θεραπευτικό μου βάλσαμο είναι επίσης μαζί σας- μερικοί θα το 

λάβουν πλήρως, ενώ σε άλλους ο πόνος θα απαλυνθεί. Κάποιοι θα ξεπλύνουν τα δικά τους χρέη, αλλά 

άλλοι, με το παράδειγμά τους, θα βοηθήσουν τους γείτονές τους στον εξαγνισμό τους. 

15 Θέλετε τη δύναμή Μου; Τότε εκπληρώστε τις εντολές Μου, αγαπήστε το Νόμο Μου, γιατί είστε 

υπεύθυνοι για την ανθρωπότητα. Είστε οι καθοδηγούμενοι και μπροστά σας βρίσκεται ο δρόμος που 

έχει προετοιμάσει ο Ηλίας. Περπατήστε με επίτηδες, με απαλό βήμα. 

16 Είστε παιδιά του Φωτός- μην επιτρέψετε στον πειρασμό να σας ρίξει στα δίχτυα του. 
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17 Πάρτε ως πρότυπο τους αποστόλους της Δεύτερης Εποχής, οι οποίοι μίλησαν στα πλήθη του 

Πατέρα και αναγνώρισαν τον Θεό και Κύριό τους στα έργα των αγγελιοφόρων Του. Ομοίως θα σας δω- 

τώρα είναι η ώρα να δώσετε τον εαυτό σας ολοκληρωτικά στη διακήρυξη της αλήθειας Μου. 

18 Απομακρυνθείτε από τα άχρηστα έργα των ανθρώπων και κυβερνήστε το σώμα. Μην το 

αφήνετε να σας εξουσιάζει. Με αυτόν τον τρόπο, μετά από αυτή τη μάχη, θα σας δω γεμάτους χαρά και 

ειρήνη. 

19 Αγωνιστείτε και εργαστείτε, Ισραήλ, ερευνήστε και καταλάβετε ότι με αυτές τις διδασκαλίες σας 

δίνω τα λευκά ενδύματα για να διασχίσετε τον κόσμο και να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

20 Μεγάλο είναι το ταξίδι που έχω χαράξει για το πνεύμα για την προετοιμασία, την εξιλέωση και 

την τελειοποίησή του. Αν καταφέρετε να ενωθείτε πνευματικά μαζί Μου, θα νιώσετε δυνατοί για τον 

αγώνα και θα μάθετε να προχωράτε στο μονοπάτι και να ξεπερνάτε τα εμπόδια που θα συναντήσετε σε 

αυτό. 

21 Θέλετε να συγκαταλέγεστε στους αποστόλους Μου; Θέλετε να συγκαταλέγεστε μεταξύ των 

μαθητών Μου; Τότε να είστε επίμονοι στις σπουδές σας, να φροντίζετε να ανεβαίνει ο εξοπλισμός σας, 

ώστε να μπορείτε σύντομα να φέρετε το Λόγο Μου στους αδελφούς σας. 

22 Το πνεύμα του ανθρώπου έχει αναπτυχθεί, επομένως και η επιστήμη του έχει προοδεύσει. Του 

επέτρεψα να γνωρίσει και να ανακαλύψει αυτά που δεν γνώριζε πριν- αλλά δεν πρέπει να αφοσιωθεί 

μόνο σε υλικά έργα. Του έδωσα αυτό το φως για να μπορέσει να εργαστεί για την ειρήνη και την 

ευτυχία του στην πνευματική ζωή που τον περιμένει. 

23 Μέσα σ' αυτόν τον κόσμο που αποτελείται από ποικίλα πλάσματα, ο άνθρωπος είναι το 

προνομιούχο ον στο οποίο έχω δώσει ένα μέρος του πνεύματός Μου και το δικαίωμα να έρθει σε 

κοινωνία μαζί Μου, να Με έχει μέσα του, έτσι ώστε - αφού Με αισθάνεται τόσο στενά ενωμένο μαζί του 

- η εμπιστοσύνη και η πίστη στη Θεότητά Μου να αυξάνεται στο πνεύμα του. 

24 Ο τελικός σκοπός της δημιουργίας αυτού του κόσμου είναι ο άνθρωπος- για την ευχαρίστησή 

του πρόσθεσα τα άλλα όντα και τις δυνάμεις της φύσης, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί για τη 

διατήρηση και την αναζωογόνησή του. Αν Με είχε αγαπήσει και γνωρίσει από την πρώτη στιγμή, από 

την πνευματική του παιδική ηλικία, θα ανήκε σήμερα σε έναν κόσμο μεγάλων πνευμάτων, όπου δεν θα 

υπήρχε ούτε άγνοια ούτε διαφορές, όπου όλοι θα ήσασταν ίσοι στη γνώση και στην τελειοποίηση των 

συναισθημάτων σας. Αλλά πόσο αργά εξελίσσεται ο άνθρωπος! Πόσοι αιώνες έχουν περάσει από τότε 

που έζησε στη γη, και ακόμα δεν έχει καταφέρει να κατανοήσει το πνευματικό του καθήκον και τον 

πραγματικό του προορισμό. Δεν μπόρεσε να ανακαλύψει το πνεύμα του μέσα του, το οποίο δεν 

πεθαίνει επειδή κατέχει αιώνια ζωή- δεν ήξερε πώς να ζει σε αρμονία μαζί του, ούτε αναγνώρισε τα 

δικαιώματά του, και αυτό, στερούμενο της ελευθερίας του, δεν ανέπτυξε τα χαρίσματά του και έμεινε 

στάσιμο. 

25 Σήμερα, μπροστά στα γεγονότα που ο ίδιος ο άνθρωπος προκάλεσε, μπροστά στον πόλεμο και 

την υπερχείλιση όλων των παθών του υλισμού, είναι απογοητευμένος γιατί ούτε καταλαβαίνει ούτε 

είναι ικανός να σταματήσει το κακό, και φοβισμένος αναρωτιέται για τον λόγο αυτού του 

αποτελέσματος. Γιατί ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από το μονοπάτι της πνευματικής του ανάπτυξης και 

βυθίζεται στην άβυσσο χωρίς καμία ανθρώπινη δύναμη να σταματήσει αυτή τη βία. 

26 Αυτός ο κόσμος, που δημιουργήθηκε με τόση αγάπη, ώστε να είναι το προσωρινό σπίτι των 

παιδιών Μου, έχει μετατραπεί σε μια κοιλάδα της ανησυχίας, του φόβου και του θανάτου.Μόνο η 

άσκηση της αγάπης και της αρετής θα μπορέσει να τον σώσει. Γι' αυτό, συγκεντρώνω τώρα όλες τις 

"διασκορπισμένες φυλές του Ισραήλ" για να εξοπλίσω το πνεύμα του και να το στείλω στη μάχη μέχρι 

να επιτύχει τη σωτηρία και την πνευματοποίηση της ανθρώπινης φυλής. 

27 Όλοι όσοι έχουν έρθει σε Μένα και έχουν ακούσει τον λόγο Μου ανήκουν σε αυτόν τον τόσο 

αρχαίο και πολυάριθμο λαό, και καθώς σας γνωστοποιώ αυτές τις διδασκαλίες, θα καταλάβετε ότι τα 

χαρίσματά σας παρέμειναν κρυμμένα και ότι αναγεννιούνται αυτή τη στιγμή, γεμάτα με τη δύναμη που 

σας δίνει η αγάπη. Το πεπρωμένο σας ήταν προδιαγεγραμμένο από την αρχή του χρόνου, έτσι ώστε να 
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είστε αυτοί που θα προσέχουν την ανθρωπότητα και θα της μεταδίδουν τα μηνύματα που σας έθεσα 

υπόψη κατά καιρούς. 

28 Θα έρθει ο καιρός που όλη η ανθρωπότητα θα αποτελείται από τους μαθητές Μου, που θα Με 

καταλαβαίνετε και θα κατανοείτε το Λόγο Μου με ευκολία. Οι αλαζόνες θα κατέβουν από το βάθρο 

τους για να είναι μαζί Μου, και οι μορφωμένοι θα Με αναγνωρίσουν ως Δάσκαλό τους. 

29 Θέλω να σας δω όλους στο μονοπάτι της πνευματοποίησης, να αποκτάτε δύναμη και να 

χαλυβδώνεστε στις δοκιμασίες, ώστε καθώς ανεβαίνετε να σας αποκαλύψω τον θησαυρό της σοφίας 

που περιέχεται στο βιβλίο που σας δείχνω τώρα. 

30 Αν θέλετε να γίνετε δάσκαλοι, πρέπει να εξοπλιστείτε. Εξαλείψτε κάθε ίχνος ειδωλολατρίας 

μέσα σας και διδάξτε μια πνευματική, ευλαβική και ειλικρινή λατρεία του Θεού που βασίζεται 

αποκλειστικά στην αγάπη. 

31 Ακόμα κι αν η μνήμη σας γίνει άπιστη, ο λόγος Μου βρίσκεται στη συνείδησή σας, όπου δεν θα 

σβήσει ποτέ. Το πνεύμα σας θα μιλήσει και θα είναι μια πηγή σοφίας που, όταν ξεχειλίσει, θα φέρει το 

φως στους αδελφούς σας στο μονοπάτι της εξέλιξής σας. 

32 Ξεκουραστείτε στην παρουσία Μου, γιατί και Εγώ χαίρομαι όταν σας δίνω τις οδηγίες Μου. 

Μελετήστε το βιβλίο και μάθετε την εξήγηση όλων όσων δεν είχατε καταλάβει. Αντιληφθείτε το 

πνευματικό νόημα της διδασκαλίας που σας αποκαλύπτω τώρα. Αν προετοιμαστείτε, θα γίνετε το φως 

στο σκοτάδι που περιβάλλει σήμερα την ανθρωπότητα. 

33 Περιμένω πάντα την πνευματική επικοινωνία μαζί σας. Όποιος καθαρίζει τον εαυτό του και 

ανεβαίνει σε Μένα, θα αισθάνεται ότι έχει παντρευτεί τον εαυτό του μαζί Μου, και Εγώ θα καθοδηγώ 

τα βήματά του με τον καλύτερο τρόπο. 

34 Πολλοί αναρωτιούνται γιατί επέστρεψα στη γη, αφού σας είχα ήδη διδάξει στη Δεύτερη Εποχή 

με το Λόγο Μου. Ωστόσο, είχατε ξεχάσει τον Νόμο Μου, και σας βρήκα ναυαγούς σε μια θάλασσα 

άγνοιας. Έχω αγωνιστεί για να σας φέρω στον δρόμο της ειρήνης και της αλήθειας. Σας προσφέρω ένα 

ραβδί για να στηριχτείτε, γιατί είστε εξαντλημένοι από το προσκύνημα χωρίς οδηγό, και γι' αυτό ήρθα 

να σας βοηθήσω. 

35 Συγκεντρώνω τους νέους Αποστόλους Μου, οι οποίοι δεν θα είναι δώδεκα, αλλά εκατόν 

σαράντα τέσσερις χιλιάδες, και ο καθένας από αυτούς θα έχει το καθήκον να διακηρύσσει τη 

Διδασκαλία Μου- όλοι θα μιλούν και θα είναι σαν κήρυκες που θα φέρνουν τα καλά νέα ότι ο Δάσκαλος 

έχει επιστρέψει στους ανθρώπους ως Άγιο Πνεύμα. 

36 Από το 1866 ψάχνω ανάμεσα στην ανθρωπότητα για νέους μαθητές και τους προετοιμάζω να 

σέβονται τις εντολές Μου με παράδοση και να είναι πρόδρομοι των νέων αποστόλων που πρόκειται να 

έρθουν σε Μένα. 

37 Θα έρθει η ημέρα που οι άνθρωποι θα έχουν γνώση του Λαού του Θεού και θα σας 

αναζητήσουν για να ζητήσουν φως από εσάς- άλλοι, για να πολεμήσουν τη γνώση σας με τις απόψεις 

τους. Δεν θέλω, επειδή αισθάνεστε φτωχοί και ταπεινοί, να αιφνιδιαστείτε από εκείνους που μιλούν σε 

επιλεγμένη γλώσσα και σας παρουσιάζουν θεωρίες που θα σας αποκαλύψουν μόνο το σκοτάδι ή το 

λιγοστό φως. Εσείς που γνωρίζετε την αλήθεια αυτού του λόγου, επειδή ξέρετε ότι είναι η αποκάλυψή 

Μου ως το Άγιο Πνεύμα - μην μπερδεύεστε. 

38 Ούτε θέλω να κρυφτείτε από φόβο, αλλά να αντιμετωπίσετε αυτούς που ζητούν τη βοήθειά σας. 

Για όλους σας θα έχετε λόγια αγάπης που θα τους αφυπνίζουν και θα τους συγκινούν και θα τους 

κάνουν να αισθάνονται την παρουσία Μου. Με αυτόν τον τρόπο θα σας αναγνωρίσουν. 

39 Ο Ηλίας είναι κοντά σας και εκπληρώνει το μεγάλο έργο που του έχω αναθέσει, το οποίο είναι 

να σας εμπνεύσει την ανανέωση, ώστε να μπορέσετε να αναστηθείτε αναζητώντας την ειρήνη, τη 

βελτίωση και την πνευματική τελείωση. 

40 Σύντομα θα ξεκουραστείτε από τη δουλειά σας. Αυτό το μεγάλο έργο θα πραγματοποιηθεί με τη 

βοήθεια πολλών πνευμάτων, στο καθένα από τα οποία έχω αναθέσει μια συγκεκριμένη αποστολή. 

41 Εσείς που Με ακολουθείτε είστε ο στρατός Μου, και Εγώ είμαι ο Πατέρας σας που έχει αναλάβει 

την αποστολή του να λυτρώσει τα παιδιά του. Πηγαίνω μπροστά σας για να σας καθοδηγήσω. θέλετε να 
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Με ακολουθήσετε; - Η καρδιά σας λέει ναι και δέχομαι τη λαχτάρα σας. Βλέπετε, δεν σας ζητώ 

περισσότερα από όσα μπορείτε να κάνετε, αλλά σας λέω ότι αν ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τα 

χαρίσματά σας και αν Με αγαπάτε με αλήθεια, θα πρέπει να αγωνιστείτε πολύ με αυτά. 

42 Ο πνευματικός νόμος έρχεται πριν από τον ανθρώπινο, γι' αυτό πρέπει να Μου δίνετε τον φόρο 

σας πριν από αυτόν του κόσμου. Ιδού η Φύση, με τα χωράφια και τα βουνά της, τις θάλασσες, τα δάση 

και τις ερήμους της- αυτή, στο σύνολό της, κάθε στιγμή, προσφέρει τη θυσία της στον Δημιουργό που 

την έφερε στη ζωή και τη συντηρεί. Όλοι εκδηλώνουν το χρέος ευγνωμοσύνης τους προς Μένα με το να 

δίνουν μαρτυρία για Μένα. Γιατί δεν Μου αποδίδετε άξιο σεβασμό; Γιατί ζητάτε την Παρουσία Μου 

μόνο και μόνο για να Με αμφισβητήσετε; 

43 Εφοδιαστείτε ώστε να κατανοήσετε την πνευματική σας φύση και να κατανοήσετε τον Λόγο 

Μου. Διεισδύστε στη Διδασκαλία Μου, ερευνήστε, σας το επιτρέπω, ανακρίνατέ Με, αλλά ελάτε σε 

Μένα. Παραδοθείτε σε Μένα με την εμπιστοσύνη που έχετε όταν είστε παιδιά και ακολουθείτε τους 

γονείς σας παντού.Αγαπάτε και εμπιστεύεστε επίσης τον Επουράνιο Πατέρα σας. 

44 Δεν θέλω να χύσετε δάκρυα ή να Μου προκαλέσετε πόνο. Έχετε κλάψει πολύ και έχετε 

περπατήσει συχνά στις ερήμους (της ζωής). Μην αφήνετε στα παιδιά σας αυτόν τον σπόρο της θλίψης 

που κουβαλάτε μαζί σας. Αφήστε αυτά τα όντα να δουν μια ζωή δικαιοσύνης, εργασίας και εκπλήρωσης 

του Νόμου Μου, ώστε να δουν την ειρήνη και την ευημερία να ανθίζουν. 

45 Γιατί εκπλήσσεστε, άνθρωποι, με το θαύμα που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή, όταν κάνω τον 

εαυτό Μου γνωστό μέσω του ανθρώπινου νου; Μεγαλύτερα έργα έκανα στο παρελθόν, και εσείς τα 

πιστέψατε. 

46 Γνωρίζω ότι η αιτία της έκπληξής σας οφείλεται στο γεγονός ότι έχετε απομακρυνθεί από τις 

πνευματικές διδασκαλίες- γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα πιστεύατε μόνο σε ό,τι βλέπετε, σε ό,τι 

αγγίζετε και σε ό,τι αποδεικνύετε με την επιστήμη σας. 

47 Στην πρώτη εποχή, όταν ο Ισραήλ διάβαζε τις Γραφές, μελετούσε τον Νόμο και προσευχόταν 

προσδοκώντας τον υποσχόμενο Μεσσία, η ζωή του ήταν γεμάτη από σημεία και πνευματικές 

εκδηλώσεις, η καρδιά του ήταν ευαίσθητη στα μηνύματα που του έστελνε ο Κύριος και πίστευε σε όλα 

αυτά επειδή είχε πίστη. 

48 Αλλά μη νομίζετε ότι όλα τα παιδιά εκείνου του λαού κατάλαβαν πώς να λαμβάνουν τα θεία 

μηνύματα. Όχι, ο πλούσιος τσιγκούνης δεν ένιωσε τίποτα, δεν είδε, ούτε άκουσε, όπως και οι ιερείς, οι 

οποίοι, αν και είχαν το βιβλίο της προφητείας ανοιχτό μπροστά στα μάτια τους, δεν αντιλήφθηκαν ούτε 

την πνευματική ζωή πάνω από τους ανθρώπους- γιατί τυφλοί και υπερόπτες στη θέση που κατείχαν, 

δεν μπορούσαν να ακούσουν τις κλήσεις του Κυρίου, ο οποίος ήδη πλησίαζε. 

49 Ποιοι ήταν λοιπόν εκείνοι που προσεύχονταν τις νύχτες στην Ιουδαία, παρακολουθώντας και 

λαμβάνοντας στις καρδιές τους το φως που ανάβει την ελπίδα; Ποιοι ήταν εκείνοι που είχαν προφητικά 

όνειρα και μπορούσαν να προβλέψουν με την καρδιά τους και να δώσουν πνευματική ερμηνεία στις 

Γραφές; - Ήταν οι ταπεινοί, οι φτωχοί, οι σκλάβοι, οι άρρωστοι, όσοι διψούσαν για φως, όσοι διψούσαν 

για δικαιοσύνη, όσοι είχαν ανάγκη από αγάπη. 

50 Ήταν οι άνθρωποι του λαού, οι άνδρες και οι γυναίκες με την απλή καρδιά, αυτοί που επί αιώνες 

περίμεναν τον Σωτήρα τους. 

51 Τη νύχτα που ο Ιησούς γεννήθηκε σε αυτή τη ζωή, οι καρδιές των φτωχών βοσκών της Βηθλεέμ 

έτρεμαν στη θέα του πνευματικού αγγελιοφόρου του Κυρίου, ο οποίος τους έδωσε να καταλάβουν ότι ο 

πολυαναμενόμενος Σωτήρας τους είχε έρθει. 

52 Εκείνη την επίσημη ώρα οι πλούσιοι, οι άρχοντες και οι ισχυροί κοιμόντουσαν. 

53 Επίσης, εκείνη την εποχή, οι μεγάλοι, οι άρχοντες, οι πλούσιοι, οι λόγιοι και οι θεολόγοι 

κοιμόντουσαν βαθιά, ενώ η ακτίνα Μου κατέβαινε στους ανθρώπους για να τους φέρει το μήνυμά Μου 

για πρώτη φορά. 

54 Πόσο λίγοι Με περίμεναν και πόσο λίγοι πίστεψαν στην παρουσία Μου! 
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55 Αλλά εκείνοι που ήρθαν σε Μένα ήταν άνδρες και γυναίκες με απλές καρδιές, με μικρή 

κατανόηση, τους οποίους οι άπιστοι κοροϊδεύουν επειδή πιστεύουν σε υπερφυσικές εκδηλώσεις και 

μιλούν για παράξενες διδασκαλίες. 

56 Μην κρίνετε κακώς εκείνους που η έλλειψη προετοιμασίας τους κάνει να διαπράττουν σφάλμα, 

αφού τουλάχιστον διατηρούν τη διαίσθηση του πνευματικού, η οποία είναι η απόδειξη μιας μυστικής 

επιθυμίας να ενωθούν με τον Πατέρα, να πλησιάσουν τον κόσμο του φωτός, να λάβουν από Αυτόν έναν 

λόγο αγάπης. 

57 Αυτοί οι φτωχοί, τους οποίους η ψεύτικη λάμψη του κόσμου δεν τύφλωσε, είναι εκείνοι που 

έχουν διαίσθηση, εκείνοι που προβλέπουν, εκείνοι που ονειρεύονται, εκείνοι που μαρτυρούν το 

πνευματικό, και τους αναζήτησα για να ανοίξω μπροστά στα μάτια τους το βιβλίο της σοφίας και έτσι να 

ικανοποιήσω άφθονα την επιθυμία τους για γνώση και αλήθεια. 

58 Έκανα την παρουσία Μου αισθητή σε αυτούς, καθώς και την εγγύτητα του πνευματικού κόσμου, 

ως ανταμοιβή για την ελπίδα και την πίστη τους. 

59 Τους μίλησα επίσης για τα χαρίσματά τους, για το έργο τους, για την αξία της Διδασκαλίας Μου, 

ώστε να απομακρύνουν από τις καρδιές τους όλα όσα δεν ανήκουν σε αυτό το έργο και ώστε η 

μαρτυρία τους να φτάσει στις καρδιές των αδελφών τους δυνατά και γεμάτη φως. 

60 Σήκω, Ισραήλ, και ανέβα στο πνευματικό βουνό, γιατί εγώ είμαι τώρα ο βοηθός σου. Αυτή τη 

στιγμή όλοι σας θα Με βοηθήσετε με τον σταυρό που κουβαλάω στους ώμους Μου από αγάπη για την 

ανθρωπότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 16  
1 Ειρήνη του νου και της καρδιάς σε όλους όσοι αγαπούν ο ένας τον άλλον! - Αυτή την ημέρα της 

χάρης, λαμβάνετε την έμπνευση του Κυρίου, η οποία απορροφάται από τον εγκέφαλο αυτών των 

πλασμάτων που προετοιμάστηκαν και προορίζονται από Μένα να μεταδώσουν το θείο μήνυμά Μου 

στην ανθρωπότητα. 

2 Δεχθείτε το πνευματικό μου χάδι σήμερα, ω μεγάλο πλήθος- σας καλωσορίζω και σας γεμίζω με 

χάρη. 

3 Ακούστε, μαθητές: Έχετε επίγνωση ότι ένα άτομο της Ύπαρξής Μου εκδηλώνεται ανάμεσά σας. 

Μια δόνηση της Θείας Δύναμης σας διδάσκει. Μια έκφανση της συμπαντικής Του Ύπαρξης σας 

διαφωτίζει. Δεν υπήρξε ποτέ εποχή που να μην υπήρξε εκδήλωση του Θεού. Σε όλες τις εποχές, σε όλες 

τις εποχές, υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει αυτή η Θεϊκή δόνηση. Στο πέρασμα των αιώνων ο Πατέρας 

δεν έπαψε να σας χαρίζει την ευεργεσία της αγάπης Του, γιατί στο Πνεύμα Του, όπως και στη 

Δημιουργία, όλα δονούνται, όλα είναι δραστηριότητα και ζωή. Και τα γεγονότα αυτού του κόσμου είναι 

απόηχοι και αντανακλάσεις της πνευματικής ζωής. 

4 Μέσα στους αιώνες ο Θεός δεν εγκατέλειψε την ανθρωπότητα, διότι το ένα δεν μπορεί να 

διαχωριστεί από το άλλο. Σήμερα ήταν θέλημα του Πατέρα να ενωθεί με τον άνθρωπο πνευματικά με 

τον τρόπο που βλέπετε και ακούτε, γιατί έχει έρθει η ώρα που πρέπει να ετοιμαστείτε να Με δεχτείτε 

από πνεύμα σε πνεύμα. 

5 Αλλά δεν διαθέτετε ακόμη πνευματική ευαισθησία και, ως εκ τούτου, δεν αντιλαμβάνεστε τη 

θεία έμπνευση με σαφήνεια. 

6 Πριν ο Πατέρας αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα με τον Ιησού, σας έστειλε τις αποκαλύψεις Του 

χρησιμοποιώντας υλικές μορφές και γεγονότα. Με το όνομα του Χριστού γνωρίσατε Αυτόν που 

φανέρωσε την αγάπη του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά όταν ήρθε στη γη, είχε ήδη 

αποκαλυφθεί ως Πατέρας, γι' αυτό δεν πρέπει να λέτε ότι ο Χριστός γεννήθηκε στον κόσμο - γεννήθηκε 

ο Ιησούς, το σώμα στο οποίο κατοίκησε ο Χριστός. 

7 Σκεφτείτε, και τελικά θα Με καταλάβετε και θα αναγνωρίσετε ότι ο Χριστός ήταν πριν από τον 

Ιησού, γιατί ο Χριστός είναι η αγάπη του Θεού. 

8 Αφού αποσαφηνιστεί αυτό, μην αφήνετε τον εαυτό σας να παραπλανηθεί, σταματήστε να 

βυθίζεστε στα θολά νερά των αρχαίων και λανθασμένων ερμηνειών που κατέχετε μέσω της παράδοσης. 

Είστε καλυμμένοι με πέπλα άγνοιας, τα οποία σκίζω μέσα από το φως του Λόγου Μου, ώστε να εισέλθει 

σε σας η σοφία. 

9 Γι' αυτό, μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός είναι η αγάπη του Θεού- γι' αυτό, όταν αποκαλύφθηκε μέσω 

του Ιησού, απογοητευτήκατε και μπερδευτήκατε, και ακόμη και μπροστά στα θαύματά Του δεν Τον 

πιστέψατε, επειδή η δύναμή Του είναι πολύ άπειρη για να την κατανοήσει το περιορισμένο μυαλό σας. 

Έτσι, μερικοί Με αρνούνται, άλλοι βρίσκονται σε σύγχυση και άλλοι Με μελετούν και Με ερευνούν 

ανάλογα με τον τρόπο σκέψης τους και την ικανότητά τους για κατανόηση. Υπάρχουν λίγοι, πολύ λίγοι, 

που είναι ικανοί να κατανοήσουν τον Χριστό. Σας το λέω αυτό επειδή βρίσκω λίγη αγάπη στις καρδιές, 

αφού δεν αγαπάτε ο ένας τον άλλον ούτε μεταξύ αδελφών. 

10 Αγαπήστε τον πλησίον σας σαν δικό σας παιδί, τότε θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε τον Ιησού, θα 

Τον αγαπάτε, θα Τον αισθάνεστε, θα πρέπει να αντανακλάτε τον Χριστό στα έργα σας. Το πνεύμα σας, 

ωστόσο, Με γνωρίζει λίγο περισσότερο- έτσι συμβαίνει κάποιοι από εσάς να αναζητούν τον Μεσσία, 

άλλοι τον Παντοδύναμο Θεό, για να σας δώσει μια ακτίνα φωτός και ελπίδας που θα απαλύνει τους 

πόνους σας και θα εμψυχώσει την επιθυμία σας να έρθετε όλο και πιο κοντά Του. Αυτό συμβαίνει 

επειδή το πνεύμα σας, μέσω της συνείδησης, κατέχει τη μνήμη του Δημιουργού του, του Χριστού, ο 

οποίος δεν έπαψε ποτέ να σας αναζητά και να σας αγαπά, ω άνθρωποι, γιατί σας λέω ξανά ότι η 

πνευματική εκδήλωση δεν έπαψε να υπάρχει ούτε θα πάψει ποτέ να υπάρχει. 

11 Οι φωτισμένοι των περασμένων εποχών έβλεπαν πάντα μια λάμψη φωτός, άκουγαν πάντα το 

Λόγο Μου. Οι προφήτες, οι θεόπνευστοι, οι πρόδρομοι, οι θεμελιωτές δογμάτων υψηλής 
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πνευματικότητας κατέθεσαν ότι άκουγαν φωνές που έμοιαζαν να προέρχονται από τα σύννεφα, τα 

βουνά, τον άνεμο ή από κάποιο μέρος που δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν- ότι άκουγαν τη φωνή του 

Θεού σαν να έβγαινε από γλώσσες φωτιάς και μυστηριώδεις αντηχήσεις. Πολλοί άκουσαν, είδαν και 

ένιωσαν μέσω των αισθήσεών τους, άλλοι μέσω των πνευματικών τους ιδιοτήτων- το ίδιο συμβαίνει και 

αυτή τη στιγμή. 

12 Αληθινά σας λέω: Εκείνοι που έλαβαν τα μηνύματά Μου με τις φυσικές τους αισθήσεις 

ερμήνευσαν πνευματικά τη Θεία έμπνευση, και αυτό το έκαναν ανάλογα με τον φυσικό και πνευματικό 

τους εξοπλισμό, ανάλογα με την εποχή στην οποία βρίσκονταν στον κόσμο, όπως συμβαίνει τώρα με τα 

ανθρώπινα όργανα που ονομάζετε φορείς φωνής ή "φορείς δώρων". Αλλά πρέπει να σας πω ότι στο 

παρελθόν, όπως και στο παρόν, έχουν προσθέσει στην καθαρότητα των Θείων αποκαλύψεων τις δικές 

τους ιδέες ή εκείνες που επικρατούσαν στο περιβάλλον τους, και συνειδητά ή εν αγνοία τους έχουν 

αλλοιώσει την καθαρότητα και την απεριόριστη ουσία της αλήθειας, η οποία στην πραγματικότητα 

είναι η αγάπη στις υψηλότερες αποκαλύψεις της. 

13 Οι πνευματικές δονήσεις και οι εμπνεύσεις ήταν μέσα τους, και τόσο οι "πρώτοι" όσο και οι 

"τελευταίοι" υπήρξαν μάρτυρες και θα γίνουν μάρτυρες αυτής της έμπνευσης που έφτασε στα 

πνεύματά τους, σχεδόν πάντα χωρίς να γνωρίζουν πώς, με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει σε πολλούς 

σήμερα και όπως θα συμβεί σε ακόμα περισσότερους αύριο. 

14 Τα λόγια, οι ερμηνείες και ο τρόπος δράσης οφείλονται στους ανθρώπους και στην εποχή στην 

οποία ζουν, αλλά πάνω απ' όλα αυτή είναι η υπέρτατη αλήθεια. 

15 Λόγω έλλειψης πνευματικής προετοιμασίας, είναι απαραίτητο για εσάς να υλοποιηθεί η Θεία 

έμπνευση και να σας ξυπνήσει από τον πνευματικό σας ύπνο. Τα προηγμένα πνεύματα δεν χρειάζονταν 

αυτή τη μορφή αποκάλυψης. 

16 Κάθε τι πνευματικό στο σύμπαν είναι μια πηγή φωτός, ορατού ή αόρατου για εσάς, και αυτό το 

φως είναι δύναμη, είναι δύναμη, είναι έμπνευση. Από τις ιδέες, τις λέξεις και τα έργα απορρέει επίσης 

φως, ανάλογα με την καθαρότητα και τη μεγαλοπρέπεια που διαθέτουν. Όσο υψηλότερη είναι η ιδέα ή 

το έργο, τόσο πιο λεπτή και εκλεπτυσμένη είναι η δόνησή του και η έμπνευση που πηγάζει από αυτό, αν 

και είναι πιο δύσκολο για τους δούλους του υλισμού να το αντιληφθούν. Ωστόσο, η επίδραση που 

ασκούν πνευματικά οι υψηλές σκέψεις και τα έργα είναι μεγάλη. 

17 Η υλιστικοποίηση είναι ο αντίπαλος της πνευματοποίησης, αλλά καταλάβετε ότι αναφέρομαι 

στο είδος της υλιστικοποίησης που σας οδηγεί σε παρεκτροπές, ελαττώματα, εκφυλισμό και ευτελή 

πάθη. 

18 Ακόμα κι αν το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας αμφιβάλλει για την αλήθεια της 

διακήρυξής Μου στους ανθρώπους, πραγματικά, σας το λέω για άλλη μια φορά, αυτή η διακήρυξη 

λαμβάνει χώρα στα ενσαρκωμένα και μετενσαρκωμένα πνεύματα χωρίς διακοπή, από την πρώτη στιγμή 

της δημιουργίας τους. 

19 Αν έχετε καταφέρει να μεταδίδετε τα μηνύματά σας σε μεγάλες αποστάσεις κάνοντας χρήση της 

οξυδέρκειας και της επιστήμης σας, η οποία είναι μία από τις πολλές νοητικές ικανότητες που 

διαθέτετε, πώς θα μπορούσατε να υποθέσετε ότι ο Θεός δεν μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα στον 

άνθρωπο μέσω μιας ευαίσθητης και ευφυούς ανθρώπινης "συσκευής"; 

20 Διότι αυτό είναι το ανθρώπινο σώμα: μια συσκευή εξοπλισμένη με τόσο μεγάλη τελειότητα όσο 

ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να δώσει στα πιο περίπλοκα και μεγαλύτερα επιστημονικά έργα του. 

Προσέξτε καλά τον λόγο Μου, μιλάω για την ύλη του ανθρώπου, όχι για το πνεύμα του- γιατί το 

πνεύμα, αν και δεν μπορεί να φτάσει τη δύναμη του Πατέρα του, θα μπορέσει αναμφίβολα να κάνει 

μεγαλύτερα έργα από αυτά που το περιορισμένο ανθρώπινο σώμα του είναι ικανό να παράγει. 

21 Αν η περιορισμένη νοημοσύνη σας μπόρεσε να αποκτήσει γνώση και έκανε εφευρέσεις που 

θεωρείτε θαυμάσιες - τι δεν θα καταφέρετε με το μυαλό σας, και για ποια έργα δεν θα είναι ικανός ο 

Κύριός σας; 

22 Κακή ιδέα για τον Θεό του έχει εκείνος που τον θεωρεί μικρότερο από τα ανθρώπινα όντα. 
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23 Γιατί αναρωτιέστε ότι ο Θεός σας στέλνει το φως Του, το οποίο είναι σοφία και λάμπει σε όλους 

σας, και ότι έχει δημιουργήσει μια μορφή επικοινωνίας με τα παιδιά Του; Γιατί νομίζετε ότι κάτι είναι 

αδύνατο για τον Θεό σας, όταν εσείς οι ίδιοι λέτε ότι γνωρίζει τα πάντα και είναι ικανός να κάνει τα 

πάντα; Αν πιστεύετε τέτοια πράγματα για Μένα, γιατί αντιφάσκετε με τόση ευκολία; Μου ζητάτε να 

στέλνω τον Ιησού κάθε φορά που θέλω να σας μιλήσω, για να Τον καρφώσετε στο ξύλο; 

24 Αληθινά σας λέω, δεν είστε ξεκάθαροι στον εαυτό σας πώς νομίζετε ότι πρέπει να κάνω τον 

εαυτό Μου αισθητό μέσα σας. 

25 Για να σας εξυπηρετήσω, σας λέω: Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσω αμαρτωλά σώματα για να 

σας δώσω την αγάπη Μου, δείξτε Μου έναν δίκαιο, έναν αγνό, δείξτε Μου έναν ανάμεσά σας που ξέρει 

να αγαπάει, και σας διαβεβαιώνω ότι θα τον χρησιμοποιήσω. Καταλάβετε ότι χρησιμοποιώ τους 

αμαρτωλούς για να φέρω τους αμαρτωλούς, διότι δεν έρχομαι για να σώσω τους δίκαιους- αυτοί 

βρίσκονται ήδη στη Βασιλεία του Φωτός. 

26 Είναι αλήθεια ότι είστε αμαρτωλοί- αλλά ο Θεός δεν περιφρονεί ούτε ξεχνά κανέναν, παρόλο 

που εσείς νομίζετε το αντίθετο. Γιατί έχετε γίνει τόσο τυφλοί ώστε να κρίνετε τα πάντα σύμφωνα με μια 

στιγμή της υλικής σας ζωής; Εσείς είστε που περιφρονείτε τον εαυτό σας και ξεχνάτε τον εαυτό σας- γι' 

αυτό νιώθετε αδύναμοι και κουρασμένοι. 

27 Νομίζετε ότι ξεχνάω τα πολύ αγαπημένα Μου πλάσματα, ακόμη και όταν είναι ανυπάκουα, όταν 

Με χρειάζονται και Με καλούν συνέχεια; 

28 Αμαρτάνετε πολύ και παραβιάζετε τους νόμους και συχνά Με έχετε ξεχάσει- αλλά απείρως 

μεγαλύτερη από όλες τις παραβάσεις της ύπαρξής σας είναι η αγάπη του Ουράνιου Πατέρα για όλα τα 

παιδιά Του. 

29 Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσω να σας μιλάω για την εκδήλωσή Μου, ώστε να μπορέσετε να 

απαλλαγείτε από όλες τις αμφιβολίες σας. Πολλοί από εσάς επιβεβαιώνετε αυτά που σας έχουν πει οι 

φωτισμένοι Μου, για παράδειγμα, ότι ο Θεός τους μίλησε μέσω των σύννεφων, της φωτιάς, του νερού, 

του ανέμου: Τι σας φαίνεται πιο σωστό, να μιλάτε στον άνθρωπο μέσω αυτών των στοιχείων ή μέσω 

αυτού; 

30 Πού είναι η λογική σας σκέψη αν δεν σας βοηθά να κατανοήσετε τις απλούστερες διδασκαλίες; 

31. Άνδρες και γυναίκες του κόσμου, εσείς που έχετε ξεχάσει, στις επιστήμες σας, το μόνο πράγμα 

που μπορεί να σας κάνει σοφούς και ευτυχισμένους: έχετε ξεχάσει την Αγάπη που εμπνέει τα πάντα, 

την Αγάπη που είναι ικανή να κάνει τα πάντα και μεταμορφώνει τα πάντα! Ζείτε στη μέση της 

πόνο και σκοτάδι, γιατί αφού δεν ασκείτε την αγάπη που σας διδάσκω, προκαλείτε τα σωματικά ή 

πνευματικά βάσανά σας. 

32 Για να ανακαλύψετε και να κατανοήσετε τα μηνύματά Μου, πρέπει πρώτα να είστε ευγενικοί 

και ευγενικοί από καρδιάς, αρετές που υπάρχουν σε κάθε πνεύμα από τη στιγμή της δημιουργίας του- 

αλλά για να ξέρετε πώς να αισθάνεστε το αληθινό, υψηλό συναίσθημα της αγάπης, πρέπει να 

πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας καλλιεργώντας τα καλά σας συναισθήματα- αλλά έχετε θελήσει τα 

πάντα στη ζωή εκτός από την πνευματική αγάπη. 

33 Κάθε στιγμή, εκπέμπονται από εσάς σκέψεις ή πνευματικές δονήσεις, αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις εκπέμπετε εγωισμό, μίσος, βία, ματαιοδοξία και ευτελή πάθη. Πονάτε και αισθάνεστε όταν 

πληγώνεστε, αλλά δεν αγαπάτε, και επομένως δεν αισθάνεστε όταν σας αγαπούν, και με τις νοσηρές 

σκέψεις σας διαποτίζετε όλο και περισσότερο το περιβάλλον στο οποίο ζείτε με πόνο και γεμίζετε την 

ύπαρξή σας με δυσφορία. Αλλά σας λέω: Γεμίστε τα πάντα με ειρήνη, αρμονία, αγάπη και θα είστε 

ευτυχισμένοι. 

34 Η αγάπη υπήρχε πάντα στο πνεύμα του Δημιουργού, επομένως πρέπει να καταλάβετε ότι όλα τα 

πνεύματα έχουν επίσης προικιστεί με αυτήν. 

35 Σήμερα, παρά την πρόοδο του πολιτισμού σας, έχετε απομακρυνθεί όλο και περισσότερο από 

την υλική φύση, καθώς και από την πνευματική, από την αγνή, από αυτό που είναι από τον Θεό. 

Επομένως, με κάθε στάδιο της ζωής σας, πέφτετε σε όλο και μεγαλύτερη αδυναμία, σε όλο και 

μεγαλύτερο πόνο, παρά την επιθυμία σας να γίνετε πιο δυνατοί και πιο ευτυχισμένοι με κάθε μέρα που 
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περνάτε στη Γη. Αλλά τώρα θα κάνετε ένα βήμα μπροστά στην εκπλήρωση του Νόμου Μου, ω κάτοικοι 

της γης! 

36 Ο Δάσκαλος, ο οποίος σας έχει μιλήσει ανά πάσα στιγμή, έρχεται τώρα να σας εξηγήσει τη 

Διδασκαλία Του μέσω αυτών των διδασκαλιών, εκδηλώνοντας τον εαυτό Του με λόγια, με διαίσθηση 

και έμπνευση και αφυπνίζοντας έτσι το πνεύμα σας στο φως των εποχών που έρχονται. Τότε θα έχετε τη 

Θεία έμπνευση σε διάφορες μορφές, όλο και πιο εκπληκτικές για εσάς, όλο και πιο υψηλές και πιο 

τέλειες. 

37 Σήμερα ήρθα να σας υπενθυμίσω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας δίδαξε ο Ιησούς. Σας 

θυμίζω τον Ιησού, γιατί σ' Αυτόν ήταν η ενσάρκωση της Παγκόσμιας Αγάπης. 

38 Την εποχή του Μωυσή, δόθηκε στους ανθρώπους ένας νόμος δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν: 

"Οφθαλμός αντί οφθαλμού και δόντι αντί οδόντος. Αυτός ο νόμος, που σήμερα θα σας φαινόταν άθλιος 

και εκδικητικός, ήταν ωστόσο δίκαιος για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. 

39 Αργότερα, όταν έγινα άνθρωπος στον Ιησού, Με ακούσατε να λέω, και έτσι γράφτηκε, ότι "με το 

πήχη με τον οποίο μετράτε, μετριέστε". Σε αυτή τη λέξη, κάποιοι αναρωτήθηκαν αν σε αυτή τη φράση 

υπάρχει η αγάπη, το έλεος και η συγχώρεση που κήρυξε ο Ιησούς. 

40 Είναι καιρός να σας εξηγήσω Εγώ ο ίδιος τον λόγο για τον Νόμο της Πρώτης Εποχής και τον λόγο 

για το ρητό του Ιησού, γιατί πολλές από τις διδασκαλίες Μου έπρεπε να σας τις δώσω σιγά-σιγά στο 

πέρασμα των αιώνων. 

41 Στην αρχή, όταν οι χορδές της ανθρώπινης καρδιάς ήταν ακόμη αναίσθητες στο συναίσθημα της 

συγχώρεσης και όταν το συναίσθημα της φιλανθρωπίας και της ανοχής ήταν ακόμη αδρανές στο 

πνεύμα του, ήταν απαραίτητο για τον άνθρωπο να προστατεύει τον εαυτό του καθώς και τα αγαθά του, 

καλυπτόμενος από έναν νόμο που του έδινε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη δύναμή του για 

αυτοάμυνα. Όπως βλέπετε, πρόκειται για πρωτόγονες αρχές και έθιμα σε έναν λαό που, όπως όλοι οι 

λαοί, προοριζόταν να εξελιχθεί. 

42 Ο νόμος που ξεπήδησε από τα λόγια του Ιησού, φώτισε αργότερα τις ζωές των ανθρώπων και 

σας είπε: "Αγαπάτε αλλήλους", και σας αποκάλυψε επίσης ότι "με το πήχη με τον οποίο θέλετε να 

μετρήσετε, θα μετρηθείτε και εσείς με τη σειρά σας", με τον οποίο ο Δάσκαλος σας έδωσε να 

καταλάβετε ότι η δικαιοσύνη που ο άνθρωπος είχε εξασφαλίσει με το δικό του χέρι, έγινε τώρα το 

αποκλειστικό δικαίωμα της Θείας Δικαιοσύνης. Στο εξής ο άνθρωπος γνώριζε ότι όπως έκρινε θα 

κρινόταν από τον Θεό, και όπως έσπειρε στη γη θα ήταν η σοδειά που θα θεριεύσει στο μέλλον. 

43 Ο άνθρωπος συγκρατούσε τότε το αδελφοκτόνο χέρι του, ο κακοποιός συχνά εγκατέλειπε τα 

πονηρά σχέδιά του, και αυτός που σκόπευε να κλέψει ήξερε και ένιωθε ότι ένα βλέμμα από το άπειρο 

τον παρακολουθούσε και ότι η κρίση τον περίμενε από εκείνη τη στιγμή. 

44 Έχουν περάσει αιώνες, και παρόλο που οι άνθρωποι γνωρίζουν λίγο περισσότερα για τη θεία 

δικαιοσύνη, δεν έχουν ακόμη κατανοήσει την αλήθεια, και έχουν σφάλει πολλές φορές, πιστεύοντας 

ακόμη και ότι αν έχουν αμαρτήσει βαριά στη γη, πρέπει να αντιμετωπίσουν αναπόφευκτα την κρίση του 

Θεού για να λάβουν αιώνια τιμωρία. - Σε αυτό σας ρωτώ: Ποια απόφαση μετάνοιας και εκπλήρωσης 

του νόμου Μου θα μπορέσει να προκύψει σε εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του χαμένο από την αρχή; 

Τι ελπίδα θα έχει αυτός που φεύγει από αυτόν τον κόσμο γνωρίζοντας ότι τα σφάλματα του πνεύματός 

του θα διαρκέσουν για πάντα; 

45 Ήταν απαραίτητο να έρθω Εγώ ο Ίδιος για να απομακρύνω από πάνω σας το σκοτάδι των 

εσφαλμένων ερμηνειών σας, και έτσι είμαι εδώ. 

46 Στον Ιεχωβά πιστεύατε ότι αναγνωρίζατε έναν σκληρό, τρομερό και εκδικητικό Θεό. Τότε, για να 

σας βγάλει από το λάθος σας, ο Κύριος σας έστειλε τον Χριστό, τη Θεία Του Αγάπη, για να μπορέσετε 

"να γνωρίσετε τον Υιό, να γνωρίσετε τον Πατέρα"- και όμως, η αδαής ανθρωπότητα, μπλεγμένη εκ νέου 

στην αμαρτία της, πιστεύει ότι βλέπει έναν εξοργισμένο και προσβεβλημένο Ιησού, ο οποίος περιμένει 

μόνο την άφιξη στην Πνευματική Κοιλάδα εκείνων που Τον προσέβαλαν, για να τους πει: 

"Απομακρυνθείτε από μένα, δεν σας γνωρίζω"- και να τους κάνει να υποφέρουν αμέσως τα πιο σκληρά 

βασανιστήρια στην αιωνιότητα. 
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47 Είναι καιρός να καταλάβετε το νόημα των διδασκαλιών Μου, ώστε να μην πέσετε σε λάθη. Η 

θεϊκή αγάπη δεν θα σας εμποδίσει να έρθετε σε Μένα, αλλά αν δεν επανορθώσετε τα λάθη σας, ο 

αδυσώπητος κριτής της συνείδησής σας θα σας πει ότι δεν είστε άξιοι να εισέλθετε στη Βασιλεία του 

Φωτός. 

48 Αλλά εδώ Με έχετε εκ νέου, ανθρωπότητα, στο πνεύμα, όπως σας υποσχέθηκα. 

49 Ιδού το φως του Πνεύματος της αλήθειας, πώς φωτίζει και αφυπνίζει αυτούς που κατοικούν στο 

σκοτάδι. 

50 Αλλά σε όσους παρακολουθούν αυτή τη συγκέντρωση λέω: Ακούστε το λόγο Μου με προσοχή, 

γιατί θα σας ανοίξει δρόμους φωτός και θα σας διαφωτίσει για την αλήθεια που πρέπει να γνωρίζετε. 

51 Ενώ πρέπει να πληρώσετε οποιοδήποτε χρέος προς τον Θεό στη ζωή σας, η πληρωμή, ο φόρος ή 

η προσφορά που Του δίνετε δεν είναι πραγματικά γι' Αυτόν, αλλά για αυτόν που την προσφέρει. 

52 Αν Του προσφέρετε αγνότητα, θα είναι για το καλό σας- αν Του δείξετε έργα αξίας, θα είναι τα 

στολίδια που θα ανυψώσουν το πνεύμα σας στην παρουσία του Θεού. Αν αμαρτάνετε και αργότερα 

μετανοήσετε και επανορθώσετε για τα σφάλματά σας, η ειρήνη του πνεύματος και η ευτυχία που ζει σε 

αυτόν που κάνει το καλό θα είναι η ανταμοιβή σας. 

53 Αν σας επιτρέπω συχνά να πίνετε το ίδιο ποτήρι που δώσατε στους αδελφούς σας, είναι γιατί 

μόνο έτσι θα καταλάβουν κάποιοι το κακό που προκάλεσαν- και περνώντας την ίδια δοκιμασία που 

έκαναν τους άλλους να περάσουν, θα γνωρίσουν τον πόνο που τους έκαναν να νιώσουν. Αυτό θα 

φωτίσει το πνεύμα τους και θα οδηγήσει σε κατανόηση, μετάνοια και, κατά συνέπεια, στην εκπλήρωση 

του Νόμου Μου. 

54 Αλλά αν θέλετε να αποφύγετε να περάσετε τα βάσανα ή να αδειάσετε το ποτήρι της πικρίας, 

μπορείτε να το κάνετε εξοφλώντας το χρέος σας με μετάνοια, με καλά έργα, με όλα όσα σας λέει η 

συνείδησή σας να κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεπληρώσετε ένα χρέος αγάπης, θα επιστρέψετε μια 

τιμή, μια ζωή ή την ειρήνη, την υγεία, τη χαρά ή το ψωμί που κάποια στιγμή κλέψατε από τους 

αδελφούς σας. 

55 Δείτε πόσο διαφορετική είναι η πραγματικότητα της δικαιοσύνης Μου από την αντίληψη που 

είχατε σχηματίσει για τον Πατέρα σας! 

56 Μην ξεχνάτε: Αν σας είπα ότι κανένας από εσάς δεν θα χαθεί, είναι επίσης βέβαιο ότι σας είπα 

ότι κάθε χρέος πρέπει να πληρωθεί και κάθε παράβαση να διαγραφεί από το βιβλίο της ζωής. Είναι στο 

χέρι σας να επιλέξετε το μονοπάτι για να Με φτάσετε. 

57 Εξακολουθείτε να έχετε ελεύθερη βούληση. 

58 Αν προτιμάτε τον παλιό νόμο της ανταπόδοσης, όπως κάνουν ακόμα οι άνθρωποι των 

υπερήφανων εθνών, δείτε τα αποτελέσματά τους! 

59 Αν θέλετε ο πήχης με τον οποίο μετράτε τους αδελφούς σας να μετράει και εσάς, δεν χρειάζεται 

καν να περιμένετε την είσοδό σας στην άλλη ζωή για να λάβετε τη δικαιοσύνη Μου- γιατί εδώ (στη γη), 

όταν δεν το περιμένετε, θα βρεθείτε στην ίδια κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχετε φέρει τους 

αδελφούς σας. Αλλά αν θέλετε να σας βοηθήσει ένας ανώτερος νόμος, όχι μόνο για να σας απαλλάξει 

από τον πόνο που φοβάστε περισσότερο, αλλά και για να σας εμφυσήσει ευγενείς σκέψεις και καλά 

συναισθήματα, προσευχηθείτε, επικαλεστείτε Με, και στη συνέχεια ακολουθήστε το δρόμο του αγώνα 

σας για να γίνετε όλο και καλύτεροι, για να γίνετε δυνατοί στις δοκιμασίες, με μια λέξη, για να 

πληρώσετε με αγάπη το χρέος που οφείλετε στον Πατέρα σας και στους πλησίον σας. 

60 Το κάλεσμα της αγάπης που ακούτε τώρα από τα στόματα αυτών των φορέων φωνής είναι ο 

προάγγελος μεγάλων γεγονότων για την ανθρωπότητα. Αυτά τα μηνύματα είναι σπίθες σοφίας που θα 

αποκαλυφθούν στην ανθρωπότητα στο μέλλον. Είναι η αρχή της αφύπνισης όλων των πνευμάτων. Είναι 

η προετοιμασία για την Εποχή της Πνευματοποίησης, την εποχή που θα λυτρωθείτε μέσα στην αγάπη 

του Επουράνιου Πατέρα σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 17  
1 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, εδώ έχετε ένα ακόμη μήνυμα από τον Θείο Δάσκαλο, το οποίο θα 

σας πάει ένα βήμα μπροστά στην κατανόηση των διδασκαλιών Μου, γιατί δεν πρέπει να σταματήσετε 

στο μονοπάτι της πνευματικής προόδου. 

2 Δεν έρχομαι για να σας ενθαρρύνω συνήθειες στασιμότητας ή οπισθοδρόμησης- σας οδηγώ 

πάντα στο μονοπάτι της εξέλιξης. 

3 Ο λόγος μου σας προσφέρει ποικίλες τροφές, όλες με εξαιρετική πνευματική γεύση. 

4 Έχετε πει με τα χείλη σας: "Δόξα στον Θεό εν υψίστοις"- αλλά πότε Τον δοξάσατε με τα έργα 

σας; - Εσείς λατρέψατε τον εαυτό σας και δοξάσατε τα είδωλά σας, αλλά ο Θεός, ο Δημιουργός σας, 

πότε; - Ο Ιησούς ήταν αυτός που δόξασε τον Πατέρα Του με τη ζωή Του, και Αυτός είναι που πρέπει να 

ακολουθήσετε. 

5 Ομοίως, είπατε: "Ειρήνη στη γη στους ανθρώπους με καλή θέληση", και αληθινά σας λέω, ακόμη 

και σε εκείνους με κακή θέληση έχω δώσει ειρήνη- αλλά εσείς, πείτε Μου, πότε δώσατε ειρήνη; Για 

πολλούς αιώνες επαναλαμβάνετε τα λόγια εκείνου του Ψαλμού με τα οποία ο λαός υποδέχτηκε τον 

Κύριό του στην Ιερουσαλήμ, και είναι το μόνο πράγμα που έχει κάνει η ανθρωπότητα από τότε: Να 

επαναλαμβάνει εκείνα τα λόγια- γιατί με τα έργα της κάνει ακριβώς το αντίθετο. 

6 Μιλήστε αυτές τις φράσεις αν θέλετε, αλλά καταλάβετε ότι ούτε αυτά ούτε οποιαδήποτε άλλα 

λόγια θα έχουν αποτέλεσμα μέχρι να τα νιώσετε στις καρδιές σας- αν τα νιώσετε, εκδηλώστε τα στους 

αδελφούς σας με καλά έργα, με πραότητα και ταπεινότητα- τότε θα σας απαντήσω με την απέραντη 

αγάπη Μου και θα φέρω το πνεύμα σας σε χαρούμενη δόνηση μέσα στην άψογη χάρη της ειρήνης 

Μου. 

7 Έτσι σας μιλάω σήμερα ως το Άγιο Πνεύμα. Οι καιροί είναι διαφορετικοί, και ως εκ τούτου ο 

εξοπλισμός των ανθρώπων πρέπει να είναι διαφορετικός. 

8 Αφήστε τις προσευχές των λέξεων και τις δεισιδαιμονίες και αφεθείτε σε Μένα, τον Δάσκαλο, 

τον Πατέρα, που πάντα θα σας δέχεται και θα σας καταλαβαίνει. 

9 Προσευχηθείτε, ναι, αλλά με προετοιμασμένη καρδιά- μιλήστε Μου με το πνεύμα όπως το 

αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή. Ελάτε σε Μένα με σκέψεις γεμάτες αγάπη, αλλά πλησιάστε- μιλήστε Μου 

σαν μαθητές ή σαν μικρά παιδιά, και θα σας κάνω να νιώσετε τη σοφία Μου και την αγάπη Μου. 

10 Ζητήστε Με με ταπεινότητα, αλλά ποτέ μη ζητάτε θαύματα, ούτε να περιμένετε να τα λάβετε. 

11 Το θαύμα, όπως το αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει- δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του θείου και 

του υλικού. 

12 Αποδίδετε πολλά θαύματα στον Ιησού, αλλά αληθινά σας λέω, οι πράξεις Του ήταν το φυσικό 

αποτέλεσμα της αγάπης, αυτής της Θεϊκής δύναμης που δεν ξέρετε ακόμη πώς να χρησιμοποιήσετε, αν 

και είναι κρυφά παρούσα σε κάθε πνεύμα. Επειδή δεν θέλατε να γνωρίσετε τη δύναμη της αγάπης. 

13 Τι υπήρχε σε όλα τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, εκτός από την αγάπη; 

14 Ακούστε, μαθητές: Προκειμένου η αγάπη του Θεού να γίνει γνωστή στην ανθρωπότητα, ήταν 

απαραίτητη η ταπεινότητα του οργάνου, και ο Ιησούς ήταν πάντα ταπεινός- και δίνοντας ένα 

παράδειγμα γι' αυτό στους ανθρώπους, σας είπε σε μια περίπτωση ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα 

χωρίς το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα Του. Όσοι δεν κατανοούν την ταπεινότητα αυτών των λόγων, θα 

νομίζουν ότι ο Ιησούς ήταν ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήθελε να 

σας δώσει ένα μάθημα ταπεινότητας. 

15 Γνώριζε ότι αυτή η ταπεινότητα, αυτή η ενότητα με τον Πατέρα, Τον καθιστούσε παντοδύναμο 

απέναντι στην ανθρωπότητα. 

16 Ω υπέρμετρα μεγάλη και όμορφη μεταμόρφωση, που δίνει αγάπη, ταπεινότητα και σοφία! 

17 Τώρα ξέρετε γιατί ο Ιησούς, παρόλο που είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκτός αν ήταν 

σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Του, στην πραγματικότητα ήταν ικανός να κάνει τα πάντα- γιατί 

ήταν υπάκουος, γιατί ήταν ταπεινός, γιατί έγινε δούλος του νόμου και των ανθρώπων και ήξερε να 

αγαπάει. 
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18 Αναγνωρίστε λοιπόν ότι - αν και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε κάποιες από τις ικανότητες της 

πνευματικής αγάπης - δεν τις αισθάνεστε, και γι' αυτό δεν μπορείτε να αντιληφθείτε την αιτία όλων 

αυτών που ονομάζετε θαύμα ή μυστήριο και που είναι τα έργα που επιφέρει η θεία αγάπη. 

19 Ποιες διδασκαλίες σας έδωσε ο Ιησούς που δεν ήταν της αγάπης; Ποια επιστήμη, ποιες ασκήσεις 

ή μυστηριώδεις γνώσεις χρησιμοποίησε για να σας δώσει τα παραδείγματα της δύναμης και της σοφίας 

Του; - Μόνο η μακάρια δύναμη της αγάπης, με την οποία μπορείτε να κάνετε τα πάντα. 

20 Δεν υπάρχει τίποτα αντιφατικό στους νόμους του Πατέρα, οι οποίοι είναι απλοί επειδή είναι 

σοφοί και σοφοί επειδή διαποτίζονται από αγάπη. 

21 Καταλάβετε τον Δάσκαλο, Αυτός είναι το εγχειρίδιό σας. 

22 Το παιδί Ιησούς κατέπληξε τους διορισμένους διδασκάλους του Νόμου- ο κήρυκας Ιησούς σας 

έδωσε μεγάλες αποκαλύψεις για όλους τους χρόνους. Ο Σωτήρας Ιησούς σφράγισε τα λόγια Του με τη 

ζωή Του, με την υπέρτατη θυσία Του στο σταυρό. 

23 Τώρα, λοιπόν, αγαπημένοι μαθητές, αν θέλετε να είστε μεγάλοι στην αλήθεια και δυνατοί στο 

πνεύμα, γιατί δεν Με μιμείστε στα έργα που έκανα μέσω του Ιησού; Σας είπε: "Εγώ είμαι η Οδός, η 

Αλήθεια και η Ζωή", δείχνοντάς σας υπακοή στο Θείο Θέλημα με πραότητα και ταπείνωση. Ποια, 

λοιπόν, πρέπει να είναι η ταπεινότητα που Μου δείχνετε; 

24 Ακούστε: Ο Θεός, το Υπέρτατο Ον, σας δημιούργησε "κατ' εικόνα και ομοίωσή Του", όχι ως προς 

την υλική μορφή που έχετε, αλλά ως προς τις ικανότητες με τις οποίες είναι προικισμένο το πνεύμα σας, 

παρόμοιες με εκείνες του Πατέρα. 

25 Πόσο ευχάριστο ήταν για τη ματαιοδοξία σας να νομίζετε ότι είστε η εικόνα του Δημιουργού. 

Θεωρείτε τους εαυτούς σας τα πιο εξελιγμένα πλάσματα που έχει δημιουργήσει ο Θεός- αλλά κάνετε 

μεγάλο λάθος όταν υποθέτετε ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε μόνο για εσάς. Με τι άγνοια αποκαλείτε 

τους εαυτούς σας το στέμμα της δημιουργίας! 

26 Καταλάβετε ότι ούτε καν η γη δεν είναι φτιαγμένη μόνο για τους ανθρώπους. Στην ατελείωτη 

σκάλα της θείας δημιουργίας υπάρχει ένας άπειρος αριθμός πνευμάτων που εξελίσσονται σε 

εκπλήρωση του θεϊκού νόμου. 

27 Οι σκοποί, που αφορούν τα πάντα και που εσείς ως άνθρωποι, ακόμη και αν θέλατε, δεν θα 

μπορούσατε να καταλάβετε, είναι μεγάλοι και τέλειοι, όπως είναι όλοι οι σκοποί του Πατέρα σας- αλλά 

αληθινά σας λέω, δεν είστε ούτε οι μεγαλύτεροι ούτε οι μικρότεροι από τα πλάσματα του Κυρίου. 

