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εμπειριών του ίδιου του Θεού με τα όντα που δημιούργησε, και είναι για τη διδασκαλία τους, ώστε να 
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ξαναμπούν στους κόλπους του Πατέρα.  
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Πρόλογος  
Μέσα στους αιώνες, ο Θεός έχει γίνει γνωστός στην ανθρωπότητα, μας παρηγορεί μέσω του Λόγου 

Του, μας δίνει τις εντολές Του και μας διδάσκει για τη δημιουργία Του και την ύπαρξή μας. 

Κάθε φορά που οι άνθρωποι στους προχριστιανικούς χρόνους ξεχνούσαν αυτές τις θεϊκές οδηγίες, ο 

Θεός τους έστελνε τους προφήτες του για να τους υπενθυμίζουν τους νόμους του. 

Όταν οι άνθρωποι δημιούργησαν περισσότερους από 600 ανθρώπινους κανόνες από αυτές τις Δέκα 

Εντολές, ο Θεός έστειλε τον Ιησού, μέσω του στόματος του οποίου ο Χριστός, ο Θείος Λόγος έγινε 

γνωστός, ο οποίος συνόψισε τις Δέκα Εντολές σε μία μόνο εντολή: "Αγάπα τον Θεό πάνω απ' όλα και τον 

πλησίον σου όπως τον εαυτό σου". 

Για άλλη μια φορά, οι άνθρωποι ξέχασαν αυτή την απλή, λυτρωτική σύσταση του Θεού. Οι σκληροί 

πόλεμοι και οι απάνθρωποι διωγμοί μέχρι σήμερα είναι η θλιβερή απόδειξη αυτού. 

Αναμειγνύοντας τη θεία αλήθεια με ανθρώπινα δόγματα, δίνοντας υπερβολική έμφαση στις 

εξωτερικές τελετές και τελετουργίες και με ψευδείς, ανθρώπινες ερμηνείες του αγνού θείου Λόγου, πολλοί 

άνθρωποι σήμερα ζουν σε ένα είδος πνευματικής σκλαβιάς. 

Ως εκ τούτου, ήταν και είναι απαραίτητο για τον Θεό να απευθυνθεί και πάλι στην ανθρωπότητα 

σήμερα με λόγια διαφώτισης και νουθεσίας. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο 66 ετών (1884-1950) στο 

Μεξικό ─ σε περισσότερους από εκατό τόπους συνάθροισης ταυτόχρονα, όπου ο απλός λαός συναντιόταν 

Κυριακή με Κυριακή για να ακούσει τα ενθαρρυντικά και διδακτικά λόγια του Θεού. 

Μάρτυρες αυτών των συγκεντρώσεων ανέφεραν ότι αυτά τα θεία λόγια έρεαν σαν ρεύμα 

κρυστάλλινου νερού από το στόμα των πομπών, που ονομάζονταν φορείς φωνής, για δύο έως τρεις ώρες 

χωρίς καμία διακοπή και χωρίς το παραμικρό γλωσσικό λάθος. 

Όποιος δέχτηκε το νόημα του θείου Λόγου με καθαρό και αμερόληπτο νου, ένιωσε την παρουσία του 

Κυρίου και την άπειρη αγάπη του Ουράνιου Πατέρα. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το 1950, οι διδασκαλίες συν-στενογραφούνταν και καταγράφονταν 

σε πρωτόκολλα για μεταγενέστερη σύνταξη. 366 διδασκαλίες επιλέχθηκαν και δημοσιεύτηκαν μεταξύ 

1956 και 1962 στο 12τομο έργο Book of True Life. 

Εσείς, αγαπητοί αναγνώστες, κρατάτε στα χέρια σας έναν από αυτούς τους 12 τόμους, που 

μεταφράστηκαν ευσυνείδητα και κυριολεκτικά από τα ισπανικά. Δεν είναι ένα βιβλίο που το διαβάζετε 

μόνο μία φορά, ίσως πρόχειρα, και μετά το αφήνετε γρήγορα στην άκρη. Για να κατανοήσετε πλήρως το 

βαθύ νόημα, καλό είναι να προσλαμβάνετε το κείμενο κομμάτι-κομμάτι σε μικρές "μπουκιές", να το 

διαλογίζεστε και να προσπαθείτε να αισθανθείτε τη σύνδεση με το Θείο Πνεύμα μέσα σας. 

Οι επαναλήψεις που περιέχονται στις διδασκαλίες εξηγούνται λεπτομερώς στον πρόλογο του τόμου ΙΙ 

και δεν πρέπει να ενοχλούν κανέναν. Αντίθετα, αν αναλογιστούμε με πόσες μη οικοδομητικές 

πληροφορίες βομβαρδίζεται και κλιμακώνεται το μυαλό μας στις μέρες μας, η επαναλαμβανόμενη αλλά 

πάντα ανορθωτική και οικοδομητική τροφή για την ψυχή μας είναι εξαιρετικά σημαντική για να 

αφυπνίσει τις εσωτερικές αξίες που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση σε όλους μας. 
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Εισαγωγή  
Ορισμένα βασικά θέματα διατρέχουν σαν νήμα ολόκληρο το έργο της αποκάλυψης του Βιβλίου της 

Αληθινής Ζωής, το οποίο βρίσκουμε επίσης στον Τόμο Χ. Ακολουθούν ορισμένα αποσπάσματα από το 

βιβλίο αυτό, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός και επισκόπηση για τον αναγνώστη. 

Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού 

Κανείς δεν πρέπει να εκπλαγεί από το νέο μου μήνυμα και τη σημασία της λέξης μου. Γιατί οι 

προφήτες της Πρώτης Εποχής, καθώς και ο Χριστός στη Δεύτερη Εποχή, ανακοίνωσαν με τη μεγαλύτερη 

σαφήνεια την εποχή που βιώνετε σήμερα. (279, 9) 

Η διδασκαλία μου για την αγάπη δεν προοριζόταν για λίγους που την άκουσαν μέσω των φορέων της 

φωνής. Το μήνυμά μου ήρθε στον κόσμο για να γίνει γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό σας λέω 

ότι θα φτάσει στα σύνορα της γης με πολλές μορφές, γιατί είναι η αρχή της παρηγοριάς που έχει ήδη 

υποσχεθεί στην ανθρωπότητα στη Δεύτερη Εποχή, όταν θα φτάσει στο αποκορύφωμα των καιρών της 

θλίψης στη γη. (282, 57) 

Λόγω της τεράστιας έλλειψης φωτός ─ φως που σημαίνει σοφία, αγάπη, ανύψωση ─ έπρεπε να έρθω. 

Για να σας δώσω αυτό το φως, δεν ήταν σωστό για Μένα να τοποθετηθώ μαζί σας ως άνθρωπος. Γιατί για 

να σας διεγείρω στην πνευματοποίηση ήταν απαραίτητο να αποκαλύψω την παρουσία Μου σε 

πνευματική, αόρατη και συνάμα απτή μορφή για την πίστη και την αγάπη σας. (293, 57-58) 

Όταν αυτός ο λόγος διαδοθεί στον κόσμο και οι άνθρωποι ρωτήσουν ποιος τον ενέπνευσε και ποιος 

υπαγόρευσε να καταγραφεί, ας μαρτυρήσουν οι αγγελιοφόροι και οι σπορείς του ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα 

που τον αποκάλυψε μέσα από τα προετοιμασμένα μυαλά των φορέων της φωνής του. (295, 26) 

Η τρίτη φορά 

Ο Πρώτος Χρόνος είναι, τρόπον τινά, η πνευματική παιδική ηλικία του ανθρώπου, κατά την οποία 

ανοίγει τα μάτια του και βλέπει το πρόσωπο του Πατέρα του, Τον ακούει, αλλά απέχει ακόμη πολύ από το 

να Τον κατανοήσει. Η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι προσπάθησε να Τον υπακούσει προσκολλημένος στο 

γράμμα των κειμένων χωρίς να διεισδύσει με την ψυχή του στο νόημά τους. 

Τη Δεύτερη φορά εγώ, "ο Λόγος", ήρθα να κατοικήσω μαζί σας στον Ιησού και να σας δείξω το 

μονοπάτι της ψυχής με τη ζωή μου. Αυτός ο Δεύτερος Χρόνος είναι αυτός της εφηβείας ή της πρώτης 

πνευματικής νεότητας. Είναι η εποχή στην οποία ο Χριστός δίδαξε στους ανθρώπους την αγάπη για να 

αφυπνίσει τις αδρανείς χορδές της καρδιάς τους, ώστε οι καρδιές τους να δονούνται από ένα νέο 

συναίσθημα, από την ισχυρή ώθηση της αγάπης για τον Πατέρα τους και τον πλησίον τους. 

Αυτή είναι η "Τρίτη Ώρα" κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να απελευθερωθεί από τα 

δεσμά του υλισμού. Αυτό θα περιλαμβάνει την πάλη των κοσμοθεωριών, η οποία θα είναι πιο σκληρή από 

ό,τι έχει γνωρίσει η ανθρώπινη ιστορία. (295, 56-57+64) 

Αυτός ο Τρίτος Χρόνος, όταν η ανθρώπινη κακία θα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, θα είναι 

ωστόσο ένας χρόνος συμφιλίωσης και συγχώρεσης. (305, 12) 

Η έκτη σφραγίδα 

Η Έκτη Σφραγίδα έχει λυθεί και έχει δείξει σε εσάς, τους πρωτοπόρους της πνευματοποίησης στη γη, 

ένα μέρος του περιεχομένου της. Αλλά θα συνεχίσει να ρίχνει το φως του σε όλους τους ανθρώπους, 

ακόμη και όταν αυτός ο λόγος που ακούτε σήμερα θα έχει σταματήσει. (284, 46) 

Προς το παρόν δέχομαι αυτά τα πλήθη εδώ εκ μέρους της ανθρωπότητας, και όταν αναφέρομαι στην 

ανθρωπότητα, δεν αναφέρομαι μόνο στους ανθρώπους της σημερινής εποχής, αλλά σε όλες τις γενιές που 

κατοίκησαν τη γη κατά τη διάρκεια έξι πνευματικών περιόδων. Τα μηνύματα που σας έφερα κατά τη 

διάρκεια αυτών των έξι περιόδων είναι ακριβώς αυτό που συμβόλισα με το όνομα "σφραγίδες", μία από 

τις οποίες ─ όπως ήδη γνωρίζετε ─ δεν έχει ακόμη λυθεί, ώστε να σας αποκαλύψει το νόημα ή τη σημασία 

όλων των άλλων ─ την υψηλή σημασία της ζωής της ψυχής, της ανάπτυξης και της τελειότητας. (303, 52) 

Ο πνευματικός λαός του Ισραήλ και η πνευματική αποστολή 
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Ο λαός του Θεού θα εμφανιστεί για άλλη μια φορά ανάμεσα στην ανθρωπότητα ─ όχι ένας λαός 

προσωποποιημένος σε μια φυλή, αλλά ένας μεγάλος αριθμός, μια λεγεώνα μαθητών Μου, στους οποίους 

δεν είναι καθοριστικό το αίμα, η φυλή ή η γλώσσα, αλλά το Πνεύμα. 

Αυτός ο λαός δεν θα περιοριστεί στη διδασκαλία της διδασκαλίας μου μέσω γραπτών κειμένων. Για να 

έχουν ζωή τα λόγια, πρέπει να τα ζούμε. Αυτός ο λαός δεν θα είναι μόνο διανομέας γραπτών και βιβλίων, 

αλλά και παραδειγμάτων και πράξεων. (292, 28-29) 

Είναι απαραίτητο αυτός ο λαός, στον οποίο έχουν ανατεθεί αυτές οι αποκαλύψεις, να σηκωθεί και να 

τις μαρτυρήσει. Διότι με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι θα αφυπνιστούν και θα μπορέσουν να αντιληφθούν 

τα πνευματικά σημεία και τις εκδηλώσεις που χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή. (277, 15) 

Ένας κόσμος πνευματικών όντων περιμένει μόνο την ώρα να κατοικήσει αυτή την κοιλάδα της γης. 

Είναι όντα του φωτός που δεν διστάζουν να ενσαρκωθούν στους κόλπους των καθυστερημένων λαών, 

επειδή η αποστολή τους θα είναι ακριβώς να αφυπνίσουν αυτούς που κοιμούνται. (288, 46) 

Πνεύμα, πνεύμα, ψυχή, ψυχή 

Ο άνθρωπος είναι μια αντανάκλαση του Δημιουργού, μια εικόνα του Θεού. Τα παιδιά πρέπει 

αναγκαστικά να γίνουν σαν τον Πατέρα από τον οποίο προήλθαν. Αυτή η ομοιότητα εδράζεται στην 

πνευματική ψυχή, καθώς είναι προικισμένη με ιδιότητες του Θεού και, επιπλέον, έχει αιώνια ζωή. Η ύλη, 

δηλαδή το ανθρώπινο σώμα, είναι μόνο ένα προσωρινό ένδυμα της ψυχής. (295, 44) 

     Η ψυχή του ανθρώπινου πνεύματος είναι αυτή που πρέπει να προηγείται όλων των έργων που επιτελεί 

ο άνθρωπος, διότι σ' αυτήν έχει ανατεθεί η ζωή στη γη. (305, 7) 

 

Η πνευματική προσευχή 

Η πνευματική ψυχή διατηρεί τη διαισθητική γνώση ότι αναδύθηκε από την αγκαλιά του Δημιουργού 

πριν από πολύ καιρό, και γνωρίζοντας ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει και πρέπει να ταξιδέψει για 

να επιστρέψει στην αφετηρία της, αφιερώνεται στην προσευχή, γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον αυτή τη 

στιγμή μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Πατέρα της. Η ψυχή γνωρίζει ότι στην προσευχή βρίσκει μια 

παρηγοριά που τη χαϊδεύει, τη δυναμώνει και τη θεραπεύει. 

Ευλογώ αυτούς που προσεύχονται. Όσο πιο πνευματική είναι η προσευχή τους, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η ειρήνη που τους κάνω να αισθάνονται. Μπορείτε εύκολα να το εξηγήσετε αυτό στον εαυτό σας, γιατί 

εκείνος που, για να προσευχηθεί, πρέπει να γονατίσει μπροστά σε εικόνες ή αντικείμενα για να νιώσει την 

παρουσία του Θείου, δεν θα μπορέσει να βιώσει την πνευματική αίσθηση της παρουσίας του Πατέρα στην 

καρδιά του. (279, 1-2) Από την άλλη πλευρά, δείτε πόσο εύκολα μεταμορφώνεται εκείνος που εφαρμόζει 

έστω και ένα άτομο της διδασκαλίας μου στην πράξη. Θέλετε ένα παράδειγμα για αυτό; 

Υπήρχε κάποιος που Μου έλεγε σε όλη του τη ζωή μέσω λεκτικών προσευχών ότι Με αγαπούσε ─ 

προσευχές που διατύπωναν άλλοι, τις οποίες δεν καταλάβαινε καν, επειδή αποτελούνταν από λέξεις των 

οποίων το νόημα δεν γνώριζε. Σύντομα, όμως, κατάλαβε τον αληθινό τρόπο προσευχής και, 

παραμερίζοντας τις παλιές του συνήθειες, συγκεντρώθηκε στο εσωτερικό της ψυχής του, έστειλε τις 

σκέψεις του στον Θεό και για πρώτη φορά ένιωσε την παρουσία Του. 

Δεν ήξερε τι να πει στον αφέντη του, το στήθος του άρχισε να κλαίει και τα μάτια του να χύνουν 

δάκρυα. Μόνο μια πρόταση σχηματίστηκε στο μυαλό του: "Πατέρα μου, τι μπορώ να σου πω όταν δεν 

ξέρω πώς να σου μιλήσω; Αλλά αυτά τα δάκρυα, αυτοί οι λυγμοί, αυτή η εσωτερική χαρά, ακόμη και η 

σύγχυσή του, μίλησαν στον Πατέρα σε μια τόσο όμορφη γλώσσα που δεν θα βρείτε ποτέ στις ανθρώπινες 

γλώσσες σας ούτε στα βιβλία σας. 

Αυτό το τραύλισμα του ανθρώπου που αρχίζει να προσεύχεται πνευματικά με τον Κύριό του μοιάζει 

με τα πρώτα λόγια των βρεφών, τα οποία αποτελούν χαρά και ευχαρίστηση για τους γονείς τους, επειδή 

ακούνε τις πρώτες εκφράσεις ενός όντος που αρχίζει να ανατέλλει στη ζωή. (281, 23-24) 

Η τέλεια, πνευματική επικοινωνία 

Σας έχω μιλήσει πολύ για τον πνευματικό διάλογο, σας έχω πει ότι θα μάθετε να τον χρησιμοποιείτε με 

υψηλό τρόπο, και θα ενδώσετε σε αυτή την επιθυμία. (291, 81) 

Όταν διαδοθεί αυτή η διδασκαλία, θα σας ρωτήσουν το σκοπό αυτού του μηνύματος, αφού υπάρχουν 

ήδη τόσες πολλές θρησκευτικές κοινότητες. Τότε θα τους αποκαλύψετε ότι αυτός ο Λόγος ήρθε στην 
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ανθρωπότητα για να διδάξει στους ανθρώπους τον διάλογο μεταξύ πνεύματος και πνεύματος, τον οποίο οι 

θρησκείες τους δεν τους διδάσκουν, και ότι αυτό το μήνυμα είναι το θείο φως που σας αποκαλύπτει όλες 

τις πνευματικές ιδιότητες που κατέχετε. (294, 44) 

Εξασκηθείτε στο διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα, τον οποίο θα συνεχίσετε να τελειοποιείτε από μέρα 

σε μέρα. Γιατί είναι το θέλημά Μου να επικοινωνείτε εσείς και η ανθρωπότητα μαζί Μου. Μέσω αυτής 

της κοινωνίας θα λάβετε τις εμπνεύσεις Μου, τις εντολές Μου, και θα δεχθώ την ψυχή σας, θα ακούσω 

την προσευχή σας και θα επιτρέψω στα πνευματικά σας χέρια να Με αγκαλιάσουν. (304, 51) 

Αυτή η εκδήλωση ήταν το βήμα που σας επέτρεψε να ανεβείτε άλλο ένα βήμα στο μονοπάτι που σας 

φέρνει πιο κοντά στην τέλεια κοινωνία. (278, 44) 

Αποδοχή και απόρριψη των θεϊκών εκδηλώσεων  

Πόσοι είναι αυτοί που γνωρίζουν, μέσα από τα γραπτά των περασμένων εποχών, τις προφητείες που 

προανήγγειλαν αυτή την εποχή. Και όμως ─ αν παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις μου ─ δεν θα τις 

πίστευαν, ούτε θα τις θεωρούσαν ως εκπλήρωση αυτών των υποσχέσεων! Είναι εκείνοι που δεν έχουν 

φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που θα τους επέτρεπε να αναγνωρίσουν αυτό το φως. Από την άλλη 

πλευρά, πόσοι από εκείνους που θα έδιναν τη ζωή τους σήμερα για να μαρτυρήσουν ότι Εγώ είμαι αυτός 

που κάνω γνωστή την παρουσία Μου στους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, δεν γνώριζαν καν ότι υπάρχουν 

προφητείες που μιλούν για αυτά τα γεγονότα. Ο λόγος είναι ότι η ψυχή τους ήταν ήδη προετοιμασμένη 

και έτοιμη να δεχτεί το φως. (298, 19) 

Αυτά τα πλήθη εδώ αποτελούνται από πιστούς και άπιστους, αλλά είναι όλες ψυχές που διψούν για 

αγάπη, διψούν για φως και αλήθεια. Ενώ εκείνοι που έχουν πίστη τρέφονται και δυναμώνουν, οι άπιστοι 

απορρίπτουν το ψωμί της αιώνιας ζωής και πρέπει να υπομείνουν την πείνα και τη δίψα τους. Είναι οι 

ψυχές που έχουν μπερδευτεί από μια ζωή υλισμού, άγνοιας και φανατισμού που δεν μπορούν να ξεχάσουν 

και στη συνέχεια να αναγνωρίσουν και να αισθανθούν την παρουσία μου. Είναι καρδιές που φοβούνται τις 

κρίσεις των ανθρώπων. Πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν στο υψηλό επίπεδο της ψυχής τους για να 

νιώσουν την ουσία μου όταν σκέφτονται τι θα πουν οι άλλοι γι' αυτούς; Θα καταλήξουν να λένε ότι η 

Παρουσία Μου δεν είναι αληθινή σε αυτά τα μέρη, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτοί που ─ αν και 

παρόντες ─ δεν ήταν μαζί Μου, επειδή η ψυχή τους παρέμεινε εκεί όπου τις κράτησαν οι σκέψεις τους, τα 

ενδιαφέροντά τους, οι ανησυχίες τους και τα πάθη τους. 

Ήρθα πολύ καλά, ήμουν πολύ καλά μαζί σας, γιατί πάντα σκέφτομαι εκείνους που Με χρειάζονται ─ 

εκείνους που πίνουν το ποτήρι του πόνου και τρώνε το ψωμί της δουλείας και της ταπείνωσης. (301, 2) 

Το νόημα των εξετάσεων 

Μερικές φορές η ειρήνη σας γίνεται αγώνας, συναγερμός ή φόβος. Αυτό συμβαίνει όταν η καταιγίδα 

μαστιγώνει τα χωράφια και τους κήπους, ταρακουνά τα δέντρα και ξεφυλλίζει τα λουλούδια. Τότε ρωτάτε 

ποιο είναι το νόημα αυτών των δοκιμασιών. Αλλά σας λέω ότι ο ανεμοστρόβιλος κάνει τους κακούς 

καρπούς και τα ξερά φύλλα να πέφτουν από τα δέντρα και απομακρύνει από τον κήπο όλα όσα δεν πρέπει 

να υπάρχουν στους κόλπους του. (278, 31) 

Αφήστε τη συνείδησή σας να σας πει στις δοκιμασίες ότι δεν σας τιμωρώ, αλλά ότι καθαρίζετε τους 

εαυτούς σας, και ότι όταν βλέπετε απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης που προκαλούν τρόμο, δεν 

πρέπει να βλασφημείτε λέγοντας ότι πρόκειται για τιμωρία από τον Θεό, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία για 

να καθαρίσετε τους εαυτούς σας. (293, 75) 

Έχετε διανύσει τον μακρύ δρόμο της εμπειρίας. Αυτή η αθωότητα, που είναι τύφλωση και άγνοια, 

εξαφανίστηκε όταν αποκτήσατε το φως της εμπειρίας. Επιπλέον, έχετε λερωθεί, και γι' αυτό υπάρχουν οι 

δοκιμασίες και ο πόνος για να σας καθαρίσουν και να σας εξαγνίσουν. (301, 24) 

Πνευματική έμπνευση για όλους 

Να ξέρετε, άνθρωποι, ότι δεν είστε μόνο εσείς ικανοί να λαμβάνετε πνευματικά μηνύματα και 

εμπνεύσεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που, χωρίς να γνωρίζουν ότι εκπέμπω το Λόγο Μου 

μέσω αυτών των φορέων φωνής, αισθάνονται την εγγύτητα ενός φωτός που είναι έτοιμο να ξεχυθεί με 

αποκαλύψεις στην ανθρωπότητα. Θα λάβουν από το Πνεύμα Μου την απαραίτητη προετοιμασία, ώστε 
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όταν ακούσουν τη μαρτυρία σας και τους μεταδώσετε το θείο μήνυμά Μου, να πουν με αγαλλίαση: "Αυτό 

είναι που ήλπιζα""." (283, 51) 

Πνευματική αρμονία μεταξύ όλων 

Η καλοσύνη και η αγάπη, από τις οποίες ανθίζουν η φιλανθρωπία και η ειρήνη, θα είναι τα κλειδιά που 

θα ανοίξουν τις πόρτες του Μυστηρίου, με τα οποία οι άνθρωποι θα κάνουν ένα βήμα προς την παγκόσμια 

αρμονία. (292, 5) 

Η πνευματική αρμονία μεταξύ όλων των όντων θα τους αποκαλύψει μεγάλη γνώση, θα τους φέρει τον 

διάλογο πνεύματος προς πνεύμα, ο οποίος θα μειώσει τις αποστάσεις, θα φέρει τους απόντες κοντά και θα 

καταργήσει τα μέτωπα και τα όρια. (286, 3) 

     Είμαι ο Πατέρας που εργάζεται για να αρχίσει να βασιλεύει η αρμονία ανάμεσα σε όλα τα παιδιά Του 

─ τόσο σε εκείνους που κατοικούν στη γη όσο και σε εκείνους που ζουν σε άλλους κόσμους. (286, 2) 

Η πνευματική αφύπνιση 

Αφού έζησε σε διχόνοια για τόσους αιώνες, μετά από όλες τις θλιβερές και πικρές εμπειρίες που 

βίωσε, αυτή η ανθρωπότητα είναι σε θέση να κατανοήσει ότι η ενότητα μεταξύ των λαών, η αρμονία 

μεταξύ όλων των ανθρώπων, δεν μπορεί να βασίζεται σε υλικά συμφέροντα, ούτε σε γήινες αξίες. Τέλος, 

θα κατανοήσει ότι μόνο η ανυψωμένη ψυχή μπορεί να είναι το σταθερό θεμέλιο, ο ακλόνητος βράχος, 

πάνω στον οποίο στηρίζεται η ειρήνη της ανθρωπότητας. (289, 3) 

Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, επειδή κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εμένα την ανάπτυξη της 

ψυχής σας και γνωρίζω ότι ο σημερινός άνθρωπος, παρά τον μεγάλο υλισμό του, την αγάπη του για τον 

κόσμο και τα πάθη του που έχουν αναπτυχθεί μέχρι το σημείο της μεγαλύτερης αμαρτίας, ζει μόνο 

φαινομενικά ως σκλάβος της "σάρκας" και της υλικής ζωής. Ξέρω ότι μόλις νιώσει το στοργικό άγγιγμα 

της αγάπης Μου στην ψυχή του, θα έρθει γρήγορα σε Μένα για να απαλλαγεί από το βάρος του και να Με 

ακολουθήσει στο μονοπάτι της αλήθειας που ασυνείδητα λαχταρά να περπατήσει. (305, 36) 

Έλεος 

Το πρώτο βήμα προς την ανανέωση των ανθρώπων, προς την επίτευξη μιας κατάστασης πνευματικής 

ανύψωσης, είναι το έλεος. Έλεος προς την ψυχή, έλεος προς το σώμα, έλεος προς τον πλησίον. (287, 31) 

Όταν στρέφω το βλέμμα Μου στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στα σπίτια πένθους, στους διαλυμένους 

γάμους, στα ορφανά ή στους πνευματικά πεινασμένους ─ γιατί δεν σας ανακαλύπτω εκεί; Θυμηθείτε ότι 

δεν σας δίδαξα μόνο να προσεύχεστε, αλλά σας έδωσα και το χάρισμα του λόγου και σας δίδαξα να 

θεραπεύετε. Και σε πολλές περιπτώσεις σας έχω πει ότι η παρουσία σας μπορεί να κάνει θαύματα αν είστε 

πραγματικά προετοιμασμένοι. (306, 27) 

Ο Roque Rojas, ο πρωτοπόρος, εμπνευσμένος από το πνεύμα του Ηλία, έγραψε την ακόλουθη φράση: 

"Ελεήστε και ξαναελεήστε τους συνανθρώπους σας και θα δείτε τον Πατέρα μου σε όλη του τη δόξα". 

Η αλήθεια και το φως είναι σ' αυτά τα λόγια, μαθητές, γιατί όποιος δεν ασκεί έλεος στη ζωή του, δεν 

θα μπει ποτέ στη βασιλεία μου. Αντίθετα, σας διαβεβαιώνω ότι ακόμη και ο πιο σκληρόκαρδος και 

πεισματάρης αμαρτωλός είναι σε θέση να σωθεί μέσω του ελέους. (308, 52) 

Μετενσάρκωση και πνευματική ανάπτυξη 

Ο Ιακώβ σας αποκάλυψε στο όνειρό του την ύπαρξη της πνευματικής σκάλας στην οποία τα όντα 

ανεβαίνουν και κατεβαίνουν συνεχώς. Ποιος έχει κατανοήσει το περιεχόμενό του; Ποιος ερμήνευσε το 

μυστικό του; Εκεί, στο νόημα αυτής της εικόνας που είδε ο πατριάρχης, περιέχεται η ανάπτυξη των 

ψυχών, η αδιάκοπη μετενσάρκωση των πνευματικών πλασμάτων σε ανθρώπους, η επανόρθωση και η 

εξιλέωση των όντων, η επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο και ο διάλογος του πνεύματος με το 

πνεύμα. (287, 59) 

Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, σας έφερα την επιβεβαίωση της μετενσάρκωσης της ψυχής. Η ανθρωπότητα 

είχε πράγματι ανά πάσα στιγμή τη διαισθητική γνώση του, και η ψυχή αποκάλυψε αυτό το μυστήριο στη 

"σάρκα", αλλά αυτή ─ πάντα άπιστη και αδύναμη ─ το αμφισβήτησε. (309, 22) 

Αλλά ήρθα αυτή τη στιγμή για να σας φέρω επιβεβαίωση γι' αυτό και να σας πω: Στη μετενσάρκωση 

της ψυχής αποκαλύπτεται ο τέλειος νόμος Μου για την αγάπη. (309, 22) 
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Ο πνευματικός κόσμος 

Η ζωή της ψυχής που υπάρχει πέρα από τον υλικό σας κόσμο δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε να 

αποτελεί μυστήριο για τον άνθρωπο. Εφόσον ο Πατέρας είδε την επιθυμία σας για γνώση, άρχισε τη 

διδασκαλία Του μέσω του δώρου της αποκάλυψης και της έμπνευσης και εκδηλώθηκε με άπειρες μορφές. 

Αλλά αυτή η διδασκαλία ξεκίνησε από την εποχή που υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος και δεν έχει σταματήσει 

μέχρι σήμερα. (289, 17) 

Ξυπνήστε, άνθρωποι! Το υπερπέραν παρακολουθεί τα βήματά σας στη γη! Αυτοί οι κόσμοι γνωρίζουν 

τα έργα σας! Όταν βλέπουν αυτή την ανθρωπότητα να βυθίζεται στη θάλασσα των εχθροτήτων και των 

παθών της, συγκλονίζονται και προσεύχονται για σας. (298, 41) 

Προκειμένου να ενισχυθεί η πίστη της ανθρωπότητας στη γνώση της πνευματικής ύπαρξης πέρα από 

την υλική ζωή, σας δόθηκαν στο παρελθόν κάποιες εκδηλώσεις αγγελιοφόρων του Πατέρα, στους οποίους 

δώσατε το όνομα "άγγελοι". (301, 10) 

Ούτε πρέπει να πιστεύετε ότι εργάζεστε μόνοι σας στο έργο σας, διότι δεν έχετε ακόμη αρκετή δύναμη 

για να επιτελέσετε έργα τόσο μεγάλης πνευματικής σημασίας. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν όντα που 

σας δείχνουν το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε, και που σας δείχνουν το δρόμο και τα μέρη στα 

οποία πρέπει να πάρετε το σπόρο. 

Αυτοί οι οδοιπόροι είναι οι αδελφοί και οι αδελφές σας από άλλους κόσμους, από άλλες πατρίδες, από 

όπου παρακολουθούν τα βήματά σας και δημιουργούν ρήγματα για εσάς. Γιατί και αυτοί είναι εργάτες της 

ειρήνης, της αγάπης και της αδελφοσύνης. Είναι ψυχές με μεγαλύτερη καθαρότητα από τη δική σας, με 

μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία, από τις οποίες δεν έχετε τίποτα κακό να φοβηθείτε. Είναι αυτοί που δεν 

θα σας αφήσουν να σταματήσετε ─ αυτοί που θα φέρουν αναταραχή στις καρδιές σας αν εγκαταλείψετε 

τον σπόρο. (297, 6) 

Ο νόμος και η δύναμη της αγάπης 

Ο νόμος της αγάπης, στον οποίο βασίζεται η φιλανθρωπία, η κατανόηση και η συγχώρεση προς τους 

συνανθρώπους σας, είναι το θεμέλιο που έχω εμπνεύσει για την πνευματική σας αποστολή. (291, 8) 

     Δεν θα είναι ο φόβος που κατευθύνει τα βήματά σας, ούτε ο φόβος που σας υποχρεώνει να 

εκπληρώσετε τον νόμο. Αφήστε την πίστη και την αγάπη να είναι η δύναμη που σας ωθεί να κάνετε καλά 

έργα στη ζωή σας. Διότι τότε τα προσόντα σας θα είναι αληθινά. (305, 51) 

Ειρήνη, το ύψιστο πνευματικό αγαθό 

     Είναι ο Λόγος Μου που δίνει ανάπαυση στην καρδιά σας και ειρήνη στην ψυχή σας. Το σπουδαιότερο 

πράγμα που έχω προορίσει γι' αυτό είναι η ειρήνη. Αυτός που κατέχει αυτόν τον θησαυρό έχει τα πάντα ─ 

αυτός που γνωρίζει αυτή την κατάσταση της ψυχής δεν θα την αντάλλασσε με τα μεγαλύτερα αγαθά και 

τους θησαυρούς της γης. 

Αν Με ρωτήσετε ποιο είναι το μυστικό για την επίτευξη και τη διατήρηση της ειρήνης, σας λέω ότι το 

μυστικό είναι να κάνετε το Θέλημα του Πατέρα σας. Και αν Με ρωτούσατε πώς να κάνετε το Θείο 

Θέλημα, θα σας απαντούσα εφαρμόζοντας τον Νόμο Μου και το Δόγμα Μου στη ζωή σας. (307, 1-2) 

Η φωνή της συνείδησης 

Εξοικειωθείτε με τη συνείδηση, είναι μια φιλική φωνή, είναι το φως μέσα από το οποίο ο Κύριος 

αφήνει το φως του να λάμψει ─ είτε ως Πατέρας, είτε ως Δάσκαλος, είτε ως Δικαστής. (293, 74) 

Δείτε πώς ο άνθρωπος στέκεται μπροστά και πάνω από όλα όσα τον περιβάλλουν- ότι είναι το μόνο ον 

προικισμένο με ελευθερία βούλησης και συνείδησης. Από αυτή την ελευθερία της βούλησης έχουν πάρει 

την προέλευσή τους όλες οι παρεκκλίσεις, οι πτώσεις και οι αμαρτίες του ανθρώπου. Αλλά είναι 

παροδικές παραβάσεις μπροστά στη δικαιοσύνη και την αιωνιότητα του Δημιουργού. Γιατί μετά η 

συνείδηση θα υπερισχύσει των αδυναμιών του σώματος και της σαγήνης της ψυχής. Έτσι θα έρθει η νίκη 

του φωτός, που είναι η γνώση, επί του σκότους, που είναι η άγνοια. Θα είναι η νίκη του καλού, που είναι 

η αγάπη, η δικαιοσύνη και η αρμονία, επί του κακού, που είναι ο εγωισμός, η ακολασία, η αδικία. (295, 

49) 

 

Η πνευματική απελευθέρωση 
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     Άχρηστες και μάταιες θα είναι οι προσπάθειες των ομολογιών να κρατήσουν τους πιστούς τους στα 

πεπατημένα μονοπάτια των παλιών πεποιθήσεων και των ξεπερασμένων συστημάτων πεποιθήσεων. Γιατί 

κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει το Θείο Φως που διεισδύει στον πυθμένα της ανθρώπινης σκέψης 

και αφυπνίζει την ψυχή για μια εποχή αποκαλύψεων, θεϊκών εμπνεύσεων, φωτισμού των αμφιβολιών και 

των μυστηρίων, πνευματικής απελευθέρωσης. 

Ούτε θα μπορέσει κανείς να ανακόψει την παλίρροια που θα διαμορφώσει την ανθρωπότητα, καθώς θα 

ξεσπάσει με την επιθυμία για την ελευθερία της σκέψης, του πνεύματος και της πίστης. 

Ας μη νομίσει κανείς ότι αρπάζω από τις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες τους μαθητές, πιστούς ή 

οπαδούς τους ─ όχι. Αλλά ήρθε η ώρα να ξεκινήσει μια νέα εποχή, να φέρει στο φως ξεχασμένα 

μαθήματα, να καταργήσει άχρηστα έθιμα, δόγματα και παραδόσεις, να καθαρίσει και να απαλλάξει τις 

ψυχές από κάθε τι ψεύτικο, να τους δώσει τον αληθινό άρτο του Πνεύματος, που πάντα αντικαθιστούσε το 

τελετουργικό. (290, 58-60) 

Για πόσους από εσάς που ακούσατε τον Λόγο μου εκείνη την εποχή, η ημέρα της απελευθέρωσής σας 

ήταν ακριβώς η ημέρα που ακούσατε για πρώτη φορά αυτή τη φωνή! Με πόση αγάπη έχετε αποτυπώσει 

στη μνήμη σας την ευλογημένη ημερομηνία κατά την οποία θυμηθήκατε το θαύμα της ανάστασής σας 

στην πίστη! (294, 24) 
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Οδηγία 277  
1 Είδα σε σένα την εμπροσθοφυλακή του καραβανιού που Με ακολουθεί ανά πάσα στιγμή - τον 

σοφό Ισραήλ, το αγωνιστικό πνεύμα του Ιούδα που αγωνίζεται για το δρόμο του λαού του. Έρχεστε για να 

δώσετε την τελική μάχη και με έχετε μπροστά σας για να καθοδηγήσω τα βήματά σας και να σας φέρω 

στο αποκορύφωμα του έργου σας. 