28 Δημιουργηθήκατε, και εκείνη τη στιγμή το πνεύμα σας πήρε ζωή από τον Παντοδύναμο, η οποία 

είχε μέσα της τόσες ιδιότητες όσες ήταν απαραίτητες για να φέρετε εις πέρας ένα δύσκολο έργο στην 

αιωνιότητα. 

29 Ούτε τώρα γνωρίζετε όλες τις ικανότητες που σας έχει δώσει ο Πατέρας, αλλά μην ανησυχείτε, 

θα τις μάθετε αργότερα. 

30 Γνωρίζετε για την ύπαρξη των μεγάλων πνευμάτων που προορίζονταν να επιτηρούν την αρμονία 

όλων των δημιουργημένων πραγμάτων και τα οποία ασχολούνται συνεχώς με υψηλά καθήκοντα 

άγνωστα σε εσάς; - Όχι, και γι' αυτό σας λέω για άλλη μια φορά ότι το πνεύμα σας δεν είναι το πιο 

ανεπτυγμένο, ότι έχει αναπτύξει μόνο σε περιορισμένη μορφή τις ιδιότητες που ο Θεός σας έδωσε. 

31 Παρ' όλα αυτά, αυτές οι ιδιότητες θα είναι αρκετές για να σας οδηγήσουν ευτυχώς στο 

υψηλότερο επίπεδο, το οποίο θα σας έρθει, αν κατευθύνετε τα βήματά σας στο ευθύ και φωτεινό 

μονοπάτι, το οποίο σας υποδεικνύει ο νόμος μου. 

32 Ήρθα να σας βοηθήσω. Τώρα είναι η ώρα της εξιλέωσης- ξυπνήστε, σηκωθείτε! 

33 Έχετε αμαρτήσει, έχετε διαλύσει γάμους, έχετε διαπράξει εγκλήματα, και τώρα που 

αντιμετωπίζετε την αλήθεια του Λόγου Μου που σας δείχνει τα σφάλματά σας, συγχωρείτε τις 

παραβάσεις σας και πιστεύετε ότι ο Κύριός σας είναι άδικος όταν σας μιλάει για δοκιμασίες και 

εξιλέωση. 

34 Έχετε τυλιχτεί στο σκοτάδι της κακίας και της άγνοιας, εμποδίζοντας το πνεύμα σας να δει την 

αυγή της Τρίτης Εποχής, και όταν έρχομαι να σας κάνω να σηκωθείτε με το φως του Λόγου Μου, ώστε 

να μπορέσετε να δείτε το μεγαλείο της νέας αυγής, δεν θέλετε να ξυπνήσετε από τον πνευματικό σας 
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ύπνο, και μερικές φορές σηκώνεστε απρόθυμα. Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν να κοιμούνται στην 

άγνοιά τους χωρίς να επιθυμούν να ξυπνήσουν στην ύψιστη αλήθεια. Προτιμούν την κοιλάδα των 

δακρύων, της αρρώστιας και της πείνας- θέλουν να συνεχιστεί η μακρά περίοδος των αιώνων, κατά την 

οποία η κακία και ο πόνος ήταν η μόνη "ενθάρρυνση" τους. Προτιμούν όλα αυτά από το αγαπητικό 

κάλεσμα που τους απευθύνει η Αγάπη Μου μέσω της συνείδησής τους. 

35 Με ακούτε σαν να ήμουν πολύ μακριά σας, ανοίγετε νωχελικά τα μάτια σας. Αλλά αφού δεν 

καταλαβαίνετε το νόημα της θείας 

Αν δεν μπορείτε να συλλάβετε το μήνυμά Μου επειδή η διάνοιά σας είναι βουτηγμένη στον υλισμό, 

προτιμάτε να ζείτε στο κακό. Εκείνη τη στιγμή Με ξεχνάτε, Μου γυρνάτε την πλάτη, θέλετε μόνο να 

παραμείνετε στην απάθεια που υποφέρει. Σας λέω όμως: Αν θέλετε να ζείτε σε αυτή την άβυσσο της 

υλοποίησης και της άγνοιας, αν θέλετε μόνο την απόλαυση επιπόλαιων απολαύσεων και ευτελών 

παθών, τουλάχιστον μην κατηγορείτε τον Θεό για τον πόνο σας. 

36 Αν δεν έχετε το μεγαλείο να αγαπάτε τον πλησίον σας όπως σας αγαπάει ο Πατέρας σας, 

τουλάχιστον να έχετε το θάρρος και την υποταγή να υποστείτε τις συνέπειες των λαθών σας. Αν 

προτιμάτε την ψεύτικη ειρήνη σας και τους αδελφοκτόνους πολέμους σας, μην λέτε ότι αυτό θέλει ο 

Θεός, ούτε να φωνάζετε στον Πατέρα για το έλεός Του όταν αισθάνεστε ότι κυριαρχείται από τους 

εχθρούς σας, ώστε να έρθει να σας δώσει τη νίκη, η οποία θα κολακεύει μόνο τη ματαιοδοξία σας και 

θα προάγει τη διαφθορά σας, η οποία δεν μπορεί να σας δοθεί σύμφωνα με το Νόμο Μου. 

37 Όταν οι άνθρωποι Με ξεχνούν ανάμεσα στο γέλιο, τις απολαύσεις και τις ματαιοδοξίες, και Με 

αρνούνται ακόμη και, γιατί απελπίζονται και τρέμουν όταν θερίζουν τη σοδειά των δακρύων που 

βασανίζουν το μυαλό και το σώμα τους; Τότε βλασφημούν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει Θεός. 

38 Αρκετά θαρραλέος είναι ο άνθρωπος να αμαρτάνει, αποφασισμένος να παρεκκλίνει από τον 

δρόμο του Νόμου Μου, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είναι εξαιρετικά δειλός όταν πρόκειται να εξιλεωθεί 

και να πληρώσει τα χρέη του. Παρ' όλα αυτά, σας ενισχύω στη δειλία σας, σας προστατεύω στις 

αδυναμίες σας, σας ξυπνάω από έναν βαθύ ύπνο, στεγνώνω τα δάκρυά σας και σας δίνω νέες 

ευκαιρίες, ώστε να ξαναβρείτε το χαμένο φως και να βρείτε τον ξεχασμένο δρόμο του Νόμου Μου. 

39 Έρχομαι να σας φέρω, όπως στη Δεύτερη Εποχή, τον άρτο και τον οίνο της ζωής, τόσο για το 

πνεύμα όσο και για το σώμα, ώστε να μπορείτε να ζείτε σε αρμονία με όλα όσα έχει δημιουργήσει ο 

Πατέρας σας. 

40 Στους δρόμους Μου οι αρετές ανθίζουν, αλλά στους δικούς σου υπάρχουν αγκάθια, χάσματα και 

πικρία. 

41 Όποιος λέει ότι οι δρόμοι του Κυρίου είναι γεμάτοι αγκάθια, δεν ξέρει τι λέει, γιατί δεν έχω 

δημιουργήσει πόνο για κανένα από τα παιδιά Μου- αλλά εκείνοι που έχουν απομακρυνθεί από το 

μονοπάτι του φωτός και της ειρήνης θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες της ενοχής τους όταν 

επιστρέψουν σε αυτό. 

42 Γιατί ήπιες το ποτήρι του πόνου; Γιατί ξεχάσατε την εντολή του Κυρίου, καθώς και την αποστολή 

που σας ανέθεσα; - Επειδή αντικαταστήσατε τον Νόμο Μου με τον δικό σας, και εδώ έχετε τα 

αποτελέσματα της μάταιης σοφίας σας: πικρά βάσανα, πόλεμο, φανατισμό, απογοητεύσεις και ψέματα 

που σας πνίγουν και σας γεμίζουν απόγνωση. Και το πιο οδυνηρό πράγμα για τον υλοποιημένο 

άνθρωπο, γι' αυτόν που υποτάσσει τα πάντα στους υπολογισμούς του και στους υλικούς νόμους αυτού 

του κόσμου, είναι αυτό, ότι μετά από αυτή τη ζωή θα εξακολουθεί να κουβαλάει μαζί του το βάρος των 

λαθών και των κλίσεών του. Τότε ο πόνος του πνεύματός σας θα είναι πολύ μεγάλος. 

43 Αποτίναξε το βάρος της αμαρτίας σου εδώ, εκπλήρωσε το Νόμο Μου και έλα σύντομα. Ζητήστε 

συγχώρεση για όλους όσους πληγώσατε και αφήστε τα υπόλοιπα σε Μένα, γιατί σύντομα θα έρθει η 

ώρα σας να αγαπήσετε, αν το αποφασίσετε πραγματικά. 

44 Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι δεν έβαλα αγκάθια ή πόνο στο δρόμο σας. Μέσω του 

Ιησού σας δίδαξα να παραμερίζετε όλες τις αδυναμίες για να σας δείξω την αγάπη Μου και τη δύναμη 

που τη διακατέχει, για να σας διδάξω την αληθινή χαρά που ζει σε ένα πραγματικά ταπεινό πνεύμα. Και 

με την αναχώρησή Μου και την υπόσχεσή Μου για αυτούς τους καιρούς, σας άφησα την ειρήνη, το φως 
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της ελπίδας και τη λαχτάρα για την επιστροφή Μου. Αλλά εσείς δεν θέλατε να το καταλάβετε με αυτόν 

τον τρόπο και συνεχίσατε να Με σταυρώνετε για να συνεχίσω να σας συγχωρώ. Ωστόσο, πρέπει να 

καταλάβετε ότι η συγχώρεσή Μου δεν σας απαλλάσσει από τις συνέπειες των παραβάσεών σας, γιατί 

είναι δικές σας, όχι δικές Μου. Η συγχώρεσή Μου σας ενθαρρύνει, σας παρηγορεί, γιατί τελικά θα 

έρθετε σε Μένα και θα σας δεχτώ με αιώνια αγάπη- αλλά όσο δεν Με αναζητάτε στους δρόμους της 

καλοσύνης, της αγάπης και της ειρήνης - το ξέρετε τώρα και δεν πρέπει να το ξεχάσετε: Το κακό που 

κάνετε ή σκοπεύετε να κάνετε, θα το πάρετε πίσω με ανατοκισμό. 

45 Τώρα θερίζετε τους σπόρους του υλισμού σας, και ακόμη κι αν θέλετε να εγκρίνω τα έργα σας, 

κάνετε λάθος, γιατί είμαι αμετάβλητος στο Νόμο Μου- δεν προχωρώ όπως θέλετε, γιατί τότε δεν θα 

ήμουν πλέον "η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή". 

46 Έρχομαι για να καταργήσω τους λανθασμένους νόμους σας, έτσι ώστε μόνο αυτοί που έχουν 

διαμορφωθεί από τις Εντολές Μου και είναι σε αρμονία με τη Σοφία Μου να σας κυβερνούν. Οι νόμοι 

Μου χαρακτηρίζονται από αγάπη, και εφόσον προέρχονται από τη Θεότητά Μου, είναι αμετάβλητοι και 

αιώνιοι, ενώ οι δικοί σας είναι παροδικοί και μερικές φορές σκληροί και εγωιστικοί. 

47 Ο νόμος του Πατέρα είναι φτιαγμένος από αγάπη, από καλοσύνη, είναι σαν βάλσαμο που δίνει 

παρηγοριά και ανυψώνει τον αμαρτωλό ώστε να μπορεί να αντέξει την επανόρθωση των αδικημάτων 

του. Ο νόμος της αγάπης του Πατέρα προσφέρει πάντα τη γενναιόδωρη ευκαιρία ηθικής ανανέωσης σε 

αυτόν που παραβαίνει, ενώ οι δικοί σας νόμοι, αντίθετα, ταπεινώνουν και τιμωρούν αυτόν που 

παραβαίνει, και συχνά τους αθώους και τους αδύναμους. Στη νομολογία σας υπάρχει σκληρότητα, 

εκδίκηση και έλλειψη ελέους. Ο νόμος του Χριστού είναι γεμάτος αγάπη, άπειρη δικαιοσύνη και ύψιστη 

ορθότητα. Εσείς οι ίδιοι είστε οι κριτές σας, εγώ, από την άλλη πλευρά, είμαι ο ακούραστος 

υπερασπιστής σας- αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο τρόποι να πληρώσετε για τα λάθη σας: 

ένας με αγάπη και ένας με πόνο. 

48 Επιλέξτε για τον εαυτό σας, εξακολουθώντας να απολαμβάνετε το δώρο της ελεύθερης 

βούλησης. 

49 Θέλετε να μην υποφέρετε άλλο, άνθρωποι; Τότε αγαπήστε, κάντε το καλό με τους τρόπους σας, 

ξαναχτίστε τις ζωές σας. - Θέλετε να είστε σπουδαίοι και ευτυχισμένοι; Τότε αγαπάτε πολύ, αγαπάτε 

πάντα. - Θέλετε να κλαίτε, θέλετε να σας ταλαιπωρούν πικρά βάσανα, θέλετε πολέμους και ερήμωση; 

Τότε συνεχίστε να ζείτε όπως είστε, επιτρέποντας στον εγωισμό, την υποκρισία, τη ματαιοδοξία, την 

ειδωλολατρία και τον υλισμό να συνεχίσουν να κυριαρχούν στη ζωή σας. 

50 Βλέπετε πολύ καθαρά το χάος μεταξύ των ανθρώπων, για να μη συνεχίσετε να φτιάχνετε τον 

νόμο όπως εσείς νομίζετε. 

51 Θέλω οι μαθητές και οι νεοεισερχόμενοι στη διδασκαλία Μου να έχουν ευγένεια στις καρδιές 

τους και καθαρότητα στο μυαλό τους, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουν να μάθουν από Μένα και 

αργότερα να διδάξουν την ανθρωπότητα. 

52 Τώρα δεν έρχομαι για να αναστήσω - σε σχέση με το σώμα - τους νεκρούς, όπως έκανα με τον 

Λάζαρο στη Δεύτερη Εποχή- σήμερα το φως Μου έρχεται για να αναστήσει τα πνεύματα που Μου 

ανήκουν. Και αυτοί θα αναστηθούν στην αιώνια ζωή μέσω της αλήθειας του Λόγου Μου- γιατί το 

πνεύμα σας είναι ο Λάζαρος που κουβαλάτε σήμερα στην ύπαρξή σας, τον οποίο θα αναστήσω από 

τους νεκρούς και θα θεραπεύσω. 

53 Τώρα βλέπετε ότι η θεία δικαιοσύνη συνίσταται στην αγάπη και όχι στην τιμωρία όπως η δική 

σας. Τι θα γινόταν αν εφάρμοζα τους δικούς σας νόμους για να σας κρίνω ενώπιον Μου, ενώπιον του 

οποίου δεν ισχύουν ούτε η εξωτερική εμφάνιση ούτε τα ψεύτικα επιχειρήματα; Αν σας έκρινα σύμφωνα 

με την κακία σας και εφάρμοζα τους τρομερά σκληρούς νόμους σας, τι θα γινόταν με εσάς; Τότε θα Μου 

ζητούσατε δικαίως να δείξω έλεος. Αλλά δεν χρειάζεται να φοβάστε, γιατί η αγάπη Μου δεν μαραίνεται 

ποτέ, ούτε αλλάζει, ούτε φεύγει- εσείς, από την άλλη πλευρά, σίγουρα φεύγετε, πεθαίνετε και 

ξαναγεννιέστε, φεύγετε και μετά ξαναγυρίζετε, και έτσι βαδίζετε τον προσκυνηματικό σας δρόμο μέχρι 

να έρθει η μέρα που θα αναγνωρίσετε τον Πατέρα σας και θα υποταχθείτε στον Θείο Νόμο Του. 
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54 Εσείς είστε εδώ προσωρινά, αλλά Εγώ είμαι αιώνιος- εσείς στενάζετε γιατί απομακρύνεστε από 

το μονοπάτι που σας δείχνει ο Νόμος Μου, ενώ Εγώ είμαι αμετάβλητος. 

55 Στεγνώστε τα δάκρυά σας, επιταχύνετε την αφύπνισή σας και σηκωθείτε. Νιώστε την Παρουσία 

Μου μέσα σας- είναι απαραίτητο να έρθετε σε Μένα, γιατί δεν Με έχετε ακόμη γνωρίσει, ω άνθρωποι. 

56 Δεν ξέρετε την ανταμοιβή που έρχεται σε αυτόν που αισθάνεται αληθινή μετάνοια και 

επιστρέφει σε Μένα, και δεν ξέρετε ότι δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε μέχρι την είσοδό σας στον 

πνευματικό κόσμο για να λάβετε την ανταμοιβή που σας δίνει η αγάπη του Θεού. 

57 Ήταν απαραίτητο να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί από 

τις γνώσεις που απέκτησαν από τα βιβλία που μελέτησαν- τη φωνή της συνείδησής τους, από την άλλη 

πλευρά, δεν ήθελαν να ακούσουν, τη φωνή της πνευματικής τους γνώσης, η οποία τους καλεί να 

ακολουθήσουν το θείο φως από το οποίο πηγάζει κάθε σοφία. 

58 Σας λέω: Καλή είναι η χρήσιμη μελέτη και η επιστήμη, αλλά πάνω απ' όλα η αγάπη. Η αγάπη θα 

σας δώσει την ώθηση να κάνετε την επιστήμη σας άξια σεβασμού και να την αυξήσετε, γιατί πρέπει να 

καταλάβετε ότι όλη η γνώση σας δεν είναι παρά ένα μήνυμα που σας δίνει η αγάπη Μου. 

59 Ρωτήστε τους μελετητές σας, και αν είναι ειλικρινείς, θα σας πουν ότι ζήτησαν έμπνευση από 

τον Θεό. Και θα τους έδινα περισσότερες εμπνεύσεις αν Μου τις ζητούσαν με περισσότερη αγάπη για 

τους αδελφούς τους και με λιγότερη ματαιοδοξία για τον εαυτό τους. 

60 Αληθινά σας λέω: Όλα όσα έχετε συσσωρεύσει από αληθινή γνώση προέρχονται από Μένα- όλα 

όσα έχουν από το αγνό και το υψηλό, θα τα χρησιμοποιήσω προς όφελός σας αυτή τη στιγμή, γιατί γι' 

αυτό σας τα έχω παραχωρήσει. Αλλά πρέπει να προσέχετε, ω λαοί της γης, γιατί αν συνεχίσετε να 

χρησιμοποιείτε τις Θείες διδασκαλίες Μου για να αμφισβητείτε τις δυνάμεις της φύσης, αν συνεχίσετε 

να χρησιμοποιείτε τη λίγη γνώση που έχετε για το κακό, θα λάβετε την οδυνηρή και αυστηρά νόμιμη 

απάντηση όταν δεν το περιμένετε. Προκαλείτε τον αέρα, τη φωτιά, τη γη, το νερό και όλες τις δυνάμεις 

και γνωρίζετε ήδη ποια θα είναι η συγκομιδή σας, αν δεν διορθώσετε εγκαίρως τις κινήσεις σας, ώστε 

να μπορέσετε να ελέγξετε τις δυνάμεις της φύσης που εξαπολύονται από τις παράλογες ενέργειές σας. 

Σας εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε το μέτρο που η δικαιοσύνη 

Μου επιτρέπει στην ελεύθερη βούλησή σας- προκαλείτε τη φύση υπερβολικά. Και επειδή είστε οι 

μικροί που αισθάνεστε υπέροχα, αυτός ο Λόγος έρχεται να σας προειδοποιήσει για τον κίνδυνο στον 

οποίο βρίσκεστε. 

61 Και ο Λόγος σας λέει: Παιδιά μου, κάντε τις καρδιές σας ευγενικές, αγαπώντας τους αδελφούς 

σας- αγαπήστε όλα τα δημιουργήματα. Επιδιώξτε τη συμφιλίωση και την ειρήνη μεταξύ όλων. Αν δεν 

θέλετε να σας εξοντώσουν οι αναταραχές της γης, τις οποίες εσείς οι ίδιοι προωθείτε, συνέλθετε 

εγκαίρως, ω πολυαγαπημένα παιδιά, ηρεμήστε τις (τις δυνάμεις της φύσης) με την αγάπη σας, 

μεταμορφώστε τις σε ειρήνη. Ω άνθρωποι, αν Με ακούγατε, πόσες κακουχίες θα είχατε γλιτώσει από 

τον εαυτό σας και θα είχα ήδη μεταμορφώσει τον κόσμο σας χωρίς να χρειάζεται να υποφέρετε! Θα σας 

έδινα τη γεύση της ανταμοιβής σε αυτή τη ζωή, θα σας έδινα ειρήνη και ηρεμία. Δοκιμάστε το, παιδιά 

Μου. Γι' αυτό σας έστειλα το Λόγο Μου αυτή τη στιγμή, για να σας ελευθερώσω από την άβυσσο. 

62 Σε εσάς που Με ακούτε, σας λέω να κρατήσετε στο μυαλό σας ό,τι σας αφορά, και τα υπόλοιπα 

να τα διδάξετε στους αδελφούς σας. Ό,τι είναι για έναν είναι για όλους, επομένως, κανένα από τα 

πρόβατά Μου δεν θα στερηθεί πνευματικής τροφής. 

63 Θέλω να είστε ενωμένοι, ώστε να ανταμείψω την ενότητά σας με το να ξεχύσω τις ευεργεσίες 

Μου και τη χάρη Μου σε όλους. Μέχρι τώρα, σας έχω δει να ενώνεστε μόνο για σύντομες στιγμές, ενώ 

προσπαθείτε να προσφέρετε τη λατρεία σας στη Θεότητά Μου. Πείστε τους εαυτούς σας ότι ενωμένοι 

με την αγάπη είστε ικανοί να κάνετε θαύματα. Στην πραγματικότητα, σας λέω: Είναι ακόμα καιρός να 

εργαστείτε για να ξαναχτίσετε ό,τι καταστρέψατε. 

64 Πολλά είναι τα πράγματα που Μου κάνατε και με τα οποία Με πληγώσατε- αλλά Εγώ σας 

αγαπώ, και μεγαλύτερη από τις παραβάσεις σας είναι η αγάπη Μου. 
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65 Αν Με αναζητάτε ως Κριτή, η Κρίση Μου είναι αμείλικτη- αν Με αναζητάτε ως Δάσκαλο, η Σοφία 

Μου είναι απεριόριστη- αν Με αποκαλείτε Πατέρα, είμαι με την πιο στοργική καλοσύνη- αλλά αληθινά 

σας λέω, είμαι πολύ περισσότερο από όλα αυτά, γιατί δεν έχω ούτε αρχή ούτε τέλος. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 18  
1 Ακριβώς όπως σας ανακοινώθηκε η νέα Μου εκδήλωση, την είδατε να πραγματοποιείται 

σήμερα: Ήρθα με πνεύμα, περιτριγυρισμένος από αγγέλους και πνεύματα του φωτός. 

2 Εκείνοι που δεν γνωρίζουν αυτές τις προφητείες αμφισβητούν την παρουσία μου, αλλά και 

μεταξύ εκείνων που έχουν ερευνήσει τις γραφές βλέπω εκείνους που δεν πιστεύουν στην ανακοίνωσή 

μου, επειδή οι ερμηνείες τους είναι σχεδόν πάντα λανθασμένες. 

3 Όλοι εκείνοι που δίνουν ένα υλικό νόημα στην προφητεία θα πρέπει να υποστούν την ίδια μοίρα 

με τον εβραϊκό λαό, ο οποίος περίμενε έναν ισχυρό βασιλιά της γης από τον υποσχόμενο Μεσσία, και 

όταν Με είδαν ταπεινό και πράο, δεν πίστεψαν σε Μένα παρά τα έργα που έκανα μπροστά στα μάτια 

τους. 

4 Εκείνοι που Με ένιωσαν, Με αγάπησαν και Με ακολούθησαν ήταν εκείνοι με απλές καρδιές, 

ευγενικά πνεύματα και αγνά μυαλά που διψούσαν και διψούσαν για αγάπη, δικαιοσύνη και αλήθεια. 

5 Σε όσους μελετούν τα γραπτά των περασμένων εποχών, λέω ότι μόνο με την πνευματοποίηση 

θα μπορέσουν να βρουν στη ζωή τους την αλήθεια που περιέχεται σε αυτή τη γλώσσα. 

6 Θα βοηθήσω εκείνους που κατανοούν και διδάσκουν την αλήθεια, αλλά θα σταματήσω κάθε 

έναν από τα χείλη του οποίου βγαίνει σύγχυση στον δρόμο του, μέχρι να διορθώσει τα λάθη του. 

7 Από την άλλη πλευρά, όλους εκείνους που σπέρνουν τον σπόρο του φωτός Μου με καθαρή 

καρδιά, ερμηνεύοντας τον Θείο Λόγο και φωτίζοντας το Δόγμα που ήταν κρυμμένο, θα τους στείλω σε 

χώρες και έθνη για να διαδώσουν το Δόγμα της αγάπης Μου. 

8 Οι αληθινοί κήρυκες θα έχουν υγιή καρδιά, ταπεινό πνεύμα, και γι' αυτό θα ξέρουν πώς να 

λάβουν το νέο Μου μήνυμα με χαρά και πίστη. 

9 Μακάριοι είναι εκείνοι που Με δέχονται στις καρδιές τους και πιστεύουν στο λόγο Μου, γιατί θα 

Με δουν στο ουράνιο σύννεφο περιτριγυρισμένο από τις πνευματικές Μου στρατιές, και παρόλο που 

δεν εισέρχομαι στη σκόνη της γης όπως έκανα στη Δεύτερη Εποχή, θα είναι σε θέση να αισθανθούν την 

πνευματική Μου παρουσία. Τότε θα ενώσουν αυτό το νέο μήνυμα με εκείνο που διαδόθηκε στην 

ανθρωπότητα και το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, επειδή οι αποκαλύψεις Μου ως Άγιο Πνεύμα δεν 

είχαν ακόμη προστεθεί. 

10 Μαθητές, πνευματοποιήστε τους εαυτούς σας, ώστε να μπορέσετε να διεισδύσετε στο αληθινό 

νόημα του Λόγου Μου, και όταν συναντηθείτε με τους αδελφούς σας που γνωρίζουν μόνο τις 

αποκαλύψεις Μου της Δεύτερης Εποχής, να συμφωνήσετε στις ερμηνείες σας και να ξεκινήσετε την 

πνευματική ενοποίηση της ανθρωπότητας. 

11 Συχνά διδάσκετε λανθασμένες ιδέες από έλλειψη μελέτης και διείσδυσης στα πνευματικά- γι' 

αυτό, σας προτρέπω να αφοσιωθείτε στην ενατένιση της Διδασκαλίας Μου, ώστε να μην κάνετε πλέον 

έργα που νομίζετε ότι είναι καλά, αλλά που είναι ατελή μπροστά στον Πατέρα. 

12 Αναγνωρίστε ότι οι υπεύθυνοι για την ξεκάθαρη κατανόηση από την ανθρωπότητα του 

πνευματικού νοήματος των σημερινών και προηγούμενων διδασκαλιών Μου είστε όλοι εσείς που 

νιώθετε στο πνεύμα σας την πείνα για γνώση, που έχετε εισέλθει στα μονοπάτια της μελέτης, του 

στοχασμού και της εξερεύνησης. Για εκείνους που ζουν μόνο με τελετές, τελετουργίες και υλικές 

λατρείες, δεν μπορώ να πω το ίδιο, αρκούνται στα εξωτερικά, επειδή δεν έχουν γνωρίσει ακόμη τη 

γεύση του καρπού. 

13 Όταν οι μαθητές Μου διασχίσουν τους δρόμους του κόσμου, θα αρχίσει η πνευματική αφύπνιση 

των θρησκειών και των αιρέσεων που έχουν μείνει στάσιμες για πολύ καιρό. 

14 "Προσέχετε και προσεύχεστε", σας λέω ξανά και ξανά- αλλά δεν θέλω να συνηθίσετε σε αυτή 

την ευγενική συμβουλή, αλλά να τη σκεφτείτε και να την εφαρμόσετε. 

15 Σας λέω να προσεύχεστε γιατί όσοι δεν προσεύχονται παραδίδονται σε περιττές, υλικές και 

μερικές φορές παραληρηματικές σκέψεις, οι οποίες, χωρίς να το συνειδητοποιούν, ενθαρρύνουν και 

τρέφουν αδελφοκτόνους πολέμους. Αλλά όταν προσεύχεστε, η σκέψη σας, σαν να ήταν σπαθί φωτός, 
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διαλύει τα πέπλα του σκότους και τις παγίδες του πειρασμού που σήμερα κρατούν αιχμάλωτα πολλά 

όντα- διαποτίζει το περιβάλλον σας με πνευματική δύναμη και εξουδετερώνει τις δυνάμεις του κακού. 

16 Μην απελπίζεστε μπροστά στον αγώνα, ούτε να απελπίζεστε αν δεν έχετε δει ακόμη επιτυχία. 

Συνειδητοποιήστε ότι το καθήκον σας είναι να αγωνιστείτε μέχρι τέλους, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη 

σας ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του έργου της ανανέωσης και της πνευματοποίησης της 

ανθρωπότητας θα πέσει πάνω σας. 

17 Αύριο θα αφήσετε τη θέση σας και θα έρθουν άλλοι να συνεχίσουν το έργο σας. Θα πάνε το 

έργο ένα βήμα παραπέρα, και έτσι ο λόγος Μου θα εκπληρωθεί από γενιά σε γενιά. 

18 Επιτέλους, όλα τα κλαδιά θα ενωθούν με το δέντρο, όλα τα έθνη θα ενωθούν σε έναν λαό και η 

ειρήνη θα βασιλεύσει στη γη. 

19 Προσευχηθείτε, μαθητές, και τελειοποιηθείτε στην ανύψωσή σας, ώστε τα λόγια διδασκαλίας 

και αγάπης σας να βρουν ανταπόκριση στις καρδιές των αδελφών σας. 

20 Στην πραγματικότητα, σας λέω: Αν αυτός ο λαός, εκτός από το να κατανοεί το πεπρωμένο του, 

εκπληρώνει ήδη την αποστολή του, η ανθρωπότητα θα αποκτούσε χάρη μέσω των προσευχών του. 

Αλλά σας λείπει ακόμη η φιλανθρωπία για να αισθάνεστε τους γείτονές σας ως αληθινούς αδελφούς, 

για να ξεχνάτε στην πραγματικότητα τις διαφορές των φυλών, των γλωσσών και των δογμάτων, και 

επιπλέον, για να σβήσετε από τις καρδιές σας κάθε ίχνος μνησικακίας εναντίον εκείνων που σας 

προσέβαλαν. 

21 Αν καταφέρετε να υψώσετε τα συναισθήματά σας πάνω από μια τόσο μεγάλη ανθρώπινη 

δυστυχία, η πιο ειλικρινής και ειλικρινής έκκληση για τους αδελφούς σας θα υψωθεί μέσα σας, και αυτή 

η δόνηση της αγάπης, αυτή η αγνότητα των συναισθημάτων σας, θα είναι τα πιο ισχυρά σπαθιά που θα 

καταστρέψουν τα σκοτάδια που δημιουργούν οι πόλεμοι και τα πάθη των ανθρώπων. 

22 Η θλίψη σας προετοίμασε, Ισραήλ, στη δουλεία καθαρίσατε τους εαυτούς σας- γι' αυτό είστε 

κατάλληλοι να φροντίσετε αυτούς που υποφέρουν. 

23 Προσέξτε, λαέ Μου, γίνετε σαν τα πουλιά που αναγγέλλουν τη νέα μέρα και ξυπνήστε όσους 

κοιμούνται, ώστε να είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το φως, και τότε θα τους πω: Αυτός που σας αγαπά 

αληθινά σας χαιρετά αυτή τη στιγμή. 

24 Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο δυνάμεις που βρίσκονται πάντα σε πόλεμο: η ανθρώπινη φύση 

του, η οποία είναι παροδική, και η πνευματική φύση του, η οποία είναι αιώνια. Αυτό το αιώνιο ον 

γνωρίζει πολύ καλά ότι πρέπει να περάσουν πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα για να φτάσει στην 

πνευματική του τελειότητα- υποψιάζεται ότι πρέπει να έχει πολλές ανθρώπινες ζωές και ότι σε αυτές 

πρέπει να περάσει από πολλές δοκιμασίες πριν φτάσει στην αληθινή ευτυχία. Το πνεύμα υποψιάζεται 

ότι μετά τα δάκρυα, τον πόνο και αφού περάσει πολλές φορές μέσα από τον σωματικό θάνατο, θα 

φτάσει στην κορυφή που πάντα αναζητούσε στη λαχτάρα του για τελειότητα. Το σώμα, από την άλλη 

πλευρά, αυτό το εύθραυστο και μικρό πράγμα, κλαίει, επαναστατεί και μερικές φορές αρνείται να 

ακούσει τις κλήσεις του πνεύματος, και μόνο όταν το τελευταίο έχει αναπτυχθεί, είναι δυνατό και 

έμπειρο στον αγώνα με τη σάρκα και όλα όσα το περιβάλλουν, καταφέρνει να κυριαρχήσει στο σώμα 

και να γίνει γνωστό μέσω αυτού. 

25 Το πνεύμα γίνεται αισθητό μέσω των ανθρώπινων εκφράσεων, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιεί 

δύναμη για να υποτάξει τη σωματική ύλη. Το πνεύμα θέλει η ύλη να ενωθεί με τη θέλησή του σε πλήρη 

γνώση- θέλει μια υπακοή που δείχνει πραότητα. 

26 Παρόλο που είναι σφάλμα κάποιων να επιμένουν στην ανυποχώρητη συμπεριφορά τους, και 

αισθάνονται ότι η σάρκα είναι ακόμα αισθησιακή και πεισματάρα, θα ήθελαν να έχουν ένα θρόνο για 

το ίδιο- αλλά αν δεν τους ικανοποιώ σε όλα όσα επιθυμούν, είναι επειδή στα παιδιά Μου υπάρχει ένα 

άλλο ον που δονείται με μεγαλύτερη αγνότητα και αγάπη, που λαχταρά μια ανώτερη ζωή- μέσα του 

υπάρχει η πνευματική σκέψη που αντανακλά το Θείο. Ο εγκέφαλός σας, από την άλλη πλευρά, 

αντανακλά μόνο τις ανθρώπινες σκέψεις. 

27 Μακρύ είναι το προσκύνημα του πνεύματος, μακρύ το ταξίδι του, πολλοί και πολύ διαφορετικοί 

οι τρόποι ύπαρξής του, και κάθε στιγμή οι δοκιμασίες του είναι διαφορετικού είδους- αλλά καθώς τις 
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περνάει, ανεβαίνει, εξαγνίζεται, τελειοποιείται. Στο πέρασμά του από τη ζωή αφήνει πίσω του ένα 

μονοπάτι φωτός- επομένως, για το ανεβασμένο πνεύμα το κλαψούρισμα του σώματός του συχνά δεν 

έχει καμία σημασία, επειδή γνωρίζει ότι θα περάσει και ότι δεν μπορεί να σταματήσει το ταξίδι του από 

γεγονότα που του φαίνονται ασήμαντα. 

28 Για μια στιγμή στρέφει την προσοχή του στις αδυναμίες της σάρκας του, αλλά ξέρει ότι δεν 

πρέπει να αγαπάει υπερβολικά κάτι που ζει μόνο για λίγο και που σύντομα θα εξαφανιστεί στα έγκατα 

της γης. 

29 Τι ωφελούν οι φιλοδοξίες και οι φιλοδοξίες σας να λατρεύετε το σώμα και να το τοποθετείτε σε 

έναν θρόνο ματαιοδοξίας; Όσο διαρκεί, είναι πολύ λίγο σε σύγκριση με την αιώνια ζωή του πνεύματος. 

30 Είναι απαραίτητο να υπακούσετε στο υψηλότερο μέρος της ύπαρξής σας, που είναι το πνεύμα 

που κατοικεί μέσα στον καθένα σας, για να του επιτρέψετε να εκδηλωθεί με σαφήνεια και να στρέψει 

τα βήματά του προς τον στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκε. 

31 Πες μου: Ποιος είσαι; Τι είσαι εσύ; Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Τι αισθάνεστε ότι είστε; Είναι η ύλη 

που βυθίζεται στον τάφο ή το πνεύμα που ανυψώνεται στην αιωνιότητα, στο άπειρο; 

32 Στην πραγματικότητα, σας λέω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής σας, ανακατεύετε τις 

εντυπώσεις, τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις επιθυμίες σας, χωρίς να γνωρίζετε ποιες προέρχονται από 

το πνεύμα και ποιες από την ύλη. 

33 Το πνεύμα που γνωρίζει πραγματικά το πεπρωμένο του μεταδίδει τη δόνησή του στο σώμα που 

ζωογονεί, ώστε να το βοηθήσει και να συμμετάσχει στην αποστολή του- όταν όμως έρθει η στιγμή να 

εγκαταλείψει το κέλυφος του σώματός του στη γη, δεν αισθάνεται θλίψη, επειδή γνωρίζει ότι αυτός 

είναι ο νόμος, ούτε ενδιαφέρεται για το πώς πεθαίνει αυτό που ήταν το σώμα του: είτε από ασθένεια, 

είτε από γήρας, είτε από καταστροφή. Ξέρει ότι η αποστολή του είναι πιο σημαντική από όλα. 

34 Ξέρετε πώς πέθαναν οι απόστολοί Μου της Δεύτερης Εποχής; Πώς τελείωσε ο Πέτρος, και όλοι 

εκείνοι που Με κουβαλούσαν στις καρδιές τους; - Ο Πέτρος πέθανε πάνω στο σταυρό, λέγοντας ότι δεν 

ήταν άξιος να πεθάνει όπως Εγώ- ζήτησε να πεθάνει με σκυμμένο το κεφάλι. Και ποιος οδήγησε τον 

Πέτρο και του έδωσε τη δύναμη, τη σταθερότητα και τη γαλήνη να υποστεί το μαρτύριό του; - Η 

αληθινή του ύπαρξη, το Πνεύμα, που είναι παιδί του Θεού και ξέρει πώς να ξεπεράσει την αδυναμία 

του σώματος. Την τελευταία του ώρα φάνηκε ήρεμος, ήρεμος, όπως ο Διδάσκαλός του όταν φώναξε 

πάνω στο σταυρό: Όλα ολοκληρώθηκαν. 

35 Αν εξετάσετε αυτά τα παραδείγματα, θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος είναι 

περισσότερο πνεύμα παρά σάρκα, και ότι αυτό, όταν πνευματοποιείται, είναι υπάκουο στις ύψιστες 

εντολές του Νόμου Μου. 

36 Για εκείνους που φτάνουν σε αυτό το πνευματικό ύψος, οι πύλες της βασιλείας των ουρανών 

ανοίγουν και φτάνουν σε αυτήν χωρίς "αλίμονο", χωρίς παράπονο. 

37 Με αυτή την υπακοή, με αυτή την παράδοση και την αγάπη, αυτοί οι μαθητές εισήλθαν στην 

παρουσία του Πατέρα. Κι εσύ, πότε θα υπακούσεις στο κάλεσμα του πνεύματός σου; - Φοβάστε τον 

πόνο και όλα όσα αφορούν το σώμα επειδή δεν σας έχει καταλάβει πλήρως η αλήθεια- γιατί αν ήταν 

έτσι: Ποιος θα μπορούσε να σας εμποδίσει να μιλήσετε και να διακηρύξετε την αλήθεια, ακόμη και αν 

απειλείστε με θάνατο; 

38 Ξέρετε γιατί έκοψαν το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή; - Επειδή μίλησε την αλήθεια, επειδή 

υποστήριξε τη δικαιοσύνη και επισήμανε τα ελαττώματα εκείνων που αυτοαποκαλούνται βασιλιάδες 

στον κόσμο και κάθονται σε έναν θρόνο σάπιας. Αλλά αν τα μεγάλα πνεύματα έχουν μεγάλους πόνους 

και υψώνονται πάνω από τη δυστυχία, τη μιζέρια, τον πόνο και τον θάνατο και έτσι επιτελούν το έργο 

τους επάξια - ποιοι είστε εσείς που ξεκινάτε τη μέρα στενάζοντας και την τελειώνετε το βράδυ 

κλαίγοντας με ανυπακοή ή επανάσταση; 

Είστε σάρκα και μόνο σάρκα, επειδή δεν ξέρετε ακόμη πώς να ανυψωθείτε πάνω από τον πόνο και 

πάνω από όλα όσα ονομάζετε δυστυχία. 
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39 Είναι καλό να μελετήσετε προσεκτικά όλα όσα σας είπα σήμερα. Καταλάβετε ότι όσο πιο ψηλά 

βρίσκεται το ενσαρκωμένο πνεύμα, τόσο λιγότερα θα είναι τα βάσανά του και οι επιπτώσεις του πόνου 

στο σώμα του. 

40 Τον απόστολο Ιωάννη τον βούτηξαν σε βραστό λάδι και δεν πέθανε. Η δύναμη του Πνεύματος, 

που είχε αναστηθεί στον Πατέρα, εκδηλώθηκε με τη μείωση της δύναμης της θερμότητας. 

41 Τον έβγαλαν έξω, και όταν είδαν ότι δεν είχε υποστεί καμιά ζημιά, τον εξόρισαν, και ακόμη και 

τότε συνέχισε να εκπληρώνει τις υψηλές συμβουλές του Κυρίου, χωρίς αυτή η δοκιμασία να τον 

σταματήσει στην πνευματική του εκπλήρωση. 

42 Εσείς που Με ακούτε σήμερα και από τους οποίους πρόκειται να βγουν οι νέοι μαθητές Μου, 

απελπίζεστε μπροστά στις δοκιμασίες και προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από το μονοπάτι Μου. 

43 Πότε θα είστε σε θέση να μεταφέρετε τη διδασκαλία Μου στην καρδιά σας και να είστε σε θέση 

να δώσετε τη ζωή σας για χάρη της μαρτυρίας της αλήθειας; 

44 Δεν σας αρκούν τα παραδείγματα τόσων μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους για την αγάπη της 

ανθρωπότητας, για την προάσπιση της αλήθειας ή για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης; Δεν σας 

αρκούν αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβετε τι είναι ικανοί να κάνουν οι μαθητές Μου; 

45 Αισθάνεστε ενοχλημένοι όταν ο άνεμος φυσάει πιο δυνατά από ό,τι επιθυμείτε- όταν ο ήλιος 

καίει πολύ, διαμαρτύρεστε, και όταν τα σύννεφα τον κρύβουν, δεν το εγκρίνετε. Όταν υπάρχει 

καταιγίδα, αναζητάτε καταφύγιο, μαλώνοντας, και όταν η γη σείεται, φεύγετε τρομαγμένοι. 

46 Είστε οι άνθρωποι που γεννηθήκατε για να κυβερνάτε σε έναν θρόνο και οι δυνάμεις της φύσης 

να υπακούουν στις εντολές σας, μόνο προς όφελός σας; 

47 Οι δυνάμεις της φύσης θα σας υπακούσουν αν εκπληρώσετε το Νόμο Μου και Μου ζητήσετε να 

το κάνω για το καλό των αδελφών σας! 

48 Θέλω ο καθένας να είναι απόστολος της αλήθειας, για να είστε χρήσιμοι στη ζωή- γιατί έχετε 

έρθει για να εκπληρώσετε ένα έργο που είναι στο σχέδιο του Δημιουργού. 

49 Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι το σιτάρι της Διδασκαλίας Μου είναι άφθονο, και ακόμα δεν έχει 

σπαρθεί. Κλαίτε αν έχετε αγάπη γι' αυτό το έργο, γιατί ο θείος Σπορέας που σας έδωσε τον σπόρο Του 

και σας έδειξε τα χωράφια είναι ακόμα μόνος του. Κλαίτε για να αρδεύσετε με τα δάκρυά σας τα 

χωράφια στα οποία θα εργαστείτε αργότερα. 

50 Μη φοβάστε να πληγωθείτε από τους συνανθρώπους σας- αυτό που εσείς αποκαλείτε 

προσβολή είναι κάτι καλό που σας κάνουν, είναι μια βοήθεια στην εκπλήρωση του καθήκοντός σας. Δεν 

ξέρετε ότι όσοι βρίσκονται στο δρόμο της ανάπτυξης πρέπει να υποφέρουν; Δεν ξέρετε ότι το πνεύμα 

δεν πρέπει να ανησυχεί για όλες αυτές τις αδυναμίες, επειδή είναι μικροπράγματα που επηρεάζουν 

μόνο την ύλη; 

51 Θέλω να σας βλέπω δυνατούς μπροστά στη ζωή, τις αντιξοότητες και τα βάσανά της. 

52 Γίνετε δυνατοί στην άσκηση της φιλανθρωπίας και μη σας νοιάζει να σας κρίνουν με αυτόν ή με 

εκείνον τον τρόπο. Δεν χρειάζεται να πείτε τι είστε- χρειάζεται μόνο να είστε έτοιμοι να χαρίσετε (στους 

ανθρώπους) χάδι, έλεος, και τα χείλη πρέπει να είναι έτοιμα να εκφράσουν καλοσύνη, καλές συμβουλές 

και συγχώρεση. 

53 Το πεπρωμένο σας είναι να κάνετε καλό στο γήινο ταξίδι σας. 

54 Καταλάβετε ότι η υλική δημιουργία που ονομάζετε σύμπαν είναι ο τόπος κατοικίας των 

πνευμάτων στην εξέλιξη, ένας τόπος τελειότητας. Όταν τα πνεύματα φτάσουν στην υψηλή ανάπτυξη 

που τους επιτρέπει να κατοικήσουν σε υψηλότερες κατοικίες, οι κόσμοι στους οποίους κατοικούσαν 

προηγουμένως θα εξαφανιστούν, αφού θα έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους. 

55 Όλη η δύναμη που εμψύχωνε τα όντα και έδινε ζωή στους οργανισμούς θα επιστρέψει σε Μένα- 

όλο το φως που φώτιζε τους κόσμους θα επιστρέψει σε Μένα, και όλη η ομορφιά που ξεχύθηκε στα 

βασίλεια της δημιουργίας θα είναι στο Πνεύμα του Πατέρα- και για άλλη μια φορά σε Μένα, αυτή η ζωή 

θα μετατραπεί σε πνευματική ουσία, η οποία θα ξεχυθεί σε όλα τα πνευματικά όντα, στα παιδιά του 

Κυρίου- γιατί ποτέ δεν θα σας αποκληρώσω από τα δώρα που σας έδωσα. 



U 18 

130 

56 Σοφία, αιώνια ζωή, αρμονία, άπειρη ομορφιά, καλοσύνη, όλα αυτά και πολλά άλλα θα 

βρίσκονται στα παιδιά του Κυρίου όταν θα κατοικούν μαζί Του στον τόπο της τελειότητας. 

57 Σήμερα απέχετε πολύ από αυτόν τον στόχο- απόδειξη αυτού είναι ότι στη γη επιπλήττω ό,τι 

έχετε κάνει με το πνεύμα σας, και όταν έρχεστε στην πνευματική κοιλάδα, επιπλήττω το πνεύμα για ό,τι 

έχει κάνει με το σώμα του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέσα στον κόσμο. Όσο είστε ακόμα παιδιά 

αυτής της διδασκαλίας, αυτοί οι κόσμοι, αυτή η φύση, αυτή η υλική ζωή πρέπει να παραμείνουν. 

58 Ως Θεός, σας φωτίζω και σας στηρίζω- ως Πατέρας, σας αγαπώ και σας περιμένω- ως Δάσκαλος, 

σας διδάσκω και σας καθοδηγώ- αλλά ως Κριτής, σας κρίνω αμείλικτα. 

59 Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είμαι σαν πλούσιος τσιγκούνης που τα θέλει όλα για τον εαυτό 

του- γιατί ό,τι φυλάει, το φυλάει και το διεκδικεί- αλλά αληθινά σας λέω, όπως ακριβώς στον κόσμο όλα 

όσα έβαλα σε αυτόν ήταν για εσάς και όχι για μένα, έτσι και στην αιώνια ζωή τα φυλάω όλα για εσάς 

μέχρι να εισέλθετε σε αυτήν και να γίνετε ιδιοκτήτες της. 

60 Δεν σας έχω πει ότι είστε οι κληρονόμοι της δόξας Μου; Έτσι, το μόνο που λείπει είναι να 

αποκτήσετε αξία, ώστε να γίνει δική σας και να την απολαύσετε. 

61 Όλα όσα δημιούργησα δεν ήταν για Μένα, αλλά για τα παιδιά Μου. Θέλω μόνο τη χαρά σου, την 

αιώνια ευτυχία σου. 

62 Μη φοβάστε να παραστρατήσετε για να Με βρείτε, γιατί Εγώ δεν είμαι μόνο ο στόχος, αλλά και 

ο δρόμος. Όποιος θέλει να Με φτάσει, ας έρθει από τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης, της ενεργού 

φιλανθρωπίας, της παράδοσης, και ας αυξήσει την προσπάθειά του για τελειότητα στην αγάπη. 

63 Για να είναι ασφαλής η πορεία σας, αποκτήστε εσωτερική ενότητα στην ύπαρξή σας, ώστε το 

πνεύμα να μπορεί πάντα να καθοδηγεί το σώμα στον καλό δρόμο και το σώμα με τη σειρά του να 

μπορεί να υπακούει. Όταν θα έχετε αυτή τη νίκη επί του εαυτού σας, θα σας είναι εύκολο να 

υπακούσετε στο θέλημα του Πατέρα σας. 

64 Απομακρυνθείτε από τα άχρηστα- απομακρύνετε από τη ζωή σας τα περιττά και μην ασχολείστε 

με τα άχρηστα. 

65 Αποφύγετε κάθε βίτσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσετε το πνεύμα καθαρό και το σώμα 

υγιές για να πολεμήσετε με τα όπλα της αγάπης για την κατάκτηση της Γης της Επαγγελίας, αυτής της 

γης που σας περιμένει ως η υψηλότερη ανταμοιβή στην πνευματική ζωή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 19  
1 Άνθρωποι, ηρεμήστε το μυαλό σας, το οποίο είναι ταραγμένο από τις εναλλαγές και τα 

χτυπήματα της μοίρας στη ζωή. 

2 Πόσο αγωνίζεστε προσπαθώντας να απελευθερωθείτε από το σκοτάδι στο οποίο ζείτε, παρόλο 

που βρίσκεστε πλήρως στην εποχή του φωτός! Ο αγώνας σας είναι μεγάλος και γι' αυτό έρχεστε εδώ 

εξαντλημένοι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σας κάλεσα να ξεκουραστείτε για λίγα λεπτά, γιατί πρέπει να 

συνεχίσετε την εκπλήρωση του έργου σας, το οποίο μόλις αρχίσατε. 

3 Από καιρό σε καιρό έχω σηκώσει τα πέπλα του μυστικού μου σύμφωνα με την ανάπτυξή σας- 

γιατί μόνο όποιος ακολουθεί αυτόν τον δρόμο μπορεί να με φτάσει. 

4 Είμαι ο Δάσκαλος που αναζητά τους ανθρώπους σε όλα τα μονοπάτια για να τους δείξει τον 

αληθινό δρόμο. 

5 Ο Λόγος Μου έρχεται ως σπαθί φωτός για να πολεμήσει την άγνοια και τη δυσπιστία των 

ανθρώπων. Έρχομαι για να γίνω γνωστός ενώπιον εκείνων που έχουν αρνηθεί την ύπαρξή Μου, για να 

τους ρωτήσω: Ποιος δημιούργησε το σύμπαν με το πλήθος των κόσμων του που μόλις και μετά βίας 

είναι ορατοί σε εσάς; - Ω άνθρωποι, που μέσα στην απομάκρυνσή σας από την αλήθεια είχατε το 

θράσος να νομίζετε ότι η ιδέα ενός Δημιουργού ήταν μια απλή επινόηση του ανθρώπινου μυαλού! Πώς 

μπορείτε να φανταστείτε ότι από το περιορισμένο και μικρό μυαλό σας θα μπορούσε να προκύψει η 

ιδέα του Αιώνιου και του Άπειρου; 

6 Ωστόσο, ακόμη και εκείνοι έρχονται σε Μένα που λένε ότι Με αγαπούν, και σε αυτούς λέω: Πώς 

μπορείτε να λέτε ότι Με αγαπάτε όταν κάνετε το αντίθετο από αυτό που προστάζει ο Νόμος Μου, όταν 

προδίδετε τον εαυτό σας δείχνοντας συναισθήματα στις πράξεις σας που έρχονται σε αντίθεση με τα 

λόγια σας; 

7 Πόσοι υπάρχουν ακόμη και εδώ, ανάμεσα στα πλήθη που Με ακούνε, που λένε ότι είναι 

πνευματιστές* και που δεν γνωρίζουν ακόμη τη δύναμη και τη σοφία του πνευματισμού, ούτε τις 

δυνάμεις και τις ιδιότητες του πνεύματος- και με τα έργα τους αρνούνται τη Διδασκαλία Μου, η οποία 

φωτίζει πνευματικά την ανθρωπότητα σαν λαμπερό φως. Αλλά η υπομονή Μου είναι απεριόριστη, και 

περιμένετε μέχρι να μεταμορφωθείτε σε μαθητές Μου. Πρέπει να σας κάνω δαυλούς που με το φως 

τους θα μεταφέρουν σε άλλους λαούς το αρχικό μήνυμα που λάβατε ως αποκάλυψη μέσω του 

ανθρώπινου νου. 
Δηλαδή μαθητές της διδασκαλίας του πνεύματος. Δεν πρέπει να συγχέονται με τους Πνευματιστές, οι οποίοι 

είναι οπαδοί του Πνευματισμού, στον οποίο εκδηλώνονται κυρίως πνεύματα που είναι ακόμη προσκολλημένα 

στην ύλη ή εκείνα με μικρή πνευματική ανάπτυξη. 

8 Αν οι άνθρωποι απορρίψουν τη μαρτυρία σας και σας διαψεύσουν, υπενθυμίστε τους ότι είχα 

ένα ραντεβού με την ανθρωπότητα αυτής της εποχής, το οποίο ήρθα να εκπληρώσω. Πείτε τους: Αν 

υποσχέθηκα να επιστρέψω, ήταν επειδή το έργο Μου δεν είχε ακόμη τελειώσει, ούτε θα τελειώσει, 

μέχρι να μην απομείνει ούτε ένας αμαρτωλός. Είναι γραμμένο ότι αν υπάρχουν ενενήντα εννέα 

πρόβατα στο μαντρί και ένα λείπει από Μένα, θα το αναζητήσω. 

9 Θέλω να σας δείξω εκ νέου τη δύναμη της αγάπης Μου μεταμορφώνοντας τις σκληρές καρδιές 

των ανθρώπων σε αποστόλους της Διδασκαλίας Μου, ξεκινώντας από αυτόν τον λαό που δεν είναι 

λιγότερο σκληρόκαρδος από τους υπόλοιπους. Έρχομαι να σας πω να αυξήσετε τις γνώσεις σας μέσω 

αυτού του νέου μηνύματος που σας έδωσα, ώστε να το ενώσετε με τις προηγούμενες αποκαλύψεις 

Μου, μέχρι να καταφέρετε να σχηματίσετε στο μυαλό σας το Βιβλίο της Σοφίας για να είστε άξιοι να 

μαρτυρήσετε την Αλήθειά Μου και να τη διδάξετε στους αδελφούς σας. 

10 Θα σας αποκαλέσουν ταραχοποιούς, αλλά μη φοβάστε, γιατί και τον Διδάσκαλό σας 

καταδίκασαν στην εποχή Του για "διατάραξη της ειρήνης", όπως λένε οι άνθρωποι. Αληθινά σας λέω, 

Δεν ήρθα μόνο για να συγκινήσω την καρδιά μερικών ανθρώπων με τις αποκαλύψεις Μου, αλλά για να 

ταρακουνήσω το πνεύμα όλης της ανθρωπότητας με τον λόγο Μου. 
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11 Έτσι έρχομαι σε σας αυτή την εποχή που το φως Μου θα εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους 

ανάμεσα στους ανθρώπους και θα τους κάνει να τρέμουν για άλλη μια φορά, μερικοί με χαρά, άλλοι με 

φόβο, άλλοι με θυμό- αλλά δεν θα υπάρχει κανείς που δεν θα ενθουσιαστεί μόλις έρθει η ώρα που το 

μήνυμά Μου θα γίνει γνωστό. 

12 Πόσο λίγη πίστη είχατε, φωνάζοντας για τον Χριστό, εσείς που ξέρατε ότι πρέπει να έρθει! 

Ωστόσο, τώρα που έχετε ήδη την αποκάλυψή Μου και το μήνυμά Μου, δεν θα είστε πλέον αδύναμοι, 

φοβισμένοι ή ψυχροί. 

13 Σας προσέβαλα επειδή σας αποκάλεσα σκληρόκαρδους; ─ Σας είπα μόνο την αλήθεια, γιατί σε 

όλους τους κόσμους όλα τα πλάσματα εκπληρώνουν το Νόμο Μου, και εσείς δεν ανταποκρίνεστε στο 

Θείο κάλεσμά Μου. 

14 Αλλά μη φοβάστε, γιατί κανείς δεν έχει φτάσει ακόμα στο στόχο- αλλά όλοι σας θα τον φτάσετε, 

σας το υπόσχομαι, Εγώ που είμαι η Υπόσχεση όλων των εποχών, Εγώ, ο ακούραστος, που δεν θα 

σταματήσω ποτέ να σας διδάσκω. 

15 Αρχίζετε να ονειρεύεστε ότι είστε φορείς και απόστολοι της αλήθειας- αλλά μη βιάζεστε, έχετε 

πάντα ως οδηγό σας το φως της συνείδησής σας- γιατί πώς μπορείτε να διακηρύξετε την αλήθεια, αν 

δεν την έχετε βρει ακόμη μέσα σας; Πώς θα αποδείξετε ότι Με αγαπάτε και ότι αγαπάτε τους αδελφούς 

σας, αν αφήνετε αγκάθια και αγκάθια στο μονοπάτι της ζωής των γειτόνων σας; 

16 Το νερό του ρεύματος της ζωής, που είναι η αλήθεια Μου, είναι ακίνητο, κρυστάλλινο και 

ευεργετικό- αλλά μην το συγχέετε με το νερό που δίνετε στους άπορους, γιατί αυτό είναι μερικές φορές 

ακάθαρτο. 

17 Πάρτε την ευλογία Μου- ας είναι μέσα σας σαν μια ανεξάντλητη πηγή που σβήνει την απέραντη 

δίψα που σας βασανίζει. 

18 Η ευλογία μου ας είναι σαν βάλσαμο για τις αρρώστιες, τους πόνους και τις πικρίες σας- ας 

αναστήσει εκείνους που χάνουν τη δύναμή τους στην πορεία της ανάπτυξής τους. 

19 Προκειμένου να σας βοηθήσω στην πνευματική σας προσπάθεια να φτάσετε ψηλότερα, κάνω 

την ειρήνη Μου να βρίσκεται στην καρδιά του αποστόλου της Τρίτης Εποχής, τον οποίο δέχομαι ως 

εκπρόσωπο της ανθρωπότητας, και μέσω της μεσολάβησής του της δίνω την αγαπητική Μου βοήθεια. 

20 Σήμερα ακούτε τη φωνή Μου πάνω από το ανθρώπινο μυαλό και σας λέει εκ νέου: "Αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον". Έτσι ακούσατε τη φωνή του Κυρίου μέσω του στόματος του Ιησού, όταν σας δίδαξε να 

αγαπάτε τον πλησίον σας όπως τον εαυτό σας, σε επιβεβαίωση του Νόμου που έλαβε ο λαός του 

Ισραήλ μέσω του Μωυσή στην Πρώτη Εποχή. 

21 Ο Μωυσής ήταν το φερέφωνό Μου εκείνη την εποχή, σας έφερε στις πύλες της Γης της 

Επαγγελίας, αλλά δεν του επέτρεψα να εισέλθει σε αυτήν, γιατί εκεί θα τον είχατε στέψει βασιλιά- αλλά 

αληθινά σας λέω, ούτε η βασιλεία του ήταν από αυτόν τον κόσμο. - Στον λαό δόθηκε η γη της 

υπόσχεσης, για να κατοικήσουν εκεί με ειρήνη και να προσφέρουν τη λατρεία τους στον Πατέρα. Στην 

Ιερουσαλήμ εκείνος ο λαός έχτισε τον πρώτο ναό του Ιεχωβά, και σε αυτόν το Θείο Πνεύμα έκανε τον 

εαυτό του γνωστό- εκεί δέχθηκε τους θρήνους ή τους επαίνους των παιδιών αυτών των φυλών. Πάνω 

στο θυσιαστήριό του τοποθετήσατε την κιβωτό της διαθήκης, το σύμβολο της διαθήκης σας με τον 

Πατέρα, και μπροστά στα άγια των αγίων βασιλιάδες και λόγιοι έσκυψαν τους λαιμούς τους. 

22 Οι ιερείς, στους οποίους είχαν ανατεθεί οι τελετουργικές πράξεις, στην αρχή ήταν γεμάτοι 

αγάπη- αργότερα όμως άφησαν το τρώγων σκουλήκι της ματαιοδοξίας και της απληστίας να εισέλθει 

στην καρδιά τους και μετατράπηκαν σε υποκριτές, υποκριτές και κοσμικούς. Τότε εμφανίστηκε ο ένας 

προφήτης μετά τον άλλο και ανήγγειλε τον ερχομό του Μεσσία- ο λαός τους απέρριπτε, τους χλεύαζε 

και τους θυσίαζε. 

23 Έτσι προετοίμασαν τον ερχομό Μου με το αίμα τους. 

24 Επειδή κάθε λόγος που προέρχεται από τον Θεό πρέπει να πραγματοποιείται, ο Μεσσίας 

γεννήθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους και σας δίδαξε πώς να εκπληρώνετε τον νόμο του Πατέρα και να 

προσφέρετε λατρεία στον Θεό αγαπώντας και συγχωρώντας και γεμίζοντας τις ζωές των ανθρώπων με 

παρηγοριά και φως. 
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25 Ήρθα ως βοσκός για να μαζέψω τα πρόβατα που οι λύκοι είχαν ήδη αρχίσει να κλέβουν, και τους 

έδειξα τη στάνη. Καθ' όλη τη διάρκεια του επίγειου ταξιδιού Μου, δίδαξα στους ανθρώπους την αγάπη 

και τους καρπούς που προκύπτουν από αυτήν, τους οποίους αποκαλούσαν θαύματα. Αυτά τα έργα 

άναψαν την πίστη στις καρδιές τους, και μέσω αυτών τους έκανα να δουν τον αληθινό δρόμο. Χιλιάδες 

και χιλιάδες άνθρωποι ήταν μάρτυρες του λόγου Μου και των έργων Μου, αλλά μόνο δώδεκα Με 

ακολούθησαν άμεσα. 

26 Όταν πλησίασε η στιγμή της αναχώρησής Μου, τους είπα: Στην Ιερουσαλήμ γιορτάζουν τώρα το 

Πάσχα- είναι απαραίτητο να πάμε εκεί για να εκπληρωθούν οι προφητείες. Τότε έδωσα στους μαθητές 

Μου τις τελευταίες Μου νουθεσίες, τις οποίες αποτύπωσα στο πνεύμα τους με τη θεϊκή φωτιά της 

αγάπης Μου. Πήγα με τους μαθητές Μου στην Ιερουσαλήμ. Καθώς διέσχιζα την πύλη της πόλης πάνω 

στον ταπεινό και ευγενικό γάιδαρο, το πλήθος - ανάμεσα στο οποίο ήταν οι άρρωστοι που είχα 

θεραπεύσει, οι τυφλοί που έβλεπαν ξανά, οι κουτσοί που περπατούσαν ξανά, και οι ταλαιπωρημένοι 

που παρηγορήθηκαν και γέμισαν ελπίδα - έψαλλαν ύμνους, δοξολογίες και τραγούδια δοξολογίας 

επειδή ο υποσχόμενος Σωτήρας είχε επιτέλους έρθει. Κανείς δεν ήξερε ότι σ' εκείνο το Πάσχα θα ήμουν 

εγώ ο θυσιαστικός αμνός. 

27 Στην είσοδό Μου και κάτω από το φως του βλέμματός Μου, οι καρδιές έτρεμαν, οι άρρωστοι 

θεραπεύονταν και λόγια δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Ραββίνο έτρεχαν από τα στήθη τους. Τότε 

οι Φαρισαίοι Με πλησίασαν και Μου είπαν: "Κύριε, φρόντισε να σταματήσουν οι μαθητές σου και 

αυτός ο λαός τη συγκεχυμένη φωνή τους, γιατί αναστατώνουν την τάξη της πόλης κατά τη διάρκεια της 

γιορτής"- και Εγώ τους απάντησα: "Αλήθεια, αν αυτοί σιωπούσαν, οι πέτρες θα φώναζαν από χαρά". 

Αυτοί οι Φαρισαίοι έφυγαν, αλλά ήδη οι καρδιές τους, φοβισμένες και ανήσυχες εξαιτίας των έργων 

που έκανε ο Ιησούς, είχαν αρχίσει να υποκινούν την προδοσία. 

28 Έτσι έφτασα στην πύλη του ναού, ο οποίος ήταν για ένα διάστημα το ιερό του λαού του Κυρίου 

και τον οποίο αργότερα μετέτρεψαν σε αίθουσα αγοράς, και έδιωξαν τους βεβηλωτές του. 

29 Η καρδιά και τα έργα εκείνων που έλεγαν ότι ήταν υπηρέτες του Κυρίου και διδάσκαλοι του 

Νόμου αποκαλύφθηκαν σταδιακά μπροστά στα έργα του Ιησού- από τότε απαιτούσαν να Τον 

σκοτώσουν για να μη χάσουν την εξουσία τους, η οποία απειλούνταν. 

30 Ένας από τους μαθητές Μου, ο οποίος είχε ακούσει συχνά τον λόγο Μου για την αγάπη, που 

μιλούσε για τη Βασιλεία του Πνεύματος, και ο οποίος είχε νιώσει στην καρδιά του το χάδι και την αγάπη 

του Δασκάλου Του, ήταν, λόγω της αδυναμίας του και της έλλειψης πίστης στις υποσχέσεις Μου, η 

πύλη που άνοιξε για να μπει η ανθρώπινη κακία, η οποία έπεσε πάνω Μου με τη μορφή του σταυρού. 

Με τι μίσος φώναζαν εκείνοι οι άνθρωποι, απαιτώντας να Με σταυρώσουν οι υπήκοοι του 

αυτοκράτορα. Ωστόσο, ήταν απαραίτητο για τον Υιό του Θεού να βρεθεί σε μεγάλες δοκιμασίες, ώστε οι 

άνθρωποι να δουν την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη και τη δύναμή Του. 

31 Το αίμα αυτού του σώματος έπεσε στη γη, και τα ανθρώπινα χείλη που διακήρυξαν τον Θείο 

Λόγο στον κόσμο δεν έπαψαν να μιλούν για την αγάπη και τη συγχώρεση μέχρι την τελευταία στιγμή 

πάνω στον σταυρό- και ο Χριστός έγινε ένα με τον Πατέρα, επειδή "ο Λόγος", που έγινε άνθρωπος για 

να ακουστεί στον κόσμο, ήταν πάντα μέσα στον Θεό. 

32 Χρόνια αργότερα, η πόλη και εκείνος ο βεβηλωμένος ναός καταστράφηκαν, για να εκπληρωθεί ο 

λόγος Μου- από εκείνον τον ναό δεν έμεινε ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. Είχα πει ότι θα μπορούσα 

να καταστρέψω τον ναό του Σολομώντα, όσο βασιλικός, μεγάλος και μεγαλοπρεπής κι αν ήταν στα 

μάτια των ανθρώπων, και να τον ξαναχτίσω σε τρεις ημέρες. 

33 Αλήθεια σας λέω, οι άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει την πνευματική σημασία αυτών των 

λόγων- γιατί για Μένα ο χρόνος δεν περνάει, αφού Εγώ είμαι η Αιωνιότητα. Ιδού, εδώ είμαι στην Τρίτη 

Εποχή, την τρίτη ημέρα, θέτοντας τα θεμέλια του αληθινού ναού και οικοδομώντας τον με το πνεύμα 

των ανθρώπων. 

34 Ο Ηλίας επιλέχθηκε για να σας διακηρύξει ότι το βιβλίο με τις επτά σφραγίδες είχε λυθεί και ότι 

είχε ανοίξει στην έκτη σφραγίδα. Ο Λόγος Μου ήρθε γεμάτος φως για να ανάψει την πίστη σας, ώστε να 

μην πέφτετε πλέον στην ειδωλολατρία και να Μου επιτρέψετε να χτίσω τον ναό Μου στην καρδιά σας. 



U 19 

134 

Ιδού, τα έργα που έγιναν με τα χέρια των ανθρώπων καταστρέφονται, ενώ τα έργα του Πνεύματος είναι 

αιώνια. 

35 Οι χαμένοι θα βρεθούν και οι μπερδεμένοι θα φωτιστούν, και όλοι θα βρουν το δρόμο που θα 

τους οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας. 

36 Αν δεν θέλατε να Με αναγνωρίσετε εδώ στη γη, ούτε Μου επιτρέψατε να σας συγκεντρώσω, 

όπως το πουλί συγκεντρώνει τα μικρά του κάτω από τις φτερούγες του, θα σας ενώσω αιώνια κάτω από 

τον μανδύα της ειρήνης Μου πέρα από αυτόν τον κόσμο. 

37 Λαέ μου, σας υπενθύμισα τη Ζωή Μου ανάμεσά σας, επειδή πλησιάζουν οι ημέρες μνήμης της 

τελευταίας εβδομάδας που πέρασα ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Αυτές τις ημέρες αισθάνεστε σαν ένα 

μήνυμα να κατεβαίνει για εσάς από το άπειρο. 

38 Όλα όσα βλέπετε σας φαίνονται σαν να σας μιλούν για Μένα. Ο ήλιος, τα χωράφια, οι πόλεις, οι 

άνθρωποι, τα πάντα σας φαίνονται σαν να σας μιλούν για τον Δάσκαλο. Αυτό συμβαίνει επειδή η μνήμη 

σας κάνει να αισθάνεστε ξανά την παρουσία Μου και σας στέλνω εκ νέου το μήνυμα της αγάπης Μου. 

39 Αν αυτές τις ημέρες τα μάτια σας θέλουν να κλάψουν, ας τα αφήσετε- αν η καρδιά σας τρέμει 

από αγάπη, ας την αφήσετε επίσης. 

40 Ο Χριστός, του οποίου το γήινο κέλυφος κατέστρεψε ένα πλήθος, είναι ο ίδιος που 

αποκαλύπτεται σήμερα- διότι οι άνθρωποι κατέστρεψαν το σώμα, αλλά όχι "τον Λόγο" που μίλησε 

μέσω αυτού. 

41 Ποιος θάνατος θα μπορούσε να σταματήσει τα βήματά Μου, ή ποιος τάφος θα μπορούσε να Με 

κρατήσει πίσω; - Ωστόσο, χωρίς να το θέλετε, χωρίς να το γνωρίζετε, έχετε θάψει στις καρδιές σας την 

αλήθεια της οποίας η ουσία είναι αυτή του Διδασκάλου. Αυτό το σώμα που κατέχετε, το έχετε 

μετατρέψει σε τάφο του πνεύματός σας. 

42 Επιτρέψτε στο Πνεύμα να αφαιρέσει την ταφόπλακα από την καρδιά σας, ώστε, γεμάτη φως, να 

αναδυθεί στην αληθινή ζωή. 

43 Με τον ακόλουθο τρόπο, σας εξηγώ εύκολα αυτό που δυσκολεύεστε να καταλάβετε: Ο Χριστός 

και η Θεία Αγάπη είναι ο ίδιος ο Πατέρας. Ο Ιησούς ήταν ο τέλειος άνθρωπος που διακήρυξε το μήνυμα 

του Θεού. Ήταν η υψηλότερη έκφραση της πνευματοποίησης - γι' αυτό και αποκαλείται Θεϊκός 

Δάσκαλος. 

44 Ω αγαπημένοι μαθητές! Όταν σκέφτεστε τα έργα που επιτέλεσα στον κόσμο, αισθάνεστε πολύ 

αδέξιοι και μικροί για να Μου μοιάσετε. Όταν αναλογίζεστε τους χρόνους που πέρασαν από τότε, 

συνειδητοποιείτε ότι έχετε αναπτυχθεί πολύ λίγο πνευματικά. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεστε τη 

λαχτάρα και την ανάγκη να αναπτύξετε τα πνευματικά σας χαρίσματα, ώστε να λαμβάνετε άμεσα τα 

μηνύματά Μου, καθώς και να διεισδύετε σε αυτό που πρόκειται να έρθει, και μέσω των ιδιοτήτων του 

πνεύματος να επιλύετε τις συγκρούσεις, τις δοκιμασίες και το χάος που σας περιβάλλουν μέσα στην 

ανθρωπότητα. 

45 Πόσο επιθυμείτε να κοιτάξετε με το βλέμμα του Πνεύματος! Και θα κοιτάξετε, αλλά μόνο όταν 

ανακαλύψετε ότι καταλαβαίνετε καλύτερα τις αποκαλύψεις του Κυρίου, μόλις επιτρέψετε στον εαυτό 

σας να καθοδηγηθεί από το φως της συνείδησης που φωτίζει το πνεύμα σας. 

46 Εν τω μεταξύ, μελετήστε αυτό το μήνυμα και γράψτε το, γιατί θα έρθουν καιροί που δεν θα 

ακούτε πλέον αυτόν τον λόγο και τότε μόνο οι γραφές θα σας απομείνουν. 

47 Θέλω ο Λόγος Μου, όταν σχηματίζονται βιβλία από αυτόν που πρέπει να διαδοθούν σε όλη τη 

γη, να τυπώνεται άψογα, τόσο καθαρός όσο βγήκε από Μένα. 

48 Αν το αφήσετε έτσι να μπει στα βιβλία σας, ένα φως θα ρέει από αυτό που θα φωτίσει την 

ανθρωπότητα και το πνευματικό του νόημα θα γίνει αισθητό και κατανοητό από όλους τους 

ανθρώπους. 

49 Το μήνυμά μου αυτή τη φορά θα απορριφθεί και θα αντιταχθεί. Κάποιοι θα πουν ότι η 

εκδήλωσή Μου δεν είχε κανένα σκοπό, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί το Έργο Μου της Δεύτερης Εποχής 

συζητήθηκε, απορρίφθηκε, γελοιοποιήθηκε, και όμως η μία καρδιά μετά την άλλη, και το ένα πνεύμα 

μετά το άλλο, αναγνώρισε και εκτίμησε αυτό το μονοπάτι του πόνου που έζησα ανάμεσά σας. 
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50 Να ξέρετε, λαέ Μου, ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη εκείνοι που λένε: "Τι σχέση έχει ο πόνος 

του Ιησού με τη σωτηρία μας; Ο πόνος του δεν μπορεί να μας δώσει ευδαιμονία". Αλλά το Πνεύμα της 

Αλήθειας σας λέει: Ήμουν ανάμεσα στους ανθρώπους μέσω του Ιησού, σαν εκείνα τα ευωδιαστά φυτά 

που αρωματίζουν τα χέρια Εκείνου που τους άρπαξε τη ζωή. 

51 Αυτός ο σταυρός που Μου δώσατε και τον οποίο αποδέχτηκα ήταν απόδειξη της αγάπης Μου 

για σας και επίσης απόδειξη ότι θα σώζατε τον εαυτό σας μέσω του παραδείγματός Μου. Γιατί νομίζετε 

ότι αν ήξερα ότι η θυσία Μου θα ήταν άχρηστη, θα σας την πρόσφερα; Δεν θυμάστε ότι σας είπα ότι στο 

έργο του Πατέρα δεν χάνεται ούτε ένας σπόρος; 

Όταν άνοιξε η σελίδα του Διδασκάλου, θέλησε να δείτε σε αυτήν την πύλη που ανοίχτηκε για να 

μπορέσετε όλοι σας να κατοικήσετε στην αιωνιότητα, και ο πρώτος που είδε αυτή την πύλη ήταν ο 

στρατιώτης που τρύπησε τη λόγχη του στο σώμα του Ιησού. 

52 Η αγάπη μου είναι σαν το δέντρο που αρωματίζει το τσεκούρι του ξυλοκόπου που του στερεί την 

ύπαρξη. Κάθε σταγόνα αίματος από αυτό το σώμα εξαπλώθηκε σε όλη αυτή την ανθρωπότητα, 

συγχωρώντας όλους και αρωματίζοντας την ύπαρξή τους με τη θεϊκή ουσία των διδασκαλιών Μου. 

53 Αλλά αν αυτή η ανθρωπότητα, μέσα στην τύφλωσή της, νομίζει ότι αυτή η θυσία δεν ήταν 

αρκετή για τη λύτρωσή της, εδώ είναι ο Λόγος Μου εκ νέου, όχι ο λόγος του ανθρώπου, ο οποίος δεν 

ήξερε πώς να ερμηνεύσει αυτό το μήνυμα, αλλά ο Λόγος Μου, ο οποίος σας διδάσκει την αθάνατη 

ουσία της Διδασκαλίας Μου και των Έργων Μου, η Θεία εξήγηση μέσω της οποίας οι άνθρωποι θα 

κατανοήσουν την πνευματική αξία αυτού του Αίματος που χύθηκε στο Γολγοθά για την αγάπη της 

ανθρωπότητας. 

54 Σας λέω ποιο είναι το νόημα αυτής της θυσίας, γιατί ανήκετε σε Μένα όπως και Εγώ ανήκω σε 

σας. 

55 Ποτέ δεν είδα σε κανένα πλάσμα εχθρό, γιατί είστε όλοι παιδιά Μου. Η λέξη "εχθρός" σε σχέση 

με έναν αδελφό άνθρωπο μολύνει τα χείλη αυτού που την εκφέρει. 

56 Ο Λογγίνος* τρύπησε την πλευρά Μου, και έχυσα πάνω του το αίμα που έγινε φως στα τυφλά 

μάτια του. 
* Το όνομα του Ρωμαίου στρατιώτη. 

57 Θέλω να γίνετε σαν τον Δάσκαλό σας, να αποκαλείτε σωστά τους εαυτούς σας μαθητές Μου. Η 

κληρονομιά μου είναι η αγάπη και η σοφία. Ήταν ο Χριστός που ήρθε σε σας, και είναι ο Χριστός που 

σας μιλάει αυτή τη στιγμή- αλλά μην προσπαθήσετε να Με διαχωρίσετε από τον Θεό ή να Με δείτε έξω 

από Αυτόν, γιατί είμαι και ήμουν πάντα ένα με τον Πατέρα. Σας είπα ότι ο Χριστός είναι η Θεία Αγάπη- 

επομένως, μην προσπαθείτε να Με διαχωρίσετε από τον Πατέρα. Πιστεύετε ότι είναι ένας Πατέρας 

χωρίς αγάπη για τα παιδιά Του; Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα; Είναι καιρός να το αναγνωρίσετε αυτό. 

58 Ας μην ντρέπεται κανείς να αποκαλεί τον Θεό, τον Δημιουργό, Πατέρα, γιατί αυτό είναι το 

αληθινό Του όνομα. 

59 Σας έφερα εκ νέου το φως, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε αυτό που δεν ήσασταν σε θέση 

να κατανοήσετε πριν. 

60 Αν είπα στο πνεύμα σας πριν το στείλω στη γη ότι θα του έδινα έναν κόσμο διδασκαλίας, 

σήμερα του λέω ότι του προσφέρω έναν ουρανό σοφίας. 

61 Περπατήστε σε αυτό το μονοπάτι της πνευματοποίησης και θα λάβετε αυτόν τον παράδεισο για 

τον οποίο σας μιλάω. 

62 Η σοφία του πνεύματος είναι φως που δεν σβήνει ποτέ. 

63 Είμαι ο Δάσκαλος, είμαι ο Χριστός που σας μιλάει μέσω της συνείδησης, με τον τρόπο που μόνο 

εγώ έχω για να έρθω στον καθένα από εσάς, που σας χαϊδεύει όταν σας μιλάει. 

64 Εδώ έχετε εμένα και με βλέπετε να αναζητώ φαινομενικά άχρηστα όντα για ένα έργο αγάπης, 

από τα οποία γνωρίζω ότι θα με υπηρετήσουν επειδή τα δημιούργησα. 

65 Χρησιμοποιώ το πνεύμα σας, τη θέλησή σας, την καρδιά σας, το μυαλό σας, και μέχρι να 

φτάσετε στην ώρα του εξοπλισμού και της διαφώτισής σας - όταν θα μπορώ να σας χρησιμοποιήσω 
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μετατρέποντάς σας σε όργανά Μου - σας αφήνω τις διδασκαλίες Μου, ώστε να μάθετε το σοφό 

μάθημα. 

66 Ζήστε αυτές τις ημέρες μνήμης καθώς σας προετοιμάζω μέσω του Λόγου Μου. Σκεφτείτε, 

βυθιστείτε σε εκείνη την ώρα κατά την οποία η γη αμύνθηκε ενάντια στην ανθρώπινη αχαριστία και οι 

ουρανοί σκοτείνιασαν, αλλά κατά την οποία το Αρνίο δεν επαναστάτησε. 

67 Θλιβερό ήταν το βλέμμα του Διδασκάλου στον Γολγοθά, αλλά με αυτό σας ευλόγησε. Για αυτά 

τα πλήθη πήγε στο θάνατο, αλλά ήξερε ότι σύντομα θα αναστηθεί σε όλες τις καρδιές, αν γεννηθούν με 

πίστη. 

68 Όσοι πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ λένε ότι σε αυτά τα μέρη υπάρχει μια ατμόσφαιρα που 

εκπλήσσει το μυαλό και ότι ακόμη και το φως φαίνεται παράξενο. 

69 Αλήθεια σας λέω, είναι η φωνή της συνείδησης, είναι οι αναμνήσεις που κάνουν την καρδιά να 

τρέμει, και παρόλο που ο Ιησούς πέθανε εκεί και η ανθρωπότητα δεν Τον είδε πια, ο Χριστός 

εμφανίζεται παντού με την Ύπαρξή Του, με την παρουσία και τη δύναμή Του. 

70 Καραβάνια ανδρών και γυναικών ξεκινούν για την Ιερουσαλήμ, και καθώς εισέρχονται σε αυτά 

τα μέρη, άλλοτε καλές και άλλοτε πικρές αναμνήσεις έρχονται στο μυαλό τους. Βρίσκουν τα πάντα 

διαποτισμένα από την παρουσία του Ιησού. Αλλά γιατί να πάτε τόσο μακριά για προσκύνημα σε 

αναζήτηση υλικών ιχνών, αφού ο καθένας κατέχει τη Θεία Παρουσία Μου στο πνεύμα του, όπου κι αν 

βρίσκεται; 

71 Εύχομαι όλοι σας να ξεκινήσετε μέσα από αυτή τη διδασκαλία να μεταφέρετε ένα μήνυμα 

αδελφοσύνης, καλών ειδήσεων, αγάπης- έναν χαιρετισμό, μια σταγόνα θεραπευτικού βάλσαμου, μια 

αγκαλιά φιλίας για όλους τους αδελφούς σας. 

72 Έρχομαι αυτή την εποχή για να μπορέσετε να δείτε από τη γη, με το φως των διδασκαλιών Μου, 

τη Νέα Ιερουσαλήμ, τη Φωτεινή Πόλη, που υποσχέθηκα στο πνεύμα, την οποία είδε ο απόστολός Μου 

Ιωάννης στην Αποκάλυψή του- αλλά ενώ στην πρώτη Ιερουσαλήμ η κακία του ανθρώπου Με ύψωσε 

πάνω στο σταυρό των βασανιστηρίων, στη Νέα Πόλη, που θα είναι πνευματική, τα πνεύματα θα Με 

υψώσουν στο βωμό της αγάπης τους. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 20  
1 Το βιβλίο του Λόγου Μου είναι το βιβλίο της Θείας και αληθινής αγάπης- σε αυτό θα βρείτε την 

αναλλοίωτη αλήθεια. Φτάστε σε αυτήν και θα βρείτε τη σοφία που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε και 

να αποκτήσετε ειρήνη στην αιωνιότητα. Όποιος διαστρεβλώνει ή αλλάζει το νόημά της, θα διαπράξει 

αδίκημα, και όποιος παραλείπει ή προσθέτει έστω και μια λέξη που δεν είναι σε αρμονία με την τέλεια 

Διδασκαλία Μου, θα παραβιάσει σοβαρά τον Νόμο Μου. 

2 Κρατήστε αυτόν τον λόγο στην αρχική του καθαρότητα, γιατί είναι η πιο όμορφη κληρονομιά 

που θα αφήσω στον άνθρωπο. Γράψτε τη διδασκαλία Μου και γνωστοποιήστε την στους αδελφούς σας- 

τηρήστε την πιστά, γιατί είστε υπεύθυνοι γι' αυτή την κληρονομιά. 

3 Αύριο ο άνθρωπος θα βρει σε αυτήν την ουσία της Αποκάλυψής Μου, η οποία με το φως των 

διδασκαλιών της θα τον οδηγήσει στο μονοπάτι της αλήθειας. 

4 Από τους γονείς στα παιδιά αυτά τα γραπτά θα κληροδοτηθούν ως πηγή ζωντανού νερού, του 

οποίου το ρεύμα θα αναβλύζει ανεξάντλητα και θα πηγαίνει από καρδιά σε καρδιά. Μελετήστε το 

μεγάλο Βιβλίο της Ζωής, το Βιβλίο της Πνευματοποίησης, το οποίο θα σας εξηγήσει τις θείες 

αποκαλύψεις που έχετε λάβει ανά τους αιώνες. 

5 Δεν σας υποσχέθηκα ότι κάθε γνώση θα αποκατασταθεί στην αρχική της αλήθεια; Διότι αυτή 

είναι η ώρα που σας έχει ανακοινωθεί. 

6 Η αλήθεια είναι ότι σας λέω: Όποιος αναλογίζεται τις διδασκαλίες του Βιβλίου Μου και τις 

εμβαθύνει με αληθινή επιθυμία να αυξήσει τη γνώση του, θα κερδίσει για το πνεύμα του το φως και θα 

Με νιώσει πιο κοντά του. 

7 Οι μύθοι του παρελθόντος και αυτοί του σήμερα θα πέσουν- όλα τα μέτρια και ψεύτικα θα 

γκρεμιστούν- γιατί θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορείτε πλέον να τρέφεστε με ατέλειες, και τότε το 

πνεύμα θα ξεκινήσει να αναζητά την αλήθεια, ώστε αυτή να αποτελέσει τη μόνη του τροφή. 

8 Σε αυτές τις διδασκαλίες η ανθρωπότητα θα βρει την ουσία των αποκαλύψεών Μου, τις οποίες 

μέχρι σήμερα δεν έχει κατανοήσει λόγω έλλειψης πνευματοποίησης. Από αρχαιοτάτων χρόνων σας την 

εμπιστεύτηκα μέσω των απεσταλμένων, των αγγελιοφόρων και των ερμηνευτών Μου, αλλά σας 

χρησίμευε μόνο για να σχηματίζετε μύθους και παραδόσεις από αυτήν. Σκεφτείτε και μελετήστε αυτή 

τη διδασκαλία με ευλάβεια και αγάπη, αν θέλετε να γλιτώσετε αιώνες σύγχυσης και πόνου. Αλλά να 

θυμάστε ότι δεν θα ολοκληρώσετε το έργο σας αν αρκείστε μόνο με την κατοχή του βιβλίου- όχι, πρέπει 

να σας αφυπνίσει και να σας διδάξει αν θέλετε να γίνετε πραγματικά μαθητές Μου. Διδάξτε με το 

παράδειγμα, την αγάπη και τη βοήθεια που σας έδειξα. 

9 Εφοδιαστείτε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο που υπαγορεύεται από Μένα και αποφασίστε να 

διδάξετε με τις πράξεις σας, με καλά λόγια, με καλά έργα, με βλέμματα αληθινού ελέους και αγάπης. 

10 Αυτός ο χρόνος της συναναστροφής Μου μαζί σας θα μείνει αξέχαστος στο πνεύμα σας.Θα 

παραμείνει το ανεξίτηλο ίχνος των λόγων Μου, όπως ακριβώς έμεινε η μνήμη των προηγούμενων 

διδασκαλιών Μου. 

11 Αγαπημένοι μαθητές, μάθετε να αντιλαμβάνεστε με τις πνευματικές σας ευαισθησίες το θείο 

νόημα που περιέχεται στο Λόγο Μου, και αν τον ακολουθήσετε, δεν θα ξεστρατίσετε ποτέ από το 

αληθινό μονοπάτι. 

12 Αλίμονο σ' αυτόν που ερμηνεύει τον λόγο μου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, διότι θα είναι 

υπεύθυνος απέναντί μου γι' αυτό. 

13 Στη γη, πολλοί άνθρωποι έχουν αφοσιωθεί στην παραποίηση της αλήθειας χωρίς να 

συνειδητοποιούν την ευθύνη που έχουν ως συνεργάτες στο έργο αγάπης του Πατέρα. Σε αυτή την 

εποχή της κρίσης, την οποία πολλοί δεν γνωρίζουν, επειδή δεν ξέρουν πώς να ερμηνεύσουν τα γεγονότα 

που βιώνουν, η δικαιοσύνη βρίσκεται μέσα σε κάθε πνεύμα και κατά τη διάρκεια του προσκυνήματός 

του σε αυτόν τον κόσμο, απαιτεί από αυτό λογαριασμό για τα έργα του εντός και εκτός του νόμου της 

αγάπης. 
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14 Όποιος σε αυτά τα γραπτά αλλοιώσει την ουσία των αποκαλύψεών Μου που δόθηκαν με 

έμπνευση, θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του ενώπιον Μου. Επομένως, πρέπει να προχωρήσετε με 

ειλικρίνεια, γιατί αυτές οι διδασκαλίες είναι η κληρονομιά της αγάπης Μου για τα παιδιά Μου, τα 

οποία, είτε ενσαρκωμένα είτε πνευματικά, περιμένουν μεγαλύτερες διδασκαλίες. 

15 Το πνευματικό μήνυμα που ακούτε είναι το ουράνιο φως που εκδηλώνεται μέσα από τα 

ανθρώπινα όργανα που το αντιλαμβάνονται σε κατάσταση έκστασης. Αν δεν πιστεύετε ότι είναι ο 

Χριστός που εκδηλώνεται πνευματικά με αυτή τη μορφή, δώστε Μου το όνομα που επιθυμείτε, αλλά 

νιώστε την ουσία του λόγου που ρέει από αυτά τα χείλη. Μόνο έτσι θα καταλάβετε ότι Εκείνος που σας 

καλεί με τόση αγάπη στο δρόμο της ειρήνης και του καλού δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Χριστό, 

τον οποίο δικαίως αποκαλείτε Θεϊκό Δάσκαλο. 

16 Αργότερα θα καταλάβετε ότι όπως ακριβώς στέλνω σκέψεις που είναι λάμψεις φωτός σε 

ολόκληρο το σύμπαν, έτσι και εσείς, από το πνευματικό επίπεδο τελειότητας στο οποίο βρίσκεστε, 

μπορείτε να στείλετε την αγάπη σας στις σκέψεις και τα πνεύματα των αδελφών σας ως πνευματικό 

μήνυμα. 

17 Ικανοποιηθείτε από την αγάπη, νιώστε την πνευματικά, ώστε να μπορείτε να την εκφράσετε 

στον πλησίον σας. Μην αδιαφορείτε για τις διδασκαλίες Μου, ώστε να μην πέσετε σε σύγχυση για άλλη 

μια φορά, ανάμεσα σε ανθρώπους που στερούνται πίστης και πνευματικότητας. 

18 Σας δίνω μια διδασκαλία παρόμοια με εκείνη που σας έφερα σε παλιότερες εποχές, έτσι ώστε 

μέσω αυτής να γνωρίσετε τον εαυτό σας και να μάθετε ποιοι είστε και για ποιο σκοπό 

δημιουργηθήκατε. Αυτό θα είναι το πιο σίγουρο βήμα που μπορείτε να κάνετε για να Με γνωρίσετε. 

Επομένως, σας ζητώ: Πώς θα γνωρίσετε τον Πατέρα, όταν δεν έχετε γνωρίσει ούτε τον εαυτό σας; 

19 Είμαι Εκείνο που ακόμα δεν μπορείτε να κατανοήσετε στην πληρότητά του, γιατί ακόμα 

κατοικείτε στη σάρκα και δεν εκπληρώνετε τις εντολές Μου. Είστε υποκείμενοι στην ύλη, και εφόσον 

έχετε περιορισμένο νου μέσα σε αυτήν, Με μελετάτε σύμφωνα με τον υλισμό σας. Σταματήστε να Με 

μελετάτε έξω από το μονοπάτι που ο Νόμος Μου ορίζει για σας, γιατί αυτό θα σας οδηγήσει μόνο στην 

πλάνη. Αντ' αυτού, γνωρίστε τον εαυτό σας αγαπώντας ο ένας τον άλλον.Μελετήστε τις Θεϊκές 

εκδηλώσεις που αποτελούν την τέλεια Διδασκαλία Μου ανά τους αιώνες. Μην προσπαθήσετε να Με 

αναζητήσετε με τις φτωχές και λιγοστές γνώσεις που διαθέτετε σήμερα, γιατί αυτό θα σας οδηγήσει σε 

σύγχυση. 

20 Να ξέρετε ότι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι αυτή της καλοσύνης, της πνευματικής 

ειρήνης και της αρμονίας με όλα όσα τον περιβάλλουν. Αυτός που παραμένει σταθερός στην άσκηση 

αυτών των αρετών σε όλη του τη ζωή βαδίζει στο αληθινό μονοπάτι που θα τον οδηγήσει στη γνώση 

του Θεού. Αν όμως απομακρυνθείτε από αυτό το μονοπάτι και ξεχάσετε το νόμο που πρέπει να 

καθοδηγεί τις πράξεις σας, θα πρέπει να αναπληρώσετε με δάκρυα τις στιγμές που ζήσατε μακριά από 

το μονοπάτι της πνευματικής ανύψωσης, που είναι η φυσική κατάσταση στην οποία πρέπει πάντα να 

παραμένει ο άνθρωπος. 

21 Δεν αισθάνεστε αγάπη για τον πλησίον σας και γι' αυτό ο πόνος σας βασανίζει συνεχώς. Έχετε 

ξεχάσει την Εντολή Μου που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον", η οποία σας διδάσκει τη 

μεγαλύτερη από όλες τις σοφίες. - Πού, ω άνθρωποι, σας οδήγησε η έρευνά σας για τον Θεό; - Στον 

αδελφοκτόνο πόλεμο, στο χάος, εκεί έχετε τις συνέπειες του λάθους σας. Σήμερα εξαγνίζεις τις 

αμαρτίες σου με το αίμα σου, με δάκρυα και απελπισία. Έτσι σας βλέπει το Πνεύμα Μου. Γι' αυτό, 

απομακρυνθείτε από την αχρηστία, εκπληρώστε το Νόμο Μου, γνωριστείτε μεταξύ αδελφών, και μέσα 

στην αρμονία της αμοιβαίας κατανόησης και αγάπης σας, θα γνωρίσετε τον Κύριό σας. 

22 Σκεφτείτε προσεκτικά τις διδασκαλίες Μου, οι οποίες είναι σαφείς και απλές- αλλά μην 

προσπαθήσετε να κατανοήσετε πρώτα το άπειρο, γιατί θα κάνετε λάθος. 

23 Πώς μπορείτε να πείτε ότι αγαπάτε τον Θεό σας, αν δεν Τον έχετε πρώτα αγαπήσει στα αδέλφια 

σας; Νιώστε στις καρδιές σας την καλοσύνη αυτού του Λόγου, μαθητές, σκεφτείτε ότι η ουσία του είναι 

η δική Μου, η Αλήθεια και επίσης η Αγάπη. Ο Λόγος και η γραφή είναι δικά σας, είναι έργο ανθρώπων. 
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Ερμηνεύστε και εξηγήστε το ένα ως το άλλο, και τα συμπεράσματά σας θα είναι βαθιά, σίγουρα και 

σωστά. 

24 Φωλιάστε από την υλική σας ύπαρξη παίρνοντας από το Λόγο Μου το θεραπευτικό βάλσαμο. 

Δείτε πώς ανάμεσα στις σελίδες του βιβλίου σας η ακτινοβολία Μου και το χάδι Μου είναι ακόμα 

παρόντα! 

25 Μοιραστείτε με εκείνους που έχουν ανάγκη αυτό το Ψωμί της Αιώνιας Ζωής που λαμβάνετε 

σήμερα στο Λόγο Μου, και αύριο, μέσω της ανάγνωσης αυτών των διδασκαλιών, μην αποφύγετε να το 

προσφέρετε στα πνεύματα που, λόγω της κακής τους ανάπτυξης, δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας. 

Λυπηθείτε αυτούς που υποφέρουν. 

26 Σπείρετε τον λόγο Μου της αγάπης στους αδελφούς σας- με την αγάπη στις καρδιές σας είναι 

αδύνατον να χαθείτε. Αν ξέρετε πώς να διαφυλάξετε αυτόν τον Θείο θησαυρό, θα γλιτώσετε από πολλά 

βάσανα και θα σημειώσετε πρόοδο στην εξέλιξή σας, αγαπημένοι μαθητές, βοηθώντας τους αδελφούς 

σας στην προσέγγισή τους προς Εμένα. 

27 Ανάμεσα στην ανθρωπότητα υπάρχουν εκείνοι που έχουν εξαγνιστεί μέσα από τον πόνο και 

περιμένουν με λαχτάρα το μήνυμα της ειρήνης Μου από εσάς. Σας είπα ότι ο αριθμός των πνευμάτων 

που έχουν χαρακτηριστεί για αυτό το δύσκολο έργο είναι άπειρος, δεν μπορείτε να τον υπολογίσετε 

ούτε να τον φανταστείτε. Αφήστε αυτόν τον σπόρο αγάπης σε όλους τους. 

28 Όλοι σας ανεβαίνετε τη σκάλα της πνευματικής τελειότητας.Κάποιοι έχουν φτάσει στην 

ανάπτυξη που δεν μπορείτε να συλλάβετε αυτή τη στιγμή, άλλοι έρχονται μετά από εσάς. 

29 Τα μεγάλα πνεύματα, σπουδαία από τον αγώνα τους, από την αγάπη τους, από την προσπάθειά 

τους, αναζητούν την αρμονία με τους μικρούς αδελφούς τους, με τους απομακρυσμένους, τους 

αμελείς- τα καθήκοντά τους είναι ευγενή και υψηλά, η αγάπη τους για τη Θεότητά Μου και για εσάς 

είναι επίσης πολύ μεγάλη. 

30 Αυτά τα πνεύματα γνωρίζουν ότι δημιουργήθηκαν για δραστηριότητα, για ανώτερη ανάπτυξη- 

γνωρίζουν ότι για τα παιδιά του Θεού δεν υπάρχει αδράνεια. Στη Δημιουργία, όλα είναι ζωή, κίνηση, 

ισορροπία, αρμονία- και γι' αυτό, αυτά τα αναρίθμητα όντα εργάζονται, ασκούνται και χαίρονται τον 

αγώνα τους, γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δοξάζουν τον Κύριό τους και υπηρετούν την πρόοδο 

και την τελείωση του πλησίον τους. 

31 Σήμερα, όντας μακριά από το μονοπάτι που ο Νόμος Μου χαράζει για εσάς, δεν γνωρίζετε την 

επιρροή που ασκούν πάνω σας αυτοί οι αδελφοί σας- αλλά αν έχετε την ευαισθησία να αντιληφθείτε 

αυτές τις ακτινοβολίες, τις εμπνεύσεις και τα μηνύματα που σας στέλνουν, θα έχετε μια ιδέα για τα 

μυριάδες επαγγέλματα και τα ευγενή έργα στα οποία αφιερώνουν την ύπαρξή τους. 

32 Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα πνεύματα, με την αγάπη τους και το σεβασμό τους προς τους 

Νόμους του Δημιουργού, δεν παίρνουν ποτέ ό,τι δεν τους ανήκει, δεν αγγίζουν ό,τι απαγορεύεται, ούτε 

εισέρχονται εκεί που ξέρουν ότι δεν πρέπει, για να μην προκαλέσουν δυσαρμονία στα βασικά 

συστατικά της Δημιουργίας. 

33 Πόσο διαφορετικά το κάνουν οι άνθρωποι στη γη, οι οποίοι στην επιθυμία τους να γίνουν 

μεγάλοι και ισχυροί στον κόσμο, χωρίς τον παραμικρό σεβασμό στις διδασκαλίες Μου, αναζητούν με το 

κλειδί της επιστήμης τις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης, ανοίγουν τις πύλες σε άγνωστες δυνάμεις 

και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφουν την αρμονία στη φύση που τους περιβάλλει! 

34 Πότε ο άνθρωπος θα μάθει πώς να εξοπλίζεται για να ακούει τις σοφές συμβουλές του 

πνευματικού κόσμου και να καθοδηγείται έτσι από τις προτροπές του; 

35 Πραγματικά, σας λέω, αυτό θα ήταν αρκετό για να σας φέρει με ασφάλεια στην κορυφή του 

βουνού που έρχεται προς εσάς- εκεί θα δείτε μπροστά σας ένα ίσιο και φωτεινό μονοπάτι που 

διανύεται από τα Πνεύματα που είναι τώρα εκεί μόνο για να σας κάνουν καλό και να σας βοηθήσουν 

στις δυσκολίες σας, φέρνοντάς σας βήμα προς βήμα πιο κοντά στο τέλος του δρόμου, όπου ο Πατέρας 

σας σας περιμένει όλους. 

36 Αφού σας μίλησα για την καλοσύνη και το πνευματικό ύψος αυτών των όντων, πρέπει να σας πω 

ότι και αυτά, όπως και εσείς, είχαν από την αρχή το δώρο της ελεύθερης βούλησης, δηλαδή της 
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αληθινής και ιερής ελευθερίας της δράσης, η οποία αποτελεί απόδειξη της αγάπης του Δημιουργού για 

τα παιδιά Του. 

37 Τι θα γινόταν το πνεύμα αν στερούνταν την ελεύθερη βούλησή του; - Καταρχάς, δεν θα ήταν 

πνεύμα, και επομένως δεν θα ήταν ένα πλάσμα αντάξιο του Υψίστου- θα ήταν κάτι σαν εκείνες τις 

μηχανές που κατασκευάζετε, κάτι χωρίς δική του ζωή, χωρίς νοημοσύνη, χωρίς θέληση, χωρίς 

φιλοδοξία. 

38 Όπως σας έχω ανακοινώσει, η επιστήμη σας ανακαλύπτει σταδιακά ότι στα πάντα υπάρχει 

ενέργεια, κίνηση, μετασχηματισμός. 

39 Θα μπορούσατε να είχατε ανακαλύψει όλα όσα ανακάλυψε η ανθρωπότητα μέσω της επιστήμης 

αν δεν είχατε την ελευθερία να εξερευνήσετε, να μελετήσετε και να πειραματιστείτε; Περαιτέρω, θα 

μπορούσατε να λάβετε αυτή την πνευματική εκδήλωση με τον τρόπο που λάβατε, αν το πνεύμα σας 

είχε βρεθεί να εμποδίζεται από αυτές τις εκδηλώσεις; 

40 Μου λέτε ότι εξαιτίας της ελεύθερης βούλησης έχετε πέσει σε λάθη και σφάλματα. Σε 

απάντηση, σας λέω ότι μέσω αυτού του δώρου μπορείτε να ανυψωθείτε απείρως πάνω από το σημείο 

από το οποίο ξεκινήσατε στην αρχή της εξέλιξής σας. 

41 Πέρα από την ελεύθερη βούληση, έδωσα το φως μου σε κάθε πνεύμα στη συνείδησή του, ώστε 

κανείς να μην πλανηθεί- αλλά εκείνοι που δεν ήθελαν να ακούσουν τη φωνή μου ή δεν ήθελαν να 

διεισδύσουν στο εσωτερικό τους αναζητώντας το πνευματικό φως, σύντομα άφησαν τον εαυτό τους να 

παρασυρθεί από τις αμέτρητες ομορφιές της ανθρώπινης ζωής, έχασαν το στήριγμα του νόμου μου για 

το πνεύμα τους και αναγκάστηκαν να σκοντάψουν και να πέσουν. 

42 Ένα και μόνο αδίκημα επέφερε πολλές οδυνηρές συνέπειες, και αυτό γιατί η ατέλεια δεν είναι 

σε αρμονία με τη θεία αγάπη. 

43 Όσοι επέστρεψαν ταπεινά και με μετάνοια στον Πατέρα και Του ζήτησαν με πραότητα να τους 

καθαρίσει και να τους ελευθερώσει από τα λάθη που μόλις είχαν διαπράξει, ο Κύριος τους δέχθηκε με 

άπειρη αγάπη και έλεος, παρηγόρησε το πνεύμα τους, τους έστειλε να επανορθώσουν τα λάθη τους και 

τους επιβεβαίωσε στο έργο τους. 

44 Μη νομίζετε ότι όλοι επέστρεψαν πράοι και μετανιωμένοι μετά την πρώτη τους ανυπακοή. Όχι, 

πολλοί ήρθαν γεμάτοι υπερηφάνεια ή αγανάκτηση. Άλλοι, γεμάτοι ντροπή, γνωρίζοντας την ενοχή τους, 

θέλησαν να δικαιολογήσουν τα αδικήματά τους ενώπιον Μου, και μακριά από το να εξαγνιστούν μέσω 

της μετάνοιας και της διόρθωσης, που είναι απόδειξη ταπεινοφροσύνης, επέλεξαν να δημιουργήσουν 

για τον εαυτό τους μια ζωή σύμφωνα με τους τρόπους τους, έξω από τους νόμους που η αγάπη Μου 

ορίζει. 

45 Τότε εμφανίστηκε η δικαιοσύνη Μου, αλλά όχι για να τους τιμωρήσει, αλλά για να τους 

επιδιορθώσει, όχι για να τους καταστρέψει, αλλά για να τους διατηρήσει αιώνια, προσφέροντάς τους 

μια πλήρη ευκαιρία να τελειοποιηθούν. 

46 Πόσοι από αυτούς τους πρώτους αμαρτωλούς δεν καταφέρνουν ακόμη να απαλλαγούν από 

τους λεκέδες τους- επειδή από τη μια πτώση στην άλλη έπεφταν όλο και πιο βαθιά στην άβυσσο, από 

την οποία μόνο η εφαρμογή του νόμου μου θα μπορέσει να τους σώσει. 

47 Σας λέω επίσης ότι ανάμεσα σε εκείνα τα πνεύματα για τα οποία σας μίλησα στην αρχή αυτής 

της Διδασκαλίας, και τα οποία είναι προστάτες, δάσκαλοι, σύμβουλοι, οδηγοί και γιατροί για εσάς, 

υπάρχουν επίσης εκείνοι που έχουν βιώσει τις πτώσεις και το δισκοπότηρο του πόνου που προκαλεί η 

ανυπακοή- αλλά σκέφτηκαν εγκαίρως τα έργα τους και εξαγνίστηκαν στα νερά της καλοσύνης, της 

αγάπης, του ελέους και της εξιλέωσης. 

48 Πάρτε την ως παράδειγμα, παιδιά Μου, ανυψωθείτε πάνω από την αμαρτία όπως εκείνη, ώστε 

να νιώσετε κι εσείς τη θεϊκή χαρά να εργάζεστε μαζί με τον Πατέρα για την ευτυχία όλων των όντων. 

49 Καταλάβετε ότι βρίσκεστε στο μονοπάτι της εξέλιξής σας για να δοκιμαστείτε, λαμβάνοντας 

μαθήματα ζωής, και αυτά τα μαθήματα είναι τα γεγονότα που συναντάτε στο μονοπάτι σας. 

50 Είστε σαν τα πουλιά που έχουν χτίσει αυτή τη φωλιά, όπου μαζεύεστε για να περιμένετε τον 

ερχομό του "κορυδαλλού". Μερικές φορές η καταιγίδα μαστιγώνει το δέντρο, και φοβισμένοι φεύγετε, 
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αναζητώντας ένα καταφύγιο και ρωτώντας με αποτροπιασμό: "Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Κύριος;" Αλλά 

ο Δάσκαλος σας λέει: Επιτρέπω αυτές τις δοκιμασίες για να μπορέσετε να μάθετε από μόνοι σας αν 

αυτό που έχετε χτίσει είναι σταθερό ή ακόμα εύθραυστο. 
* Ποιητική αλληγορία για τη φωνή του Κυρίου μέσω των ανθρώπινων "φορέων φωνής". 

51 Αυτός ο οίκος προσευχής, όπως και όλοι οι χώροι όπου μαζεύεστε για να ακούσετε το Λόγο 

Μου, υπόκειται στις διακυμάνσεις των καιρών που σας έχω πει ότι είναι μαθήματα και δοκιμασίες για 

εσάς. 

52 Ζήστε πνευματικά ενωμένοι, έτσι ώστε κάθε φορά που βλέπετε να σας μαστιγώνει ένας 

ανεμοστρόβιλος, ο καθένας να παίρνει τη θέση του και να παραμένει σταθερός μέχρι να περάσει η 

καταιγίδα και να επιστρέψει εκ νέου η ειρήνη σε σας- αν όμως θεωρήσετε ότι δεν είστε ικανοί να 

ενωθείτε και να αψηφήσετε τις αντιξοότητες, θα μοιάζετε με τον κουτσό που δεν προσπαθεί πλέον να 

κινηθεί επειδή γνωρίζει ότι τα άκρα του είναι άχρηστα. Ποια είναι η χρησιμότητα των ικανοτήτων που 

υπάρχουν στο πνεύμα σας αν, μόλις έρθει η ώρα να αναγνωρίσετε την αξία τους, αμφιβάλλετε, 

αποθαρρύνεστε και εγκαταλείπετε το πνευματικό σας έργο; 

53 Αμφισβητείτε την παρουσία Μου επειδή οι δίκες μαστιγώνουν τον τόπο όπου μαζεύεστε; Σας 

λέω ότι ακόμη και όταν αυτά τα μέρη δεν θα υπάρχουν πια, εγώ θα στέκομαι και θα μιλάω. 

54 Μην είστε φανατικοί με τους υλικούς χώρους συναρμολόγησης. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο 

άφθαρτος και αιώνιος ναός είναι αυτός που χτίζετε στην καρδιά σας; 

55 Εξετάστε τους εαυτούς σας τις ώρες της ανάπαυσης, ώστε η συνείδησή σας να σας πει αν η αξία 

των έργων σας είναι αληθινή ή φαινομενική, αν οι αρετές σας θεωρούνται απλώς ως τέτοιες από εσάς ή 

αν έχουν φτάσει σε Μένα. 

56 Δεν προετοιμάζεστε για τους καιρούς που έρχονται, παρόλο που έχετε τη διακήρυξή Μου και 

απολαμβάνετε να ακούτε τις σοφές και στοργικές φράσεις Μου. Από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε τους 

αδελφούς σας που δεν λαμβάνουν αυτό το μήνυμα, πώς διαμορφώνουν, εργάζονται και οικοδομούν, 

ακόμη και αν τα περισσότερα από αυτά που κάνουν είναι υλικά! Πάρτε παράδειγμα από την 

προσπάθειά τους και την ενότητά τους! 

57 Κι αυτοί αντιτίθενται, διώκονται και καταδικάζονται, αλλά δεν αμφιβάλλουν για Μένα. Ωστόσο, 

εσείς, που έχετε ονομαστεί νέοι μαθητές Μου και ακούτε την εκδήλωσή Μου ως Άγιο Πνεύμα, 

αμφιβάλλετε επειδή για στιγμές έχετε δει αυτό το σπίτι συνάντησης να υποβάλλεται στις κακουχίες και 

τις δοκιμασίες που αρμόζουν στη ζωή σας. 

58 Τα παιδιά αναπτύσσονται και ενηλικιώνονται για να γίνουν γονείς με τη σειρά τους- εσείς όμως 

παραμένετε παιδικό πνεύμα και δεν θέλετε να μεγαλώσετε ούτε να αυξάνετε στη γνώση και την αγάπη. 

59 Για κάθε τι που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με την τελειότητα του Πατέρα, υπάρχει μια σωστή 

εξήγηση και ένας λόγος για την ύπαρξή του- αλλά εσείς δεν βλέπετε ούτε τελειότητα, ούτε δικαιοσύνη, 

ούτε λόγο γι' αυτό. Όταν τα έργα δεν είναι όπως τα αντιλαμβάνεστε, αμφιβάλλετε- όταν οι ελπίδες σας 

δεν πραγματοποιούνται, αμφιβάλλετε- σε κάθε σας πόνο αμφιβάλλετε για Μένα, και όταν βλέπετε τις 

δυνάμεις της φύσης να απελευθερώνονται, η αμφιβολία σας μεγαλώνει. 

60 Σε ποια θέση Με τοποθετείτε, αν δεν Με αγαπάτε ως Θεό και Πατέρα σας; Σκέφτεστε με 

περιορισμένο και μικρό τρόπο, χωρίς να κατανοείτε το μήνυμα που σας δίνω σε κάθε δοκιμασία. 

Αλήθεια σας λέω, αν ερμηνεύσετε το νόημα των διδασκαλιών που σας στέλνω μέσα στη ζωή, θα ξέρετε 

ποιος είμαι και θα ξέρετε το λόγο για κάθε μάθημα. 

61 Καθώς μαθαίνετε να διαβάζετε στον κόσμο, μάθετε να κατανοείτε τη διδασκαλία του πνεύματος 

και τη γλώσσα της αγάπης του. 

62 Μερικοί πιστεύουν ότι αυτός ο κόσμος υπάρχει μόνο για το υλικό σώμα, ώστε τα πάθη της 

σάρκας να θριαμβεύουν σε αυτόν- αλλά με αυτόν τον τρόπο σταματούν την ανώτερη ανάπτυξη του 

πνεύματος. - Ω άνθρωποι, μικροί και ματαιόδοξοι, που επιθυμούν να διαμορφώσουν τη ζωή σύμφωνα 

με τη θέλησή σου! Καταλάβετε ότι αυτός ο κόσμος είναι τόσο για την ύλη όσο και για το πνεύμα- γι' 

αυτό, σας δίδαξα πάντα να εκπληρώνετε το νόμο της ύλης, βοηθώντας ταυτόχρονα το πνεύμα στην 
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ανάπτυξή του. Στους ανθρώπους της Δεύτερης Εποχής, οι οποίοι ήταν δεσμευμένοι με την ύλη, έπρεπε 

να πω: "Δώστε στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό και στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα". 

63 Για να νικήσουμε την αδυναμία, την αθλιότητα, τη μιζέρια και τα πάθη και να καταστρέψουμε 

την αμφιβολία, είναι απαραίτητη η πίστη και τα καλά έργα, αρετές που κυριαρχούν στο αδύνατο- σε 

σύγκριση με αυτές, το δύσκολο και το ανέφικτο ξεθωριάζουν σαν σκιές. 

64 Είπα στους ανθρώπους που πίστεψαν σε Μένα στη Δεύτερη Εποχή: "Η πίστη σας σας έσωσε". Το 

εξήγησα έτσι, γιατί η πίστη είναι μια θεραπευτική δύναμη, μια δύναμη που μεταμορφώνει και το φως 

της εκμηδενίζει το σκοτάδι. 

65 Αληθινά, αληθινά, σας λέω: Το αδύνατο δεν υπάρχει. Σε περιπτώσεις τόσο μικρές όσο οι 

διαταραχές της υγείας σας, μιλήστε στον Θεό με αληθινή πίστη και με εμπιστοσύνη στην Παρουσία Του, 

και αυτός ο Θεός που κατοικεί στον καθένα σας, που ξέρει τι χρειάζεστε και τι αισθάνεστε, θα σας 

δώσει σύμφωνα με το θέλημά Του. 

66 Στη διδασκαλία που διακήρυξα όταν ήμουν στη γη και στην οποία σας καθοδηγώ σήμερα μέσω 

του ανθρώπινου "φερέφωνου" εκδηλώνεται το πνεύμα Μου- επομένως, η διδασκαλία Μου σας 

αναζωογονεί και σας ενδυναμώνει ταυτόχρονα, επειδή δεν είναι ένας λόγος που κολακεύει μόνο τις 

υλικές αισθήσεις, αλλά που τρέφει το πνεύμα. 

67 Επομένως, κάποιοι από τα πλήθη που Με ακούνε έρχονται για να θεραπευτούν από τον Λόγο 

της Σοφίας, από την παρηγοριά που δίνει- άλλοι έρχονται για να ελαφρύνουν το βάρος της αμαρτίας 

τους καθώς ακούνε τη διδασκαλία Μου για δικαιοσύνη, συγχώρεση και αγάπη. 

68 Όταν Με ακούτε να μιλάω με αυτόν τον τρόπο, οι καρδιές σας, που έχουν γίνει ευαίσθητες από 

τον πόνο, τρέμουν, και όταν Με καλείτε ως γιατρό, πλησιάζω για να σας θεραπεύσω. 

69 Νιώστε ότι η αγάπη Μου απλώνεται πάνω σας σαν μανδύας παρηγοριάς. 

70 Μακάριοι όσοι εναποθέτουν την ελπίδα και την εμπιστοσύνη τους σε Μένα. Νιώστε Με κοντά 

σας και πείτε Μου τα βάσανά σας με την καρδιά σας. Μη φοβάστε, αγαπημένα "πρόβατα", κανείς δεν 

ξέρει πώς να καταλάβει την τραυλιστική προσευχή σας όπως εγώ. Δείξτε Μου την πληγή σας, δείξτε 

Μου τα βάσανά σας, και εκεί θα βάλω το βάλσαμο της αγάπης και του ελέους Μου. 

71 Λαμβάνω τα βάσανά σας, τα οποία σιωπηλά Μου εμπιστεύεστε. Μπείτε σε πνευματική 

επικοινωνία μαζί Μου, ώστε να νιώσετε βαθιά την παρουσία Μου μέσα σας. 

72 Θα δείτε πώς η ηρεμία του πνεύματος καταλαγιάζει τη φουρτουνιασμένη θάλασσα των παθών 

σας. Με ακούσατε μόνο μέσω της μεσολάβησης των φορέων φωνής σε αυτές τις στιγμές, και όμως, 

πόσα πράγματα Μου έχουν πει οι καρδιές σας. Πόσα βάσανα και πικρίες Με έχουν φτάσει! Πόσες 

καρδιές που υποφέρουν από αχαριστία μαραίνονται σαν λουλούδια που κόβονται και αργότερα 

ξεχνιούνται! Πόσα δάκρυα που δεν φαίνονται στα μάτια, που μεταφέρονται κρυμμένα στην καρδιά με 

την ελπίδα της στιγμής της ειρήνης! Πόνος των ανδρών, των γυναικών, των μητέρων. Όλα τα 

συγκεντρώνω με τη δύναμη της αγάπης Μου. 

73 Έχω έρθει για να ενισχύσω και να προστατεύσω τους αδύναμους μπροστά στον πόνο- αλλά τότε, 

όταν θα είναι υγιείς, φωτισμένοι και δυνατοί, θα τους δω να παρηγορούν όσους υποφέρουν. Αν έχετε 

αγάπη μεταξύ σας, ο κόσμος σας θα λάμψει από το φως της αρμονίας και της αλήθειας που θα 

ξεπηδήσει από τα ενσαρκωμένα και μετενσαρκωμένα παιδιά του, στα οποία αυτός ο κόσμος έχει 

ανατεθεί ως προσωρινή κατοικία. 

74 Σας μίλησα για άλλη μια φορά μέσα από χείλη που δεν είναι καθαρά, αλλά που τη στιγμή της 

εκδήλωσής Μου ήξεραν πώς να αναπαράγουν το λόγο της αγάπης Μου. Μην νομίζετε ότι είναι μια 

ατελής μορφή που χρησιμοποιώ για να σας μιλήσω. Έρχομαι στο νου, αλλά όχι στο αμαρτωλό σώμα. Το 

φως Μου πλησιάζει όταν ο φορέας της φωνής, σε έκσταση, Μου προσφέρει την καρδιά του, Μου 

παραδίδει την ύπαρξή του- τότε τον χρησιμοποιώ ως μεσάζοντα για να έρθει στα πλήθη με μια 

περιορισμένη, εξανθρωπισμένη μορφή. 

75 Αυτή ήταν η υπόσχεσή Μου μέσω του Ιησού, και την εκπλήρωσα σε εσάς. Είπα στους 

αποστόλους Μου στη Δεύτερη Εποχή: "Αν δεν πήγαινα, το Πνεύμα της Παρηγοριάς δεν θα ερχόταν σε 

σας. Με αυτό ήθελα να πω: Αν εγώ, ο Ιησούς, δεν πήγαινα με το σώμα, δεν θα μπορούσα να έρθω να 
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σας γνωρίσω τον εαυτό μου στο πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα της Παρηγοριάς, το Άγιο Πνεύμα, που σας 

υποσχέθηκα, είμαι Εγώ, είναι ο Λόγος Μου, είναι το μήνυμά Μου της αγάπης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 21  
1 μαθητές, έχετε ξεχάσει τον τρόπο προσευχής που σας δίδαξα στη Δεύτερη Εποχή, και ήρθα να 

σας τον υπενθυμίσω. 

2 Η προσευχή πρέπει να είναι κάτι μεγαλύτερο και πιο ισχυρό για σας από την επανάληψη των 

λέξεων που έχετε μάθει απ' έξω, με τις οποίες δεν πετυχαίνετε τίποτα αν δεν έχετε πνευματική 

ανύψωση. 

3 Μην συνηθίσετε να προσεύχεστε μόνο με λόγια, προσευχηθείτε με το πνεύμα. Σας λέω επίσης: 

Ευλογείτε με προσευχή, στέλνετε σκέψεις φωτός στους αδελφούς σας, μη ζητάτε τίποτα για τον εαυτό 

σας- θυμηθείτε: Όποιος ασχολείται με ό,τι είναι δικό Μου, θα με έχει πάντα ως φύλακα πάνω του. 

4 Ο σπόρος που σπέρνετε με αγάπη θα σας επιστραφεί με πολλούς τρόπους. 

5 Επισκεφθείτε και "αλείψτε" τους αρρώστους, ενισχύστε τον φυλακισμένο, δώστε ειρήνη σε 

αυτόν που τη χρειάζεται και παρηγορήστε την ταραγμένη καρδιά. 

6 Οι άνθρωποι έχουν μπερδέψει την αληθινή αγάπη με τον υλισμό, ο οποίος είναι εμφανής σε 

όλες τις πράξεις τους, ξεχνώντας ένα από τα υψηλότερα συναισθήματα του πνεύματος. Σας έχω δει να 

δίνετε κάποια χρήματα στους αδελφούς σας, τους φτωχούς, με περιφρόνηση, ακόμη και με αηδία, και 

δίνετε χρήματα επειδή δεν έχετε τίποτα στην καρδιά σας να δώσετε. Αν θα τα δίνατε τουλάχιστον με 

αγάπη ή με επιθυμία να βοηθήσετε- αλλά τα δίνετε με υπεροψία, με επίδειξη, ταπεινώνοντας τους 

αναξιοπαθούντες. Αν τα δίνατε χωρίς ματαιοδοξία ή απροθυμία, το νόμισμα σας θα ανακούφιζε εν 

μέρει τη δίψα αυτών των πνευμάτων για αγάπη, που βρίσκονται στη διαδικασία πλήρους εξιλέωσης της 

ενοχής τους. 