2 Σας έστειλα ακριβώς τη στιγμή της δοκιμασίας, όταν η ανθρωπότητα βιώνει τους μεγαλύτερους 

κινδύνους, και σας λέω ότι θα συνεχίσει για κάποιο χρονικό διάστημα την προσπάθειά της για εξουσία και 

στη συνέχεια θα πέσει σε οδυνηρή εξάντληση μέχρι να εμφανιστεί η συνείδησή της και να της πει πόσους 

μάταιους δρόμους έχει πάρει και πώς έχει σπαταλήσει την ύπαρξή της. Θα της μιλήσει στο όνομά Μου 

και θα τη διδάξει σοφά να έρθει σε Μένα στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

Όταν η ψυχή ξυπνήσει και σκεφτεί, θα προσπαθήσει να προσκολληθεί σε κάτι σίγουρο, θα θελήσει να 

ανακαλύψει τον πιο σύντομο και σίγουρο δρόμο, και θα επιστρέψει στην προέλευση για να βρει εκεί τα 

θεμέλια, τις αρετές, την αληθινή επιστήμη, και θα συνειδητοποιήσει ότι ο πρώτος και τελευταίος νόμος 

που έχω δώσει στον άνθρωπο είναι η αγάπη, η πηγή κάθε τελειότητας. 

3 Θέλω να ζείτε με την προσδοκία της εκπλήρωσης του Λόγου Μου, να είστε πάντα σε επαφή μαζί 

Μου και με τον πνευματικό κόσμο, έτσι ώστε να μην αισθάνεστε ούτε απομακρυσμένοι ούτε χωρισμένοι 

από Μένα. Θα επιφέρω την ένωση των ψυχών διαφορετικών κόσμων, ώστε να δυναμώσουν στην ένωσή 

τους για να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχω δώσει να κάνουν. 

4 Για την πραγμάτωσή της δεν απαιτώ από εσάς να αρνηθείτε την προσωπικότητά σας, ούτε να 

διαχωρίσετε τον εαυτό σας από τον κόσμο, αφού ζείτε μέσα σε αυτόν. Σας λέω μόνο ότι για την 

Οι ανάγκες του σώματός σας θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε η 

ψυχή να μπορεί να αισθάνεται ελεύθερη και, κοιτάζοντας το εσωτερικό της και το περιβάλλον της, να 

κατανοεί τον μεγάλο της σκοπό μέσα στο Έργο μου. 

5 Θα σας δώσω ό,τι είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή. Δεν θα σας ζητήσω να παραμελήσετε 

τα καθήκοντά σας, αντίθετα ο Λόγος Μου θα σας διδάξει να ανταποκρίνεστε σε αυτά, γιατί ακόμη και τα 

πιο μικρά από αυτά αποτελούν μέρος του καθήκοντός σας. 

Διανύετε μια περίοδο αγώνα, δραστηριότητας και προσπάθειας, και είναι απαραίτητο να τα θέσετε όλα 

αυτά στην υπηρεσία του Πνεύματος, να ξεδιπλώσετε όλα τα χαρίσματά σας, ώστε η μεταμόρφωση που 

έλαβε χώρα στους μαθητές μου της Δεύτερης Εποχής, οι οποίοι - σαν ενωμένοι σε ένα Πνεύμα - έγιναν 

ένα μαζί Μου, να λάβει χώρα μέσα σας. 

6 Δεν θα μπορούσατε να πάτε στους ανθρώπους με μια ψεύτικη ή μόνο προσποιητή προετοιμασία- 

γιατί η ψυχή τους έχει αναπτυχθεί και ο επίδεσμος που κάλυπτε τα μάτια τους έχει προ πολλού πέσει. 

Φέρτε τους πνευματικότητα, προσφέρετε τους ειρήνη και δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα ευεξίας και 

αδελφοσύνης στο περιβάλλον σας, και θα τους δείτε να σας ακούνε και να δέχονται τα λόγια σας, στα 

οποία θα βρίσκεται η έμπνευση και η δύναμή μου. 

7 Όταν κηρύττετε και διδάσκετε την ειρήνη, να είστε και εσείς ειρηνικοί- όταν μιλάτε για την 

αγάπη, να την αισθάνεστε πριν την εκφράσετε με λόγια- όταν οι συνάνθρωποί σας σας προσφέρουν 

επίσης τους καρπούς τους, μην τους απορρίπτετε. Εξετάστε όλα όσα συναντάτε και τηρήστε ό,τι είναι 

επιτρεπτό και σωστό στις διδασκαλίες τους. Θα συναντήσετε επίσης εκείνους που, έχοντας γίνει 

φανατικοί στην άσκηση της θρησκείας τους, έχουν μειώσει την κατανόησή τους μέσω της υλοποίησης 

των τελετών τους. Στη συνέχεια, θα τους βοηθήσετε υπομονετικά να αυξήσουν τις γνώσεις τους, θα τους 

δείξετε τους ορίζοντες που μπορεί να φτάσει το πνεύμα τους όταν βυθιστούν στη διδασκαλία μου. Θα 

τους μιλήσετε για το Παγκόσμιο Πνεύμα μου, για την αθανασία της ψυχής, για την αέναη εξέλιξή της. Θα 

τους διδάξετε την αληθινή προσευχή, τον διάλογο του πνεύματος, και θα τους απαλλάξετε από 

προκαταλήψεις και λάθη. Αυτό είναι το έργο που σας προστάζω να κάνετε - ένα έργο αγάπης και 

υπομονής. 

8 Προσέξτε την ψυχή σας, όλοι σας, που είναι παιδί μου. Λάβετε τις νέες αποκαλύψεις Μου, και αν 

δεν μπορέσατε να ανακαλύψετε το νόημα των λέξεων που σας έδωσα στο παρελθόν, ελάτε σε Μένα και 

θα μάθετε και θα καταλάβετε τα πάντα μέσω αυτής της διδασκαλίας. Γιατί σας θυμίζω και ενώνω μαζί 

σας όλα τα λόγια και τις πράξεις Μου όλων των εποχών, ώστε να έχετε μια άλλη μαρτυρία του Πατέρα 

σας. 
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9 Χρησιμοποιήστε τη δύναμη που σας έδωσα για να νικήσετε όλες τις δοκιμασίες και τους 

πειρασμούς. Κάντε υπομονή στον πόνο για να μπορέσετε να οδηγήσετε το σκάφος σας και να σωθείτε. 

10 Θέλω η λατρεία σας προς τον Θεό σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο να είναι τόσο αγνή και τέλεια όσο το 

άρωμα που αναδύεται από τα λουλούδια. 

11 Μόλις οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να χτίσουν έναν ναό στις ψυχές τους και να ανάψουν μέσα του τη 

φλόγα της πίστης, τότε οι βεβηλώσεις θα σταματήσουν, οι πόλεμοι θα σταματήσουν, η κοιλάδα των 

δακρύων θα γίνει σταδιακά μια χώρα ειρήνης και η βασιλεία των ουρανών θα πλησιάσει σε κάθε καρδιά. 

12 Αφήστε Με να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν όλα όσα σας λέω σας φαίνονται 

αδύνατα. Ξέρω τι θα απογίνει αυτός ο κόσμος στο μέλλον - αυτό το μέλλον που θα συνεχιστεί στην 

αιωνιότητα και που εσείς τα μικρά πλάσματα δεν μπορείτε να κατανοήσετε. 

13 Αφού δεν έχετε καν επίγνωση του παρόντος, πώς μπορείτε να προβλέψετε τι θα συμβεί ή να 

αμφισβητήσετε αυτά που προφητεύει ο Λόγος μου; 

14 Ήδη έρχονται στον κόσμο οι αγγελιοφόροι μου που - όταν έρθει η ώρα - θα αφαιρέσουν τον 

σκοτεινό επίδεσμο από τα μάτια των ανθρώπων, οι αγγελιοφόροι που ήρθαν στον κόσμο για να 

υπερασπιστούν την αλήθεια με τα έργα της αληθινής αγάπης τους. Αλλά ποιος τα ανακάλυψε; Ποιος 

μαντεύει σε αυτά τα σημερινά παιδιά τους προφήτες και τους αποστόλους του αύριο; Αλλά αν αυτό 

συμβαίνει σε εκείνους που μπορείτε να δείτε με τα μάτια του σώματός σας, τι θα συμβεί όταν σας πω ότι 

οι πνευματικές μου στρατιές του φωτός έχουν επίσης προσεγγίσει τον κόσμο σας με το μήνυμα της 

ειρήνης και το κάλεσμά τους για αναγέννηση; Ούτε καν το υποψιάζεστε αυτό. 

15 Είναι απαραίτητο αυτός ο λαός, στον οποίο έχουν ανατεθεί αυτές οι αποκαλύψεις, να σηκωθεί και 

να τις μαρτυρήσει. Διότι μέσω αυτού οι άνθρωποι θα αφυπνιστούν και θα μπορέσουν να αντιληφθούν τα 

πνευματικά σημεία και τις εκδηλώσεις που χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή. 

16 Αυτός είναι ο λόγος που σας λέω αδιάκοπα να φυλάτε αυτόν τον σπόρο, ώστε εσείς και τα παιδιά 

σας να μεταφέρετε αυτό το φως στους λαούς της γης. 

Σας επιτρέπω - για να μεταφέρετε το μήνυμά μου στα διάφορα σημεία της γης - να χρησιμοποιείτε 

όποιο μέσο θεωρείτε κατάλληλο, όποτε η συνείδησή σας σας λέει ότι βαδίζετε στο σωστό δρόμο. 

17 Αλλά δεν θέλω να σας πω ότι εσείς, που Με ακούτε αυτή τη στιγμή, είστε οι μόνοι εντεταλμένοι 

να εκτελέσετε αυτή την αποστολή. Όχι - θα σας ανατεθεί να κάνετε ένα μέρος του, και όσοι έρθουν μετά 

από εσάς θα κάνουν ό,τι τους αναλογεί. Γιατί η δουλειά είναι τεράστια για τους νέους μου ανθρώπους. 

18 Αυτό για το οποίο πρέπει να αγωνιστείτε είναι να προχωρήσει αυτό το έργο από γενιά σε γενιά, να 

εκφραστεί με την πνευματικότητα και την καθαρότητά του και να διατηρηθεί σε όλη του την αλήθεια. 

19 Δεν αναγνωρίζετε ακόμη ολόκληρη την ουσία και το νόημα της διδασκαλίας μου. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο την έχετε διαστρεβλώσει με αδέξιες λατρευτικές πράξεις - λατρευτικές πράξεις που 

δεν περιέχουν καμία πνευματικότητα. Αλλά μόλις το μυαλό σας ξυπνήσει στην αλήθεια μαζί με την ψυχή 

σας, κανείς από τους δύο δεν θα είναι σε θέση να προσθέσει κάτι ακάθαρτο στο έργο μου. 

20 Δίνετε στον κόσμο αυτό που λάβατε ως έργο πριν έρθετε στη Γη. Είναι το μήνυμα που έφερε μαζί 

της η ψυχή σας. 

21 Το μυαλό δεν τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά οι ψυχές θυμούνται ότι τους είπαν ότι εδώ στη γη θα 

συγκεντρωθούν όλοι όσοι προορίζονταν να ακούσουν το Λόγο του Κυρίου κατά τη νέα Του εκδήλωση 

στον κόσμο. 

22 Μακάριοι είναι εκείνοι που μπόρεσαν να διατηρήσουν στην ψυχή τους την αποστολή και την 

υπόσχεση του Διδασκάλου, γιατί μέσα τους υπήρξε το φως του Πνεύματός μου. Εκπληρώνουν τώρα το 

έργο που τους έχει ανατεθεί, και μόλις τελειώσουν το μέρος που τους ανήκει, θα έχουν την πνευματική 

ευτυχία να δουν νέους "εργάτες" να έρχονται μετά από αυτούς για να συνεχίσουν το έργο που έχει 

αρχίσει. Με αυτούς τους διαδόχους θα δουν την ικανοποίηση, τη χαρά του να έχουν βρει το μονοπάτι 

καθαρισμένο και στρωμένο, και τη σπορά στα χωράφια που έχει ήδη αρχίσει. 

23 Αν εσείς, που ήσασταν οι πρώτοι και επομένως είχατε πολλά να παλέψετε, επειδή κανένας από 

τους συνανθρώπους σας δεν σας προετοίμασε το δρόμο σε αυτή την εποχή, μπορέσατε ωστόσο να φέρετε 

ένα μήνυμα στον κόσμο, να θυμάστε ότι οι νέες γενιές - αφού θα βρουν το μονοπάτι βαδισμένο και το 

σπόρο εξαπλωμένο - θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με περισσότερο φως και σαφήνεια το μήνυμα του 

οποίου είναι φορείς. 
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24 Από τους πρώτους χρόνους, όταν οι προφήτες άρχισαν να αναγγέλλουν τον ερχομό του Μεσσία, 

έλεγαν ότι όλα τα έθνη θα ευλογηθούν σ' Αυτόν, επειδή θα γίνει άνθρωπος. Αλλά σήμερα σας λέω ότι όλα 

τα έθνη θα ευλογηθούν εκ νέου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, επειδή το Πνεύμα μου θα έρθει να 

επικοινωνήσει με κάθε ψυχή. 

25 Μακάριοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τον εξαγνισμό τους μέσω της προσευχής, της μετάνοιας 

και των καλών έργων, γιατί είναι αυτοί που πραγματικά ξεπλένουν τους λεκέδες τους για να 

παρουσιαστούν καθαροί μπροστά Μου. Μακάριοι όσοι κατανοούν την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο, γιατί 

βρίσκουν τον δρόμο και αφήνουν πίσω τους την άγνοια και το σκοτάδι των περασμένων εποχών. 

Όπως ακριβώς ήρθα στη Δεύτερη Εποχή για να βάλω τέλος στην αιματοχυσία και τη θυσία αθώων 

θυμάτων που οι άνθρωποι πρόσφεραν μπροστά στο θυσιαστήριο του Ιεχωβά και τους δίδαξα να 

προσφέρουν στον Πατέρα τη θυσία της ίδιας τους της ζωής, έτσι και σήμερα έρχομαι για να σας 

απομακρύνω από τις πολλές άχρηστες μορφές λατρείας και τελετουργιών με τις οποίες υποκαθιστάτε την 

αληθινή εκπλήρωση της διδασκαλίας Μου. 

26 Όταν ακούτε τις διδασκαλίες μου, εκπλήσσεστε που είστε σε θέση να κατανοήσετε και να 

πραγματοποιήσετε αυτό που σας φαινόταν αδύνατο πριν, και αυτό συμβαίνει επειδή η ψυχή σας έχει 

διανύσει βήμα προς βήμα ένα μονοπάτι που δεν γνωρίζατε. Μια σπίθα φωτός στο μυαλό σας ήταν αρκετή 

για να απομακρύνει από την καρδιά σας την εξωτερική λατρεία που ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα σας. 

27 Οι συμβολισμοί, επίσης, εξαφανίζονται από τη λατρεία σας, καθώς κοιτάζετε πιο προσεκτικά την 

αλήθεια, και αρχίζετε να απολαμβάνετε καθαρή, απλή, πνευματική και εύκολα επιτελούμενη λατρεία. 

28 Δεν σας έχω πει ακόμα τα πάντα, ούτε σας έχω αποκαλύψει τα πάντα, γι' αυτό σας λέω να μην 

αισθάνεστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχετε επιτύχει, ούτε να είστε ικανοποιημένοι με το πρώτο πράγμα που 

έχετε λάβει. Το θησαυροφυλάκιό μου φυλάει ακόμα πολλά πράγματα, και η ψυχή σας θα το μάθει αυτό. 

Θα πρέπει ακόμη να κάνετε πολλά σημαντικά βήματα στην πορεία σας. 

Σας διδάσκω έναν άλλο τρόπο να εφαρμόζετε τον Νόμο και έναν άλλο τρόπο να γνωρίζετε το 

πνευματικό και το θείο που σας έχει αποκαλύψει ο Λόγος Μου. Γιατί δεν θέλω να ξεκινήσετε να Με 

ερευνάτε με τον τρόπο των επιστημόνων ή των θεολόγων. Θα συμβουλεύεστε την κρυμμένη σοφία του 

Πατέρα σας, υψώνοντας τις σκέψεις σας σ' Αυτόν μέσω της προσευχής. Τότε, ντυμένοι με ταπεινότητα, 

σεβασμό και αγάπη, θα λάβετε από Εκείνον αυτό που θα ήθελε να σας αποκαλύψει. 

Όποιος φτάνει έτσι στην πύλη της σοφίας θα θεωρηθεί σαν μικρό παιδί που λαχταρά το φως ή σαν 

μαθητής που διψά για γνώση. Θα τον κάνω να νιώσει την παρουσία μου, θα τον χαϊδέψω και θα του δείξω 

όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σύμφωνα με την κρίση του Πατέρα σας. Θα απομακρύνω τις αμφιβολίες 

του, θα τραβήξω από τα μάτια του το πέπλο πολλών μυστηρίων και θα τον γεμίσω με φως, ώστε όταν 

τελειώσει την προσευχή του και επιστρέψει στον αγώνα της ζωής του, να αποκαλύψει στην ανθρώπινη 

φύση του όσα έμαθε στο μάθημα με τον Δάσκαλο. 

29 Όσοι θέλησαν να αναγνωρίσουν τον πυρήνα της ύπαρξής μου και να διεισδύσουν στο Θείο χωρίς 

να εισέλθουν στην παρουσία μου με την απαραίτητη ταπεινότητα και σεβασμό, πάντοτε παρέκλιναν και 

ποτέ δεν έφτασαν σε μεγάλη διδασκαλία, επειδή η πόρτα προς αυτήν είναι ανοιχτή μόνο για τους 

ταπεινούς, αλλά πάντα κλειστή για τους υπερήφανους. Οι άνθρωποι είναι ακόμα μικρά παιδιά απέναντι 

στη ζωή και απέχουν πολύ από το να γίνουν μαθητές. 

30 Η ταπεινότητα του νου και της καρδιάς είναι αυτό που σας ζητώ, ώστε εσείς που έρχεστε εδώ στο 

πνευματικό μονοπάτι με την επιθυμία του φωτός να βρείτε όλα όσα θέλετε να μάθετε. Οι 

προετοιμασμένοι δεν θα χρειάζεται να κλαίνε, ούτε θα χρειάζεται να νοσταλγούν εκείνες τις εποχές της 

εκδήλωσής Μου, όταν τελειώσουν και όταν τα καραβάνια των ξένων φτάσουν για να σας ρωτήσουν για 

όσα ακούσατε και είδατε. Τότε θα τους δώσετε μια αληθινή μαρτυρία για όλα όσα σας δίδαξα και την 

εξήγηση όλων όσων βλέπουν να καλύπτονται από μυστήριο. 

Εκπληκτοι από τη διαύγεια του νου και του λόγου σας, θα σας αποκαλούν "Παιδιά του Φωτός" και θα 

σας λένε: "Είστε τυχεροί που σας αποκαλούν έτσι, επειδή ακούσατε τον Θεϊκό Δάσκαλο, έστω και αν 

αυτό έγινε μόνο μέσω της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου". 

31 Δίνω στους ανθρώπους τον λόγο μου εκ νέου, ώστε να ξέρουν ότι δεν είναι εγκαταλελειμμένοι, 

ώστε να ξυπνήσουν μέσα από τη φωνή του πνεύματός τους και να μάθουν ότι μεγάλα θεϊκά θαύματα 

περιμένουν την ψυχή μετά από αυτή τη ζωή. 
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32 Γι' αυτά έχω μιλήσει σε ανθρώπους, και το ίδιο βιώνει αυτός που ξέρει να προσεύχεται για να 

έρθει σε επαφή με το πνευματικό, όπως επίσης το βλέπει και αυτός που εμβαθύνει στα μυστικά της φύσης 

μέσω της επιστήμης. Με αυτούς τους δύο τρόπους, τόσο ο νους όσο και το πνεύμα θα ανακαλύπτουν όλο 

και περισσότερα όσο περισσότερο αναζητούν. Αλλά πότε θα έρθει η ώρα που ο άνθρωπος θα εμπνέεται 

από αγάπη για τη μελέτη και την έρευνά του; Μόνο όταν συμβεί αυτό, το έργο του στον κόσμο θα είναι 

μόνιμο. Όσο το κίνητρο της επιστήμης είναι η επιθυμία για εξουσία, η αλαζονεία, ο υλισμός ή το μίσος, οι 

άνθρωποι θα βιώνουν αδιάκοπα την επίπληξη των απελευθερωμένων δυνάμεων της φύσης που τιμωρούν 

την απερισκεψία τους. 

33 Ο επιστήμονας αυτής της εποχής δείχνει πλήρη έλλειψη κατανόησης στα έργα του, γιατί 

καταστρέφει έθνη και λαούς, θερίζει κατά χιλιάδες τις ζωές των συνανθρώπων του, υποδουλώνει 

ανθρώπους και μετατρέπει την ανθρώπινη ζωή σε ανεμοστρόβιλο. Δεν αντιλαμβάνεται το κακό που 

προκαλεί και δεν έχει επίγνωση των συνεπειών των πράξεών του. Γι' αυτό τους αποκαλώ απερίσκεπτους. 

34 Μόνο το έλεός Μου θα μπορούσε να έρθει σε βοήθεια αυτής της ανθρωπότητας, και γι' αυτό ήρθα 

να αγγίξω την καρδιά του ανθρώπου και να αφυπνίσω την ψυχή του, ώστε να ακούσει την απαλή φωνή 

της συνείδησης που θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει με σύνεση όλο το κακό που προκάλεσε και 

ταυτόχρονα θα του εμφυσήσει τον τρόπο να επανορθώσει τα σφάλματα και τα κακά. 

35 Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι πρέπει να έρθουν σε Μένα - όχι όμως ως ανθρώπινα 

όντα, όπως θα ήθελαν, αλλά σε πνευματική κατάσταση. Μόνο τότε θα διασφαλίσουν ότι τα έργα τους θα 

κατευθύνονται προς το καλό όλων, έτσι ώστε αυτό να είναι και προς το δικό τους όφελος. 

36 Πόσοι έχουν φουσκώσει με το κακό, με την αλαζονεία, με τη μάταιη προσπάθειά τους, πόσοι 

έχουν φορέσει στέφανα, αν και είναι άθλιοι και πνευματικά γυμνοί. Πόσο μεγάλη είναι η αντίθεση 

ανάμεσα σε αυτό που θεωρείτε την αλήθεια σας και τη δική μου αλήθεια! 

37 Κλαίτε στο άκουσμα του λόγου μου, ω λαέ. Πότε όλη η ανθρωπότητα θα κλάψει μπροστά στην 

αποκάλυψή μου; Σας συγχωρώ όλους, είναι μια στιγμή χάριτος, και ρίχνω το άπειρο φως μου σε όλους 

τους κόσμους και σε όλα τα παιδιά μου. 

38 Αυτή είναι η εποχή του φωτός στην οποία η Θεία Σοφία, που είναι το φως του Αγίου Πνεύματος, 

θα φωτίσει ακόμη και τις πιο μυστικές γωνιές της καρδιάς και της ψυχής. 

39 Τώρα ο άνθρωπος θα γνωρίζει σύντομα από πού προέρχεται αυτός που γεννιέται σε αυτόν τον 

κόσμο, ποιο είναι το νόημα, το καθήκον και ο σκοπός αυτής της ζωής, και θα είναι σε θέση να εξηγήσει 

στον εαυτό του αυτό που έχει ονομάσει "θάνατο". 

Τώρα η ανθρωπότητα σύντομα θα εγκαταλείψει τις θεωρίες και τις εξωτερικές μορφές λατρείας για να 

ζήσει την αλήθεια. Τότε θα αφιερώσει την ύπαρξή του στην καλοσύνη, θα Με λατρεύει μέσα από τα έργα 

του, και όταν έρθει η ώρα να εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο, δεν θα αποκαλέσει το γεγονός του να κλείσει 

για πάντα τα μάτια του σώματος "θάνατο", γιατί ξέρει ότι αυτή είναι η στιγμή που η ψυχή εισέρχεται 

ολοκληρωτικά σε μια ανώτερη ζωή. 

40 Όταν όλοι σας γνωρίσετε ότι η αποδέσμευση της ψυχής κατά την έξοδο από το σώμα είναι το 

μεταβατικό βήμα που είναι απαραίτητο για να προσεγγίσετε τα σπίτια της ειρήνης και της τελειότητας, 

τότε θα διαμορφωθεί στους ανθρώπους μια αληθινή συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. 

41 Ο Δημιουργός τοποθέτησε τα ανθρώπινα όντα σε έναν κόσμο του οποίου η φύση εξελίσσεται 

αδιάκοπα, αλλά πάντα εξελίσσεται προς την τελειότητα. 

Αλλά οι άνθρωποι που ζουν στους κόλπους αυτής της φύσης δεν αναπτύσσονται σε αρμονία με αυτήν, 

επειδή δεν αγωνίζονται για την ηθική τους βελτίωση, δεν επιθυμούν την τελείωση της ψυχής τους, που 

είναι η ουσία και ο λόγος της ύπαρξής τους. 

42 Η ανάπτυξη του ανθρώπου, η πρόοδός του, η επιστήμη του και ο πολιτισμός του δεν είχαν ποτέ ως 

στόχο τους την άνοδο της πνευματικής ψυχής, που είναι το υψηλότερο και ευγενέστερο πράγμα που 

υπάρχει στην ανθρωπότητα. 

υπάρχουν άνθρωποι. Οι φιλοδοξίες του, η φιλοδοξία του, οι επιθυμίες του και οι 

Οι ανησυχίες είχαν πάντα τον στόχο τους σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ αναζήτησε τη γνώση, εδώ 

συγκέντρωσε θησαυρούς, εδώ εξασφάλισε απολαύσεις, τιμές, ανταμοιβές, θέσεις εξουσίας και διακρίσεις, 

εδώ θέλησε να βρει τη δόξα του. 

Γι' αυτό σας λέω: Ενώ η φύση προχωρά βήμα προς βήμα χωρίς σταματημό στο νόμο της αδιάκοπης 

εξέλιξης προς την τελειοποίηση, προς την τελειότητα, ο άνθρωπος έχει μείνει πίσω, δεν έχει προοδεύσει- 
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εξ ου και τα χτυπήματα της μοίρας του στη γη, εξ ου και οι δοκιμασίες, τα εμπόδια και τα χτυπήματα που 

συναντά στο μονοπάτι της ζωής του. Διότι αντί να βρίσκεται σε αρμονία με όλα όσα τον περιβάλλουν στη 

ζωή του και να φροντίζει να γίνει κύριος των πάντων μέσω της ανοδικής ανάπτυξης της ψυχής του, όπως 

είχε προστάξει ο Κύριος από την αρχή, θέλησε να γίνει κύριος μέσω των κατώτερων παθών, όπως η 

απληστία, η αλαζονεία και το μίσος. Αλλά χωρίς να το γνωρίζει, τιμώρησε ο ίδιος τις ματαιοδοξίες του 

πέφτοντας από τη θέση του ως άρχοντας και πρίγκιπας πάνω σε όλα όσα ο Θεός έθεσε υπό τη θέλησή του 

και έγινε υπηρέτης, σκλάβος και μάλιστα θύμα όλων των δυνάμεων της φύσης που τον περιέβαλαν. 

43 Πάρτε την απόφαση να γνωρίσετε πρώτα τον εαυτό σας, αναζητώντας την ουσία στον πυρήνα της 

ύπαρξής σας, και σας διαβεβαιώνω ότι θα αισθανθείτε φωτισμένοι όταν ανακαλύψετε ότι πάνω απ' όλα 

είστε πνευματικές ψυχές, παιδιά του Θεού. 

44 Ο Λόγος Μου σας ανοίγει τις πόρτες της πνευματικής γνώσης, ώστε να μπορέσετε να 

συσσωρεύσετε στην καρδιά σας κάτι από αυτό που ο Πατέρας φυλάει στο θησαυροφυλάκιό Του για τα 

παιδιά Του. 

45 Ο άνθρωπος φέρει μέσα του μια πνευματική ψυχή που είναι φορέας πολλών χαρισμάτων και 

θεϊκών δόξων, και είναι ο Λόγος του Θεού, η διδασκαλία Του, που τον καθιστά άξιο να αποκτήσει αυτή 

τη χάρη. 

46 Πόσο πολύ έχει υποβαθμιστεί η ανθρωπότητα μέσα στον υλισμό της, πόσα δάκρυα χρειάστηκε να 

χύσει εξαιτίας της αδιαφορίας της για το υψηλό, το αγνό και το αληθινό! 

47 Η πνευματική ψυχή κλίνει προς την αρετή, το σωματικό κέλυφος κλίνει προς την αμαρτία, και οι 

δύο παλεύουν μεταξύ τους χωρίς να μπορούν να έρθουν σε αρμονία. Γι' αυτό, με τον Λόγο Μου, δίδαξα 

και στους δύο τον τρόπο να ενωθούν σε ένα ιδανικό, δίνοντας στην ψυχή το δικό της με δίκαιο τρόπο και 

στον κόσμο το δικό του. 

Στη "σάρκα" βρίσκονται τα ένστικτα, τα πάθη και η κλίση προς το υλικό, γιατί από εκεί προέρχεται. 

Επομένως, χρειάζεστε μια διδασκαλία που θα ευαισθητοποιήσει τις χορδές της ανθρώπινης καρδιάς, που 

θα εξευγενίσει την καρδιά και θα την εξυψώσει χωρίς να την αποσπάσει από την εκπλήρωση των νόμων 

που διέπουν τον άνθρωπο στη γη. Μέσω αυτής της διδασκαλίας η ψυχή θα μπορέσει να ανέλθει στο 

Αιώνιο, σε εκείνο το βασίλειο στο οποίο βρίσκεται η καταγωγή της. 

Αν καταφέρει να θριαμβεύσει επί της "σάρκας" και του κόσμου, μετά, όταν πια θα έχει απαλλαγεί από 

το κέλυφος του ανθρώπινου σώματος, θα είναι ευκολότερο γι' αυτήν να ανεβαίνει από επίπεδο σε επίπεδο, 

να έρχεται όλο και πιο κοντά στον Πατέρα και επομένως να αφήνει όλο και πιο πίσω της τον κόσμο στον 

οποίο ζούσε και ο οποίος την είχε υποδουλώσει. 

48 Η σπίθα του πνεύματος που κάνει τον άνθρωπο όμοιο με τον Δημιουργό του θα πλησιάζει όλο και 

περισσότερο την άπειρη φλόγα από την οποία ξεπήδησε, και αυτή η σπίθα θα είναι ένα φωτεινό ον - 

συνειδητό, λαμπερό από αγάπη, γεμάτο γνώση και δύναμη. Αυτό το ον απολαμβάνει την κατάσταση της 

τελειότητας στην οποία δεν υπάρχει ο παραμικρός πόνος ή αγωνία, στην οποία βασιλεύει η τέλεια και 

αληθινή ευδαιμονία. 

49 Αν αυτός δεν ήταν ο στόχος του πνεύματός σας, σας λέω ειλικρινά, δεν θα σας είχα κάνει γνωστό 

το Δόγμα Μου μέσω τόσων πολλών διδασκαλιών, γιατί τότε ο Νόμος της Πρώτης Εποχής θα ήταν 

αρκετός για να ζήσετε ειρηνικά στη γη. Αλλά αν σκεφτείτε ότι έζησα ανάμεσα στους ανθρώπους και τους 

υποσχέθηκα έναν απείρως καλύτερο κόσμο πέρα από αυτή τη ζωή, και αν, επιπλέον, θυμηθείτε ότι 

υποσχέθηκα να έρθω ξανά σε μια άλλη εποχή για να συνεχίσω να σας μιλάω και να σας εξηγώ όλα όσα 

δεν είχατε καταλάβει, θα συμπεράνετε ότι ο πνευματικός προορισμός του ανθρώπου είναι υψηλότερος, 

πολύ υψηλότερος, από οτιδήποτε μπορείτε να περιμένετε, και ότι η ευδαιμονία που υποσχέθηκα είναι 

απείρως μεγαλύτερη από ό,τι μπορείτε να μαντέψετε ή να φανταστείτε. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 278  
1 Αγαπητοί μαθητές, για άλλη μια φορά σας λέω: Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί το σώμα είναι 

αδύναμο και στην αδυναμία του μπορεί να παρασύρει την ψυχή. 

2 Η ψυχή που ξέρει πώς να ζει άγρυπνα δεν παρεκκλίνει ποτέ από το μονοπάτι που της έχει χαράξει 

ο Κύριός της, και είναι σε θέση να αξιοποιεί την κληρονομιά και τα χαρίσματά της μέχρι να επιτύχει την 

ανώτερη ανάπτυξή της. Αυτό το ον πρέπει να προχωρήσει στις δοκιμασίες, επειδή ζει σε εγρήγορση και 

δεν επιτρέπει ποτέ στον εαυτό του να κυριαρχείται από την ύλη. Αυτός που παρακολουθεί και 

προσεύχεται θα βγαίνει πάντα νικητής από τις κρίσεις της ζωής και θα διανύει το μονοπάτι της ζωής με 

σταθερό βήμα. 

3 Πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά εκείνου που ξεχνά να προσεύχεται και να προσέχει! 

Παραιτείται οικειοθελώς από την υπεράσπιση του εαυτού του με τα καλύτερα όπλα που έχω τοποθετήσει 

στον άνθρωπο, τα οποία είναι η πίστη, η αγάπη και το φως της γνώσης. Είναι αυτός που δεν ακούει την 

εσωτερική φωνή που του μιλάει μέσω της διαίσθησης, της συνείδησης και των ονείρων. Αλλά η καρδιά 

και το μυαλό του δεν καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα και δεν πιστεύουν το μήνυμα του ίδιου του 

πνεύματός του. 

4 Αν ο άνθρωπος ζούσε συνειδητά σε σχέση με την ανώτερη ζωή που υπάρχει και δονείται πάνω 

του, και αν ήξερε πώς να συμβουλεύεται το πνεύμα του - από πόσες ταλαιπωρίες θα γλίτωνε τον εαυτό 

του, από πόσες αβύσσους θα γλίτωνε τον εαυτό του. Όλη του τη ζωή όμως ζητάει συμβουλές από 

εκείνους που δεν έχουν λύση στις αμφιβολίες και τις αβεβαιότητές του: τους επιστήμονες που έχουν 

διεισδύσει στην υλική φύση αλλά δεν γνωρίζουν την πνευματική ζωή επειδή η ψυχή μέσα τους έχει πέσει 

σε λήθαργο. 

5 Η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να ξυπνήσει για να βρει τον εαυτό της, να ανακαλύψει όλες τις 

ικανότητες που της έχουν ανατεθεί για να την υποστηρίξουν στον αγώνα της. 

6 Σήμερα ο άνθρωπος είναι σαν ένα μικρό κοκαλιάρικο φύλλο που έχει πέσει από το δέντρο της 

ζωής και είναι το παιχνίδι των ανέμων, υποκείμενος σε χίλιες εναλλαγές, αδύναμος μπροστά στις δυνάμεις 

της φύσης, εύθραυστος και άθλιος μπροστά στο θάνατο, ενώ θα έπρεπε να είναι κύριος της γης ως 

πρίγκιπας που στάλθηκε από Μένα για να τελειοποιηθεί στον κόσμο. 

7 Έχει έρθει η ώρα της αφύπνισης, όταν πρέπει να σπεύσετε να αναζητήσετε την αλήθεια και να 

επιστρέψετε στο δρόμο που σας έφερε η φιλοδοξία, η απελπισία και η άγνοιά σας. 

8 Μη φεύγετε από το φως μου που φαίνεται να συγκλονίζει τον κόσμο με τις αποκαλύψεις του. 

Σύντομα θα δείτε να λάμπει στο πνευματικό στερέωμα το σωτήριο αστέρι αυτού του ναυαγισμένου 

κόσμου - αυτής της ανθρωπότητας που έχει χαθεί στη σκιά μιας υλιστικής, άγονης και εγωιστικής ζωής, 

επειδή έχει απομακρυνθεί από το νόμο που είναι η ουσία της ζωής σας. 

9 Ευλογημένοι άνθρωποι: Δεν συγκλονίζονται οι καρδιές σας όταν σας μιλάω έτσι για την 

ανθρωπότητα; Δεν σκέφτεστε αμέσως τη δύσκολη αποστολή που έχετε να εκπληρώσετε; 

10 Σας μιλάω έτσι για να προετοιμαστείτε. Γιατί τώρα πλησιάζει ο καιρός που οι αγγελιοφόροι Μου 

και οι απεσταλμένοι Μου θα εμφανιστούν στον κόσμο, και ανάμεσα σε αυτούς τους απεσταλμένους θα 

είναι κάποιοι από εσάς, κάποιοι από εκείνους που έχουν ακούσει το λόγο Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

11 Μόνο οι αγνοί στην καρδιά μπορούν να βγουν στις χώρες και τα έθνη για να διαδώσουν το 

μήνυμά μου, γιατί θα είναι οι μόνοι που θα αξίζουν να μαρτυρήσουν την αλήθεια αυτού του έργου. 

12 Όταν αυτοί οι απεσταλμένοι ξεκινούν για τις χώρες που τους περιμένουν, κάθε θρησκευτικός 

φανατισμός πρέπει ήδη να έχει σβήσει από τις καρδιές τους, δεν πρέπει να υπάρχει πλέον η παραμικρή 

επιθυμία για κολακεία ή θαυμασμό, ούτε το χέρι τους πρέπει να τολμήσει να λερωθεί με τα χρήματα του 

κόσμου για το έργο αγάπης που επιτελούν. Δεν θα πουλήσουν θαύματα, ούτε θα ορίσουν τιμή για την 

αγάπη μεταξύ τους. Πρέπει να είναι υπηρέτες, όχι αφέντες. Θα έρθει η ώρα που θα καταλάβετε το 

μεγαλείο της αληθινής ταπεινοφροσύνης, και τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι όποιος ήξερε πώς να είναι 

υπηρέτης ήταν στην πραγματικότητα ελεύθερος στο έργο του να κάνει το καλό και να διαδίδει το έλεος, 

και ότι η πίστη, η εμπιστοσύνη και η ειρήνη τον συνόδευαν στη ζωή του. 

13 Αυτός, από την άλλη πλευρά, που θεώρησε τον εαυτό του βασιλιά και άρχοντα, χωρίς να έχει την 

αξία να είναι τέτοιος, είναι -ακόμη κι αν τα έθνη βρίσκονται στα πόδια του- ένας σκλάβος, είναι ένας 

άθλιος, γιατί δεν έχει ούτε ανάπαυση, ούτε ειρήνη, ούτε ασφάλεια, ούτε πίστη. 
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14 Αν θέλετε πραγματική ενθάρρυνση στον πνευματικό αγώνα, στραφείτε προς τον πλησίον σας και 

θα νιώθετε μια βαθιά ικανοποίηση, μια ανείπωτη ευτυχία, ασύγκριτα μεγαλύτερη από τις απολαύσεις που 

μπορεί να σας προσφέρει ο κόσμος, κάθε φορά που παρηγορείτε έναν πενθούντα, θεραπεύετε έναν 

άρρωστο ή σώζετε έναν χαμένο. Αν η ανθρώπινη και μικρή καρδιά σας βιώσει κάποτε αυτό το είδος 

χαράς, είναι επειδή η ψυχή σας έχει αγωνιστεί και έχει αναστηθεί. 

15 Εντοπίζω αυτή τη μυστική ερώτηση στην καρδιά σας: "Τι θα απογίνουμε όταν δεν θα έχουμε τη 

ζεστασιά αυτού του Λόγου;" Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η ψυχή σας αναμένει την ώρα του πόνου που θα 

διαλύσει τον κόσμο από τη στιγμή που θα τελειώσει η εκδήλωσή μου. 

16 Σας λέω: Αν ακολουθήσετε τις διδασκαλίες μου, δεν θα έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Γιατί όποιος 

βαδίζει στο δρόμο μου, το φως μου τον φωτίζει και έχει την ειρήνη μου. Να ανησυχείτε για εκείνους που 

έχουν ξεχάσει να προσεύχονται, για εκείνους που δεν αισθάνονται φιλανθρωπία στην καρδιά τους, για 

εκείνους που δεν γνωρίζουν τα πνευματικά χαρίσματα που διαθέτουν. Προσευχηθείτε για όλους αυτούς. 

17 Διδάξτε να προσεύχονται, κάντε τους συνανθρώπους σας να καταλάβουν ότι το πνεύμα τους είναι 

αυτό που πρέπει να επικοινωνεί με τον Δημιουργό του, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι οι προσευχές 

τους είναι σχεδόν πάντα η κραυγή του σώματος, η έκφραση του φόβου, η απόδειξη της έλλειψης πίστης, 

της εξέγερσής τους ή της δυσπιστίας τους απέναντί Μου. 

18 Κάντε τους συνανθρώπους σας να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να ταπεινώσουν ή να σκίσουν το 

σώμα τους για να συγκινήσουν το πνεύμα μου, να ξυπνήσουν τη συμπόνια ή το έλεός μου. Όσοι 

επιβάλλουν στον εαυτό τους σωματικά βάσανα και μετάνοιες, το κάνουν επειδή δεν έχουν την παραμικρή 

γνώση για το ποιες είναι οι πιο ευχάριστες προσφορές σε Μένα, ούτε έχουν καμία αντίληψη της αγάπης 

Μου και του ελέους του Πατέρα σας. 

19 Νομίζετε ότι χρειάζονται δάκρυα στα μάτια σας και πόνος στην καρδιά σας για να Με λυπηθείτε; 

Αυτό θα σήμαινε να Μου αποδώσετε σκληρότητα, αναλγησία, αδιαφορία, εγωισμό. Μπορείτε να 

φανταστείτε αυτά τα ελαττώματα στον Θεό που αγαπάτε; 

20 Πόσο λίγο προσπαθήσατε να Με γνωρίσετε! Ο λόγος είναι ότι δεν έχετε εκπαιδεύσει το μυαλό σας 

να σκέφτεται σε αρμονία με το Πνεύμα. 

21 Σας μιλάω πολύ για την προσευχή, επειδή είναι απαραίτητο να ανακαλύψετε όλες τις δυνάμεις και 

την αποτελεσματικότητα που ενυπάρχουν σε αυτήν. Γιατί έχει έρθει η ώρα για το πνεύμα σας να 

εκπληρώσει τη μεγάλη αποστολή στον κόσμο για την οποία προορίζεται, και η προσευχή είναι το πιο 

άριστο όπλο για τον αγώνα του. 

22 Όποιος ξέρει να προσεύχεται είναι στρατιώτης του Θεού, γιατί η πνευματοποίησή του τον κάνει 

ανίκητο. Τα όπλα του δουλεύουν χωρίς ο κόσμος να το καταλάβει. Το φως του φωτίζει το σκοτάδι, η 

δύναμή του ανατρέπει τις κακές προθέσεις, η αγάπη του σπέρνει την ειρήνη. Δεν χρειάζεται υλικά μέσα 

για να ολοκληρώσει την αποστολή του, εκπληρώνει και ενεργεί σαν να βρίσκεται ήδη στο πνευματικό. 

23 Έχω δώσει στην ανθρωπότητα τον απαραίτητο χρόνο για την πνευματική της αφύπνιση, και αυτός 

ο χρόνος φτάνει στο τέλος του. Χρειάζεται μόνο να κάνει μερικά ακόμη βήματα στα μονοπάτια του 

κόσμου, τότε θα σταματήσει για να εισέλθει πρόθυμα στη βασιλεία της αγάπης. 

24 Ακόμα θα δείτε έναν ισχυρό άνδρα να ορμάει πάνω σε έναν άλλο ισχυρό άνδρα για να τον 

καταστρέψει και να παραμείνει κύριος της γης. Δεν συνειδητοποιούν ότι η δύναμη που επιζητούν δεν θα 

τους δοθεί επειδή υπερβαίνουν τα όρια της ελεύθερης βούλησης. 

25 Αν στο τέλος της μάχης κάποιος εξακολουθεί να στέκεται όρθιος και θέλει να φωνάξει την κραυγή 

της νίκης, θα δει ότι το βασίλειό του αποτελείται από ερείπια και πτώματα, ότι η παγκόσμια αυτοκρατορία 

του αποτελείται από δυστυχία και θάνατο, και αυτό θα είναι το τέλος των πολέμων στον κόσμο. 

26 Το ανθρώπινο ον δεν θα μπορεί τότε να ισχυριστεί ότι βρήκε σε Μένα ένα εμπόδιο στην επιστήμη 

του ή έναν εχθρό στην προσπάθειά του για εξουσία και στην επιθυμία του για μεγαλοσύνη. Γιατί τον 

άφησα να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι το όριο, γιατί ξέρετε ότι όλα τα ανθρώπινα έχουν ένα όριο. 

Ο άνθρωπος δημιούργησε έναν κόσμο σύμφωνα με τις ιδέες του, και ο ίδιος τον κατέστρεψε επειδή τα 

θεμέλιά του δεν ήταν σταθερά. Για τι θα μπορέσει να Με κατηγορήσει; Αλλά όταν ο πόνος είναι 

μεγαλύτερος και η καρδιά του τρομοκρατείται από το αποτέλεσμα των έργων του, τότε θα φωνάξει για 

έλεος και συγχώρεση, γιατί μόνο εκείνη τη στιγμή η ψυχή θα σπάσει το μπουντρούμι στο οποίο ήταν 

φυλακισμένη, για να ξεσπάσει σε πόθο γι' Αυτόν που είχε ξεχάσει, ή αν κάποτε Τον θυμόταν, ήταν μόνο 

για να μην εμπιστευτεί τη δύναμή Του. 



U 278 

21 

27 Ο άνθρωπος θα γνωρίσει τη δικαιοσύνη Μου - όχι την τιμωρία Μου. Διότι αν αυτό το συναίσθημα 

υπήρχε μέσα Μου και το εκτόξευα στην ανθρωπότητα, αντί να την εξαγνίσω, θα τη λέρωνα. Αλλά η 

δικαιοσύνη μου έχει ως καθήκον να αποκαταστήσει την καθαρότητα της ψυχής σας. 

28 Δείτε πώς Εγώ - ενώ οι άνθρωποι προετοιμάζουν την καταστροφή τους - παρέχω τα πάντα για τη 

σωτηρία και την ανάστασή τους, ακόμη και αν γι' αυτό πρέπει να περάσουν από ένα χωνευτήρι 

ανυπολόγιστων παθημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για να ενισχύσουν τις ψυχές στη μετάνοια και την 

απόφασή τους να παραμείνουν πιστές στο Νόμο. 

29 Όλοι θα σωθούν από την αγάπη Μου, σε όλους θα δώσω την ευκαιρία να επιστρέψουν σε Μένα, 

και τότε θα ξέρετε ότι ο Παντοδύναμος και ο τελικός νικητής είμαι Εγώ. Αλλά δεν θα βασιλεύσω πάνω 

στους ηττημένους, ούτε πάνω στους νεκρούς, ούτε πάνω στους ταπεινωμένους: η νίκη μου θα είναι 

πραγματική, επειδή θα βασιλεύσω πάνω στους νικητές. 

30 Είστε σαν ένα πάρκο στο οποίο δεν έχω αφήσει να φυτρώσουν ζιζάνια στο γκαζόν που φροντίζω 

Εγώ. Άφησα τους θάμνους να μεγαλώσουν, τα μπουμπούκια να βλαστήσουν και τους κάλυκες να 

ανοίξουν, ώστε ο επισκέπτης να απολαύσει τη θέα τους και ο περιπατητής να βρει καταφύγιο από την 

κακοκαιρία και να ξεκουραστεί στη σκιά των δέντρων. 

31 Μερικές φορές η ειρήνη σας γίνεται αγώνας, συναγερμός ή φόβος. Αυτό συμβαίνει όταν η 

καταιγίδα μαστιγώνει τα χωράφια και τους κήπους, ταρακουνά τα δέντρα και ξεφυλλίζει τα λουλούδια. 

Τότε ρωτάτε ποιο είναι το νόημα αυτών των δοκιμασιών. Αλλά σας λέω ότι ο ανεμοστρόβιλος κάνει τους 

κακούς καρπούς και τα ξερά φύλλα να πέφτουν από τα δέντρα και απομακρύνει από τον κήπο όλα όσα 

δεν πρέπει να υπάρχουν στους κόλπους του. 

32 Όταν αυτός ο κήπος ανθίσει και φέρει τους καρπούς του σύμφωνα με τη θέλησή Μου, θα ανοίξω 

τις πύλες του και θα προσκαλέσω τους κατοίκους άλλων επαρχιών να εισέλθουν σε αυτόν, για να τους 

δώσω τους καρπούς που τους αρέσουν περισσότερο, ώστε να τους μεταφέρουν στις επαρχίες τους. 

33 Ευλογώ τα δέντρα που, αν και μαστιγώθηκαν από τον τυφώνα, κατάφεραν να παραμείνουν 

ακλόνητα και που, αν και τα κλαδιά τους αποφυλλώθηκαν για λίγο, σύντομα καλύφθηκαν ξανά με 

πράσινο. 

34 Όταν τελείωσε η δοκιμασία, είδατε με έκπληξη ότι οι σάπιοι καρποί και τα ξερά φύλλα είχαν 

πέσει από το δέντρο. 

35 Σας έδωσα τη δύναμη να αντέξετε τη δοκιμασία και σας έδωσα το φως για να κατανοήσετε το 

νόημα αυτών των θείων μαθημάτων. 

36 Αν σας ρωτούσα ποιοι είναι αυτοί οι κακοί καρποί που φέρει μερικές φορές το δέντρο σας, τι θα 

Μου λέγατε; Αμέσως θα Μου απαντήσετε ότι είναι οι αδελφοί και οι αδελφές σας που δεν εργάζονται με 

ειλικρίνεια, που δεν έχουν ανανεωθεί, που δεν Μου προσφέρουν τίποτα καλό. Αλλά σας λέω ότι οι κακοί 

καρποί δεν είναι οι αδελφοί και οι αδελφές σας, ότι δεν είναι αυτοί που ο ανεμοστρόβιλος παρασύρει από 

τον κήπο. Οι κακοί καρποί είναι οι κακές συνήθειες, τα κακά συναισθήματα, τα λάθη που διαπράττουν 

στο έργο Μου. Και τα ξερά φύλλα είναι όλες εκείνες οι περιττές πράξεις λατρείας που εξακολουθούν να 

επιμένουν συνηθισμένα ανάμεσα στους μαθητές μου, όπως εξωτερικές μορφές λατρείας, τελετές, πράξεις 

συμβολισμού και συμπεριφορές που ανήκαν σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν, αλλά που σήμερα είναι ήδη 

σαν ξερά φύλλα χωρίς χυμό που έχουν πέσει από το δέντρο της ζωής. 

37 Αν η διδασκαλία μου θεωρούσε οποιονδήποτε από εσάς ως κακό καρπό, ανάξιο να βρίσκεται 

πάνω στο δέντρο της δικαιοσύνης μου και της αγάπης μου, δεν θα ήταν αληθινή, διότι δεν θα έδειχνε 

έλεος προς αυτόν που ενεργεί παράνομα, ούτε θα έδειχνε αγάπη προς αυτόν που έχει ανάγκη, ούτε 

εξουσία για να τον μεταστρέψει. 

38 Ξέρετε ότι δεν διώχνω κανέναν, ούτε διώχνω ούτε ένα από τα παιδιά Μου, αλλά διώχνω κάθε 

ασέβεια από την καρδιά του και τον διδάσκω να διώχνει από τον κόρφο του κάθε κακό που τον εμπόδιζε 

από την αληθινή εκπλήρωση του Νόμου Μου. 

39 Αν έπρεπε να απορρίψω τους ατελείς και να δεχτώ μόνο τους καλούς και δίκαιους - σας λέω 

ειλικρινά, κανένας από εσάς δεν θα επιλέγονταν από Μένα, επειδή είστε όλοι ατελείς και δεν βρίσκω ούτε 

έναν δίκαιο άνθρωπο ανάμεσά σας. 

40 Το μεγαλείο της διδασκαλίας μου είναι η σωτηρία των αμαρτωλών. 
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41 Να ευχαριστείτε τον Πατέρα σας, διότι είναι ο ίδιος που σας εξηγεί τις διδασκαλίες Του, διότι η 

ανθρωπότητα διαστρεβλώνει τις διδασκαλίες μου κάνοντας αυτό που είναι απείρως δίκαιο να φαίνεται 

σαν να είναι άδικο. 

42 Αντιπροσωπεύετε τον κήπο μου. Ήταν ο λόγος μου που σε έθρεψε. Αλλά δεν έχετε ακόμη ανθίσει, 

ούτε έχετε φέρει καρπούς. Αλήθεια, σας λέω ότι τα λουλούδια του κήπου σας θα ανοίξουν μόνο όταν 

ανταλλάξετε τους εαυτούς σας από πνεύμα σε πνεύμα, και οι καρποί στο δέντρο σας θα ωριμάσουν μόνο 

όταν τα έργα σας περιέχουν ειλικρίνεια, αγάπη, γνώση, όταν έχουν ζωή, τροφή και καλή γεύση. 

43 Για άλλη μια φορά σας λέω ότι αυτή η Τρίτη Ώρα, όταν Με ακούσατε μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας, ήταν μόνο ένα στάδιο προετοιμασίας ή διαμόρφωσης - μια εκδήλωση του Λόγου Μου, του 

Πνεύματός Μου, αλλά ακόμα εξανθρωπισμένη και υλοποιημένη. Επομένως, σας λέω ότι αυτή η μορφή 

επικοινωνίας δεν μπορεί να είναι ο στόχος των πνευματικών σας φιλοδοξιών. 

44 Αυτή η διακήρυξη ήταν το βήμα που σας επέτρεψε να κάνετε άλλο ένα βήμα στο μονοπάτι που 

σας φέρνει πιο κοντά στην τέλεια κοινωνία. 

45 Συχνά σας μιλάω γι' αυτό, ώστε όταν έρθει το τέλος της παρούσας περιόδου, να κάνετε το βήμα 

προς τη νέα εποχή χωρίς δειλία. Τότε θα πεισθείτε ότι ο φορέας της φωνής δεν είναι απολύτως 

απαραίτητος για να λάβετε τη θεία μεσιτεία μου, διότι θα κατέβει σε κάθε ψυχή. 

46 Μέσα από αυτό το φως θα λαμβάνετε τις εντολές μου, θα αισθάνεστε την παρουσία μου και θα 

ακούτε τη φωνή μου. 

47 Εκείνη τη στιγμή, ο νεόφυτος θα έχει γίνει μαθητής, δεν θα είναι πια αυτός που φώναξε τον Κύριό 

του και Του είπε: "Πατέρα, έλα σε μένα, δώσε μου τη βοήθειά σου, σήκωσέ με". Τότε θα είναι εκείνος 

που θα σηκωθεί και θα πλησιάσει τον Πατέρα του για να Του πει: "Αγαπημένε μου Δάσκαλε, Πατέρα 

μου, εδώ είμαι, έτοιμος να σε ακούσω και να λάβω από σένα το Θείο σου θέλημα". 

48 Καταλάβετε, άνθρωποι, ότι αυτό που σας αποκάλυψα μέσω αυτών των φορέων φωνής δεν είναι, 

ούτε μπορεί να είναι, όλα όσα έχω να αποκαλύψω στον άνθρωπο. 

49 Έχω αποκαλύψει πολλά πράγματα μέσα από αυτά τα στόματα, αλλά δεν είναι ο μυστικός μου 

θησαυρός, δεν είναι ολόκληρο το βιβλίο της σοφίας μου. Σας το ξαναλέω: ήταν η προετοιμασία, η 

εισαγωγή στην εποχή της πνευματοποίησης. 

50 Έχετε αρχίσει να ξεδιπλώνετε τα χαρίσματά σας, αλλά δεν θα έχετε την πληρέστερη ανάπτυξη 

μέχρι να σταματήσει αυτός ο λόγος. 

51 Προς το παρόν, αφήστε τους εαυτούς σας να προετοιμαστούν από Μένα, έτσι ώστε όταν ακούσετε 

τις τελευταίες διδακτικές μου ομιλίες, να υπάρξει γιορτή μεταξύ του λαού Μου και όχι πένθος επειδή δεν 

Με ακούνε πλέον με αυτή τη μορφή. 

52 Μέσα από την ψυχή σας θα περάσει η ανάμνηση εκείνων των εποχών, όταν ο λαός άκουγε τη 

φωνή του Ιεχωβά μέσα στη βροντή και έβλεπε το φως του μέσα στην αστραπή, όταν λάμβανε το νόμο 

σκαλισμένο σε πέτρα και το ψωμί της αιώνιας ζωής συμβολιζόταν στο μάννα. 

53 Το πνεύμα σας θα σας θυμίζει την παρουσία Μου σε αυτόν τον κόσμο, όταν έζησα μαζί σας, έγινα 

άνθρωπος, για να με βλέπετε, να με ακούτε και να με καταλαβαίνετε, για να ξυπνάω τις κοιμισμένες 

ψυχές σας μέσα από το θαύμα των θαυμάτων Μου, για να σας δίνω αποδείξεις της αγάπης Μου. Και για 

να βρείτε πίστη, σας έδωσα όλα όσα Μου ζητήσατε: συγχώρεση, υπομονή, θαύματα, ευλογίες, αίμα και 

ζωή. 

54 Θα θυμάστε επίσης την εποχή που είχατε αυτή την εκδήλωση μέσω των πομπών Μου ή των 

φωνητικών Μου φορέων, κάνοντας τον Λόγο Μου ακουστό και προσαρμόζοντάς τον στη δύναμη 

κατανόησης όλων, ώστε να γίνει κατανοητός. 

55 Τότε θα κλάψετε από θλίψη και από χαρά: Από θλίψη, όταν συνειδητοποιείτε τη βραδύτητά σας 

με την οποία βαδίσατε στο πνευματικό μονοπάτι, και εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας, η οποία πάντα 

ανάγκαζε τον Πατέρα να κατεβαίνει στη δυστυχία και την αθλιότητά σας. Το κλάμα σας θα είναι από 

χαρά όταν συνειδητοποιήσετε ότι, παρά τη βραδύτητά σας, έχετε ήδη φτάσει στις πύλες της Νέας Εποχής, 

στην οποία δεν θα θυσιάζετε πλέον τον Πατέρα σας, στην οποία δεν θα Τον φωνάζετε πλέον και δεν θα 

Τον παρακαλείτε με δάκρυα να σας σώσει από την απώλεια, γιατί θα ξέρετε ήδη πώς να πηγαίνετε σ' 

Αυτόν και να μιλάτε μαζί Του και να Τον ακούτε με την ψυχή σας. 
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56 Γιατί να υπάρχει πόνος την τελευταία στιγμή αυτής της εκδήλωσης, αφού αυτή η ημέρα 

σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου μεγαλύτερου φωτός και τελειότητας; Σας έχω πει ότι θέλω 

αυτή η ημέρα να είναι μια πνευματική γιορτή ανάμεσα στο λαό Μου. 

57 Αληθινά σας λέω, σας επιφυλάσσω ακόμα μεγαλύτερες διδασκαλίες από αυτές που σας έχω 

αποκαλύψει μέχρι σήμερα. Αλλά πότε θα είστε σε θέση να κατανοήσετε και να κατανοήσετε όλα όσα σας 

έχω διδάξει και σας έχω αποκαλύψει στο Λόγο των Φωνηφόρων; Πότε θα Μου πείτε ότι έχετε ήδη 

κατανοήσει την ουσία αυτής της διδασκαλίας; 

58 Να είστε ήσυχοι, γιατί αν αφιερωθείτε πραγματικά στη μελέτη και την πρακτική του Λόγου Μου, 

θα οδηγηθείτε από Μένα μέχρι το τέλος του δρόμου. Να θυμάστε ότι Εγώ είμαι το φως που φωτίζει το 

μονοπάτι σας. 

59 Άνθρωποι, θέλω να αναγνωρίσετε την ευλογημένη κληρονομιά που έχετε λάβει από το έλεος του 

Πατέρα σας από την αρχή. Έχετε σημαδευτεί από τότε για να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου στην Τρίτη 

Εποχή. Το φως μου σε ακολούθησε σε όλα τα μονοπάτια της μακράς περιπλάνησής σου. 

60 Προετοιμαστήκατε έτσι ώστε να Με αναγνωρίσετε τη στιγμή που λαμβάνετε αυτό το μήνυμα και 

να μην αφήσετε την αμφιβολία να σας κρατήσει μακριά Μου. Γι' αυτό, μερικές φορές, όταν αναλογίζεστε, 

εκπλήσσεστε που μπορέσατε να απελευθερωθείτε από πολλούς δεσμούς που σας δέσμευαν. Δεν μπορείτε 

να μετανιώσετε για το βήμα που κάνατε, επειδή αναγνωρίσατε τη σαφήνεια του Έργου Μου και την 

καλοσύνη του Λόγου Μου. Όλοι γνωρίζετε πολύ καλά το μονοπάτι που ακολουθείτε και τι κάνετε αυτή τη 

στιγμή. Δεν υπάρχουν μυστικά στις αποκαλύψεις μου, ούτε ασάφειες στο λόγο μου. 

61 Η σαφήνεια και η πληρότητα των διδασκαλιών μου θα κάνουν την πνευματική σας ψυχή να 

αποκαλύψει σταδιακά ό,τι της έχει εμπιστευτεί ο Πατέρας και να ξεδιπλώσει τα χαρίσματα που ήταν 

κρυμμένα για πολύ καιρό. Κοιμόσασταν και έτσι μόνο τώρα συνειδητοποιείτε ότι είδατε το φως μου. Δεν 

σας εξέπληξα εγώ, αλλά εσείς οι ίδιοι. Δεν ήμουν μυστικό για τα παιδιά μου, αλλά εσείς κρύβετε ακόμα 

πολλά μυστικά. Γι' αυτό, ήρθα να σας βοηθήσω, ώστε να γνωρίσετε πλήρως την αλήθεια. 

62 Να ευχαριστείτε τον Κύριό σας επειδή είστε και πάλι στο μονοπάτι, αλλά μην αρκείστε σε αυτό. 

Θυμηθείτε ότι σας πρόσφερα το μονοπάτι για να έρθετε σε Μένα σε αυτό. Είστε μαθητές μιας 

πνευματικής διδασκαλίας, της οποίας ο στόχος θεωρείται ακόμη μακρινός. Αλλά η διδασκαλία Μου 

στέκεται δίπλα σας, ο Λόγος Μου σας ενθαρρύνει και το έλεός Μου σας ενισχύει, ώστε να μην υπάρχει 

αποτυχία μέσα σας. Γιατί θα θερίσετε τη σοδειά σας μόνο όταν φτάσετε στην κορυφή της 

πνευματοποίησης. 

63 Προς το παρόν, ο Λόγος μου φωτίζει τη γη, έχει μόλις έρθει στον χρόνο που έχει προβλεφθεί, και 

παρόλο που μόνο λίγοι είναι οι μάρτυρες αυτού του μηνύματος, αν τους συγκρίνετε σε αριθμό με την 

ανθρωπότητα, θα έρθει η μέρα που ο Λόγος μου θα ηχήσει σε όλο τον κόσμο. 

Μέχρι τώρα ήσασταν ικανοποιημένοι με το να Με ακούτε. Αλλά μόλις τελειώσει η εκδήλωσή Μου, θα 

εμφανιστούν ανάμεσά σας οι μαθητές που έχουν μελετήσει τη διδασκαλία Μου και παρακολουθούν την 

ουσία της, οι οποίοι με αποφασιστικό και ξεκάθαρο τρόπο θα φροντίσουν να πραγματοποιηθούν τέτοια 

έργα αγάπης σε αυτό το έργο που πείθουν τους ανθρώπους. 

64 Σήμερα εξακολουθώ να βλέπω πολλούς να σφάλλουν, επειδή προσθέτουν στη διδασκαλία μου 

τελετές και παραδόσεις που δεν ανήκουν σε αυτήν. Αλλά μόνο μετά τη μελέτη σας θα επέλθει ο 

εξαγνισμός και η ειλικρίνεια στη λατρεία και τις πράξεις λατρείας σας και, κατά συνέπεια, η πνευματική 

ενότητα του λαού. 

65 Τώρα πιστεύετε ότι καταλαβαίνετε την ευθύνη που έχετε και πιστεύετε ότι αντιλαμβάνεστε το 

μεγαλείο αυτού του έργου. Ωστόσο, σας λέω ότι θα έχετε αυτή την κατανόηση μόνο μετά από αυτό το 

διάστημα των διδασκαλιών και αφού σκεφτείτε αυτά που ακούσατε. 

66 Θα βρείτε τα πάντα εκφρασμένα στα λόγια μου, σε κανένα σημείο δεν θα τα βρείτε ασαφή ή 

διφορούμενα. Αλλά θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε αυτό το μήνυμα, ώστε να 

μπορέσετε να προσφέρετε στην ανθρωπότητα ένα Ευαγγέλιο ακτινοβόλου φωτός, ειρήνης και αληθινής 

παρηγοριάς. Αυτή είναι η αποστολή για την οποία προορίζεστε, ω λαέ, ως μάρτυρες αυτής της 

αποκάλυψης. Ως εκ τούτου, σας ζήτησα να δώσετε λογαριασμό στον Πατέρα για αυτή την προ πολλού 

αναληφθείσα δέσμευση. 

Παρακολουθήστε, προσευχηθείτε και προετοιμαστείτε, ώστε να μπορέσετε να μεταδώσετε το Λόγο 

Μου σε όλη του την καθαρότητα. Αληθινά σας λέω, αν τη μεταδώσετε με αυτόν τον τρόπο, θα είναι 
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νικηφόρα, γιατί τότε θα είναι σε θέση να αντισταθεί σε κάθε καταδίκη, εχθρότητα και έλεγχο. Όσοι όμως 

το κάνουν γνωστό, θα πρέπει να το μαρτυρήσουν με τα έργα τους, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν τις 

υποτιμητικές κρίσεις και τις δοκιμασίες στις οποίες θα υποβληθούν. Θα το πετύχετε αυτό αν είστε σε θέση 

να εφαρμόσετε τον λόγο μου στη ζωή σας χωρίς φανατισμό ή μυστικοπάθεια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 279  
1 Ταξιδεύετε σε ένα ακανθώδες μονοπάτι, και με κάθε πόνο που έχετε, ακούτε τη φωνή της 

συνείδησης να σας λέει ότι απέχετε ακόμη πολύ από το να εκπληρώσετε τον νόμο του Πατέρα σας, και γι' 

αυτό σκοντάφτετε. 

Η πνευματική ψυχή διατηρεί τη διαισθητική γνώση ότι αναδύθηκε από την αγκαλιά του Δημιουργού 

πριν από πολύ καιρό, και γνωρίζοντας ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει και πρέπει να ταξιδέψει για 

να επιστρέψει στην αφετηρία της, αφιερώνεται στην προσευχή, γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον αυτή τη 

στιγμή μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Πατέρα της. Η ψυχή γνωρίζει ότι στην προσευχή βρίσκει μια 

παρηγοριά που τη χαϊδεύει, τη δυναμώνει και τη θεραπεύει. 

2 Ευλογώ αυτούς που προσεύχονται. Όσο πιο πνευματική είναι η προσευχή τους, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ειρήνη που τους κάνω να αισθάνονται. Μπορείτε εύκολα να το εξηγήσετε αυτό στον εαυτό σας, 

γιατί όσοι, για να προσευχηθούν, εξαρτώνται από το να γονατίζουν μπροστά σε εικόνες ή αντικείμενα για 

να αισθανθούν την παρουσία του Θείου, δεν θα μπορέσουν να βιώσουν την πνευματική αίσθηση της 

παρουσίας του Πατέρα στην καρδιά τους. 

3 "Μακάριοι είναι εκείνοι που, χωρίς να βλέπουν, πιστεύουν", είπα κάποτε και τώρα το ξαναλέω- 

γιατί αυτός που κλείνει τα μάτια του στα πράγματα του κόσμου τα ανοίγει στα πνευματικά, και αυτός που 

έχει πίστη στην πνευματική Μου Παρουσία πρέπει να την αισθάνεται και να την απολαμβάνει. 

4 Πότε οι γήινοι άνθρωποι θα σταματήσουν να αρνούνται στο πνεύμα τους την ευδαιμονία να Με 

αισθάνονται στην καρδιά τους μέσω της άμεσης προσευχής ή - που είναι το ίδιο - μέσω της προσευχής 

από πνεύμα σε πνεύμα; Όταν το φως μου φωτίζει τις ζωές των ανθρώπων, όταν γνωρίζουν την αλήθεια 

και κατανοούν τα λάθη τους. 

5 Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσευχηθείτε και να διαλογιστείτε, αλλά με προσευχές 

απαλλαγμένες από φανατισμό και ειδωλολατρία και με ηρεμία και βαθιά περισυλλογή πάνω στο θείο 

Λόγο μου. 

6 Όλες οι ώρες και όλα τα μέρη μπορούν να είναι κατάλληλα για προσευχή και διαλογισμό. Ποτέ 

δεν σας είπα στις διδασκαλίες μου ότι υπάρχουν μέρη ή στιγμές που προορίζονται ειδικά γι' αυτό. Γιατί να 

πηγαίνετε σε συγκεκριμένα μέρη του κόσμου για να προσευχηθείτε, όταν το πνεύμα σας είναι μεγαλύτερο 

από τον κόσμο στον οποίο ζείτε; Γιατί να περιορίζομαι σε εικόνες και σε τόσο περιορισμένα μέρη, όταν 

είμαι άπειρος; 

7 Ο σοβαρότερος λόγος για την πνευματική φτώχεια των ανθρώπων και τα επίγεια χτυπήματα της 

μοίρας τους είναι ο ατελής τρόπος προσευχής τους, γι' αυτό και σας λέω ότι αυτή η συνειδητοποίηση 

πρέπει να φτάσει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

8 Βρίσκεστε στις πύλες της Πνευματικής Εποχής. Μην εκπλαγείτε, λοιπόν, που σας μιλάω πολύ γι' 

αυτά που ανήκουν στο πνεύμα. 

9 Κανείς δεν πρέπει να εκπλαγεί από το νέο μου μήνυμα και τη σημασία της λέξης μου. Διότι οι 

προφήτες της Πρώτης Εποχής, καθώς και ο Χριστός στη Δεύτερη Εποχή, ανακοίνωσαν με τη μεγαλύτερη 

σαφήνεια την εποχή που βιώνετε σήμερα. 

10 Πολλοί πέρασαν από τον κόσμο επειδή συνειδητοποίησαν ότι τώρα είναι η ώρα της εκπλήρωσης 

αυτών των προφητειών. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν όλοι κατανοήσει το νόημα των Γραφών, 

γιατί τους δίνουν μια υλική ερμηνεία παρόμοια με εκείνη που έδωσαν οι Εβραίοι στον ερχομό του 

Μεσσία και τη Βασιλεία Του. 

11 Όταν ήμουν στη γη, σας είπα: "Η βασιλεία μου δεν είναι του κόσμου τούτου". Σε μια άλλη 

περίπτωση είπα: "Πρέπει να φύγω από εσάς, γιατί θα σας ετοιμάσω τον τόπο κατοικίας στον οποίο θα 

φτάσετε". 

12 Έτσι, μαθητές, αν ήρθα με μια Διδασκαλία που μιλούσε για μια ανώτερη ζωή, που αποκάλυπτε 

την Πνευματική Ζωή και σας έδειχνε τον τρόπο για να φτάσετε στην ίδια πάνω σ' αυτήν - έναν τρόπο που 

πρέπει να καταλάβετε, που ήταν όχι μόνο ο Λόγος Μου, αλλά και ο Νόμος της Πρώτης Εποχής και όλες 

οι προφητείες που σας παραδόθηκαν από τους αγγελιοφόρους Μου που μίλησαν στους ανθρώπους για την 

Πνευματική Ζωή - γιατί πήρατε το Θείο νόημα αυτών των αποκαλύψεων υλικά; 

Μίλησα στους ανθρώπους σε περασμένες εποχές με παραβολές και αλληγορίες, επειδή ούτε οι ψυχές 

ούτε τα όργανα της διάνοιας ήταν ικανά να δεχτούν το φως σε πληρότητα. Επομένως, ήταν απολύτως 
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απαραίτητο να μεταφερθεί αυτή η γλώσσα, αυτά τα σχήματα και οι παραβολές στο πνευματικό επίπεδο 

και να ερμηνευτούν πνευματικά μέχρι να βρεθεί το πραγματικό νόημά τους. 

13 "Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο" σας λέω εκ νέου. Το βασίλειό μου βρίσκεται στο 

πνευματικό πεδίο, διότι στην ουσία είμαι πνεύμα. Αφού όμως είστε παιδιά αυτού του Όντος, είναι φυσικό 

να ανήκετε και εσείς σε αυτό το βασίλειο. 

Για να το πετύχετε, σας ενέπνευσα μια διδασκαλία και σας αποκάλυψα μια σοφία που θα σας ανεβάσει 

πάνω από την ανθρώπινη κατάστασή σας και θα σας φέρει βήμα προς βήμα πιο κοντά στην Πνευματική 

Βασιλεία. 