7 Σε εκείνους που αντιλαμβάνονται τη φιλανθρωπία με αυτόν τον τρόπο και με αυτά τα ατελή 

έργα προσπαθούν να φιμώσουν τη φωνή της συνείδησής τους και να Με κάνουν να πιστέψω ότι 

εκπληρώνουν μια από τις υπέρτατες διδασκαλίες Μου, λέω: Αποτραβηχτείτε στο δωμάτιό σας και 

ενωθείτε μαζί Μου στην προσευχή, έτσι ώστε σε αυτή την ένωση, στην οποία προς το παρόν δεν έχετε 

συνηθίσει, να νιώσετε μέσα σας μια σπίθα καλοσύνης και ευγνωμοσύνης προς τον Πατέρα και, 

νιώθοντας τον πόνο των συνανθρώπων σας, να προσεύχεστε γι' αυτούς, ακόμη και αν το κάνετε αυτό 

μόνο για τους συγγενείς σας, κάτι που θα ήταν ήδη ένα βήμα προς την πνευματοποίηση. 

8 Δεν μπορώ ακόμη να απαιτήσω από όλους τους ανθρώπους θυσίες και εξυπηρετικότητα προς 

όφελος των άλλων ή αληθινή αγάπη για τον πλησίον, αλλά από εσάς, μαθητές και "μικρά παιδιά", που 

ακούτε από μέρα σε μέρα αυτή τη φωνή που κάνει τα συναισθήματά σας πιο αγαπητικά, περιμένω 

έργα αντάξια για Μένα και για εσάς. 

9 Αν αγαπάτε, τα υπόλοιπα οφέλη θα σας έρθουν από πάνω. 

10 Η αγάπη θα σας δώσει τη σοφία να κατανοήσετε την αλήθεια που άλλοι αναζητούν μάταια μέσα 

από τα δύσβατα μονοπάτια της επιστήμης. 

11 Επιτρέψτε στον Δάσκαλο να σας καθοδηγεί σε όλες τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις. 

Εφοδιαστείτε σύμφωνα με το ευγενικό και στοργικό παράδειγμά Του, τότε θα εκδηλώσετε τη Θεία 

αγάπη. Έτσι θα αισθάνεστε κοντά στο Θεό, γιατί θα είστε σε αρμονία μαζί Του. 

12 Αν αγαπάτε, θα καταφέρετε να είστε ευγενικοί, όπως ήταν ο Ιησούς. 

13 Αν αγαπάτε, δεν θα έχετε ανάγκη από υλικές λατρείες ή τελετές, γιατί θα έχετε το φως που 

φωτίζει τον εσωτερικό σας ναό, πάνω στον οποίο θα σπάσουν τα κύματα όλων των καταιγίδων που θα 

μπορούσαν να σας μαστιγώσουν και θα μηδενιστούν τα σκοτάδια της ανθρωπότητας. 

14 Μην βεβηλώνετε πλέον το Θείο, γιατί σας λέω πραγματικά, είναι μεγάλη η αχαριστία με την 

οποία δείχνετε τον εαυτό σας ενώπιον του Θεού όταν εκτελείτε αυτές τις εξωτερικές πράξεις λατρείας 

που κληρονομήσατε από τους προγόνους σας και στις οποίες έχετε γίνει φανατικοί. 

15 Η ανθρωπότητα είδε τον Ιησού να υποφέρει, και η διδασκαλία και η μαρτυρία Του πιστεύεται 

από εσάς. Γιατί συνεχίζετε να Τον σταυρώνετε στα γλυπτά σας; Μήπως δεν σας αρκούν οι αιώνες που 

περάσατε παρουσιάζοντάς Τον ως θύμα της κακίας σας; 
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16 Αντί να Με θυμάστε στην αγωνία και τον αγώνα θανάτου του Ιησού - γιατί δεν θυμάστε την 

ανάστασή Μου γεμάτη φως και δόξα; 

17 Υπάρχουν μερικοί που, στη θέα των εικόνων σας που Με απεικονίζουν με τη μορφή του Ιησού 

πάνω στο σταυρό, έχουν μερικές φορές σκεφτεί ότι πρόκειται για έναν αδύναμο, δειλό ή φοβισμένο 

άνθρωπο, χωρίς να σκέφτονται ότι είμαι Πνεύμα και έχω υποστεί αυτό που εσείς ονομάζετε θυσία και 

αυτό που εγώ ονομάζω καθήκον αγάπης, ως παράδειγμα για όλη την ανθρωπότητα. 

18 όταν σκέφτεστε ότι ήμουν ένα με τον Πατέρα, θυμηθείτε ότι δεν υπήρχαν όπλα, ούτε δυνάμεις, 

ούτε βασανιστήρια που θα μπορούσαν να Με κάμψουν- αλλά όταν υπέφερα, μάτωσα και πέθανα ως 

άνθρωπος, ήταν για να σας δώσω το μεγαλειώδες παράδειγμά Μου της ταπεινοφροσύνης. 

19 Οι άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει το μεγαλείο αυτού του μαθήματος, και παντού στήνουν την 

εικόνα του Εσταυρωμένου, η οποία αποτελεί ντροπή γι' αυτή την ανθρωπότητα, η οποία, χωρίς αγάπη 

και σεβασμό γι' Αυτόν που ισχυρίζεται ότι αγαπά, συνεχίζει να Τον σταυρώνει και καθημερινά Τον 

πληγώνει, οι άνθρωποι πληγώνουν την καρδιά των αδελφών τους για τους οποίους ο Δάσκαλος έδωσε 

τη ζωή Του. 

20 Ω, παιδιά Μου όλων των δογμάτων, μη σκοτώνετε τα ευγενέστερα αισθήματα του πνεύματος, 

ούτε προσπαθείτε να το τακτοποιήσετε με εξωτερικά έθιμα και λατρείες. Ιδού, όταν μια μητέρα δεν έχει 

τίποτα υλικό να προσφέρει στο αγαπημένο της παιδάκι, το σφίγγει στην καρδιά της, το ευλογεί με όλη 

της την αγάπη, το σκεπάζει με φιλιά, το κοιτάζει με αγάπη, το λούζει με τα δάκρυά της, αλλά ποτέ δεν 

προσπαθεί να το εξαπατήσει με κενές χειρονομίες αγάπης. 

21 Τι σας κάνει να νομίζετε ότι Εγώ, ο Θείος Δάσκαλος, εγκρίνω να ικανοποιείστε με λατρευτικές 

πράξεις που στερούνται κάθε πνευματικής αξίας, αλήθειας και αγάπης, με τις οποίες προσπαθείτε να 

εξαπατήσετε το πνεύμα σας, κάνοντάς το να πιστεύει ότι έχει θρέψει τον εαυτό του, ενώ στην 

πραγματικότητα αγνοεί όλο και περισσότερο την αλήθεια; 

22 Μάθετε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να ευλογείτε ο ένας τον άλλον, να συγχωρείτε ο ένας τον 

άλλον, να είστε ευγενικοί και αγαπητοί, καλοί και ευγενείς, και καταλάβετε ότι αν δεν το κάνετε αυτό, η 

ζωή σας δεν θα αντανακλά στο ελάχιστο τα έργα του Χριστού, του Διδασκάλου σας. 

23 Μιλώ σε όλους και σας καλώ όλους να καταστρέψετε τα λάθη που σας κράτησαν πίσω στην 

εξέλιξή σας μέσα σε τόσους αιώνες. 

24 Πάρτε την αγάπη ως ασπίδα σας και αδράξτε την αλήθεια ως σπαθί σας, και σύντομα θα βρείτε 

το δρόμο. Μη φοβάστε να γίνετε σπορείς αγάπης, γιατί ο Πιλάτος και ο Καϊάφας δεν είναι πια στον 

κόσμο για να κρίνουν τους μαθητές Μου. Μικρούς Γολγοθάδες θα συναντήσετε στο μονοπάτι της ζωής 

σας, αλλά αντέξτε τους και αφήστε πίσω σας ένα ίχνος θάρρους, γαλήνης και πίστης. 

25 Ο Χριστός σας έδωσε το παράδειγμά Του, γιατί είναι και θα συνεχίσει να είναι στο πνεύμα και 

την αλήθεια ο Αιώνιος Δάσκαλος. 

26 Το Πνεύμα της αλήθειας και της παρηγοριάς είναι το ίδιο Πνεύμα του Θεού που έζησε μέσα 

στον αγαπητικό Ιησού που κατοίκησε ανάμεσα στους ανθρώπους και που θα ζήσει μέσα σας αν ξέρετε 

πώς να αγαπάτε όπως Εκείνος σας δίδαξε. 

27 Εσείς που είστε οι νέοι μαθητές Μου, ακούστε: Ήδη στη Δεύτερη Εποχή σας μίλησα για Μένα με 

τη μεγαλύτερη σαφήνεια, για να σας σώσω από το να πέσετε σε πειρασμό και σφάλμα. όταν σας είπα: 

"ο Πατέρας και Εγώ είμαστε ένα", ήθελα να σας πω ότι στην αγάπη Μου για σας, στο Λόγο Μου και σε 

κάθε Έργο Μου, κατέχετε την Παρουσία του Πατέρα- ωστόσο, οι θρησκείες που ήρθαν αργότερα δεν 

είναι ίδιες με τις θρησκείες του παρελθόντος. Παρ' όλα αυτά, οι θρησκείες που θεμελιώθηκαν αργότερα 

πάνω σ' αυτό το δόγμα έπεσαν στον υλισμό, κατασκευάζοντας φιγούρες στις οποίες αναπαριστούσαν 

την ομοιότητα του Ιησού και λατρεύοντάς Τον μέσω αυτών, ξεχνώντας ότι ο Χριστός είναι Δύναμη και 

Πνεύμα. 

28 Αν ήθελα να Με λατρεύετε με τη μορφή του Ιησού, θα είχα αφήσει το σώμα Του για να το 

λατρεύετε- αλλά αν, αφού ολοκλήρωσα το έργο Του, εξαφάνισα αυτό το σώμα, γιατί το λατρεύουν οι 

άνθρωποι; - Σας αποκάλυψα ότι η Βασιλεία Μου δεν είναι υλική, αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να 
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θέλουν να Με κρατήσουν στη γη, προσφέροντάς Μου τα πλούτη και τη δύναμη μιας Βασιλείας που 

είναι φευγαλέα και περιορισμένη. 

29 Υπήρχαν δύο φύσεις στον Ιησού: μία υλική, ανθρώπινη, που δημιουργήθηκε από τη θέλησή 

Μου στην παρθενική μήτρα της Μαρίας, την οποία ονόμασα Υιό του Ανθρώπου, και η άλλη, θεϊκή, το 

Πνεύμα, που ονομάστηκε Υιός του Θεού. Σε αυτή (τη θεία φύση) υπήρχε ο θείος Λόγος του Πατέρα, ο 

οποίος μίλησε στον Ιησού- η άλλη ήταν απλώς υλική και ορατή. 

30 Όταν με ανέκρινε ο αρχιερέας Καϊάφας και Μου είπε: "Σε καλώ να μου πεις αν είσαι ο Χριστός, ο 

Μεσσίας, ο Υιός του Θεού", του απάντησα: "Το είπες". 

31 Στους αποστόλους Μου είχα ανακοινώσει ότι θα επέστρεφα στον Πατέρα από τον οποίο είχα 

έρθει. Αναφερόμουν στο Θείο Πνεύμα που ήταν περιορισμένο στο ευλογημένο σώμα του Ιησού. Αλλά 

όταν προέβλεψα στους μαθητές Μου ότι ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί και θα σταυρωθεί, 

αναφερόμουν μόνο στο υλικό μέρος- το να σταυρώσουν ή να σκοτώσουν το Πνεύμα δεν θα ήταν 

δυνατό, επειδή είναι αθάνατο και πάνω από όλα τα κτιστά πράγματα. 

32 Όταν σας είπα ότι θα αποτυπώσω τον Νόμο Μου στην καρδιά σας, θα τον χαράξω στο πνεύμα 

σας και ότι θα βασιλεύσω μέσα σας, αναφερόμουν στη Σοφία Μου, στην αιώνια Ύπαρξή Μου. Πρέπει 

να καταλάβετε ότι δεν είναι ο Ιησούς που εισέρχεται στην καρδιά σας, αλλά ο Χριστός, ο Αιώνιος Λόγος, 

Αυτός που ανακοινώθηκε από το στόμα του προφήτη Ησαΐα ως ο θυσιαστικός Αμνός. 

33 Ως άνθρωπος, ο Ιησούς ήταν το ιδανικό σας και η πραγμάτωση της τελειότητας- για να έχετε σ' 

Αυτόν ένα παράδειγμα άξιο μαθητείας, ήθελα να σας διδάξω τι πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να γίνει 

όμοιος με τον Θεό του. 

34 Είναι ένας Θεός, και ο Χριστός είναι ένας μαζί Του, επειδή είναι ο Λόγος της Θεότητας, ο μόνος 

τρόπος με τον οποίο μπορείτε να φτάσετε στον Πατέρα όλων των δημιουργημένων πραγμάτων. 

35 Ο σπόρος Μου σπέρνεται σε κάθε πνεύμα της ανθρωπότητας, και θα έρθει η μέρα που θα 

μπορέσετε να ανυψωθείτε μέχρι να γίνετε σαν τον Δάσκαλό σας. 

36 Το Πνεύμα της Αλήθειας είναι η Θεία Σοφία που ξεκαθαρίζει τα μυστήρια, και έχει έρθει στους 

ανθρώπους σε εκπλήρωση της υπόσχεσής Μου που δόθηκε στην ανθρωπότητα. Ζείτε στην περίοδο 

κατά την οποία έπρεπε να λάβουν χώρα αυτές οι εκδηλώσεις, επειδή ήσασταν πνευματικά 

προετοιμασμένοι να τις δεχτείτε. 

37 Αναγνωρίστε ότι τα κακά που βασανίζουν την ανθρωπότητα σήμερα προέρχονται από την 

έλλειψη εκπλήρωσης του Νόμου Μου και επειδή οι άνθρωποι έχουν δώσει μια υλική ερμηνεία στις 

Θείες διδασκαλίες και αποκαλύψεις. Με αυτά τα λάθη, πώς θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν την 

πνευματική τους φύση και τους θεϊκούς δεσμούς αγάπης που ενώνουν όλη την ανθρωπότητα με τον 

Δημιουργό της; Έτσι προκύπτει ο εγωισμός σας, οι πόλεμοι σας και ο εθισμός σας στις υλικές 

απολαύσεις. 

38 Το Πνεύμα του Θεού είναι σαν ένα απείρως μεγάλο δέντρο, στο οποίο τα κλαδιά, οι κόσμοι και 

τα φύλλα είναι τα όντα. Αν είναι ένας και μοναδικός χυμός που ρέει μέσα από τον κορμό σε όλα τα 

κλαδιά και από αυτά στα φύλλα, δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι αιώνιο και ιερό που σας ενώνει όλους 

μαζί και σας ενώνει με τον Δημιουργό; 

39 Σύντομη είναι η πορεία σας μέσα στον κόσμο, αλλά είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε το έργο 

σας πριν φύγετε από αυτή τη ζωή, ώστε να καταφέρετε να κατοικήσετε σε υψηλότερα σπίτια για το 

πνεύμα στη μέλλουσα ζωή. 

40 Το πνεύμα και η ύλη είναι δύο διαφορετικές φύσεις- η ύπαρξή σας αποτελείται από αυτές, και 

πάνω και από τις δύο βρίσκεται η συνείδηση. Η πρώτη είναι κόρη του φωτός, η δεύτερη προέρχεται 

από τη γη, είναι η ύλη- και οι δύο είναι ενωμένες σε ένα ενιαίο ον και παλεύουν μεταξύ τους, 

καθοδηγούμενες από τη συνείδηση, στην οποία έχετε την παρουσία του Θεού. Αυτός ο αγώνας ήταν 

συνεχής μέχρι τώρα, αλλά στο τέλος, το Πνεύμα και η Ύλη θα εκπληρώσουν αρμονικά το έργο που ο 

Νόμος Μου αναθέτει στο καθένα από αυτά. 
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41 Μπορείτε επίσης να φανταστείτε το πνεύμα σαν να ήταν φυτό και το σώμα σαν τη γη. Το 

πνεύμα, φυτεμένο μέσα στην ύλη, μεγαλώνει, ισιώνει, τρέφεται με τις δοκιμασίες και τις διδασκαλίες 

που δέχεται κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής του. 

42 Σας διδάσκω να γνωρίσετε το πνεύμα σας από τα κάτω προς τα πάνω, γιατί αυτή η τεράστια 

παλίρροια του υλισμού που έχει κυλήσει ενάντια στην ανθρωπότητα θα δημιουργήσει ανυπολόγιστες 

πνευματικές ανάγκες, και είναι απαραίτητο να υπάρχει μια πηγή φωτός στον κόσμο, όπου όσοι το 

αποζητούν θα μπορούν να ικανοποιήσουν τους πόθους τους. 

43 Πόσοι και πόσοι τρομεροί πόλεμοι περιμένουν την ανθρωπότητα, πολύ πιο τρομεροί από 

αυτούς που πέρασαν- στους οποίους η μανία των απελευθερωμένων δυνάμεων της φύσης θα 

αναμιχθεί με τη βοή των όπλων σας. Ο κόσμος θα είναι πολύ μικρός για να χωρέσει στους κόλπους του 

μια τόσο μεγάλη καταστροφή. Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι, όταν φτάσουν στο 

αποκορύφωμα του πόνου και της απελπισίας τους, να στρέφονται ικετευτικά στον αληθινό Θεό - στον 

οποίο δεν ήθελαν να έρθουν με τον τρόπο της αγάπης - για να ζητήσουν τη Θεία Ειρήνη Του. Τότε εγώ, 

ο Χριστός, ο Λόγος, θα αναστηθώ στις καρδιές, γιατί εκείνη η ώρα θα είναι η Τρίτη Ημέρα, όταν θα 

εξαργυρώσω την υπόσχεσή Μου για σωτηρία, όταν θα χτίσω τον Ναό, όπως σας υποσχέθηκα. 

44 όπως ο άγγελος που κάθισε στον τάφο του Ιησού, το Θείο Πνεύμα Μου θα κατέβει για να 

σηκώσει την πλάκα του τάφου που κλείνει την καρδιά σας, ώστε το Φως Μου να φωτίσει το πιο 

εσωτερικό μέρος του ανθρώπου. 

45 Αυτή θα είναι η πνευματική αυγή της οποίας θα γίνετε μάρτυρες, αλλά ο σπόρος Μου και τα 

Καλά Νέα θα εξαπλωθούν, γιατί πλησιάζει η ώρα της μάχης και τα παιδιά Μου πρέπει να είναι 

προετοιμασμένα. Ωστόσο, να ξέρετε ήδη ότι δεν θα υπάρξει αμφιταλαντεύσεις σε αυτή τη μάχη, θα 

διεξαχθεί μέχρι τέλους, όταν το φως θα θριαμβεύσει πάνω στα σκοτάδια της ανθρωπότητας. 

46 Ακούστε προσεκτικά, μαθητές, ώστε εσείς, στους οποίους έχω εξηγήσει τόσα πολλά μυστήρια, 

να μη χάσετε τα κλειδιά που σας εμπιστεύτηκα για να ανοίξετε το βιβλίο της Σοφίας Μου. Νιώστε την 

ειρήνη για να την κάνετε αισθητή στους γύρω σας. 

47 Μόνο με την ήρεμη και καθαρή ανύψωση του πνεύματός σας θα καταφέρετε να γίνετε σπορέας 

πνευματοποίησης. 

48 Εν μέσω όλων των αντιξοοτήτων της γήινης ζωής σας, θα μπορέσετε να κάνετε πολλά θαύματα, 

αν πραγματικά κατέχετε στο πνεύμα σας το δώρο της ειρήνης που σας δίνει η αγάπη Μου- αλλά αν δεν 

το έχετε μέσα σας, θα είστε σε θέση να κάνετε πολύ λίγα έργα αντάξια για Μένα. 

49 Δεχτείτε τις διδασκαλίες Μου χωρίς ανησυχία, ειρηνικά, κοιτάξτε Με με την λεπτότητα των 

αισθήσεών σας και αισθανθείτε Με με τρυφερότητα, όπως τα μικρά παιδιά αισθάνονται την αγαπημένη 

τους μητέρα. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να λάβετε και να χρησιμοποιήσετε την πλημμύρα του φωτός που 

ρέει από τις διδασκαλίες Μου. 

50 Μάθετε να εισέρχεστε στη σφαίρα της εσωτερικής ειρήνης που σας δίνουν οι στιγμές που είστε 

μαζί Μου, και ξεχάστε τα βάσανα και τα προβλήματά σας, ώστε να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας μέσα 

στην αγάπη Μου. 

51 να είστε δυνατοί, ώστε να αντέχετε τις δοκιμασίες, και να προσεύχεστε για την ανθρωπότητα 

που είναι ταραγμένη και υποφέρει όπως εσείς- αλλά αληθινά σας λέω, όταν νιώσετε τον ερχομό της 

ειρήνης Μου, θα αντιληφθείτε ότι αυτή η ειρήνη έχει κατέβει σε όλους. 

52 Με ρωτάτε γιατί σε πολλές περιπτώσεις - προκειμένου να λάβετε μια χάρη από Μένα - πρέπει 

πρώτα να χύσετε δάκρυα υπό δοκιμασία. Αλλά σας λέω: Καθώς ο καθένας από εσάς είναι σαν δέντρο, 

μερικές φορές έχετε κλαδιά τόσο άρρωστα ή κοκαλιάρικα που το κλάδεμα είναι απαραίτητο για να 

υπάρξει καλός καρπός, και αυτά τα κλαδέματα πρέπει να σας προκαλέσουν πόνο. 

53 Μερικές φορές αυτή η περικοπή φτάνει μέχρι τις ρίζες για να καταστρέψει τα κακά που έχουν 

μολύνει το πνεύμα σας. 

54 Προς το παρόν κλαίτε, αλλά μην απελπίζεστε, γιατί μετά τον πόνο έρχεται η αληθινή υγεία. 

55 Όταν σας στρέφω από το κακό μονοπάτι, το κάνω με μεγάλο έλεος και αγάπη, ακόμη και αν 

προς το παρόν δεν καταλαβαίνετε τις τέλειες συμβουλές Μου. Κατακτώ την αρρώστια μέσα σας και τη 
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μεταμορφώνω σε υγεία και χαρά- με αυτόν τον τρόπο φέρνω σιγά-σιγά τον υλοποιημένο, τον 

μπερδεμένο, αυτόν που έχει ξεστρατίσει από το μονοπάτι του καλού, στο σωστό μονοπάτι. 

56 Όταν σταύρωσαν τον Ιησού, Εκείνος με αγάπη συγχώρεσε τους δήμιους Του και τους έδωσε 

ζωή, ζητώντας από τον Πατέρα Του να τους σώσει- με τα λόγια Του αλλά και με τη σιωπή Του τους 

έδωσε συγχώρεση, και αυτές οι αποδείξεις της άπειρης αγάπης για την ανθρωπότητα ήταν και θα είναι 

αιώνια σαν ανεξάντλητες πηγές από τις οποίες οι άνθρωποι θα αντλούν έμπνευση για τις ευγενέστερες 

πράξεις συγχώρεσης και αγάπης. 

57 Σήμερα, όπως και χθες, σας δίνω να πιείτε από αυτή την πηγή της αλήθειας και της ζωής, για να 

σας σηκώσει από τις πτώσεις σας και να φωτίσει το μονοπάτι σας, ώστε να αντέξετε τις δοκιμασίες της 

πορείας σας σε αυτόν τον κόσμο, χρησιμεύοντας ως σκαλοπάτι για να ανεβείτε στο σπίτι όπου θα 

γνωρίσετε την ύψιστη ειρήνη. 

58 Μη φοβάστε τίποτε από τον δημιουργό σας- από την άλλη πλευρά, τόσο περισσότερο από τον 

εαυτό σας, όταν το πνεύμα σας δεν βρίσκεται στο δρόμο που έχει χαράξει ο νόμος μου. 

59 Αναζητήστε το μονοπάτι που σας έδειξε ο Ιησούς, ώστε να μπορέσετε να αποτρέψετε το ποτήρι 

του πόνου σας. Αν παραστρατήσετε ή καθυστερήσετε οικειοθελώς την άφιξή σας στη Βασιλεία της 

Ειρήνης, θα είναι επειδή το θέλετε, αλλά όχι επειδή είναι το Θέλημά Μου. 

60 Επιτρέψτε Μου να σας καθοδηγήσω, ώστε, με τη βοήθειά Μου, να ερμηνεύσετε τις διδασκαλίες 

που σας προσφέρει το Βιβλίο της Ζωής και να κατανοήσετε κάτι από το μέλλον που περιμένει την 

ανθρωπότητα. 

61 Μη φοβάστε βασιλιάδες ή άρχοντες, ούτε κανέναν που επιδεικνύει οποιονδήποτε τίτλο ή 

δύναμη, γιατί τίποτα δεν θα μπορέσει να αντιταχθεί σε αυτό που έχει αποφασιστεί από τον Πατέρα. 

62 Έκανα γνωστό το Φως Μου, μεταμορφωμένο στο Λόγο που λίγοι έχετε ακούσει και που μέσα 

από τα γραπτά και τις μαρτυρίες θα γνωρίσουν όλοι. 

63 Σας είπα ότι είμαι ο μεγάλος πολεμιστής, του οποίου το σπαθί έρχεται με την πρόθεση να 

πολεμήσει- αλλά καταλάβετε ότι δεν προκαλώ πολέμους μεταξύ των ανθρώπων, όπως αυτούς που 

έχετε πάντα- ο δικός μου πόλεμος είναι αυτός των ιδεών, των πεποιθήσεων στις οποίες λάμπουν η 

αλήθεια, η αγάπη, η λογική, η δικαιοσύνη και η αληθινή σοφία. 

64 Αλλά όταν ο αγώνας είναι στο πιο σκληρό του σημείο και ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει 

ότι αυτά τα μηνύματα είναι θεϊκές εμπνεύσεις, σπίθες της αγάπης του Θεού που μόνο ειρήνη φέρνουν 

μεταξύ των 

Αν αναζητάτε τη Διδασκαλία Μου στους ανθρώπους, αυτός θα νιώσει την ανάγκη να την εφαρμόσει 

στην πράξη, να τη διδάξει σε όλους όσοι δεν τη γνωρίζουν, και τότε θα αναλάβει τη Διδασκαλία Μου για 

να εξαλείψει το κακό που σας προκάλεσε η ανυπακοή σας. 

65 Πάνω σε αυτά που μαθαίνετε και ερευνάτε από τον γραπτό λόγο, θα χύσω την έμπνευσή Μου, 

ώστε να μπορέσετε να επεκτείνετε τις οδηγίες που δίνετε στους αδελφούς σας. 

66 Όταν αρχίσουν να εμφανίζονται μεταξύ των ανθρώπων εκείνοι που, με ψυχραιμία μπροστά στην 

προσβολή, αγαπούν και συγχωρούν αυτόν που τους προσέβαλε και με αγάπη ευλογούν τον Θεό επειδή 

τους μεταμόρφωσε με τις τέλειες διδασκαλίες Του σε ζωντανά παραδείγματα όπως ο Ιησούς, τότε θα 

είστε στην αρχή της βασιλείας του Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 22  
1 Αυτή είναι μια εποχή μεγάλου φωτός για τον λαό του Ισραήλ, κατά την οποία αφυπνίζω τα 

πνεύματα των διαφορετικών κατοικιών στα διαφορετικά γήινα μονοπάτια τους, έτσι ώστε όλα τα 

παιδιά Μου να έρθουν σε Μένα γεμάτα κατανόηση και αγάπη για να λάβουν την κληρονομιά τους. 

2 Πρόκειται να επιλέξω ανάμεσα στην ανθρωπότητα άνδρες, γυναίκες, γέροντες και παιδιά, στους 

οποίους έχουν βρει καταφύγιο τα πνεύματα του Ισραήλ, οι οποίοι είναι οι πρωτότοκοι της Θεότητάς 

Μου, υπεύθυνοι για τις αποκαλύψεις Μου. 

3 Στις Τρεις Εποχές ένωσα και συγκέντρωσα τον λαό Μου, και σε αυτή την Τρίτη Εποχή το πνεύμα 

σας αιφνιδιάστηκε από την παρουσία Μου και τον λόγο Μου μέσω της μεσολάβησης του ανθρώπινου 

νου, επειδή δεν πιστεύατε ότι ο Χριστός, ο Θείος Λόγος, θα επικοινωνούσε μαζί σας με αυτή τη μορφή. 

Παρόλο που σας είχα ανακοινώσει την επιστροφή Μου ως το Άγιο Πνεύμα μέσω των προφητών, δεν 

παρακολουθήσατε περιμένοντας τον ερχομό Μου, και τώρα που έχετε την εκδήλωσή Μου ανάμεσά 

σας, δεν Με αναγνωρίσατε εξαιτίας της έλλειψης πνευματοποίησης, της έρευνας στις θείες 

διδασκαλίες. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβετε ότι με όποια μορφή κι αν σας εκδηλωθώ, θα είμαι πάντα η 

Θεία ουσία, η παρουσία και η δύναμη, η αλήθεια και η αγάπη. 

4 Γιατί, λοιπόν, Με αμφισβητήσατε τις τρεις φορές που έγινα γνωστός ανάμεσά σας; Μήπως σας 

έκρυψα τα σημεία και τον χρόνο του ερχομού Μου, για να μπερδευτεί η ανθρωπότητα; - Όχι, αληθινά! 

Εσείς που αμφιβάλλετε για την Παρουσία Μου, σιωπήστε, σφραγίστε τα χείλη σας, ακούστε Με 

αδιάκοπα μέχρι να ομολογήσετε ότι Εγώ, ο Κύριός σας, είμαι αυτός που ήρθα να γίνω γνωστός μέσω 

του ανθρώπινου νου. Αν γνωστοποιώ τον εαυτό Μου μέσω της μεσολάβησης ανδρών και γυναικών των 

οποίων οι ατέλειες και οι αδυναμίες είναι παρόμοιες με τις δικές σας, είναι επειδή αναζήτησα μέσω 

ποιου θα μπορούσα να γνωστοποιήσω τον εαυτό Μου και δεν βρήκα μια αγνή και καθαρή καρδιά για 

να αποκαλύψω τον εαυτό Μου σε όλη Μου τη δόξα. 

5 Έχω ψάξει ανάμεσα στα παιδιά και βλέπω ότι το πνεύμα τους, παρόλο που η σάρκα είναι αθώα, 

κουβαλάει μαζί του μια αλυσίδα από ελαττώματα που έχει υιοθετήσει στο παρελθόν, και έχει ξεχάσει 

ότι έγινε ξανά άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη μόνο και μόνο για να εξαγνιστεί μέσω ενός νέου 

περιβλήματος σώματος. Έψαξα για μια καθαρή καρδιά ανάμεσα στους νέους, και είδα ότι ο νέος έχει 

κηλιδωθεί και φέρει αδυναμίες στο πνεύμα του- και στην παρθένα βρίσκεται ο σπόρος του πειρασμού. 

Μεταξύ των αρχαίων βλέπω μόνο όντα εξαντλημένα και μπερδεμένα από τις εναλλαγές της ζωής. Στους 

επιστήμονες υπάρχει υλισμός και αλαζονεία, γιατί αφού τους έδειξα τα μυστικά της φύσης, ένιωσαν 

σπουδαίοι και θέλησαν να γίνουν θεοί σε αυτόν τον κόσμο. Και μεταξύ εκείνων που αποκαλούν τους 

εαυτούς τους υπηρέτες της Θεότητάς Μου, ανακαλύπτω μόνο τον υποκριτή και τον Φαρισαίο* της 

Τρίτης Εποχής. 

Γι' αυτό, σας λέω: Ανάμεσα στους αμαρτωλούς, έχω επιλέξει εκείνους που έχω ονομάσει "φορείς 

φωνής", οι οποίοι είναι σαν εσάς και οι οποίοι, μέσω αυτού του δώρου που έλαβαν από Μένα, 

αφαιρούν την ενοχή τους και σώζουν τον εαυτό τους. Τη στιγμή που η ακτίνα Μου κατεβαίνει για να 

τους φωτίσει, αφαιρώ τον λεκέ και δέχομαι την ανύψωσή τους. Όταν είναι έτσι προετοιμασμένοι, 

μπαίνω σε επικοινωνία μαζί σας μέσω της μεσολάβησής τους- και οι πνευματικοί Μου υπηρέτες, στους 

οποίους έχουν ανατεθεί να παρακολουθούν τα βήματά τους, τους κάνουν δεκτικούς και άξιους. 
* Βλέπε σημείωση 5 στο παράρτημα 

6 Θα μπορούσα να εκδηλωθώ ορατά ή να κάνω τη φωνή Μου να ακουστεί, όπως την ακούσατε 

στην Πρώτη Εποχή στο Όρος Σινά- αλλά τι αξίες πίστης θα αποκτούσατε μαζί Μου με αυτή τη μορφή; - 

Καμία- διότι η αρετή της πίστης είναι ένα σκαλοπάτι στη σκάλα της ανάπτυξής σας. Αλλά γι' αυτό το 

λόγο δεν κρύβομαι, και αν κάνω τον εαυτό μου γνωστό μέσω της μεσολάβησης του ανθρώπου, είναι 

επειδή σας αγαπώ και σας διδάσκω ένα ανώτερο μάθημα, και θέλω να Με γνωρίσετε από την 

τελειότητά του. 

7 Στο πνεύμα του ανθρώπου, που είναι το αριστούργημά Μου, έχω τοποθετήσει το Θεϊκό Μου 

φως. Τον φρόντισα με άπειρη αγάπη, όπως ο κηπουρός φροντίζει ένα κακομαθημένο φυτό του κήπου 
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του. Σας τοποθέτησα σε αυτό το περιβάλλον όπου δεν σας λείπει τίποτα για τη ζωή, για να με γνωρίσετε 

και να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Έχω δώσει στο πνεύμα σας την εξουσία να αισθάνεται τη ζωή του 

επέκεινα και στο σώμα σας τις αισθήσεις, ώστε να αναζωογονηθείτε και να τελειοποιηθείτε. Σας έδωσα 

αυτόν τον κόσμο για να αρχίσετε να κάνετε τα πρώτα σας βήματα σ' αυτόν, και μ' αυτόν τον τρόπο 

προόδου και τελειότητας να βιώσετε την τελειότητα του Νόμου Μου, ώστε κατά τη διάρκεια της ζωής 

σας να Με γνωρίσετε και να Με αγαπάτε όλο και περισσότερο και να Με φτάσετε μέσω των προσόντων 

σας. 

8 Σας έδωσα το δώρο της ελεύθερης βούλησης και σας προίκισα με συνείδηση. Το πρώτο για να 

μπορείτε να αναπτύσσεστε ελεύθερα μέσα στο πλαίσιο των νόμων Μου και το δεύτερο για να ξέρετε να 

ξεχωρίζετε το καλό από το κακό, ώστε να σας λέει ως τέλειος κριτής πότε εκπληρώνετε ή παραβιάζετε 

το νόμο Μου. 

9 Η συνείδηση είναι φως από το Θείο Πνεύμα Μου που δεν σας εγκαταλείπει σε καμία στιγμή. 

10 Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, είμαι η ειρήνη και η ευτυχία, η αιώνια υπόσχεση ότι θα 

είστε μαζί Μου, και επίσης η εκπλήρωση όλων των λόγων Μου. 

11 Αν αισθάνεστε δυσπιστία για τη ζωή, αν νομίζετε ότι είστε ανίκανοι για τον αγώνα, 

προσευχηθείτε, ενωθείτε μαζί Μου και παραμείνετε στο μονοπάτι της ειρήνης που η αγάπη Μου σας 

κάνει να αναγνωρίσετε. Αποκαταστήστε τα λάθη σας, ανανεωθείτε και συγχωρήστε αυτόν που σας 

προσβάλλει. Παραδοθείτε στις δοκιμασίες και θα νιώσετε τη δύναμή Μου και την ειρήνη Μου, παρά τις 

αντιξοότητες της ζωής. 

12 Ο Δάσκαλος σπεύδει να σας διδάξει και να αφήσει τη σοφία Του να ξεχειλίσει στο μυαλό και την 

καρδιά σας, γιατί μόνο για λίγο καιρό θα σας μιλήσω με αυτή τη μορφή. Θα σας αφήσω τον Λόγο Μου 

ως κληρονομιά, για να τον φυλάτε με ζήλο. Είναι η αλήθεια, και αν την κάνετε γνωστή στους αδελφούς 

σας, στην αρχική της καθαρότητα και με τα καλά σας έργα, θα έχετε εκπληρώσει την πνευματική σας 

αποστολή. 

13 Εκείνοι που θα Μου πουν τη στιγμή της αναχώρησης Μου, "Κύριε, μας αποχωρίζεσαι και μας 

αφήνεις ορφανούς", αυτοί θα είναι εκείνοι που ήταν κουφοί και τυφλοί στις ανακοινώσεις Μου και δεν 

ήθελαν να καταλάβουν τη διδασκαλία Μου. 

14 Εδώ και πολύ καιρό βλέπω φανατισμό και ειδωλολατρία στη λατρεία σας. Φέρνετε σε αυτούς 

τους οίκους προσευχής υλικές προσφορές που δεν φτάνουν σε Μένα- γι' αυτό σας ζήτησα να 

μελετήσετε τον λόγο Μου, ώστε να αναπτυχθεί το πνεύμα σας. Γιατί ο χρόνος της προετοιμασίας φτάνει 

στο τέλος του και πρέπει να κάνετε ένα βήμα μπροστά στην κατανόηση των διδασκαλιών Μου. 

15 Οι αμύητοι γίνονται "μικρά παιδιά" (στο έργο του Πνεύματος), τα μικρά παιδιά γίνονται μαθητές 

και οι μαθητές γίνονται ζωντανά παραδείγματα ταπεινοφροσύνης, φιλανθρωπίας και σοφίας. Πολλοί 

από αυτούς βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη, αλλά είναι επίσης διασκορπισμένοι μεταξύ των 

επιστημόνων και μεταξύ των θρησκειών και των αιρέσεων. 

16 Μην φαντάζεστε τίποτα από τους καρπούς της επιστήμης σας, γιατί τώρα που έχετε κάνει τόσο 

μεγάλη πρόοδο σε αυτήν, η ανθρωπότητα υποφέρει περισσότερο, υπάρχει η μεγαλύτερη δυστυχία, ο 

συναγερμός, οι ασθένειες και οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι. 

17 Ο άνθρωπος δεν έχει ακόμη ανακαλύψει την αληθινή επιστήμη, αυτή που επιτυγχάνεται με τον 

δρόμο της αγάπης. 

18 Ιδού, πόσο σας έχει τυφλώσει η ματαιοδοξία- κάθε έθνος επιθυμεί να έχει τους μεγαλύτερους 

λόγιους της γης. Αλήθεια σας λέω, οι μελετητές δεν έχουν διεισδύσει βαθιά στα μυστήρια του Κυρίου. 

Μπορώ να σας πω ότι η γνώση που έχει ο άνθρωπος για τη ζωή είναι ακόμη επιφανειακή. 

19 Πλησιάζει ο καιρός που οι πνευματικές αποκαλύψεις θα αποκαλύψουν το φωτεινό μονοπάτι 

στους ανθρώπους, ώστε να γνωρίσουν τα μυστικά που είναι κρυμμένα στους κόλπους της δημιουργίας. 

Το φως του Πνεύματός Μου θα σας αποκαλύψει τον τρόπο για να αποκτήσετε την αληθινή επιστήμη, η 

οποία θα επιτρέψει στον άνθρωπο να αναγνωριστεί από τα πλάσματα που τον περιβάλλουν και από τις 

φυσικές δυνάμεις της δημιουργίας και να κερδίσει την υπακοή, εκπληρώνοντας έτσι το θέλημά Μου να 
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υποτάξει ο άνθρωπος τη γη. Αλλά αυτό θα συμβεί μόνο όταν το πνεύμα του ανθρώπου, φωτισμένο 

μέσω της συνείδησης, επιβάλει τη δύναμη και το φως του στις αδυναμίες της ύλης. 

20 Πώς μπορούν οι δυνάμεις και τα στοιχεία της δημιουργίας να υποταχθούν στη θέληση του 

ανθρώπου, όταν αυτός κινείται από εγωιστικά συναισθήματα, ενώ η φύση καθοδηγείται από τον νόμο 

Μου της αγάπης; 

21 Είναι απαραίτητο για τα ιδανικά της ανθρωπότητας να βαδίσουν σε μονοπάτια δικαιοσύνης, 

καθοδηγούμενα από την αλήθεια μιας τέλειας διδασκαλίας που θα τους αποκαλύψει το νόημα της 

αιώνιας ζωής, και αυτή η διδασκαλία είναι η πνευματική διδασκαλία που δίνεται εδώ, η οποία με την 

πάροδο του χρόνου θα μεταμορφώσει την πνευματική και ανθρώπινη ζωή σας. 

22 Ο άνθρωπος, από μόνος του, είναι ανίκανος να δεχτεί το Λόγο Μου και να αλλάξει τα ήθη, τις 

κλίσεις, τις φιλοδοξίες και τα ιδανικά του- γι' αυτό, επέτρεψα στον πόνο να τον ταρακουνήσει για λίγο. 

Αλλά όταν το ποτήρι θα είναι πιο πικρό για τους ανθρώπους και θα αναγνωρίσουν τα λάθη τους 

ενώπιον του κριτή της συνείδησής τους, θα επικαλεστούν το όνομά Μου, θα Με αναζητήσουν, τα 

χαμένα πρόβατα θα επιστρέψουν στο εμπόδιο της αγάπης Μου και όλα τα παιδιά Μου θα γεμίσουν με 

το φως του Πνεύματός Μου για να ξεκινήσουν έναν νέο τρόπο ζωής. 

23 Δεν ήρθα για να προσδώσω λάθη στα έργα σας στη γη, όχι, σας δείχνω τα λάθη σας επειδή θέλω 

να φτάσετε στην τελειότητα που σας έρχεται μέσω της αιώνιας κληρονομιάς. Το πνεύμα σας δεν θα 

χαθεί, γιατί είναι μια σπίθα θεϊκού φωτός και η εικόνα του Πατέρα και Δημιουργού σας. 

24 Τι θα γινόταν με το πνεύμα σας αν αφιερώνονταν στη δόξα των ανθρώπινων έργων σας και το 

εγκατέλειπα επ' αόριστον στα γήινα πάθη; 

25 Όταν ήρθα σε σένα, ήταν επειδή σε αγαπώ. Αν φαίνεται να σας μιλάω με αυστηρότητα, στον 

λόγο Μου υπάρχει η δικαιοσύνη Μου και η αγάπη Μου. Αν σας αφήνω να μάθετε την αλήθεια Μου, 

ακόμη κι αν μερικές φορές σας προκαλεί πόνο, είναι επειδή θέλω τη σωτηρία σας. 

26 Μην απορρίπτετε το Λόγο Μου, ερευνήστε τον, ώστε στην ουσία του να βρείτε τη διδασκαλία 

που είναι ικανή να επιφέρει το θαύμα της μεταμόρφωσης αυτής της κοιλάδας των δακρύων, που τώρα 

έχει μετατραπεί σε πεδίο αιματηρών μαχών μεταξύ αδελφών, σε κοιλάδα ειρήνης όπου ζει μόνο μια 

οικογένεια, η ανθρωπότητα, εφαρμόζοντας στην πράξη τους δίκαιους, τέλειους και αγαπητικούς νόμους 

που σας έχει δώσει ο Πατέρας σας- γιατί στην εκπλήρωση αυτών θα βρείτε την ευτυχία. 

27 Μόνο λίγους μαθητές είχα σε αυτόν τον κόσμο, και σε ακόμη μικρότερο αριθμό εκείνους που 

ήταν σαν εικόνα του Θείου Δασκάλου. Στην πνευματική κοιλάδα, ωστόσο, έχω πολλούς μαθητές, γιατί 

εκεί κάνει κανείς τη μεγαλύτερη πρόοδο στην κατανόηση των διδασκαλιών Μου. Εκεί είναι που τα 

παιδιά Μου, εκείνα που πεινούν και διψούν για αγάπη, λαμβάνουν από τον Δάσκαλό τους αυτό που η 

ανθρωπότητα τους έχει αρνηθεί. Εκεί, μέσω της αρετής τους, λάμπουν εκείνοι που, λόγω της 

ταπεινότητάς τους, έμειναν απαρατήρητοι στη γη, και εκεί όπου εκείνοι που έλαμψαν σε αυτόν τον 

κόσμο με ψεύτικο φως κλαίνε λυπημένοι και μετανιωμένοι. 

28 Είναι στο Πέρα από αυτό που σας δέχομαι, όπως δεν ελπίζατε στη γη, όταν εξιλεωνόσασταν για 

το σφάλμα σας με δάκρυα, αλλά ευλογώντας Εμένα. Δεν έχει σημασία αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

της ζωής σας είχατε μια στιγμή βίαιης εξέγερσης. Θα λάβω υπόψη μου ότι είχατε ημέρες μεγάλου 

πόνου, και σε αυτές δείξατε παράδοση και ευλογήσατε το Όνομά Μου. Κι εσείς, μέσα στα όρια της 

μικρότητάς σας, έχετε βιώσει κάποιους Γολγοθάδες, έστω κι αν προκλήθηκαν από την ανυπακοή σας. 

29 Ιδού, μέσα από λίγες στιγμές πίστης και αγάπης για τον Θεό, κερδίζετε στιγμές ζωής και χάριτος 

στη συνέχεια. Έτσι, η Αιώνια Αγάπη Μου ανταποδίδει τη βραχύβια αγάπη του ανθρώπου. 

30 Μακάριοι όσοι πέφτουν και ξανασηκώνονται, όσοι κλαίνε και Με ευλογούν, όσοι, πληγωμένοι 

από τους ίδιους τους αδελφούς τους, Με εμπιστεύονται στα βάθη της καρδιάς τους. Αυτοί οι μικροί, 

ταλαιπωρημένοι, χλευασμένοι, αλλά πράοι και γι' αυτό δυνατοί στο πνεύμα, είναι στην πραγματικότητα 

οι μαθητές Μου. 

31 Χαρείτε, γιατί μέσα από αυτές τις διδασκαλίες θα προχωρήσετε στην εξέλιξή σας, ακόμη κι αν 

κάποιοι πιστεύουν το αντίθετο, επειδή καθοδηγούνται από επιπόλαιες κρίσεις. Για αιώνες διαιρεθήκατε 

από θρησκείες και αιρέσεις, γιατί πάντα είχατε την επιθυμία να γνωρίσετε κάτι περισσότερο από ό,τι 
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γνωρίζατε, και η καρδιά σας εξακολουθεί να μαραίνεται από την έλλειψη αγάπης, παρά τις τόσες 

ομολογίες πίστης που είχατε. Σύντομα όμως θα συσπειρωθείτε γύρω από την τέλεια αγάπη που 

απορρέει από το "Βιβλίο της Αληθινής Ζωής", που είναι αυτός ο Λόγος. 

32 Μαραζώνετε από πνευματική δίψα, μαραζώνετε από έλλειψη δροσιάς αγάπης και αγνών 

συναισθημάτων. Αισθάνεστε μοναξιά, και γι' αυτό ήρθα να αποπνεύσω ανάμεσά σας το 

αδιαμφισβήτητο άρωμα της αγάπης Μου, που θα κάνει το πνεύμα σας να ξυπνήσει και να ανθίσει με 

αρετή. 

33 Ακούστε Με, μαθητές, για να ξεριζώσετε τις παλιές πεποιθήσεις από το μυαλό σας. Ο 

χριστιανισμός χωρίζεται σε θρησκείες που δεν αγαπούν η μία την άλλη, που ταπεινώνουν, περιφρονούν 

και απειλούν τους αδελφούς τους με ψευδείς κρίσεις. Σας λέω, είναι χριστιανοί χωρίς αγάπη, επομένως 

δεν είναι χριστιανοί, διότι ο Χριστός είναι αγάπη. 

34 Μερικοί απεικονίζουν τον Ιεχωβά ως έναν γέρο γεμάτο ανθρώπινα ελαττώματα, εκδικητικό, 

σκληρό και πιο τρομερό από τους χειρότερους δικαστές σας στη γη. 

35 Δεν σας το λέω αυτό για να κοροϊδέψετε κάποιον, αλλά για να εξαγνιστεί η αντίληψή σας για τη 

Θεία αγάπη. Δεν ξέρετε τώρα τους τρόπους με τους οποίους Με λατρέψατε στο παρελθόν σας. 

36 Εξασκηθείτε στη σιωπή, η οποία βοηθά το πνεύμα να μπορέσει να βρει τον Θεό του. Αυτή η 

σιωπή είναι σαν πηγή γνώσης, και όλοι όσοι εισέρχονται σε αυτήν γεμίζουν με τη διαύγεια της σοφίας 

Μου. Η σιωπή είναι σαν ένας τόπος κλεισμένος με άφθαρτους τοίχους, στον οποίο μόνο το πνεύμα έχει 

πρόσβαση. Ο άνθρωπος φέρει συνεχώς μέσα του τη γνώση του μυστικού τόπου όπου μπορεί να ενωθεί 

με τον Θεό. 

37 Ο τόπος δεν έχει σημασία πού βρίσκεστε, παντού μπορείτε να συνδεθείτε με τον Κύριό σας, είτε 

βρίσκεστε στην κορυφή ενός βουνού είτε στα βάθη μιας κοιλάδας, στην αναταραχή μιας πόλης, στην 

ηρεμία του σπιτιού ή στη μέση μιας μάχης. Όταν Με αναζητάτε μέσα στο ιερό σας, στη βαθιά σιωπή της 

ανύψωσής σας, οι πύλες του παγκόσμιου και αόρατου ναού θα ανοίξουν αμέσως, ώστε να νιώσετε 

πραγματικά ότι βρίσκεστε στο σπίτι του Πατέρα σας, που είναι παρών σε κάθε πνεύμα. 

38 Όταν ο πόνος των δοκιμασιών σας βαραίνει και τα βάσανα της ζωής καταστρέφουν τα 

συναισθήματά σας, όταν νιώθετε μια θερμή επιθυμία να αποκτήσετε λίγη γαλήνη, αποσυρθείτε στο 

υπνοδωμάτιό σας ή αναζητήστε τη σιωπή, τη μοναξιά των αγρών- εκεί υψώστε το πνεύμα σας, 

καθοδηγούμενοι από τη συνείδηση, και βυθιστείτε. Η σιωπή είναι το βασίλειο του πνεύματος, ένα 

βασίλειο αόρατο στα φυσικά μάτια. 

39 Τη στιγμή που εισέρχεται κανείς στην πνευματική έκσταση, καταφέρνει να ξυπνήσουν οι 

ανώτερες αισθήσεις, να αρχίσει η διαίσθηση, να λάμψει η έμπνευση, να διαφανεί το μέλλον και η 

πνευματική ζωή να αναγνωρίζει ξεκάθαρα το μακρινό και να κάνει εφικτό αυτό που πριν φαινόταν 

ανέφικτο. 

40 Αν θέλετε να εισέλθετε στη σιωπή αυτού του ιερού, αυτού του θησαυροφυλακίου, πρέπει να 

προετοιμάσετε τον δρόμο μόνοι σας, γιατί μόνο με αληθινή αγνότητα θα μπορέσετε να εισέλθετε σε 

αυτό. 

41 Υπάρχουν δώρα και καθήκοντα που περίμεναν την ώρα της ετοιμότητάς σας για να 

εγκατασταθούν στο πνεύμα σας και να σας μεταμορφώσουν σε προφήτες και δασκάλους. 

42 Σε αυτό το θησαυροφυλάκιο βρίσκεται όλο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των όντων, 

υπάρχει το μάννα του Πνεύματος, ο άρτος της αιώνιας ζωής για τον οποίο σας είπα μέσω του Ιησού ότι 

"όποιος φάει από αυτόν δεν θα πεθάνει ποτέ". 

43 Το πνεύμα σας αναζωογονήθηκε ακούγοντας το Λόγο Μου και βρήκε μια ευκαιρία να 

εκπληρώσει το σκοπό του ανάμεσα σε αυτό το έθνος των "εργατών" που αναδεικνύω. 

44 Πόσες φροντίδες ξεχνάτε καθώς αφοσιώνεστε σε αυτό το ευλογημένο έργο της συμβουλευτικής, 

του "χρίσματος" και της παρηγοριάς των αδελφών σας. 

45 Το πνεύμα σας έχει ενισχυθεί και το σώμα σας έχει ανακάμψει- γιατί σας είπα ότι αυτός που 

δίνει ειρήνη και θεραπευτικό βάλσαμο ή ασκεί φιλανθρωπία σε οποιαδήποτε από τις αμέτρητες μορφές 

της, θα δει να πολλαπλασιάζεται μέσα του αυτό που έδωσε. 
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46 Με αυτόν τον τρόπο σας απομακρύνω σταδιακά από τις ψεύτικες απολαύσεις του κόσμου, από 

τα άχρηστα, έτσι ώστε η καρδιά σας να είναι καθαρή και πάντα άξια, ώστε μέσω αυτής η βοηθητική 

Μου αγάπη να φτάσει στους άπορους- έτσι ώστε να μην μολυνθείτε ξανά από την κακία που επικρατεί 

παντού. 

47 Αυτή η εσωτερική και εξωτερική καθαρότητα στους μαθητές Μου είναι απαραίτητη, γιατί μόνο 

τότε θα σας πιστέψουν οι αδελφοί σας όταν ξεκινήσετε να διαδώσετε αυτά τα Καλά Νέα. Μόνο όταν 

έχετε μια υγιή και καθαρή καρδιά θα μπορέσουν να ξεπηδήσουν από αυτήν καλά έργα και από τα χείλη 

σας λόγια φωτός. 

48 Στο μονοπάτι σας θα βρείτε σκοτάδι και σύγχυση, και η μόνη δύναμη και ισχύς που θα έχετε για 

να νικήσετε την απάτη με την αλήθεια θα είναι ακριβώς η ειλικρίνεια των συναισθημάτων σας, η 

καθαρότητα των πράξεών σας. Μην ξεχνάτε: Ακόμα κι αν μπορείτε να προσποιηθείτε στους 

συνανθρώπους σας ότι διακηρύσσετε την αλήθεια χωρίς να την κατέχετε, δεν θα μπορέσετε να Με 

εξαπατήσετε. 

49 η μεταμόρφωσή σας πρέπει να είναι βαθιά και αληθινή, σε τέτοιο βαθμό ώστε να την 

παρατηρήσετε στην πνευματικότητα με την οποία έρχονται στον κόσμο τα παιδιά σας, αυτές οι νέες 

γενιές που αποτελούν υπόσχεση για την ανθρωπότητα: υγιείς άνθρωποι στο σώμα και στο πνεύμα, όχι 

σκλάβοι των πειρασμών ή θύματα των ψεμάτων των αδελφών τους, αλλά όντα ικανά να Με αγαπούν 

με αξιοπρέπεια και να αγαπούν τους συνανθρώπους τους με ειλικρίνεια. Πλησιάζει ο καιρός που οι 

εχθροί της Διδασκαλίας Μου ετοιμάζονται να παρακολουθούν τα βήματά σας, επειδή θέλουν να 

καταστρέψουν τον σπόρο σας- αλλά σας λέω ότι αν τον φυλάξετε ως ιερή κληρονομιά σας, αν 

προσέχετε αυτό που σας έχω εμπιστευτεί, καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να καταστρέψει αυτό που 

σπέρνετε με αγάπη και στο όνομά Μου στις καρδιές των αδελφών σας. 

50 Βάλτε το Λόγο Μου να δουλέψει, κηρύξτε με έργα, μαρτυρήστε με καλά έργα, λόγια και 

σκέψεις, και η μαρτυρία σας θα είναι αντάξια της διδασκαλίας Μου. 

51 Παρακολουθώντας και προσευχόμενοι, θα πρέπει να περιμένετε εκείνους που θα σας 

αναζητήσουν αργά ή γρήγορα. Οι στρατιώτες θα επιστρέψουν από τον πόλεμο με καταθλιπτικές 

καρδιές και λυγμούς- οι άρχοντες θα αναγνωρίσουν τα λάθη τους και θα κλάψουν ανοιχτά για τις 

παραβάσεις τους- και τα πλήθη που διψούν και διψούν για δικαιοσύνη θα αναζητήσουν αυτές τις πηγές 

πνευματικού φωτός, όπου θα μπορούν να πίνουν μέχρι να ικανοποιηθεί η επιθυμία τους για πίστη, για 

ειρήνη και για αγάπη. 

52 Το πνεύμα μου παρακολουθεί κάθε ύπαρξη και δίνω προσοχή ακόμη και στην τελευταία σας 

σκέψη. 

53 Αλήθεια σας λέω, ανακάλυψα εκεί, ανάμεσα σε στρατούς που πολεμούσαν για γήινα ιδανικά 

και φιλόδοξους στόχους, ειρηνόφιλους και καλοπροαίρετους ανθρώπους που είχαν γίνει στρατιώτες με 

τη βία. Αναστεναγμοί ξεφεύγουν από τις καρδιές τους όταν το όνομά Μου περνάει από τα χείλη τους 

και δάκρυα τρέχουν στα μάγουλά τους στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων, γονέων, συζύγων, 

παιδιών ή αδελφών και αδελφών. Τότε το πνεύμα τους πετάει προς Εμένα, χωρίς άλλο ναό από το ιερό 

της πίστης τους, χωρίς άλλο βωμό από αυτόν της αγάπης τους, ούτε με άλλο φως από αυτό της ελπίδας 

τους, ζητώντας συγχώρεση για τις καταστροφές που προκάλεσαν ακούσια με τα όπλα τους. Με 

αναζητούν για να Μου ζητήσουν με όλη τη δύναμη της ύπαρξής τους να τους επιτρέψω να επιστρέψουν 

στην πατρίδα τους, ή αν πρέπει να πέσουν κάτω από το χτύπημα του εχθρού, τουλάχιστον να καλύψω 

με τον μανδύα του ελέους Μου εκείνους που αφήνουν στη γη. 

54 Όλοι όσοι ζητούν τη συγχώρεσή μου με αυτόν τον τρόπο, τους ευλογώ γιατί δεν είναι ένοχοι για 

φόνο- άλλοι είναι οι δολοφόνοι που θα πρέπει να λογοδοτήσουν μπροστά μου για όλα όσα έκαναν με 

τις ζωές των ανθρώπων - όταν έρθει η ώρα της κρίσης τους. 

55 Πολλοί από αυτούς που αγαπούν την ειρήνη αναρωτιούνται γιατί επέτρεψα να οδηγηθούν στα 

πεδία των μαχών και στους τόπους του θανάτου. Σε αυτό σας λέω: Αν το ανθρώπινο μυαλό τους δεν 

είναι σε θέση να κατανοήσει τον λόγο που βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών, το πνεύμα τους γνωρίζει 

ότι εκπληρώνει μια εξιλέωση. 
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56 Γνωρίζω επίσης εκείνους που, ξεχνώντας τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σκέφτονται όλους τους 

λαούς για να κλάψουν από πόνο για την πραγματικότητα του ψεύτικου χριστιανισμού της 

ανθρωπότητας. Με επικαλούνται στις προσευχές τους, στην πνευματική τους περισυλλογή θυμούνται 

ότι υπάρχει η υπόσχεση της επιστροφής Μου και ότι ακόμη και τα σημάδια της επιστροφής Μου έχουν 

προαναγγελθεί και είναι γραμμένα. Κουβαλάνε αυτά τα λόγια στις καρδιές τους, και γι' αυτό Με ρωτούν 

κάθε μέρα πότε θα έρθει ο ερχομός Μου "στην Ανατολή και στη Δύση "*, και παντού αναζητούν τα 

σημάδια χωρίς τα μάτια τους να τα ανακαλύπτουν, και γι' αυτό νιώθουν σύγχυση. 
Αναφορά στη βιβλική υπόσχεση στο Ματθ. 24, 27. Λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με την επιστροφή του 

Χριστού μπορείτε να βρείτε ως εισαγωγή σε αυτό το βιβλίο στο κεφάλαιο: Η επιστροφή του Χριστού στον 

καθρέφτη των βιβλικών υποσχέσεων. 

57 Δεν γνωρίζουν ότι όλα τα σημάδια έχουν ήδη λάβει χώρα και ότι, επομένως, το πνεύμα μου 

αρχίζει να εκδηλώνει τη νέα φάση αποκάλυψής του αυτή τη στιγμή. 

58 Πόσες φορές έχουν ξυπνήσει όταν άκουσαν την πνευματική φωνή Μου και ρώτησαν: Ποιος με 

κάλεσε; χωρίς να καταλάβουν το νόημα του μηνύματός Μου. Σε άλλες περιπτώσεις, το φως της 

διαίσθησης στο μυαλό τους ήταν τόσο καθαρό που πέτυχαν εκπληκτικές πράξεις που τους γέμισαν με 

θαυμασμό. 

59 Το θεραπευτικό βάλσαμο για τους τραυματίες ή τους ετοιμοθάνατους ασθενείς, καθώς και το 

ψωμί ή το νερό, έχουν πραγματοποιηθεί με θαυμαστό τρόπο, και βιώνουν πώς η ειρήνη και η 

εμπιστοσύνη τους ενισχύουν πνευματικά και σωματικά σε στιγμές μεγαλύτερου κινδύνου. 

60 Αυτά τα γεγονότα έκαναν εκείνους που ζουν άγρυπνα και προσευχητικά να αναφωνήσουν 

εσωτερικά: "Κύριε, αυτά τα φανερά σημάδια που μας δίνεις καθημερινά δεν είναι αποδείξεις της 

παρουσίας Σου;". Δεν είναι όλα αυτά απόδειξη ότι αυτή τη στιγμή το Πνεύμα Σου αναζητά το δικό μας, 

για να επικοινωνήσει τον εαυτό Του ως Δάσκαλος με τον μαθητή ή ως Πατέρας με το παιδί;" 

61 Ναι, αγαπημένοι μαθητές, αυτές είναι αποδείξεις ότι το Πνεύμα Μου δονείται πάνω από το δικό 

σας και έτσι εκπληρώνει με νέα μορφή την υπόσχεσή Μου να επιστρέψει στον άνθρωπο. 

62 Τα σημάδια που σας έδειχναν τη νέα Μου εκδήλωση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί- δεν τα 

είδατε, ούτε είχατε νέα γι' αυτά. Σας λέω όμως: Νιώθετε την παρουσία Μου; Αισθάνεστε τον ερχομό της 

νέας εποχής; Τρέφεται η καρδιά σας με την πνευματική προσευχή και το πνεύμα σας αισθάνεται 

ενισχυμένο όταν αφήνεται να οδηγηθεί από το φως της συνείδησης; Αν είναι έτσι, γιατί χρειάζεστε 

υλικά σημάδια για να σας υποδείξουν την παρουσία Μου και να μαρτυρήσουν την εκπλήρωση της 

προφητείας; Αφήστε το στους Φαρισαίους και τους γραμματείς αυτής της εποχής να ερευνήσουν. Οι 

άρχοντες των ιερέων, από φόβο για την Παρουσία Μου, ας ψάξουν το διάστημα και τη γη αναζητώντας 

τα υποσχόμενα σημάδια. Γι' αυτούς δόθηκαν, για τους ανθρώπους της μικρής πίστης, γι' αυτούς που 

καυχώνται για την πνευματικότητα και των οποίων η καρδιά και το μυαλό είναι πιο σκληρά από βράχο. 

Γιατί αυτά ήταν τα σημάδια που η φύση έδινε σαν κέρατα όταν η πνευματική μου εκδήλωση ήταν 

έτοιμη να χύσει το φως της στην ανθρωπότητα. 

63 Σε αυτή τη στιγμή της προσευχής που είναι αφιερωμένη στην κοινωνία με τον Πατέρα, ξεχάστε 

όλες τις ανησυχίες σας, απορρίψτε τους πειρασμούς που θα μπορούσαν να εμποδίσουν το πνεύμα σας 

να εκπληρώσει το Νόμο Μου, ελευθερώστε το από κάθε ανησυχία. Σε αυτές τις μεγαλειώδεις στιγμές, 

αφήστε το Θέλημά σας να γίνει το Θείο Θέλημα- αφεθείτε στην αγάπη του Επουράνιου Πατέρα σας. 

Τότε θα συμβεί ότι, όπως και στη Δεύτερη Εποχή, θα δείτε τα έργα να γίνονται πραγματικότητα, τα 

οποία ονομάζετε θαύματα. 

64 Αν στις προσευχές σας αισθάνεστε να σας διαπερνά η ειρήνη Μου, αυτό θα είναι το σημάδι ότι 

έχετε έρθει σε κοινωνία με τη Θεότητά Μου. Η συνείδηση θα λάμπει σαν λαμπερός ήλιος στο πνεύμα 

σας και θα βλέπετε το φως του Αγίου Πνεύματος στο θυσιαστήριο του ιερού σας. Όλα όσα θα δείτε 

εκείνες τις στιγμές να φωτίζονται από την αγάπη του Θεού. 

65 Τα πέπλα που, λόγω έλλειψης εξοπλισμού, σας εμπόδιζαν να κατανοήσετε το νόημα των 

διδασκαλιών Μου, θα απομακρυνθούν και θα δείτε μέσα στα Αιώνια Άγια των Αγίων, το 

θησαυροφυλάκιο του Κυρίου, που είναι η πηγή της ζωής και από το οποίο απορρέει η αληθινή σοφία. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 23  
1 Μακάριοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν να έχουν ειρήνη με τη συνείδησή τους. Μακάριοι είναι 

εκείνοι που σπέρνουν τους σπόρους της ειρήνης Μου στο δρόμο των συνανθρώπων τους. 

2 Ελάτε σε Μένα κάθε φορά που σας καταβάλλουν τα βάσανα ή η έλλειψη πίστης, γιατί Εγώ είμαι 

το φως και η δύναμη που θα σας επαναφέρει την πνευματική ειρήνη. 

3 Πού θα Με ακούσετε όταν δεν θα εκδηλώνομαι πλέον με αυτή τη μορφή; - Στη συνείδησή σας, 

γιατί μέσω αυτής σας δείχνω τον δρόμο της αγάπης. 

4 Όταν ο κόσμος περνάει μια περίοδο πνευματικής σύγχυσης, όταν ο άνθρωπος δεν κατανοεί τα 

μυστήρια που κρύβει η πνευματική ζωή, ούτε ξέρει πώς να κατανοήσει και να σκεφτεί τον σκοπό της, αν 

και είναι ικανός να το κάνει, τότε η διαύγεια του Λόγου Μου έρχεται να τον φωτίσει. Η ανθρωπότητα 

είναι μάρτυρας του γεγονότος ότι σε αυτές τις στιγμές οι επιστήμονες χρησιμοποιούν όλο το χρόνο και 

τη διάνοιά τους για να ανακαλύψουν στη φύση την απάντηση σε πολλά ερωτήματα και αμφιβολίες που 

τους θέτει η ζωή. Και η φύση ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ανθρώπου, μαρτυρώντας τον Δημιουργό 

της, ο οποίος είναι μια ανεξάντλητη πηγή σοφίας και αγάπης, αλλά και δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά, η 

ελεύθερη βούληση με την οποία έχει προικιστεί ο άνθρωπος δεν τον έχει οδηγήσει να αφυπνιστεί στο 

φως της αγάπης Μου, και το πνεύμα συνεχίζει να σέρνει πίσω του τις αλυσίδες του υλισμού από τις 

οποίες δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί. Είναι σαν οι άνθρωποι να φοβούνται να κάνουν ένα βήμα 

μπροστά στην εξέλιξη, συνηθισμένοι να παραμένουν στις παραδόσεις που τους άφησαν οι πρόγονοί 

τους. Ο άνθρωπος φοβάται να σκεφτεί και να πιστέψει ανεξάρτητα- προτιμά να υποτάσσεται στην 

παράδοση των άλλων, στερώντας έτσι από τον εαυτό του την ελευθερία του να Με γνωρίσει. Γι' αυτό το 

λόγο έζησε οπισθοδρομικά- αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα του φωτός για την ανθρωπότητα, και μαζί του 

ο άνθρωπος αποκτά τη δική του γνώση, αφυπνίζεται, προοδεύει και εκπλήσσεται μπροστά στην 

αλήθεια της διδασκαλίας Μου. 

5 Αν η ανθρωπότητα έχει γίνει μάρτυρας της ανάπτυξης της επιστήμης και έχει δει ανακαλύψεις 

που δεν θα πίστευε πριν, γιατί αντιστέκεται να πιστέψει στην ανάπτυξη του πνεύματος; Γιατί σκληραίνει 

σε κάτι που το σταματά και το καθιστά αδρανές; 

6 Η διδασκαλία Μου και οι αποκαλύψεις Μου αυτή την εποχή βρίσκονται σε αρμονία με την 

ανάπτυξή σας. Ο επιστήμονας ας μη φαντάζεται τίποτα για την υλική του εργασία και την επιστήμη του, 

γιατί σε αυτήν η αποκάλυψή Μου και η βοήθεια των πνευματικών όντων, που σας εμπνέουν από το 

υπερπέραν, ήταν πάντα παρούσα. Ο άνθρωπος είναι μέρος της δημιουργίας- πρέπει να εκπληρώσει ένα 

καθήκον, όπως όλα τα πλάσματα του δημιουργού- αλλά του δόθηκε μια πνευματική φύση, μια 

νοημοσύνη και μια δική του βούληση, έτσι ώστε να επιτύχει την ανάπτυξη και την τελείωση του 

πνεύματος με δική του προσπάθεια, που είναι το ανώτερο που διαθέτει. Μέσω του πνεύματος ο 

άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τον Δημιουργό του, να κατανοήσει τα οφέλη Του και να θαυμάσει τη 

σοφία Του. 

7 Αν, αντί να γίνετε ματαιόδοξοι για τις γήινες γνώσεις σας, κάνατε όλο το έργο Μου δικό σας, δεν 

θα υπήρχαν μυστικά για σας, θα αναγνωρίζατε τους εαυτούς σας ως αδέλφια και θα αγαπούσατε ο ένας 

τον άλλον όπως Εγώ σας αγαπώ: η καλοσύνη, η εξυπηρετικότητα και η αγάπη θα ήταν μέσα σας, και 

επομένως η ενότητα με τον Πατέρα. 

8 Πόσο μικροί είστε όταν θεωρείτε τους εαυτούς σας παντοδύναμους και σπουδαίους και, ως εκ 

τούτου, αρνείστε να ομολογήσετε ότι πάνω από το όριο της δύναμης και της επιστήμης σας βρίσκεται 

Εκείνος που στην πραγματικότητα τα γνωρίζει όλα και είναι ικανός να τα κάνει όλα! Τότε αρκείστε να 

είστε μόνο ύλη και ύλη, και να φαίνεστε ασήμαντοι, επειδή παραμένετε υποταγμένοι μόνο στον νόμο 

της φύσης που διέπει τα θνητά και εφήμερα όντα, τα οποία γεννιούνται, μεγαλώνουν και πεθαίνουν 

χωρίς να αφήνουν ίχνη της πορείας τους. Πότε θα σηκωθείτε από αυτή την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεστε; Πρέπει να προσπαθήσετε να κοιτάξετε πέρα από τον ουρανό που έχετε συλλάβει, ώστε να 

συνειδητοποιήσετε ότι μόνο μέσω της πνευματικής αξίας μπορείτε να έρθετε στον Πατέρα. 



U 23 

157 

9 Μην περιμένετε τους άλλους για να ξεκινήσετε το δρόμο προς Εμένα, ελάτε, στείλτε την 

προσευχή σας, και με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε, και θα μάθετε το έργο που 

πρέπει να επιτελέσετε. Σας καλώ να έρθετε πιο κοντά Μου, αλλά γι' αυτό δεν είναι απαραίτητο να 

εγκαταλείψετε τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα αναψυκτικά της ανθρώπινης ζωής. 

10 Έχετε έρθει στη γη σε μια εποχή που οι άνθρωποι ζουν κάτω από την κυριαρχία της ανθρώπινης 

επιστήμης, και όμως αυτή τη στιγμή θα ξεδιπλώσετε τα πνευματικά σας χαρίσματα: θα θεραπεύετε 

τους αρρώστους, θα προφητεύετε και θα φτάσετε σε μεγαλύτερο ύψος στην πνευματική σας ανάπτυξη. 

11 Το φως που φωτίζει το εσωτερικό σας σας βοηθά να προβλέψετε αυτό που πρέπει να έρθει, 

αλλά πρέπει να προετοιμαστείτε για να ανθίσει αυτό το δώρο. Τίποτα δεν πρέπει να μένει ακίνητο, όλα 

πρέπει να κινούνται σε αρμονία με τη Δημιουργία. 

12 Δεν σας δίνω τις διδασκαλίες Μου απλώς ως ηθικό χαλινάρι για την υλική σας φύση- μάλλον, με 

αυτές μπορείτε να ανεβείτε στα μεγαλύτερα ύψη της πνευματικής σας τελειότητας. 

13 Δεν ιδρύω μια νέα θρησκεία ανάμεσά σας, αυτό το Δόγμα δεν αρνείται τις υπάρχουσες 

θρησκείες, όταν βασίζονται στην αλήθεια Μου. Αυτό είναι ένα μήνυμα Θεϊκής αγάπης για όλους, ένα 

κάλεσμα προς όλους τους κοινωνικούς θεσμούς. Όποιος κατανοεί τη Θεία πρόθεση και εκπληρώνει τις 

εντολές Μου, θα αισθάνεται ότι οδηγείται στην πρόοδο και στην ανώτερη ανάπτυξη του πνεύματός του. 

Όσο ο άνθρωπος δεν κατανοεί την πνευματοποίηση που πρέπει να έχει στη ζωή του, η ειρήνη δεν θα 

γίνει πραγματικότητα στον κόσμο για πολύ καιρό. Από την άλλη πλευρά, εκείνος που εκπληρώνει τον 

Νόμο Μου της αγάπης δεν θα φοβάται ούτε τον θάνατο ούτε την κρίση που περιμένει το πνεύμα του. 

Να ξέρετε ότι ο Πατέρας σας δεν σας κρίνει όταν έρθει ο θάνατος, αλλά η κρίση αυτή αρχίζει μόλις 

συνειδητοποιήσετε τα έργα σας και νιώσετε το κάλεσμα της συνείδησής σας. Η κρίση μου είναι πάντα 

επάνω σας. Σε κάθε βήμα, είτε στην ανθρώπινη ζωή είτε στην πνευματική σας ζωή, υπόκειστε στην 

κρίση Μου- αλλά εδώ στον κόσμο, στο κέλυφος του σώματος, το πνεύμα γίνεται αναίσθητο και κουφό 

στις εκκλήσεις της συνείδησης. 

14 Σας κρίνω για να σας βοηθήσω να ανοίξετε τα μάτια σας στο φως, να σας ελευθερώσω από την 

αμαρτία και να σας λυτρώσω από τον πόνο. 

15 Στην κρίση Μου δεν υπολογίζω ποτέ τις προσβολές που μπορεί να Μου έχετε κάνει, γιατί στην 

κρίση Μου δεν εμφανίζεται ποτέ μνησικακία, εκδίκηση, ούτε καν τιμωρία. 

16 Όταν ο πόνος μπαίνει στην καρδιά σας και σας χτυπάει στο πιο ευαίσθητο σημείο, είναι για να 

σας υποδείξει κάποιο λάθος που διαπράττετε, να σας κάνει να καταλάβετε τη διδασκαλία Μου και να 

σας δώσει ένα νέο και σοφό μάθημα. Στο βάθος κάθε μιας από αυτές τις δοκιμασίες, η αγάπη Μου 

είναι πάντα παρούσα. 

17 Σε ορισμένες περιπτώσεις σας επέτρεψα να καταλάβετε την αιτία μιας δίκης, ενώ σε άλλες δεν 

μπορείτε να βρείτε το νόημα αυτής της προειδοποίησης της δικαιοσύνης Μου, και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι στο έργο του Πατέρα και στη ζωή του πνεύματός σας υπάρχουν βαθιά μυστήρια που ο 

ανθρώπινος νους δεν είναι σε θέση να διαλευκάνει. 

18 Σας δίνω αυτές τις διδασκαλίες για να μην περιμένετε να έρθει ο θάνατος για να αρχίσετε να 

πληρώνετε το χρέος σας, αλλά για να εκμεταλλευτείτε τις δοκιμασίες που σας παρουσιάζει η ζωή σας, 

γνωρίζοντας ότι από την αγάπη, την υπομονή και την ανύψωση με την οποία τις δέχεστε και τις 

υπομένετε, θα εξαρτηθεί αν το πνεύμα σας θα φτάσει μπροστά στα κατώφλια της αιώνιας ζωής, 

απαλλαγμένο από το βάρος των αμαρτιών και των ατελειών που κουβαλούσε κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του στον κόσμο. 

19 Μακριά είναι η εποχή που σας είπαν: "Με το πήχη με τον οποίο μετράς, θα μετρηθείς". Πόσο 

συχνά έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο νόμος για να εκδικηθεί εδώ στη γη και να παραμερίσει κάθε έννοια 

φιλανθρωπίας! 

20 τώρα σας λέω ότι έχω πιάσει στα χέρια μου αυτό το κύτταρο της δικαιοσύνης και θα σας 

μετρήσω με αυτό ανάλογα με το πώς μετρήσατε, αν και πρέπει να προσθέσω ως εξήγηση ότι σε κάθε 

κρίση Μου θα είναι παρών ο Πατέρας που σας αγαπάει πολύ και ο Σωτήρας που ήρθε για τη σωτηρία 

σας. 
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21 Ο άνθρωπος είναι αυτός που κρίνει με τα έργα του, τρομερές κρίσεις κατά καιρούς, και ο Κύριός 

σας είναι αυτός που σας παρέχει βοήθεια για να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντέξετε 

την εξιλέωσή σας. 

22 Αλήθεια σας λέω, αν θέλετε να αποφύγετε μια πολύ οδυνηρή εξιλέωση, μετανοήστε εγκαίρως 

και δώστε μια νέα κατεύθυνση στη ζωή σας μέσα από μια ειλικρινή ανανέωση με έργα αγάπης και 

ελέους προς τους αδελφούς σας. 

23 Καταλάβετε ότι Εγώ είμαι η σωτήρια πύλη, η πύλη που δεν θα κλείσει ποτέ σε όσους Με 

αναζητούν με αληθινή πίστη. 

24 Αν θέλετε αποδείξεις για την αλήθεια των διδασκαλιών Μου, σας λέω ότι έχετε μπροστά στα 

μάτια σας τις αποδείξεις που Μου ζητάτε για να Με ακολουθήσετε. Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις; - Η 

ανανέωση αυτών των ανδρών και γυναικών που Με υπηρετούν σήμερα ως "εργάτες στα χωράφια Μου. 

25 Το "έργο της ημέρας" είναι περιστασιακά χρονοβόρο και επίπονο, αλλά ποτέ δεν είναι αδύνατο 

να ολοκληρωθεί. Λεπτό και δύσκολο είναι το έργο του πνευματιστή μαθητή, αλλά δεν είναι αδύνατο να 

το επιτύχει, γι' αυτό και λέω σε όλους εσάς που είστε αναποφάσιστοι ότι αν έχετε αμφιβολίες για το αν 

μπορείτε να το επιτύχετε αυτό, είναι επειδή έχετε μικρή πίστη. 

26 Προσφέρω τα πεδία της αγάπης Μου σε όλους όσοι θέλουν να κερδίσουν αξία υπηρετώντας 

τους αδελφούς τους. Εκείνοι που το κατάλαβαν με αυτόν τον τρόπο Με πλησίασαν βιαστικά για να Μου 

ζητήσουν μια ευκαιρία να εργαστούν στα ευλογημένα χωράφια Μου, όπου ο σπόρος είναι 

φιλανθρωπία. 

27 Εδώ τα προτερήματα πρέπει να είναι αληθινά, ώστε να μπορούν να καταγραφούν από Μένα 

υπέρ αυτού που τα εκτελεί. Οι εμφανίσεις στους άλλους δεν έχουν καμία αξία για Μένα- γι' αυτό, οι 

εργάτες Μου μαθαίνουν να εργάζονται σιωπηλά, να είναι ταπεινοί και ειλικρινείς, να απεχθάνονται τη 

ματαιοδοξία και να μην κάνουν ποτέ γνωστή τη φιλανθρωπία. 

28 Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ιστορία του καθενός από αυτούς τους εργάτες που την 

υπηρετούν μέρα με τη μέρα- δεν γνωρίζουν τις προσπάθειες, τις θυσίες και τις απαρνήσεις που έπρεπε 

να κάνουν οι υπηρέτες Μου για να γίνουν άξιοι να αποκαλούνται μαθητές Μου. 

29 Πολλοί από αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες που φέρνουν τόση χαρά στις καρδιές σας με τα 

πνευματικά τους χαρίσματα, που σας κάνουν να αισθάνεστε το βάλσαμό Μου και σας επιστρέφουν την 

ειρήνη με τα λόγια τους, κουβαλούν στις καρδιές τους μια κρυφή θλίψη που μόνο το βλέμμα Μου 

βλέπει. 

30 Πόσοι από αυτούς έχουν παρεξηγηθεί και ακόμη και αποκηρυχτεί από τους αγαπημένους τους 

συγγενείς επειδή πήραν αυτό το μονοπάτι! Και αυτοί τους πληγώνουν, τους συκοφαντούν και τους 

απειλούν- ωστόσο συνεχίζουν να εκπληρώνουν το έργο τους με αγάπη, παρόλο που νιώθουν τα 

μαστιγωτικά χτυπήματα και τις πέτρες που πετούν οι οργισμένοι άνθρωποι, καθώς πορεύονται, όπως ο 

Δάσκαλός τους, κάτω από το βάρος του σταυρού τους. 

31 Βλέπω ότι θέλετε να μάθετε γιατί κάποιοι από αυτούς απέχουν από τη συνέχιση αυτού του 

έργου. Σε απάντηση, σας λέω ότι δεν είναι επειδή δεν σήκωσαν το βάρος του σταυρού τους, αλλά 

επειδή ο κόσμος τους έβαλε σε πειρασμό και υπέκυψαν στον πειρασμό- γιατί αυτός που παίρνει τον 

σταυρό της αγάπης στους ώμους του δεν τον σηκώνει στην πραγματικότητα. Αντίθετα, είναι ο σταυρός 

που τον στηρίζει, διότι κάθε βήμα του "εργάτη" συνοδεύεται πάντα από μια εσωτερική αίσθηση 

άπειρης ειρήνης. Αλλά δεν θα πρέπει να συμπεριφέρεστε αχάριστα απέναντί τους, επειδή ξέρετε ότι η 

ειρήνη Μου βρίσκεται σε εκείνους που Με ακολουθούν- γιατί είναι άνθρωποι όπως κι εσείς. Επειδή 

τους βλέπετε χαμογελαστούς και ήρεμους, δεν θέλετε να ξέρετε τίποτα από όσα υποφέρουν για να 

είναι χρήσιμοι και να σας υπηρετούν. 

32 Ποιος ήξερε πώς να ανταποδώσει με αγάπη και φιλανθρωπία εκείνους που συχνά σταματούν 

προσωρινά την εργασία τους για να υποδεχθούν όσους έχουν ανάγκη από ειρήνη και υγεία; Πότε 

σπεύσατε στην κούνια του βρέφους που έπρεπε να μείνει μόνο του επειδή η μητέρα του είναι 

"εργάτρια" που έπρεπε να εκπληρώσει το καθήκον της ανάμεσα στους πάσχοντες; - Αλήθεια σας λέω, 
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όπως ακριβώς σας κάλεσα να μάθετε να λαμβάνετε, έτσι απαιτώ και από εσάς να μάθετε να 

ανταποδίδετε με αγάπη την ανιδιοτελή βοήθεια των αδελφών σας. 

33 Πόσο συχνά δείχνετε τη δυσαρέσκειά σας και τους καταδικάζετε ως "κακούς εργαζόμενους" 

επειδή αργούν; Δείχνετε απαιτητικοί όταν παρατηρείτε ένα σφάλμα σε αυτούς, επειδή γνωρίζετε ότι 

έχουν ένα καθήκον να εκπληρώσουν. 

34 Ω, πλήθη ανθρώπων! αντί να δέχεστε με ταπεινότητα το ψωμί που σας δίνεται, το 

καταβροχθίζετε μαζί με το χέρι που απλώθηκε για να σας προσφέρει τροφή! 

35 Τι γνωρίζετε για τους αγώνες που υπομένουν οι εκλεκτοί Μου για να διατηρηθούν αγνοί και να 

σας υπηρετήσουν; Τι γνωρίζετε για τις δοκιμασίες από τις οποίες πλήττονται για να τους κρατάτε σε 

εγρήγορση; Ωστόσο, εξακολουθείτε να τους θεωρείτε αδύναμους και να διαδίδετε ότι ο πειρασμός τους 

έχει νικήσει, χωρίς να καταλαβαίνετε ότι είναι το βάρος που εσείς οι ίδιοι έχετε αφήσει μέσα τους, 

αφού αρνείστε να αναλάβετε το μέρος της ευθύνης που ανήκει στον καθένα στο Έργο Μου. 

36 Πόσο γρήγορα ξεχνάτε τα πολλά πράγματα που έχετε λάβει μέσω αυτών! Ωστόσο, στις καρδιές 

σας ηρεμείτε με το σκεπτικό ότι δεν σας έχουν δώσει τίποτα- αλλά αληθινά σας λέω, μέχρι να αγαπάτε 

ο ένας τον άλλον, είναι ψέμα ότι Με αγαπάτε. 

37 Οι λεγεώνες των πνευματικών όντων που παρακολουθούν αόρατα με τα υλικά σας μάτια τη 

διακήρυξη του Λόγου Μου είναι εκείνοι που δίνουν την αληθινή ερμηνεία των διδασκαλιών Μου. Για να 

ξέρετε ποιες είναι οι εντολές που έχω δώσει σε κάθε πνεύμα και με ποια μορφή τις εκτελεί, τους 

απευθύνομαι περιστασιακά μέσω του φωνητικού φορέα μέσω του οποίου σας δίνω τις οδηγίες Μου. 

Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο γι' αυτούς να τους μιλάω μέσω ανθρώπινων διαμεσολαβητών; - Όχι, 

άνθρωποι, μόλις σας είπα ότι το κάνω μόνο για να νιώσετε την παρουσία τους και να ακούσετε τις 

οδηγίες που τους δίνω. 
* Αυτό που εννοείται είναι το πνεύμα-φύλακας κάθε ανθρώπινου όντος. Πρόκειται για προηγμένα φωτεινά 

πνεύματα που εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού, κάνοντας σε εμάς -τους ενσαρκωμένους ακόμη αδελφούς 

τους- χάρες, εμπνέοντάς μας και προτρέποντάς μας στην πνευματοποίηση. 

38 Η λεγεώνα των πνευμάτων που έχω ορίσει να σας συνοδεύουν και να σας βοηθούν στο ταξίδι 

σας μέσα στη ζωή είναι πολύ μεγάλη, τόσο μεγάλη που δεν μπορείτε να τη φανταστείτε. Ανάμεσά τους 

επικρατεί απόλυτη ομοφωνία. Το φως που λάμπει μέσα τους είναι εκείνο της σοφίας και της αγάπης, 

γιατί το ιδανικό στο οποίο είναι αφιερωμένοι είναι να κάνουν καλό στην ανθρωπότητα, ενώ η 

μεγαλύτερη επιθυμία τους είναι να οδηγήσουν τους αδελφούς τους στην κορυφή της 

πνευματοποίησης. 

39 Πόσο όμορφη είναι η αποστολή που επιτελούν και πόσο δυσκολεύετε το έργο τους! Δεν 

μπορείτε να πείτε ότι η έλλειψη συνεργασίας με τους πνευματικούς σας αδελφούς οφείλεται σε άγνοια, 

αφού έχετε ακούσει τις εντολές που τους δίνω μέσω των φωνοφόρων Μου, ώστε να γνωρίζετε την 

αποστολή τους της αγάπης και της φιλανθρωπίας και να φροντίζετε να τους βοηθήσετε να την 

εκπληρώσουν. 

40 Δεν είστε ακόμη σε θέση να συμφωνήσετε πλήρως με αυτόν τον κόσμο των αδελφών του φωτός, 

ούτε ξέρετε πώς να εναρμονιστείτε μαζί τους. Γιατί, εξαιτίας της έλλειψης πνευματικότητας, η οποία δεν 

επιτρέπει στις αισθήσεις σας να αντιληφθούν όλα τα καλέσματα, τις προειδοποιήσεις και τις εμπνεύσεις 

με τις οποίες θέλουν να καθοδηγήσουν τα βήματά σας στη γη. 

41 Συχνά συγχέετε την πνευματοποίηση με τα υλικά έθιμα, τα οποία αντί να σας φέρνουν πιο κοντά 

σε αυτά (τα πνευματικά όντα), σας απομακρύνουν από αυτά. Νομίζετε ότι όταν τα επικαλείστε, είναι 

πιο αποτελεσματικό να τα αποκαλείτε με κάποιο όνομα παρά να τα προσελκύετε με μια προσευχή. 

Πιστεύετε ότι θα ήσασταν καλύτερα προετοιμασμένοι αν τους επικαλεστείτε ανάβοντας ένα κερί ή 

προσευχόμενοι με δυνατή φωνή, και κάνετε λάθος. 

42 Πράγματι σπεύδουν στο κάλεσμά σας- ερμηνεύουν τις επιθυμίες σας και αφήνουν να σας δοθεί 

η βοήθειά τους επειδή το έργο τους εμπνέεται από την ενεργό αγάπη του πλησίον- αλλά δεν έχετε 

φτάσει σε αυτή τη βοήθεια μέσω της πνευματοποίησής σας, διότι τότε θα ήσασταν ακόμη σε αρμονία 
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με τους φύλακες αγγέλους σας και θα είχατε σχηματίσει μαζί τους τον λαό του Θεού που ξέρει πώς να 

εκπληρώσει την εντολή μου, η οποία σας λέει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

43 Αλήθεια σας λέω, όσο πιο καθαρές είναι οι σκέψεις σας και όσο πιο απλές και καθαρές είναι οι 

πράξεις σας, τόσο πιο καθαρά θα αντιλαμβάνεστε την παρουσία και την επιρροή του πνευματικού 

κόσμου στη ζωή σας και τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα θαύματα που θα λαμβάνετε από αυτόν. 

44 Μη νομίζετε ότι αυτοί οι αδελφοί σας μπορούν να ανακατευτούν με τα ακάθαρτα έργα σας ή να 

συμμετάσχουν στα κακά σας σχέδια ή να γίνουν γνωστοί μέσω της μεσολάβησής σας, αν δεν είστε 

δεόντως προετοιμασμένοι να τους δεχτείτε. 

45 Για να αποκτήσετε την πνευματικότητα, αγαπητοί άνθρωποι, πρέπει να προσεύχεστε και να 

έχετε πίστη. 

46 Η προσευχή και η πίστη θα επιτελέσουν το θαύμα να βάζουν ψωμί στο τραπέζι σας μέρα με τη 

μέρα, όπως ακριβώς η πίστη του Ισραήλ ανταμείφθηκε με το μάννα στην Πρώτη Εποχή. 

47 Αν τα άλλα έθνη σας κλέβουν το ψωμί σας, θα τους συγχωρήσετε, για να σας συγχωρήσω όλους. 

48 Αν φτάσουμε στο σημείο να σας διώξουν από το σπίτι σας, θα πάτε στο βουνό, το οποίο θα σας 

δεχτεί στους κόλπους του, για να βρείτε καταφύγιο μέχρι να τελειώσει η δοκιμασία. 

49 Ακριβώς όπως στον Πρώτο Χρόνο η πίστη του λαού ενισχύθηκε από τις μεγάλες δοκιμασίες που 

έζησε στην έρημο, έτσι και σε αυτόν τον καιρό θα δοκιμαστούν πολλές φορές, ώστε το μυαλό τους να 

αποκτήσει την απαραίτητη δύναμη για να είναι στρατιώτες αυτού του σκοπού. 

50 Ποιος μαθητής αυτού του έργου θα μπορούσε ακόμα να έχει ανάγκη από έναν υλικό τόπο 

συνάθροισης, όπου θα κατέφευγε κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών; - Κανένας, διότι όλοι γνωρίζετε ότι 

ο Πατέρας σας δεν αναζητά πέτρινους ναούς για να κατοικεί, αλλά ιερά και βωμούς στα μυαλά των 

ανθρώπων, και αυτοί οι ναοί σας συνοδεύουν όπου κι αν βρίσκεστε. 

51 Οι πρόγονοί σας ζούσαν σε μεγάλη άγνοια, έτρεφαν τον θρησκευτικό φανατισμό και, ως εκ 

τούτου, πέτυχαν μικρή πρόοδο για το πνεύμα τους. Δεν τους δόθηκε εδώ στη γη να δουν το φως αυτής 

της εποχής που σας φωτίζει- αλλά και αυτοί, όταν έρθει η ώρα, θα λάβουν το πνευματικό φως σε 

αφθονία. 

52 Η διδασκαλία μου σας διδάσκει να εναρμονίζεστε με τους αδελφούς σας, είτε κατοικούν στη γη 

είτε στην απέραντη πνευματική κοιλάδα. 

53 Αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά της μελλοντικής σας ζωής, αν τηρείτε τον Νόμο. Αλλά ο τρόπος 

ζωής σας θα είναι τελείως διαφορετικός, αν δεν βαδίζετε στο δρόμο που έχω χαράξει για σας με το 

Λόγο Μου- γιατί τότε η πείνα, οι λοιμοί και οι πόλεμοι που ξεσπούν στη γη δεν θα σας λυπηθούν, 

επειδή αυτές οι καταστροφικές δυνάμεις δεν θα βρουν τίποτα μέσα σας για να τις συγκρατήσουν. 

54 Αγαπημένοι μαθητές, αξιοποιήστε όλες τις δοκιμασίες, μικρές και μεγάλες, που παρουσιάζονται 

καθημερινά στη ζωή σας, έτσι ώστε όταν έρθουν μεγαλύτερες δοκιμασίες, να σπάσουν σαν ριπές 

ανέμου από τυφώνα, καθώς προσκρούουν στα ακλόνητα τείχη δύναμης που σας δίνει η εφαρμογή του 

Νόμου Μου. 

55 Μέσα από την πνευματική σας ενότητα δημιουργήστε έναν λαό του οποίου η άμυνα απέναντι 

στους εχθρούς του είναι η προσευχή. Τότε οι δυνάμεις της φύσης θα μπορούν να οργιάζουν, γιατί αυτός 

ο λαός θα ξέρει πώς να κυριαρχεί σε όλες τις αντιξοότητες μέσω της πνευματικότητάς του. 

56 Σηκωθείτε, άνδρες και γυναίκες, γέροι, νέοι και παιδιά, σηκωθείτε σταθερά για να περπατήσετε 

στο μονοπάτι που ο Λόγος Μου έχει ορίσει για εσάς αυτή την εποχή, το οποίο είναι μόνο η επανάληψη 

του μονοπατιού που χάραξα στο παρελθόν με το ίχνος της θυσίας Μου στο Σταυρό. 

57 Εκπληρώστε το Νόμο Μου, ώστε κατά τη διαμόρφωση της νέας γενιάς τα παιδιά σας να 

επιτύχουν μια υψηλότερη ανάπτυξη από αυτή που έχετε επιτύχει εσείς, και η ανυπακοή σας να μην τα 

κρατήσει μακριά από αυτό το έργο και να μην γίνει αιτία να ζήσουν ακόμα πιο μακριά από την 

πνευματοποίηση. 

58 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ήρθα να σας δώσω τη ζεστασιά που σας λείπει και να σας αφαιρέσω το 

κρύο που έχετε σκορπίσει στα μονοπάτια της ζωής σας. Ακούσατε την καμπάνα που χτύπησε ο Ηλίας 

για να έρθετε να λάβετε το φως του Αγίου Πνεύματος με τις οδηγίες Μου. 
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59 Ετοιμαστείτε, ώστε να νιώσετε την Παρουσία Μου και να μοιάσετε στους αποστόλους της 

Δεύτερης Εποχής, οι οποίοι, ακούγοντάς Με, αύξαναν την πίστη τους κάθε μέρα και προετοιμάζονταν 

για να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή τους. 

60 Ισραήλ, μην εκπληρώνεις μόνο τις δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει απέναντι στον κόσμο. 

Εκπληρώστε επίσης τον νόμο- διότι έχετε αναλάβει ένα καθήκον απέναντι στον Πατέρα, και η 

εκπλήρωσή του πρέπει να είναι αυστηρή, μεγαλειώδης και πνευματική. 

61 Σας διδάσκω για να απομακρυνθείτε από τον υλισμό και να πάψετε να είστε φανατικοί και 

ειδωλολάτρες- για να μη λατρεύετε τα τεχνητά, υλικά αντικείμενα, ούτε να τα προσκυνάτε. Δεν θέλω να 

υπάρχουν ρίζες ειδωλολατρίας, φανατισμού και ψεύτικων λατρειών στις καρδιές σας. Μην Μου 

προσφέρετε προσφορές που δεν Με φτάνουν- ζητώ μόνο την ανανέωσή σας και την εκπλήρωσή σας 

στην πνευματοποίηση. 

62 Ανανεώστε τις προηγούμενες συνήθειές σας, μην κοιτάτε πίσω και μην κοιτάτε τι έχετε 

εγκαταλείψει και τι δεν πρέπει πλέον να κάνετε. Καταλάβετε ότι έχετε πάρει τον δρόμο της εξέλιξής σας 

και δεν πρέπει να σταματήσετε τον εαυτό σας. Ο δρόμος είναι στενός και πρέπει να τον ξέρετε καλά, 

γιατί αύριο θα πρέπει να οδηγήσετε τους αδελφούς σας σε αυτόν, και δεν θέλω να παραστρατήσετε. 

63 Είμαι ο υπομονετικός Πατέρας που περιμένει τη μετάνοιά σας και την καλή σας θέληση για να 

σας πλημμυρίσει με τη χάρη και το έλεός Μου. 

64 Μην καταδικάζετε τον ενίοτε αδέξιο λόγο των φορέων της φωνής μου- αν δεν είχαν 

προετοιμασία, αφήστε αυτό το θέμα σε μένα. Καταλάβετε ότι ακόμα και όταν επικοινωνώ μέσω του πιο 

αδέξιου μυαλού, θα βρίσκετε πάντα πνευματικό νόημα, φως, αλήθεια και οδηγίες στον πυρήνα αυτής 

της λέξης. 

65 Αυτή η εποχή θα αποκαλύψει στην ανθρωπότητα τα μαθήματα του "Βιβλίου της Αληθινής Ζωής" 

που δεν ήταν ακόμη γνωστά στην ανθρωπότητα. 

66 Αλήθεια σας λέω, όπως ακριβώς ο Ηλίας, που άνοιξε τις πύλες της Τρίτης Εποχής, δεν 

χρειάστηκε να ενσαρκώσει το πνεύμα του για να μιλήσει στους ανθρώπους, έτσι και Εγώ κάνω τον 

εαυτό Μου γνωστό σε εσάς, και πολλά όντα που κατοικούν στην πνευματική περιοχή σήμερα έκαναν το 

ίδιο. 

67 Θα επικοινωνούν μαζί σας μέσω των εξουσιοδοτημένων μεσολαβητών σας μέχρι το έτος 1950, 

όταν θα τελειώσει η υλικά ακουστή εκδήλωση του πνευματικού κόσμου- αλλά μετά από εκείνη τη 

στιγμή, χωρίς οι άνθρωποι να το γνωρίζουν, θα μιλούν συχνά μέσω των χειλιών τους τα φωτεινά 

πνεύματα των περασμένων αιώνων, οι απελευθερωτές, οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι ευεργέτες, οι 

απόστολοι του καλού, οι σπορείς της δικαιοσύνης και της θείας διδασκαλίας του Πατέρα σας, ο οποίος 

θα επικοινωνεί από πνεύμα σε πνεύμα στο αποκορύφωμα της αγάπης Του για τα παιδιά Του. 

68 Θα αντιληφθούν την παρουσία των πνευματικών όντων του φωτός ανάμεσα στην ανθρωπότητα 

όσοι παρακολουθούν και προσεύχονται, όσοι έχουν πνευματοποιηθεί και προετοιμαστεί ώστε να είναι 

σε θέση να αντιληφθούν τη στιγμή που αυτοί οι αγγελιοφόροι θα πλησιάσουν, θα μιλήσουν ή θα 

εκτελέσουν κάποιο υπεράνθρωπο έργο. 

69 Δεν θα είναι απαραίτητο να επικοινωνούν μέσω ανθρώπων που έχουν γνώση αυτής της 

Διδασκαλίας για να μιλήσουν μέσω της μεσολάβησής τους. Η παρουσία τους, η επιρροή τους και η 

έμπνευσή τους θα είναι τόσο ανεπαίσθητη που μόνο όποιος είναι προετοιμασμένος θα μπορεί να 

αντιληφθεί την παρουσία τους ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

70 Τα έθνη της γης θα νιώσουν την παρουσία του Μωυσή όταν, σιγά-σιγά, το καθένα από αυτά θα 

ελευθερωθεί. 

Οι διάφορες θρησκείες θα βιώσουν την παρουσία του Ηλία, όταν το φως της ακτίνας του Θεού, που 

πηγάζει από την αλήθεια, θα διαλύσει το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας των ανθρώπων, θέτοντας 

ακριβώς μπροστά στα μάτια τους όλα τα ψεύδη που έχουν λατρέψει. 

71 Οι άρχοντες του κόσμου, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι άρχοντες πάνω σε υποβαθμισμένους 

λαούς, θα αισθανθούν την πνευματική παρουσία του Δανιήλ καθώς ο προφήτης πλησιάζει στα 

στρατόπεδά τους για να τους αφυπνίσει να προσευχηθούν επειδή πλησιάζει η καταστροφή. 
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72 Θα έρθει η μέρα που κάθε μάτι θα δει το φως αυτών των έργων, όπως είναι γραμμένο, έτσι 

ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν όρια ή υλικά εμπόδια για το πνεύμα και ότι όλοι σας 

πλησιάζετε σταδιακά στο στόχο όπου θα βασιλεύει η αρμονία και το φως. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 24  
1 Μαθητές, πρέπει να μάθετε να δίνετε χωρίς να περιμένετε ανταμοιβή. 

2 Εξασκηθείτε στην αληθινή ταπεινοφροσύνη, η οποία, επειδή ενυπάρχει στο ανώτερο πνεύμα, 

αντανακλάται στα συναισθήματα της καρδιάς. Αισθανθείτε ειλικρινά ότι είστε οι τελευταίοι όλων, χωρίς 

ποτέ να επιδιώκετε να είστε οι πρώτοι. 

3 Μάθετε να συγχωρείτε αυτόν που σας προσέβαλε. Είπα στον Πέτρο ότι αν τον προσέβαλε 

εβδομήντα φορές επτά φορές ο αδελφός του, θα έπρεπε να τον συγχωρήσει άλλες τόσες φορές, με την 

οποία του έδωσα να καταλάβει ότι πρέπει να το κάνει πάντα, τόσο για τις μικρές προσβολές όσο και για 

τις μεγάλες. Πόσα όντα έχουν περάσει από αυτόν τον κόσμο που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους 

Χριστιανούς και δεν ήταν σε θέση να δώσουν συγχώρεση ούτε μία φορά σε όλη τους τη ζωή. 

4 Ζητώ, λοιπόν, από όλους εκείνους που έχω ονομάσει παιδιά του φωτός: Δεν επιθυμείτε, έστω 

και μια φορά στην ύπαρξή σας, να κάνετε χρήση αυτής της μεγαλειώδους εντολής, ώστε να γνωρίσετε 

τα θαύματα που επιτελεί τόσο σε αυτόν που δίνει συγχώρεση όσο και σε αυτόν που τη λαμβάνει. 

5 Το Φως είναι ευγένεια, είναι αγάπη και είναι κατανόηση μεταξύ των πνευμάτων. Γνωρίζετε ήδη 

πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε στη ζωή σας, αν θέλετε πραγματικά να είστε παιδιά του Φωτός. 

6 Έτσι, αν προσβληθείτε και ανταποδώσετε το χτύπημα, αλλά και οι δύο αισθάνονται τύψεις, μην 

κρατάτε το χέρι σας από υπερηφάνεια, να είστε ο πρώτος που θα το απλώσει ως απόδειξη 

ταπεινότητας, και μη φοβάστε να ταπεινωθείτε- γιατί σας λέω: όποιος ταπεινώνεται στον κόσμο, θα 

επαινεθεί στη συνέχεια. 

7 Πώς νομίζετε ότι επιθυμώ τους μαθητές Μου ανάμεσα σε αυτή την ανθρωπότητα; - Ήθελα να 

είναι αγνοί και ευγενικοί στην καρδιά, να λάμπουν με το παράδειγμά τους στο δρόμο των 

συνανθρώπων τους- να είναι ο καθένας τους σαν εκείνα τα αστέρια που λάμπουν μέσα στη νύχτα ως 

φύλακες ή οδηγοί των αδελφών τους. 

8 Ήθελα η καρδιά σας να είναι γεμάτη χαρά, ώστε να μπορείτε να τη μεταδώσετε στους 

θλιμμένους- ήθελα τα χέρια σας να είναι γεμάτα θεραπευτική δύναμη που θα έφερνε υγεία σε όλους 

τους αρρώστους- ήθελα τα χείλη σας να μπορούν να μεταδώσουν το Λόγο Μου στην αρχική του 

καθαρότητα και στο πνευματικό του νόημα, γιατί τότε θα μπορούσατε να λυτρώσετε τους χαμένους με 

το παράδειγμά σας. 

9 Στη Δεύτερη Εποχή, κοιτάζοντας την πόλη όπου κατοικούσε ο λαός Μου, στον οποίο είχα 

υποσχεθεί ότι θα είμαι ο Λυτρωτής τους, και ο οποίος, λόγω του υλισμού του, δεν αντιλαμβανόταν την 

παρουσία Μου, σας είπα: "Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκότωσες τους προφήτες και έκρινες 

λάθος τους αγγελιοφόρους, πόσο συχνά ήθελα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως το πουλί καλύπτει τα 

μικρά του, και εσύ δεν Με υπάκουσες". 

10 Τους είχα αναζητήσει για να τους προσφέρω την αληθινή ευτυχία, και όμως ήξερα ότι θα Με 

έφερναν στον Γολγοθά- αλλά η αγάπη Μου δεν νικήθηκε από την καρδιοχτύπι των ανθρώπων, και για 

να το αποδείξω, Με έχετε πάλι εδώ, και σας λέω: Μακάριοι είναι όσοι πιστεύουν σε Μένα σήμερα, γιατί 

θα αφαιρέσω όλες τις θλίψεις τους από τις καρδιές τους. Αλλά ευλογώ επίσης εκείνους που θα είναι οι 

νέοι Μου κριτές σε αυτή την εποχή, γιατί σας διαβεβαιώνω ότι αύριο θα είναι πιστοί όπως ο Σαούλ από 

την Ταρσό, ο οποίος καταδίωξε εκείνους που πίστευαν σε Μένα, και ότι θα έρθουν σε Μένα 

μετανοημένοι, και στη συνέχεια, γεμάτοι αγάπη και πίστη, θα προχωρήσουν και θα σκορπίσουν τον 

σπόρο της αλήθειας ανάμεσα στους αδελφούς τους. 

11 Το φως μου φωτίζει τον ανθρώπινο νου. Έρχομαι σε αυτόν τον λαό όπως ήμουν εκείνη την 

εποχή σε έναν άλλο λαό που προηγήθηκε και για τον οποίο σας είπα ότι ανήκετε πνευματικά σε αυτόν. 

Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους Με έκριναν λάθος! Πόσο σκληρές ήταν οι καρδιές τους όταν 

φώναξαν: Σταύρωσέ τον! Ω ευλογημένη σταύρωση, γιατί ήταν η μαρτυρία του τι είναι ικανή να κάνει η 

Θεία Αγάπη για τα παιδιά της και τι είναι ικανή η ανθρώπινη αχαριστία! 

12 Πολλοί από αυτούς ήταν άρρωστοι, τυφλοί και δαιμονισμένοι- δεν ήξεραν τι έκαναν, και έτσι Με 

καταδίκασαν. Ακόμα και τώρα, όλοι όσοι δεν περπατούν στον δρόμο της αγάπης Μου δεν ξέρουν ακόμα 
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τι κάνουν. Η ανθρώπινη κακία θέλησε να βάλει τέλος στην αγάπη που έσπειρα μέσω του Ιησού, αλλά 

επί αιώνες εκατομμύρια άνθρωποι έκλαιγαν εξαιτίας αυτής της ανώνυμης αχαριστίας. Αλλά αυτοί που 

με κλαίνε, μισούν και καταριούνται αυτούς που με σταύρωσαν, ενώ εγώ δεν σας δίδαξα να μισείτε ή να 

καταριέστε. Δεν μισώ, ούτε καταριέμαι, ούτε τιμωρώ. Αυτά τα συναισθήματα δεν είναι παρόντα στο 

Θεϊκό Μου Πνεύμα, αλλά τα βλέπω στην κοσμική σας δικαιοδοσία. 

13 Σας δίδαξα να αγαπάτε, να συγχωρείτε, να προσεύχεστε για όσους σας πληγώνουν και να τους 

ευλογείτε. 

14 Αν κάνατε πάντα τέτοια έργα στη ζωή σας και τα αισθανόσασταν πραγματικά κατά την εκτέλεσή 

τους, χωρίς να το πείτε σε κανέναν, θα καταφέρνατε πολλά για την εξιλέωση των παραπτωμάτων σας, 

και μέσω αυτών - μέσω των αγνών σκέψεών σας - θα λαμβάνατε το φως. Έτσι σας διδάσκει ο Λόγος 

Μου, έτσι πρέπει να εργάζεται το πνεύμα σιωπηλά και χωρίς επίδειξη. 

15 Αν μια ιδέα ή μια σκέψη φωτός ξεπηδήσει από το μυαλό σας, θα φτάσει στον προορισμό της για 

να εκπληρώσει τον ευεργετικό της σκοπό. Αν αντί για σκέψεις καλοσύνης, από το νου σας προέρχονται 

ακάθαρτες εκπορεύσεις, αυτές θα προκαλέσουν μόνο κακό όπου κι αν τις στείλετε. Σας λέω ότι οι 

σκέψεις είναι επίσης έργα, και ως τέτοια παραμένουν γραμμένες στο βιβλίο που υπάρχει στη 

συνείδησή σας. 

16 Είτε τα έργα σας είναι καλά είτε κακά, θα λάβετε πίσω πολλές φορές αυτά που ευχηθήκατε για 

τους αδελφούς σας. Καλύτερα να κάνετε κακό στον εαυτό σας παρά να το ευχηθείτε σε έναν από τους 

γείτονές σας. 

17 Γι' αυτό σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "Ό,τι σπείρετε, θα θερίσετε"- γιατί είναι απαραίτητο να 

αναγνωρίζετε τις εμπειρίες σας σε αυτή τη ζωή και να θυμάστε ότι οι σοδειές σας θα σας δώσουν τον 

ίδιο σπόρο που σπείρατε, αλλά με πολλαπλασιασμό. 

18 Ω ανθρωπότητα, δεν θέλατε να σκεφτείτε, να νιώσετε ή να ζήσετε τις διδασκαλίες του Δασκάλου 

σας! 

19 Αν τα γραπτά των μαθητών Μου, που σας κληροδότησαν το Λόγο Μου στη Δεύτερη Εποχή, 

έρθουν στα χέρια σας αλλοιωμένα, θα σας κάνω να γνωρίζετε ποια είναι τα αληθινά λόγια του Ιησού- η 

συνείδησή σας θα ανακαλύψει ως ψευδή εκείνα που δεν είναι σε αρμονία με τη Θεία Συναυλία της 

Αγάπης Μου. 

20 Δεν έχετε διαβάσει παρά επιπόλαια τις διδασκαλίες Μου και τις έχετε ερμηνεύσει σύμφωνα με 

το γούστο σας- έπειτα ψάχνετε για νέα βιβλία στα οποία οι άνθρωποι Με φέρνουν εκ νέου από τον 

Ηρώδη στον Πιλάτο- αλλά από αυτόν τον αγαπητικό λόγο, αυτή την απλή διδασκαλία, την οποία 

διακήρυξε ο Θείος Δάσκαλος, θα βρείτε πολύ λίγα εκεί. 

21 Όλοι σας συνεχίζετε να Με κρίνετε- κάποιοι από εσάς Με κάνουν Θεό, άλλοι άνθρωπο- κάποιοι 

Με αποκαλούν θεϊκό, άλλοι ανθρώπινο προφήτη- κάποιοι Με θεωρούν Υιό του Θεού, άλλοι Υιό του 

Δαβίδ. Κάποιοι Με αποκαλούν προφήτη και άλλοι ταραχοποιό. Κάποιοι λένε ότι φωτίζομαι από τον 

Ύψιστο, άλλοι λένε ότι έχω μια διαθήκη με τον διάβολο, και έτσι αυτή η ανθρωπότητα κυνηγάει το 

όνομά Μου για να τοποθετήσει ένα νέο J.N.R.J. πάνω Μου, όπως ο φοβισμένος Πιλάτος. 

22 Με κρίνετε από τα λόγια Μου και τα έργα Μου, αλλά δεν κάνετε καμία προσπάθεια να 

εφαρμόσετε στην πράξη το "Αγαπάτε αλλήλους". Φοβάστε να εφαρμόσετε αυτό το μεγαλειώδες δόγμα, 

γιατί σκέφτεστε την κοροϊδία των αδελφών σας. 

23 Αλήθεια σας λέω, αν είχα νιώσει φόβο για την ανάβαση στον Γολγοθά και τον σταυρό, θα 

περιμένατε ακόμα τον Μεσσία. 

24 Μην μπαίνετε σε θεολογίες περιπλέκοντας τα απλά- μην μοιάζετε με εκείνους που 

προσποιούνται ότι κρατούν τον Θεό, την αλήθεια, σε ένα υλικό βιβλίο- γιατί ως άνθρωποι δεν θα 

καταφέρετε ποτέ να κατανοήσετε τον Θεό. 

25 Μην κάνετε το εύκολο δύσκολο, μην μειώνετε το μεγάλο, ούτε αυξάνετε το μικρό. Μην γίνετε 

δάσκαλοι χωρίς διδασκαλία, ούτε ευσεβείς χωρίς αγάπη. 

26 Αναζητήστε τον Πατέρα σας, ο οποίος σας έρχεται σήμερα ως μια θεϊκή σκέψη που ακτινοβολεί 

αγάπη. Ιδού το φως Μου εδώ, γίνετε λόγια για όλους τους ανθρώπους. 
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27 Είναι το φως του Αγίου Πνεύματος που έρχεται ως μήνυμα αγάπης για να σκίσει τα πέπλα που 

σκοτεινιάζουν τον ανθρώπινο νου. 

28 Αν με καλή θέληση αναζητήσετε σε αυτή τη λέξη τη γνώση που περιέχει και βρείτε το 

πνευματικό της νόημα, θα έχετε βρει την αλήθεια. 

29 Το φως αυτής της Διδασκαλίας θα είναι το αστέρι που θα σας δείξει το μονοπάτι που πρέπει να 

ακολουθήσετε. Δεν πρέπει να σταματήσετε, γιατί έτσι θα σταματήσετε την πρόοδο των αδελφών σας 

στο πνευματικό μονοπάτι. 

30 Δεν ενθαρρύνω συνήθειες που σας εμποδίζουν πνευματικά, και παρόλο που συχνά τις 

μεταμφιέζετε με την ψεύτικη αίγλη των εξαίσιων λέξεων, περιέχουν στον πυρήνα τους άγνοια και 

σύγχυση. 

31 Το Βιβλίο που ανοίγω μπροστά σας είναι σαν ένα εξαίσιο συμπόσιο για το πνεύμα- η ουσία του, 

μόλις εισέλθει στην καρδιά σας, θα επιφέρει μεταμορφώσεις σε αυτήν που θα σας βοηθήσουν να 

ζήσετε όπως ο Μεσσίας, ο Δάσκαλος, ο οποίος ως άνθρωπος έδειξε στον Πατέρα μια αφοσίωση τέλειας 

αγάπης. Πότε θα δοξάσετε τον Κύριό σας με παρόμοιο τρόπο; 

32 Αναπτύξατε τα πάθη σας στον κόσμο, λατρέψατε τα είδωλά σας- αλλά ο Θεός στο άπειρο και 

στους αδελφούς σας - πότε; 

33 Εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια επαναλαμβάνετε αυτή τη φράση που άκουσαν οι βοσκοί της 

Βηθλεέμ: "Ειρήνη επί της γης στους ανθρώπους καλής θέλησης"- ωστόσο, πότε κάνατε πράξη την καλή 

θέληση για να αποκτήσετε το δικαίωμα στην ειρήνη; Αληθινά σας λέω, μάλλον το αντίθετο κάνατε. 

34 Έχετε χάσει το δικαίωμα να επαναλαμβάνετε αυτή τη φράση- γι' αυτό, σήμερα έρχομαι με νέες 

λέξεις και διδασκαλίες, ώστε να μην είναι φράσεις και προτάσεις που αποτυπώνονται στο μυαλό σας, 

αλλά το πνευματικό νόημα της Διδασκαλίας Μου, το οποίο πρέπει να διεισδύσει στην καρδιά και το 

πνεύμα σας. Αν επιθυμείτε να επαναλαμβάνετε τα λόγια Μου όπως σας τα δίνω, κάντε το- αλλά να 

ξέρετε ότι όσο δεν τα αισθάνεστε, δεν θα έχουν καμία δύναμη επίδρασης. Μιλήστε τα με βαθύ 

συναίσθημα και ταπεινότητα, νιώστε τα να αντηχούν στην καρδιά σας, και θα σας απαντήσω με τέτοιο 

τρόπο που θα κάνω ολόκληρη την ύπαρξή σας να τρέμει. 

35 Εκείνοι μέσω των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό Μου Με ερμηνεύουν ανεπαρκώς- γι' αυτό και η 

διδασκαλία Μου απευθύνεται και σ' αυτούς, ώστε να καταφέρουν να απαλλαγούν από όλες τις 

άχρηστες σκέψεις, τον φανατισμό, τις παλιές προκαταλήψεις και όλα όσα θα μπορούσαν να 

παρεμποδίσουν την έμπνευση που δέχονται. Κάθε φορά που περνάει ο καιρός, νέοι άνθρωποι, 

καλύτερα προετοιμασμένοι, θα έρχονται να Με ακούσουν. 

36 Ανυψώστε το νου σας σε Μένα, αγαπημένοι φορείς φωνής, ζητήστε από τον Κύριο να γίνει 

γνωστή η διδασκαλία Του δυνατά και καθαρά μέσα στην έκστασή σας.Επιτρέψτε να γίνει το θέλημά 

Μου μέσα σας και θα δείτε ότι από το στόμα σας θα βγουν οδηγίες που θα οδηγήσουν αυτά τα πλήθη 

στο δρόμο της αγάπης και της αλήθειας. 

37 Λαέ μου, εγκαταλείψτε τις δεισιδαιμονικές αντιλήψεις που κάποτε διδαχθήκατε και 

προσευχηθείτε σε Μένα με αληθινή πίστη- θα σας ελευθερώσω από κάθε ενέδρα και θα σας στείλω 

τους φύλακες αγγέλους. 

38 Ο νόμος του Θεού είναι άπειρος, αγκαλιάζει τα πάντα, είναι η αρμονία μεταξύ όλων όσων έχουν 

δημιουργηθεί. Αυτός ο νόμος δεν αφορά μόνο τα πνευματικά. 

39 Σας ευχαριστεί να απομνημονεύετε τις εντολές του Νόμου, τα ονόματα των πνευματικών 

αρετών, τις διδασκαλίες και τα λόγια του Ιησού- αλλά σας λέω, πρέπει να τα αισθάνεστε όλα αυτά. 

Η γνώση δεν είναι συναίσθημα. Αυτός που επιθυμεί να αποκτήσει την αλήθεια Μου πρέπει να την 

αισθάνεται βαθιά στην καρδιά του. 

40 Σκέφτεστε ευγενείς ιδέες, καλές πράξεις, αλλά δεν τις κάνετε όπως είναι το θέλημά Μου, επειδή 

δεν τις αισθάνεστε, και επομένως δεν γνωρίζετε τη "θεϊκή γεύση" που αφήνουν πίσω τους όταν 

γίνονται. Δεν τις εκτελείτε με ειλικρίνεια επειδή δεν πιστεύετε ότι μπορείτε, και δεν μπορείτε επειδή 

δεν θέλετε. Και αυτό γιατί, για να κάνει κανείς το καλό, πρέπει να αγαπάει. 
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41 Όποιος αγαπάει, καταλαβαίνει- όποιος μαθαίνει, έχει θέληση- όποιος έχει θέληση, μπορεί να 

κάνει πολλά πράγματα. Σας λέω, όποιος δεν αγαπάει με όλη τη δύναμη του πνεύματός του, δεν θα έχει 

ούτε πνευματική ανύψωση ούτε σοφία, ούτε θα επιτελέσει μεγάλα έργα. 

42 Όποιος παρεκκλίνει από τον πνευματικό νόμο, ο οποίος είναι ο υπέρτατος νόμος, πέφτει κάτω 

από την κυριαρχία των κατώτερων ή υλικών νόμων, για τους οποίους οι άνθρωποι επίσης γνωρίζουν 

ελάχιστα. Εκείνος, όμως, που υπακούει στον υπέρτατο νόμο και παραμένει σε αρμονία με αυτόν, 

βρίσκεται πάνω από όλες τις τάξεις, που εσείς ονομάζετε φυσικές, και αισθάνεται και καταλαβαίνει 

περισσότερα από εκείνον που έχει μόνο τις γνώσεις που βρίσκονται στην επιστήμη ή στις θρησκείες. 

43 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς σας εξέπληξε με τα έργα που ονομάζετε θαύματα, 

αλλά αναγνωρίστε τις διδασκαλίες που σας έδωσε από αγάπη. Καταλάβετε ότι δεν υπάρχει τίποτα 

υπερφυσικό ούτε αντιφατικό στο Θείο που αντηχεί σε όλη τη δημιουργία. 

44 Βρίσκετε το προσκύνημά σας μέσα από αυτή τη ζωή της πίκρας και των μεταπτώσεων -στην 

οποία συμπεριφέρεστε όπως τα παιδιά σας όταν είναι δυσαρεστημένα ή άρρωστα- αντίθετο με την 

αγάπη του Δημιουργού. Ζείτε σε μια συνεχή κατάσταση θρήνου για τα βάσανά σας, αλλά αυτό είναι το 

φυσικό αποτέλεσμα της ανυπακοής σας και των παραβιάσεων του Νόμου και της κατάχρησης της 

ελευθερίας που σας έδωσε η αγάπη Μου, την οποία ονομάζετε "ελεύθερη βούληση". 