14 Προσευχηθείτε και διαλογιστείτε, άνθρωποι, και δεν θα πέσετε σε σφάλματα, ούτε θα σας 

μπερδέψει κανείς. Γιατί είστε ο σπόρος της Νέας Εποχής, επειδή έρχεστε στο αόρατο βουνό για να 

ακούσετε τη φωνή του Πατέρα σας. 

15 Από το σκοτάδι και τις αβύσσους αναδύονται τώρα ψυχές για να αυξήσουν τις τάξεις του λαού 

του Θεού, στα παιδιά του οποίου υπάρχει το σπέρμα του Αβραάμ, του Ιακώβ, του Μωυσή, του Ηλία και 

όλων εκείνων που ήξεραν πώς να τιμούν το όνομα του λαού τους και να δοξάζουν το όνομα του Θεού 

τους με τα έργα τους. 

16 Μια φωνή σας ξύπνησε, μια ευγενική και παρηγορητική φωνή που σας καλεί στο βασίλειο του 

φωτός και της ζωής, η οποία όμως μπορεί να μετατραπεί σε δικαιοσύνη αν επιλέξετε να συνεχίσετε να 

υποβαθμίζετε την ψυχή σας και να μην υπακούτε στο νόμο. 

17 Στους υπάκουους και ταπεινούς ο λόγος μου λέει: Σταθείτε σταθεροί, γιατί θα κερδίσετε πολλά 

από τη χάρη μου και θα καταφέρετε πολλά για τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Στους ανόητους η 

φωνή μου λέει: Αν δεν εκμεταλλευτείτε αυτή την ευλογημένη ευκαιρία για να ξεφύγετε από τη βρωμιά 

της αμαρτίας ή το σκοτάδι της άγνοιας μέσα στο οποίο ζείτε, θα δείτε να περνούν εποχές και αιώνες πάνω 

από την ψυχή σας χωρίς να γνωρίζετε τι έφερε ο Κύριος με το μήνυμά Του, ούτε ποια ήταν τα πνευματικά 

χαρίσματα που αποκάλυψε στο λαό Του. 

18 Πράγματι, θα υπάρξει η κατάλληλη στιγμή για όλους να σωθούν και να πετάξουν στα ύψη. Αλλά 

αλίμονο σ' αυτόν που καθυστερεί εκείνη την ημέρα! Αλίμονο σ' εκείνον που χάνει τις ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη της ψυχής του, επειδή έχει αφοσιωθεί στα μικροπράγματα αυτού του κόσμου! Δεν γνωρίζει 

πόσος θα είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να περιμένει μια άλλη ευκαιρία, ούτε γνωρίζει την 

πικρότητα της ανταμοιβής του. Σε αυτό δεν υπάρχει η ελάχιστη ανταπόδοση ή η πιο ήπια τιμωρία εκ 

μέρους του Πατέρα, αλλά η αυστηρή και αδυσώπητη δικαιοσύνη Του. 

19 Γνωρίζετε σήμερα, από τότε που ήρθα ανάμεσά σας, αν δεν έχετε ήδη χάσει ή δεν έχετε 

εκμεταλλευτεί προηγούμενες ευκαιρίες, και γνωρίζετε πόσο καιρό περίμενε η ψυχή σας να της δοθεί αυτή 

η νέα ευκαιρία να εκπληρώσει μια αποστολή που της ανατέθηκε πριν από πολύ καιρό; Τι γνωρίζει η 

καρδιά σας ή το μυαλό σας για το παρελθόν της ψυχής σας, για το πεπρωμένο της, για τα χρέη, τα 

καθήκοντα και τις εξιλέωσεις της; Τίποτα! Επομένως, δεν πρέπει να διακόπτετε την τελειότητα της ψυχής, 

ούτε να τη βάζετε σε πειρασμό με την αγάπη για τα αγαθά του κόσμου. Πρέπει να ακολουθήσει άλλο 

δρόμο, άλλους στόχους, άλλα ιδανικά. 

20 Αυτές είναι οι πρώτες ημέρες μιας εποχής που ανατέλλει λαμπρά στην ανθρωπότητα. 

Εμφανίστηκε μέσα σε καταιγίδες, αστραπές, δονήσεις και πόνο. Αλλά τα σκοτεινά σύννεφα θα διαλυθούν 

και το φως της αλήθειας θα λάμψει σε όλο του το μεγαλείο. 

21 Σήμερα ζείτε ακόμα στις μουντές μέρες που προηγούνται του φωτός. Παρ' όλα αυτά, 

χρησιμοποιώντας τις λίγες φωτεινές στιγμές του συννεφιασμένου ουρανού σας, το φως αυτό διεισδύει με 

τις σύντομες ακτίνες φωτός του που φτάνουν σε ορισμένα σημεία της γης, αγγίζοντας καρδιές, 

ταρακουνώντας και αφυπνίζοντας ψυχές. 

22 Όλοι όσοι αιφνιδιάστηκαν από αυτό το φως σταμάτησαν στο δρόμο τους για να ρωτήσουν: "Ποιος 

είσαι εσύ;" Και τους απάντησα: "Είμαι το Φως του κόσμου, είμαι το Φως της αιωνιότητας, είμαι η 

Αλήθεια και η Αγάπη. Εγώ είμαι Αυτός που υποσχέθηκε να έρθει ξανά για να σας μιλήσει - Αυτός που 

λέγεται ότι είναι "ο Λόγος" του Θεού". 

23 Όπως ο Σαούλ στο δρόμο προς τη Δαμασκό, έχουν ταπεινώσει όλη την υπερηφάνειά τους, έχουν 

ξεπεράσει την αλαζονεία τους, και έχουν χαμηλώσει ταπεινά το πρόσωπό τους για να Μου πουν με την 

καρδιά τους: "Πατέρα μου και Κύριε, συγχώρεσέ με. Τώρα καταλαβαίνω ότι σε καταδίωξα χωρίς να το 

γνωρίζω". 
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24 Από εκείνη τη στιγμή αυτές οι καρδιές μεταμορφώθηκαν σε μικρούς οπαδούς. Διότι σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή, μέχρι τώρα, μεταξύ των νέων μαθητών μου, κανένας απόστολος δεν έχει εμφανιστεί ακόμη 

με την ανάδειξη εκείνου που με καταδίωξε τόσο πολύ στους μαθητές μου και στη συνέχεια με αγάπησε με 

τόση θέρμη. 

25 Είστε μικροί μιμητές και οπαδοί εκείνων που έγραψαν την πνευματική τους αποστολή στον κόσμο 

με μεγάλα έργα αγάπης, αφήνοντας το σημάδι τους δίπλα σε αυτό εκείνου που αγάπησαν τόσο πολύ και 

για τον οποίο πέθαναν: Ο Δάσκαλός τους. 

26 Σας μιλάω για τις περασμένες εποχές άλλοτε σε γενικές γραμμές και άλλοτε λεπτομερώς, ώστε να 

μάθετε να αντλείτε από τα μεγάλα παραδείγματα διδασκαλίας το πνευματικό νόημα που είναι αθάνατο και 

αναλλοίωτο. 

27 Εδώ είναι η καρδιά μου, ανοιχτή σε κάθε αίτημα, κάθε ανησυχία, κάθε εμπιστευτική επικοινωνία! 

28 Είμαι για εσάς πατέρας, δάσκαλος, φίλος, νοσοκόμος, γιατρός και σύμβουλος. Αφήστε όλες τις 

ανάγκες σας σε Μένα, στεγνώστε τα δάκρυά σας, εμπιστευθείτε Μου τις ελπίδες και τις επιθυμίες σας, 

κάντε Με έμπιστό σας. 

29 Προσευχηθείτε, παιδιά μου, γιατί μέσα από την προσευχή αποκτά κανείς σοφία, υγεία και δύναμη. 

30 Θέλω να γίνετε αληθινοί μαθητές Μου - όντα που έχουν επίγνωση του πεπρωμένου τους - 

άνθρωποι που ξέρουν πώς να ανυψώνουν την ψυχή τους για να μην σκοντάφτουν στη γη. 

31 Όποιος προσεύχεται δεν φοβάται γκρεμούς ή βράχια, η ψυχή του είναι πάντα χαρούμενη. 

32 Μόλις ζήσετε όλοι με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε χτίσει ένα ιερό αγάπης για τον Πατέρα σας, μέσα 

στο οποίο θα ηχούν οι ήχοι ενός πνευματικού τραγουδιού δοξολογίας, που θα μαρτυρά την αδελφοσύνη, 

την ανύψωση και την αρμονία. 

33 Είστε ακόμα υπό την καθοδήγησή μου, ώστε όταν συναντήσετε μια δύσκολη δοκιμασία στο δρόμο 

σας, να μάθετε από το Λόγο μου τη διαδικασία για να την περάσετε. Γιατί αυτοί οι νεοφερμένοι σήμερα 

θα είναι μαθητές και μάλιστα δάσκαλοι αύριο. Ως εκ τούτου, έχουν πολλά να μάθουν τώρα. 

34 Θα διαμορφώσω την καρδιά σας, θα εκπαιδεύσω το μυαλό σας και θα εξομαλύνω τα 

συναισθήματά σας για να σας στείλω να μαρτυρήσετε τον ερχομό μου στην Τρίτη Εποχή. 

35 Ο νέος Μου Λόγος δεν έχει ακόμη εξαπλωθεί στη γη. Προτού τεθεί σε ισχύ, δίνω στους λαούς 

προηγούμενα σημάδια του ερχομού Μου. Ο πνευματικός κόσμος εκπληρώνει σήμερα το καθήκον της 

αφύπνισης των ανθρώπων στην πραγματικότητα της πνευματικής ζωής. 

36 Εδώ ανάμεσά σας έχω γίνει γνωστός λεπτομερώς. Δεν μπορείτε να πείτε ότι ήταν μόνο υποδείξεις 

ή σημάδια. Γιατί ο Λόγος Μου μέσω του ανθρώπινου νου ήταν σαφής και ευδιάκριτος, αν και είναι μόνο 

το προπαρασκευαστικό μήνυμα για να επιτευχθεί ο διάλογος πνεύματος με πνεύμα. 

37 Σίγουρα ο λόγος μου μέσω αυτών των φορέων φωνής ήταν εκτεταμένη και βαθιά διδασκαλία. 

Επιβεβαίωσε αλήθειες που είχαν ήδη αποκαλυφθεί, καθώς και νέες αποκαλύψεις. 

38 Σας μίλησα για το πνευματικό πεπρωμένο, για την εξέλιξη των όντων, για τη μετενσάρκωση και 

την επανόρθωση της ψυχής. Σας μίλησα για τα διάφορα στάδια δοκιμασίας και διδασκαλίας που πέρασε η 

ανθρωπότητα στη γη, τα οποία συμβολίζονται σε ένα βιβλίο σφραγισμένο με Επτά Σφραγίδες. Σας 

αποκάλυψα ότι τώρα είναι η Τρίτη Εποχή στην οποία έρχομαι σε σας στο πνεύμα, επειδή σας βρίσκω 

ικανούς να αισθάνεστε την πνευματική Μου παρουσία, και σας είπα ότι μπορείτε να συνοψίσετε 

ολόκληρο τον Νόμο σε δύο εντολές ή εντολές: να αγαπάτε τον Πατέρα σας και να αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον. 

39 Σκεφτείτε και θα καταλάβετε ότι δεν ήταν σημάδια που σας έδωσα, αλλά μια μεγάλη εκδήλωση 

της πατρικής Μου αγάπης. 

40 Εκείνοι που έχουν λάβει μόνο σημάδια είναι άλλοι λαοί - εκείνοι που δεν έχουν σβήσει από τις 

καρδιές τους την υπόσχεσή μου να ξανάρθω, που εξερευνούν το διάστημα και προσέχουν το νόημα όλων 

των μεγάλων γεγονότων - ελπίζοντας να πουν: "Ο Δάσκαλος είναι κοντά". 

41 Πόσο λίγο ενδιαφέρεται ο κόσμος για τη νέα Μου εκδήλωση! Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που 

ξυπνούν και Με περιμένουν, και πόσοι είναι εκείνοι που κοιμούνται! 

42 Σχετικά με εκείνους που ζουν με την προσδοκία Μου, μπορώ να σας πω ότι δεν μαντεύουν όλοι 

την πραγματική μορφή της παρουσίας Μου αυτή τη στιγμή. Γιατί ενώ μερικοί, υπό την επίδραση αρχαίων 

δοξασιών, πιστεύουν ότι επιστρέφω στον κόσμο ως άνθρωπος, άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να εμφανιστώ 
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με κάποια μορφή ορατή σε κάθε ανθρώπινο μάτι, και πολύ λίγοι μόνο μαντεύουν την αλήθεια και 

υποψιάζονται ότι ο ερχομός Μου είναι πνευματικός. 

43 Ενώ κάποιοι αναρωτιούνται ποια μορφή θα πάρω, ποια ώρα ή ποια μέρα θα εμφανιστώ στη γη και 

σε ποιο μέρος θα εμφανιστώ, άλλοι λένε, χωρίς να σκέφτονται συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή χρόνους: "Ο 

Δάσκαλος είναι ήδη ανάμεσά μας, το φως Του, που είναι το Πνεύμα Του, μας πλημμυρίζει". 

44 Όταν αυτό το μήνυμα φτάσει σε όλες τις καρδιές, για κάποιους θα είναι μια στιγμή αγαλλίασης, 

επειδή θα βρουν σε αυτό όλα τα προαισθήματα και την πίστη τους επιβεβαιωμένα. Άλλοι, ωστόσο, θα 

αρνηθούν την αλήθεια στο μήνυμά μου, επειδή δεν θα το βρουν σύμφωνο με αυτό που πίστευαν ότι θα 

συμβεί και με τον τρόπο με τον οποίο θα αποκαλυφθεί. 

45 Σκεφτείτε τους όλους αυτούς, αγαπημένοι μου άνθρωποι, και να ξέρετε ότι η αναμονή είναι 

οδυνηρή γι' αυτές τις ψυχές, και ότι ενώ υποφέρουν όταν σκέφτονται ότι αυτή η εποχή μπορεί να μην 

είναι η εποχή της επιστροφής μου, εσείς αναζωογονείστε μέρα με τη μέρα με τον λόγο μου. Πόσο μεγάλη 

θα είναι η ευθύνη σας απέναντι στην ανθρωπότητα όταν αυτή τελειώσει! 

46 Ξυπνήστε, άνθρωποι, και ξυπνήστε τους άλλους λαούς της γης, αυτό είναι το μόνο που πρέπει να 

κάνετε προς το παρόν. Θα τοποθετηθώ μαζί με όλους - μέσα στο "σύννεφο", όπως σας υποσχέθηκα, και 

όλοι θα Με δουν. 

47 Γιατί πρέπει να νομίζετε ότι ο ερχομός Μου στο πνεύμα δεν έχει καμία σημασία; Θυμηθείτε ότι 

μετά το θάνατό μου ως άνθρωπος συνέχισα να μιλάω στους μαθητές μου και τους έδειξα τον εαυτό μου 

ως πνευματικό ον. 

48 Τι θα γινόταν χωρίς αυτές τις εκδηλώσεις που τους χάρισα, οι οποίες ενίσχυσαν την πίστη τους και 

τους ενέπνευσαν νέο θάρρος για το ιεραποστολικό τους έργο; 

49 Η εικόνα που παρουσίασαν μετά την αναχώρησή μου ήταν θλιβερή: Τα δάκρυα έτρεχαν 

ακατάπαυστα στα πρόσωπά τους, οι λυγμοί ξέφευγαν από το στήθος τους κάθε στιγμή, προσεύχονταν 

πολύ και ο φόβος και οι τύψεις τους βάραιναν. Ήξεραν: ένας Με είχε πουλήσει, ένας άλλος Με είχε 

αρνηθεί, και σχεδόν όλοι Με είχαν εγκαταλείψει την ώρα του θανάτου. 

50 Πώς θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες αυτού του Διδασκάλου κάθε τελειότητας; Πώς θα 

μπορούσαν να έχουν το θάρρος και τη δύναμη να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε ανθρώπους με 

τόσο διαφορετικές πεποιθήσεις και τρόπους σκέψης και ζωής; 

51 Ακριβώς τότε το Πνεύμα μου εμφανίστηκε ανάμεσά τους για να απαλύνει τον πόνο τους, να 

ανάψει την πίστη τους, να φουντώσει τις καρδιές τους με το ιδανικό της διδασκαλίας μου. 

52 Έδωσα στο πνεύμα μου ανθρώπινη μορφή για να το κάνω ορατό και απτό μεταξύ των μαθητών, 

αλλά η παρουσία μου εξακολουθούσε να είναι πνευματική, και δείτε τι επιρροή και σημασία είχε αυτή η 

εμφάνιση μεταξύ των αποστόλων μου. 

53 Σας λέω ειλικρινά, σήμερα δεν έχω κάνει το πνεύμα μου ανθρώπινο όπως έκανα τότε, επειδή η 

πνευματική σας ανάπτυξη είναι διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, αν και η παρουσία Μου είναι λεπτή και 

απρόσιτη, γίνεται αισθητή από όλους εδώ, χωρίς να χρειάζεται τα θνητά σας μάτια να πιστοποιήσουν ότι ο 

Δάσκαλος είναι ανάμεσά σας. 

54 Η ψυχή έχει ανώτερες αισθήσεις μέσω των οποίων μπορείτε να αισθάνεστε, να αναγνωρίζετε και 

να κατανοείτε το πνευματικό. Θέλω να αντιληφθείτε την παρουσία μου ακριβώς μέσω αυτής της 

ευαισθησίας. 

55 Αν δεν ακούτε πλέον αυτόν τον λόγο, θα πέσετε στη θλίψη, στην αδυναμία και θα έχετε τύψεις 

εξαιτίας της έλλειψης αγάπης. Αλλά θα έρθω επίσης σε σας και θα σας πω στην οικειότητα της καρδιάς 

σας: "Εδώ είμαι, μη φοβάστε, προχωρήστε, δεν είστε μόνοι". 

56 Ποιος άλλος εκτός από εμένα ενθάρρυνε τους μαθητές σε εκείνη τη "Δεύτερη φορά", όταν στη 

συνέχεια περιφέρονταν στον κόσμο χωρίς τον Δάσκαλό τους; Δεν σας φαίνεται αξιοθαύμαστο το έργο του 

καθενός από αυτούς; Αλλά σας λέω ότι και αυτοί είχαν αδυναμίες όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Αργότερα 

γέμισαν με αγάπη και πίστη, αυτό δεν τους έκανε να απελπιστούν να βρίσκονται στον κόσμο σαν πρόβατα 

ανάμεσα σε λύκους και να πορεύονται πάντα υπό διωγμό και χλευασμό από τους ανθρώπους. 

57 Είχαν τη δύναμη να κάνουν θαύματα, ήξεραν πώς να κάνουν χρήση αυτής της χάρης για να 

μετατρέψουν τις καρδιές στην αλήθεια. 

58 Μακάριοι είναι όλοι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Ιησού από το στόμα των αποστόλων μου, 

διότι με αυτούς η διδασκαλία μου δεν υπέστη καμία αλλαγή, αλλά δόθηκε σε όλη της την καθαρότητα και 
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την αλήθεια. Επομένως, όταν οι άνθρωποι τους άκουγαν, ένιωθαν την παρουσία του Κυρίου στην ψυχή 

τους και ένιωθαν μια άγνωστη αίσθηση δύναμης, σοφίας και μεγαλείου στην ύπαρξή τους. 

59 Σε αυτούς τους φτωχούς και ταπεινούς ψαράδες της Γαλιλαίας έχετε ένα άξιο παράδειγμα: 

μεταμορφωμένοι από την αγάπη σε πνευματικούς ψαράδες, συγκλόνισαν έθνη και βασίλεια με τον λόγο 

που είχαν μάθει από τον Ιησού, και με την επιμονή και τη θυσία τους προετοίμασαν τη μεταστροφή των 

εθνών και τον ερχομό της πνευματικής ειρήνης. Από βασιλιάδες μέχρι ζητιάνους, όλοι βίωσαν την ειρήνη 

μου εκείνες τις ημέρες του αληθινού Χριστιανισμού. 

60 Εκείνη η εποχή της πνευματικότητας μεταξύ των ανθρώπων δεν κράτησε- αλλά Εγώ, που γνωρίζω 

τα πάντα, σας είχα ανακοινώσει και σας είχα υποσχεθεί την επιστροφή Μου, επειδή ήξερα ότι θα Με 

χρειαζόσασταν ξανά. 

61 Ήξερα ότι οι άνθρωποι θα μυστικοποιούσαν τη διδασκαλία μου όλο και περισσότερο από γενιά σε 

γενιά, θα άλλαζαν το νόμο μου και θα διαστρέβλωναν την αλήθεια. Ήξερα ότι οι άνθρωποι θα ξεχνούσαν 

την υπόσχεσή μου να επιστρέψω και ότι δεν θα θεωρούσαν πλέον τους εαυτούς τους αδελφούς, 

σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον με τα πιο σκληρά, άνανδρα και απάνθρωπα όπλα. 

62 Αλλά τώρα ήρθε η ώρα και η υποσχόμενη ημέρα, και να 'μαι. Μην καταδικάζετε τον τρόπο που 

επέλεξα να σας κάνω γνωστό τον εαυτό Μου, γιατί δεν είναι ο κόσμος που πρέπει να Με κρίνει, αλλά Εγώ 

είμαι που κρίνω την ανθρωπότητα, γιατί τώρα είναι η ώρα της κρίσης της. 

63 Ιδρύω ένα βασίλειο στις καρδιές των ανθρώπων - όχι ένα γήινο βασίλειο, όπως πολλοί 

περιμένουν, αλλά ένα πνευματικό - του οποίου η δύναμη πηγάζει από την αγάπη και τη δικαιοσύνη και 

όχι από τις δυνάμεις του κόσμου. 

64 Βλέπω ότι κάποιοι εκπλήσσονται που Με ακούνε να μιλάω έτσι, αλλά σας ρωτώ: Γιατί θέλετε 

πάντα να Με φαντάζεστε ντυμένο με μετάξι, χρυσό και πολύτιμους λίθους; Γιατί θέλετε πάντα η βασιλεία 

Μου να είναι από αυτόν τον κόσμο, ενώ σας αποκάλυψα το αντίθετο; 

65 Φέρνω ένα νέο μάθημα μέσω του οποίου θα μάθετε να ζείτε πνευματικά στη γη, που είναι η 

αληθινή ζωή που ο Θεός έχει ορίσει για τους ανθρώπους. 

66 Σας έχω ήδη πει ότι "πνευματοποίηση" δεν σημαίνει φανατισμός, ούτε θρησκευτικός φανατισμός, 

ούτε υπερφυσικές πρακτικές. Πνευματοποίηση σημαίνει αρμονία της ψυχής με την 

Σώμα, τήρηση των θεϊκών και ανθρώπινων νόμων, απλότητα και καθαρότητα στη ζωή, απόλυτη και βαθιά 

πίστη στον Πατέρα, εμπιστοσύνη και χαρά στην υπηρεσία του Θεού στον πλησίον, ιδανικά τελειότητας 

των ηθών και της ψυχής. 

67 Όταν σας δείχνω την καθαρότητα της Διδασκαλίας Μου, αισθάνεστε ότι τα λάθη σας ξεχωρίζουν 

περισσότερο. Τώρα, λοιπόν, μαθητές, είμαι έτοιμος να συγχωρήσω όλες τις παραβάσεις σας, αν αύριο, με 

τη φωνή της συνείδησης, σηκωθείτε για να επανορθώσετε όλα τα σφάλματά σας, να αναπληρώσετε τον 

χαμένο χρόνο και να αποδείξετε την καθαρότητα της Διδασκαλίας Μου μέσα από την καθαρότητα των 

πράξεών σας. 

68 Είναι απαραίτητο να εμφανιστεί ένας λαός υψηλού κύρους και προσεκτικός στους νόμους μου, ο 

οποίος θα αποδείξει στους ανθρώπους ότι η πνευματοποίηση δεν είναι κάτι αδύνατο, ότι η ανανέωση της 

ανθρώπινης φύσης δεν είναι θυσία και ότι η πνευματική υπηρεσία δεν είναι παραίτηση από την 

ανθρώπινη ζωή. 

69 Θα είστε σε θέση να γίνετε αυτοί που κηρύττουν και διδάσκουν το Έργο μου, επειδή έχετε την 

απαραίτητη εμπειρία που προέρχεται από ένα μακρύ παρελθόν, μια μακρά εξέλιξη. 

70 Έπρεπε να ταξιδέψεις πολλούς δρόμους για να γνωρίσεις τον πνευματισμό. Και εσείς ήσασταν 

ειδωλολάτρες και δεν μπορούσατε να ανακαλύψετε την παρουσία μου χωρίς τη βοήθεια συμβόλων, δεν 

μπορούσατε να με τιμήσετε χωρίς τελετές. Αλλά ευτυχώς φτάσατε σε ένα σταυροδρόμι, και όταν δεν 

ξέρατε προς τα πού να πάτε, ακούσατε την πολυπόθητη φωνή του Δασκάλου, ο οποίος σας έδειξε εκ νέου 

τον δρόμο. 

71 Δεν νομίζετε ότι ο πλούτος της εμπειρίας σας σας βοηθάει τόσο να κατανοήσετε όσο και να 

ενθαρρύνετε τους συνανθρώπους σας; 

72 Σας έχω ήδη προβλέψει ότι ο αγώνας θα είναι σκληρός, διότι ο καθένας θεωρεί τη θρησκεία του 

τέλεια και τον τρόπο άσκησής της άμεμπτο. Αλλά σας λέω ότι αν ήταν έτσι, δεν θα είχα κανένα λόγο να 

έρθω και να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή. 
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73 Σας δίνω με έμπνευση μια βαθιά πνευματική διδασκαλία, επειδή βλέπω ότι ο παγανισμός 

κυριαρχεί στις μορφές της λατρείας σας και ότι ο κακός σπόρος του φανατισμού σας έχει δηλητηριάσει με 

άγνοια και μίσος. 

74 Το σπαθί του φωτός μου είναι στο δεξί μου χέρι, είμαι ο μαχητής και ο βασιλιάς που καταστρέφει 

όλα τα αντίθετα, όλα τα υπάρχοντα κακά και όλα τα ψεύτικα. Όταν η μάχη Μου τελειώσει και οι καρδιές 

μάθουν να ενώνονται για να προσεύχονται και να ζουν, το βλέμμα του πνεύματός σας θα Με ανακαλύψει 

στο άπειρο φως και στην αιώνια ειρήνη. "Αυτή είναι η Βασιλεία Μου", θα σας πω, "και Εγώ είμαι ο 

Βασιλιάς σας, γιατί γι' αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό σας δημιούργησα: για να βασιλεύετε". 

75 Συνειδητοποιήστε με πόσο διαφορετικούς τρόπους από τους ανθρώπινους κάνω τις κατακτήσεις 

Μου, συνειδητοποιήστε πώς, για να βασιλεύσω στις καρδιές σας, αντί να σας υποτάξω με φόβο ή βία, 

έγινα άνθρωπος για να ζήσω μαζί σας, έπλυνα και φίλησα τα πόδια σας και έγινα η θυσία σας. 

76 Σας δόθηκα ολοκληρωτικά, γι' αυτό και σας λέω ότι όλοι σας τελικά θα δοθείτε σε Μένα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 280  
1 Αφήστε το νόημα του λόγου μου να εισέλθει στην ψυχή σας, ώστε να ξεχειλίσει από την καρδιά 

σας, μεταμορφωμένο σε φιλανθρωπία, σε ειρήνη, σε διδασκαλία για τους συνανθρώπους σας. 

2 Το σημάδι που θα αφήσει αυτός ο λαός στη γη θα είναι αυτό της ειρήνης, και θα δείξει στον 

κόσμο ότι κατέχει πραγματικά το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες στο υπερπέραν για τον άνθρωπο. Η 

αποστολή της είναι να γκρεμίσει τα σύνορα για να ενώσει πνευματικά τους λαούς μέχρι να καταστραφεί η 

κληρονομιά που άφησε η Βαβέλ στην ανθρωπότητα. 

Σε αυτό το νέο έθνος του Ισραήλ, όλα τα έθνη θα είναι ευλογημένα, επειδή έχουν θέσει την κατανόησή 

τους στη διάθεσή Μου για τη διακήρυξη του Λόγου Μου και επειδή σε αυτά θα αρχίσει ο διάλογος 

πνεύματος προς πνεύμα. 

3 Στην πορεία της θα σπείρει την πνευματοποίηση, θα αφήσει φως, θα ανοίξει δρόμους για την 

ανανέωση όσων έχουν παραστρατήσει, θα σπείρει στις καρδιές τον σπόρο που θα έχει ως καρπό την 

αρμονία και την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. 

4 Όταν μιλάω για την αποστολή αυτού του λαού, το κάνω ως Θεός, τους καθοδηγώ ως Πατέρας και 

τους διατάζω ως Δικαστής. 

5 Ο λόγος μου δεν είναι μόνο για εκείνους που τον ακούνε αυτή τη στιγμή. Αγκαλιάζει ολόκληρο το 

σύμπαν. Αλλά όπως σε άλλες εποχές ο νόμος μου και η διδασκαλία μου ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο, 

έτσι δεν μπορείτε να φανταστείτε τη δύναμη που έχει η διδασκαλία μου. Επομένως, θα είναι άλλοι λαοί 

και άλλοι άνθρωποι που θα δώσουν σ' αυτόν τον λόγο την πραγματική του αξία, θα τον ερμηνεύσουν και 

θα τον εφαρμόσουν τέλεια. 

6 Είναι απαραίτητο μια σοφή, ισχυρή και ισχυρή διδασκαλία να φωτίζει τη ζωή αυτού του κόσμου, 

ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ανυψώσουν την επιθυμία τους για την αλήθεια και να αφυπνίσουν στις 

ψυχές τους το ιδανικό της ανώτερης ανάπτυξης. 

7 Νομίζετε ότι αρνούμαι την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας που σας έφερα στη Δεύτερη 

Εποχή ως μήνυμα αγάπης; Όχι, σας το ξαναφέρνω γιατί δεν το έχετε πια στη γη, γιατί το έχετε θάψει στα 

βιβλία και δεν το κουβαλάτε πια στην καρδιά σας. Αλλά τώρα σας το επαναφέρω στις διδασκαλίες Μου, 

επειδή η αγάπη Μου για σας είναι αμετάβλητη. Μόνο που δεν θα βρίσκεται πλέον στην καρδιά σας, όπου 

το τοποθετώ, αλλά στην πνευματική σας ψυχή, όπου δεν θα χάνεται πλέον, επειδή το ψωμί που τρέφει την 

ψυχή παραμένει μέσα της. 

8 Η εκδήλωσή Μου μέσω του οργάνου του νου αυτών των φορέων φωνής, άγνωστων και 

ασήμαντων στην υλική τους ζωή, ήταν η απόδειξη ότι ήρθα για να χαρίσω στον κόσμο - ότι δεν 

ανακάλυψα ανάμεσα στους επιστήμονες ή στους γιατρούς του ούτε ένα προετοιμασμένο άτομο που θα 

ήταν έτοιμο να δεχτεί στο νου του την ακτίνα της Θεϊκότητάς Μου, παραδιδόμενος ολοκληρωτικά στο 

θέλημά Μου. 

9 Τίποτα δεν είναι αδύνατο για Μένα, το θέλημά Μου έχει πραγματοποιηθεί και θα 

πραγματοποιείται πάντα, ακόμη και αν μερικές φορές φαίνεται ότι κυριαρχεί το θέλημα του ανθρώπου και 

όχι το δικό Μου. 

10 Η πορεία της ελευθερίας της βούλησης του ανθρώπου, η κυριαρχία του στη γη, οι νίκες της 

αλαζονείας του, ο εξαναγκασμός που επιβάλλει μερικές φορές με τη χρήση βίας, είναι τόσο φευγαλέα σε 

σύγκριση με την αιωνιότητα που μπορούν πράγματι να αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο τα θεία σχέδια- αλλά 

αύριο ή κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσής τους, η βούληση του Πνεύματός μου θα αποκαλύπτεται όλο 

και περισσότερο πάνω σε όλα τα όντα, επιτρέποντας την ύπαρξη του καλού και εξαλείφοντας το 

ακάθαρτο. 

11 Αυτό το βασίλειο που δημιούργησε ο άνθρωπος στη γη θα πρέπει πολύ σύντομα να κριθεί από 

Μένα. Και αληθινά σας λέω ότι μόνο το καλό θα μείνει από αυτό, το επιτρεπτό, το αληθινό. Ό,τι όμως 

περιέχει αλαζονεία, εγωισμό, ψέματα, ό,τι είναι δηλητήριο και θάνατος, θα καταστραφεί και θα ριχτεί 

στην αδυσώπητη φωτιά του αφανισμού. 

Αλλά ποιος θα επιτελέσει αυτό το έργο της καταστροφής του κακού; Άνθρωπος. Θα αναλάβει να 

καταστρέψει με τα ίδια του τα χέρια όλα όσα έχει ανακαλύψει η επιστήμη του για να βλάψει τον πλησίον 

του. Τότε, όταν η δοκιμασία τελειώσει, μόνο τα αληθινά φώτα που έχει ανακαλύψει θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν και να λάμπουν για να φωτίσουν την πορεία της ανθρωπότητας στο μέλλον. 
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12 Θα κάνω όλους τους αιώνες και όλους τους αιώνες ανυπακοής και υποβάθμισης αυτής της 

ανθρωπότητας να φαίνονται μόνο ως μια στιγμή, όταν οι άνθρωποι περπατούν στο δρόμο μου. Θα κάνω 

εκείνη τη σύντομη στην πραγματικότητα χρονική περίοδο, που επισκίασε την πνευματική ζωή του 

ανθρώπου, να διαλυθεί και να εξαφανιστεί κάτω από τη θεϊκή ακτινοβολία του φωτός μου, που θα 

φωτίσει την πνευματική εποχή των ανθρώπων κατά την κορύφωση της Τρίτης Εποχής. 

13 Όταν σκέφτεστε τον αριθμό εκείνων που ακούν το λόγο Μου, σας φαίνεται πολύ μικρός. Αλλά 

πραγματικά, σας λέω, πίσω σας έρχονται - αόρατα στα μάτια σας - μεγάλα πλήθη ψυχών, τις οποίες 

οδηγείτε στο μονοπάτι προς το Φως. 

14 Αν οι άνθρωποι γνώριζαν τα πνευματικά τους χαρίσματα - πόσα βάσανα θα ανακούφιζαν! Αλλά 

προτίμησαν να παραμείνουν τυφλοί ή αδρανείς, ενώ άφησαν να έρθουν οι στιγμές του μεγαλύτερου 

πόνου. 

15 Η διδασκαλία μου θα σας διαφωτίσει, ώστε να γλιτώσετε από τα μεγάλα βάσανα που είχαν 

αναγγείλει στην ανθρωπότητα οι προφήτες των περασμένων εποχών. 

16 Σε όσους νομίζουν ότι τιμωρώ τους ανθρώπους εξαπολύοντας τις δυνάμεις της φύσης εναντίον 

τους, λέω ότι κάνουν μεγάλο λάθος αν το νομίζουν. Διότι η φύση εξελίσσεται και αλλάζει, και στις 

αλλαγές ή τις μεταβάσεις της, προκύπτουν αναταραχές που σας προκαλούν πόνο, αν δεν εκπληρώνετε τον 

νόμο Μου- ωστόσο, τις αποδίδετε σε θεϊκές τιμωρίες. Είναι αλήθεια ότι η δικαιοσύνη μου λειτουργεί 

μέσα τους- αλλά αν εσείς, όντα προνομιούχα με τη θεία σπίθα που φωτίζει την ψυχή σας, ζούσατε σε 

αρμονία με τη φύση που σας περιβάλλει, το πνεύμα σας θα σας είχε ανυψώσει πάνω από τις αλλαγές, 

πάνω από τη βία των δυνάμεων της φύσης, και δεν θα υποφέρατε. 

17 Μόνο στη βελτίωση της ζωής σας μπορείτε να βρείτε αυτή τη δύναμη ή την ικανότητα να 

απελευθερωθείτε από την επίδραση των απελευθερωμένων στοιχείων. Γιατί δεν είναι μόνο η πίστη ή η 

προσευχή τα όπλα που σας δίνουν τη νίκη ενάντια στα χτυπήματα και τις αντιξοότητες της ζωής: Η πίστη 

και η προσευχή πρέπει να συνοδεύονται από μια ενάρετη, αγνή και καλή ζωή. 

18 Αν συχνά έχετε παραμείνει αλώβητοι χάρη στην πίστη σας ή την προσευχή σας, είναι περισσότερο 

χάρη στη συμπόνια μου για σας παρά χάρη στην αξία σας που έχετε θριαμβεύσει στις δοκιμασίες. 

19 Καταλάβετε γιατί σας λέω σε κάθε διδασκαλία μου να προετοιμαστείτε και ταυτόχρονα σας 

διατάζω να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε την πνευματοποίηση 

που σας κάνει να εναρμονίζεστε με όλα όσα σας περιβάλλουν στη ζωή σας, καθιστώντας σας άτρωτους 

στη δράση των δυνάμεων της φύσης όταν αυτές τίθενται σε κίνηση. 

20 Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε την εποχή που ζείτε σήμερα - μια εποχή μετάβασης όχι μόνο 

στο πνευματικό πεδίο αλλά και στην υλική φύση που σας περιβάλλει. 

21 Να ξέρετε ότι αυτό το σπίτι που σας φιλοξενεί κάνει επί του παρόντος ένα βήμα προς την 

τελειότητα για να φιλοξενήσει ανώτερα όντα στο μέλλον, και είναι φυσικό να βιώσετε αναταραχή. 

22 Είναι μια περίοδος σύγχυσης που αντανακλάται στη ζωή των ανθρώπων, τόσο στο μυαλό όσο και 

στην ψυχή τους, στα συναισθήματά τους, στο σώμα τους και σε ό,τι τους περιβάλλει και τους περιβάλλει. 

Οι άνθρωποι υποφέρουν επειδή έχουν εισέλθει στον καιρό των δοκιμασιών χωρίς πνευματική 

προετοιμασία, χωρίς πίστη, χωρίς γνώση των ικανοτήτων τους, χωρίς προσευχή. 

23 Μόνο η δύναμή μου και η αγάπη μου μπορούν να σας σώσουν από το χάος. 

24 Ανυψώστε τη ζωή σας, άνθρωποι, εκπαιδευτείτε σε αυτόν τον Λόγο του Φωτός που σας στέλνω, 

και πραγματικά σας λέω ότι όχι μόνο θα σώσετε τον εαυτό σας, αλλά η επιρροή και η προστασία σας θα 

φτάσει επίσης σε πολλούς συνανθρώπους σας. 

25 Θυμηθείτε τον Ιησού όταν διέσχισε τη θάλασσα σε μια βάρκα με τους μαθητές Του. Τα κύματα 

του νερού ανέβαιναν, η θάλασσα έβγαζε αφρούς και τα κύματα οργίαζαν. Οι μαθητές φοβήθηκαν για τη 

ζωή τους όταν είδαν ότι ο Ιησούς κοιμόταν. Δεν είχαν πίστη για να σωθούν. Αλλά η αγάπη του 

Διδασκάλου τους βοήθησε δίνοντάς τους απόδειξη της δύναμής Του πάνω στα στοιχεία της φύσης, όταν 

άπλωσε το δεξί Του χέρι και πρόσταξε τα νερά να ηρεμήσουν. 

26 Αυτά τα μαθήματα ήταν καινούργια για την ανθρωπότητα. Αλλά εσείς οι μαθητές της Τρίτης 

Εποχής θα πρέπει να σκεφτείτε ότι δεν θα πρέπει μόνο να ζείτε με την εμπιστοσύνη ότι τελικά θα σας 

σώσω από συμπόνια, όπως οι μαθητές στη βάρκα, αλλά ότι θα πρέπει να ξεδιπλώσετε μέσα σας τις 

ψυχικές δυνάμεις που δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί στην ύπαρξή σας. 
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27 Αυτοί οι μαθητές έμαθαν το μάθημά μου. Διότι στο ιεραποστολικό τους ταξίδι αντιμετώπισαν τις 

μεγάλες δοκιμασίες που βασάνιζαν τους συνανθρώπους τους, και σε αυτούς κατάλαβαν πώς να 

αποκαλύψουν την εξουσία του πνεύματός τους. 

28 Θέλετε να είστε μεταξύ εκείνων που μαρτυρούν την αλήθεια αυτού του λόγου σε αυτή την εποχή; 

Τότε δώστε πνευματικότητα στη ζωή σας, γιατί έτσι θα ξεδιπλώσετε τη δύναμη που κουβαλάτε κρυμμένη 

στην ύπαρξή σας. 

29 Όταν οι άνθρωποι αποκτήσουν πνευματικότητα, θα είναι πλάσματα ανώτερα από όλα όσα τους 

περιβάλλουν. Γιατί μέχρι τώρα ήταν μόνο αδύναμα όντα που ήταν στο έλεος των φυσικών δυνάμεων, των 

δυνάμεων και των επιρροών που υποτίθεται ότι δεν είναι ανώτερα από τα ανθρώπινα όντα, επειδή δεν 

είναι πάνω από αυτά. 

30 Αυτή η διδασκαλία είναι σύντομη, αλλά βαθιά στο περιεχόμενό της. Μελετήστε το, μαθητές, και 

διδάξτε το. 

31 "Στερεώστε τα μάτια σας σε Μένα, όταν έχετε χάσει το δρόμο σας- να είστε μαζί Μου σήμερα. 

Υψώστε τις σκέψεις σας σε Μένα και μιλήστε Μου όπως ένα παιδί μιλάει στον πατέρα του, όπως μιλάει 

κανείς με εμπιστοσύνη σε έναν φίλο". 

32 Είμαι ο Θείος Δάσκαλος που έχει έρθει κατά καιρούς για να σας δώσει τις οδηγίες Του. Όταν 

αδειάζετε ένα πολύ πικρό ποτήρι, δεν είναι επειδή σας τιμωρώ, αλλά επειδή πρέπει να εξαγνιστείτε για να 

Με φτάσετε. 

33 Σας περιμένω. Αλλά για να μην σκοντάψετε στην επιστροφή σας σε αυτό το μονοπάτι, πρέπει να 

σας βοηθήσω, και αυτό το κάνω στέλνοντάς σας το φως Μου, που είναι αποκάλυψη, έμπνευση και 

ενθάρρυνση. 

34 Τώρα εισέρχεστε σε ένα νέο στάδιο της ζωής σας- ο δρόμος είναι στρωμένος. Σηκώστε το σταυρό 

σας και ακολουθήστε Με. Δεν σας λέω ότι δεν υπάρχουν δοκιμασίες σε αυτό το μονοπάτι, αλλά κάθε 

φορά που θα διασχίζετε ένα δύσκολο κομμάτι του δρόμου ή θα αδειάζετε ένα ποτήρι πόνου, θα ακούτε 

μια φωνή να σας ενθαρρύνει και να σας συμβουλεύει, η αγάπη μου θα είναι μαζί σας, θα σας βοηθάει και 

θα σας σηκώνει, και θα νιώθετε το απαλό χάδι του θεραπευτικού μου βάλσαμου. 

35 Αύριο, όταν αυτή η φωνή δεν θα ακούγεται πλέον από τα χείλη των φορέων της φωνής μου, θα 

κρατήσετε το νόημά της στη μνήμη σας και θα συνεχίσει να σας ενθαρρύνει και να σας καθοδηγεί. Θα 

προσεύχεστε όπως σας δίδαξα και θα λαμβάνετε την έμπνευσή μου από πνεύμα σε πνεύμα. Όπου κι αν 

συγκεντρωθείτε για να μελετήσετε τον Λόγο μου, μέσω της ένωσης των σκέψεών σας θα σχηματίσετε 

έναν ναό γεμάτο φως και αρμονία. 

Με αυτό θα καταλάβετε ότι αυτοί οι χώροι συνάντησης όπου έχετε συγκεντρωθεί για να ακούσετε το 

Λόγο Μου δεν είναι ο ναός των Κυρίων, αν και σας λέω και αυτό, ότι αν θέλετε να συνεχίσετε να τους 

αφιερώνετε για τις συναντήσεις σας, μπορείτε να το κάνετε. 

Εδώ, όπου είστε όλοι ενωμένοι, θα δώσετε ο ένας στον άλλον δύναμη, φως, πίστη, θάρρος και 

ζεστασιά, και όταν έχετε μάθει το μάθημά μου, θα έρθετε μαζί για να προσευχηθείτε και να σκεφτείτε το 

σπίτι σας, το οποίο είναι ένα άλλο κατάλληλο μέρος για να επικοινωνήσετε με τον Δάσκαλό σας. 

Αν τα χωράφια και τα λιβάδια σας προσκαλούν να απομακρυνθείτε από το θόρυβο της πόλης, θα 

βρείτε εκεί επίσης ένα κατάλληλο μέρος για την αφοσίωσή σας και θα νιώσετε την παρουσία μου μέσα 

σας. Αλλά παραμείνετε πνευματικά ενωμένοι και να ζείτε πάντα σε αρμονία με το νόμο μου. 

36 Σιγά-σιγά θα συνηθίσετε την αδελφότητα και την ένωσή σας, και ανάμεσά σας η πνευματική 

οικογένεια που θέλω να δημιουργήσετε θα δυναμώσει. 

37 Σας λέω ειλικρινά, μόλις επιτύχετε αυτή την καλή αρμονία μεταξύ σας, θα δώσετε το καλό 

παράδειγμα στην ανθρωπότητα. Θυμηθείτε ότι κανένα φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη θέλησή 

Μου, όλα εκτυλίσσονται όπως τα επιτρέπω, όλα καθορίζονται από Εμένα. 

38 Ντυθείτε με ευθυκρισία και πίστη, και όταν βρεθείτε αντιμέτωποι με πειρασμούς στο δρόμο σας, 

προσευχηθείτε και μην ταράζεστε, γιατί στην προσευχή θα βρείτε τα απαραίτητα όπλα για να πολεμήσετε 

και να νικήσετε. 

39 Περπατήστε το μονοπάτι βήμα-βήμα, χωρίς βιασύνη, γιατί αλλιώς κινδυνεύετε να σκοντάψετε ή 

να πέσετε σε μια άβυσσο. Μάθετε πραγματικά το μονοπάτι, ώστε αργότερα να μπορείτε να το διδάξετε 

στους συνανθρώπους σας. 
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40 Δεν πρέπει να ικανοποιείστε με τα πρώτα σας έργα, νομίζοντας ότι έχετε αποκτήσει επαρκή αξία 

για την τελείωση της ψυχής σας. Αλλά για να μαθαίνετε καθημερινά νέα μαθήματα και να ανακαλύπτετε 

μεγαλύτερες αποκαλύψεις, αφιερώστε πάντα λίγο χρόνο στη μελέτη του Έργου μου. 

41 Ο περίεργος μαθητής θα ακούει πάντα την απάντηση στις ερωτήσεις του και θα ακούει πάντα τις 

πατρικές μου συμβουλές σε στιγμές δοκιμασίας. 

42 Ο προχωρημένος μαθητής θα είναι πηγή αγάπης για τους συνανθρώπους του, θα αισθάνεται 

πραγματικά ότι προικίστηκε από τον Πατέρα του με μια κληρονομιά και θα αναγνωρίζει την ώρα να 

ξεκινήσει να φέρει εις πέρας τη μεγάλη πνευματική αποστολή του ανάμεσα στους ανθρώπους. 

43 Σε κάθε "εργάτη" ανατίθεται ένας αριθμός ψυχών στις οποίες πρέπει να δώσει φως, παρηγοριά και 

ειρήνη. Αυτό το πλήθος δεν θα σας κατακλύσει ποτέ, γιατί θα το συναντήσετε σιγά-σιγά, απλωμένο σε 

όλη σας τη ζωή. 

44 Σήμερα η διδασκαλία μου συνίσταται σε πατρικές συμβουλές και υποδείξεις. Είναι απλό, αλλά αν 

το διεισδύσετε πνευματικά, θα ανακαλύψετε τη σοβαρότητα εκείνου του κηρύγματος που κήρυξα στα 

μεγάλα πλήθη της Δεύτερης Εποχής στο βουνό. 

45 Από το πνευματικό σύννεφο σας στέλνω την ακτίνα του πνεύματός μου που ρέει πάνω στην 

ύπαρξή σας και σας επιτρέπει να ακούσετε το λόγο μου. 

46 Σας έφερα μια υψηλή διδασκαλία, όπως αυτή που σας αποκάλυψα τότε - μια διδασκαλία που είναι 

πάνω από κάθε γνώση του κόσμου, το μόνο φως που μπορεί να σας οδηγήσει στην αληθινή ζωή. 

47 Η διδασκαλία μου καθοδηγεί τους ανθρώπους να ζουν μια υψηλή, ευγενική και αγνή ζωή στη γη. 

Προετοιμάζει επίσης την ψυχή, έτσι ώστε μόλις εισέλθει στο σπίτι της στο υπερπέραν, να μπορέσει να 

δημιουργήσει ένα έργο που θα την φέρει πιο κοντά στην τελειότητα. 

48 Αποκτήστε ήδη αξίες για τη μελλοντική σας ζωή. 

49 Κάποιοι υποφέρουν επειδή βλέπουν τις μεγάλες δοκιμασίες στην ανθρωπότητα και αισθάνονται 

ανίκανοι να ανακουφίσουν τους μικρότερους από τα βάσανά τους. Ελάτε στον Κύριο και θα σας διδάξω 

πώς να παρηγορείτε, πώς να δίνετε ειρήνη και πώς να θεραπεύετε. 

50 Μόλις σπείρετε το μονοπάτι σας με φιλανθρωπία, θα σας φανεί ότι το έργο σας είναι πολύ 

ασήμαντο σε σύγκριση με όλα τα βάσανα και τις τραγωδίες της ανθρωπότητας. Ωστόσο, σας λέω ότι το 

φαινομενικά ασήμαντο έργο σας θα μειώσει τον πόνο που βαραίνει την ανθρωπότητα και ταυτόχρονα θα 

μειώσει τις δυνάμεις του πολέμου. 

51 Θα εργάζεστε σιωπηλά ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά θα έρθει η στιγμή που αυτή η σιωπή θα 

σταματήσει και τα καλά νέα θα ηχήσουν σε όλο τον κόσμο. 

52 Οι απόστολοι του πνευματισμού δεν θα μείνουν μόνοι τους. Στον κόσμο θα συμβούν γεγονότα 

που θα ευνοήσουν την εκδίπλωση αυτής της διδασκαλίας. 

53 Τα πάντα προετοιμάζονται με τελειότητα. Σας έχω ενημερώσει για το σχέδιό Μου. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να μελετήσετε διεξοδικά το Λόγο Μου, ώστε να μην αντιφάσκετε με όσα έχω προβλέψει. 

54 Οι δοκιμασίες της ζωής και ο λόγος μου σας προετοιμάζουν. Κάποιοι σταμάτησαν εκεί που η 

δοκιμασία τους αιφνιδίασε, επειδή δεν εφάρμοσαν τη διδασκαλία μου για να νικήσουν. Άλλοι, ωστόσο, 

ζουν μέσα από τις δοκιμασίες με ειρήνη, επειδή δεν ξεχνούν ποτέ αυτά που άκουσαν από τον Δάσκαλο. 

Μην ξεχνάτε ότι οι δοκιμασίες δίνουν δύναμη και επιμονή στην ψυχή και ότι αύριο στην πορεία σας θα 

συναντήσετε πολλούς ηττημένους που χρειάζονται το λόγο του φωτός και τη μαρτυρία εκείνων που 

ήξεραν να νικούν. 

55 Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας, σας λέει ο Δάσκαλος, γιατί η πνευματοποίηση θα σας βοηθήσει 

να ανυψωθείτε πάνω από τις αντιξοότητες και θα διευκολύνει τις φυσικές σας ανάγκες. 

56 Μάθετε να προσεύχεστε, γιατί με την προσευχή μπορείτε επίσης να κάνετε πολύ καλό, όπως 

μπορείτε επίσης να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ενάντια στην προδοσία. Η προσευχή είναι ασπίδα και 

όπλο- αν έχετε εχθρούς, αμυνθείτε με την προσευχή. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το όπλο δεν πρέπει να 

τραυματίσει ή να βλάψει κανέναν, επειδή ο μόνος σκοπός του είναι να φέρει φως στο σκοτάδι. 

57 Θα ενεργείτε με αγνό τρόπο, χωρίς ποτέ να προσθέτετε στη διδασκαλία μου οποιαδήποτε από τις 

ακάθαρτες πράξεις λατρείας που υπάρχουν στη γη. 

58 Αυτή είναι η διδακτική μου λέξη. Έχετε έρθει εδώ με καρδιές ανοιχτές στις διδασκαλίες Μου, και 

έτσι έπρεπε να χυθώ στο φως ανάμεσά σας. 

59 Σας έδωσα το βάλσαμό μου και την ειρήνη μου σε κάθε λόγο που είπα, αγαπημένοι μου άνθρωποι. 
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60 Η ψυχή σας έχει αναστηθεί και είναι έτοιμη να ακούσει τη φωνή Μου. Το βλέπω να 

μεταμορφώνεται σε ένα αληθινό ιερό, όπου επιτρέπω να διεισδύσει ο ήχος του Λόγου Μου, που είναι το 

φως του "Λόγου", ώστε, νιώθοντας την ανάσα του Πατέρα σας κοντά σας, να έχετε την απαραίτητη 

δύναμη για να φτάσετε στον στόχο του ταξιδιού. 

61 Έχοντας πλήρη επίγνωση των καιρών που ζείτε, ξεκινήσατε να Με ακολουθήσετε, και αυτό γιατί 

η πνευματική σας ψυχή ξέρει τι ήρθε στη γη για να κάνει. Έτσι θα είστε σε θέση να ακολουθήσετε το 

μονοπάτι της πνευματικής διδασκαλίας με σταθερό βήμα, έτσι θα είστε σύντομα σε θέση να Μου 

προσφέρετε τη λατρεία που περιμένω από καιρό από την ανθρωπότητα. 

62 Σκοπός μου ήταν ο χρόνος της εκδήλωσής μου να είναι μακρύς, ώστε να ενισχύσετε τη γνώση και 

την πίστη σας και να μην πείτε μετά: "Η παρουσία του Διδασκάλου ανάμεσά μας ήταν τόσο σύντομη που 

δεν είχαμε αρκετό χρόνο να πειστούμε για την αλήθεια Του. 

63 Η διδασκαλία μου, γεμάτη πνευματικότητα, θα βλαστήσει στην καρδιά αυτού του λαού, ώστε στο 

μέλλον να δώσει τους καρπούς της αλήθειας και της ζωής. Ο Λόγος Μου θα εξαπλωθεί σε όλη τη γη και 

δεν θα αφήσει κανένα μέρος όπου δεν θα εξαγνίσει, δεν θα φωτίσει και δεν θα κρίνει. 

64 Τότε οι λαοί θα αρχίσουν να αφυπνίζονται προς την Πνευματική Ζωή, την αληθινή και αιώνια, και 

θα καταργήσουν το εξωτερικό και υλιστικό μέρος των διαφόρων μορφών λατρείας τους, προκειμένου να 

περιοριστούν στην στροφή προς την ουσία του Νόμου μου. 

65 Η ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσει τη δύναμη που δίνει η πνευματικότητα και θα στρέψει το 

βλέμμα της μακριά από όλα όσα την κρατούσαν πίσω για τόσους αιώνες. 

66 Τι ωφελεί το σύμβολο του χριστιανισμού, δηλαδή ο σταυρός, που υπάρχει εκατομμύρια φορές στη 

γη, αν οι άνθρωποι δεν έχουν καλή θέληση και δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον; 

67 Το εξωτερικό δεν έχει πια δύναμη πάνω στους ανθρώπους, δεν υπάρχει πια σεβασμός, ούτε 

ευπιστία, ούτε λύπη για το ότι πλήγωσες. Γι' αυτό σας λέω ότι τα σύμβολα και οι μορφές λατρείας θα 

εξαφανιστούν, γιατί ο καιρός τους έχει τελειώσει και θα είναι η εσωτερική λατρεία που θα μεταφέρει τον 

άνθρωπο στο φως, θα τον ανυψώσει και θα τον οδηγήσει σε Μένα. 

68 Στο αγνότερο της ύπαρξής του, στο πνεύμα, θα γράψω τον νόμο Μου αυτή τη στιγμή, θα κάνω τη 

φωνή Μου να ακουστεί, θα ανεγείρω τον ναό Μου- γιατί ό,τι δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, ό,τι δεν 

υπάρχει στην ψυχή του, είναι σαν να μην υπάρχει. 

Είτε χτίζετε τεράστιες υλικές εκκλησίες προς τιμήν Μου, είτε Μου προσφέρετε γιορτές και τελετές 

γεμάτες λαμπρότητα - αυτή η προσφορά δεν θα Με φτάσει, επειδή δεν είναι πνευματική. Κάθε εξωτερική 

λατρεία φέρει πάντα ματαιοδοξία και επίδειξη- η μυστική προσφορά, από την άλλη πλευρά -αυτή που ο 

κόσμος δεν βλέπει και που Μου προσφέρετε από πνεύμα σε πνεύμα- Με φτάνει λόγω της σεμνότητάς της, 

της ειλικρίνειάς της, της ειλικρίνειάς της, της ειλικρίνειάς της, με μια λέξη: επειδή πηγάζει από το πνεύμα. 

Θυμηθείτε εκείνη την παραβολή Μου που σας δόθηκε στη "Δεύτερη Εποχή", γνωστή ως η παραβολή 

του Φαρισαίου και του Τελώνη, και θα συνειδητοποιήσετε ότι η διδασκαλία Μου είναι η ίδια ανά τους 

αιώνες. 

69 Δεν θα σας καταδίκαζα αν αφήνατε να εξαφανιστεί και ο τελευταίος σταυρός από την ίδια τη γη, 

με τον οποίο συμβολίζετε τη χριστιανική σας πίστη, και αντικαθιστούσατε αυτό το σύμβολο με την 

αληθινή αγάπη ο ένας για τον άλλον ως αντιστάθμισμα- γιατί τότε η πίστη σας και η εξωτερική λατρεία 

σας προς τον Θεό θα γινόταν λατρεία και πίστη του πνεύματος, που αντιστοιχεί σε αυτό που περιμένω από 

εσάς. Αν η λατρεία σας και τα σύμβολά σας είχαν τουλάχιστον τη δύναμη να αποτρέψουν τους πολέμους 

σας, να σας αποτρέψουν από το να βυθιστείτε στην κακία, να σας κρατήσουν σε ειρήνη. Αλλά δείτε πώς 

προσπερνάτε όλα όσα είναι ιερά σύμφωνα με τα λόγια σας- δείτε πώς καταπατάτε ό,τι νομίζατε ότι ήταν 

θεϊκό. 

70 Σας το ξαναλέω: Θα ήταν καλύτερα για σας αν δεν είχατε ούτε μια εκκλησία, ούτε έναν βωμό, 

ούτε ένα σύμβολο ή μια εικόνα στο πρόσωπο της γης, αλλά αν ξέρατε πώς να προσεύχεστε με το πνεύμα 

και να αγαπάτε τον Πατέρα σας και να πιστεύετε σ' Αυτόν χωρίς την ανάγκη για υποκατάστατα, και αν 

αγαπούσατε τον εαυτό σας όπως σας έχω διδάξει στη Διδασκαλία Μου. Τότε θα σωθείτε, θα περπατήσετε 

στο μονοπάτι που σημαδεύτηκε από τις κηλίδες του αίματός Μου - κηλίδες με τις οποίες σφράγισα την 

αλήθεια των διδασκαλιών Μου. 

71 Μόνο όταν αυτή η ανθρωπότητα εγκαταλείψει την ειδωλολατρία και τον φανατισμό της θα δει "το 

νέο μάννα" να κατεβαίνει. Όχι πια αυτό που έθρεψε τους ανθρώπους στη μοναξιά της ερήμου, αλλά αυτό 
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που κατεβαίνει στην ψυχή σας τις ημέρες των δοκιμασιών. Αυτό θα είναι το αληθινό ψωμί του ουρανού - 

αυτό που οι άνθρωποι λαμβάνουν από πνεύμα σε πνεύμα. 

72 Το μάννα της Πρώτης Εποχής ήταν μόνο ένα σύμβολο αυτού που θα ήταν ο πνευματικός μου 

διάλογος με τους ανθρώπους στους έσχατους καιρούς, όταν η ψυχή τους θα λάμβανε την πνευματική 

τροφή απευθείας από τη Θεότητα. 

73 Πολύ μεγάλη είναι η ευθύνη που έχει αυτός ο λαός απέναντι στην ανθρωπότητα. Πρέπει να 

αποτελεί παράδειγμα αληθινής πνευματικότητας, πρέπει να δείχνει το δρόμο της εσωτερικής 

θρησκευτικής πρακτικής, της ευάρεστης προσφοράς, της τιμής που αξίζει στο Θεό. Ανοίξτε την καρδιά 

σας και ακούστε εκεί τη φωνή της συνείδησης, ώστε να μπορέσετε να κρίνετε τη συμπεριφορά σας και να 

μάθετε αν ερμηνεύετε πιστά τις διδασκαλίες μου ή αν κι εσείς παρερμηνεύετε το νόημα της διδασκαλίας 

μου. 

74 Μην απαιτείτε να φτάσετε στην κορυφή της πνευματοποίησης μέσα σε μία μόνο ημέρα. 

Προχωρήστε προς το στόχο με μετρημένο, ήρεμο και σταθερό βήμα, και δεν θα σκοντάψετε ποτέ, ούτε θα 

έχετε λόγο να μετανοήσετε ή να φοβηθείτε γι' αυτό που κάνατε. Φροντίστε κάθε βήμα να γίνεται με 

πλήρη συνείδηση, και σύντομα θα δείτε τους καρπούς της δουλειάς σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 281  
1 Αγαπητοί μαθητές: Αν και υπάρχουν πολλές θρησκείες, ο Νόμος είναι ένας και η Διδασκαλία μου 

είναι μία. 

2 Η διδασκαλία μου είναι η διδασκαλία του Πνεύματος, η οποία διδάσκει τους ανθρώπους να 

καλλιεργούν την αγάπη. Αλλά τι έχει κάνει η ανθρωπότητα, που αυτοαποκαλείται χριστιανική, με τη 

διδασκαλία μου; Έχει φτιάξει από αυτό πλάσματα της μορφής, τελετές, προσευχές των χειλιών, και πίσω 

από αυτά κρύβει την υποκρισία της. 

3 Σας λέω ότι η μόνη αλήθεια είναι η αγάπη και ότι αν, παρόλο που υμνείτε και δοξάζετε το όνομά 

μου με λόγια και τραγούδια, δεν κάνετε έργα αγάπης, δεν θα είστε στο μονοπάτι της αλήθειας. 

4 Η αλήθεια είναι η Θεία Αγάπη που αποκαλύπτεται στο σύμπαν. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια 

δεν γνωρίζει τον Θεό. 

5 Τι λάθος κάνουν οι άνθρωποι όταν πιστεύουν στον Θεό μέσω λειτουργιών και τελετών! 

6 Ο Θεός δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι, αυτό που ο άνθρωπος δημιούργησε στη γη. 

7 Ο Θεός δεν έχει όρια, είναι ουσία και παντοδυναμία. Για να Τον γνωρίσουμε και να Τον 

αισθανθούμε, είναι απαραίτητο να γίνουμε ένα μαζί Του κάνοντας το καλό, αγαπώντας ο ένας τον άλλον 

και όντας δίκαιοι. 

8 Όταν σας μιλάω έτσι, δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι οι λαοί αυτής της εποχής, με τον υλιστικό 

πολιτισμό τους, μπορούν να κατανοήσουν και να δεχτούν μια διδασκαλία αγάπης. Αλλά σας λέω ότι η 

διδασκαλία Μου είναι ο σπόρος που χρειάζεται ο κόσμος, ότι είναι το νερό που λαχταράει για να 

ξεδιψάσει. 

9 Αυτή η πείνα και η δίψα που έχουν οι άνθρωποι προέρχεται από την ανάγκη τους για αγάπη και 

ειλικρίνεια στη ζωή τους. Αυτή η πνευματική και ηθική δυστυχία είναι το αποτέλεσμα των πολέμων τους, 

των αλλοτριώσεων και των φιλόδοξων γήινων φιλοδοξιών τους. 

10 Για λίγο καιρό, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται τελικά κουρασμένοι από τον πόλεμο, κουρασμένοι 

από την καταστροφή και πικραμένοι από τόσα δεινά, προσπαθούν να αναζητήσουν το σωτήριο μονοπάτι 

που σας δείχνω. Αλλά παρόλο που προσπαθούν για διαφορετικές μορφές ερμηνείας της διδασκαλίας Μου, 

σε όλες αυτές πέφτουν ξανά σε δεισιδαιμονικές τελετές, σε άχρηστες λατρείες και εξωτερικές μορφές 

λατρείας Μου. 

11 Η κραυγή για ελευθερία δεν θα μπορούσε να αναδυθεί σε κάθε ψυχή επειδή η ομίχλη που την 

περιβάλλει είναι πολύ πυκνή. Αλλά το φως μου είναι ισχυρό και θα διαπεράσει το σκοτάδι διεισδύοντας 

στο πιο ευαίσθητο σημείο της ανθρώπινης καρδιάς. 

12 Τι είδους θα είναι αυτό το φως; Είναι ο νέος μου Λόγος, η Διδασκαλία μου με τις νέες 

αποκαλύψεις της, που διδάσκει στους ανθρώπους τον αληθινό τρόπο λατρείας του Θεού. Ταυτόχρονα, 

τους δείχνει τη διαδικασία για να βρουν το κρυστάλλινο νερό που θα ξεδιψάσει τη δίψα της ψυχής τους. 

13 Θα εμφυσήσω σε όλους τον αληθινό τρόπο λατρείας του Θεού και επίσης τον σωστό τρόπο ζωής 

σύμφωνα με τον Θείο Νόμο, η εκπλήρωση του οποίου είναι το μόνο πράγμα που ο Κύριος θα καταλογίσει 

στον καθένα από εσάς. 

14 Τέλος, θα αναγνωρίσετε το περιεχόμενο ή το νόημα του λόγου μου, ω άνθρωποι. Τότε θα 

ανακαλύψετε ότι η διδασκαλία μου δεν είναι μόνο η θεϊκή φωνή που μιλάει στους ανθρώπους, αλλά και η 

έκφραση όλων των πνευμάτων. 

15 Ο λόγος μου είναι η φωνή που ενθαρρύνει, είναι η κραυγή για ελευθερία, είναι η σωτήρια άγκυρα. 

16 Η διδασκαλία μου είναι απαλλαγμένη από κάθε τελετουργία. Αν δεν ήταν έτσι, θα έχανε την ουσία 

της. 

17 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σας φέρνω καθαρή και τέλεια διδασκαλία, γι' αυτό και σας 

λέω ότι στο τέλος της εργασίας της ημέρας σας θα σας πιστωθεί μόνο ό,τι έχετε κάνει στη ζωή με αληθινή 

αγάπη, γιατί αυτό θα αποδείξει ότι έχετε αναγνωρίσει την αλήθεια. 

18 Ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ χωρίς τις αποκαλύψεις μου, που είναι το φως του Πνεύματος, αλλά 

φοβήθηκε να τις κατανοήσει. Τώρα σας ρωτώ: Τι μπορείτε να γνωρίζετε για την αλήθεια και για το 

αιώνιο, αν αποφεύγετε πεισματικά το πνευματικό; 

19 Σκεφτείτε την υλιστική ερμηνεία που δώσατε στις αποκαλύψεις μου για τον πρώτο και τον 

δεύτερο "καιρό", παρόλο που μιλούν μόνο για το Θείο και το πνευματικό. Δείτε πώς συγχέετε την υλική 
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φύση με την πνευματική, με πόση έλλειψη σεβασμού μετατρέπετε το βαθύ σε επιφανειακό και το υψηλό 

σε χαμηλό. Αλλά γιατί το κάνατε αυτό; Επειδή στην επιθυμία σας να κάνετε κάτι στο έργο του Θεού, 

αναζητάτε έναν τρόπο να προσαρμόσετε τη διδασκαλία μου στη γήινη ζωή σας, στις ανθρώπινες ανέσεις 

σας, οι οποίες σας είναι πολύ αγαπητές. 

20 Αναλογιστείτε όλα όσα σας είπα, μαθητές, ώστε όταν λέτε ότι είστε πνευματικοί, να είναι επειδή 

ζείτε πραγματικά αυτό που κηρύττουν τα χείλη σας. 

21 Πόσο εύκολο είναι να πεις: "Είμαι πνευματιστής", αλλά πόσο δύσκολο είναι να είσαι 

πνευματιστής στην πραγματικότητα. 

22 Πόσοι είναι εκείνοι που ακούνε τον λόγο μου, που έχουν γίνει μεγάλοι ερμηνευτές του, και όμως 

δεν είναι οι καλύτεροι μαθητές της διδασκαλίας μου, δεν εκπληρώνουν τη θεία εντολή που σας λέει: 

"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

23 Από την άλλη πλευρά, δείτε πόσο εύκολα μεταμορφώνεται αυτός που εφαρμόζει έστω και ένα 

άτομο της διδασκαλίας μου στην πράξη. Θέλετε ένα παράδειγμα για αυτό; 

Υπήρχε κάποιος που Μου έλεγε σε όλη του τη ζωή ότι Με αγαπούσε μέσα από προσευχές - προσευχές 

που διατύπωναν άλλοι, τις οποίες δεν καταλάβαινε καν, επειδή αποτελούνταν από λέξεις των οποίων το 

νόημα δεν γνώριζε. Σύντομα, όμως, κατάλαβε τον αληθινό τρόπο προσευχής και, παραμερίζοντας τις 

παλιές του συνήθειες, συγκεντρώθηκε στο εσωτερικό της ψυχής του, έστειλε τις σκέψεις του στον Θεό και 

για πρώτη φορά ένιωσε την παρουσία Του. 

Δεν ήξερε τι να πει στον αφέντη του, το στήθος του άρχισε να κλαίει και τα μάτια του να χύνουν δάκρυα. 

Μόνο μια πρόταση σχηματίστηκε στο μυαλό του: "Πατέρα μου, τι μπορώ να σου πω όταν δεν ξέρω πώς 

να σου μιλήσω; Αλλά αυτά τα δάκρυα, αυτοί οι λυγμοί, αυτή η εσωτερική χαρά, ακόμη και η σύγχυσή 

του, μίλησαν στον Πατέρα σε μια τόσο όμορφη γλώσσα που δεν θα βρείτε ποτέ στις ανθρώπινες γλώσσες 

σας ούτε στα βιβλία σας. 

24 Αυτό το τραύλισμα του ανθρώπου που αρχίζει να προσεύχεται πνευματικά με τον Κύριό του 

μοιάζει με τα πρώτα λόγια των βρεφών, τα οποία είναι χαρά και ευχαρίστηση για τους γονείς τους, επειδή 

ακούνε τις πρώτες εκφράσεις ενός όντος που αρχίζει να ανατέλλει στη ζωή. 

25 Δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να δώσουν την αληθινή και σωστή ερμηνεία στις 

αποκαλύψεις που τους δόθηκαν από τους πρώτους χρόνους, έρχομαι σήμερα εν πνεύματι για να τους 

δώσω μια σαφή έκθεση και μια σωστή ερμηνεία όλων όσων τους έχω διδάξει. 

26 Στην εποχή μας, αναγνωρίζετε τις ικανότητες της ψυχής του πνεύματος και του σώματος χωρίς να 

τις συγχέετε. 

27 Το πνεύμα, ο νους και τα συναισθήματα θα βρουν την αληθινή αρμονία όταν η διδασκαλία μου, 

ως το φως μιας νέας ημέρας, ξυπνήσει επιτέλους αυτή την κοιμισμένη ανθρωπότητα. 

28 Μου ζητάτε να σας βοηθήσω να επιτύχετε την ένωση και την ειρήνη στις καρδιές σας σήμερα, να 

αποδειχθείτε ενώπιον Μου ως ένα ον που έχει επίγνωση της διαδικασίας που παρακολουθεί όταν ακούει 

τις οδηγίες Μου μέσω του νου ενός φορέα φωνής. Και δέχομαι τις ψυχές σας. Όλα όσα Μου προσφέρετε 

στις προσευχές σας και στις πράξεις σας, αγνά και απλά, τα δέχομαι ως δίκαιο φόρο τιμής των παιδιών 

προς τον Επουράνιο Πατέρα τους. 

29 Το πιο επείγον αίτημα που Μου απευθύνετε είναι να υπάρξει ειρήνη στη γη - να επιστρέψει στους 

ανθρώπους η πατριαρχική ζωή των προηγούμενων εποχών. Αλλά σας λέω ότι αυτή η ειρήνη δεν θα 

επιστρέψει μέχρι εσείς, οι νέοι μου μαθητές, να βάλετε τα θεμέλια ενός νέου κόσμου, για τον οποίο σας 

προετοιμάζω. 

30 Μόλις δείτε έναν αδελφό στον καθένα από τους γείτονές σας, μόλις αφήσετε τις διαφορές 

ανάμεσα σε εσάς και τους άλλους να εξαφανιστούν και Με αγαπήσετε μέσα τους, θα δείτε την αυγή μιας 

νέας εποχής και η ζωή θα είναι χαρούμενη και εύκολη για τον άνθρωπο και Εγώ θα αναγνωριστώ ως 

Πατέρας. 