45 Αρνείστε να θεωρήσετε αυτή τη διδασκαλία, η οποία είναι τόσο εύκολο να κατανοηθεί, επειδή 

είναι μέσα στη σφαίρα του νου σας, ως αλήθεια. 

46 Μόνο η ανανέωση και το ιδανικό της τελειότητας θα σας κάνουν να επιστρέψετε στο μονοπάτι 

της αλήθειας. 

Εκείνοι που αισθάνονται ότι είναι ερμηνευτές του Θείου Νόμου, σας λένε ότι σας περιμένουν 

βασανιστήρια της κόλασης για τη διαφθορά και την αταραξία σας και ότι μόνο αν εκδηλώσετε τη 

μετάνοιά σας, ταπεινώσετε και πληγώσετε τη σάρκα σας και προσφέρετε υλικές θυσίες στον Θεό, θα 

σας συγχωρήσει και θα σας φέρει στη Βασιλεία Του - πραγματικά, σας λέω, κάνουν λάθος. 

47 Πού θα καταλήξετε, άνδρες, οδηγούμενοι από εκείνους που θαυμάζετε ως μεγάλους δασκάλους 

των ιερών αποκαλύψεων και τους οποίους εγώ θεωρώ συγκεχυμένους; Γι' αυτό, έρχομαι να σας σώσω 

με το φως αυτής της Διδασκαλίας, που θα σας κάνει να προχωρήσετε στο μονοπάτι της αγάπης Μου. 

48 Αυτήν την περίοδο σας δίνω νέες διδασκαλίες για να σκεφτείτε, διδασκαλίες αγάπης που θα σας 

λυτρώσουν και θα σας εξυψώσουν, αλήθειες που, αν και πικρές, θα είναι φως στο μονοπάτι σας. 

49 Ο Πνευματισμός* σε αυτή την εποχή, όπως και ο Χριστιανισμός στο παρελθόν, θα πολεμηθεί και 

θα διωχθεί με μανία, με σκληρότητα και οργή- αλλά μέσα στον αγώνα ο πνευματικός θα κάνει την 

εμφάνισή του, θα κάνει θαύματα και θα κατακτήσει τις καρδιές. 
* Η διδασκαλία του Πνεύματος δεν πρέπει να συγχέεται με τον Πνευματισμό. Βλέπε επίσης υποσημείωση στο U 

19, 7. 

50 Ο υλισμός, ο εγωισμός, η αλαζονεία και η αγάπη για τον κόσμο θα είναι οι δυνάμεις που θα 

ξεσηκωθούν ενάντια σε αυτή την αποκάλυψη, η οποία δεν είναι ούτε καινούργια ούτε διαφορετική από 

εκείνη που σας έχω φέρει στο παρελθόν. Η Διδασκαλία που σας αποκάλυψα τώρα, και στην οποία 

δίνετε το όνομα Πνευματισμός, είναι η ουσία του Νόμου και της Διδασκαλίας που σας αποκαλύφθηκε 

στην Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή. 

51 Όταν η ανθρωπότητα κατανοήσει την αλήθεια αυτής της διδασκαλίας, τη δικαιοσύνη της και την 

άπειρη γνώση που αποκαλύπτει, θα διώξει από την καρδιά της κάθε φόβο, κάθε προκατάληψη και θα 

την κάνει οδηγό της ζωής της. 

52 Ο Νόμος Μου δεν υποδουλώνει, ο Λόγος Μου απελευθερώνει. Αυτός που πιστεύει σε Μένα και 

Με ακολουθεί δεν είναι σκλάβος, παύει να υπόκειται στα γήινα πάθη, δεν είναι πλέον του κόσμου και 

γίνεται κύριος του εαυτού του- κατακτά τους πειρασμούς και ο κόσμος είναι στα πόδια του. 

53 Μόνο η Πνευματοποίηση θα σώσει αυτή την ανθρωπότητα από το χάος της- μην περιμένετε 

καμία άλλη λύση, ω λαοί και έθνη της γης! Θα μπορέσετε να συνάψετε συνθήκες ειρήνης, αλλά μέχρι 

αυτή η ειρήνη να έχει ως θεμέλιο το φως της συνείδησης, θα είστε ανόητοι, γιατί θα χτίσετε πάνω σε 

άμμο! 
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54 Στη Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Είναι ευκολότερο για μια καμήλα να περάσει από το μάτι μιας 

βελόνας παρά για έναν πλούσιο να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών"- και σήμερα το έχετε μπροστά στα 

μάτια σας. Οι ισχυροί θέλουν να εξαγοράσουν την ειρήνη με τα πλούτη τους και δεν την επιτυγχάνουν. 

55 Με αυτόν τον τρόπο η ανθρωπότητα θα κατανοήσει ότι τα πνευματικά αγαθά είναι απαραίτητα 

στη ζωή του ανθρώπου, αγαθά που δεν μπορούν να αποκτηθούν με χρήματα, αλλά με την 

πνευματοποίηση. 

56 Πνευματισμός δεν σημαίνει μυστικισμός*, αλλά ανύψωση των συναισθημάτων, καλοσύνη της 

καρδιάς, δικαιοσύνη στην πράξη και αγάπη του πλησίον. 
* Η θρησκευτικότητα εκφυλίζεται σε υπερβολική έκσταση. 

57 Για να σας δώσω αυτή τη Διδασκαλία του Ελέους και της Αγάπης, δεν πήρα την ανθρώπινη φύση 

σας, ούτε εκδηλώθηκα σε παλάτια, ανάμεσα σε ματαιοδοξίες και περιτριγυρισμένος από πολυτέλεια. Σε 

μια φτωχή συνοικία της πόλης σας, ανάμεσα στους φτωχούς, ανάμεσα σε ταπεινούς ανθρώπους, έχω 

έρθει σε σας σύμφωνα με Εκείνον που σας είπε σε άλλη εποχή: "Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν 

τον κόσμο. 

58 Αυτή η ανθρωπότητα, η οποία έχει αναπτυχθεί σε ορισμένους τομείς, ζει πνευματικά σε βαθύ 

λήθαργο, επειδή δεν μπόρεσε να εξερευνήσει το εσωτερικό της, όπου βρίσκεται ο αληθινός ναός. Αυτό 

το ιερό στέκει εγκαταλελειμμένο, η λυχνία του δεν καίει, το θυσιαστήριό του είναι χωρίς προσφορά- 

αλλά σας ζητώ: Σε τι οφείλονται όλα αυτά; - Στο γεγονός ότι ο άνθρωπος τρέφεται από καιρό με 

εξωτερικές λατρείες, αντικαθιστώντας αυτό που θα έπρεπε να είναι εντελώς πνευματικό. 

59 Προσπάθησε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πνεύματός του με τελετές, παραδόσεις, γιορτές 

και υλικές προσφορές. Σε αυτό σας λέω ότι μόνο τα έργα που περιέχουν ανύψωση και πνευματοποίηση 

μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν και να θρέψουν το πνεύμα σας. 

60 Είναι αλήθεια ότι δέχομαι όλες τις προσφορές και βάζω την αγάπη Μου σε όλες- αλλά δεν 

νομίζετε ότι θα ήταν πιο σωστό και ευχάριστο τόσο για τον Πατέρα όσο και για εσάς αν Μου 

προσφέρατε κάτι που να είναι αντάξιο για Μένα και για εσάς; 

61 Πολλοί άνθρωποι και λαοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι Με ευχαριστούν προσφέροντάς Μου 

υλικές θυσίες- νομίζουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η λαμπρότητα και η μεγαλοπρέπεια των λειτουργιών 

τους, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η χαρά τους με τον Κύριο και τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη που 

θα λάβουν από Αυτόν- και αυτό γιατί έχουν ξεχάσει ότι, αν ως άνθρωπος απέφευγα όλα όσα ήταν 

μάταια και ανυπόστατα, τώρα που σας έχω γίνει γνωστός στο πνεύμα, θα δέχομαι από τους ανθρώπους 

ακόμα λιγότερα υλικά πράγματα και τελετές. 

62 Πότε θα είστε έτοιμοι να ερμηνεύσετε αληθινά τον Νόμο Μου; Πότε θα πάψει αυτή η 

ανθρωπότητα να παραβιάζει και να διαστρεβλώνει τις εντολές Μου; 

63 Σας προσφέρω αυτόν τον χρόνο για να σκεφτείτε τις πνευματικές διδασκαλίες που σας έχουν 

αποκαλυφθεί από τους πρώτους χρόνους. 

64 Απελευθερωθείτε από συνήθειες, ελαττώματα, δεισιδαιμονίες, παραδόσεις, φανατισμό και 

ειδωλολατρία. Θέλω να σας δω καθαρούς, ώστε να μπορέσετε να πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, 

θέλω να σας δω ταπεινούς, ώστε το φως Μου να λάμψει μέσα σας. 

65 Ακριβώς όπως στο παρελθόν οι τόποι της Ιερουσαλήμ και της Ρώμης ήταν τόποι υπόσχεσης και 

πηγές χάριτος για τους ανθρώπους, στους οποίους ο Κύριος έκανε τον εαυτό Του γνωστό, έτσι ανέθεσα 

σε αυτό το άπορο και ταπεινωμένο έθνος μια υψηλή αποστολή για την εποχή αυτή. Πρέπει να είναι 

προετοιμασμένη, γιατί τόσο ο απόηχος της εκδήλωσής Μου και η φήμη των θαυμάτων Μου, όσο και η 

θέρμη των μαρτύρων, θα τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων πάνω της. 

66 Πρώτα θα έρθουν οι φτωχοί, οι αδαείς, οι άποροι, οι άπιστοι, οι δούλοι, οι πεινασμένοι και 

διψασμένοι για δικαιοσύνη, και αργότερα θα έρθουν οι αμφισβητίες, οι δάσκαλοι, οι επιστήμονες. 

67 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, να είστε έτοιμοι για την άφιξη των μεγάλων μαζών. Να 

επαγρυπνείτε στα έργα σας, να προσεύχεστε στη σιωπή της κρεβατοκάμαράς σας ή οπουδήποτε σας 

εκπλήσσει η στιγμή της ένωσής σας μαζί Μου, και εκεί θα είμαι μαζί σας. 
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68 Δεν σας είπα να διαχωρίσετε τον εαυτό σας από τα καθήκοντά σας στον κόσμο, αλλά να 

απομακρυνθείτε από ό,τι δεν είναι στο νόμο- δηλαδή, να απομακρύνετε από τη ζωή σας ό,τι είναι 

περιττό, ό,τι είναι άχρηστο, και να κάνετε μέτρια χρήση όσων επιτρέπονται. 

69 Τι σας έφερε η ελεύθερη βούλησή σας όταν τη χρησιμοποιήσατε για να τρέχετε και να 

αναζητάτε υλικές απολαύσεις; - Μόνο πόνος και απογοήτευση. 

70 Από τη Νέα Ιερουσαλήμ κοιτάζω αυτή την ανθρωπότητα χωρίς να την αισθάνομαι. Λίγοι που Με 

περίμεναν και άλλοι που Με ακολουθούν, γνωρίζουν ότι έχω επιστρέψει ως Άγιο Πνεύμα και ότι προς 

το παρόν τους μιλάω μέσω του ανθρώπινου νου. Ξέρετε πώς βρίσκω τα έθνη του κόσμου; - 

Εξαπατημένη, απογοητευμένη από τους ανθρώπους. Κανείς δεν ζητάει πια από τον άλλον, γιατί ξέρει 

ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από τη φιλανθρωπία του και γιατί ξέρει ότι το χέρι του είναι άδειο. 

Τώρα βασιλεύει ο υλισμός, και από όλα όσα είναι καλά και υψηλά, απομένει μόνο μια πολύ αμυδρή 

αντανάκλαση του φωτός. 

71 Αναρωτιέστε που σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, νομίζοντας ότι είμαι αυστηρός και απαιτητικός 

μαζί σας- σ' αυτό σας λέω ότι το εξελιγμένο πνεύμα σας πρέπει να Μου προσφέρει μια καλύτερη 

συγκομιδή από αυτή που Μου δείχνετε σήμερα. 

72 Δεν νομίζετε ότι ο διαχωρισμός της ανθρωπότητας σε λαούς και φυλές είναι κάτι πρωτόγονο; 

Δεν αναλογίζεστε ότι αν η πρόοδος του πολιτισμού σας, για την οποία είστε τόσο υπερήφανοι, ήταν 

αληθινή, ο νόμος της βίας και της κακίας δεν θα κυριαρχούσε πλέον, αλλά όλες οι πράξεις της ζωής σας 

θα διέπονταν από τον νόμο της συνείδησης; - Και εσείς, λαέ, μην αποκλείετε τον εαυτό σας από αυτή 

την κρίση, γιατί ακόμη και ανάμεσά σας ανακαλύπτω αγώνες και διαιρέσεις. 

73 Από αρχαιοτάτων χρόνων σας έχω μιλήσει για μια κρίση, και αυτός είναι ο χρόνος που έχει 

προαναγγελθεί, τον οποίο οι προφήτες περιέγραψαν σαν να ήταν μια μέρα. 

74 Ο λόγος του Θεού σας είναι βασιλικός λόγος και δεν υποχωρεί. Τι σημασία έχει το γεγονός ότι 

έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από το ίδιο; Το θέλημα του Πατέρα είναι αμετάβλητο και πρέπει να 

εκπληρωθεί. 

75 Αν οι άνθρωποι, εκτός από το να πιστεύουν στον Λόγο Μου, ήξεραν πώς να προσέχουν και να 

προσεύχονται, δεν θα εκπλήσσονταν ποτέ- αλλά είναι άπιστοι, ξεχασιάρηδες, άπιστοι, και όταν έρχεται 

η δοκιμασία, την αποδίδουν σε τιμωρία, εκδίκηση ή στην οργή του Θεού. Σε αυτό σας λέω ότι κάθε δίκη 

ανακοινώνεται εκ των προτέρων, ώστε να είστε προετοιμασμένοι. Επομένως, πρέπει να είστε πάντα σε 

επαγρύπνηση. 

76 Ο κατακλυσμός, η καταστροφή των πόλεων από φωτιά, οι εχθρικές εισβολές, οι πληγές, οι 

λοιμοί, οι λιμοί και άλλες δοκιμασίες είχαν προαναγγελθεί σε όλους τους λαούς της γης, ώστε να 

προετοιμαστείτε και να μην εκπλαγείτε. Ακριβώς όπως και σήμερα, ένα μήνυμα επαγρύπνησης και 

προετοιμασίας κατέβαινε πάντα από την αγάπη του Θεού, ώστε οι άνθρωποι να αφυπνιστούν, να 

προετοιμαστούν και να ενδυναμωθούν. 

77 Μέσω των χαρισμάτων του πνεύματος και των ικανοτήτων που διαθέτει ο άνθρωπος, τα 

μηνύματά Μου φτάνουν στην καρδιά του. Αυτά τα χαρίσματα είναι: πνευματική όραση, προαίσθημα, 

διαίσθηση και προφητικό όνειρο. 

78 Γιατί λοιπόν οι δίκες σας χτυπούν στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς να είστε 

προετοιμασμένοι; - Δεν είναι επειδή απέτυχα να σας στείλω το μήνυμα, αλλά επειδή σας έλειψε η 

προσευχή και η πνευματοποίηση. 

79 Σας είπα ότι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία έρχεται σε όλη την ανθρωπότητα, τόσο μεγάλη που δεν 

έχει υπάρξει κάτι παρόμοιο σε όλη την ιστορία των αιώνων και των αιώνων της. Τώρα πρέπει να 

καταλάβετε ότι μιλάω σε όλες τις καρδιές σας, στέλνοντάς σας μηνύματα και προειδοποιήσεις με 

πολλές μορφές, ώστε οι άνθρωποι να προβληματιστούν και να είναι σε εγρήγορση για τον Νόμο Μου, 

όπως οι σοφές παρθένες της παραβολής Μου. 

80 Θα Με ακούσουν οι λαοί και τα διάφορα έθνη του κόσμου; Θα Με ακούσει αυτός ο λαός, στον 

οποίο γνωστοποιώ τον εαυτό Μου με αυτή τη μορφή; Μόνο Εγώ ξέρω, αλλά το καθήκον Μου ως 

Πατέρας είναι να παρέχω, με τον τρόπο των παιδιών Μου, όλα τα μέσα για τη σωτηρία τους. 
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81 Άνθρωποι, μην ξεχνάτε αυτόν τον λόγο, μην κοιμάστε και μην κλείνετε τις πόρτες της καρδιάς 

σας στο κάλεσμά Μου της αγάπης. Γίνετε αγγελιοφόροι αυτού του φωτός, στέλνοντας τις σκέψεις σας 

ως πνευματικά μηνύματα στα μυαλά των αδελφών σας. 

82 Τώρα θα καταλάβετε καλύτερα γιατί επαναλαμβάνω αδιάκοπα: "Παρακολουθήστε και 

προσευχηθείτε". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 25  
1 Το πνεύμα του Ηλία σας ξύπνησε σαν ουράνια καμπάνα, ώστε να έρθετε να ακούσετε το λόγο 

Μου. 

2 Η καρδιά σας αναρωτιέται με ανυπομονησία: Τι φαγητό θα είναι αυτό που ο Πατέρας θα μας 

δώσει να γευτούμε αυτή την ημέρα; Σε τι θα συνίσταται η διδασκαλία αυτής της ημέρας; 

3 Αληθινά σας λέω: Μια γυναίκα άφησε έναν βαριά άρρωστο άνδρα στο σπίτι της για να Με 

ακούσει. Της λέω: Όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας, ο άρρωστος θα αφήσει το κρεβάτι και ο ίδιος θα σας 

ανοίξει την πόρτα για να σας φέρει τα καλά νέα ότι θεραπεύτηκε- γιατί όποιος αφήνει πίσω του τα 

αγαθά της γης για να είναι μαζί Μου, θα έχει κάποιον να προσέχει ό,τι έχει μείνει πίσω, και αυτός είμαι 

Εγώ. 

4 Κοιτάζω εκείνους που, υποφέροντας από μεγάλο πόνο, χύνουν δάκρυα σιωπηλά χωρίς να 

απελπίζονται ή να βλασφημούν εναντίον Μου. Αποδέχθηκαν ταπεινά τη δοκιμασία τους, γνωρίζοντας 

ότι η αξία πρέπει να αποκτηθεί για να αποκτήσει κανείς τη Βασιλεία Μου. 

5 Σας βλέπω όλους στα διάφορα μονοπάτια του ανθρώπινου αγώνα, και εκεί έχω μεταμορφωθεί 

στον προσκυνητή που διασχίζει το μονοπάτι σας για να σας ρωτήσει: "Πού πηγαίνεις;". Και ενώ κάποιοι 

Μου απαντούν, "Αναζητώντας τη σιωπή", άλλοι Μου λένε, "Αναζητούμε ψωμί". Στη συνέχεια, ο 

Δάσκαλος προχωρεί για να καλέσει τις πόρτες στις οποίες θα χτυπήσετε, ώστε οι αδελφοί σας να σας 

υποδεχθούν με φιλανθρωπία και καλή θέληση. Γι' αυτό, βλέπετε τις πέτρινες καρδιές να συγκινούνται 

όταν χτυπάτε- αναγνωρίζετε την παρουσία Μου και Μου λέτε: "Κύριε, τόσο μεγάλο είναι το έλεος που 

έχεις μαζί μας;" 

6 Οι δοκιμασίες που συναντάτε στο μονοπάτι της ζωής σας δεν είναι τυχαίες, σας τις έστειλα για 

να αποκτήσετε αξία. Κανένα φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη θέλησή Μου, και είμαι τόσο στα 

μεγάλα όσο και στα μικρά έργα της δημιουργίας. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε να καταλάβετε 

ποιος είναι ο καρπός που πρέπει να θερίσετε από κάθε δοκιμασία, ώστε η εξιλέωσή σας να είναι 

μικρότερη. Σηκώστε τον σταυρό σας με αγάπη, και θα σας κάνω να υπομείνετε την εξιλέωσή σας με 

υπομονή. 

7 Αυτή είναι η τρίτη φορά που σας λέω εκ νέου: "Αγαπάτε αλλήλους"- αλλά όχι μόνο μεταξύ των 

ανθρώπων, αλλά και από τον ένα κόσμο στον άλλο. Θα αγαπάτε και θα ελεείτε αυτούς που είναι στο 

Πνεύμα, γιατί και αυτοί είναι αδελφοί σας. 

8 Πόσο μακριά είναι ο καιρός που σας είπαν: "Όποιος σκοτώνει με το σπαθί, θα χαθεί από το 

σπαθί". "Με τον πήχη με τον οποίο μετράς, θα μετρηθείς". Σήμερα σας λέω: Μετανοήστε πραγματικά, 

ξεπλύνετε τους λεκέδες σας με έργα ελέους, συγχώρεσης και αγάπης. 

9 Από όλα τα μονοπάτια σας κάλεσα για να σας δώσω ένα και μόνο Δόγμα. Στο τραπέζι Μου δεν 

υπήρξε ποτέ φαγητό, κάποια καλύτερα από άλλα- ένα ψωμί και ένα και το αυτό κρασί έχω προσφέρει 

σε όλους. Στο τραπέζι Μου έχουν καθίσει τόσο οι άρχοντες όσο και οι παρίες, οι πλούσιοι όσο και οι 

φτωχοί, οι αμαρτωλοί όσο και οι ευσεβείς. Έχω δεχτεί τόσο εκείνους που έχουν ζήσει με ακεραιότητα 

όσο και εκείνους που έρχονται με μολυσμένο πνεύμα. Αυτό σας διδάσκω, ώστε στο ταξίδι σας στη ζωή 

να μην ευνοήσετε ποτέ κανέναν από τους αδελφούς σας. 

10 Να είστε ταπεινοί απέναντι σ' αυτούς που αισθάνονται ανώτεροι, και αυτός που ταπεινώνεται 

μπροστά σας επειδή θεωρεί τον εαυτό του μικρότερο, ας καταλάβει ότι δεν είναι μικρότερος από εσάς. 

11 Είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε τη Διδασκαλία Μου για να κατανοήσετε την άπειρη δύναμη 

της αγάπης. Η αγάπη είναι η θεραπευτική δύναμη που μεταμορφώνει τον αμαρτωλό άνθρωπο σε 

μαθητή Μου. Η αγάπη είναι η ίδια η ουσία της αιώνιας ζωής. 

12 Κάποιοι Με ρωτούν: Γιατί είναι απαραίτητο να μας μιλάτε με αυτή τη μορφή, για να μας 

καθοδηγήσετε στο μονοπάτι της ανάπτυξης του πνεύματος; - Αληθινά σας λέω: Αυτός ο λόγος που 

ακούτε είναι το βιβλίο που περιέχει τη σοφία Μου. 

13 Γιατί άνοιξα αυτό το βιβλίο μπροστά σας; - Να αποκαλύψει πολλά μυστικά στον άνθρωπο- να 

φέρει φως στο σκοτάδι της άγνοιάς του. 
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14 Αλήθεια σας λέω ότι οι άνθρωποι της εξουσίας δεν είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα, οι λόγιοι 

δεν γνωρίζουν τα πάντα, ούτε οι θεολόγοι Με γνωρίζουν πραγματικά. 

15 Γι' αυτό έχω έρθει εκ νέου ως Δάσκαλος στην ανθρωπότητα, για να φωτίσω το μυαλό σας, ώστε 

να μπορέσετε να κατανοήσετε τις μεγάλες αποκαλύψεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διεκδικήσετε 

να φτάσετε στα ύψη της σοφίας Μου, αλλά θα εισέλθετε στο Ιερό Μου με σεβασμό και ταπεινότητα. 

Όποιος εισέρχεται με αυτόν τον τρόπο, θα καθοδηγείται από Μένα όσο είναι το θέλημά Μου, και δεν 

θα βιώσει ποτέ πόνο. 

16 Φτάστε στο βάθος της επιστήμης αυτής της εποχής - οι καρποί της είναι πικροί, γιατί οι 

άνθρωποι θέλησαν να διεισδύσουν στα μυστήριά Μου χωρίς δέος, και πόσοι, όταν ανακάλυψαν στο 

παραμικρό μέρος τα θαύματα του σύμπαντος, αμφέβαλαν ότι υπάρχει μια Παντοδυναμία που 

δημιούργησε τα πάντα. Είναι εκείνοι που πιστεύουν μόνο σε ό,τι βλέπουν και σε ό,τι πιάνουν με τα 

χέρια τους- αλλά όλα όσα είναι πέρα από την αντίληψή τους τα αρνούνται. 

17 Η γνώση που είναι πέρα από τη διάνοιά σας και τον υλισμό είναι αυτή που σας διδάσκω για να 

φτάσετε στην πνευματική σας τελειότητα. 

18 Προετοιμαστείτε, ανθρωπότητα, ώστε να μπορέσετε να απαλλαγείτε από την κατανάλωση των 

πικρών καρπών που σας ετοιμάζει η επιστήμη. Ήρθα πάντα για να σας αποκαλύψω το μυστικό της 

αληθινής ζωής. 

19 Στη Δεύτερη Εποχή Με άκουσαν μεγάλα πλήθη, χιλιάδες άρρωστοι άνθρωποι θεραπεύτηκαν 

από το απλό άγγιγμά Μου, ή ακούγοντας τον χαϊδευτικό Μου Λόγο, ή όταν το στοργικό Μου βλέμμα 

αναπαύθηκε πάνω τους. Πολλοί από αυτούς Με αγάπησαν και Με αναγνώρισαν, αν και δεν Με 

ακολούθησαν όλοι, γιατί μόνο δώδεκα Με συνόδευσαν μέχρι το τέλος. Τα ονόματά τους είναι αθάνατα 

μέσα από το παράδειγμα της τελειότητας, της αρετής και της θυσίας που σας άφησαν. Ωστόσο, δεν 

ήταν τέλειοι όταν τους κάλεσα- αν ήταν, δεν θα τους είχα καλέσει για να τους διδάξω. 

20 Ανάμεσά σας βρίσκω εξίσου λίγους δίκαιους ή τέλειους- ωστόσο, μέσω της διδασκαλίας Μου θα 

μπορέσετε να αλλάξετε και να κάνετε μεγάλα έργα. Σκληρή είναι η καρδιά της ανθρωπότητας, αλλά θα 

σας φωτίσω τον τρόπο, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε. 

21 Στη Δεύτερη Εποχή, όταν οι απόστολοί Μου ήταν διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, ο Πέτρος 

είχε στιγμές μικροψυχίας μπροστά στους διωγμούς, τη σκληρότητα και τη σκληρότητα των ανθρώπων, 

και όταν θέλησε να φύγει από τη Ρώμη για να σώσει τη ζωή του, είδε τη μορφή του Ιησού να κινείται 

προς την ειδωλολατρική πόλη, κουβαλώντας το σταυρό στους ώμους του. Ο Πέτρος ρώτησε τον 

Δάσκαλό του: "Πού πας, Κύριε;" Ο Ιησούς απάντησε: "Θα πεθάνω για σας εκ νέου". Αναστενάζοντας, ο 

Πέτρος πρότεινε στον Κύριό Του να επιστρέψει και πάλι στους κόλπους των αμαρτωλών για να τους 

σώσει, ακόμη και με το τίμημα του αίματος και της ζωής Του, να πεθάνει όπως ο Δάσκαλός Του. 

22 Γι' αυτό σας λέω: Μην περιμένετε το έτος της αναχώρησής Μου, το 1950, για να σας αιφνιδιάσει 

απροετοίμαστους και αδύναμους, γιατί αν ξεκινήσετε έτσι να διαδώσετε τη διδασκαλία Μου, θα πρέπει 

να απελπιστείτε. 

23 Τότε θα αναζητήσετε τον Λόγο Μου για να σας ενισχύσει, και δεν θα τον βρείτε. Σήμερα, αφού 

εξακολουθώ να σας διδάσκω, θα αρχίσετε να εφαρμόζετε τις διδασκαλίες Μου. Ανανεωθείτε, κάντε ένα 

βήμα προς την πνευματοποίηση. Θα σας ενθαρρύνω με έργα και θαύματα, και θα εκπλαγείτε με τις 

μεγάλες αποκαλύψεις που θα σας δώσω από πνεύμα σε πνεύμα. Θα καταπλήξω τους υλικούς 

επιστήμονες αποκαλύπτοντάς τους την ύπαρξη του πνευματικού. Όλα αυτά που έχουν αρνηθεί, και που 

όμως υπάρχουν, θα οραματιστούν από αυτούς. Τότε θα ξυπνήσει η περιέργεια, η φιλοδοξία να 

ερευνήσετε το Πέραν, και αυτή θα είναι η στιγμή που θα εμφανιστούν οι αγγελιοφόροι και οι μαθητές 

Μου για να εξηγήσουν όλα όσα σας αποκάλυψα και να αποτρέψουν την ανθρωπότητα από το να 

σχηματίσει σέκτες και θεωρίες γύρω από τις νέες αποκαλύψεις Μου. 

24 Σήμερα είναι καιρός να ακούσουμε, να σκεφτούμε. Αν όμως έχει έρθει η στιγμή να βγείτε στους 

λαούς και τα έθνη και κάποιοι από εσάς δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, μην ανησυχείτε, γιατί εκεί που 

ζείτε, θα μπορέσετε να κάνετε πολλά πράγματα. Αφήστε τα παιδιά σας να μεταφέρουν τα καλά νέα σε 
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μακρινά μέρη. Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι "οι πρώτοι θα είναι τελευταίοι και οι τελευταίοι θα είναι 

πρώτοι". 

25 Σήμερα τα πλήθη έρχονται στη διδασκαλία Μου- όσοι υποφέρουν περισσότερο, όσοι διψούν και 

διψούν για δικαιοσύνη, όσοι ονειρεύονται μια ζωή ειρήνης, μένουν για να συνεχίσουν να ακούν το 

Λόγο Μου. 

26 Ανάμεσα σ' αυτούς τους φτωχούς, αμόρφωτους και απλούς, αναζητώ σιγά-σιγά εκείνους μέσω 

των οποίων σας δίνω το Λόγο Μου. 

27 Ο Θείος Δάσκαλος όλων των εποχών επιστρέφει σε σας για να συνδεθεί με την ανθρωπότητα και 

με αυτή τη μορφή να οδηγήσει το πνεύμα προς τη νέα ημέρα. 

28 Προετοιμάστε το μυαλό σας ώστε να μπορείτε να ερευνήσετε το Λόγο Μου με το σωστό τρόπο. 

Σας έχω ήδη πει ότι οι πνευματιστές θα είναι εκείνοι που θα δώσουν μια σωστή ερμηνεία στις 

διδασκαλίες που ο Κύριός σας έχει αποκαλύψει σε εσάς σε αυτή τη χρονική στιγμή και στο παρελθόν. 

Αυτός που διαβάζει στο Βιβλίο Μου και κάνει έρευνα με την πνευματική έννοια, αυτός θα είναι που θα 

προσεγγίσει την αλήθεια. 

29 Προκειμένου να καταφέρετε να εξηγήσετε αυτή τη Διδασκαλία με ειλικρίνεια, θα πρέπει πρώτα 

να παλέψετε μεταξύ σας, και μερικές φορές θα πέσετε ακόμη και σε σύγχυση- αλλά εκείνος που, εν 

μέσω της εσωτερικής του ταραχής, παρακολουθεί και προσεύχεται και Με εμπιστεύεται, θα αισθανθεί 

ότι η ηρεμία και η ειρήνη εισέρχονται στο πνεύμα του. 

30 Οι άνεμοι που εξαπολύονται θα κάνουν τα δέντρα να αποβάλλουν τους μουδιασμένους 

καρπούς και τα μαραμένα φύλλα τους, μέχρι να απαλλαγούν από την ακαθαρσία. Δεν γνωρίζετε ότι 

αύριο, όταν δεν θα ακούτε πλέον αυτόν τον λόγο, θα μείνετε μόνοι στο μονοπάτι, διδάσκοντας στους 

αδελφούς σας αυτά που μάθατε από Μένα; Θα είμαι πάντα μέσα στον καθένα από εσάς, ο Δάσκαλος 

θα προετοιμάζει το δρόμο και ο μαθητής θα εκπληρώνει την αποστολή του. 

31 Σας υποσχέθηκα να ανάψετε το φως στους ανθρώπους, ώστε όλοι να γνωρίζουν και να 

κατανοούν τις αποκαλύψεις της Διδασκαλίας Μου, και αυτή είναι η εποχή που αυτή η υπόσχεση έχει 

εκπληρωθεί- αυτή είναι η εποχή που ο άνθρωπος δεν ήξερε να περιμένει, επειδή παρασύρθηκε σε μια 

επιστημονική ζωή, από την οποία διαμόρφωσε έναν νέο κόσμο, και στην οποία τα πνεύματα 

λαχταρούσαν την επιστροφή Μου, επειδή ήξεραν ότι η Διδασκαλία Μου ήταν γι' αυτούς η ελευθερία 

τους, η πνευματική τους άνοδος, και ότι μέσω αυτής θα επιτύχουν την ειρήνη. 

32 Κάποιοι περίμεναν αυτή την ώρα ζώντας στην "πνευματική κοιλάδα", άλλοι περίμεναν το θαύμα 

ως κάτοικοι αυτής της γης. Μακάριοι όσοι, όπως οι σοφές παρθένες της παραβολής, ήξεραν να 

περιμένουν με το λυχνάρι αναμμένο. 

33 Στη Δεύτερη Εποχή, επίσης, τα πνεύματα περίμεναν με ανυπομονησία τον ερχομό του Μεσσία - 

άλλα από τον υλικό κόσμο, άλλα από τις πνευματικές κατοικίες, επειδή ο Χριστός είναι η πύλη, το κλειδί 

και ο δρόμος, και τα πνεύματα το γνωρίζουν αυτό. 

34 Σε Μένα υπάρχει η δύναμη να αφυπνίσω το πνεύμα της ανθρωπότητας, και πραγματικά σας 

λέω, αυτή η Ώρα πλησιάζει, και δεν θα υπάρχει κανείς που να μην τρέμει στο κάλεσμά Μου. Κάποιοι θα 

ξυπνήσουν από τον υλισμό που τους είχε αποκοιμίσει, άλλοι από τη μέθη του αίματος και της ηδονής, 

άλλοι από τον ύπνο της άγνοιάς τους, που η νύχτα του σκότους και του φανατισμού ήταν πολύ μεγάλη. 

35 Τη στιγμή που το πνευματικό φως θα λάμψει στην ανθρωπότητα, οι προσευχές θα ξεσπάσουν 

από τα πνεύματα και θα ρωτήσουν τον Κύριό τους τι πρέπει να κάνουν για να Τον ευχαριστήσουν και να 

μπορέσουν έτσι να πλησιάσουν την παρουσία Του. 

36 Εξερευνήστε τον Λόγο Μου, μαθητές, και θα βρείτε σοφία στο πνευματικό του νόημα, ώστε το 

πνεύμα σας να διδαχθεί τη διδασκαλία του Πατέρα για την αγάπη- γιατί στο πνεύμα σας μιλάω, το 

οποίο διδάσκω και προετοιμάζω για μια ανώτερη ζωή. 

37 Γνωρίζετε ήδη ότι το σώμα είναι μόνο ένα εργαλείο για το πνεύμα- η απόδειξη αυτού είναι ότι 

είναι θνητό και φθαρτό- το πνεύμα, από την άλλη πλευρά, προορίζεται για την αιωνιότητα. 
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38 Πόσο άσχετη με τις πνευματικές διδασκαλίες βρίσκω αυτή την ανθρωπότητα, κι αυτό γιατί ο 

Νόμος Μου και η Διδασκαλία Μου της έχουν παρουσιαστεί μόνο ως μια ηθική διδασκαλία που είναι 

χρήσιμη γι' αυτήν, και όχι ως το μονοπάτι που οδηγεί το πνεύμα της στην τέλεια πατρίδα. 

39 Οι διάφορες θρησκείες έχουν σπείρει στις καρδιές των ανθρώπων έναν ψεύτικο φόβο για την 

πνευματική γνώση, ο οποίος τους έχει κάνει να φεύγουν από τις αποκαλύψεις Μου και να βυθίζονται 

όλο και περισσότερο στο σκοτάδι της άγνοιας, προβάλλοντας ως λόγο ότι η πνευματική ζωή είναι ένα 

αδιαπέραστο μυστήριο. 

40 Όσοι το ισχυρίζονται αυτό λένε ψέματα. Όλες οι αποκαλύψεις που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο 

από την αρχή της ανθρωπότητας του μίλησαν για την πνευματική ζωή. Είναι αλήθεια ότι δεν σας είχα 

δώσει όλη τη Διδασκαλία Μου, επειδή δεν ήσασταν ικανοί να τα μάθετε όλα, αλλά μόνο όταν θα 

ερχόταν η ώρα- αλλά ό,τι έχει αποκαλυφθεί από τον Πατέρα μέχρι τώρα είναι αρκετό για να έχετε 

πλήρη γνώση της πνευματικής ζωής. 

41 Αγαπητοί άνθρωποι: Αποκαλέστε αυτή την εποχή ευτυχισμένη, γιατί σε αυτήν είχατε την 

επίσκεψη του Κυρίου σας, και αν θέλετε να σημειώσετε αυτό το μεγάλο γεγονός με μια ημερομηνία, 

πάρτε γι' αυτό το έτος 1866, κατά το οποίο ο Ηλίας σας επιβεβαίωσε ότι πλησίαζε η ώρα της Παρουσίας 

Μου ανάμεσα σ' αυτόν τον λαό. Από τότε επέλεξα τους μαθητές Μου να Με ακολουθήσουν πιστά σε 

αυτόν τον δρόμο. 

42 Θέλετε να Με ακολουθήσετε, θέλετε να είστε ανάμεσα στους μαθητές Μου; - Ακολουθήστε Με 

με την πραότητα και την εμπιστοσύνη με την οποία Με ακολούθησαν ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος 

και ο Ιωάννης, αφήνοντας πίσω τους τους αγαπημένους τους, τις βάρκες και τα δίχτυα τους, για να 

γίνουν, όπως τους είπα, ψαράδες ανθρώπων. 

43 Σήμερα προετοιμάζω έναν λαό για να μαρτυρήσει την αλήθεια Μου. Μέσω ποιου θα 

αποκαλυφθώ στον κόσμο, αν όχι μέσω των μαθητών Μου; 

44 Θέλω να βυθιστείτε βαθιά στο Λόγο Μου πριν ξεκινήσετε το μονοπάτι της εκπλήρωσης. 

Ετοιμαστείτε, διότι οι άνδρες είναι ισχυροί στις πεποιθήσεις τους. Αναπτύξτε τον εαυτό σας τόσο στη 

σκέψη όσο και στα λόγια και στα έργα- έτσι δεν θα έχετε τίποτα να φοβηθείτε. 

45 Ναι, λαέ Μου, βλέπω ήδη ότι προσπαθείτε να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες Μου, να ζήσετε σε 

εκπλήρωση του Νόμου Μου, να Μου είστε αρεστοί με τις πράξεις σας. Ο Δάσκαλος σας ευλογεί και σας 

ενθαρρύνει να επιμείνετε στην ανανέωση, ώστε να φτάσετε στην πνευματοποίηση. 

46 Μετά την παύση του λόγου Μου, θα κάνετε ό,τι έκαναν οι απόστολοί Μου της Δεύτερης Εποχής: 

συγκεντρώθηκαν για να προσευχηθούν, και με αυτόν τον τρόπο έλαβαν το θείο φως που καθοδηγούσε 

κάθε τους βήμα. Μέσω της πνευματικής προσευχής που σας δίδαξα, μπήκαν σε κοινωνία με τον Κύριό 

τους, ενθαρρύνθηκαν με την παρουσία Του και κατάλαβαν ποιο ήταν το θέλημα του Διδασκάλου τους. 

Τώρα θα καταλάβετε γιατί τους χρησιμοποίησα ως θεμέλιο της Εκκλησίας Μου. - Ξέρετε ότι θέλω να 

φτιάξω έναν νέο ναό. Ποιοι θα αποτελέσουν τα θεμέλια αυτού του ιερού; - Θα επιλέξω τους δυνατούς, 

τους πιστούς στην αρετή, τους κατανοητούς και τους χρήσιμους, γιατί το παράδειγμά τους θα είναι άξιο 

μίμησης. 

47 Ο θάλαμος των βαθιών μυστικών του Πατέρα σας είναι έτοιμος να ξεχειλίσει την πατρική Του 

κληρονομιά στα μυαλά των ανθρώπων. 

48 Στο έθνος σας εκπλήρωσα την υπόσχεσή Μου να επιστρέψω στους ανθρώπους, αλλά γι' αυτό το 

λόγο, όσοι έχουν λάβει τη χάρη να ακούνε τις διδασκαλίες Μου δεν θα αισθάνονται προνομιούχοι 

έναντι της υπόλοιπης ανθρωπότητας, γιατί η πνευματική αίσθηση του Λόγου Μου θα φτάσει σε όλες τις 

καρδιές εν ευθέτω χρόνω, λέγοντάς τους: Καλωσορίσατε, παιδιά Μου, που ακούραστα έρχεστε στην 

παρουσία Μου για να ακούσετε το Λόγο Μου. Είστε οι μαθητές που επιλέχθηκαν από το μεγάλο πλήθος 

που ήρθε σε Μένα, και η γεμάτη πίστη καρδιά σας, πιστεύοντας σταθερά σε αυτή την εκδήλωση, 

δέχεται το Λόγο Μου και τις Διδασκαλίες Μου ως σπόρους αλήθειας. 

49 Ήρθατε με το φορτίο του πόνου και της ατέλειας, διψώντας και διψώντας για ειρήνη και 

τρυφερότητα, και ο Δάσκαλος δεν πτοήθηκε από τη θέα των μολύνσεών σας από το να σας καθίσει στο 

τραπέζι Του και να σας ετοιμάσει το καλύτερο γεύμα. Διηγήθηκες στον Πατέρα ολόκληρη τη ζωή σου 
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και τις κακοτοπιές της διαδρομής, δείχνοντας τη γύμνια του πνεύματός σου, το ένδυμα του οποίου οι 

θυελλώδεις άνεμοι είχαν παρασύρει σε κουρέλια. Συγκινημένος, ο Πατέρας σας έφερε στην πηγή όπου 

ξεπλύνατε τους λεκέδες σας. Σας έδωσε καινούργια και καθαρά ενδύματα, και ενώ καθόσασταν γύρω 

Του, σας έδωσε τα πρώτα μαθήματα, τα οποία ήταν για σας σαν φιλί, σαν χάδι και σαν σταγόνα 

θεραπευτικού βάλσαμου. 

50 Έτσι άρχισα να διαμορφώνω στην καρδιά κάθε μαθητή το Βιβλίο Μου της Σοφίας και της 

Αγάπης, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να κλείσετε, γιατί το περιεχόμενό του δεν ανήκει μόνο σε εσάς. Στις 

σελίδες του υπάρχει δύναμη για τις δοκιμασίες σας και φως για να καταστρέψετε την άγνοια. 

51 Έρχομαι σε σας επειδή οι αδελφοί σας, που κατέχουν τη γνώση, έχουν κρύψει την αλήθεια από 

την ανθρωπότητα και έχουν γεμίσει τις καρδιές τους με εγωισμό. Δεν σας πουλάω την αγάπη Μου, ούτε 

τον λόγο Μου, ούτε τα οφέλη Μου. Περιμένω μόνο να προετοιμαστείτε για να σας στείλω στις επαρχίες 

και στα χωριά για να φέρετε τα Καλά Νέα της Διδασκαλίας Μου στους αδελφούς σας, γιατί σε όλο τον 

κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν τον ερχομό Μου. Θέλω να είστε αρκετά δυνατοί για να 

ξεκινήσετε τη μάχη μέχρι το 1950, τη στιγμή που θα σταματήσω να επικοινωνώ τον εαυτό μου με αυτή 

τη μορφή. 

52 Σας έφερα μακριά από τον φανατισμό και την ειδωλολατρία για να γεμίσω τις καρδιές σας με 

την ουσία της Διδασκαλίας Μου, ώστε να μπορείτε να ανυψωθείτε στον Κύριό σας και να Του 

προσφέρετε λατρεία που είναι καθαρή, πνευματική και απλή. Θέλω να διδάξετε τους αδελφούς σας 

όπως σας δίδαξα εγώ. 

53 Μαθητές, να είστε ενωμένοι όταν οι δυνάμεις της φύσης λυσσομανούν. Τότε, για χάρη των 

καλών σας έργων, της ανύψωσής σας, της πίστης σας και της ενότητάς σας, θα σας κατακλύσω με τα 

θαύματά Μου, τα οποία θα είναι μαρτυρία για τους άπιστους ότι είμαι μαζί σας. 

54 Οι αποκαλύψεις που κρύβει ο θάλαμος των βαθύτατων μυστηρίων μου και οι οποίες 

φυλάσσονται για εσάς είναι ακόμη μυστήριο, διότι δεν τις έχετε ακόμη κερδίσει. 

55 Δεν είναι μακριά η ημέρα που θα πάψω να σας μιλάω με αυτή τη μορφή- θέλω να είστε 
εξοπλισμένοι μέχρι τότε, ώστε να μην υπάρχει μαθητής που να μην ξέρει πώς να προσεύχεται στον 
Κύριο. 

56 Οι δοκιμασίες της ζωής χαλυβδώνουν το πνεύμα σας- μην επαναστατείτε εναντίον τους, ούτε να 

τις καταριέστε, γιατί αργότερα, όταν η καταιγίδα τελειώσει, θα κλάψετε από λύπη που Με προσέβαλα 

με τη δυσπιστία σας. Θυμηθείτε ότι σας έδωσα όπλα για να ξέρετε πώς να υπερασπιστείτε τον εαυτό 

σας- είναι η προσευχή και η πίστη. 

57 Προσευχηθείτε, και αν η καταιγίδα που μαστιγώνει το σπίτι σας καταφέρει να σπάσει την πόρτα 

του - αληθινά σας λέω, η φλόγα της λάμπας σας, φαινομενικά αδύναμη, δεν θα σβήσει. 

58 Όταν βλέπεις εκείνους που είχες προσηλυτίσει να απομακρύνονται από τον ορθό δρόμο και να 

πετούν με περιφρόνηση το ψωμί που τους είχες προσφέρει, η καρδιά σου γεμίζει θλίψη, και έρχεσαι 

θλιμμένος στον Δάσκαλο για να αφήσεις τη θλίψη σου μαζί Του. Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Αν είναι η 

αχαριστία που κατευθύνει τα βήματά τους, μη φοβάστε, αφήστε τους να φύγουν, προσέξτε και 

προσευχηθείτε γι' αυτούς- αλλά αν σας εγκατέλειψαν επειδή τους έλειπε η φροντίδα και το παράδειγμά 

σας, θα πρέπει να λογοδοτήσετε γι' αυτό ενώπιον Μου. 

59 Αν κάποιοι πετάξουν το ψωμί και φύγουν, άλλοι θα έρθουν να μαζέψουν το ψωμί που έχει 

απομείνει, και μαζί τους θα είναι ειρήνη και ευτυχία. Εκείνοι που θα φύγουν θα επιστρέψουν 

αναζητώντας τους "εργάτες" Μου, γιατί στην έρημο θα τους πιάσει πείνα και δίψα. Εσείς, που δεν έχετε 

σταλεί για να κρίνετε τα σφάλματα των αδελφών σας, θα τους υποδεχθείτε με καλή θέληση. Θα 

θεραπεύεις αυτόν που έρχεται σε σένα άρρωστος και θα ταΐζεις αυτόν που έρχεται πεινασμένος. 

60 Αν σας παρεξηγήσουν όταν τους έχετε δώσει τη βοήθειά σας, συγχωρέστε τους. Εγώ θα είμαι 

αυτός που θα κρίνει την υπόθεσή τους. 

61 Το πνευματικό σας παρελθόν είναι ένα μυστήριο για σας- γι' αυτό, σας λέω να δεχτείτε τις 

δοκιμασίες σας με πραότητα, γιατί βρίσκεστε σε περίοδο κρίσης και πνευματικής εξιλέωσης. 
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62 Οι εποχές που ήρθατε στον κόσμο για να απολαμβάνετε τιμές, ηδονές και απολαύσεις ή για να 

συσσωρεύετε πλούτη, έχουν παρέλθει- σήμερα ζείτε σε ταπεινότητα για να εξαγνιστείτε, να 

ανυψωθείτε (πνευματικά) μέσα από τις δοκιμασίες και να υπηρετήσετε τον Κύριό σας όντας χρήσιμοι 

στους συνανθρώπους σας. 

63 Γράψτε στην καρδιά σας ένα βιβλίο με τα καλά σας έργα, και αυτό θα σας δώσει ειρήνη σε αυτή 

τη ζωή και ατελείωτη ευτυχία στην αιωνιότητα. 

64 Αν κάποιος συσσωρεύει πλούτη σε αντάλλαγμα για το λόγο Μου και τα δώρα Μου, σας το 

ξαναλέω, όπως και στη Δεύτερη Εποχή: Θα ήταν πιο εύκολο για μια καμήλα να περάσει από το μάτι 

μιας βελόνας παρά για αυτόν να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο αξιέπαινο είναι να βλέπεις μαζί 

Μου εκείνους που παλαιότερα απολάμβαναν επίγεια αναγνώριση, φήμη και ανέσεις και σήμερα 

ακολουθούν τα βήματά Μου γεμάτοι πραότητα και ταπεινότητα. 

65 Ανάμεσά σας υπάρχουν μερικοί που τους δοκίμασα όπως τον Ιώβ. Γιατί δεν είναι το θέλημά 

Μου να βυθίζονται τα πνεύματα στην οκνηρία- θέλω να είναι επιμελή στον δρόμο της ζωής. 

66 Για τον καθένα θα έρθει η στιγμή που η φωνή του Κριτή θα τον ρωτήσει όχι μόνο για τον Λόγο 

που σας κληροδότησα ως Διδασκάλους, αλλά και για το τι κάνατε κατά την εκπλήρωση της αποστολής 

σας. 

67 Αναπτύξτε τα πνευματικά σας χαρίσματα της όρασης, της διαίσθησης και της πρόγνωσης, ώστε 

να σας δοθεί η δυνατότητα να διακρίνετε στη μεταφορά τη δοκιμασία που σας αφορά και να είστε σε 

θέση να την κατακτήσετε με την προσευχή σας. 

68 Αφήστε τον Λόγο Μου να σας καθοδηγήσει, αφού είστε ήδη πεπεισμένοι ότι σας τον δίνω για το 

καλό σας. 

69 Αυτές οι διδασκαλίες σας φαίνονται καινούργιες γιατί τις είχατε ξεχάσει, αλλά τώρα, στην Τρίτη 

Εποχή, σας τις δίνω εκ νέου. Έχω ετοιμάσει ένα μεγάλο πεδίο εργασίας για εσάς, στο οποίο σας 

προσκαλώ, ώστε να μάθετε να σπέρνετε τους σπόρους της αιωνιότητας που σας εμπιστεύομαι. 

70 Εκπαιδεύω τους νέους μαθητές Μου, ώστε μέσω της πίστης και της φιλανθρωπίας τους να 

αποκτήσουν δύναμη πάνω στις ασθένειες του σώματος και του πνεύματος και πάνω στα στοιχεία της 

δημιουργίας. 

71 Καταλάβετε ότι δεν είναι πλέον επίκαιρο να ζείτε στην άγνοια- σήμερα ζείτε στην εποχή του 

φωτός, των μεγάλων αποκαλύψεων που σας προσφέρουν οι διδασκαλίες Μου. Μπορείτε να 

φανταστείτε τη σοφία που θα είχατε αποκτήσει αν από την πρώτη στιγμή είχατε εφαρμόσει πρακτικά 

τις διδασκαλίες Μου σε εκπλήρωση του Νόμου Μου; Αλλά έχετε εγκαταλείψει τους εαυτούς σας στις 

απολαύσεις του κόσμου, και με αυτόν τον τρόπο έχετε σταματήσει στην πορεία της πνευματικής σας 

ανάπτυξης. Γι' αυτό σήμερα, όταν ήρθα με το νέο μου μάθημα, σας φαίνεται παράξενο, ακατανόητο και 

έξω από τον τρόπο ζωής σας. Αλλά ήδη ο προβληματισμός για μία και μόνο από τις διδασκαλίες Μου θα 

είναι αρκετός για να αναγνωρίσετε την αλήθεια του λόγου Μου. Τότε θα δείτε ότι αυτό που είναι 

παράξενο δεν είναι η Διδασκαλία Μου, αλλά ο τρόπος που ζείτε έξω από το Νόμο Μου. 

72 Ελάτε στο πεδίο εργασίας Μου, θυμηθείτε τη διδασκαλία Μου που είχατε ξεχάσει, ξεριζώστε 

κάθε κακό σπόρο και θα σας δείξω τη Διδασκαλία που δεν είχατε αναγνωρίσει μέχρι σήμερα. Με αυτόν 

τον τρόπο, θα σας κάνω να απαλλαγείτε από τη στασιμότητά σας, από τον φανατισμό σας, για να 

μπορέσετε να μπείτε σε μια αληθινή ζωή, αυτή που θα έπρεπε να ζείτε από την αρχή της δημιουργίας 

σας. 

73 Αντιλαμβάνεστε πόσο απλή είναι αυτή η λέξη που ανθίζει στα χείλη των μεσολαβητών του 

λόγου; Αλήθεια σας λέω, με την απλότητά της θα φέρει φως στους ανθρώπους, ώστε να κατανοήσουν 

τις αποκαλύψεις Μου, τις οποίες δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν με τη βοήθεια της επιστήμης και της 

θεολογίας. 

74 Οι καλοί μαθητές, οι επίμονοι, οι πιστοί θα είναι αυτοί που θα κατανοήσουν αυτή τη 

διδασκαλία. Και αυτοί θα είναι ταπεινοί, αλλά παρά την απλότητά τους, θα καταπλήξουν τους 

αδελφούς τους με τη σοφία των ερμηνειών τους. 
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75 Ο λαός Μου δεν θα μιλάει μόνο για τις διδασκαλίες Μου, αλλά με τα έργα του θα διδάσκει την 

ανθρωπότητα πώς να εκπληρώνει και να σέβεται τον Νόμο Μου. Θα ξέρει να δίνει, χωρίς εγωισμό, όλα 

όσα έχει λάβει από τον Κύριό Του και θα δείχνει τον ζήλο του για την αλήθεια και την καθαρότητα του 

θησαυρού που του έχει εμπιστευθεί. 

76 Διδάξτε τους αδελφούς σας με καλά και ευγενή έργα. Να θυμάστε ότι ακόμη και εδώ πρέπει να 

καθαρίζετε το πνεύμα σας όλο και περισσότερο, ώστε να γίνει άξιο να περάσει σε άλλο τόπο κατοικίας 

στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης. 

77 Αντλήστε από τις διδασκαλίες Μου την απαραίτητη δύναμη για να απομακρύνετε σιγά-σιγά τα 

εμπόδια που συναντάτε στην πορεία σας. Γνωρίζετε ήδη ότι το όπλο που τα κατακτά όλα είναι η αγάπη. 

Μεγάλη θα είναι η χαρά εκείνου που θα βγει νικητής από αυτή τη μάχη και, έχοντας κερδίσει τη μάχη, 

θα Μου παρουσιαστεί ως νικητής στρατιώτης. 

78 Θυμηθείτε ότι εγώ είμαι αυτός που σας έδωσα το όπλο της αγάπης και ότι σας δίδαξα επίσης να 

πολεμάτε για να κερδίσετε τις μεγάλες μάχες. Τι έχετε λοιπόν να αναζητήσετε με άλλους τρόπους, αν 

και σας δίνω τα πάντα στον δρόμο της αλήθειας; 

79 Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό μέσα από τα μυαλά των αμόρφωτων, ώστε να μπορούν να 

αναζωογονηθούν με την ερμηνεία του Λόγου Μου. Κατάφερα να ανοίξω τα μάτια των τυφλών στο φως 

της αλήθειας, έτσι ώστε να μπορούν να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους, όταν νιώθουν ότι τους 

αγαπάει ο Κύριός τους. Δεν σας υποσχεθήκατε από τη Δεύτερη Εποχή ότι θα έρθει η ημέρα που κάθε 

μάτι θα Με δει; όποιος είναι αγνός, θα Με δει, και αυτή θα είναι η ανταμοιβή του- όποιος έχει λεκέδες 

στην καρδιά του, θα Με δει επίσης, και αυτή θα είναι η σωτηρία του- όποιος ανοίξει τα μάτια του στο 

Φως Μου, θα Με δει επίσης, και αυτή θα είναι η σωτηρία του. Αυτός που ανοίγει τα μάτια του στο φως 

Μου διεισδύει στο μυστήριο και γνωρίζει τον λόγο των αποκαλύψεών Μου. Αυτός θα περπατήσει 

σταθερά στη γνώση της αλήθειας Μου στο μέλλον. 

80 Ερμηνεύστε σωστά τις διδασκαλίες Μου, μη νομίζετε ότι το Πνεύμα Μου χαίρεται όταν βλέπει 

τα βάσανά σας στη γη ή ότι σας στερώ όλα όσα σας ευχαριστούν για να χαρώ Εγώ με αυτά. Έρχομαι για 

να σας κάνω να αναγνωρίσετε και να τηρήσετε τους νόμους Μου, επειδή αξίζουν τον σεβασμό και την 

προσοχή σας και επειδή η τήρησή τους θα σας φέρει αιώνια ευτυχία και ειρήνη. 

81 Μέσω του Ιησού, σας δίδαξα να δίνετε στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό και στον Καίσαρα ό,τι 

ανήκει στον Καίσαρα- αλλά για τους σημερινούς ανθρώπους υπάρχει μόνο ο Καίσαρας και δεν έχουν 

τίποτα να προσφέρουν στον Κύριό τους. Αν τουλάχιστον δίνατε στον κόσμο αυτό που είναι σωστό, τα 

βάσανά σας σε αυτόν θα ήταν λιγότερα- αλλά ο αυτοκράτορας έχει θεσπίσει διεστραμμένους νόμους, 

σας έχει κάνει σκλάβους του και σας παίρνει τη ζωή χωρίς να σας δίνει τίποτα σε αντάλλαγμα. 

82 Δείτε πόσο διαφορετικός είναι ο Νόμος Μου, ο οποίος δεν υποδουλώνει ούτε το σώμα ούτε το 

πνεύμα, σας πείθει μόνο μέσω της αγάπης και σας καθοδηγεί με καλοσύνη- όλα όσα σας δίνει δωρεάν, 

όλα όσα σας ανταμείβει και για όλα όσα σας αποζημιώνει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της ζωής. 

83 Μαθητές, καταλάβετε και μελετήστε τις διδασκαλίες Μου- θα σχηματίσω μαζί σας έναν λαό που 

θα είναι ο θεματοφύλακας της σοφίας Μου, γιατί όλα θα είναι έτοιμα για εσάς να επιτελέσετε μεγάλα 

καθήκοντα. Μην απελπίζεστε στην πρώτη κραυγή συναγερμού, προσπαθήστε να συναντήσετε αυτόν 

που αποκαλεί τον εαυτό του εχθρό σας, και συγχωρήστε τον, αγαπήστε τον και διδάξτε τον με τις 

διδασκαλίες Μου. 

84 Θέλω να είστε προετοιμασμένοι για την ημέρα της αναχώρησής Μου. Όλοι ξέρετε ότι το 1950 

είναι η ημερομηνία που υποδεικνύεται από τη Θέλησή Μου, όταν παύω να επικοινωνώ τον εαυτό Μου 

μέσω του νου του φορέα της φωνής, και επειδή ο Λόγος Μου πάντα εκπληρώνεται, εκείνη την ημέρα 

αυτή θα τελειώσει αυτή η εκδήλωση, η οποία για εσάς σηματοδότησε την έναρξη της Τρίτης Εποχής. 

85 Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε αυτή την ημερομηνία και μην προσπαθήσετε με κανέναν τρόπο 

να διατηρήσετε την εκδήλωση του λόγου Μου σε αυτή τη μορφή ή σε αυτή του πνευματικού κόσμου. 

Ήδη σας λέω ότι όσοι θα το έκαναν αυτό δεν θα φωτίζονταν πλέον από το φως του Δασκάλου. 
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86 Γιατί να διαπράξετε μια τέτοια βεβήλωση, αφού σας έχω ανακοινώσει και σας έχω υποσχεθεί 

ότι μετά από αυτό το διάστημα θα ενωθείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα, ακόμη και αν δεν 

ήσασταν φορείς φωνής; 

87 Σας λέω επίσης αυτή τη στιγμή ότι οι προφήτες αυτής της εποχής έχουν καθήκον να 

προετοιμαστούν, επειδή έχουν το καθήκον να προειδοποιήσουν το μεγάλο πλήθος εκ των προτέρων για 

τις δοκιμασίες που το περιμένουν. Μεγάλες προφητείες θα τους αποκαλύψω, ώστε να σας βοηθήσουν 

να μην πέσετε σε πειρασμό. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 26  
1 Μαθητές, αφού ακούσατε τη διδασκαλία Μου και κρίνατε το παρελθόν σας υπό το φως του 

Λόγου Μου, είπατε πνευματικά: "Κανένα φύλλο από το δέντρο δεν κινείται χωρίς το θέλημα του Θεού". 

2 Σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο επειδή αρχίζετε να καταλαβαίνετε ότι οι δοκιμασίες που 

σταδιακά αδειάζετε σαν πικρό ποτήρι ήταν σαν βήματα που σας έφεραν σταδιακά πιο κοντά στο δέντρο 

της ζωής όπου σας περιμένει ο Δάσκαλος για να σας δώσει την κληρονομιά σας. 