31 Ο Λόγος Μου αυτή τη φορά είναι ο ίδιος με αυτόν που σας έδωσα στον Ιησού. Είναι η ίδια 

κρυστάλλινη πλημμύρα που κατέκλυσε την ψυχή σας όταν Με ακολουθήσατε μέσα από τα εδάφη της 

Παλαιστίνης. Το νόημά της είναι γνωστό σε εσάς, δεν θα μπορέσετε ποτέ να μπερδέψετε τη "γεύση" της, 

επειδή αποτύπωσε τη θεϊκή σφραγίδα της στην ψυχή σας. 
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Αλλά σήμερα, όταν κατέβηκα για να γίνω γνωστός μέσω αυτών των ανδρών και γυναικών και ακούτε 

τον λόγο που βγαίνει από τα χείλη τους, αναγνωρίζετε ότι προέρχεται από Μένα και Με ρωτάτε γιατί δεν 

επέλεξα άλλη μορφή για να αφήσω το μήνυμά Μου να φτάσει στην ανθρωπότητα. 

32 Μου λέτε ότι δεν υπάρχουν ανάμεσά σας άνθρωποι με ιδιαίτερη αρετή που να είναι ικανοί να Με 

υπηρετήσουν. Δεν υπάρχει ούτε ο Μωυσής, ούτε οι προφήτες της Πρώτης Εποχής, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο 

Ιωάννης. Αλλά αληθινά σας λέω, σε όλες τις εποχές έχω στείλει ενάρετες ψυχές, και ανάμεσά τους αυτές 

που Με υπηρέτησαν με ταπεινότητα. Αγαπήστε τους και παρηγορήστε τους, γιατί το φορτίο τους είναι 

πολύ μεγάλο. 

Έχω φυλάξει το μυαλό και την καρδιά τους σαν καθαρή πηγή, και συχνά ο πόνος ήταν το καλύτερο 

μέσο για τον εξαγνισμό τους. Οι ζωές τους είναι παρόμοιες με εκείνες των απεσταλμένων μου άλλων 

εποχών. Σας ευλογώ. Μακάριοι όσοι Με ακολούθησαν με αυτόν τον τρόπο και ένιωσαν το πλήρες νόημα 

της αποστολής που τους έδωσα! 

33 Σας προσκαλώ να εισέλθετε στη Βασιλεία Μου. Καλώ όλους τους λαούς της γης χωρίς καμιά 

προτίμηση, αλλά ξέρω ότι δεν θα Με ακούσουν όλοι. Η ανθρωπότητα έχει σβήσει το λυχνάρι της και 

βαδίζει στο σκοτάδι. Όπου όμως το λάθος γίνεται αισθητό, ένας φωτισμένος από Μένα θα εμφανιστεί για 

να σκορπίσει φως στο περιβάλλον του - ένας πνευματικός φύλακας που παρακολουθεί και περιμένει το 

σημάδι Μου για να ηχήσει το σήμα συναγερμού που αφυπνίζει και ταρακουνάει. 

Αφήστε την αγάπη αυτών των αγγελιοφόρων να γίνει καρποφόρος σπόρος στις καρδιές σας. Μην τους 

απορρίπτετε όταν εμφανίζονται μπροστά σας με εξωτερική φτώχεια. Ακούστε τους, γιατί έρχονται στο 

όνομά μου για να σας μεταδώσουν μια ικανότητα που δεν γνωρίζετε προς το παρόν. Θα σας διδάξουν την 

τέλεια προσευχή, θα σας απελευθερώσουν από τα δεσμά του υλισμού με τα οποία είστε δεμένοι, θα σας 

βοηθήσουν να αποκτήσετε την πνευματική ελευθερία που θα σας ανεβάσει κοντά Μου. 

34 Εσείς που Με ακούτε, περιμένετε με ανυπομονησία την εκπλήρωση όλων των λόγων Μου. 

Επιθυμείτε να δείτε αυτόν τον κόσμο να μεταμορφώνεται σε μαθητή Μου. Μου ζητάτε να είμαι μεταξύ 

εκείνων που έστειλα με δύσκολες αποστολές σε άλλες χώρες. Αλλά αληθινά σας λέω, πρέπει να 

προετοιμαστείτε εκ των προτέρων, διότι η μάχη που σας περιμένει θα είναι πολύ μεγάλη. 

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι αγγελιοφόροι για τους οποίους σας μιλάω ανάμεσά σας, δεν θα έχουν 

ακούσει όλοι το Λόγο Μου μέσω των φορέων φωνής. Πολλοί από αυτούς θα μιλήσουν από διαίσθηση, 

επειδή έχω προετοιμάσει τις ψυχές τους και τους έχω κατανείμει σοφά, ώστε να επιτρέψω στο φως Μου 

να φτάσει παντού. 

35 Πώς μπορείτε να πιστέψετε ότι ενώ έχω κατέβει σε σας, θα μπορούσα να παραμελήσω άλλα έθνη, 

ενώ είστε όλοι παιδιά Μου; Θέλετε να πιστεύετε ότι κάποιος είναι μακρινός ή έξω από Μένα, παρόλο που 

το Πνεύμα Μου είναι πανταχού παρόν και περιβάλλει και κατανοεί όλα τα δημιουργημένα πράγματα; Τα 

πάντα ζουν και τρέφονται από Μένα. Αυτός είναι ο λόγος που η Παγκόσμια Ακτίνα μου έχει κατέβει σε 

ολόκληρη τη γη και οι ψυχές έχουν δεχθεί την επιρροή μου σε αυτόν και σε άλλους κόσμους, επειδή έχω 

έρθει για να σώσω όλα τα πλάσματά μου. 

36 Δεν θέλω να σπαταλήσετε αυτόν τον χρόνο, ούτε θέλω να περάσετε μέσα από τον κόσμο χωρίς να 

αφήσετε ίχνος των βημάτων σας. Θέλω να γίνετε αληθινοί καλλιεργητές του σπόρου που σας 

εμπιστεύομαι και, όταν φύγετε από αυτόν τον κόσμο, να συνεχίσετε να εργάζεστε μέχρι να κάνετε τον 

σπόρο σας να ανθίσει στις ψυχές των συνανθρώπων σας. 

37 Δεν θέλω να σας δεσμεύσω στις οδηγίες Μου. Σας ενθαρρύνω μόνο με αγάπη, επειδή δεν θα 

δεχθώ καμία άλλη εκπλήρωση εντολών από αυτή που γεννιέται από την ψυχή σας που προετοιμάζεται με 

τις οδηγίες μου. Να είστε ελεύθεροι μέσα στους νόμους μου, αλλά να κάνετε την υπακοή συνήθεια. 

Εκπληρώστε τους δύο νόμους που διέπουν τον άνθρωπο, οι οποίοι στην ουσία είναι ένας, επειδή και οι 

δύο προέρχονται από Μένα. 

38 Προσευχηθείτε για όλους τους ανθρώπους, επιθυμήστε την αρμονία και την κατανόηση όλων για 

Μένα, και η προσευχή σας να υψωθεί σαν τραγούδι, σαν ένθερμος ύμνος, φωτίζοντας τις ψυχές και 

δείχνοντάς τους το μονοπάτι με το οποίο θα φτάσουν στο στόχο του πεπρωμένου τους. 

39 Παρασυρόμενοι από τη δύναμη του Λόγου Μου, έρχεστε σε αυτά τα μέρη, αγαπημένοι μου 

άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να έρχεστε σε αυτούς τους τόπους συνάντησης για να αναζητήσετε την 

παρουσία Μου σε αυτούς και για να μπορείτε να θέσετε τις ανησυχίες σας ενώπιόν Μου. Γιατί ξέρετε ότι 

είμαι πανταχού παρών, ότι είμαι παντού, ότι σας ακούω παντού. 
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40 Είναι ο λόγος μου για τον οποίο έρχεστε, είναι η θεία ουσία που χρησιμεύει ως τροφή για την 

ψυχή σας και την οποία αναζητάτε. 

41 Όλοι ξέρετε ότι σας έχω υποδείξει τον χρόνο που θα πάψω να σας μιλάω με αυτή τη μορφή, και γι' 

αυτό σπεύδετε να έρχεστε κάθε φορά που ο Λόγος Μου ακούγεται μέσω του φορέα της φωνής. Γιατί 

εσείς οι ίδιοι θέλετε να κρατήσετε στην ψυχή σας τις τελευταίες αποκαλύψεις που σας κάνω. 

42 Η εσωτερική γνώση της πνευματικής αποστολής που ήρθατε να εκπληρώσετε αφυπνίζεται 

σταδιακά μέσα σας, και η ευθύνη σας αρχίζει να σας απασχολεί, επειδή έχετε καταλάβει πόσο δύσκολο 

και σκληρό είναι να κηρύξετε το Νόμο μου με έργα, λόγια και σκέψεις. 

43 Σύντομα θα είσαι χωρίς το λόγο μου. Αλλά για να μη διστάσετε, πρέπει να εμπνευστείτε από το 

παράδειγμα των μαθητών μου της Δεύτερης Εποχής, οι οποίοι ενώθηκαν αφού ο Δάσκαλος έφυγε από 

κοντά τους. Μέσω της ένωσής τους έδωσαν ο ένας στον άλλον δύναμη, ενθάρρυνση, δύναμη και πίστη. 

44 Θα εξαρτηθεί από την αρμονία σας αν θα νιώσετε την παρουσία μου στις συναντήσεις σας και αν 

δεν θα χάσετε την ώρα της εκδήλωσής μου. 

45 Μέχρι τώρα ενδυναμώσατε τον εαυτό σας ακούγοντας, αύριο θα ενδυναμώσετε τον εαυτό σας 

ακόμη περισσότερο μελετώντας. Γιατί όταν διεισδύσετε στον πυρήνα των διδασκαλιών μου, θα 

εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε το νόημα κάθε διδασκαλίας μου. 

46 Ευλογώ ακόμη και τώρα εκείνους που ενώνονται και προετοιμάζονται γι' αυτή τη στιγμή για να 

κατανοήσουν τη διδασκαλία που σας φέρνω. Γιατί σε αυτή τη μελέτη οι μαθητές θα ανακαλύψουν την 

αληθινή ερμηνεία του Λόγου Μου. Και σας λέω ότι όπως ακριβώς ο Λόγος μου ακτινοβολεί φως, έτσι και 

η ερμηνεία σας θα φωτίσει το δρόμο του πλησίον σας. 

47 Οι καλοί ερμηνευτές αυτής της διδασκαλίας θα ξέρουν πώς να αφυπνίσουν τους συνανθρώπους 

τους που κοιμούνται μέσα στη ρουτίνα των τελετών τους, και θα τους πλησιάσουν και θα τους σώσουν 

από το να ναυαγήσουν κάτω από τη σύγχυση που οφείλεται στην έλλειψη προβληματισμού. 

Αργότερα, αυτός ο λαός θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και θα μαρτυρήσει αυτά που άκουσε, και 

ταυτόχρονα θα εξηγήσει με σαφή λόγια το Νόμο Μου και τη Διδασκαλία Μου - όχι μόνο αυτά που σας 

είπα τώρα, αλλά και όλα όσα σας αποκάλυψα κατά τη διάρκεια των αιώνων που ζήσατε. 

48 Μη φοβάστε να σας κοροϊδέψουν ή να σας απορρίψουν οι συνάνθρωποί σας. 

49 Σας διαβεβαιώνω ότι όταν αυτή η φυλή των πνευματιστών εμφανιστεί στην ανθρωπότητα, θα της 

έχω ήδη δώσει πολλές και πολύ μεγάλες πνευματικές εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις θα κάνουν 

πολλούς από εκείνους που Με περιμένουν πνευματικά να υποψιαστούν ότι έχω ήδη έρθει και μιλήσει. Δεν 

νομίζετε ότι όταν σας δουν να έρχεστε και ακούσουν τον λόγο σας, θα σας αναγνωρίσουν ως τους 

αγγελιοφόρους μου; 

50 Αληθινά σας λέω, ακόμη και οι θεολόγοι θα εξηγήσουν στον εαυτό τους τον λόγο για τόσα πολλά 

γεγονότα. 

51 Ο λαός μου θα απλωθεί στη γη σαν ένας μεγάλος στρατός. Το Πνεύμα Μου θα είναι επάνω στους 

ανθρώπους, ενθαρρύνοντάς τους στον αγώνα τους, έτσι ώστε ακόμη και τα τελευταία από τα λόγια Μου, 

που σας έδωσα σε αυτόν τον καιρό και σε προηγούμενους, να εκπληρωθούν. 

52 Γιατί κλαίτε όταν σκέφτεστε τις ημέρες που δεν θα ακούτε πλέον τον Λόγο Μου; Ανάπαυση, 

πλήθη, γιατί δεν θα σας αφήσω μόνους. 

53 Θυμάστε πώς, μετά την αναχώρησή Μου στη Δεύτερη Εποχή, άφησα τη Μαρία στους κόλπους 

των αποστόλων; 

54 Η στοργική σύμβουλος, η μητέρα, η παρηγοριά για τους θλιμμένους, παρέμεινε για κάποιο 

χρονικό διάστημα ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές. 

55 Όταν ο πόνος που είχαν υποστεί στον Γολγοθά, όταν είδαν τον εαυτό τους χωρίς τον Δάσκαλό 

τους, χωρίς τον Λόγο Του, έφυγε από τις καρδιές τους, κατάλαβαν την αποστολή που έπρεπε να 

εκπληρώσουν και άρχισαν να διαδίδουν τα Καλά Νέα στη γη. Ο Κύριος σήκωσε τη Μαρία από τη γη, 

έχοντας ήδη αφήσει την τρυφερή της ευγένεια ως παρακαταθήκη για την ανθρωπότητα. 

56 Εσείς, που είστε οι νέοι μαθητές μπροστά στη Θεία Καρέκλα, νομίζετε ότι μόλις "στερηθείτε" την 

εκδήλωσή Μου μέσω του στόματος ενός φορέα φωνής, θα σας αφήσω ήσυχους. Αλλά σας λέω: η Μαρία 

δεν έχει πεθάνει, η πνευματική σας Μητέρα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σας στη δοκιμασία, τις ημέρες 

που νομίζετε ότι είστε εγκαταλελειμμένοι και Με αισθάνεστε απόντα, αν και είμαι πιο κοντά σας από 
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ποτέ. Η μητρική της αγάπη θα σας βοηθήσει να νιώσετε δυνατοί και να καταλάβετε το αληθινό νόημα των 

διδασκαλιών που σας έθεσα ενώπιον σας με λόγια και πράξεις. 

57 Θα γίνετε στρατιώτες του Νόμου Μου και σπορείς της πνευματοποίησης. Αλλά ήδη σήμερα σας 

δηλώνω ότι ο πνευματισμός δεν θα έχει τη βάση του στη γη, ούτε εκπρόσωπο σε έναν άνθρωπο. Η 

κυριαρχία της δεν θα είναι από αυτόν τον κόσμο και ο μόνος οδηγός σας θα είναι η εν Χριστώ συνείδησή 

σας. 

58 Το διαισθητικό σας μάτι θα ξέρει πώς να ανακαλύψει τους νέους "εργάτες" ανάμεσα στα πλήθη. 

Αλλά δεν θα είναι τα χέρια σας που θα "χρίσουν" ή θα καθαγιάσουν. Γιατί ο μόνος που μπορεί να 

αναθέσει σε μια ψυχή δώρα, αποστολές ή αποστολές είμαι Εγώ - ο μόνος που γράφει το πεπρωμένο κάθε 

όντος. 

59 Σας τα λέω όλα αυτά για να σας αποτρέψω από το να πέσετε σε λάθη ή σε πράξεις και τελετές που 

δεν περιέχουν την αλήθεια. 

60 Θα είστε μόνο οι σπορείς μου, οι προφήτες μου, οι αγγελιοφόροι μου. Αλλά το μυστικό 

θησαυροφυλάκιο θα εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου σας. 

61 Είναι θέλημά μου να υπάρχει πλήρης αρμονία και αδελφοσύνη μεταξύ σας, ώστε να μην 

αναδύονται άρχοντες, ηγεμόνες ή τύραννοι σε έναν λαό στον οποίο τα πάντα πρέπει να είναι τάξη, αγάπη 

και πνευματισμός. 

62 Αν εκπληρώσετε την αποστολή σας με τον τρόπο που σας υποδεικνύω, το παράδειγμά σας θα 

αναγνωριστεί και η εξουσία σας θα πρέπει να κάνει παραβιάσεις για τον πνευματισμό. 

63 Καταλάβετε ότι πρέπει να είναι το φως της διδασκαλίας μου που αποκαλύπτει τη διαστροφή των 

ειδώλων, που κατεβάζει τον υπερόπτη ηγεμόνα και τον δεσποτικό άρχοντα από το βάθρο του, που 

καταστρέφει την πρόσκαιρη δύναμη της εξουσίας του υλισμού. 

64 Οι άνθρωποι που προετοιμάζω σήμερα για να κηρύξουν την πνευματική ζωή αύριο δεν θα είναι 

πλούσιοι, δεν θα έχουν θησαυρούς ούτε υλικά αγαθά. Διότι με τα έργα τους θα πρέπει να αποδείξουν στον 

κόσμο ότι η αλήθεια, η αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού δεν χρειάζεται να βασίζονται στη δύναμη του 

απατηλού πλούτου σας. 

65 Η αγάπη, η πίστη, η σταθερή θέληση θα είναι οι δυνάμεις που θα κάνουν γνωστό αυτό το έργο 

στην ανθρωπότητα. Πάρτε το παράδειγμα του Χριστού και των μαθητών Του, σκεφτείτε τις ζωές τους και 

τις διδασκαλίες που σας έδωσαν, και θα δείτε ότι σας λέω την αλήθεια. 

66 Το χέρι μου δεν άγγιξε ποτέ νόμισμα. Όταν, σε κάποια περίσταση, Μου έδειξαν σκόπιμα ένα από 

αυτά για να Μου ζητήσουν να εκφράσω την άποψή Μου για τα καθήκοντά Μου προς τον Αυτοκράτορα, 

κοίταξα μόνο αυτό το νόμισμα και χωρίς να το αγγίξω απάντησα σε αυτόν που Με ρώτησε: "Δώστε στον 

Θεό ό,τι είναι του Θεού και στον Αυτοκράτορα ό,τι είναι του Αυτοκράτορα". 

67 Αυτή είναι μια από τις τελευταίες Μου διδασκαλίες, αλλά όχι η τελευταία. Θα συνεχίσω να σας 

μιλάω για λίγο καιρό, και μετά σίγουρα δεν θα μιλάω πια μέσω του νου ενός ανθρώπινου όντος. 

68 Στη συνέχεια θα σας δώσω χρόνο για να σκεφτείτε, ώστε να μπορέσετε να σκεφτείτε μετά την 

αναχώρησή μου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διαίσθηση θα αρχίσει σταδιακά να αναβιώνει 

από πνεύμα σε πνεύμα με διάφορες μορφές. 

69 Όλα όσα δεν έχετε καταλάβει τώρα, θα τα καταλάβετε εκείνες τις ημέρες του πνευματικού 

στοχασμού, και ταυτόχρονα θα εκπλαγείτε από νέες αποκαλύψεις και προφητείες. 

70 Η έμπνευση του ενός θα επιβεβαιωθεί από την έμπνευση του άλλου, και έτσι δεν θα προκύψει 

καμία αμφιβολία στους μαθητές. 

71 Ο Roque Rojas και η Damiana Oviedo ήταν οι πρώτοι φορείς της φωνής μου για την πνευματική 

μου εκδήλωση εκείνη την εποχή. Ο άνδρας έλαβε στην κατανόησή του την ακτίνα του Ηλία, η παρθένα 

έλαβε το φως του Διδασκάλου. Με αυτό ήθελα να σας δείξω ότι στην αποστολική μου ιδιότητα η γυναίκα 

κάθεται στο τραπέζι μου εξίσου με τον άνδρα. Το πνεύμα και η ψυχή είναι το ίδιο και στα δύο. Γιατί να 

κάνω διάκριση μεταξύ των δύο σε αυτή την Τρίτη Εποχή, αφού είναι η Εποχή στην οποία αναζητώ τις 

πνευματικές ψυχές; 

72 Ο Roque Rojas και η Damiana Oviedo είναι οι πρωτοπόροι σας. Άκουσαν τη θεϊκή φωνή στη 

μέση της ερήμου και χωρίς να ρωτήσουν αν ήταν αλήθεια, πίστεψαν. Ο ένας άκουσε τη φωνή του 

προφήτη, ο άλλος ένιωσε το άγγιγμα του ελέους του Διδασκάλου. 
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73 Πόσα μυστικά σας έχω αποκαλύψει από τότε! Οι πρώτοι φορείς της φωνής πέθαναν, και 

εμφανίστηκαν άλλοι, και έτσι συνέβη διαδοχικά μέχρι σήμερα. Δεν ήταν όλοι αγνοί στην πρόθεσή τους. 

Κάποιοι αποτέλεσαν παράδειγμα ζήλου για την πίστη, αγάπης για την αλήθεια, αυταπάρνησης και θυσίας. 

Αλλά μερικοί ήταν ματαιόδοξοι, αγαπούσαν την κολακεία και την ανταμοιβή. 

74 Δίδαξα από την αρχή τα πλήθη των ακροατών να αναγνωρίζουν τον αληθινό καρπό, και σε εσάς 

τους σημερινούς σας λέω να μεταφέρετε την αλήθεια Μου ως τροφή στους συνανθρώπους σας, ενώ εσείς 

καίτε τα ίχνη στη φωτιά της αλήθειας. 

75 Πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν ξέρατε πώς να φροντίσετε τους φορείς της φωνής σας, επειδή σας 

έλειπε η κατανόηση και η συμπόνια γι' αυτούς. Αλλά αφού δεν ήξερες πώς να φτιάξεις τη διάθεση ή να 

φροντίσεις αυτές τις καρδιές, τουλάχιστον φύλαγε στο μέλλον αυτό που βγήκε από τα χείλη τους, που 

ήταν ο λόγος μου: το νέο μάννα. 

76 Όταν οι πνευματιστές πολλαπλασιαστούν στη γη, θα υπάρξουν πολλοί που θα τους περάσουν για 

συνηθισμένους μάντεις και θα τους πλησιάσουν για να τους ρωτήσουν για το μέλλον. Οι επιστήμονες θα 

τους ρωτήσουν για τη ζωή των πνευμάτων και για τη ζωή σε άλλους κόσμους ή πλανήτες. 

Σας τα προβλέπω όλα αυτά για να θυμάστε, όταν βρεθείτε να σας επιτίθενται ανόητες ερωτήσεις, να 

προσεύχεστε ώστε ο Πατέρας σας να σας εμπνεύσει αυτό που πρέπει να πείτε - αυτό που είναι το θέλημά 

Του να μοιραστείτε μπροστά στην ανοησία ή την περιέργεια των συνανθρώπων σας. 

77 Σας δίνω εντολή να μην αλλάξετε ούτε μία από τις αποκαλύψεις μου, ούτε να προσπαθήσετε να 

εξερευνήσετε αυτό για το οποίο δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα να αποκαλυφθεί. Θα κρατάτε πάντα την 

πανοπλία σας - σαν να είστε πηγή έτοιμη να δεχτεί το κρυστάλλινο νερό που σβήνει τη δίψα των 

συνανθρώπων σας για φως, και δεν θα είναι το χέρι σας που θα σηκώνει το πέπλο του μυστηρίου. Υπήρχε 

κανείς στη γη άξιος να ανοίξει το βιβλίο με τις επτά σφραγίδες; Μόνο αυτό του Αρνίου ήταν άξιο, δηλαδή 

μόνο αυτό είχε τη δύναμη να το κάνει. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές διδασκαλίες που θα αποκαλυφθούν 

στον άνθρωπο εδώ στη γη, αλλά και ότι υπάρχουν πολλές άλλες που θα του αποκαλυφθούν μόνο όταν θα 

κατοικήσει στις υψηλές κατοικίες του Πνεύματος. 

78 Παντού θα Με βρείτε, η παρουσία Μου είναι σε όλα τα μέρη του δρόμου. Μεταμορφώνομαι τόσο 

σε όαση στη μέση της ερήμου όσο και σε φάρο μέσα στη θυελλώδη νύχτα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 282  
1 Το θείο φως λάμπει για σας, γίνεται λόγος για να σας δώσει μια νέα οδηγία. Μακάριος είναι 

εκείνος που προετοιμάζει τον εαυτό του σαν να ήταν η καρδιά του ένα ιερό, γιατί έφτασε μέχρι την 

αληθινή ζωή όταν άκουσε τον λόγο μου. 

2 Ελάτε όλοι να γνωρίσετε το θαύμα της αγάπης μου. Ήρθα να σώσω τους αμαρτωλούς μέσα από τα 

χείλη των αμαρτωλών. 

3 Σε αυτή την Εποχή σας δείχνω τη δύναμη που διαθέτετε ως κληρονομιά ή δώρο που έχω 

τοποθετήσει μέσα σας. Δεν είναι η δύναμη της ύλης, αλλά του πνεύματος. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι 

δυνατός, μεγάλος ή σοφός με τη σάρκα, αλλά με το πνεύμα. 

Μιλάω σ' αυτόν που κατευθύνει τα βήματά του στο μονοπάτι του καλού και υπακούει στο θέλημα του 

ουράνιου Πατέρα του - σ' αυτόν που υπακούει στους νόμους που καθοδηγούν και διέπουν τη ζωή. Αυτός ο 

άνθρωπος θα πρέπει να αισθάνεται ότι υποστηρίζεται από ισχυρές δυνάμεις που θα τον οδηγούν πάντα 

στο δρόμο του φωτός, της ειρήνης και της αλήθειας. 

4 Μαθητής: Αυτός ο απλός λόγος που σας έφερα ως πνευματικό δώρο για να εγκαινιάσετε τη Νέα 

Εποχή είναι, μέσα στην απλότητα και την εξωτερική σεμνότητά του, άλλο ένα από τα αριστουργήματά 

Μου. Αυτή η μορφή αναζήτησης του ανθρώπου προκειμένου να του γίνει γνωστό το Θείο μέσω της 

διάνοιάς του έχει ένα νόημα, μια σημασία και ένα νόημα που θα ανακαλύψετε όλοι σας. 

5 Δείτε πώς οι θείες σκέψεις μου γίνονται φωνή σε κάποια ανθρώπινα χείλη, τα οποία, αν και 

ακάθαρτα, γίνονται καθαρά τη στιγμή αυτής της υπηρεσίας για να σας δώσουν τροφή πνευματικής ζωής. 

6 Τι δεν θα σας χαρίσει τότε η ημέρα που τόσο η ψυχή όσο και το σώμα σας θα εξαγνιστούν για να 

Με δεχτούν; 

7 Η πίστη σας ήταν μικρή, η αγάπη σας και η προετοιμασία σας αδύναμες. Παρ' όλα αυτά, ο καρπός 

που λάβατε στο Λόγο μου σας έβγαλε από το λήθαργο, σας δίδαξε να καταλαβαίνετε, να αγαπάτε, να 

μελετάτε και να αισθάνεστε τη ζωή της ψυχής, η οποία στις συμφορές σας ήταν μια έρημη έρημος και η 

οποία τώρα μοιάζει με όαση για τη ζωή σας γεμάτη αγώνες και συνεχείς δοκιμασίες. 

8 Αν προσπαθήσετε να καταλάβετε αυτή τη διδασκαλία, θα είστε ανάμεσα σε εκείνους που θα έχουν 

την πλήρη συνειδητοποίηση ότι ο άνθρωπος χωρίς Εμένα δεν είναι τίποτα. 

9 Κοιτάξτε αυτόν τον κόσμο - περήφανος, προκλητικός και υπερόπτης για όλα τα έργα του 

ανθρώπου με τα οποία καταπλήσσει τις γενιές αυτού του αιώνα. Στην πλειονότητά τους, δεν πιστεύουν 

στο πνευματικό, ούτε το αγαπούν. Επομένως, δεν προσεύχονται, ούτε υπακούουν στον νόμο μου. Παρόλα 

αυτά, είναι ικανοποιημένοι και υπερήφανοι που μπορούν να δείξουν έναν κόσμο γεμάτο θαύματα που 

δημιούργησαν με τη βοήθεια της επιστήμης τους. 

10 Αλλά αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο των ανθρώπων, τον οποίο έχτισαν κατά τη διάρκεια αιώνων 

επιστήμης, αγώνων, πολέμων και δακρύων, θα τον καταστρέψουν με τα ίδια τους τα χέρια και τα ίδια τους 

τα όπλα. Πλησιάζει ήδη ο καιρός που η ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσει τη μη βιωσιμότητα και την 

αδυναμία των έργων της, από τα οποία έλειπε η αγάπη, η δικαιοσύνη και η γνήσια επιθυμία για 

τελειότητα. 

11 Σύντομα θα μάθετε ότι χωρίς τον Θεό δεν είστε τίποτα, ότι μόνο από Εμένα μπορείτε να λάβετε τη 

δύναμη, τη ζωή και τη νοημοσύνη για να δημιουργήσετε μια αρμονική ύπαρξη μεταξύ του πνευματικού 

και του ανθρώπινου μέρους του ανθρώπου. 

12 Έρχομαι με τη νέα μου λέξη για να φέρω τον κόσμο στη ζωή, γιατί για αιώνες και αιώνες η 

ανθρωπότητα έβλεπε μόνο τον θάνατο να βασιλεύει. Ποιος ήταν ο λόγος που ο θάνατος κυριάρχησε στην 

ύπαρξή σας; Η έλλειψη αγάπης. 

13 Αλήθεια σας λέω, η αγάπη είναι η αμετάβλητη δύναμη που κινεί το σύμπαν. Η αγάπη είναι η 

προέλευση και το νόημα της ζωής. 

14 Τώρα εγκαινιάζω μια εποχή πνευματικής ανάστασης για όλους - μια εποχή που θα φέρω σε άνθιση 

τον ευλογημένο σπόρο της αγάπης που έριξα στον κόσμο από το ύψος ενός σταυρού, ανακοινώνοντάς σας 

ότι αν οι άνθρωποι αγαπούσαν ο ένας τον άλλον όπως σας δίδαξα, ο "θάνατος" θα εξαλειφόταν από τον 

κόσμο και στη θέση του θα κυριαρχούσε η ζωή πάνω στους ανθρώπους και θα εκδηλωνόταν σε όλα τα 

έργα τους. 
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15 Σήμερα, μέρα με τη μέρα, τρώτε τους πικρούς καρπούς του δέντρου της επιστήμης, το οποίο οι 

άνθρωποι φρόντισαν τόσο ατελώς, επειδή δεν επιδιώξατε την αρμονική ανάπτυξη όλων των χαρισμάτων 

σας. Πώς, λοιπόν, θα μπορούσατε να κατευθύνετε τις ανακαλύψεις σας και τα έργα σας προς καλές 

κατευθύνσεις, αφού έχετε εκπαιδεύσει μόνο τη νοημοσύνη, αλλά έχετε παραμελήσει την ψυχή και την 

καρδιά; 

16 Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά σας που μοιάζουν με άγρια ζώα, που αφήνουν εντελώς ελεύθερα τα 

πάθη τους, που αισθάνονται μίσος για τους γείτονές τους, που είναι αιμοδιψείς και επιδιώκουν να κάνουν 

δούλους τους αδελφούς λαούς. 

17 Αν κάποιος πιστεύει ότι η Διδασκαλία Μου θα μπορούσε να προκαλέσει την ηθική κατάρρευση 

του ανθρώπου - πραγματικά, σας λέω, βρίσκεται σε μεγάλο σφάλμα- και για να το αποδείξω αυτό στους 

αμφισβητίες, τους υλιστές και τους αλαζόνες αυτής της εποχής, θα τους επιτρέψω να θερίσουν και να 

φάνε τους καρπούς της επιστήμης τους μέχρι να χορτάσουν, μέχρι να ξεφύγει από την ψυχή τους η 

εξομολόγηση που Μου λέει: "Πατέρα, συγχώρεσέ μας, μόνο η Δύναμή Σου θα μπορέσει να σταματήσει 

τις δυνάμεις που έχουμε εξαπολύσει στον παραλογισμό μας." 

18 Τότε θα έρθω να τους βοηθήσω και θα τους δώσω ειρήνη, επειδή η υπερηφάνειά τους θα τους έχει 

ήδη δώσει πολλά να πιουν από το ποτήρι του πόνου. Θα τους φέρω στην ηρεμία του νου και στην 

αυτοσυγκέντρωση, ώστε να ανακαλύψουν -τότε ήδη σε μια νέα ζωή- την αξία του πνευματικού και να 

ξέρουν πώς να το εφαρμόσουν στα έργα τους. Θα τους κάνω να καταλάβουν ότι η ζωή είναι σαν μια λύρα, 

της οποίας οι χορδές αντιπροσωπεύουν την αγάπη, την πνευματικότητα και την επιστήμη, αλλά αυτές, 

επειδή δεν ήταν σε αρμονία, δεν ήταν σε θέση να παράγουν τον γλυκό ήχο της αγάπης, που είναι ο 

μεγαλειώδης ήχος της πνευματικότητας. 

19 Έχει έρθει η ώρα της κρίσης, όταν θα ρωτήσω κάποιους: "Γιατί Με αρνηθήκατε;" Και άλλοι, 

"Γιατί με καταδιώξατε;" Έχει το δικαίωμα να αρνείται την ύπαρξη της Βασιλείας Μου εκείνος που δεν 

μπόρεσε να διεισδύσει στον εαυτό του; Το ότι δεν αναγνωρίζετε την αλήθεια μου, το ότι δεν ξέρετε πώς 

να την ανακαλύψετε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει μόνο αυτό που μπορείτε να 

κατανοήσετε, σας λέω ότι η άγνοιά σας είναι μεγάλη και η αλαζονεία σας πολύ μεγάλη. 

20 Αληθινά σας λέω, όποιος αρνείται τον Θεό και τη βασιλεία Του, έχει αρνηθεί τον εαυτό του. 

Όποιος θέλει να αντλεί δύναμη από τον εαυτό του, επειδή θεωρεί τον εαυτό του ανεξάρτητο και έχει την 

υπερήφανη αίσθηση ότι μπορεί να γίνει μεγάλος ακόμη και χωρίς τον Θεό, τα βήματά του στον κόσμο θα 

είναι πολύ σύντομα. Σύντομα θα παραστρατήσει και τα βάσανά του θα είναι πολύ οδυνηρά. 

21 Πού είναι οι αληθινοί μελετητές; 

22 Γνώση είναι να αισθάνεσαι την παρουσία μου. Γνώση είναι να καθοδηγείσαι από το φως μου και 

να κάνεις το θέλημά μου. Γνώση είναι η κατανόηση του νόμου. Γνώση είναι να αγαπάς. 

23 Όποιος θέλει να είναι χρήσιμος στον πλησίον του από αγάπη, αφιερώνεται στην καλοσύνη με 

οποιονδήποτε από τους πολλούς τρόπους που προσφέρει η ζωή. Γνωρίζει ότι είναι ένα ανθρώπινο ον που 

θα βρεθεί έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από τη Θεία Θέληση για πολύ υψηλούς σκοπούς. Θέλω, ω μαθητές, 

να αποκτήσετε γνώση, ώστε να μπορέσετε να ελευθερώσετε από τα λάθη τους εκείνους που έχουν χάσει 

το μονοπάτι της ανοδικής ανάπτυξης. 

24 Η αληθινή αγάπη -αυτή που υπερβαίνει τα ανθρώπινα συναισθήματα της καρδιάς- είναι ο καρπός 

της σοφίας. Δείτε πώς σπέρνω τη σοφία στη φαντασία σας με τον λόγο Μου, και μετά περιμένω τον 

καρπό της αγάπης σας. 

25 Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις καλό, πολλοί τρόποι να παρηγορήσεις και να υπηρετήσεις. 

Όλα είναι εκφράσεις της αγάπης, η οποία είναι μία - αγάπη, η οποία είναι σοφία του πνεύματος. 

26 Κάποιοι μπορεί να βαδίζουν στο δρόμο της επιστήμης, κάποιοι στο δρόμο του πνεύματος, κάποιοι 

στο δρόμο του συναισθήματος, αλλά το σύνολο όλων θα οδηγήσει σε πνευματική αρμονία. 

27 Μάθετε να διακρίνετε τα διαφορετικά μονοπάτια που υπάρχουν, καθώς και να σέβεστε τις 

διαφορετικές αποστολές που εκτελούν οι συνάνθρωποί σας. Γι' αυτό, να έχετε ανοιχτό μυαλό, σωστή 

κρίση, ήρεμο μυαλό και βαθιά ματιά. Αν δεν έχετε αυτές τις ιδιότητες, θα εξοργιστείτε χωρίς λόγο όταν 

ανακαλύψετε ότι υπάρχουν περισσότερες θρησκευτικές κοινότητες από όσες νομίζατε και μεγαλύτερος 

αριθμός τελετών και λατρειών από όσες γνωρίζατε. 

28 Αν δεν προετοιμαστείτε, θα νιώσετε σύγχυση και θα επηρεαστείτε την ημέρα που θα βρεθείτε στη 

μέση της μάχης που πλησιάζει. 
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29 Εκείνοι που Με ακούν χωρίς να ενδιαφέρονται για την κατανόηση δεν θα μπορέσουν να ανήκουν 

σε εκείνους που κατανοούν και εξηγούν αυτή τη διδασκαλία. Άλλοι, ωστόσο, προσπαθούν να 

αναγνωρίσουν το νόημα του Λόγου Μου, τον αισθάνονται, τον αγαπούν, τον κουβαλούν στην ψυχή τους, 

στην καρδιά τους και στον εγκέφαλό τους. Αυτά διεισδύουν καθημερινά περισσότερο στη γνώση της 

διδασκαλίας μου. 

30 Όταν αυτή η επιθυμία να γνωρίσουν περισσότερα, να αγαπήσουν με τέλειο τρόπο, έρχεται στο 

προσκήνιο μεταξύ αυτών των μαθητών, θα δείτε να αντανακλάται στα πρόσωπά τους η ομορφιά της 

καλοσύνης, της φιλανθρωπίας, το μεγαλείο της πνευματοποίησης. 

31 Ωστόσο, ακόμη και αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορούσε να δείξει το πρόσωπό του ως καθρέφτη 

της αλήθειας, που αντανακλά τις αρετές της πνευματικής ψυχής, εκείνης της ανώτερης ύπαρξης που 

κατοικεί σε κάθε άνθρωπο. 

Αλλά τι να σας πω για τον πνευματικό κόσμο που ζει και πλέκεται πέρα από εσάς και που μπορεί 

επίσης να δείξει το πρόσωπό του μέσα από τα έργα, τις λέξεις και τις σκέψεις σας; Για τα όντα αυτά, κάθε 

ανθρώπινο ον είναι ένα μέσο για να γίνει γνωστός ο εαυτός του, κάθε ενσαρκωμένη ψυχή είναι ένας 

δεσμός ένωσης και κάθε εγκέφαλος είναι ένα μέσο για να έρθει σε επαφή με τον ανθρώπινο κόσμο. 

32 Αν οι σκέψεις των ανθρώπων τείνουν προς το καλό, θα χρησιμοποιηθούν από υψηλά, φωτεινά 

όντα που είναι αφοσιωμένα σε υψηλούς στόχους. Αλλά αν οι σκέψεις των ανθρώπων απορρίπτουν κάθε 

καλή επιρροή και επιτρέπουν στα συναισθήματα και τις ικανότητές τους να χρησιμοποιούνται από 

ταπεινές ψυχές, αυτές θα φέρουν μόνο κατώτερα πάθη σε καρποφορία. 

33 Σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας ανθρώπινος νους που να μην ζει υπό την επιρροή του 

Πνευματικού Κόσμου. 

34 Πολλοί θα το αρνηθούν αυτό, αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να αποδείξει ότι είναι αδύνατο για το 

μυαλό του ανθρώπου να δέχεται τις σκέψεις και τις δονήσεις όχι μόνο των πνευματικών όντων και των 

συνανθρώπων του, αλλά και των δικών μου. 

35 Πρόκειται για μια αποκάλυψη για όλη την ανθρωπότητα - μια αποκάλυψη που, όταν διαδοθεί, θα 

βρει ανοιχτές καρδιές που θα την δεχτούν με μεγάλη χαρά- εξίσου, θα συναντήσει επίσης πεισματάρηδες 

αντιπάλους και μαχητές. 

36 Αλλά τι θα μπορέσουν να κάνουν για να εμποδίσουν το φως της πνευματικής βασιλείας να λάμψει 

στις ζωές των ανθρώπων; Ποια μέσα θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι άπιστοι για να εξαλείψουν 

αυτή τη δόνηση; Ποιος είναι αυτός που πιστεύει ότι βρίσκεται έξω από την παγκόσμια επιρροή που είναι 

η δημιουργική και ζωογόνος δύναμη του Θεού; 

37 Μιλάω στο πνεύμα σας, στην ψυχή σας και στη λογική σας, αλλά σας ξαναλέω ότι λαμβάνετε 

μηνύματα, ιδέες και εμπνεύσεις από άλλα πεδία της ύπαρξης και ότι όπως δεν ξέρετε από πού ήρθε η 

ψυχή σας για να ενσαρκωθεί σε αυτό το σώμα σας, έτσι δεν ξέρετε και ποιος αόρατα και αδιόρατα 

εκδηλώνεται σε αυτήν. 

38 Σε εσάς που ακούτε αυτές τις διδασκαλίες, σας λέω ότι δεν πρέπει να νομίζετε ότι οι φορείς της 

φωνής είναι δίκαιοι και αγνοί, επειδή είναι η έμπνευσή μου που δονείται στα όργανα του νου τους. Όχι, 

έχουν μόνο την ικανότητα να λαμβάνουν το φως μου και να το μεταδίδουν με τη μορφή λέξεων. Είναι οι 

πρόδρομοι εκείνης της πνευματικής εκδήλωσης που αποτελεί υπόσχεση για τους επερχόμενους καιρούς, 

όταν οι άνθρωποι θα έχουν πλήρη συνειδητοποίηση ότι το φως του πνευματικού κόσμου έλαμπε πάντα 

στην ύπαρξή τους, και θα προετοιμάζονται και θα πνευματοποιούνται για να λάβουν και να μεταδώσουν 

το αιώνιο μήνυμα του Θεού με τέλειο τρόπο. 

39 Ανθρωπότητα, αρνείστε αυτό που δεν μπορείτε να αποδείξετε υλικά. Σας λέω ότι ξέρετε μόνο ό,τι 

ανήκει στον κόσμο. Γιατί αν γνωρίζατε λίγο από το πνεύμα, δεν θα τολμούσατε να αρνηθείτε την ύπαρξη, 

την επιρροή, ούτε την εκδήλωση του πνευματικού κόσμου! 

40 Ένας μεγάλος αριθμός φωτεινών όντων μεσιτεύει για εσάς. Την ημέρα που θα ξέρετε πώς να 

ενωθείτε μαζί τους στην προσευχή, στη σκέψη και στην πίστη, θα βιώσετε στη ζωή σας μια ανίκητη 

δύναμη, μια υπεράνθρωπη δύναμη, και δεν θα σκοντάψετε ποτέ. 

41 Υπάρχει επίσης ένας αόρατος κόσμος σκοταδιού και σύγχυσης γύρω από τα ανθρώπινα όντα. Από 

την ημέρα που θα είστε έτοιμοι να πολεμήσετε ενάντια στις ύπουλες επιθέσεις του, θα νιώσετε μια 

άγνωστη ελευθερία και γαλήνη στη ζωή σας. 
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42 Να ξέρετε ότι ένας νους δεν θα πάψει ποτέ να δέχεται τη δόνηση και την επιρροή της Θεϊκότητάς 

μου και του Πνευματικού Κόσμου. 

43 Ο άνθρωπος έχει αγαπήσει αυτό που ανήκει στην ύλη, εκεί έχει τις αξίες του, εκεί έχει κατευθύνει 

την καρδιά του, το μυαλό του και τις αισθήσεις του. Ως εκ τούτου, αγνοεί και αγνοεί κάθε τι που 

σχετίζεται με το πνεύμα. Αν ο άνθρωπος είχε το πνεύμα ως ιδανικό του, θα είχε τελειοποιήσει τις 

αισθήσεις του με τέτοιο τρόπο ώστε τίποτα από όσα σας είπα σήμερα δεν θα του ήταν άγνωστο. 

44 Θα γνώριζε ότι το πνεύμα του Θεού, λόγω της φύσης του, βρίσκεται σε επαφή με κάθε πνευματικό 

ον στο σύμπαν, και αφού θα είχε γνώση αυτού και θα φωτιζόταν από την πίστη, θα προσπαθούσε να 

φτάσει σ' αυτόν η εκπορεύση του πνεύματός μου, που είναι η δύναμη, η ζωή και το φως, που ζωογονεί 

κάθε τι που έχει δημιουργηθεί. 

45 Αληθινά σας λέω - και μην το ξεχνάτε: Δεν είναι αδύνατο να γίνω γνωστός μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας. Θα ήταν αδύνατο αν δεν μπορούσα να κάνω τον εαυτό Μου γνωστό. 

46 Το καθήκον σας, μαθητές, είναι να κάνετε την ψυχή και το μυαλό ευαίσθητα να αντιλαμβάνονται, 

να αισθάνονται, να πιστεύουν, να ζουν, να αγαπούν και να υπακούουν σε όλες τις πνευματικές δονήσεις. 

47 Σας το ξαναλέω: Ακόμα κι αν όλη η ανθρωπότητα προσπαθούσε να αποφύγει το πνευματικό φως 

να φτάσει σε αυτήν, δεν θα το κατάφερνε ποτέ, γιατί την ίδια τη ζωή που έχει ο άνθρωπος, την παίρνει 

από το Πνεύμα μου, το οποίο δονείται σε όλα όσα υπάρχουν. 

48 Αυτή τη στιγμή ακούτε τη διδασκαλία μου, η οποία μπορεί να σας φαίνεται παράξενη από κάθε 

άποψη, αλλά την καταλαβαίνετε. Γνωρίζετε ότι, ακόμη και αν εκφράζεται σε τόσο φτωχούς και ταπεινούς 

χώρους όπως αυτές οι αίθουσες συναντήσεων, δεν είναι συνηθισμένοι χώροι, αλλά απλά καταφύγια 

αφιερωμένα στην αφοσίωση, την πνευματοποίηση και την προετοιμασία για τη λήψη του ουράνιου 

μηνύματος. 

Γνωρίζετε ότι επί του παρόντος κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, αλλά ότι 

δεν είναι η διάνοια που μιλάει, αλλά το πνεύμα που δέχεται το φως της έμπνευσής Μου - ένα φως που, 

όταν περνάει μέσα από τη διάνοια, γίνεται σκέψη, και όταν φτάνει στα χείλη, μεταμορφώνεται σε λέξεις. 

49 Αυτό ήταν ένα από τα πιο όμορφα δώρα που σας αποκάλυψα στην Τρίτη Εποχή, ώστε να έχετε 

μια ιδέα για τις ιδιότητες που υπάρχουν στο πνεύμα σας, καθώς και για το τι του επιφυλάσσεται ακόμη. 

50 Διεισδύστε στο πνευματικό σας εσωτερικό για να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Γιατί αν 

νομίζατε ότι είστε μόνο ύλη, θα αρνείστε το μεγαλείο σας και θα κρίνετε λανθασμένα τον πυρήνα της 

ύπαρξής σας. 

51 Όσο δεν ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε την αλήθεια του πνεύματος, θα είστε αδύναμοι και αδαείς και 

όλα όσα είστε και όλα όσα κατέχετε δεν θα αποκαλυφθούν μέσω του σώματος. 

52 Η υλιστική επιστήμη των ανθρώπων έχει φορτώσει ένα αβάσταχτο βάρος στους ώμους των 

ανθρώπων. Είστε όλοι κουρασμένοι, περπατάτε το δρόμο σας με δυσκολία αυτή τη στιγμή, αλλά τους 

περιμένω όλους. 

53 Άνθρωποι, προσκαλέστε τους συνανθρώπους σας που δεν μπορούν να πάνε παραπέρα σε αυτό το 

πνευματικό συμπόσιο. Θα τους δείτε να κουβαλούν στο μυαλό τους έναν θησαυρό γνώσεων και θα πείτε: 

"Τι μπορεί να τους λείπει;" Ωστόσο, έχουν ένα έρημο κενό στην ψυχή τους. 

54 "Ελάτε σε Μένα, εσείς οι διανοούμενοι που έχετε κουραστεί από τον θάνατο και έχετε 

απογοητευτεί στην καρδιά. Ελάτε σε Μένα, εσείς που έχετε μπερδευτεί και έχετε μισήσει αντί να αγαπάτε. 

Θα σας δώσω ανάπαυση και θα σας κάνω να καταλάβετε ότι το πνεύμα που υπακούει στις εντολές Μου 

δεν κουράζεται ποτέ. Θα σας παρουσιάσω μια επιστήμη που δεν μπερδεύει ποτέ τη νοημοσύνη". 

55 Δεν θα φοβούνται να έρθουν σε Μένα επειδή η καρδιά τους είναι ψυχρή ή η κρίση τους αυστηρή. 

Θα έχω μια φράση, μια λέξη για τον καθένα που θα είναι σαν μια ακτίνα φωτός που θα φωτίσει αυτές τις 

καρδιές που απογοητεύονται από την έλλειψη αγάπης. Δεν έχει σημασία ότι δεν Με πιστεύετε ούτε Με 

αγαπάτε. Αυτός δεν είναι λόγος για Μένα να σας αποκλείσω από το τραπέζι Μου. Για τους αμαρτωλούς 

ήρθα. 

56 Ξέρω ότι πολλοί, μέσα στην αλαζονεία τους, θα αρνηθούν να έρθουν να μάθουν, επειδή νομίζουν 

ότι ήδη γνωρίζουν τα πάντα. Αλλά θα τους αρκεί να ακούσουν ένα από τα μηνύματά Μου και θα τους 

αποδείξω ότι έχουν ακόμα καρδιά, ότι δεν έχουν πεθάνει από την αληθινή αγάπη, ότι είναι ακόμα τα 

μικρά Μου παιδιά μαζί Μου και ότι μπορούν ακόμα να κλαίνε. 
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57 Η διδασκαλία μου για την αγάπη δεν προοριζόταν για λίγους που την άκουσαν μέσω των φορέων 

της φωνής. Το μήνυμά μου ήρθε στον κόσμο για να γίνει γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό σας 

λέω ότι θα φτάσει στα σύνορα της γης με πολλές μορφές, γιατί είναι η αρχή της παρηγοριάς που έχει 

υποσχεθεί στην ανθρωπότητα ήδη από τη Δεύτερη Εποχή, όταν θα φτάσει στο αποκορύφωμα των καιρών 

της θλίψης στη γη. 

58 Σήμερα, όταν βλέπω τους ανθρώπους να βυθίζονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στις βαθύτερες 

αβύσσους των παθών τους, των ελαττωμάτων τους και των εχθροτήτων τους, ξέρω ότι είναι η ώρα που 

πρέπει να έρθω κοντά τους για να τους δώσω τη σωτήρια βοήθεια. Ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλά 

έχουν βυθιστεί, θα αφήσω τη φωνή Μου να φτάσει στο πνεύμα τους, το οποίο θα τους πει: "Είμαι μαζί 

σας, ελάτε σε Μένα, αναζητήστε το φως, θα σας βοηθήσω να ξεφύγετε από το σκοτάδι, και μετά θα 

ανακάμψετε κάτω από την ασπίδα της ειρήνης Μου". 

59 Η φωνή μου θα ακούγεται στον εσωτερικό ναό της ύπαρξής του - τον ναό που ο άνθρωπος δεν θα 

μπορούσε να καταστρέψει, επειδή είναι η ίδια του η ψυχή. 

60 Θυμηθείτε: Όταν ήσασταν μικρά παιδιά, ζούσατε όλοι μέσα στην αθωότητα, μοιάζοντας με τα 

άνθη ενός τριαντάφυλλου. Αργότερα, όμως, τα αγκάθια αναπτύχθηκαν από τους μίσχους και δεν 

παρήγαγαν πλέον λουλούδια. Είναι τα αγκάθια που η ανθρωπότητα Μου προσφέρει για μια ακόμη φορά, 

και θα χρειαστεί το σοφό μαχαίρι του κηπουρού να κλαδέψει αυτά τα φυτά, ώστε την επόμενη άνοιξη να 

βγάλουν και πάλι άνθη τριαντάφυλλου. 

61 Αφήστε τη γη πίσω σας για λίγο σήμερα και ελάτε σε Μένα στο πνεύμα. Για πολλούς αιώνες ο 

άνθρωπος έκανε λάθη στον τρόπο προσευχής του, γι' αυτό και δεν δυνάμωσε τον εαυτό του ούτε φώτισε 

το μονοπάτι της ζωής του μέσω της αγάπης Μου, επειδή προσευχόταν με τις αισθήσεις του και όχι με το 

πνεύμα του. 

62 Η λατρεία των εικόνων, στην οποία ο άνθρωπος έχει τόσο μεγάλη κλίση, υπήρξε σαν δηλητήριο 

που δεν του επέτρεψε να απολαύσει τις πνευματικές απολαύσεις της εσωτερικής προσευχής. 

63 Πόση δυστυχία έχουν κουβαλήσει μαζί τους οι άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή δεν ήξεραν πώς να 

προσεύχονται! Και αυτό είναι φυσικό, μαθητή: ποια πνευματική δύναμη μπορεί να έχει ένα ανθρώπινο ον 

για να περάσει τις δοκιμασίες της ζωής, αν δεν κάνει τίποτα για να έρθει πιο κοντά στην πηγή της ζωής 

που υπάρχει στο Πνεύμα Μου; Με αναζητά στις αβύσσους, στις σκιές, αν και θα μπορούσε να ανέβει για 

να Με βρει στις κορυφές, στο φως. 

64 Ω, αν μόνο οι άνθρωποι αυτής της εποχής κατανοούσαν τη δύναμη της προσευχής - πόσα 

υπεράνθρωπα έργα θα μπορούσαν να επιτελέσουν! Αλλά ζουν σε μια εποχή υλισμού, στην οποία οι ίδιοι 

προσπαθούν να υλοποιήσουν το θείο για να το αγγίξουν και να το δουν. 

65 Οι υπηρέτες Μου στο παρελθόν - ο Νώε, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ ή ο Μωυσής - 

γνώριζαν τη δύναμη της προσευχής, και γι' αυτό έδωσαν ανεξίτηλη απόδειξη στην ανθρωπότητα, 

αφήνοντας τον τρόπο προσευχής τους ως παράδειγμα για όλες τις γενιές. 

66 Για εκείνους τους ανθρώπους, ο τόπος προσευχής ήταν αδιάφορος, ήξεραν ότι στον πυρήνα της 

ύπαρξής τους είχαν μέσα τους τον ναό του Κυρίου. Ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν να προσεγγίσουν 

την πηγή του ελέους Μου ήταν η πίστη - η πίστη στην Παρουσία Μου, στη δικαιοσύνη Μου, στην 

Πρόνοιά Μου και στην αγάπη Μου. Καθένας από αυτούς τους άνδρες υποβλήθηκε σε μια μεγάλη 

δοκιμασία - τόσο μεγάλη που οι μαρτυρίες της θα παραμείνουν για πάντα. Και σε αυτές τις δοκιμασίες, 

παρέμειναν πιστοί, υπάκουοι, ταπεινοί, αφοσιωμένοι στον Δημιουργό τους. 

67 Η ανταπόκρισή Μου στην πίστη και την αγάπη αυτών των υπηρετών ήταν πάντα άμεση, 

καθιστώντας τους αντικείμενα των εκδηλώσεων δύναμής Μου, οι οποίες χορηγούνται μόνο σε ανθρώπους 

με μεγάλη πίστη και καλή θέληση. 

68 Η αγάπη Μου για σας Με κάνει να έρχομαι αυτή τη στιγμή να σας αναζητώ σε χαράδρες και 

άβυσσους για να σας σώσω, όπως κάνει ο βοσκός με τα πρόβατα που αγαπάει πολύ. 

69 Αλλά αν θέλετε να μάθετε το σκοπό Μου σχετικά με τους ανθρώπους που θέλω να δημιουργήσω 

μέσω εσάς, μπορείτε να μάθετε ότι αυτή τη στιγμή σας συγκεντρώνω, φέρνοντάς σας από διάφορα σημεία 

της γης, ώστε να μάθετε αυτό το ουράνιο μήνυμα. 

70 Μέσω του Λόγου μου, ο οποίος χωρίζεται σε αναρίθμητα μαθήματα ή διδασκαλίες, θα σας κάνω 

μαθητές αυτής της διδασκαλίας. Και μόλις η ύπαρξή σας διαποτιστεί με αυτή την ουσία, μόλις αφήσετε 

πίσω σας τις παραδόσεις και τα λάθη και αρχίσετε να ζείτε και να αισθάνεστε την πνευματοποίηση, θα 
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σας δώσω τον χρόνο και την ώρα που θα ξεκινήσετε για τις επαρχίες, τους λαούς και τα έθνη για να 

φέρετε τα Καλά Νέα στις μάζες. 

71 Θα πολλαπλασιάζεστε σαν τα αστέρια του ουρανού ή σαν την άμμο της θάλασσας και θα φέρνετε 

ευλογίες σε σπίτια, λαούς και πατρίδες όπου υπάρχει πείνα για ειρήνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. 

72 Αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν ξεκινάτε γι' αυτή τη μάχη, είναι επειδή ήδη ασκείτε την πνευματική 

προσευχή, όπως σας έχω εμπνεύσει να κάνετε ανά πάσα στιγμή, όπως σας έφερα τώρα στη μνήμη σας. 

73 Χωρίς τη δύναμη της προσευχής δεν θα μπορέσετε να σταθείτε στη μάχη, ούτε θα μπορέσετε να 

αντέξετε τις δοκιμασίες, πόσο μάλλον να διδάξετε στους συνανθρώπους σας τον τέλειο τρόπο προσευχής. 

74 Αλλά είναι απαραίτητο να δώσετε αποδείξεις για τη δύναμη της πνευματικής προσευχής, όπως 

αυτές δόθηκαν στο παρελθόν από εκείνους τους άνδρες που θυμάστε ως πατριάρχες, ως ηγέτες και 

προφήτες. Δεν θα είναι οι ίδιες αποδείξεις που θα γίνουν πραγματικότητα μέσω της διαμεσολάβησής σας- 

γιατί πρέπει να θυμάστε ότι τώρα είναι μια άλλη εποχή, ότι η ανθρωπότητα έχει εξελιχθεί πνευματικά και 

υλικά, και ότι, επομένως, οι αποδείξεις και τα θαύματα που θα λάβετε μέσω της προσευχής δεν μπορούν 

να ισοδυναμούν με εκείνα των προηγούμενων εποχών. Παρ' όλα αυτά, θα είναι θαυματουργές. 

75 Μόνο δύο προϋποθέσεις θα είναι απαραίτητες για να αποδείξετε ότι αξίζετε τέτοια μεγάλα οφέλη. 

Ο πρώτος θα είναι ο τρόπος ζωής σας: δίκαιος, χρήσιμος, πάντα εμπνευσμένος από την καλοσύνη και τη 

φιλανθρωπία. Η δεύτερη θα είναι μια πίστη που θα σας κάνει ανώτερους από όλα όσα υπάρχουν στη γη, 

που θα σας δώσει δύναμη ώστε, όταν έρθει η στιγμή, να σας σώσει από τον κίνδυνο, να σας υψώσει πάνω 

από κάθε δυστυχία, να σας κάνει αδιαπέραστο από τον πόνο και να σας βοηθήσει να νικήσετε ακόμη και 

τον θάνατο. 

76 Αλήθεια σας λέω, με καλοσύνη και πίστη θα καταφέρετε να κάνετε ισχυρά και υπεράνθρωπα 

έργα, με τα οποία θα δώσετε την καλύτερη μαρτυρία για τη δύναμη της προσευχής και της αγάπης σε 

αυτή την εποχή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 283  
1 Αγαπητοί μαθητές, έρχεστε από διαφορετικά μονοπάτια και ενώνεστε τη στιγμή της προσευχής 

για να υψώσετε την ψυχή στον Πατέρα. Σας δέχομαι, ακούστε τη φωνή Μου. Επιστρέψτε σε Μένα όταν 

έχετε χάσει το δρόμο. Σήμερα είστε μαζί Μου. Εδώ και πολύ καιρό σας καλώ, και πραγματικά σας λέω 

ότι περιμένω τον καθένα από εσάς. 

2 Σας υποδέχομαι, που έχετε συγκεντρωθεί εδώ, για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Αυτό που σας 

χαρίζω, το χαρίζω έτσι σε όλους τους συνανθρώπους σας. Όσοι έχουν έρθει στη σκιά αυτού του δέντρου 

και όσοι είναι μακριά από αυτό, αγαπιούνται από Μένα με τον ίδιο τρόπο. 

3 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, αυτή είναι η γλώσσα της ψυχής. Αλλά μάθετε αυτή τη γλώσσα, ώστε 

όταν Μου μιλάτε, να Με καταλαβαίνετε ταυτόχρονα. Μιλήστε Μου με σεβασμό και ταπεινότητα, αλλά με 

την εμπιστοσύνη που έχει κανείς σε έναν πατέρα - με την εμπιστευτικότητα με την οποία μιλάει κανείς σε 

έναν φίλο. 

4 Ανοίξτε την καρδιά σας, αυτή είναι ο ναός μου, και αφήστε να ακουστεί μέσα της ο ήχος της 

φωνής μου, που είναι συμβουλή, έμπνευση και αποκάλυψη. 

5 Αν διεισδύσετε στο νόημα των διδασκαλιών Μου και γνωρίσετε τη φωνή Μου, όπως ένα πρόβατο 

γνωρίζει τη φωνή του βοσκού του, θα καταλάβετε ότι σας έχω μιλήσει ανά πάσα στιγμή και σε κάθε 

στιγμή της ζωής σας. Αν δεν ήταν έτσι, ο "Λόγος" δεν θα ήταν αιώνιος. 

6 Ο άνθρωπος ήταν πάντα σαν μικρό παιδί στα μάτια Μου, που απειλείται από κινδύνους και 

πτώσεις, και αφού Εγώ είμαι ο Πατέρας του, τον αγαπώ και τον καθοδηγώ, ακόμη και αν η καρδιά του 

είναι μερικές φορές κουφή στις συμβουλές Μου, στις κλήσεις Μου και στα μαθήματά Μου. 

7 Σήμερα οι άνθρωποι περνούν μια περίοδο μεγάλων δοκιμασιών, αλλά όχι επειδή χαίρομαι με τον 

πόνο τους, αλλά επειδή οι άνθρωποι πρέπει δίκαια να εξαγνιστούν όταν έχουν μολυνθεί. 

8 Όλοι ξέρετε ότι αγαπώ ό,τι είναι αγνό, ότι μόνο ό,τι είναι αγνό Με φτάνει. Αυτό σας λέει η 

συνείδησή σας. 

9 Το φως του Πνεύματός μου εκχέεται σε κάθε σάρκα και σε κάθε πνεύμα, ώστε να μπορείτε να 

μελετάτε και να ερμηνεύετε τις δοκιμασίες που σας δίνει καθημερινά η ζωή ως μαθήματα, ώστε να 

αναγνωρίζετε τον εαυτό σας και να κατανοείτε το έργο που φέρατε μαζί σας στη γη. 

10 Γιατί πολλοί από εσάς φοβάστε ότι το πεπρωμένο σας έχει γραφτεί από Μένα με δοκιμασίες, 

πόνους, τιμωρίες ή ατυχίες; Πώς μπορείτε να σκεφτείτε ότι Εκείνος που σας αγαπάει απόλυτα σας δίνει 

ένα μονοπάτι γεμάτο αγκάθια; Αλήθεια σας λέω, ο δρόμος που είναι κακότυχος και γεμάτος ατυχίες είναι 

αυτός που επιλέγετε σύμφωνα με τη θέλησή σας, νομίζοντας ότι σε αυτόν θα βρείτε χαρές, ελευθερία, 

ευδαιμονία, χωρίς να καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς ο δρόμος που προορίζεται για εσάς, από τον οποίο 

απομακρύνεστε, όπου βρίσκεται η αληθινή ειρήνη, η ασφάλεια, η δύναμη και η υγεία, η ευημερία και η 

αφθονία. 

11 Αυτό το μονοπάτι που σας προσφέρω στη Διδασκαλία Μου είναι το μονοπάτι που προοριζόταν 

για την ψυχή σας από τη δημιουργία της, έτσι ώστε σε αυτό να βρείτε τελικά αυτό που λαχταράτε. 

12 Μακάριοι είναι εκείνοι που επιστρέφουν στον δρόμο όταν ακούνε αυτόν τον λόγο, γιατί σε αυτόν 

θα βρουν ξανά την κληρονομιά που είχαν απορρίψει. 

13 Στην πορεία μου υπάρχουν επίσης δοκιμασίες, αλλά αυτές είναι οδηγίες για την ψυχή, είναι φως 

και αποκάλυψη, με τις οποίες η ζωή σου δίνει μια ώθηση για να σε σταματήσει στην οργισμένη πορεία 

που σε οδηγεί στην καταστροφή. 

14 Χιλιάδες δοκιμασίες υποβάλλεστε, μαθητές, ώστε να αφυπνιστούν όλες οι ικανότητες της 

πνευματικής σας ψυχής και να εναρμονιστούν όλες οι χορδές της καρδιάς σας. 

15 Αυτός ο λαός είναι ο ισχυρός γιος που κατέχει τις προφητείες και τις διδασκαλίες. Γι' αυτό, του 

λέω αδιάκοπα να εφαρμόζει το λόγο Μου, να τον εφαρμόζει στη ζωή του, ώστε να γνωρίζει την αξία των 

χαρισμάτων του, να αναζητά επιμελώς το νόημα της διδασκαλίας Μου, ώστε να ανακαλύψει τα φώτα που 

σας υποσχέθηκα τότε, όταν σας είπα ότι θα σας στείλω το Πνεύμα της Αλήθειας για να σας εξηγήσει τις 

προηγούμενες αποκαλύψεις. 

16 Επιτρέπω σε αυτόν τον λαό να αναπτυχθεί κρυφά και άγνωστα, χωρίς η ανθρωπότητα να 

αντιληφθεί την παρουσία του, μέχρι να έρθει η ώρα να σπάσει η σιωπή, κάτι που θα συμβεί όταν αυτοί οι 

άνθρωποι ενωθούν στην αλήθεια και στο πνεύμα. 
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17 Όταν Με ακούτε, η ύπαρξή σας τρέμει από αγάπη και αναρωτιέστε: "Πού έχω ξανακούσει αυτή τη 

φωνή;" Άλλοι λένε όταν Με ακούνε: "Μου φαίνεται σαν να βλέπω τον Δάσκαλο να κηρύττει στην όχθη 

ενός ποταμού ή σε ένα βουνό. Πού νομίζεις ότι Τον έχω δει;" 

18 Ναι, άνθρωποι, η πίστη σας λέει ότι εγώ είμαι αυτός που σας μιλάει, αν και ξέρετε ότι δεν έγινα 

άνθρωπος. Διότι σας είπα ότι θα έρθω "μέσα στο σύννεφο", και έτσι το εκπλήρωσα. 

19 Αν χρησιμοποίησα τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπινου όντος για να σας μιλήσω, είναι 

επειδή αν σας μιλούσα από πνεύμα σε πνεύμα, δεν θα Με είχατε ακούσει, πολύ περισσότερο δεν θα Με 

είχατε καταλάβει. 

20 Αλλά αυτό το είδος της διακήρυξης ήταν σύντομο και σύντομα θα τελειώσει, επειδή ήταν 

απαραίτητο μόνο για κάποιους να Με ακούσουν, ώστε να γνωρίζουν πώς θα έρθετε σε επαφή μαζί Μου 

στο μέλλον σύμφωνα με το θέλημά Μου και να καταλάβουν πώς να το ανακοινώσουν στην ανθρωπότητα. 

21 Θέλω να σας κάνω μια οικογένεια. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να έχετε μία μορφή 

λατρείας και να ακολουθείτε τον ίδιο νόμο. 

22 Εσείς, άνθρωποι, αρχίστε να παρουσιάζετε αυτό το παράδειγμα αδελφοσύνης και ενότητας. Μέχρι 

να το πετύχετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να βγείτε από την απομόνωση στην οποία βρίσκεστε στο φως του 

μονοπατιού στο οποίο σας περιμένει η αποστολή σας. 

23 Το φως που ακτινοβολεί από αυτή την πνευματική διδασκαλία φωτίζει το πνεύμα της 

ανθρωπότητας, και μόλις οι άνθρωποι αποκτήσουν πραγματική γνώση των καιρών στους οποίους ζουν 

σήμερα, θα γνωρίσουν με απόλυτη σαφήνεια την ουσία αυτής της διδασκαλίας, η οποία θα επισκιάσει 

όλες τις θρησκείες σας. Με ρωτάτε, "Δάσκαλε, οι θρησκείες, λοιπόν, δεν είναι αληθινές;" Σε αυτό σας 

λέω: Αν ήταν η αλήθεια, μόνο μία θα υπήρχε, γιατί η αλήθεια είναι μία. Κάθε ένα από αυτά περιέχει ένα 

μέρος αυτού του υπέρτατου φωτός, είναι όλα μονοπάτια που καθοδηγούν την ψυχή και την φέρνουν πιο 

κοντά στην πηγή της γνώσης. 

24 Η απόλυτη αλήθεια δεν ανήκει σε κανένα ανθρώπινο ον, ούτε περιέχεται σε κανένα βιβλίο. Αυτή 

η θεϊκή διαύγεια, αυτή η παντοδύναμη δύναμη, αυτή η άπειρη αγάπη, αυτή η απεριόριστη σοφία, αυτή η 

τέλεια δικαιοσύνη είναι στον Θεό. Αυτός είναι η μόνη αλήθεια. 

25 Καταλάβετε το διδακτικό μου λόγο. Κάθε θρησκεία είναι ένας τρόπος κατανόησης της αλήθειας, 

αλλά όχι η ίδια η αλήθεια. Ως εκ τούτου, βλέπετε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Σας ξαναλέω 

ότι αν περιείχαν την υπέρτατη αλήθεια, θα ήταν όλες ίδιες και θα αντιπροσώπευαν μια ιδέα, μια 

κοσμοθεωρία, έναν τρόπο για να Με προσεγγίσετε. 

26 Επομένως, μόλις η διδασκαλία μου αναγνωριστεί στον κόσμο, η κατανόηση του ανθρώπου θα την 

τοποθετήσει πάνω από κάθε θρησκεία, επειδή καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να την αναπαραστήσει ή να 

την υλοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί τότε δεν θα την εφαρμόσει στην ίδια τη ζωή. Θα πρέπει 

τώρα να καταλάβετε ότι αυτή η διδασκαλία δεν είναι εκεί για να γίνει αντιληπτή από τις αισθήσεις μέσω 

συμβόλων, αλλά για να γίνει αισθητή στην ψυχή. Μόλις το καταλάβετε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα είστε 

σε θέση να προσφέρετε στον Πατέρα την εσωτερική λατρεία που είναι η αληθινή, η οποία είναι χωρίς 

επίδειξη, χωρίς υποκρισία, χωρίς εγωιστικά συμφέροντα. 

27 Η διδασκαλία του πνεύματος δεν είναι θεωρία, είναι πρακτική διδασκαλία τόσο για την ανθρώπινη 

ζωή όσο και για τη ζωή της ψυχής. Δεν υπάρχει άλλη, πιο ολοκληρωμένη και πιο τέλεια διδασκαλία από 

αυτήν. Σας συνοδεύει ακόμη και πριν έρθετε στη γη, σας ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 

καθημερινού σας έργου σ' αυτόν τον κόσμο και συγχωνεύεται με την ψυχή σας όταν επιστρέφει στην 

προηγούμενη πατρίδα της. 

28 Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα αφαιρέσει τη λειτουργία και τις παραδόσεις από τις υπηρεσίες σας 

- θα είναι το πνεύμα του ανθρώπου που άθελά του υψώνεται πάνω από τις παλιές του ιδέες μπροστά στην 

ανάγκη για μεγαλύτερο φως που θα φωτίζει την πορεία της ανάπτυξής του. Σύντομα ο άνθρωπος θα 

καταλάβει ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να προσφέρει στον Θεό είναι η άσκηση της αγάπης, γιατί 

αγάπη σημαίνει καλοσύνη, έλεος, σοφία και δικαιοσύνη. 

29 Ο πνευματισμός δεν διαγράφει ούτε ένα από τα λόγια που διακήρυξε κάποτε ο Χριστός. Αν δεν 

ήταν έτσι, δεν θα έπρεπε να δώσει στον εαυτό της αυτό το όνομα, διότι θα αντιδρούσε στην αλήθεια. Πώς 

θα μπορούσε αυτή η λέξη να είναι αντίθετη με αυτό, αφού είναι ο ίδιος ο Δάσκαλος που την εκφέρει. Αν 

διεισδύσετε πραγματικά στο νόημα αυτής της διδασκαλίας, θα δείτε ότι ο σημερινός μου λόγος είναι η 

εξήγηση ή η διαφώτιση όλων όσων είπα κάποτε. Επομένως, η ανθρωπότητα του σήμερα και του 
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μέλλοντος είναι σε θέση να κατανοήσει περισσότερα από εκείνη των προηγούμενων γενεών και, 

επομένως, να εκπληρώσει το Νόμο με έναν πιο καθαρό, ανώτερο και αληθινό τρόπο. 

30 Αν παρατηρήσετε προσεκτικά τους συνανθρώπους σας στην άσκηση της θρησκείας τους, θα δείτε 

ότι αυτό που παλαιότερα ήταν το αντικείμενο της λατρείας τους, τώρα το βλέπουν χωρίς εσωτερική 

συμπάθεια. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η ψυχή ξυπνάει από μόνη της και λαχταράει αυτό που μπορεί 

πραγματικά να την θρέψει. Γι' αυτό σας λέω ότι η εξωτερική λατρεία αυτής της ανθρωπότητας 

προορίζεται να εξαφανιστεί. 