3 Όταν ήρθατε στην εκδήλωση του Λόγου Μου, όλοι αναρωτηθήκατε ποιος ήταν ο λόγος της 

επιστροφής Μου, και όταν ακούσατε τον χαιρετισμό Μου που σας λέει "Η ειρήνη Μου να είναι μαζί 

σας", εκείνοι που αναγνωρίζουν την αξία που έχει η ειρήνη είναι γεμάτοι χαρά, ενώ εκείνοι που 

σκέφτονται μόνο την απόκτηση υλικών αγαθών Με ρωτούν με απογοήτευση μέσα τους αν έχω έρθει 

μόνο για να σας προσφέρω ειρήνη. 

4 Εκείνοι που το πιστεύουν αυτό δεν με προσβάλλουν γιατί η έλλειψη κατανόησης προέρχεται 

από την άγνοιά τους και αυτό ακριβώς το σκοτάδι ήρθα να καταπολεμήσω φωτίζοντας τα πνεύματα με 

το φως της διδασκαλίας μου. 

5 Καρδιές που σήμερα έχετε σκληρύνει από τα πάθη και τις αντιξοότητες που έχουν πικράνει τη 

ζωή σας: καταλάβετε ότι όταν θα έχετε επιτύχει πνευματική ανύψωση, θα αποκτήσετε ειρήνη. 

6 Η πνευματική ειρήνη σας μιλάει για το φως, για την ηθική, για τις αρετές. Όποιος δεν λαχταρά 

να φτάσει σε αυτή την κατάσταση πνευματικής ανύψωσης, μην ονειρεύεται να απολαύσει την ειρήνη 

Μου, γιατί είναι ακόμα αιχμάλωτος των παθών της ύλης και των ψεύτικων ονείρων ευτυχίας που ο 

υλικός κόσμος τον κάνει να πιστεύει. 

7 Όποιος, αηδιασμένος από τις υλικές απολαύσεις, διατηρεί μέσα του ζωντανή την έντονη 

επιθυμία για ειρήνη, επιδιώκει την απελευθέρωση του πνεύματός του, ανυπομονώντας να επιτύχει τον 

στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκε. 

8 Από την αρχή της ανθρωπότητας, λίγοι ήταν εκείνοι που αναζήτησαν την ειρήνη ή παρέμειναν 

σε αυτήν όταν την απέκτησαν, επειδή ο άνθρωπος την αναζητά μόνο όταν ο πόνος τον έχει κατακτήσει. 

Γι' αυτό βλέπετε πως, μετά από κάθε απάνθρωπο, αδελφοκτόνο και άδικο πόλεμο σας, χιλιάδες 

άνθρωποι ξεσηκώνονται διψώντας για την ειρήνη που δεν εκτιμούσαν πριν, επειδή δεν είχαν επίγνωση 

της αξίας που έχει αυτό το Θείο δώρο. 

9 Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν θα βρείτε την εσωτερική ειρήνη στη γνώση των ανθρώπων, αφού 

η πηγή από την οποία προέρχεται είναι πνευματική. Το χρυσάφι, η ανθρώπινη σοφία, η επιστήμη και η 

δύναμη των ανθρώπων δεν ήταν αρκετά για να αποκτήσετε αυτή τη χάρη, την οποία θα αποκτήσετε 

μόνο αν κάνετε καλά έργα και κινείστε στη ζωή σας στο μονοπάτι της αγάπης που σας δείχνει ο Νόμος 

Μου. 

10 Δεν θα υπάρχει τίποτα το εκπληκτικό στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που η ανθρωπότητα 

αποκαλεί μελετητές - όταν ακολουθούν τις αποκαλύψεις Μου και αναζητούν την ειρήνη Μου - 

παίρνουν τη θέση των "μικρών παιδιών" για να μελετήσουν τα πρώτα μαθήματα από το Βιβλίο της 

Ζωής. 

11 Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εμένα την απέραντη δίψα που κυριαρχεί στην ανθρωπότητα. 

Το έλεός μου διαπερνά κάθε καρδιά σαν ακτίνα ελπίδας για να την κάνει να νιώσει την εγγύτητα του 

αγώνα, μέσω του οποίου θα επιτύχει την αληθινή ειρήνη και την απελευθέρωση του πνεύματος. 

12 Η διδασκαλία μου είναι η κλήση της ουράνιας σάλπιγγας, η οποία έχει ακουστεί από τα 

πνεύματα στα οποία έχει αναγγείλει ότι έχει έρθει η ώρα της κρίσης, της εξιλέωσης, αλλά και της 

λύτρωσης. 

13 Όλα είχαν προαναγγελθεί, αλλά προτιμήσατε να περιμένετε να συμβούν τα γεγονότα, χωρίς να 

προετοιμαστείτε για να αντιμετωπίσετε τη μάχη και να κερδίσετε την ελευθερία σας. Σας έλειπε η 

πίστη, η υπακοή στο Νόμο Μου της αγάπης, και σήμερα κλαίτε για το σφάλμα σας. 
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14 Τα πλήθη που συγκεντρώνονται για να ακούσουν τις θείες διδασκαλίες Μου φαίνονται μεγάλα 

σε αριθμό σε εσάς, αλλά πόσο μικρά είναι όταν τα συγκρίνετε με τους αδελφούς σας που στερούνται 

την Ειρήνη Μου. 

15 Στα πλήθη έχω τοποθετήσει την ειρήνη Μου- κάποιοι ήξεραν πώς να τη διατηρήσουν, άλλοι τη 

στερούνται μόλις δεν ακούνε πια το λόγο Μου και επιστρέφουν στις συνήθειες της καθημερινής ζωής. 

Είναι εκείνοι που, επιστρέφοντας στον ταπεινό τόπο όπου Με κάνω γνωστό, Με ρωτούν: "Κύριε, γιατί 

βρίσκω την ειρήνη μόνο όταν σε ακούω, ή είναι ότι υπάρχει μόνο σε αυτούς τους τόπους;" Αλλά τους 

απαντώ: "Αν έχουν βρει την ειρήνη μόνο την ώρα που ακούνε τη διδασκαλία Μου, είναι επειδή μόνο 

εκείνη τη στιγμή καθαρίζουν το μυαλό τους από την επιρροή της ύλης και, αφήνοντας πίσω τους το 

κατώφλι αυτών των αιθουσών συνάθροισης, επιστρέφουν στη ζωή τους με τις ατέλειες, τον εγωισμό, τα 

πάθη, τη μνησικακία και τα ελαττώματα, χωρίς να εφαρμόζουν τις οδηγίες της διδασκαλίας που 

άκουσαν, γιατί η ακοή δεν είναι μάθηση, και μόνο εκείνος που μελετά τη διδασκαλία Μου και την 

εφαρμόζει στην πράξη θα μπορεί πραγματικά να αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή Μου, επειδή θα είναι 

πάντα πνευματικά προετοιμασμένος να δίνει στους αδελφούς του το παράδειγμα του πώς να βάλει τη 

ζωή του στο σωστό δρόμο, σύμφωνα με τις οδηγίες Μου. 

16 Σ' αυτό το διδακτικό λόγο θα βρείτε τη συνειδητοποίηση της ηθικής ευθύνης που αναλάβατε, 

λαμβάνοντας στην καρδιά σας το δώρο της ειρήνης Μου, το οποίο πρέπει να μοιραστείτε με τους 

αδελφούς σας. 

17 Καταλάβετε και συνειδητοποιήστε πόσο συχνά σας το έχω πει: Καλώς ήρθατε στον ταπεινό τόπο 

συγκέντρωσης που έχει γίνει ένας οίκος ειρήνης και προσευχής, όπου κάνω τον εαυτό Μου γνωστό ως 

Δάσκαλος. 

18 Μέσω του λόγου Μου κατανοήσατε την αποστολή σας και το καθήκον της επανόρθωσης που 

βαραίνει το πνεύμα σας. Σήμερα συνειδητοποιείτε ότι για να έρθετε σε Μένα, είναι απαραίτητο να 

αποκτήσετε την καθαρότητα που θα σας κάνει άξιους να εισέλθετε στη Βασιλεία των δικαίων, η οποία 

είναι η γη που έχει υποσχεθεί στο πνεύμα σας. 

19 Δεν είναι όλοι όσοι Με ακούνε μαζί Μου, γιατί οι σκέψεις μερικών είναι απόμακρες. Από την 

άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι που είναι σωματικά απομακρυσμένοι και παρόντες στο πνεύμα. 

20 Ακριβώς όπως χτυπάτε τις πόρτες Μου, έχω έρθει στις δικές σας, όχι για να σας ζητήσω κάτι, 

αλλά για να σας δώσω αυτό που χρειάζεστε. 

21 Δίνω φως στο πνεύμα σας, γιατί βλέπω ότι δεν επιθυμεί πλέον να παραμείνει στο σκοτάδι- 

επιθυμεί να ανυψωθεί πάνω από την άγνοια και τα πάθη της ύλης, επιθυμεί να δει και να κατανοήσει 

τον Πατέρα και να γνωρίσει τον σκοπό της ίδιας της ύπαρξής του. 

22 Ξυπνήστε, συνειδητοποιήστε την εποχή στην οποία ζείτε, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα που οι 

άνθρωποι θα ετοιμάζονται να βεβηλώσουν και να διαγράψουν κάθε θρησκευτική λατρεία της 

ανθρώπινης καρδιάς, να μην έχουν τίποτα να αφαιρέσουν από εσάς, επειδή το ιερό σας και η λατρεία 

σας προς τον Θεό θα είναι πνευματική. Τότε το πνεύμα σας θα μπορέσει να συνδεθεί άμεσα με τη 

Θεότητά Μου- αυτή θα είναι η απελευθέρωσή του. 

23 Ζείτε σε έναν κόσμο που έχει μεταμορφωθεί από την ανθρώπινη επιστήμη- αυτή είναι η εποχή 

της, η εποχή της βασιλείας της. 

24 Μια νέα Βαβέλ έχουν ανεγείρει οι άνθρωποι, έναν νέο πύργο υπερηφάνειας και ματαιοδοξίας. 

Από το ύψος της προκαλούν τη δύναμή Μου και ταπεινώνουν τους αδύναμους. Αληθινά σας λέω, με 

αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος δεν θα έρθει σε Μένα. Όχι επειδή αρνούμαι την επιστήμη - άλλωστε, είναι 

το φως που εγώ, ο Δημιουργός, έχω τοποθετήσει στο ανθρώπινο μυαλό ─ αλλά λόγω της κακής χρήσης 

του από τους ανθρώπους. Σας εμπιστεύτηκα την επιστήμη σαν ένα δέντρο, το οποίο πρέπει να 

φροντίζετε με αγάπη, σεβασμό και ζήλο, ώστε να βγαίνουν από αυτό καρποί με την καλύτερη γεύση, 

αυτοί που δίνουν ζωή. Πιστεύετε ότι έχετε φροντίσει καλά αυτό το δέντρο; - Αναγνωρίστε ότι οι καρποί 

της ήταν καταστροφικοί και θλιβεροί, ότι αντί να δώσουν ζωή, έσπειραν θάνατο. Πόσο παραπλανημένη 

είναι η ανθρώπινη επιστήμη, η οποία υποτίθεται ότι είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου! Ωστόσο, το 

ευλογώ, γιατί είναι έργο των παιδιών Μου. 
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25 Ο υλισμός έχει παγιδεύσει την ανθρωπότητα. Το όνομά μου έχει σβηστεί από πολλές καρδιές, οι 

άνθρωποι ξεχνούν να προσεύχονται, που είναι η πνευματική μορφή της συνομιλίας με τον Θεό. Η 

Διδασκαλία Μου και το παράδειγμά Μου μέσω του Ιησού έχουν ξεχαστεί, και όσοι προσπαθούν να 

παραμείνουν σταθεροί στη Διδασκαλία Μου και να εκπληρώσουν το Νόμο Μου το κάνουν μέσω 

ειδωλολατρικών λατρειών, αναζητώντας Με μέσα από μορφές και εικόνες, φτιαγμένες από ανθρώπινα 

χέρια. Έτσι πρόκειται να εκπληρωθεί ο Νόμος Μου; 

26 Πολλοί έχουν κάνει τη φύση θεό τους, θεοποιώντας την ως τη δημιουργική πηγή όλων όσων 

υπάρχουν. Αλλά αληθινά σας λέω, αυτή η Φύση, από τους κόλπους της οποίας έχουν αναδυθεί όλα τα 

όντα, οι υλικές δυνάμεις και οι φυσικές δυνάμεις που σας περιβάλλουν, δεν είναι Δημιουργός- 

σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε εκ των προτέρων από τον Θεϊκό Δημιουργό. Δεν είναι ούτε η αιτία ούτε 

ο λόγος της ζωής. Εγώ μόνο, ο Κύριός σας, είμαι η αρχή και το τέλος, το Άλφα και το Ωμέγα. 

27 Η σκιά του δέντρου της ανθρώπινης επιστήμης έχει τυλίξει την ανθρωπότητα, η πλειονότητα των 

καρπών του την έχει δηλητηριάσει, και πλησιάζει ο καιρός που το δρεπάνι της δικαιοσύνης θα κόψει 

κάθε ακάθαρτο κλαδί και κάθε κακό καρπό. 

28 Όταν ο άνθρωπος ήταν αθώος, η κατάσταση της αγνότητάς του τον καθιστούσε άξιο της χάρης 

του Κυρίου. Δεν χρειαζόταν την επιστήμη για να βρει τα μέσα της ζωής, δεν χρειαζόταν τα μάτια του ή 

τη νοημοσύνη του να προσπαθούν να διεισδύσουν στα μυστήρια της δημιουργίας για να βρουν το φως 

που θα φώτιζε τη γήινη πορεία της ζωής του. 

29 Σαν στοργική μητέρα, η Φύση έφερε τον κόρφο της στα χείλη του παιδιού για να το θρέψει- 

αλλά το παιδί μεγάλωσε, και παρασυρμένο από την εξωτερική ομορφιά του καρπού του δέντρου της 

ζωής, άπλωσε το χέρι του, τον έσπασε και τον γεύτηκε, ξυπνώντας στην καρδιά του και σε όλο του το 

είναι την ανάγκη και την επιθυμία για γνώση. Η εποχή της αθωότητας έφευγε και μια νέα φάση άρχιζε 

για τον άνθρωπο, αυτή της επιστήμης, στην οποία το πνεύμα απαιτούσε να γνωρίσει την ανθρώπινη 

ζωή και τα μυστικά της. Τότε άρχισε ο αγώνας, η εμπειρία, το ξεδίπλωμα, η ανάπτυξη, η εξιλέωση. 

30 Το παιδί, του οποίου η ευτυχία ήταν εξ ολοκλήρου στραμμένη στο να αισθάνεται το χάδι της 

μητέρας, έγινε ένας νέος που, έκπληκτος από το μεγαλείο της ζωής, που ήταν ένα μυστήριο γι' αυτόν, 

ξεκίνησε γεμάτος περιέργεια και ανησυχία, διψώντας για γνώση. Ποιος άλλος εκτός από εμένα έκανε 

τον άνθρωπο να αισθανθεί αυτό το ιδεώδες της γνώσης και της γνώσης; Τα πάντα είχαν προβλεφθεί και 

προετοιμαστεί από Εμένα για να καθοδηγήσω τα βήματα του ανθρώπου στη γη, γι' αυτό και σε κάθε 

βήμα του συναντούσε μια έκπληξη και ένα νέο θαύμα. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο, καμία δυσκολία ή 

βάσανο, για το οποίο δεν θα έβρισκε λύση. Αν ο άνθρωπος είχε την αφύπνισή του στον κόσμο, 

εμφανίστηκε επίσης στο πνεύμα του, μέσα από την ανησυχία και την προαίσθησή του, η βαθιά λαχτάρα 

να κατανοήσει και να δει τη ζωή που είναι πέρα από την υλική δημιουργία, πέρα από την ύλη και την 

επιστήμη. 

31 Έτσι δημιουργήθηκε η πνευματική λατρεία του Θεού, ώστε μέσω αυτής το πνεύμα να τρέφεται 

και να αποκτά υψηλή γνώση, και να ζει σύμφωνα με την επιστήμη που εμπνέεται από τον νόμο της 

αγάπης Μου. 

32 Δεν Με έχουν κατανοήσει όλοι οι άνθρωποι στο Άπειρο, στο πνευματικό και αόρατο- γι' αυτό, 

ενώ από την αυγή της ανθρωπότητας κάποιοι Με αναζητούσαν πέρα από όλα τα υλικά πράγματα, άλλοι 

το έκαναν μέσω εξωτερικών λατρειών. Αυτοί είναι εκείνοι που Με αναζήτησαν στα αστέρια, στις 

δυνάμεις της φύσης και στα πλάσματα, ώσπου κατάλαβαν ότι Εκείνος που είχε σχηματίσει όλα όσα 

λάτρευαν βρισκόταν στο Άπειρο, και ήταν Εκείνος που έπρεπε να λατρεύουν. 

33 Με την πάροδο του χρόνου, η ανθρωπότητα εξελίχθηκε στις πεποιθήσεις της και στη γνώση του 

πνευματικού και, φωτισμένη από τις θεϊκές εμπνεύσεις, τελειοποίησε τη λατρεία της προς τον Θεό. 

Παρ' όλα αυτά, ακόμη και στην παρούσα εποχή, πολλά από τα παιδιά Μου Με αισθάνονται μόνο μέσα 

από οντότητες της δημιουργίας, τελετές, εικόνες και σύμβολα. Και αυτό οφείλεται στο ότι το πνεύμα, 

που εξακολουθεί να αποσπάται από τις παραδόσεις, αρκείται στα λίγα που αποκτά με τη μικρή του 

ανύψωση. Όμως, ενόψει των μυστηρίων, έχει έρθει γι' αυτόν η ώρα της θλίψης και υφίσταται κακουχίες 
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και δοκιμασίες που δεν είχε ξανασυναντήσει ποτέ στην πορεία του. Στη συνέχεια θα ξυπνήσει και θα 

ξεκινήσει να ερευνήσει, να διερευνήσει, όπως έκανε όταν ήθελε να μάθει τον λόγο της ζωής στη γη. 

34 Τι είναι αυτό που λαχταράτε περισσότερο σε αυτές τις στιγμές στη Γη; - Ειρήνη, υγεία και 

αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, αυτά τα δώρα δεν θα σας δοθούν από την επιστήμη σας όπως την έχετε 

εφαρμόσει. 

35 Οι μορφωμένοι αμφισβητούν τη φύση και αυτή απαντά σε κάθε ερώτησή τους- αλλά πίσω από 

αυτές τις ερωτήσεις δεν υπάρχουν πάντα καλές προθέσεις, καλές διαθέσεις ή φιλανθρωπία. Οι 

άνθρωποι είναι αδαείς και αδιανόητοι, που αρπάζουν από τη φύση τα μυστικά της και βεβηλώνουν το 

εσωτερικό της, όχι για να την τιμήσουν αντλώντας από τις πηγές της τις πρώτες ύλες για να κάνουν ο 

ένας στον άλλον καλό σαν αληθινοί αδελφοί, αλλά για χάρη εγωιστικών και ενίοτε ολέθριων σκοπών. 

36 Όλη η δημιουργία τους μιλάει για μένα, και η φωνή τους είναι αυτή της αγάπης- αλλά πόσο 

λίγοι ήξεραν να ακούν και να καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα! 

37 Όταν σκέφτεστε ότι η δημιουργία είναι ένας ναός στον οποίο κατοικώ, δεν φοβάστε ότι ο Ιησούς 

θα εμφανιστεί εκεί, θα πάρει το μαστίγιο και θα διώξει τους εμπόρους και όλους όσοι την βεβηλώνουν; 

38 Αγαπημένε μου λαέ, καταλάβετε και κατανοήστε τις οδηγίες Μου, ανοίξτε τα μυαλά σας και 

αφήστε το φως Μου να τα διαπεράσει- αυτό το φως θα μιλήσει από τα έργα σας, ακόμη και αν ο λόγος 

σας είναι αδέξιος. Με ευχαριστεί που ο λόγος σας είναι αδέξιος, γιατί το πνεύμα σας θα είναι αυτό που 

θα μαρτυρήσει για Μένα. 

39 Το πεπρωμένο του καθενός σας είναι διαφορετικό, αλλά ο στόχος όλων σας είναι ο ίδιος: να 

έρθετε στον Θεό. 

40 Κάποιοι από εσάς υποφέρετε και με αυτό εξιλεώνεστε για τις παραβάσεις σας κατά του Νόμου 

Μου στο παρελθόν- άλλοι πίνουν το ποτήρι του πόνου εξαιτίας της κακίας των συνανθρώπων τους. Οι 

πρώτοι εξαγνίζονται στις δοκιμασίες της ζωής- οι δεύτεροι πρέπει να αδειάσουν το ίδιο ποτήρι που 

έδωσαν στους συνανθρώπους τους να πιουν. Αλλά αληθινά σας λέω, στο ένα όπως και στο άλλο 

εκδηλώνεται η στοργική και τέλεια δικαιοσύνη του Κυρίου σας. 

41 Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να εκπληρώνετε το Νόμο Μου της Αγάπης, ώστε το φως της 

ειρήνης και της αρμονίας να λάμψει στην Ανατολή, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σκοτάδι και τα 

βάσανα του πολέμου. Νιώστε τον πόνο των ανθρώπων και δείτε πώς αναζητούν έναν Σωτήρα, όπως τα 

χαμένα πρόβατα όταν φωνάζουν με θλίψη για τον Ποιμένα τους. * Από το Μεξικό, η Ανατολή είναι η 

ευρωπαϊκή ήπειρος, όπου μαίνεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος την εποχή αυτής της διδασκαλίας. 

42 Πόσος πόνος καταδυναστεύει τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή! Μόλις γεννηθεί ένα παιδί 

αρχίζει να πίνει το ποτήρι του πόνου εξαιτίας των συνανθρώπων του. Κάποια χάνουν τη μητέρα τους 

πριν νιώσουν το πρώτο χάδι, άλλα κουφαίνονται από τη βοή του πολέμου αντί να ακούσουν το γλυκό 

μητρικό νανούρισμα. 

43 Ο παράδεισος των πρώτων ανθρώπων μετατράπηκε σε κοιλάδα δακρύων και τώρα είναι μόνο 

μια κοιλάδα αίματος. Επομένως, σήμερα, αφού ήρθα για να εκπληρώσω την υπόσχεση που δόθηκε 

στους μαθητές Μου, ξυπνάω την ανθρωπότητα από τον πνευματικό της ύπνο και της δίνω το Δόγμα 

Μου της Αγάπης για να τη σώσω. Αναζητώ τα πνεύματα που έχουν το πεπρωμένο να γίνουν μάρτυρες 

των εκδηλώσεών Μου και του Λόγου Μου με τα έργα τους αυτή την εποχή. Όταν αυτοί που έχουν 

σημαδευτεί από Μένα ενωθούν γύρω από το Νόμο Μου, η γη και τα αστέρια θα κλονιστούν και στον 

ουρανό θα υπάρξουν σημάδια- γιατί εκείνη τη στιγμή η φωνή του Κυρίου θα ακουστεί από τη μια άκρη 

της γης ως την άλλη, και το Θεϊκό Του Πνεύμα, περιτριγυρισμένο από τα πνεύματα των δικαίων, των 

προφητών και των μαρτύρων, θα κρίνει τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. 

44 Τότε ο καιρός του Αγίου Πνεύματος θα φτάσει στην πληρότητά του. - Για να κάνετε γνωστή αυτή 

την προφητεία στους αδελφούς σας, σας ζητώ: Πότε θα ξεκινήσετε να εκπληρώσετε την αποστολή σας 

ως μαθητές αυτής της εποχής; Πότε θα δώσετε τη δυνατότητα στους αδελφούς σας να σας ακούσουν 

και να τρέμουν μπροστά στη φωνή της συνείδησής τους; Πότε θα φέρετε αυτόν τον λόγο του φωτός και 

της αγάπης στην ανθρωπότητα; 
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45 Το θέλημά Μου είναι να ενωθείτε, ώστε σε κάθε τόπο συνάντησης και σε κάθε αδελφότητα η 

"γεύση του καρπού σας" να είναι ομοιόμορφη. Γιατί θα πρέπει να προσφέρουν διαφορετικές "γεύσεις", 

αφού είναι όλα κλαδιά της ίδιας αμπέλου; 

46 Μάθετε, δράστε και ξεσηκωθείτε ενωμένοι, ώστε να γίνει σεβαστή η δύναμή σας. Μην δίνετε 

αφορμή για να εμφανιστούν ψευδείς εκδηλώσεις της Θεότητάς Μου στους κόλπους των αιρέσεων ή 

των θρησκειών, μην γίνεστε η αιτία για να εμφανιστούν ψευδοπροφήτες που αιφνιδιάζουν τα πλήθη με 

τον λόγο τους. 

47 Προσοχή, μάντεις! Αν έχετε δοκιμαστεί από τον Πατέρα σας, αν ακόμη και οι συγγενείς σας σας 

έχουν κρίνει λάθος, μη φοβάστε- θυμηθείτε ότι ο Ιησούς αρνήθηκε στην πατρίδα Του και έπρεπε να 

πάει αλλού για να βρει πίστη. "Κανείς δεν είναι προφήτης στη χώρα του" σας είπε. 

48 Αν έχουν αμφισβητήσει τα χαρίσματά σας, άλλες καρδιές θα έρθουν να σας πιστέψουν στην 

αλήθεια. Κάποιοι από εσάς θα πάτε σε ξένες χώρες, όπου θα βρείτε περισσότερη εμπιστοσύνη στη 

μαρτυρία σας παρά στους κόλπους αυτού του λαού. 

49 Για να σας βοηθήσει στο έργο σας, ο Δάσκαλος σας έχει δώσει τις οδηγίες Του και δεν 

κουράζεται ποτέ να το κάνει, γιατί είναι "Ο Λόγος" του Πατέρα. 

50 Αγαπητοί μαθητές, δώστε το θεραπευτικό βάλσαμο σε έναν άρρωστο, κάντε το με αγάπη, με 

αληθινή πνευματική προετοιμασία, ώστε να πετύχετε να βιώσει ο άπορος τη θεία παρηγοριά. 

51 Σε ορισμένες περιπτώσεις σας έχω παραδεχτεί ότι αληθινά θαύματα συνέβησαν χωρίς η 

προετοιμασία σας να σας δίνει το δικαίωμα σε αυτό- αλλά τώρα σας λέω ότι δεν πρέπει να αμελήσετε 

την προετοιμασία σας, γιατί θα σας εκπλήξω, θα σας προειδοποιήσω με το να μη σας παραχωρήσω 

αυτό που ελπίζετε, για να σας κάνω να καταλάβετε ότι δεν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε για να 

εκτελέσετε ένα αληθινό έργο ελέους. 

52 Μην επιτρέψετε στον άρρωστο να αποκτήσει δικαίωμα στις ευεργεσίες Μου μόνο μέσω του 

πόνου του- πρέπει να ενώσετε τα προσόντα του με εκείνα της φιλανθρωπίας σας, και τότε η χάρη Μου 

θα εκδηλωθεί και στους δύο. Όπου κι αν βρίσκεστε, θα πρέπει να αποκτάτε αξιώματα, ώστε κάθε φορά 

που μεσολαβείτε για τους αδελφούς σας, να είστε άξιοι να Μου ζητάτε ό,τι χρειάζεστε για το καλό του 

πλησίον σας. 

53 Κρατήστε την πνευματική και σωματική προετοιμασία, γιατί δεν ξέρετε τη στιγμή που θα πρέπει 

να κάνετε ένα έργο ελέους και θα Με ευχαριστήσει να σας κάνω φορείς βάλσαμου, ειρήνης ή αυτού 

που λείπει περισσότερο από τους αδελφούς σας. Κατανοήστε την ομορφιά του έργου που εκπληρώνετε 

μέσω της εξιλέωσής σας, ώστε να αγκαλιάσετε το σταυρό σας με όλη την αγάπη για την οποία είστε 

ικανοί. 

54 Εδώ στον κόσμο δεν αντιλαμβάνεστε τη φωνή της συνείδησής σας τόσο καθαρά όσο θα την 

ακούσετε όταν θα είστε στο πνεύμα- γι' αυτό συχνά παραμελείτε την εκπλήρωση του καθήκοντός σας. 

Αλλά να θυμάστε ότι το ίδιο σας περιμένει πάντα, όσο μακρινή και αν είναι η στιγμή της αναχώρησής 

σας στον άλλο κόσμο, και ότι όταν ανοίξετε τα μάτια σας σε έναν νέο κόσμο, μόνο το φως που έχετε 

επιτύχει στον αγώνα σας θα σας φτάσει, και θα κατέχετε την ειρήνη στην οποία έχετε κερδίσει το 

δικαίωμα με τις αρετές που έχετε επιτύχει. 

55 Ξέρετε πώς, σύμφωνα με το θέλημά Μου, θα φτάσετε στην επόμενη κατοικία όπου σας 

περιμένω; - Γεμάτη ειρήνη, φωτισμένη από το φως της σοφίας που θα λάμπει σε κάθε αγνό πνεύμα- 

χωρίς αβεβαιότητες, χωρίς δάκρυα. 

56 Ας μην πιστέψει κανείς ότι όταν ήρθε σ' αυτόν τον κόσμο, το Έργο Μου τον εξέπληξε δίνοντάς 

του ένα έργο- όχι, αυτό θα ήταν υπερβολική άγνοια όταν κάποιος ζει στο Φως. Ήρθα μόνο για να σας 

κάνω να αναγνωρίσετε αυτό που λάβατε στο πνεύμα πριν σταλείτε στη γη. 

57 Έτσι, αγαπημένοι μαθητές, αν το πνεύμα σας έχει έρθει γι' αυτό, επειδή το διέταξα και ο 

καθένας από εσάς το επιθυμούσε και το αποδέχτηκε, να θυμάστε ότι δεν πρέπει να επιστρέψετε σε 

Μένα χωρίς να έχετε εκπληρώσει την αποστολή που υποσχεθήκατε να εκπληρώσετε, γιατί διαφορετικά 

θα ήταν πολύ οδυνηρό για το πνεύμα σας. 
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58 Εμβαθύνετε στο Λόγο Μου, μην επιτρέψετε σε τίποτα και σε κανέναν να σας εμποδίσει να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας, μην επιτρέψετε σε τίποτα να σας κάνει να απαρνηθείτε όλα όσα 

οφείλονται ως ανταμοιβή σε εκείνους που ήταν στρατιώτες του Θεού, απόστολοι της Αλήθειας Του στον 

κόσμο. 

59 Για να σας βοηθήσω στην εξιλέωσή σας, σας δίνω τον Λόγο Μου, και το φως του σας οδηγεί 

στην τελειότητα. 

60 Ακούστε Με ακούραστα, μάθετε από Μένα. Ακούστε τον Ηλία και παραδειγματιστείτε από την 

αρετή του, ώστε να γίνετε κι εσείς, όπως αυτός, ποιμένες ενός αριθμού πνευμάτων που σας έχει 

αναθέσει το θέλημά Μου. 

61 Κοιτάζω τους πάντες με αγάπη και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ήρθα όχι μόνο για να σας 

χαϊδέψω και να σας δώσω την ειρήνη Μου, αλλά και για να σας διδάξω, να σας κάνω να καταλάβετε ότι 

είστε κάτοχοι πνευματικών χαρισμάτων με τα οποία θα βοηθήσετε την ανθρωπότητα στη θλίψη της, για 

να την οδηγήσετε στο τέλος της εξιλέωσής της. 

62 Η εποχή των μεγάλων δοκιμασιών έχει έρθει και το πνεύμα είναι ακόμη αδύναμο. Μεγάλος 

πόνος και αναταραχή την περιμένουν, και γι' αυτό πλησιάζω σαν σωσίβια λέμβος για να υποδεχτώ τα 

παιδιά Μου βοηθώντας τα να αναπτυχθούν στο πνευματικό μονοπάτι. 

63 Όλα τα πνεύματα αξίζουν την κρίση Μου, ακόμη και τα παιδιά στην αγκαλιά των μητέρων τους 

έχουν νιώσει πόνο. 

64 Σε εσάς, μαθητές, σας εξοπλίζω για να μεταφέρετε το Δόγμα Μου της αγάπης και της ειρήνης σε 

όλα τα έθνη, ώστε με την εκπλήρωσή του να σώσετε τους αδελφούς σας. Πλησιάστε τους μικρούς και 

τους μεγάλους. Συχνά θα βρεθείτε ενώπιον επιστημόνων και θα πρέπει να δώσετε αποδείξεις 

πνευματοποίησης. Πόσοι θα νιώσουν ντροπή στη συνειδητοποίηση της αχρηστίας της υλικής τους 

γνώσης και θα ομολογήσουν ότι ό,τι δεν κατάφερε η επιστήμη στη θεραπεία των ασθενών και στην 

επίλυση των 

Τα προβλήματα που βασανίζουν τους ανθρώπους έφτασαν στην αγάπη και το έλεος των μαθητών Μου. 

65 Αυτό το έθνος, ελάχιστα γνωστό στον κόσμο, θα ευλογηθεί πλουσιοπάροχα. Το έδαφός της θα 

είναι παραγωγικό και τα ταμεία της θα ανοίξουν για να στείλουν τροφή στα έθνη που μαστίζονται από 

τον πόλεμο. Το πνεύμα των κατοίκων της, εμπνευσμένο από την αγάπη Μου, θα στέλνει σκέψεις φωτός 

σε όσους έχουν ανάγκη, και όταν έρθει η ώρα της διακήρυξης, θα φέρει το Λόγο Μου για να 

αναζωογονήσει και να θεραπεύσει μαζί του όσους υποφέρουν. 

66 Πολλοί ξένοι θα έρθουν να σας ακολουθήσουν στις ιδέες σας για ειρήνη και αρμονία. Η 

πνευματοποίηση θα εξαπλωθεί ως ευεργετικός σπόρος και η αλήθεια που διακηρύσσει θα γίνει γνωστή. 

Τότε ο Υιός θα ξέρει πώς να Με αγαπάει με ειλικρίνεια, και η πηγή της χάρης, από την οποία πηγάζει 

κάθε καλό, θα χυθεί στην ανθρωπότητα. 

67 Θέλω να εκπληρώσετε την αποστολή σας αυτή την περίοδο και όταν περάσετε στον άλλο κόσμο 

να συνεχίσετε το πνευματικό σας έργο. Διδάξτε στους αδελφούς σας ότι είναι ένας νόμος γεμάτος 

δικαιοσύνη που διέπει όλα τα πνεύματα, ότι όλα έχουν μια θέση στη Δημιουργία Μου και ότι το καθένα 

παρακινείται από Μένα στην εκπλήρωσή του. Τα πάντα υπακούουν σε αμετάβλητους θεϊκούς νόμους. 

68 Αν, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των δοκιμασιών, η ανθρωπότητα σας κρίνει άσχημα 

και σας κατηγορεί για τον πόλεμο των ιδεών, για την καταστροφή των εθνών και για την απουσία 

ειρήνης, μην απελπίζεστε και μην αποπροσανατολίζεστε, επιμείνετε στην προσευχή και την 

επαγρύπνηση. Μη φοβάστε την τιμωρία αν εκπληρώνετε το Νόμο Μου. 

69 Καταλάβετε ότι επέτρεψα το ξέσπασμα των πολέμων για να εξαγνιστεί το πνεύμα των 

ανθρώπων. Κάθε έθνος, ίδρυμα και σπίτι θα επισκεφθεί η δικαιοσύνη Μου για να αποκαλύψει το 

βαθμό προόδου στον οποίο βρίσκονται. 

70 Εργαστείτε όπως σας δίδαξα- φέρτε τους αμαρτωλούς στην ηθική ανανέωση- αποκαταστήστε 

(σπασμένες) ζωές, φέρτε σε Μένα εκείνους που έχουν φύγει. Τότε, όταν τελειώσει αυτή η περίοδος, σε 

όλα τα πνεύματα θα υπάρχει το φως της γνώσης και της εμπειρίας, η Διδασκαλία Μου θα καθοδηγεί 

τους ανθρώπους, και δεν θα υπάρχουν νοθεύσεις ή κακές ερμηνείες στο Νόμο Μου. 
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71 Αν κατά καιρούς σας αποκαλώ παιδιά, είναι επειδή είστε ακόμα μικροί μπροστά στη Θεότητά 

Μου, και μπροστά στην αιωνιότητα, η ύπαρξή σας αποδεικνύεται πολύ σύντομη. Δεν βλέπετε μερικές 

φορές την ευτυχία σας σε ένα μικρό πράγμα; Δεν κλαίτε μερικές φορές για κάτι που δεν θα έπρεπε να 

είναι αιτία του πόνου σας; 

72 Αληθινά σας λέω, δεν αναζητώ μόνο τον φτωχό και ασήμαντο, αλλά και αυτόν που έχει 

διακριθεί στον κόσμο, είτε με τη δύναμή του είτε με τη γνώση του. Σε όλους απευθύνω το κάλεσμά 

Μου, για να επιτύχουν τον εξαγνισμό του πνεύματός τους. 

73 Αν έκανα αισθητή την παρουσία Μου ανάμεσα στους φτωχούς με τα λίγα που διέθεταν, για να 

τους προετοιμάσω και να τους αφυπνίσω, θα υποβάλω σε δοκιμασία εκείνους που έχουν συσσωρεύσει 

υλικά αγαθά, ώστε να ακούσουν το κάλεσμά Μου. Θα πάρω από αυτόν τον κόσμο αυτόν που είναι 

κουφός στη φωνή Μου και θα του δείξω στην πνευματική κοιλάδα το έργο που δεν ήξερε πώς να 

επιτελέσει στη γη. 

74 Αφήστε αυτή την οδηγία να σας χρησιμεύσει ως μάθημα. Συγκεντρώστε αξία πριν φύγετε από 

αυτόν τον κόσμο, αφήστε άνεση, υγεία και ειρήνη ως ίχνος του ταξιδιού της ζωής σας- αν δεν το κάνετε, 

αύριο θα χύσετε δάκρυα. 

75 Η καρδιά σας πρέπει να γίνει δυνατή για να αντέξει τις δοκιμασίες που την περιμένουν. Σας είπα 

ότι θα υποστείτε διώξεις και συκοφαντίες, ότι θα κατηγορηθείτε για τη θρησκευτική σύγχυση που θα 

εμφανιστεί- αλλά θα σας προσέχω και θα σας βοηθήσω. 

76 Απομακρύνετε από την καρδιά σας την αηδία που μπορεί να αισθάνεστε για εκείνους που 

υποφέρουν από ασθένειες που ονομάζετε αηδιαστικές- και καταπολεμήστε την απέχθεια που μπορεί 

να αισθάνεστε όταν αντιμετωπίζετε έναν ανθρωποκτόνο ή κάποιον που έχει χάσει το μυαλό του στις 

κακίες. Τεντώστε τους το χέρι σας, δώστε τους λόγια από καρδιάς. Προσευχηθείτε γι' αυτούς. Μόνο εγώ 

ξέρω τι κρύβεται σε κάθε μία από αυτές τις υπάρξεις. Μόνο εγώ γνωρίζω τις αιτίες της πτώσης τους. 

77 Μόνο εγώ μπορώ να συγχωρήσω και να αθωώσω εκείνους που διώκονται και καταδικάζονται 

από την ανθρώπινη δικαιοδοσία. 

78 Ενισχύω το πνεύμα σας με τον λόγο μου, γιατί είναι πολύ αυτό που πρέπει ακόμα να βιώσετε 

και να νιώσετε στην καρδιά σας. 

79 Κάνω τα συναισθήματά σας, τα οποία έχουν γίνει αδιάφορα λόγω του υλισμού σας, ευαίσθητα 

ξανά. Χθες δεν αισθανθήκατε τον πόνο των άλλων, αλλά σύντομα τα μάτια σας θα χύσουν πολλά 

δάκρυα εξαιτίας του πόνου των συνανθρώπων σας. 

80 Τα χωράφια είναι άφθονα και οι εργάτες λιγοστοί. Να είστε από τους εργάτες που μαθαίνουν να 

σπέρνουν αυτόν τον ευλογημένο σπόρο! Κάντε το τώρα, καθώς ζείτε στη γη, για να μπορέσετε να μπείτε 

στη μέλλουσα ζωή με αξία. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 27  
1 Αγαπητοί μαθητές, ανοίγω τα μάτια σας στο φως της διδασκαλίας Μου, ώστε να μπορείτε να 

διακρίνετε την αλήθεια από την απάτη. Το φως της συνείδησης, η ευαισθησία και η διαίσθηση που 

διαθέτετε θα σας δείξουν τον καλό δρόμο και θα σας αποκαλύψουν τους καλούς καρπούς. 

2 Από την αληθινή γνώση της Διδασκαλίας Μου, θα γεννηθεί μέσα σας η ταπεινοφροσύνη, γιατί 

θα αισθάνεστε τόσο μικροί σε σχέση με τον Δημιουργό σας, αλλά και τόσο χαριτωμένοι και 

προικισμένοι από Αυτόν, ώστε δεν θα τολμάτε να σηκώσετε τα μάτια σας προς τον Πατέρα όταν 

αισθάνεστε ότι είναι ακάθαρτος. 

3 Η ματαιοδοξία έχει ριζώσει σε εκείνους που, νομίζοντας ότι έχουν αποκτήσει την πλήρη γνώση 

της αλήθειας, θεωρούσαν τους εαυτούς τους μορφωμένους, ισχυρούς, αλάθητους, σπουδαίους και 

απεριόριστους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι συχνά έκαναν λάθος. 

4 Δεν θέλω σε αυτόν τον λαό, που μόλις αρχίζει να διαμορφώνεται υπό το φως αυτών των 

διδασκαλιών, να εμφανιστούν αύριο άνθρωποι που - μπερδεμένοι από τη ματαιοδοξία τους - θα 

σαλπίζουν ότι είναι η μετενσάρκωση του Χριστού ή ότι είναι οι νέοι Μεσσίες. 

5 Εκείνοι που θα διαπράξουν τέτοιες πράξεις θα είναι εκείνοι που νομίζουν ότι έχουν κατανοήσει 

όλη την αλήθεια Μου, αλλά στην πραγματικότητα βαδίζουν μακριά από το μονοπάτι που 

σηματοδότησε ο Χριστός, που είναι αυτό της ταπεινοφροσύνης. 

6 Μελετήστε τη ζωή του Ιησού στη γη και θα βρείτε μια βαθιά και αξέχαστη διδασκαλία της 

ταπεινοφροσύνης. 

7 Ο Ιησούς ήξερε ποιος ήταν, από πού προερχόταν και τι είχε έρθει να κάνει- ωστόσο, ποτέ δεν 

βγήκε στις πλατείες ή στους δρόμους για να διακηρύξει υπερήφανα ότι ήταν ο Υιός του Θεού, ο 

Μεσσίας ή ο Λυτρωτής, αλλά με τα έργα Του έδωσε τέλεια μαρτυρία για τη διδασκαλία Του περί 

αγάπης και ελέους. Με τις πράξεις Του έκανε γνωστό ποιος ήταν, και όταν περιστασιακά κάποιος Τον 

ρώτησε: "Είσαι ο Χριστός;", ο Ιησούς περιορίστηκε να απαντήσει: "Εσύ το είπες". 

8 Δηλαδή, ενώ οι άνθρωποι το εξέφραζαν με τα χείλη τους, Εκείνος το επιβεβαίωνε με τα έργα 

Του, έναντι των οποίων όλα τα λόγια δεν είχαν καμία αξία. 

9 Όλα αυτά πρέπει να τα έχετε κατά νου, αγαπητοί μου άνθρωποι, ώστε, όταν βρεθείτε στη μάχη, 

να μην επιτρέψετε στους πειρασμούς να σας ρίξουν ή να επιτρέψετε στην καρδιά σας να λάβει την 

ανταμοιβή που οφείλεται μόνο στο Πνεύμα. 

10 Για να σας σώσω από το να πέσετε σε αυτή την αδυναμία, θα φροντίσω να τελειώσει αυτή η 

μορφή της εκδήλωσής Μου σε εσάς. Παρόλο που υπήρξαν εκείνοι που ήξεραν πώς να επιτελέσουν αυτό 

το έργο με αληθινή ταπεινότητα, υπάρχουν και εκείνοι που, μπροστά στα πλήθη, κατέληξαν να 

θεωρούν τους εαυτούς τους θεούς. Αλλά όταν δουν ότι δεν κατέχουν πλέον αυτό που είχαν κάποτε, θα 

συνειδητοποιήσουν ότι για να επιτύχουν μια συνεχή ένωση με τον Πατέρα, είναι απαραίτητο να 

κατέχουν ταπεινότητα. 

11 Όλοι ξέρετε ότι έχω ανακοινώσει μια μέρα που αυτή η ένωση θα τελειώσει- αυτή η ώρα είναι το 

1950- αλλά θα δείτε πώς εκείνοι που έγιναν ματαιόδοξοι και εξυψώθηκαν από αυτή την εκδήλωση δεν 

θα υποταχθούν στο θέλημα του Πατέρα, νομίζοντας ότι όταν χάσουν αυτό το δώρο, θα επιστρέψουν 

στην κανονική τους ζωή, απαρατήρητοι από τα πλήθη, και δεν θα επαινούνται πλέον από τους 

ανθρώπους. 

12 Οι φορείς της φωνής θα λένε, καθώς πλησιάζει η ώρα, "Ποιος θα έρθει να μας ακούσει όταν ο 

κόσμος μάθει ότι ο Κύριος δεν μιλάει πλέον μέσω των δικών μας στόματων;" Και οι ηγέτες θα πουν: 

"Ποιος θα έρθει στους τόπους προσευχής μας την ημέρα που θα γίνει γνωστό ότι ο λόγος του Κυρίου 

δεν ακούγεται πλέον από το στόμα των εκλεκτών Του;". Στον έναν και στον άλλο λέω ακόμα και τώρα: 

Αν αυτή ήταν η μόνη μορφή με την οποία θα μπορούσα να γίνω γνωστός στο πνεύμα τους, δεν θα σας 

τη στερούσα ποτέ- αλλά αν την αφήσω να σταματήσει, είναι σημάδι ότι σας περιμένει κάτι ανώτερο και 

τελειότερο, κάτι που επίσης γνωρίζετε: είναι η ένωση πνεύματος με πνεύμα με τον Πατέρα σας. 
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13 Άνθρωποι, κάντε τα λόγια Μου βιβλίο μνήμης και κρατήστε το περιεχόμενό τους στο πνεύμα 

σας, φωτισμένο από το φως της συνείδησής σας, ώστε να μην βεβηλώνετε ποτέ το Έργο Μου. 

14 Αν πιστέψατε στην εκδήλωσή Μου με αυτή τη μορφή, θα πρέπει επίσης να πιστέψετε ότι δεν θα 

σας μιλάω πλέον όπως έκανα μέχρι τώρα- και αν πιστέψατε στην Παρουσία Μου ενώ σας δίδασκα 

μέσω του ανθρώπινου νου, χρησιμοποιώντας αμόρφωτα και ατελή όντα, πώς μπορείτε να μην 

πιστέψετε ότι μπορείτε να λάβετε τη Θεία έμπνευσή Μου από πνεύμα σε πνεύμα; 

15 Πολλά πράγματα σας έχω ήδη διδάξει, μαθητές μου. Μην περιορίζεστε στο να Με ακούτε 

απλώς, εμβαθύνετε στο Λόγο Μου με αγάπη, μελετήστε τον σε βάθος, τώρα που είναι η κατάλληλη 

στιγμή να το κάνετε, και όχι αφού πέσετε σε πειρασμό, γιατί τότε ο αγώνας σας θα είναι πιο δύσκολος. 

16 Μελετήστε τις διδασκαλίες Μου, ώστε να τις ερμηνεύσετε σωστά και με το φως τους να 

κατανοήσετε το νόημα της ζωής και τον σκοπό των δοκιμασιών. 

17 Πολλοί από εκείνους που βλέπουν τις δυνάμεις της φύσης να ξεδιπλώνονται, τις πλημμύρες να 

ξεχειλίζουν τις όχθες τους, να καταστρέφουν ολόκληρα τοπία στην ορμητική τους πορεία, και τους 

ανθρώπους να καταστρέφουν ο ένας τον άλλον σε σκληρούς, αδελφοκτόνους πολέμους, λένε ότι είναι η 

οργή του Θεού που επίσης ξεδιπλώνεται. 

18 Συγχωρώ εκείνους που ερμηνεύουν τη δικαιοσύνη Μου με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα 

καταλάβουν ακόμη ότι όλα τα βάσανα και τα χτυπήματα της μοίρας που υφίσταται η ανθρωπότητα 

προέρχονται από την ανυπακοή τους στο Νόμο Μου. 

19 Κάποιοι λένε: "Κύριε, αν σε πληγώνουμε τόσο πολύ με τις ατέλειές μας, που είναι και η αιτία 

όλων των αγωνιών μας, γιατί δεν μας καταστρέφεις; Για ποιο λόγο μας συντηρείς στον πόνο;" 

20 Σε όσους Με ρωτούν αυτό, λέω: Αν δεν σας αγαπούσα, θα σας εξαφάνιζα με την απλή δήλωση: 

"Θα γίνει", αλλά αν συνεχίσω να σας κρατώ παρά τα σφάλματά σας, είναι απόδειξη ότι σας περιμένει 

ένα υψηλό πεπρωμένο. 

21 Οι συμβουλές Μου είναι τέλειες και η αγάπη Μου για σας είναι άπειρη- επομένως, οι ατέλειές 

σας δεν θα έχουν ποτέ αρκετή βαρύτητα για να αλλάξουν το θέλημα του Παντοδύναμου. Για στιγμές θα 

απομακρυνθείτε από το μονοπάτι που σας δείχνει ο Νόμος Μου. Αλλά στο τέλος, στην τελειότητα της 

δικαιοσύνης Μου, θα βρείτε την αγάπη Μου. 

22 Οι άνθρωποι πάντοτε υποβάλλονταν σε δοκιμασίες στις οποίες, εκτός από το να εξαγνίζουν το 

πνεύμα τους, αποκτούσαν το φως της εμπειρίας που θα τους βοηθήσει σε αυτή την εποχή να 

κατανοήσουν τις σοφές, δίκαιες και τέλειες διδασκαλίες που σας δίνει η ζωή. Γι' αυτό, σας είπα ότι 

πρέπει να πολεμάτε ενάντια στα σκοτάδια με τη ρομφαία του φωτός σας και να παραμένετε σε 

εγρήγορση και προσευχή, ώστε να μην πέσετε σε πειρασμό. 

23 Αν θέλετε να φτάσετε περισσότερο στο βάθος της αιτίας των δοκιμασιών σας, θυμηθείτε ότι 

βρίσκεστε σε περίοδο εξιλέωσης για όλες τις προηγούμενες παραβάσεις σας. Αν έχετε ήδη πίστη σε 

αυτό που σας παρουσιάζω, με τη σκέψη ότι είμαι ο μόνος που γνωρίζει το παρελθόν σας και που 

μπορεί να το κρίνει με αγάπη, μια γλυκιά ικανοποίηση, μια άπειρη ειρήνη θα εισέλθει στην ύπαρξή σας. 

24 Κοιτάξτε τους εξόριστους βασιλιάδες σε αυτή την εποχή, τους πρίγκιπες χωρίς ελπίδα να 

κυβερνήσουν, τους πλούσιους σε καταστροφή και τους ισχυρούς στο κρεβάτι του πόνου! Ποιος γνωρίζει 

την εξιλέωση που κρύβεται στις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται; - Μόνο εγώ. Θέλω όμως όλοι σας 

να ξέρετε ότι μέσω της ειλικρινούς μετάνοιας, των καλών έργων, της ανανέωσης και της 

πνευματοποίησης, μπορείτε να συντομεύσετε το χρόνο της εξιλέωσης μέχρι να επιτύχετε την 

απελευθέρωσή σας από τον πόνο και, συνεπώς, την ειρήνη. 

25 Με αυτές τις διδασκαλίες σας φωτίζω τις διδασκαλίες που έχετε λάβει από τους πρώτους 

χρόνους, αλλά που οι άνθρωποι σας είχαν αποκρύψει, εμποδίζοντας την ανθρωπότητα να βρει το 

μονοπάτι της σωτηρίας. 

26 Δεν νομίζετε, αγαπητοί άνθρωποι, ότι αν ήσασταν από τους πρώτους που κατάλαβαν αυτή την 

αλήθεια σε αυτή την εποχή, αυτή η γνώση σας υποχρεώνει να φέρετε το φως στα θέατρα του πολέμου 

και στους λαούς χωρίς ειρήνη; 

27 Ερευνήστε τον λόγο μου γι' αυτό, αλλά πάντα με στόχο να αποκτήσετε την αλήθεια. 
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28 Ενισχύστε την πίστη σας στο Λόγο Μου, ώστε στο μέλλον, όταν ακούτε επιχειρήματα εναντίον 

αυτού του έργου, να μην αμφιταλαντεύεστε. 

29 Μου λέτε: "Δάσκαλε, τι θα μπορούσαμε να ακούσουμε ενάντια στην τέλεια διδασκαλία Σου που 

θα ήταν ικανό να θέσει σε κίνδυνο την πίστη μας;" 

30 Έτσι σκέφτεστε σήμερα, αγαπημένοι μαθητές, επειδή δεν γνωρίζετε ακόμη τις καταιγίδες και τη 

μάχη που πλησιάζει. Τώρα έρχεστε ειρηνικά για να ακούσετε τον λόγο Μου, για να ανανεωθείτε με τη 

διδασκαλία Μου- αλλά σας προετοιμάζω και σας κάνω να επαγρυπνείτε, ώστε κανείς να μη σας 

εκπλήξει. - Ανάμεσά σας υπάρχουν πολλοί αθώοι, πολλοί που πιστεύουν καλά, πολλοί που έχουν 

ευγενές φρόνημα, άνδρες και γυναίκες χωρίς κακία, που δεν γνωρίζουν τη διαφθορά και την προδοσία 

για την οποία είναι ικανοί οι άνθρωποι. Αλλά αν δεν εκπαιδευτούν, θα γίνουν εύκολα θήραμα εκείνων 

που ξεσηκώνονται εναντίον αυτής της διδασκαλίας, θα είναι σαν ανυπεράσπιστα πρόβατα μπροστά σε 

πεινασμένους λύκους. 

31 Είναι καλύτερα για σας να μάθετε μέσω Εμού τώρα αυτό που θα ακούσετε αύριο. 

Προετοιμαστείτε για τη μάχη με το φως της διδασκαλίας Μου, ώστε τίποτα να μη σας βλάψει όταν 

δέχεστε επιθέσεις και αποθαρρύνεστε. 

32 Μην τρομάζετε όταν σας λένε ότι Αυτός που σας μίλησε αυτή την εποχή ήταν ο πειραστής και 

ότι είχε προφητευτεί ότι και αυτός θα έκανε θαύματα, με τα οποία ο ίδιος θα αναστάτωνε και θα 

μπέρδευε τους εκλεκτούς. Αλήθεια σας λέω, πολλοί από εκείνους που θα κρίνουν την εκδήλωσή Μου 

με αυτόν τον τρόπο θα είναι από εκείνους που είναι πράγματι στην υπηρεσία του κακού και του 

σκότους, παρόλο που τα χείλη τους προσπαθούν να διαβεβαιώσουν ότι διαδίδουν πάντα την αλήθεια. 

33 Μην ξεχνάτε ότι το δέντρο είναι γνωστό από τον καρπό του, και σας λέω: Ο καρπός είναι αυτός ο 

Λόγος, ο οποίος έχει γίνει ακουστός μέσα από το μυαλό αυτών των φωνοφόρων, ανδρών και γυναικών 

με απλές καρδιές. Από τον καρπό, και από την πνευματική πρόοδο εκείνων που τον έχουν απολαύσει, η 

ανθρωπότητα θα γνωρίσει το δέντρο που είμαι εγώ. 

34 Το Τριαδικό-Μαριανό Πνευματικό Έργο θα αρχίσει να εξαπλώνεται, προκαλώντας έτσι 

πραγματική ανησυχία σε πολλούς που, πεπεισμένοι ότι έχουν μελετήσει και κατανοήσει τη Διδασκαλία 

που έλαβαν παλαιότερα από τον Πατέρα, έχουν γίνει ματαιόδοξοι για τη γνώση των φιλοσοφιών και 

των επιστημών τους, χωρίς να συνειδητοποιούν την πνευματική εξέλιξη που έχει επιτύχει η 

ανθρωπότητα. Μόλις ξυπνήσουν από την πνευματική τους αδράνεια, θα παρατηρήσουν τον τρόπο με 

τον οποίο το πνεύμα των ανθρώπων σκέφτεται και αισθάνεται σήμερα, θα εκτοξεύσουν ξόρκια εναντίον 

αυτού που θα ονομάσουν "νέες ιδέες" και θα διαδώσουν ότι αυτό το κίνημα προκλήθηκε από τον 

Αντίχριστο. Τότε θα καταφύγουν στις Γραφές, στις προφητείες και στο Λόγο Μου που σας έδωσα στη 

Δεύτερη Εποχή, για να προσπαθήσουν να πολεμήσουν τη νέα Μου εκδήλωση, τις νέες Μου διδασκαλίες 

και όλα όσα σας έχω υποσχεθεί και εκπληρώνω σήμερα. 

35 Ο λόγος Μου θα φτάσει στα χείλη των μαθητών Μου και μέσω γραπτών ακόμα και σε εκείνους 

που δεν αποδέχονται τίποτα που είναι πέρα από την ύλη ή που είναι πέρα από τις γνώσεις και τις 

αντιλήψεις τους που κάποτε αποδέχονταν, και θα Με αποκαλέσουν ψεύτικο Θεό επειδή σας έφερα 

αυτόν τον λόγο. Αλλά όταν το ακούσετε αυτό, η πίστη σας δεν θα ναυαγήσει - αν και η καρδιά σας θα 

νιώσει πληγωμένη - αφού θα θυμηθείτε με εσωτερική κίνηση ότι ο Δάσκαλός σας το είχε ήδη 

ανακοινώσει και σας ενθάρρυνε με τον λόγο Του να αντέξετε αυτές τις δοκιμασίες. Σας λέω, ωστόσο, ότι 

παρόλο που στο δρόμο σας θα συναντήσετε απάτη, υποκρισία, δεισιδαιμονία, θρησκευτικό φανατισμό 

και ειδωλολατρία, δεν πρέπει να καταδικάσετε κανέναν για τα λάθη του. Διδάξτε τους με τον Λόγο Μου 

και αφήστε το θέμα σε Μένα, που είμαι ο μόνος που μπορεί να σας κρίνει και που γνωρίζει ποιος είναι 

ο ψεύτικος Θεός, ο ψεύτικος Χριστός, ο κακός απόστολος, ο υποκριτής Φαρισαίος. 

36 Από εσάς εξαρτάται μόνο να ερμηνεύσετε τις οδηγίες μου με τον πιο αγνό τρόπο, ώστε ο θείος 

σπόρος να καρποφορήσει στα έργα σας και αυτός που σας τον έδωσε να αναγνωριστεί από τους 

αδελφούς σας από τη φύση του. 

37 Η καρδιά αυτού του λαού δεν θα είναι άγονη- ξέρω γιατί τον κάλεσα και τον συγκέντρωσα. Θα 

υπάρξουν στιγμές που, ακόμη και μέσα στο Έργο Μου, πολλοί θα βρεθούν σε σύγχυση, αλλά στο τέλος 
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θα σωθούν από τον ανεμοστρόβιλο και, γεμάτοι φως, θα αναζητήσουν τα μονοπάτια που οδηγούν σε 

άλλες χώρες και θα φέρουν τη Διδασκαλία Μου στους ανθρώπους άλλων εθνών, με ένα Θείο μήνυμα 

πνευματικής αδελφοσύνης και ειρήνης. Θα διδάξουν ότι όλα τα υλικά έχουν ένα όριο, ότι οι άνθρωποι 

έχουν κάνει κακή χρήση της ελεύθερης βούλησης και ότι σήμερα βάζω ένα "ως εδώ" στη γρήγορη 

πορεία σας και πραγματοποιώ το Θέλημά Μου μέσα σας- ωστόσο δεν έρχομαι σε σας για να σας 

αντιπαρατεθώ, αλλά για το καλό όλης της ανθρωπότητας. 

38 Η προσέγγισή Μου προς εσάς αυτή τη στιγμή δεν είναι να πάρετε εκδίκηση για ό,τι Μου έκανε η 

ανθρωπότητα στον Γολγοθά.Απόδειξη αυτού είναι ότι πολλές φορές, αφού Με πληγώσατε, σας έδωσα 

την ειρήνη Μου ως απόδειξη αγάπης και συγχώρεσης. 

39 Αν η παρουσία Μου ανάμεσά σας αυτή τη στιγμή συμπίπτει με τις μεγάλες καταστροφές και 

τους τρομερούς πολέμους που σας ταλανίζουν τώρα, μην αποδίδετε σε Μένα αυτό το ποτήρι που 

πίνουν οι άνθρωποι. Τα βάσανα είναι ο καρπός των αμαρτιών σας, και αυτά δεν προήλθαν από Μένα. 

όταν σας ανακοίνωσα ότι την εποχή που θα σας μιλούσα ως Άγιο Πνεύμα, ο πόνος θα οργίαζε ανάμεσα 

στην ανθρωπότητα, δεν υπαγόρευα την κρίση σας- ήταν επειδή ήξερα ότι όταν θα έρθουν αυτές οι 

δοκιμασίες, θα Με χρειαστείτε. Σας το ανακοίνωσα μόνο για να είστε σε εγρήγορση και να προσεύχεστε 

εν αναμονή του ερχομού Μου. 

40 Την καταδίκη υπογράψατε οι ίδιοι εδώ και καιρό, αλλά εγώ, τον οποίο θεωρείτε Δικαστή σας, 

είμαι στην πραγματικότητα ο Υπερασπιστής σας, ο οποίος σας απαλλάσσει από το βάρος σας, 

καθοδηγώντας σας με αγάπη να ακολουθήσετε τον καλό δρόμο, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε την 

πραγματική ελευθερία, που είναι αυτή του πνεύματος. 

41 Κλαίτε, λαέ Μου, γιατί μέσα στη μετανοημένη καρδιά σας αισθάνεστε την αγάπη του 

Διδασκάλου. Σας είχαν πει ότι κανείς που θα ερχόταν ενώπιον του Πατέρα με μια σοβαρή ενοχή στο 

πνεύμα του δεν θα λάμβανε συγχώρεση και ότι θα έπρεπε να υποστεί αιώνια καταδίκη. Αλλά πώς 

εκλάβατε τη Θεία Δικαιοσύνη Μου ως τόσο τερατώδη; Δεν έχετε παρατηρήσει πώς έδειξα ξεκάθαρα 

μέσω του Ιησού ότι τα πιο τρυφερά Μου λόγια και τα πιο στοργικά Μου βλέμματα ήταν για εκείνους 

που είχαν αμαρτήσει περισσότερο; Πώς θα μπορούσα να διακηρύσσω ένα δόγμα στον κόσμο και να 

κάνω το αντίθετο στην αιωνιότητα; 

42 Δεν μπορεί να υπάρχει η παραμικρή διαφορά μεταξύ του Χριστού και του Πατέρα, διότι και οι 

δύο είναι το ίδιο Πνεύμα, η ίδια αγάπη, η ίδια σοφία, η οποία έγινε γνωστή στην ανθρωπότητα σε τρεις 

φάσεις. Σας είπα ήδη στη Δεύτερη Εποχή: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα. 

43 Καθαροί βγήκατε από μένα, και καθαροί πρέπει να επιστρέψετε- αλλά ο χρόνος της εξιλέωσης 

θα είναι προσωρινός, ποτέ αιώνιος- σύντομος ή μακρύς, αυτό εξαρτάται από τη θέληση, την οποία 

χρησιμοποιεί το πνεύμα για να επιτύχει τη λύτρωσή του. 

44 Σας βρίσκω μπερδεμένους, επειδή έχετε πάρει στα χέρια σας τα βιβλία στα οποία οι αδελφοί 

σας έχουν τυπώσει τα λάθη τους, τα οποία θεωρούσατε από καιρό ως την καθαρή αλήθεια. Όμως 

πλησιάζουν οι μέρες που ο άνθρωπος θα πρέπει να διορθώσει ακόμη και τις πεποιθήσεις του- γιατί το 

φως της νέας εποχής θα τον αφήσει να αναγνωρίσει τον δρόμο της αλήθειας, γιατί θα γίνει φως μέσα 

σε αυτή τη νύχτα στην οποία βρίσκεται η πνευματική του ζωή. 

45 Σας στέλνω αυτή τη διδασκαλία για να σας διδάξω πώς να διεισδύσετε στην πνευματική ζωή 

από την ανθρώπινη ύπαρξή σας. 

46 Είστε ακόμα περισσότερο ύλη παρά πνεύμα, και γι' αυτό αμφιβάλλετε για στιγμές για την 

αλήθεια αυτού του λόγου και αναρωτιέστε: "Είναι πράγματι ο Κύριος που μας μιλάει;" Τότε ένα "ναι" 

αποσπάται από το πνεύμα, το οποίο μάχεται ενάντια σε ένα "όχι" της ύλης. 

47 Σε περιορισμένη μορφή γίνομαι γνωστός ανάμεσά σας, ώστε να ακούσετε τον λόγο μου, με τον 

οποίο σας στέλνω τις θεϊκές μου σκέψεις, οι οποίες σας δείχνουν και πάλι τον δρόμο της πνευματικής 

σας ανόδου. 

48 Ευλογώ τόσο αυτόν που πιστεύει στην εκδήλωσή Μου όσο και αυτόν που αμφιβάλλει. Δεν 

ευνοώ, τους αγαπώ όλους εξίσου. Αποκαλύπτω τον εαυτό Μου στον κόσμο όχι μόνο για κάποιες 
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καρδιές, αλλά για να φωτίσω όλα τα μονοπάτια με φως, ώστε οι άνθρωποι να αγωνιστούν προς τον 

στόχο της πνευματοποίησης και να εκπληρώσουν τη Θεία Εντολή που λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

49 Είμαι ο Θείος Σπορέας της αγάπης και γνωρίζω την ώρα της σποράς και την ώρα της συγκομιδής 

των καρπών. Είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα δώσει εκ νέου φως στον κόσμο, όταν οι άνθρωποι θα 

βρίσκονται στο απόγειο της διαφθοράς. 

50 Μαθητές, ήρθε η ώρα να σπείρετε. Οι άνθρωποι αναζητούν και ζητούν πόλεμο- αναζητήστε την 

ανθρώπινη καρδιά για να σπείρετε την ειρήνη και την αγάπη μέσα της. 

51 Όταν δέχεστε επίθεση, καλυφθείτε στην αγνότητα της Διδασκαλίας Μου. Ενώ οι άνθρωποι 

θριαμβεύουν αφαιρώντας την ανθρώπινη ύπαρξή σας, εγώ θα θριαμβεύσω δίνοντάς σας αιώνια ζωή. 

52 Οι λεγεώνες του καλού βρίσκονται σε δράση, έχουν αναλάβει τη μάχη, αλλά σώζουν αυτόν που 

χάνεται. Αυτό είναι το Θεϊκό Μου καθήκον. Ξεχνάτε ότι ονομάστηκα Λυτρωτής της ανθρωπότητας; Τι το 

παράξενο έχει ο βοσκός που αναζητά τα πρόβατά του; Πριν από την ύπαρξή σας, σας είχα ήδη 

αγαπήσει, και η ανυπακοή σας είχε προβλεφθεί, όπως και η σωτηρία σας. 

53 Όταν αποκάλυψα τον εαυτό Μου στον Ιησού, είπε ότι είναι ο Βασιλιάς σας και Του δώσατε τον 

σταυρό για θρόνο. Εκεί σας έδειξα όλη τη δύναμη που έχουν η αγάπη, η συγχώρεση και η πραότητα. 

Ακριβώς όπως έκανα το Αίμα Του να ρέει, έτσι σας δίνω την αγάπη Μου χωρίς περιορισμό. 

54 Νομίζετε ότι δεν είμαι ανάμεσά σας σε αυτή την ώρα του πόνου; Ιδού, εδώ είμαι! Σαν πηγή με 

κρυστάλλινο νερό, ήρθα να σβήσω την πνευματική δίψα που σας κατατρώει. Ήρθα να σας πω: είναι 

καιρός να αφήσετε το πνεύμα σας να αναπτυχθεί, ώστε να ξυπνήσουν όλες οι αδρανείς ικανότητές του. 

Γι' αυτό σας εμπνέω και σας εξηγώ την πνευματοποίηση. 

55 Η πίστη, η σκέψη και η βούληση είναι δυνάμεις. Να είστε μεγάλοι και δυνατοί με αυτά τα 

χαρίσματα και να τα εκδηλώνετε σε όλα σας τα έργα, τα οποία πρέπει πάντα να βασίζονται στην αγάπη. 

56 Γνωρίζετε τώρα το έργο που έχω θέσει στον εαυτό Μου. 

57 Σας περιμένω στην αιωνιότητα, αλλά πρέπει να παλέψετε για να έρθετε σε Μένα. Αυτός είναι ο 

λόγος που φωτίζω το μονοπάτι σας, ώστε να μπορείτε να το ακολουθείτε και να πηγαίνετε πάντα 

μπροστά. 

58 Να είστε αγνοί στις σκέψεις, τα λόγια και τα έργα σας, και θα είστε στο δρόμο Μου. Τότε θα 

καταλάβετε στη βασιλεία του Πατέρα τη θέση που Εκείνος έχει ορίσει για σας. 

59 Ελέγξτε τα πάθη σας, εγκαταλείψτε τις υλικές απολαύσεις και σκεφτείτε τους αδελφούς σας. 

Δείτε το αίμα των παιδιών Μου να χύνεται σε αυτόν τον κόσμο, ακούστε τους λυγμούς που βγαίνουν 

από όλες τις καρδιές που υποφέρουν. Υπάρχουν πολλές φωλιές όπου τα πουλιά είναι νεκρά, πολλά 

παιδιά που υποφέρουν, πολλές μητέρες που κλαίνε και πολλά μικρά παιδιά χωρίς κούνια. 

60 Προσευχηθείτε γι' αυτούς, ώστε το αδελφικό συναίσθημα ορισμένων και το μητρικό 

συναίσθημα άλλων να είναι σαν βάλσαμο παρηγοριάς που διαπερνά τις καρδιές τους. 

61 Αφήστε ίχνη φωτός για τον οδοιπόρο που θα σας ακολουθήσει. Τότε θα νιώσετε τον Θεό στην 

καρδιά σας και στα βάθη της ύπαρξής σας- εκεί ο Πατέρας θα βρει τον καλύτερο ναό του. Η συνείδηση 

θα είναι σαν την κορυφή του βουνού απ' όπου θα γίνω γνωστός. Τότε ο άνθρωπος θα είναι περισσότερο 

πνεύμα παρά ύλη και περισσότερο φως παρά σκιά. 

62 Όπως το αεράκι και ο ήλιος σας χαϊδεύουν, έτσι, λαέ Μου, θα χαϊδεύετε τους γείτονές σας. Αυτή 

είναι η εποχή που οι άποροι και οι ταλαιπωρημένοι αφθονούν. Καταλάβετε ότι Εκείνος που σας ζητάει 

μια χάρη, σας δίνει τη χάρη να είστε χρήσιμοι στους άλλους και να εργάζεστε για τη σωτηρία σας. Σας 

δίνει την ευκαιρία να είστε ελεήμονες και έτσι να γίνετε σαν τον Πατέρα σας. Γιατί ο άνθρωπος 

γεννήθηκε για να σκορπίσει τον σπόρο της καλοσύνης στον κόσμο. Καταλάβετε, λοιπόν, ότι όποιος σας 

το ζητάει, σας κάνει χάρη. 

63 Όποιος λέει ότι έχει κάνει χάρη παρέχοντας βοήθεια, λέει ψέματα, γιατί δεν έχει εκπληρώσει 

σχεδόν καθόλου μια υποχρέωση. 

64 Θα χαίρομαι με τους μαθητές Μου όταν οι γλυκοί και ζωηροί τόνοι του πνευματισμού θα 

αντηχούν από την αρμονική τους συμφωνία, γιατί όλοι όσοι είναι εξοπλισμένοι θα μιλούν στη γλώσσα 

της καρδιάς. Εκείνοι που δεν έχουν εξοπλιστεί δεν θα χαθούν, γιατί Εγώ είμαι Εκείνος που ξέρει να 
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περιμένει μέχρι να ωριμάσουν οι καρποί- αλλά αυτοί θα κλάψουν για την ανυπακοή τους όταν 

αδειάσουν το ποτήρι της πικρίας. 

65 Είμαι σε όλα, αλλά κάποιοι θα πουν: "Δεν σε αισθάνομαι", άλλοι θα πουν: "Δεν σε βλέπω", αλλά 

όλοι καταλαβαίνουν ότι είμαι σε όλα και σε όλα τα δημιουργημένα πράγματα. Γιατί προσπαθείτε να 

βλέπετε τα πάντα με τα μάτια και να τα αγγίζετε με τις αισθήσεις; Προσπαθήστε να βλέπετε με το 

πνεύμα, με το μυαλό και με την καρδιά. 

66 Τότε θα δείτε το άγνωστο και θα νιώσετε τη δόνησή του σε όλο σας το είναι. Όταν καταλάβετε 

πόσο πολύ σας αγαπώ, δεν θα λέτε πλέον ότι ο Θεός σας σας τιμωρεί. 

67 Αληθινά σας λέω, σε Μένα δεν υπάρχει θυμός, γιατί είναι ανθρώπινη αδυναμία. Εσείς είστε που 

ανάβετε τη φωτιά του πόνου και μετά Με καλείτε να τη σβήσω- αλλά η δικαιοσύνη Μου είναι αυτή που 

εκδηλώνεται μέσα σας. Επομένως, πρέπει να σβήσετε τη φωτιά του μίσους και των παθών που έχετε 

ανάψει με το νερό της αρετής, με δάκρυα, ακόμη και με αίμα. 

68 Στη Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Τα πουλιά έχουν φωλιές, οι αλεπούδες έχουν φωλιές, αλλά ο Υιός 

του Θεού δεν έχει πού να βάλει το κεφάλι Του". 

69 "Ειρήνη σας αφήνω, ειρήνη σας δίνω"- σε αυτήν θα βρείτε παρηγοριά και χαρά. Να είσαι μέσα 

στην αγάπη Μου, όπως Εγώ είμαι μέσα στον πόνο σου! 

70 Καταλάβετε ότι μπήκα στην καρδιά σας χωρίς να έχετε αισθανθεί τον ερχομό Μου. Για να 

αισθανθείς την παρουσία Μου έπρεπε να είσαι ξύπνιος, αλλά όταν σε βρήκα, κοιμόσουν. Γι' αυτό, όταν 

σας ξύπνησα, ρωτήσατε έκπληκτοι ποιος ήρθε και σας μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. 

71 Πρέπει να σας επισημάνω ότι δεν σας αιφνιδίασα με μια απρόβλεπτη επίσκεψη. Πριν από καιρό 

σας έδωσα να μάθετε τα σημάδια που θα προηγούνταν της εκδήλωσής Μου ως το Άγιο Πνεύμα, αλλά 

βλέποντας δεν είδατε τίποτα, και ακούγοντας δεν ακούσατε τίποτα. 

72 Όταν θα ερευνήσετε τα γεγονότα που συγκίνησαν τον κόσμο σας τον περασμένο αιώνα, οι 

ημερομηνίες των οποίων είναι γραμμένες στα βιβλία της ιστορίας σας, θα δείτε ότι στην 

πραγματικότητα όλα όσα είχαν προφητευτεί από τον Κύριο εκπληρώθηκαν πιστά. 

73 Αληθινά σας λέω, κατά τη διάρκεια του χρόνου που η διακήρυξή Μου συνεχίζεται, δεν θα βρω 

πίστη, διότι οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να καθαρίσουν την καρδιά και το μυαλό τους, ώστε να 

μπορέσουν να κατανοήσουν το Λόγο Μου από τα κάτω προς τα πάνω. 

74 Σε εκείνους που ακούνε τις διδασκαλίες Μου μέρα με τη μέρα και που, παρόλο που λαμβάνουν 

συνεχώς αποδείξεις της αλήθειας Μου, εξακολουθούν να αμφιβάλλουν και να Με αρνούνται, τους λέω 

ότι είναι απαραίτητο να μελετήσουν το πνευματικό νόημα των διδασκαλιών Μου, ώστε να 

κατανοήσουν την αλήθεια τους. Με τον ίδιο τρόπο τους μίλησα στη Δεύτερη Εποχή, όταν είπα: Είναι 

απαραίτητο να πεθάνω για να με πιστέψουν και να αναστηθώ την τρίτη ημέρα για να πεισθεί η 

ανθρωπότητα ότι είμαι ο Υιός του Θεού. 

75 Όσοι απέχουν ακόμη πολύ από την πνευματοποίηση θα ήθελαν να Με δουν με τη μορφή του 

Ιησού για να Μου πουν: "Κύριε, πιστεύω σε Σένα, γιατί σε είδα". Σ' αυτούς λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι 

που πίστεψαν χωρίς να δουν, γιατί έδωσαν αποδείξεις ότι, χάρη στην πνευματοποίησή τους, Με 

ένιωσαν στις καρδιές τους. 

76 Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να φτιάξει εικόνες που Με 

αντιπροσωπεύουν; - Εξαιτίας της έλλειψης προετοιμασίας του, επειδή δεν είναι ευαίσθητος στις 

πνευματικές εκδηλώσεις. 

77 Αν ο άνθρωπος καταλάβαινε τη Διδασκαλία Μου, δεν θα αισθανόταν την ανάγκη να αναπαριστά 

εικονικά ή να ζωγραφίζει εικόνες για να γονατίσει μπροστά τους στη συνέχεια. Θα ανακαλύψει ότι δεν 

υπάρχει πιο τέλεια εικόνα του Κυρίου στον κόσμο από τον ίδιο τον πνευματικά ανεβασμένο άνθρωπο. 

Τότε θα προσπαθούσε να κάνει τα ίδια έργα με εμένα για να έρθει πιο κοντά στον Δημιουργό του. 

78 Ο απόστολος Ιωάννης διείσδυσε στο πνευματικό- μέσα από την έκστασή του ένιωσε την 

παρουσία του Πατέρα, στην πνευματική φωνή Του ένιωσε να λιποθυμά. Αλλά παρόλο που είχε δει 

μορφές και σχήματα σε αυτά τα οράματα, δεν είχε καταλάβει ότι κάθε εικόνα ήταν μόνο το σύμβολο 

ενός μεγάλου εγχειριδίου σοφίας και προφητείας, αλλά όχι η εικόνα ή η μορφή του Θεού. 
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79 Ο άνθρωπος είδε το Αρνίο, το Λιοντάρι, το Βιβλίο, τα αστέρια, τους πρεσβύτερους, τις λυχνίες, 

και όλα όσα είδε το έκπληκτο βλέμμα του ήταν μόνο μορφές και σχήματα που υπάρχουν στη γη και 

είναι γνωστά στον άνθρωπο. Χρησιμοποιήθηκαν ως αλληγορίες, προκειμένου να αναπαραστήσουν μαζί 

τους βαθιές Θεϊκές διδασκαλίες- αλλά τη Θεότητά Μου, σε όλη της τη δόξα, κανείς δεν μπορεί να τη δει, 

επειδή είμαι άπειρος, χωρίς αρχή και τέλος. 

80 Αν το βιβλίο των προφητειών του Ιωάννη έχει θεωρηθεί από μερικούς ως ένα αδιαπέραστο 

μυστήριο και από άλλους σε μια λανθασμένη ερμηνεία, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανθρωπότητα 

δεν έχει ακόμη φθάσει στην απαραίτητη πνευματοποίηση για να κατανοήσει αυτό που παρουσιάζεται 

εκεί- και μπορώ επίσης να σας πω ότι δεν έχει κατανοηθεί ούτε από τον προφήτη στον οποίο δόθηκε. 

81 Ο Ιωάννης άκουσε και είδε, και όταν άκουσε ότι του δόθηκε εντολή να το καταγράψει, 

υπάκουσε αμέσως- αλλά κατάλαβε ότι το μήνυμα αυτό απευθυνόταν στους ανθρώπους που θα 

ακολουθούσαν μετά από αυτόν για πολύ καιρό. 

82 Σήμερα βρίσκεστε στην εποχή που σας έχει προφητευτεί, και αυτή η διδασκαλία Μου, ως το 

φως μιας νέας εποχής, σας δίνει τη δυνατότητα να μάθετε να διαβάζετε αυτό το βιβλίο που για τόσο 

καιρό ήταν κλειστό για την κατανόησή σας. Πλησιάζει η ώρα κατά την οποία θα καταφέρετε να 

αποκρυπτογραφήσετε όλα εκείνα, τα οποία τόσο καιρό θεωρούσατε κρυμμένα πίσω από το πέπλο του 

μυστηρίου. 

83 Δεν πιστεύετε πραγματικά ότι αν ο Ιωάννης είχε κατανοήσει το νόημα της αποκάλυψης που είχε 

λάβει, θα σας είχε εξηγήσει με σαφήνεια το περιεχόμενό της, αντί να σας κληροδοτήσει ένα βιβλίο με 

εικόνες και σύμβολα; Αναγνωρίστε: Αν είχε εξηγήσει αυτή την αποκάλυψη με πλήρη σαφήνεια - ποιος 

άνθρωπος εκείνης της εποχής θα ήταν σε θέση να την κατανοήσει και ως εκ τούτου θα πίστευε στην 

αλήθεια της προφητείας; 

84 Ήταν η θέλησή Μου να παραμείνει το βιβλίο αυτό σφραγισμένο και να σας αποκαλυφθεί μόνο η 

ύπαρξή του και μέρος του περιεχομένου του, έτσι ώστε όταν θα ερχόταν ο παρών χρόνος, να σας 

εξηγήσω την αποκάλυψη αυτή. 

85 Ξυπνήστε, άνθρωποι, φέρτε αυτό το μήνυμα στην ανθρωπότητα, ώστε να μπορέσει να δεχτεί 

στο πνεύμα της το φως του Λόγου Μου στην Τρίτη Εποχή. Ξεχάστε τις ανθρώπινες ανάγκες σας και 

φωνάξτε "Ωσαννά, Ωσαννά", γιατί επιτέλους η πνευματική σας εξέλιξη θα σας επιτρέψει να 

κατανοήσετε το αληθινό νόημα των διδασκαλιών που σας έφερα σε γνώση και των οποίων το φως θα 

σας οδηγήσει σε έναν τέλειο κόσμο στην αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 28  
1 Μαθητές, πλησιάζει ο καιρός που οι αδελφοί σας θα έρθουν σε σας με την επιθυμία να σας 

αμφισβητήσουν και να απαιτήσουν τη μαρτυρία της Αποκάλυψης που σας δίνω στην Τρίτη Εποχή για να 

φωτίσουν τα μυαλά τους. Όταν συμβεί αυτό, μην Με αρνείστε κρύβοντας τον εαυτό σας! Αν σας 

διδάσκω με τόση αγάπη σε αυτό το στάδιο της εκδήλωσής Μου, είναι ακριβώς για να σας διδάξω να 

μεταδίδετε τις διδασκαλίες Μου όποτε σας ζητηθεί. 

2 Σας επέτρεψα να αρχίσετε να ασκείτε τη διδασκαλία Μου με σκοπό να αναπτύξετε τα 

πνευματικά σας χαρίσματα και τις ικανότητές σας, ώστε όταν έρθει η ώρα να διακηρύξετε το λόγο Μου 

στην ανθρωπότητα, τα χείλη σας να μην τραυλίζουν και το μυαλό σας να μην είναι πολύ αδέξιο για να 

διακηρύξει την αλήθεια Μου. 

3 Το καθήκον σας είναι να ζήσετε σύμφωνα με το παράδειγμα του Θείου Δασκάλου σας στην 

επίγεια πορεία του. Θυμηθείτε: Κάθε φορά που εμφανιζόμουν στα σπίτια, άφηνα σε όλα ένα μήνυμα 

ειρήνης, θεράπευα τους ασθενείς, παρηγορούσα τους θλιμμένους με τη θεϊκή εξουσία που κατέχει η 

αγάπη. 

4 Ποτέ δεν απέφυγα να μπω σε ένα σπίτι, επειδή δεν Με πίστευαν. Ήξερα ότι όταν έφευγαν από 

εκείνο το μέρος, οι καρδιές των κατοίκων του θα ήταν γεμάτες από υπερχειλίζουσα χαρά, γιατί χωρίς να 

το γνωρίζουν, το πνεύμα τους είχε κοιτάξει στη Βασιλεία των Ουρανών μέσω της διδασκαλίας Μου. 

5 Κάποιες φορές αναζήτησα τις καρδιές, άλλες φορές Με αναζήτησαν, αλλά σε όλες τις 

περιπτώσεις η αγάπη Μου ήταν το ψωμί της αιώνιας ζωής που τους έδωσα στην ουσία του Λόγου Μου. 

6 Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αποσύρθηκα στη μοναξιά κάποιας κοιλάδας, έμεινα μόνο για 

λίγες στιγμές μόνο, επειδή τα πλήθη, ανυπόμονα να Με ακούσουν, πλησίαζαν τον Δάσκαλό τους 

αναζητώντας την άπειρη καλοσύνη του βλέμματός του. Τους δέχτηκα και περιέλουσα αυτούς τους 

άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά με την τρυφερότητα του άπειρου ελέους Μου, επειδή ήξερα ότι σε 

κάθε πλάσμα υπάρχει ένα πνεύμα που ήρθα στον κόσμο για να αναζητήσω. Τότε τους μίλησα για τη 

Βασιλεία των Ουρανών, που είναι η αληθινή πατρίδα του πνεύματος, ώστε να ηρεμήσουν την 

εσωτερική τους αναταραχή με τον λόγο Μου και να δυναμώσουν με την ελπίδα να αποκτήσουν αιώνια 

ζωή. 

Υπήρχαν περιπτώσεις που, κρυμμένος ανάμεσα στο πλήθος, υπήρχε κάποιος που σκόπευε να 

αρνηθεί την αλήθεια Μου φωνάζοντας και υποστηρίζοντας ότι ήμουν ψευδοπροφήτης- αλλά ο λόγος 

Μου τον εξέπληξε πριν προλάβει να ανοίξει τα χείλη του. Σε άλλες περιπτώσεις επέτρεψα σε κάποιον 

βλάσφημο να Με συκοφαντήσει, για να αποδείξω ενώπιον του πλήθους ότι ο Δάσκαλος δεν έγινε 

απρόθυμος μπροστά στις προσβολές, δίνοντάς τους έτσι ένα παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και αγάπης. 

7 Υπήρχαν μερικοί που, ντροπιασμένοι για την ευγένειά Μου, έφυγαν αμέσως, μετανοώντας που 

προσέβαλαν με τις αμφιβολίες τους Εκείνον που διακήρυττε την αλήθεια με τα έργα Του. Αλλά μόλις 

παρουσιάστηκε η ευκαιρία, ήρθαν σε Μένα, Με ακολούθησαν στους δρόμους, κλαίγοντας, 

συγκινημένοι από τον λόγο Μου, χωρίς καν να τολμήσουν να απευθυνθούν σε Μένα για να ζητήσουν 

συγχώρεση για τις προσβολές που Μου είχαν προκαλέσει προηγουμένως. Τους κάλεσα, τους χάιδεψα 

με τον λόγο Μου και τους έδωσα κάποιο έλεος. 

8 αρκετά τα ίδια μονοπάτια που θα διανύσετε τώρα, ω αγαπημένοι μου άνθρωποι, είναι 

μονοπάτια που προετοιμάστηκαν από τα παραδείγματα της αγάπης Μου και τα οποία σας περιμένουν 

τώρα, μαθητές του Αγίου Πνεύματος, ώστε με το Λόγο Μου και το παράδειγμά σας να φέρετε τη 

σωτηρία στην ανθρωπότητα. 

9 Μην ξεχνάτε ότι το δηλητηριώδες φυτό και τα ζιζάνια καταστρέφονται μόνο με τα έργα αγάπης 

και ελέους που σας δίδαξα μέσω του Ιησού. 

10 Θα βρείτε τα μονοπάτια γεμάτα πέτρες και τα χωράφια γεμάτα τσουκνίδες. Αλλά το πνεύμα σας, 

καθοδηγούμενο από τον Ηλία και ενισχυμένο στην πίστη, με την επιθυμία να φέρετε το βάλσαμο της 

αγάπης σε όσους υποφέρουν, θα λάμψει με το φως της αλήθειας στο μονοπάτι εκείνων που ζουν στο 
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σκοτάδι. Δεν θα νιώσει τα αγκάθια του μονοπατιού, ούτε τον πόνο που μπορεί να του προκαλέσει η 

αμφιβολία και η έλλειψη κατανόησης. 

11 Περπατήστε με αυτόν τον τρόπο, και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καρδιών που 

προικίζετε με υπερχείλιση αγάπης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαίσθησή σας, και τόσο βαθύτερη και 

πιο σταθερή θα είναι η πίστη σας στα έργα που θα αποκαλύψω μέσω της διαμεσολάβησής σας. 

12 Αν πριν από την έναρξη της αποστολής σας, η εκπλήρωσή της σας φαινόταν αδύνατη ή δύσκολη, 

αργότερα θα σας φαίνεται όλο και πιο εύκολη, με βάση την οποία μπορείτε να προσδιορίσετε την 

πνευματική σας πρόοδο. 

13 Αυτή είναι η στιγμή που θα ενσαρκώσω όλα τα πνεύματα στη γη, με τα οποία θα σχηματίσω τον 

πολυαγαπημένο Μου λαό, ώστε με τα έργα αγάπης και ελέους τους να δώσουν στην ανθρωπότητα τη 

μαρτυρία της αληθινής γνώσης της πνευματικής ζωής. 

14 Εσείς που έχετε σημαδευτεί για να εκπληρώσετε αυτή την αποστολή και που έχετε τη γνώση και 

τη βεβαιότητα ότι ανήκετε στο λαό Μου - χαρείτε με αυτή την αποκάλυψη, αλλά μην απελπίζεστε 

μπροστά στην επερχόμενη μάχη- γιατί αληθινά σας λέω, οι στρατιώτες που πρόκειται να πολεμήσουν 

για την αλήθεια δεν πρέπει να αισθάνονται φόβο για τους εχθρούς που τους αντιμάχεται η 

ανθρωπότητα. 

15 Όλοι εσείς που αισθάνεστε στο πνεύμα σας τη λαχτάρα για πνευματοποίηση, για ελευθερία, και 

λαχταράτε να ανυψωθείτε προς Εμένα στον δρόμο της αγάπης, του ελέους και της δικαιοσύνης, σας 

ανακηρύσσω ότι ανήκετε στον λαό Μου, και θα γίνετε οι στρατιώτες της αλήθειας. Αλλά για να το 

πετύχετε αυτό, πρέπει να προσέχετε και να προσεύχεστε και να πολεμάτε τις αδυναμίες σας, ώστε η 

μαρτυρία που δίνετε για τη Διδασκαλία Μου να είναι αληθινή. 

16 Σας λέω επίσης ότι οποιοσδήποτε έχει την επιθυμία να ανήκει στον λαό Μου θα είναι 

ευπρόσδεκτος και θα αγαπηθεί από αυτόν, αν μαρτυρήσει με τις σκέψεις και τα έργα του ότι το ιδανικό 

της αγάπης είναι το φως που φωτίζει το μονοπάτι της ζωής του. 

17 Για να καταλάβετε καλύτερα τη διδασκαλία Μου, ακούστε τη διδασκαλία Μου.  

Παραβολή: 

18 Δύο περιπλανώμενοι περπατούσαν αργά μέσα σε μια απέραντη έρημο, με τα πόδια τους να 

πονάνε από την καυτή άμμο. Περπατούσαν προς μια μακρινή πόλη και μόνο η ελπίδα ότι θα έφταναν 

στον προορισμό τους τους αναζωογονούσε στο δύσκολο ταξίδι τους, γιατί το ψωμί και το νερό σταδιακά 

τελείωναν. Ο νεότερος από τους δύο άρχισε να κουράζεται και ζήτησε από τον σύντροφό του να 

συνεχίσει το ταξίδι μόνος του, επειδή οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. 

19 Ο ηλικιωμένος περιπλανώμενος προσπάθησε να εμφυσήσει νέο κουράγιο στον νεαρό λέγοντάς 

του ότι σύντομα θα μπορούσαν να βρουν μια όαση όπου θα μπορούσαν να ανακτήσουν τις χαμένες 

τους δυνάμεις, αλλά ο τελευταίος δεν πήρε κουράγιο. Ο γέροντας δεν σκόπευε να τον αφήσει σε αυτή 

τη μοναξιά, και παρόλο που ήταν κι αυτός κουρασμένος, φόρτωσε τον κουρασμένο σύντροφο στην 

πλάτη του και συνέχισε με δυσκολία το οδοιπορικό. 

20 Αφού ο νεαρός ξεκουράστηκε και σκέφτηκε το πρόβλημα που προκαλούσε σε αυτόν που τον 

κουβαλούσε στους ώμους του, λύθηκε από τον λαιμό του, τον πήρε από το χέρι και έτσι συνέχισαν το 

δρόμο τους. 

21 Απέραντη πίστη εμψύχωνε την καρδιά του ηλικιωμένου περιπλανώμενου, δίνοντάς του δύναμη 

να ξεπεράσει την κούρασή του. - Όπως είχε προβλέψει, η όαση εμφανίστηκε στον ορίζοντα, κάτω από 

τη σκιά της οποίας τους περίμενε η δροσιά μιας πηγής. Επιτέλους έφτασαν εκεί και ήπιαν από αυτό το 

αναζωογονητικό νερό μέχρι να χορτάσουν. Έπεσαν σε έναν ξεκούραστο ύπνο, και όταν ξύπνησαν 

ένιωσαν ότι η κούραση είχε φύγει, ούτε πεινούσαν ούτε διψούσαν- ένιωσαν γαλήνη στις καρδιές τους 

και τη δύναμη να φτάσουν στην πόλη που αναζητούσαν. Δεν ήθελαν πραγματικά να φύγουν από εκείνο 

το μέρος, αλλά το ταξίδι έπρεπε να συνεχιστεί. Γέμισαν τα αγγεία τους με αυτό το κρυστάλλινο και 

καθαρό νερό και συνέχισαν το ταξίδι τους. 

22 Ο ηλικιωμένος περιπλανώμενος, ο οποίος ήταν το στήριγμα του νεαρού, είπε: "Θα πάρουμε από 

το νερό που κουβαλάμε μόνο με μέτρο- είναι πιθανό να συναντήσουμε στο δρόμο κάποιους 



U 28 

194 

προσκυνητές που, νικημένοι από την εξάντληση, πεθαίνουν από δίψα ή είναι άρρωστοι, και θα είναι 

απαραίτητο να τους προσφέρουμε αυτό που κουβαλάμε". Ο νεαρός διαφώνησε, λέγοντας ότι δεν θα 

ήταν συνετό να δώσουν κάτι που μπορεί να μην τους έφτανε καν- ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα 

μπορούσαν να το πουλήσουν στην τιμή που ήθελαν, αφού τους είχε κοστίσει τόσο μεγάλη προσπάθεια 

να αποκτήσουν αυτό το πολύτιμο στοιχείο. 

23 Ο γέροντας δεν ικανοποιήθηκε με την απάντηση αυτή και του απάντησε ότι αν ήθελαν να είναι 

ήσυχοι θα έπρεπε να μοιραστούν το νερό με τους άπορους. 

24 Ο νεαρός άνδρας είπε σκυθρωπός ότι προτιμούσε να καταναλώνει το νερό του σκάφους του 

μόνος του, προτού το μοιραστεί με οποιονδήποτε θα συναντούσαν στο δρόμο. - — 

25 Και πάλι επαληθεύτηκε το προμήνυμα του γέροντα, γιατί είδαν μπροστά τους ένα καραβάνι με 

άνδρες, γυναίκες και παιδιά, χαμένο στην έρημο, έτοιμο να χαθεί. Ο καλός γέροντας πλησίασε βιαστικά 

τους ανθρώπους στους οποίους έδωσε ποτό. - Οι κουρασμένοι ένιωσαν αμέσως να δυναμώνουν, οι 

άρρωστοι άνοιξαν τα μάτια τους για να ευχαριστήσουν τον ταξιδιώτη και τα παιδιά σταμάτησαν να 

κλαίνε από τη δίψα. Το καραβάνι σηκώθηκε και συνέχισε το ταξίδι του. 

26 Στην καρδιά του ευγενούς περιπλανώμενου επικρατούσε ειρήνη, ενώ ο άλλος, βλέποντας το 

δοχείο του άδειο, είπε με αγωνία στον σύντροφό του ότι θα έπρεπε να γυρίσουν πίσω και να 

αναζητήσουν την πηγή για να αντικαταστήσουν το νερό που είχαν καταναλώσει. 

27 "Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω", είπε ο καλός περιπλανώμενος, "αν έχουμε πίστη θα 

συναντήσουμε νέες οάσεις πιο πέρα". Αλλά ο νεαρός αμφέβαλε, φοβήθηκε και προτίμησε να 

αποχαιρετήσει τον σύντροφό του επί τόπου, για να επιστρέψει αναζητώντας την πηγή. Αυτοί, που ήταν 

σύντροφοι στα όπλα, χώρισαν. Ενώ ο ένας συνέχισε το μονοπάτι, γεμάτος πίστη στο στόχο του, ο άλλος, 

σκεπτόμενος ότι μπορεί να πεθάνει στην έρημο, έτρεξε προς την πηγή με την εμμονή του θανάτου στην 

καρδιά του. Τελικά έφτασε εκεί, λαχανιασμένος και εξαντλημένος. Αλλά ικανοποιημένος, ήπιε το ποτό 

του, ξέχασε τον σύντροφο που είχε αφήσει να φύγει μόνος του, όπως και την πόλη που είχε απαρνηθεί, 

και αποφάσισε να ζήσει στο εξής στην έρημο. 

28 Δεν άργησε να περάσει από κοντά ένα καραβάνι με κουρασμένους και διψασμένους άνδρες και 

γυναίκες. Πλησίαζαν με ανυπομονησία για να πιουν από τα νερά εκείνης της πηγής. Αλλά ξαφνικά είδαν 

να εμφανίζεται ένας άνδρας που τους απαγόρευε να πίνουν και να ξεκουράζονται αν δεν του πλήρωναν 

αυτά τα οφέλη. Ήταν ο νεαρός περιπλανώμενος που είχε καταλάβει την όαση και είχε γίνει κύριος της 

ερήμου. 

29 Εκείνοι οι άνθρωποι τον άκουγαν με θλίψη, γιατί ήταν φτωχοί και δεν μπορούσαν να αγοράσουν 

τον πολύτιμο θησαυρό που θα έσβηνε τη δίψα τους. Τελικά αποχωρίστηκαν τα λίγα που είχαν μαζί 

τους, αγόρασαν λίγο νερό για να ανακουφίσουν την απελπισμένη δίψα τους και συνέχισαν το δρόμο 

τους. 

30 Σύντομα ο άνθρωπος αυτός μετατράπηκε από άρχοντας σε βασιλιά, γιατί δεν ήταν πάντα οι 

φτωχοί που περνούσαν από εκεί- υπήρχαν επίσης ισχυροί άνδρες που μπορούσαν να δώσουν μια 

περιουσία για ένα ποτήρι νερό. 

31 Αυτός ο άνθρωπος δεν θυμόταν πια την πόλη πέρα από την έρημο, και ακόμη λιγότερο τον 

αδελφικό σύντροφο που τον είχε σηκώσει στους ώμους του και τον είχε σώσει από το να χαθεί σε 

εκείνη την έρημο. 

32 Μια μέρα είδε ένα καραβάνι να έρχεται με ασφάλεια προς τη μεγάλη πόλη, αλλά με έκπληξη 

είδε τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά να παρελαύνουν με δύναμη και χαρά, τραγουδώντας ένα 

τραγούδι δοξολογίας. Ο άνδρας δεν κατάλαβε τι είδε, και η έκπληξή του αυξήθηκε όταν είδε ότι στην 

κεφαλή του καραβανιού βάδιζε εκείνος που ήταν ο συνταξιδιώτης του. 

33 Το καραβάνι σταμάτησε πριν από την όαση, ενώ οι δύο άντρες στάθηκαν αντικριστά και 

κοιτάζονταν έκπληκτοι. Τελικά εκείνος που κατοικούσε στην όαση ρώτησε εκείνον που ήταν ο 

σύντροφός του: "Πες μου, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που διασχίζουν αυτή την έρημο 

χωρίς να αισθάνονται δίψα ή κούραση;" Το έκανε αυτό επειδή σκεφτόταν μέσα του τι θα γινόταν από 

την ημέρα που κανείς δεν θα ερχόταν να του ζητήσει νερό ή στέγη. 
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34 Ο καλός ταξιδιώτης είπε στον σύντροφό του: "Έφτασα στη Μεγάλη Πόλη, αλλά όχι μόνος- στο 

δρόμο συνάντησα αρρώστους, διψασμένους, χαμένους, εξαντλημένους, και σε όλους τους έδωσα νέο 

κουράγιο με την πίστη που με εμψυχώνει, και έτσι από όαση σε όαση φτάσαμε μια μέρα στις πύλες της 

Μεγάλης Πόλης. Εκεί κλήθηκα ενώπιον του Κυρίου εκείνου του βασιλείου, ο οποίος, βλέποντας ότι 

γνώριζα την έρημο και συμπονούσα τους ταξιδιώτες, μου ανέθεσε να επιστρέψω για να γίνω οδηγός και 

σύμβουλος των ταξιδιωτών στη θλιβερή διάσχιση (της ερήμου)- και εδώ με βλέπετε να οδηγώ μόλις 

τώρα ένα άλλο καραβάνι που πρέπει να φέρω στη Μεγάλη Πόλη. - Κι εσύ; Τι κάνεις εδώ;" ρώτησε 

εκείνον που είχε παραμείνει στην όαση. - Ο τελευταίος παρέμεινε σιωπηλός, ντροπιασμένος. Τότε ο 

καλός ταξιδιώτης του είπε: "Ξέρω ότι έχεις οικειοποιηθεί αυτή την όαση, ότι πουλάς το νερό της και 

χρεώνεις χρήματα για τη σκιά της. Αυτά τα αγαθά δεν σου ανήκουν, έχουν τοποθετηθεί στην έρημο από 

μια θεϊκή δύναμη για να τα χρησιμοποιήσει εκείνος που θα τα είχε ανάγκη. Βλέπετε αυτά τα πλήθη 

ανθρώπων; Δεν έχουν ανάγκη από μια όαση, γιατί ούτε διψούν ούτε κουράζονται. Αρκεί να τους δώσω 

το μήνυμα που τους στέλνει ο Κύριος της Μεγάλης Πόλης μέσω της δικής μου μεσολάβησης, και αυτοί 

ξεκινούν και βρίσκουν νέα δύναμη σε κάθε βήμα, χάρη στον υψηλό στόχο που έχουν: να φτάσουν σε 

αυτό το Βασίλειο. 

35 Αφήστε την πηγή στους διψασμένους, για να βρουν ανάπαυση σ' αυτήν, και σβήστε τη δίψα 

τους όσοι υποφέρουν από τις κακουχίες της ερήμου. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός σας σας έχουν 

τυφλώσει- αλλά τι σας ωφέλησε να είστε κύριος αυτής της μικρής όασης, όταν ζείτε σε αυτή την ερημιά 

και έχετε στερηθεί την ευκαιρία να γνωρίσετε τη Μεγάλη Πόλη που αναζητήσαμε μαζί; Έχεις ήδη 

ξεχάσει αυτόν τον υψηλό στόχο που είχαμε κοινό;" 

(22) Όταν εκείνος ο άνθρωπος άκουσε σιωπηλά εκείνον που υπήρξε πιστός και ανιδιοτελής 
σύντροφος, ξέσπασε σε δάκρυα γιατί ένιωσε τύψεις για τις παρεκτροπές του. Έβγαλε τα ψεύτικα 
γιορτινά του ρούχα και αναζήτησε το σημείο εκκίνησης, που ήταν εκεί όπου άρχιζε η έρημος, για να 
ακολουθήσει το μονοπάτι που θα τον οδηγούσε στη Μεγάλη Πόλη. Αλλά τώρα πήρε το δρόμο του 
φωτισμένος από ένα νέο φως, αυτό της πίστης και της αγάπης για τους συνανθρώπους του.  

(τέλος της παραβολής) 
 
36 Εγώ είμαι ο Κύριος της Μεγάλης Πόλης, και ο Ηλίας ο Αρχαίος της Παραβολής Μου. Είναι "η 

φωνή εκείνου που φωνάζει στην έρημο", είναι εκείνος που σας κάνει εκ νέου γνωστό τον εαυτό του σε 

εκπλήρωση της αποκάλυψης που σας έδωσα στη μεταμόρφωση στο όρος Θαβώρ. 

37 Αυτός είναι που θα σας οδηγήσει στην Τρίτη Εποχή στη Μεγάλη Πόλη, όπου σας περιμένω για 

να σας δώσω την αιώνια ανταμοιβή της αγάπης Μου. 

38 Ακολουθήστε τον Ηλία, αγαπημένε μου λαέ, και όλα θα αλλάξουν στη ζωή σας, στη λατρεία του 

Θεού και στα ιδανικά σας- όλα θα μεταμορφωθούν. 

39 Πιστεύατε ότι η ατελής άσκηση της θρησκείας σας θα διαρκούσε για πάντα; - Όχι, μαθητές Μου- 

αύριο, όταν το πνεύμα σας δει τη Μεγάλη Πόλη στον ορίζοντα, θα πει, όπως ο Κύριός του: "Η Βασιλεία 

Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

 

Παράρτημα - Σημειώσεις 
Σημείωση 1 

Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών συναντάμε συχνά την έκφραση "αδελφοί". Αυτό δεν αναφέρεται 

μόνο στους άνδρες εκπροσώπους της μεγάλης ανθρώπινης οικογένειας, αλλά περιλαμβάνει και τις 

γυναίκες. Η λέξη "αδελφός" σημαίνει απλώς "γείτονας" - ανεξαρτήτως φύλου - και ταυτόχρονα δηλώνει 

τη σχέση που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους: Αδελφότητα. Ο Ιησούς το δηλώνει αυτό 

ξεκάθαρα στο λόγο του " . . . γιατί ένας είναι ο κύριός σας, ο Χριστός, αλλά όλοι είστε αδελφοί" (Ματθ. 

23,8). 

Σημείωση 2 

Στην πορεία αυτών των διακηρύξεων συναντάμε ξανά και ξανά τη λέξη "εξιλέωση"- ο όρος αυτός 

διατρέχει σαν κόκκινη κλωστή ολόκληρο το έργο. Ο κριτικός αναγνώστης μπορεί να αναρωτηθεί: 

Εξιλέωση - γιατί και για ποιο λόγο; 

Ο Θεός έδωσε το νόμο Του στην ανθρωπότητα, τον εξήγησε ξανά και ξανά μέσω των αγγελιοφόρων 

Του, και μέσω της φωνής Του στη συνείδησή μας, μας τον υπενθυμίζει συνεχώς. Η τήρηση του Νόμου 

θα πρέπει να μας φέρει ειρήνη, ευτυχία, υγεία, εργασία και ψωμί στη γήινη ζωή μας. Οι παραβιάσεις 

του Θείου Νόμου, από την άλλη πλευρά, συνεπάγονται αυτομάτως σοβαρές συνέπειες. Και στη γη δεν 

υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αμαρτήσει, δηλαδή που να μην έχει παραβιάσει τον νόμο του Θεού. 

Γι' αυτό βλέπουμε κάποιους να υποφέρουν σωματικά και ψυχικά, επειδή αγνόησαν τους σοφούς 

θεϊκούς νόμους στο μονοπάτι της ζωής τους. Οι άλλοι αδειάζουν το ίδιο πικρό ποτήρι που έδωσαν 

στους συνανθρώπους τους να πιουν. Διότι το κακό που προκαλούμε ή σκοπεύουμε να προκαλέσουμε 

σε κάποιον επιστρέφει αργά ή γρήγορα σε εμάς με ενισχυμένη μορφή, αφού πρέπει να υποστούμε και 

τις συνεχείς συνέπειες της συμπεριφοράς μας, τις οποίες ο ποιητής Φρίντριχ Σίλλερ χαρακτήρισε με τα 

λόγια: "Αυτή είναι η κατάρα της κακής πράξης, ότι πρέπει να γεννά διαιωνιζόμενο κακό". 

Είναι ο αναλλοίωτος νόμος της τέλειας δικαιοσύνης του Θεού να θερίζει κανείς ό,τι έχει σπείρει, είτε 

καλό είτε κακό. Αυτό εκφράζεται με τα θεμελιώδη βιβλικά λόγια: "Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα 

θερίσει". Η χριστιανική θεολογία δεν έχει δώσει σ' αυτόν τον θεμελιώδη, πνευματικό νόμο της 

ανάπτυξης και της εκπαίδευσης του Θεού, που αντιστοιχεί στον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος, 

τη σημασία που του αξίζει και τον έχει απωθήσει από τη συνείδηση των περισσότερων χριστιανών με 

μια ελλιπή, μονόπλευρη ερμηνεία του θυσιαστικού θανάτου του Ιησού. Και οι άνθρωποι που έχουν 

συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια στη συχνά πολύ σκληρή της πραγματικότητα μέσα από τη δική τους 

εμπειρία, συχνά δεν μπορούν να τη συμβιβάσουν με την ιδέα ενός στοργικού Θεού και Πατέρα. 

Αν ειπώθηκε ότι οι παραβάσεις του θείου νόμου συνεπάγονται αυτόματα σοβαρές συνέπειες, πρέπει 

επίσης να ειπωθεί ότι αυτές οι σοβαρές συνέπειες - ή δοκιμασίες - φέρουν μέσα τους την αγάπη του 

Θεού, αφού εξυπηρετούν την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί μέσα από τον πόνο ο άνθρωπος 

αρχίζει να σκέφτεται βαθύτερα τον εαυτό του και τη ζωή του. Μερικές φορές δεν μπορεί να διακρίνει το 

νόημα μιας επίσκεψης, επειδή υπάρχει ένα μυστήριο στο παρελθόν του μυαλού του που δεν μπορεί να 

ξεδιαλύνει. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, ο Ουράνιος Πατέρας επιτρέπει στον άνθρωπο να 

κατανοήσει την αιτία της δοκιμασίας του. Αν παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, νιώσει τύψεις και 

ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό, η αγάπη του Θεού θα του τη δώσει. Ωστόσο, ο άνθρωπος πρέπει να 

καταλάβει ότι αυτό δεν απομακρύνει με μια κίνηση όλο τον πόνο και τις δυσκολίες. Διότι η δικαιοσύνη 

του Θεού δεν μπορεί να τον απαλλάξει από τις συνέπειες των παραβάσεών του. Αλλά η συγχώρεσή Του 

τον ενθαρρύνει, τον παρηγορεί, του δίνει ελπίδα και τον δυναμώνει, ώστε να αντέξει ευκολότερα τη 

δοκιμασία. Αν το υπομένει με υπομονή και εμπιστοσύνη στον Θεό, βρίσκεται στο δρόμο για την 

εξιλέωση της ενοχής του. Με αυτόν τον τρόπο ο πόνος γίνεται μεγάλος δάσκαλος στη ζωή του, και όσο 

περισσότερο μεταμορφώνεται εσωτερικά και διαμορφώνει τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του 

Θεού, τόσο ελαφρύτερο γίνεται με τον καιρό το βάρος της εξιλέωσης για την ενοχή του παρελθόντος 

και τόσο πιο γρήγορα απελευθερώνεται από αυτήν. Οι προσωπικές μας δοκιμασίες είναι 

ενσωματωμένες στις παγκόσμιες επισκέψεις που έχουν έρθει πάνω μας και θα έρθουν πάνω μας σε 
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αυξανόμενο βαθμό. Τόσο στην προσωπική όσο και στη γενική σφαίρα είναι η ώρα της κρίσης. Όπου και 

όπως και αν μας χτυπήσει το κύμα της κρίσης -είτε σε σχέση με τις παγκόσμιες επισκέψεις είτε σε 

προσωπικές δοκιμασίες- το κυριότερο είναι να είμαστε εσωτερικά προετοιμασμένοι. Δεν πρέπει να 

περιμένουμε μέχρι να έρθει ο θάνατος, αλλά να αφήσουμε τη ζωή μας να καθοδηγείται το συντομότερο 

δυνατό από τις θεϊκές εντολές και το φως της συνείδησής μας, ώστε το πνεύμα μας να ολοκληρώσει την 

εξιλέωση των παραβιάσεων του θεϊκού νόμου εδώ στη γη και να εισέλθει - απαλλαγμένο από το βάρος 

των ατελειών - στην αιώνια βασιλεία. 

Διαφορετικά, επιβαρυμένος από τα λάθη και τις παραβάσεις του, θα έχει δύσκολο δρόμο να 
διανύσει στη συνέχεια. 

Σημείωση 3 

Το "Μετά το 1950" είναι μια χρονική ένδειξη ανοιχτή προς το μέλλον χωρίς περιορισμούς, η οποία 

διαρκεί σε όλο το δεύτερο μισό του αιώνα. - Επιπλέον, τα θεϊκά σημεία και οι δοκιμασίες αποδείχθηκαν 

ως επί το πλείστον περιορισμένα σε χρόνο και τόπο, επειδή ο Θεός δεν θέλει να επιτύχει την 

καταστροφή αλλά τη βελτίωση και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Επομένως, οι παγκόσμιες 

καταστροφές επιτρέπονται από τον Θεό μόνο ως έσχατη λύση, προκειμένου να επέλθει η πνευματική 

ανανέωση της ανθρωπότητας. 

Ανθρωπότητα για να επιτευχθεί. (Πρβλ. U 9, 79-82 και U 11, 77-78) 
Σημείωση 4 
Στην παρούσα γερμανική έκδοση δεν έχουν συμπεριληφθεί οι στίχοι 14-23, καθώς αποτελούν 

επανάληψη της οδηγίας 9, στίχοι 25-34. - Το έργο της σύνταξης των διδασκαλιών γινόταν σε χαλαρά 
φύλλα, και συνέβαινε ένα χαλαρό φύλλο να εκτυπώνεται δύο φορές. Παρ' όλα αυτά, στη δεύτερη 
ισπανική έκδοση του 1966, οι στίχοι που αναφέρθηκαν συμπεριλήφθηκαν και πάλι, ώστε να μη 
διακοπεί η συνεχής αρίθμηση. 

Σημείωση 5 
Με την πρώτη ματιά, η κρίση μπορεί να φαίνεται άδικη και σκληρή, αλλά με μια βαθύτερη σκέψη, 

ανακαλύπτουμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού, όσο σκληρή και αν μας φαίνεται στην αρχή, εμπεριέχει 

μέσα της μια στοργική διδασκαλία και εκπαίδευση. 

Οι Φαρισαίοι κατά την εποχή του Ιησού ήταν ένα κόμμα του Ιουδαϊσμού που τηρούσε αυστηρά την 

κυριολεκτική τήρηση του νόμου και ιδιαίτερα τους αμέτρητους κανονισμούς, τα έθιμα και τις τελετές 

που απορρέουν από τον νόμο. Σε αυτή την αφοσίωση στον νόμο εξαντλήθηκε η λατρεία τους προς τον 

Θεό. Ο Ιησούς, με τα λόγια και τις πράξεις Του, απέρριψε αυτή την εσφαλμένη αντίληψη. Στην παρούσα 

εποχή ο Χριστός μας λέει επίσης ότι η εξωτερική λατρεία με τις εκκλησιαστικές τελετές και τα έθιμά της 

είναι άχρηστη μπροστά Του. Εκείνοι που αποκαλούν τους εαυτούς τους υπηρέτες του Θεού έχουν 

ξεχάσει ότι ο Θεός είναι Πνεύμα και ότι μόνο το πνευματικό Τον φτάνει- επομένως, κατά πρώτο λόγο 

πρέπει να είναι: Προώθηση του πνεύματος ως σπίθα του θείου Πνεύματος μέσα μας, πνευματοποίηση 

και σύνδεση με τον Θεό από πνεύμα σε πνεύμα. Δεν μπόρεσαν να ανοίξουν οι ίδιοι την πόρτα του 

πνευματικού κόσμου και, ως εκ τούτου, δεν διακήρυξαν σε όσους τους εμπιστεύτηκαν την 

πρωτοκαθεδρία του πνεύματος και την αναγκαιότητα της πνευματοποίησης. 

Μερικές λέξεις του Χριστού από τις παρούσες διδασκαλίες θα χρησιμεύσουν για περαιτέρω 

εξηγήσεις: U 3, 89-90- U 15, 48-53- U18, 2-5 + 12- U 22, 33 + 62- U 24, 46-48- U 25, 38-40- U 27, 35. 
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Αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε όλους τους λαούς. 
Σε όλη την ανθρωπότητα, με τη μεσολάβηση του λαού μου, θα στείλω ένα βιβλίο που θα περιέχει 

την ουσία του λόγου μου και τη μαρτυρία των έργων που έκανα ανάμεσά σας. Είναι θέλημά μου οι 

σελίδες αυτές να περιέχουν όλη την ουσία και την αλήθεια του Ευαγγελίου μου και του λόγου μου σε 

όλες τις τρεις Εποχές. 

Διαβάστε αυτό το βιβλίο, δεχτείτε το λόγο μου ως το Ψωμί της Αιώνιας Ζωής και θα καταλάβετε όλα 

όσα παρέμεναν ασαφή και μυστηριώδη μέχρι τώρα, όταν επικοινωνείτε απευθείας από πνεύμα σε 

πνεύμα με τη Θεότητά μου. Αυτή η διδασκαλία είναι σαν μια νέα μέρα που ανατέλλει για την 

ανθρωπότητα και που θα τη φωτίσει σε μια μεγάλη αφύπνιση. 

Αυτή είναι η Τρίτη Ώρα, η εποχή κατά την οποία θα μάθετε να κατανοείτε, να εφαρμόζετε και να 

ζείτε το Ευαγγέλιό μου. Την Πρώτη φορά, εγκαταστάθηκα σε ένα βουνό και σας έστειλα από εκεί τον 

νόμο μου, σκαλισμένο σε πέτρα. Τη Δεύτερη φορά, κατέβηκα στην κοιλάδα για να ζήσω ανάμεσά σας. 

Στον Τρίτο Χρόνο, κάνω τις καρδιές σας τόπο κατοικίας μου, ώστε να μπορώ να γίνω γνωστός και να σας 

μιλήσω από το εσωτερικό της καρδιάς σας. Όταν η ανθρωπότητα αναγνωρίσει την αλήθεια αυτού του 

Δόγματος, τη δικαιοσύνη και την άπειρη σοφία του, θα απελευθερώσει την καρδιά της από κάθε 

προκατάληψη και φόβο. Ο νόμος μου δεν υποδουλώνει. Ο νόμος μου απελευθερώνει. 

Όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές φορές και με διαφορετικούς τρόπους, υπέδειξα και υποσχέθηκα 

στους μαθητές μου τον ερχομό μου και πάλι τους προείπα τα σημεία που θα αναγγέλλουν τον ερχομό 

μου: Σημεία στη φύση, γεγονότα στην ανθρωπότητα, παγκόσμιοι πόλεμοι, η αμαρτία στο υψηλότερο 

επίπεδο ανάπτυξής της. Αλλά για να μην εξαπατηθεί ο κόσμος περιμένοντάς με ξανά ως άνθρωπο, τους 

έδωσα να καταλάβουν ότι ο Χριστός θα ερχόταν πάνω στα σύννεφα, το σύμβολο του Πέρατος, από 

όπου εκπέμπεται η ακτίνα μου, δηλαδή στο πνεύμα. Η υπόσχεση αυτή εκπληρώθηκε. Ο Λόγος Μου δεν 

ήρθε για να μετενσαρκωθεί στη σάρκα. Αυτή η μαθητεία τελείωσε. Δεν χρειάζομαι σώμα για να κατοικώ 

ανάμεσά σας. Παρ' όλα αυτά, με έχετε σε όλη την πληρότητα ως Δάσκαλο, ως Δικαστή, ως Ιατρό. 

Η σημερινή εποχή είναι μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή της ανθρωπότητας. Βλέπετε έναν τεράστιο 

αγώνα σε όλα τα στοιχεία και τις δυνάμεις. Είναι το τέλος ενός σταδίου της ανθρώπινης εξέλιξης. 

Τα γεγονότα που συγκλονίζουν καθημερινά τους λαούς της γης είναι φωνές κρίσης που σας καλούν 

σε μετάνοια, σε προσευχή, σε ανανέωση και εξαγνισμό, αλλά αυτή η περίοδος της δοκιμασίας θα 

παραταθεί μέχρις ότου λυγίσει το πείσμα και το πνεύμα της αντίφασης των ανθρώπων, μέχρις ότου 

εγκαταλείψουν την αλαζονεία και την ασέβειά τους. Η ανθρωπότητα εξακολουθεί να έχει ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα για να εξετάσει τις πράξεις της, έτσι ώστε να μπορεί να απαντήσει στον Θεϊκό Κριτή 

όταν Εκείνος την καλεί να λογοδοτήσει. Το τέλος μιας εποχής και η αρχή μιας νέας προκάλεσαν την 

κρίση και το χάος από το οποίο υποφέρετε τώρα. Πλησιάζει μια εποχή μεγάλης θλίψης για όλους, αφού 

ούτε η δύναμη, ούτε το χρήμα, ούτε η γνώση θα βοηθήσουν να αποτραπεί η βαρύτητα της Θείας 

Δικαιοσύνης. Μόνο η πνευματοποίηση θα σώσει την ανθρωπότητα από το χάος. Δεν χρειάζεται να 

ελπίζετε σε καμία άλλη λύση. Αν προετοιμαστείτε καλά, ο κόσμος θα πάρει μια νέα πορεία. Τότε η 

απειλή του πολέμου θα αποτραπεί και θα έρθει η ειρήνη. Ω, αγαπημένη ανθρωπότητα, μακάρι να 

είχατε καλή θέληση. Μια προσευχή, μια σκέψη, μια λέξη θα αρκούσε για να συμφιλιώσει ανθρώπους, 

λαούς και έθνη. Οι άνθρωποι είναι ακόμη παιδιά, αλλά η μεγάλη δοκιμασία που πλησιάζει θα τους 

κάνει να βιώσουν τόσα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να περάσουν γρήγορα από την 

παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. 

Αυτή η φωνή που σας καλεί είναι η φωνή του Θείου Δασκάλου. Αυτός ο λόγος προέρχεται από 

Εκείνον που δημιούργησε τα πάντα. Η ουσία αυτού του έργου θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο 

πάνω στον οποίο θα στηρίζονται όλες οι παραγγελίες στο μέλλον. Εκείνος που έχει τη δύναμη να κάνει 

τα πάντα, θα μετατρέψει την καρδιά σας από πέτρα σε ιερό αγάπης και ανύψωσης και θα ανάψει φως 

εκεί που υπήρχε μόνο σκοτάδι. 
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