31 Σε εσάς που λαμβάνετε αυτόν τον λόγο, οφείλετε να παρουσιάσετε το Έργο μου σε όλη του την 

απλότητα, την πνευματικότητα, την καθαρότητα και την απλότητα, χωρίς να αφήσετε καμία πιθανότητα 

να πέσετε στο λάθος να δημιουργήσετε τελετές σε αυτό, να δημιουργήσετε νέες παραδόσεις ή νέα 

σύμβολα που θα σας απομακρύνουν από το αληθινό μονοπάτι. 

32 Ο καιρός για την αναπαράσταση του θείου ή του πνευματικού μέσω υλικών μορφών έχει 

τελειώσει. Αν η ανθρωπότητα δημιούργησε σύμβολα και εικόνες, επειδή σε εκείνες τις εποχές ο Νόμος 

ήταν χαραγμένος σε πέτρα και οι προφήτες ήταν άνθρωποι, και λόγω του γεγονότος ότι "ο Λόγος" έγινε 

άνθρωπος και έγινε ορατός με τα φυσικά μάτια, σήμερα έρχομαι σε σας με πνεύμα, και οι αγγελιοφόροι 

μου επίσης έρχονται σε σας με πνεύμα. Ποιες νέες εικόνες ή νέες μορφές θα μπορούσατε να 

δημιουργήσετε για το άπειρο, για το μη αναπαραστάσιμο; 

33 Η πνευματική διδασκαλία είναι η έκφραση και η αληθινή τροφή της ψυχής του πνεύματος. Ως εκ 

τούτου, διαχωρίζει τον εαυτό της από κάθε πραγμάτωση και κάθε επιδεικτική λατρεία. 

34 Εξαιτίας όλων αυτών που σας είπα σήμερα, θα καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη σας 

απέναντι στους συνανθρώπους σας. 

35 Ακολουθήστε αυτό που σας υποδεικνύει ο λόγος μου και θα είναι ο καλύτερος τρόπος να 

παρουσιάσετε το έργο μου ενώπιον των άλλων. 

36 Ασκήστε έλεος, δώστε φως, ελευθερώστε από το σφάλμα αυτόν που έχει πέσει σε αυτό. 

Δημιουργήστε ένα έργο ειρήνης, αδελφοσύνης και ενότητας, τότε η αγάπη μου θα συνοδεύει τα βήματά 

σας. 

37 Καταλάβετε ότι είμαι φως στο μυαλό των ανθρώπων που φιλοδοξούν να ξεδιπλώσουν την ψυχή 

τους. Είμαι η παρηγοριά για όσους βαρύνονται από τα βάσανα. 

38 Για πολύ καιρό δεν είχα αποκαλύψει τον εαυτό Μου στον κόσμο με λόγια, και γι' αυτό, τώρα που 

μπορεί να ακουστεί ξανά, έρχεστε με ανυπομονησία να ακούσετε τον Δάσκαλο και να γνωρίσετε το νέο 

Του μήνυμα. 

39 Κατά καιρούς, είναι απαραίτητο το Πνεύμα μου να αποκαλύπτεται με τρόπο προσιτό και 

κατανοητό σε εσάς. Αυτή η ανάγκη να σας μιλήσω οφείλεται στην ανυπακοή σας στο Νόμο μου, στην 

απόκλισή σας από το αληθινό μονοπάτι. 

40 Ο άνθρωπος είναι το πιο επαναστατικό πλάσμα της δημιουργίας λόγω της ελευθερίας της 

βούλησής του. Μέχρι σήμερα, δεν ήθελε να υποταχθεί στις οδηγίες της συνείδησης. 

41 Ο Λόγος Μου θέλει να συγκρατήσει κάποιους, να δώσει καθοδήγηση σε άλλους, να ενισχύσει 

όλους στην αλήθεια και να σας σώσει από τις αβύσσους. 

42 Μην παρεξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύπτομαι τώρα, ο οποίος είναι τόσο 

διαφορετικός από εκείνον της Δεύτερης Εποχής. Να ξέρετε ότι ποτέ δεν χρησιμοποίησα την ίδια μορφή 

δύο φορές, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα σας άφηνα με μία και την ίδια διδασκαλία, και πάντα έρχομαι για 

να σας διδάξω νέα μαθήματα και να σας βοηθήσω να κάνετε νέα βήματα. 

43 Με φτάνει η χαρά που νιώθει η ψυχή σας όταν Με ακούει, γιατί ξέρει ότι κάθε οδηγία από Μένα 

είναι φως, ενθάρρυνση, γνώση και εξοπλισμός για εκείνον που ξέρει πώς να τη χρησιμοποιήσει. 

44 Αναμφίβολα, ο μαθητής που το χρησιμοποιεί είναι ένα άτομο που αισθάνεται ασφάλεια στη ζωή, 

που έχει πίστη στο πεπρωμένο του, που δεν φοβάται πλέον το θάνατο και αντίθετα χαίρεται με τη σκέψη 

της πνευματικής ζωής που τον περιμένει. 

45 Μακάριος είναι εκείνος που ακούει τις διδασκαλίες μου, τις κάνει δικές του και τις ακολουθεί, 

γιατί θα ξέρει πώς να ζει στον κόσμο, θα ξέρει πώς να πεθαίνει για τον κόσμο και, όταν έρθει η ώρα του, 

θα αναστηθεί στην αιωνιότητα. 

46 Μακάριος είναι εκείνος που βυθίζεται στον Λόγο μου, γιατί έμαθε να κατανοεί τον λόγο του 

πόνου, την έννοια της επανόρθωσης και της εξιλέωσης, και αντί να απελπίζεται ή να βλασφημεί, με τον 
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οποίο θα αύξανε το μαρτύριό του, σηκώνεται γεμάτος πίστη και ελπίδα να αγωνιστεί, ώστε το βάρος των 

χρεών του να γίνεται καθημερινά ελαφρύτερο και το ποτήρι του πόνου λιγότερο πικρό. 

47 Η ευθυμία και η ειρήνη ανήκουν στους ανθρώπους της πίστης - σε εκείνους που συμφωνούν με το 

θέλημα του Πατέρα. 

48 Πόσο γεμάτη φως θα ήταν η ζωή σας και πόσο σπουδαία και πρωτοποριακή θα ήταν η επιστήμη 

σας αν αγαπούσατε τον πλησίον σας και κάνατε το θέλημα του Πατέρα σας - αν θυσιάζατε κάτι από την 

ελευθερία της βούλησής σας και δουλεύατε σύμφωνα με αυτό που σας προστάζει η συνείδησή σας. Η 

επιστήμη σας τότε, υπερβαίνοντας τα όρια της ύλης, θα αγγίξει το υπερφυσικό- γιατί μέχρι τώρα δεν έχει 

καν προσεγγίσει αυτά τα όρια. 

49 Τι αναστάτωση αισθάνεται η ψυχή του επιστήμονα όταν εγκαταλείπει αυτόν τον κόσμο και τελικά 

έρχεται αντιμέτωπη με τη θεία αλήθεια! Εκεί χαμηλώνει το πρόσωπό του ντροπιασμένο και ζητάει να του 

συγχωρέσουν την αλαζονεία του. Πίστευε ότι ήξερε και μπορούσε να κάνει τα πάντα, αρνιόταν ότι υπήρχε 

κάτι πέρα από τις γνώσεις ή την κατανόησή της. Αλλά τώρα, στέκεται μπροστά στο Βιβλίο της Ζωής, 

μπροστά στο άπειρο έργο του Δημιουργού, πρέπει να αναγνωρίσει την αθλιότητά της και να τυλιχτεί σε 

ταπεινότητα μπροστά σ' Αυτόν που είναι η απόλυτη Σοφία. 

50 Γιατί δεν ξεφυλλίζετε αυτό το βιβλίο που βρίσκεται ήδη εδώ, αφού επιτρέπεται και διατάσσεται 

από Εμένα; Γιατί να μην προετοιμαστείτε μέσω της πνευματοποίησης για να το φτάσετε και να μάθετε 

στις σελίδες του το μάθημα που διαφωτίζει ή την αποκάλυψη που εξηγεί τα μυστήρια; 

51 Να ξέρετε, άνθρωποι, ότι δεν είστε μόνο εσείς ικανοί να λαμβάνετε πνευματικά μηνύματα και 

εμπνεύσεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που, χωρίς να γνωρίζουν ότι εκπέμπω το Λόγο Μου 

μέσω αυτών των φορέων φωνής, αισθάνονται την εγγύτητα ενός φωτός που είναι έτοιμο να ξεχυθεί με 

αποκαλύψεις στην ανθρωπότητα. Θα λάβουν από το Πνεύμα Μου την απαραίτητη προετοιμασία, έτσι 

ώστε όταν ακούσουν τη μαρτυρία σας και τους μεταδώσετε το Θείο Μου μήνυμα, να πουν με αγαλλίαση: 

"Αυτό είναι που ήλπιζα". 

52 Σας προετοιμάζω με αυτόν τον τρόπο, ώστε όταν έρθει η στιγμή να συναντηθείτε, να είστε σε 

θέση να δημιουργήσετε δεσμούς ένωσης και να κατανοήσετε ο ένας τον άλλον. 

53 Σας ξαναλέω ότι δεν είστε μόνο εσείς που λαμβάνετε διαφώτιση από το Πνεύμα μου αυτή τη 

στιγμή. Γιατί θα έρθει η ώρα που όλα τα μηνύματα που θα λαμβάνονται με διαφορετικές μορφές θα 

αποτελούν μαζί μια πνευματική δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. 

Θα συνεισφέρετε τα δικά σας - αυτά που σας παραδίδω, δηλαδή: τις νέες αποκαλύψεις Μου. Διότι ο 

νόμος δεν είναι καινούργιος, είναι ο ίδιος με εκείνον που σας έδωσα στο παρελθόν - την κληρονομιά της 

μεγάλης αλήθειας, την οποία σας υπενθύμισα για να μην παρεκκλίνετε από το μονοπάτι. Ο Νόμος, 

αγαπητοί μου άνθρωποι, είναι ο σπόρος του αυριανού κόσμου. 

54 Σήμερα εξακολουθείτε να ζείτε μια εποχή αμφιβολιών, σκεπτικισμού και δυσπιστίας. Αλλά αυτό 

το θείο φως που λάμπει σε κάθε ψυχή θα διαλύσει και την τελευταία σκιά της αβεβαιότητας, και η 

αλήθεια θα βασιλεύσει τότε στις ζωές των ανθρώπων. 

55 Εσείς που ακούτε το λόγο μου για ειρήνη, το μάθημά μου για αγάπη, δεν πρέπει ποτέ να 

δημιουργήσετε έργο διχόνοιας. Αντιθέτως, η επιδίωξή σας θα πρέπει πάντα να είναι να ενωθείτε, να 

κάνετε ειρήνη, να επιτύχετε την εκπλήρωση της εντολής που σας διδάσκει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

56 Στη φύση θα συμβούν γεγονότα που οι επιστήμονες της ανθρωπότητας δεν θα είναι σε θέση να 

εξηγήσουν. Τότε ο λόγος σας, γεμάτος ταπεινότητα, αλλά ταυτόχρονα γεμάτος βεβαιότητα και 

αυτοπεποίθηση, θα εξηγήσει την αιτία πολλών γεγονότων και φαινομένων για τα οποία δεν είχε βρεθεί 

λύση. 

57 Τι άλλο είναι η φύση παρά ένα σπουδαίο πλάσμα; Ναι, μαθητές, ένα πλάσμα που επίσης 

αναπτύσσεται, εξαγνίζεται, ξεδιπλώνεται και τελειοποιείται για να μπορέσει να φιλοξενήσει στη μήτρα 

του τους ανθρώπους του αύριο. 

58 Πόσο συχνά δυσανασχετείτε με τα φυσικά μεταβατικά τους φαινόμενα προς την επίτευξη αυτής 

της τελειότητας και τα θεωρείτε τιμωρίες από τον Θεό, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι και εσείς, μαζί με τη 

φύση και τη δημιουργία, εξαγνίζεστε, εξελίσσεστε και κινείστε προς την τελειότητα. 

59 Ακόμα κι αν δεν καταλάβετε αυτά που σας λέω σήμερα, θα έχετε αρκετή γνώση στην εποχή της - 

στο βαθμό που θα είστε σε αρμονία με όλα όσα σας περιβάλλουν με τέτοιο τρόπο ώστε τίποτα να μη σας 
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βλάπτει, τίποτα να μη σας καταθλίβει ή να μην σας αρρωσταίνει, γιατί τότε θα έχετε καταφέρει να 

στέκεστε πάνω από την ύλη και όχι κάτω από την κυριαρχία των δυνάμεων της φύσης. 

60 Είστε τόσο ανώριμοι που συχνά, αντί να θαυμάζετε τα σημάδια που δίνει η φύση, φοβάστε. 

61 Πότε θα γίνετε σαν πρίγκιπες μέσα σ' αυτή τη δημιουργία και όχι σαν σκλάβοι, όπως είστε τώρα; 

62 Νομίζετε ότι Με ευχαριστεί να σας βλέπω να προσεύχεστε με τρόμο και να ικετεύετε τον Θεό να 

σας λυπηθεί όταν βλέπετε τις δυνάμεις της φύσης να εξαπολύονται; Θέλω να σας δω γεμάτους ψυχική 

γαλήνη, να θαυμάζετε τα έργα του Πατέρα σας χωρίς να μαραίνεται σταδιακά η ζωή σας. Θέλω να 

λαμβάνω τέτοιες προσευχές από εσάς που πηγάζουν από μια καρδιά γεμάτη ειρήνη, υπακοή, κατανόηση. 

63 Ω, αν μόνο από τη στιγμή που ανοίγουν τα μάτια σας για να αντικρίσετε το φως αυτής της ζωής, 

θα προσπαθούσατε να επιτύχετε την αληθινή αρμονία με το πνευματικό και με τη Φύση! Θα καταλάβετε 

πόσο όμορφη είναι η ύπαρξη που σας έδωσε ο Δημιουργός, της οποίας ο δρόμος οδηγεί στην Αιώνια 

Ζωή! Για να σας βοηθήσω να το επιτύχετε, έχω έρθει σε αυτή την Τρίτη Ώρα να σας επαναλάβω τις 

προηγούμενες διδασκαλίες Μου. 

Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Θα έρθω σε σας άλλη μια φορά". Αλλά ο ερχομός Μου δεν έγινε με σώμα, 

όπως στη Δεύτερη Εποχή, αλλά με πνεύμα για να σας αποκαλύψω την Ουσία, την Παρουσία και τη 

Δύναμή Μου. Μεταξύ των απίστων και των αμαρτωλών, κάνω αυτή τη στιγμή τον εαυτό Μου γνωστό για 

να τους δώσω για άλλη μια φορά τις οδηγίες Μου, τη διδασκαλία Μου. Όπως και στη Δεύτερη Εποχή, 

κάποιοι Με πίστεψαν και άλλοι αρνήθηκαν την Παρουσία Μου. Αλλά από εκείνους που Με αναγνώρισαν 

θα βγουν οι νέοι μαθητές Μου που θα δώσουν μαρτυρία για Μένα. 

64 Ιδού, η ανθρωπότητα βρίσκεται για άλλη μια φορά σε σύγχυση. Αλλά δεν τους διδάσκω 

αισθησιακές πράξεις λατρείας, τους δίνω μόνο μια διδασκαλία αγάπης, ώστε να καταλάβουν ποιο είναι το 

θέλημα του Πατέρα. 

65 Το Άγιο Πνεύμα έχει γίνει γνωστό μεταξύ ανδρών, γυναικών και παιδιών. Η χάρη μου έχει ξεχυθεί 

πάνω τους, ώστε να γίνουν μάρτυρες της παρουσίας μου αυτή την εποχή. 

66 Ήρθα για να σας δείξω τον ίδιο νόμο και να σας υπενθυμίσω την ίδια διδασκαλία με εκείνη που 

σας έδωσα στο παρελθόν. Διότι ο Πατέρας, με τη μεγαλειώδη σοφία του, δεν ήρθε ποτέ για να σας 

μπερδέψει. Το φως του Αγίου Πνεύματος σας φώτισε για να σας εξηγήσει όλες τις διδασκαλίες Μου, 

ώστε εσείς, και στη συνέχεια όλη η ανθρωπότητα, να τις εφαρμόσετε με αγάπη, με τελειότητα στις 

πράξεις και τις σκέψεις σας. 

67 Ο άνθρωπος ζει στο αποκορύφωμα της διαφθοράς του. Αγωνίζεται μόνο για υλικά πράγματα, για 

χρυσό και δύναμη στη γη, αλλά η πνευματική του ψυχή λαχταρά την ειρήνη μου. 

Και εσείς, Ισραήλ, έχετε διανύσει δύσβατους δρόμους στο πέρασμα του χρόνου και δεν έχετε 

καταφέρει να φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας, επειδή δεν ξέρατε πώς να αγαπάτε και να ενώνεστε και 

απορρίπτετε ο ένας τον άλλον. Αλλά σε αυτή την Τρίτη Εποχή, σας έχω παραχωρήσει την καλύτερη θέση 

στο τραπέζι Μου και σας έχω χαϊδέψει για να ξέρετε ότι είμαι μαζί σας ως Πατέρας, ώστε να σχηματίσετε 

όλοι μαζί μια οικογένεια. 

68 Άνθρωποι, γαλουχήστε τις καρδιές των ευλογημένων παιδιών, ώστε να αγαπούν ο ένας τον άλλον 

από την τρυφερή παιδική τους ηλικία και να μπορούν να διακρίνουν τον δρόμο της αγάπης και της 

δικαιοσύνης. 

69 Αυτή τη στιγμή, ο Λόγος μου σας φωτίζει εκ νέου. Θα χύσω τη χάρη Μου σε αφθονία για να είστε 

αγνοί και χαριτωμένοι. Αλλά αν πέσετε ξανά στην αμαρτία, συνειδητοποιήστε, άνθρωποι, ότι δεν είμαι 

Εγώ που σας απομακρύνω από την αγκαλιά Μου, αλλά είστε εσείς που απομακρύνεστε από Μένα, 

παρόλο που αυτό δεν είναι το θέλημά Μου. Ωστόσο, η συγχώρεση και η αγάπη Μου είναι σαν ανοιχτές 

πύλες για να δεχτούν όποιον επιθυμεί να επιστρέψει σε Μένα μετανοημένος. 

70 Ισραήλ: Είστε οι αγγελιοφόροι αυτού του καιρού, και σας επέλεξα να είστε οι πιστοί μου 

υπηρέτες. Βλέπω ότι αν και κουβαλάτε πόνο στην καρδιά σας, είστε αφοσιωμένοι και υπάκουοι, και σας 

λέω: Θα σας σηκώσω, ευλογημένα παιδιά, μη φοβάστε ούτε τους ανθρώπους ούτε τις δυνάμεις της φύσης, 

μη φοβάστε να ταξιδέψετε σε αποστάσεις, γιατί Εγώ είμαι αυτός που σας επέλεξα και σας έντυσα με τη 

χάρη Μου, ώστε να σηκωθείτε και να κρούσετε τον κώδωνα του κινδύνου ανά πάσα στιγμή στους 

πνευματικούς να απομακρυνθούν από τη σύγχυση και τον φανατισμό του κόσμου. Δείξτε τους την 

αληθινή μου διδασκαλία μέσα από τις πράξεις σας πνευματικότητας. 
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71 "Άκουσέ με, αγαπημένο Ισραήλ! Ανοίξτε τα πνευματικά σας μάτια και δείτε τη δόξα του Πατέρα 

σας. Ακούστε τη φωνή Μου μέσα από τη συνείδησή σας, ακούστε με τα πνευματικά σας αυτιά τις 

ουράνιες μελωδίες, ώστε η καρδιά και το πνεύμα σας να χαρούν, ώστε να νιώσετε ειρήνη- γιατί Εγώ είμαι 

η ειρήνη και σας προσκαλώ να ζήσετε μέσα σε αυτήν. Σας αποκαλύπτω την αγάπη που έχω νιώσει για την 

ανθρωπότητα ανά πάσα στιγμή - τον λόγο που ο Ιησούς έχυσε το πολυτιμότερο Αίμα Του στη "Δεύτερη 

Εποχή" για να σας λυτρώσει από την αμαρτία, να σας διδάξει την αγάπη και να αποτυπώσει το αληθινό 

δόγμα στο μυαλό και την καρδιά σας". 

72 Αγαπητοί άνθρωποι: Όταν στην πορεία σας οι θλίψεις και ο πόνος είναι μεγάλοι, υψώστε τον 

εαυτό σας στην προσευχή προς τον Πατέρα, με την αληθινή προσευχή που προέρχεται από την καρδιά 

σας. Τότε θα νιώσετε δυνατοί και θα δοξάσετε το όνομα του Πατέρα σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 284  
1 Άνθρωποι, φάτε το ψωμί της αιώνιας ζωής που σας δίνει ο Πατέρας. Χρησιμοποιήστε τον λόγο 

μου, γιατί βρίσκεστε στο τέλος της εκδήλωσής μου με αυτή τη μορφή. Αφήστε την ψυχή σας να 

αφυπνιστεί πλήρως στο φως που ο Πατέρας ρίχνει αυτή τη στιγμή σε κάθε ψυχή και σε κάθε νου. 

2 Μια σπίθα φωτός από το πνεύμα Μου, μια αντανάκλαση του θείου Λόγου, είναι αυτό που 

κατεβαίνει στο πνεύμα του φορέα της φωνής, μέσω του οποίου κάνω το μήνυμά Μου ακουστό σε σας. 

Ποιος ανθρώπινος φορέας φωνής θα μπορούσε να λάβει όλη τη δύναμη του Λόγου; Καμία. Και 

πραγματικά, σας λέω, δεν ξέρετε ακόμη τι είναι ο Λόγος. 

3 Ο "Λόγος" είναι ζωή, είναι αγάπη, είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά από όλα αυτά ο φορέας της 

φωνής μπορεί να λάβει μόνο ένα άτομο. Αλλά εδώ, σε αυτή την ακτίνα φωτός, σε αυτή την ουσία, θα 

μπορέσετε να ανακαλύψετε το Άπειρο, το Απόλυτο, το Αιώνιο. Για να μιλήσω για Μένα, μπορώ να το 

κάνω τόσο μέσα από μεγάλα έργα όσο και μέσα από μικρές και περιορισμένες εκδηλώσεις. Είμαι σε όλα, 

όλα μιλούν για Μένα, το μεγάλο και το μικρό είναι εξίσου τέλεια. Ο άνθρωπος πρέπει μόνο να ξέρει να 

παρατηρεί, να προβληματίζεται και να μελετά. 

4 Μιλάω στην ψυχή σας, η οποία έχει σταλεί στη γη για να λάβει αυτό το μήνυμα, ώστε να μπορέσει 

αργότερα να μαρτυρήσει τη διδασκαλία μου με τα έργα της αγάπης και του ελέους προς την 

ανθρωπότητα. Μιλάω στην πνευματική σας ψυχή, η οποία έχει αθάνατη ουσία και φύση. Του μιλάω για 

τη ζωή που θα του έρθει αφού παραδώσει στη γη το σώμα που χρησίμευσε ως στήριγμά του σε αυτόν τον 

κόσμο, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα της απελευθέρωσής του, να ευλογήσει εκείνη τη στιγμή και να 

στρέψει το βλέμμα του στο άπειρο, να πετάξει προς τα πάνω και να φτάσει στην πατρίδα που κέρδισε με 

τις αρετές του. 

5 Αγαπήστε αυτό που ανήκει στον κόσμο όσο ζείτε σε αυτόν, μέχρι ενός σημείου, ώστε να ξέρετε 

πώς να εκπληρώνετε τους νόμους του- αλλά πάντα να τρέφετε τον υψηλό στόχο να κατοικείτε στους 

υψηλούς πνευματικούς κόσμους της ζωής, ώστε η ψυχή σας να μην ενοχληθεί όταν αποβάλλει το 

σωματικό της περίβλημα ούτε να μπει στον πειρασμό από αυτό που αγάπησε σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί 

τότε θα παραμείνει δεμένη και αλυσοδεμένη σε έναν κόσμο στον οποίο δεν ανήκει πλέον και τον οποίο 

δεν μπορεί πλέον να απολαύσει με κανένα τρόπο. 

6 Σας λέω: Αν ένα έθνος ξεσηκωνόταν και δίδασκε όλο τον δρόμο της αλήθειας, η ανθρωπότητα θα 

ξεσηκωνόταν μετά από αυτό, γιατί αισθάνεται ότι έχει χάσει τον δρόμο, ότι έχει παραστρατήσει, 

υποφέρει, παραπατάει και απελπίζεται. 

7 Η ανθρωπότητα περιμένει τον ερχομό του αδελφού, του φίλου, του συμβούλου που θα της πει πού 

να κατευθύνει τα βήματά της για να φτάσει στη γη της σωτηρίας. 

8 Η πνευματική σύγχυση στους ανθρώπους αυτής της εποχής είναι βαθιά και βαριά εξαιτίας της 

εγκατάλειψης των αποκαλύψεων που έκανε ο Πατέρας ανά πάσα στιγμή. Έχουν αφοσιωθεί στην υλιστική 

επιστήμη και έχουν ξεχάσει εντελώς την ουσία της ύπαρξής τους και της ζωής. 

9 Σε αυτόν τον υλιστικό κόσμο θα σας στείλω να φέρετε τα καλά νέα της Διδασκαλίας Μου. 

Αλήθεια σας λέω, αν η μαρτυρία σας είναι αληθινή, οι άνθρωποι θα εκπλαγούν όταν δουν έναν λαό που 

καθοδηγείται από έναν αόρατο ηγέτη και από μια φωνή που δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. 

Στην αρχή, η περιέργεια θα τους κάνει να παρακολουθούν τα βήματά σας και τα έργα σας. Αλλά 

αργότερα θα είναι η πίστη που θα τους κάνει να αναφωνήσουν: "Αλήθεια, αυτό που κηρύττουν αυτοί οι 

άνθρωποι είναι αληθινό". 

10 Όσο δεν είστε έτοιμοι να κρούσετε τον κώδωνα του κινδύνου στον κόσμο, ο μανδύας Μου θα σας 

κρύβει από τα βλέμματα των άλλων, επειδή οι ατέλειές σας θα προκαλούσαν αμφιβολίες, χλευασμό και 

διωγμό, και η αδυναμία σας δεν θα άντεχε την επίθεση των εχθρών σας. Αλλά ετοιμαστείτε τώρα, γιατί θα 

έρθει η ώρα της μάχης και θα βγάλω τον μανδύα μου για να σας δει ο κόσμος. 

11 Κάθε "εργάτης" θα έχει μια σπίθα του Λόγου Μου στα χείλη του και στα χέρια του το βιβλίο της 

σοφίας Μου που θα του θυμίζει τις θείες διδασκαλίες Μου. Αυτό το βιβλίο που εμπνέεται από Μένα θα 

διαμορφωθεί προσεκτικά από τους μαθητές Μου, και με αυτό ο λαός θα έχει ένα προπύργιο, γιατί η 

δύναμή του θα είναι μεγάλη. 
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12 Πόση σοφία θα απορρέει από αυτό! Πόσο βάλσαμο και παρηγοριά θα ρίξει στις καρδιές! Θα είναι 

ευτυχία για εκείνους που μια μέρα ανακάλυψαν τον λόγο μου και μετά δεν τον άκουσαν πια, και θα είναι 

χαρά για εκείνους που δεν τον είχαν ακούσει ποτέ. 

13 Μέσα από την ανάγνωσή του, οι "νεκροί" θα αναστηθούν και οι χαμένοι θα βρουν το δρόμο. 

Προσέξτε την αλήθεια του Βιβλίου που σας έχει εμπιστευθεί, ώστε να είστε μάρτυρες της εκδήλωσής 

Μου σε αυτή την εποχή. 

14 Αν σας ρωτούσα αυτές τις στιγμές ποιοι είναι οι καρποί που έχει αποδώσει το δέντρο σας, τι θα 

είχατε να Μου δείξετε; Αν σας ρωτούσα για τις διδασκαλίες που έχετε λάβει από Μένα, τι απάντηση θα 

Μου δίνατε; 

15 Είστε σιωπηλοί, και στην καρδιά σας ο φόβος Μου φαίνεται ότι το έργο σας θα κριθεί από Μένα. 

Αλλά σας ρωτώ: Γιατί φοβάστε; Αν έχετε εκπληρώσει την αποστολή σας, δεν θα έχετε τίποτα να 

φοβηθείτε, και αν, αντίθετα, έχετε κάνει λάθη, είναι καλύτερα να είμαι εγώ αυτός που θα σας διορθώσει. 

16 Να έχετε τη θέληση να είστε πνευματικοί όχι μόνο κατ' όνομα αλλά και στην πράξη, γιατί ο 

κόσμος είναι γεμάτος από ψευτοοπαδούς και ψευτομαθητές. Αν έχετε πάρει στην καρδιά σας ένα δόγμα 

του οποίου η σημαία είναι η πνευματοποίηση και τα όπλα είναι το φως και η αγάπη, πρέπει να δώσετε 

αποδείξεις αυτών των αρετών στον κόσμο. Αυτός θα είναι ο μόνος σπόρος που θα σπείρετε, αν θέλετε 

πραγματικά να λάβετε τη σοδειά σας από τον Πατέρα σας. 

17 Πάρτε ως παράδειγμα εκείνους που Με ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή - όχι μόνο τους 

αποστόλους Μου, αλλά και τόσους πολλούς άνδρες και γυναίκες που μεταστράφηκαν στο Λόγο Μου και 

μαρτύρησαν την Αλήθειά Μου με τα έργα τους, ακόμη και με τη ζωή τους. 

18 Η μεγαλύτερη αγνότητα και η υψηλότερη ειλικρίνεια ήταν η επιδίωξη αυτών των καρδιών, γι' 

αυτό και φρόντιζαν σε κάθε έργο τους να λάμπει το φως με το οποίο ο Δάσκαλος έκανε τις διδασκαλίες 

του να λάμψουν. 

19 Με τον ίδιο τρόπο, οι νέοι μαθητές πρέπει να τιμούν το όνομα από το οποίο ένα θείο μήνυμα 

αγάπης ήρθε για να τους ξυπνήσει από τον λήθαργο. 

20 Αν προσπαθήσετε να κατανοήσετε το πνευματικό νόημα του Έργου μου και το αγκαλιάσετε με 

την αγάπη ενός αληθινού μαθητή - αληθινά σας λέω, τότε οι καλοί καρποί δεν θα αργήσουν να έρθουν, 

και αυτοί οι καρποί θα είναι αυτοί της ανανέωσης, της επιστροφής στο καλό στο φως της συνείδησης, της 

υγείας, της συμφιλίωσης και της ειρήνης. 

Αν, από την άλλη πλευρά, προσπαθήσετε για όμορφες εμφανίσεις για να καλύψετε την αλήθεια, και αν 

προσπαθήσετε να κρύψετε τις ατέλειες και τις αδυναμίες σας με τα έργα Μου, θα επιστρέψετε στο 

σκοτάδι και τη βρωμιά από την οποία σας είχα ήδη ελευθερώσει. 

21 Η διδασκαλία μου είναι πνευματική στην ουσία της, είναι φως και είναι δύναμη που ρέει προς τα 

κάτω και διαπερνά την ψυχή σας για να την κάνει νικήτρια στη μάχη της με το κακό. Ο Λόγος Μου δεν 

είναι μόνο για να κολακεύει τα αυτιά, είναι φως για την ψυχή. 

22 Θέλετε να Με ακούσετε με την ψυχή σας, ώστε να τραφεί και να χρησιμοποιήσει το νόημα αυτής 

της διδασκαλίας; Στη συνέχεια, καθαρίστε την καρδιά σας, καθαρίστε το μυαλό σας και αφήστε τη 

συνείδησή σας να σας καθοδηγήσει. Τότε θα βιώσετε πώς μια μεταμόρφωση αρχίζει να επιδρά στην 

ύπαρξή σας - όχι μόνο πνευματικά, αλλά και ηθικά και σωματικά. Αυτή η ανύψωση που η ψυχή σταδιακά 

επιτυγχάνει μέσω της γνώσης - αυτή η καθαρότητα που σταδιακά αποκτά - θα αντανακλάται στα 

συναισθήματα της καρδιάς και στην υγεία του σώματος. 

23 Τα πάθη θα γίνονται όλο και πιο αδύναμα, τα ελαττώματα θα εξαφανίζονται σταδιακά, ο 

φανατισμός και η άγνοια θα δίνουν όλο και περισσότερο τη θέση τους στην αληθινή πίστη και τη βαθιά 

γνώση του νόμου μου. 

24 Αν επιθυμείτε να σας ακούσουν τα πλήθη και ο λόγος σας να πείσει και να συγκλονίσει, 

αναζητήστε τον τρόπο με τον οποίο ο λόγος αυτός θα διεισδύσει στην ψυχή των ακροατών σας. Πώς όμως 

επιτυγχάνει κανείς να διεισδύσει στην καρδιά των συνανθρώπων του και να εντυπωσιάσει και να 

αφυπνίσει την ψυχή τους; Είναι πολύ απλό, το μυστικό είναι ότι πρέπει πάντα να εμμένετε στην αλήθεια 

και να μαρτυράτε με τα έργα της αγάπης σας. 

25 Ο Πατέρας-Πνεύμα μου πλησιάζει για να σας διδάξει και να σας "εξομαλύνει", να αφυπνίσει τις 

πνευματικές και φυσικές σας αισθήσεις και να σας καλέσει να ζήσετε μια ζωή ανανέωσης και 

εκπλήρωσης του νόμου. 



U 284 

57 

26 Σας έδωσα τα πάντα για να σηκωθείτε και να ξέρετε ότι σας έστειλα στη γη για να εργαστείτε για 

την ειρήνη σας σε αυτή τη ζωή και σε αυτή που σας περιμένει. 

27 Μακάριος είναι εκείνος που μελετά τη διδασκαλία μου και προσπαθεί να εκπληρώνει τους νόμους 

μου - που επιτρέπει στον εαυτό του να φωτίζεται από το φως που ρίχνει ο Λόγος μου και παραμένει 

προσευχόμενος και άγρυπνος στην υπακοή του. 

28 Σήμερα, καθώς ζείτε σε έναν κόσμο λαθών και συγχύσεων, σας έκανα να απομακρυνθείτε από 

αυτόν και να ζήσετε σύμφωνα με τους νόμους μου. Τότε, όταν θα είστε έτοιμοι, θα σας στείλω στην 

ανθρωπότητα για να δείξετε το φως Μου σε όλους εκείνους που έχουν χωρίσει τη Διδασκαλία Μου σε 

κλαδιά και έχουν παρερμηνεύσει τον Λόγο Μου. 

Όλες αυτές οι διαφορές που βλέπετε σήμερα θα εξαφανιστούν και η καρδιά του ανθρώπου θα 

μεταμορφωθεί. Μετά τη συγκομιδή που έκανε ο άνθρωπος από το έργο του, το οποίο άφησε μόνο μια 

κακή γεύση στο στόμα του, θα σπείρει τον σπόρο μου στην καθαρισμένη γη και θα τον φροντίσει. Αυτή 

θα είναι η στιγμή που θα αρχίσει η πνευματοποίηση. 

29 Όλες οι δοκιμασίες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή σας ως "εργάτες" θα συμβούν για να σας 

ενδυναμώσουν στην πίστη σας και για να αναγνωρίσετε τα χαρίσματα που σας έχω παραχωρήσει. Δεν θα 

έχετε εκπληρώσει την αποστολή σας αν περιοριστείτε μόνο στο να ακούτε το Λόγο Μου και μετά να τον 

μεταφέρετε στους συνανθρώπους σας. Θα πρέπει να μιλήσετε και να επιβεβαιώσετε τα λόγια σας με τα 

έργα σας. 

Πολλοί από εσάς θα μαρτυρήσουν τη διδασκαλία Μου προσφέροντας πρόθυμα τη ζωή σας, αλλά δεν 

ζήτησα από εσάς θυσίες αίματος. 

Σύντομα θα βρίσκεστε ανάμεσα στην ανθρωπότητα σαν πρόβατα ανάμεσα σε πεινασμένους λύκους, 

αλλά δεν θα κοιμάστε. Ένα λυχνάρι θα φωτίζει πάντα το δρόμο σας, και ακόμη και στις πιο σκοτεινές 

νύχτες αυτό το φως θα λάμπει. 

30 Βρήκα τον άνθρωπο να κοιμάται όσον αφορά την πνευματική γνώση, να έχει παραδοθεί στις 

επιστήμες που σχετίζονται με την ύλη, ανακαλύπτοντας τα μεγαλύτερα μυστικά της φύσης χωρίς να 

ασχολείται με την πνευματική του ψυχή. Πόσο μεγάλη προσπάθεια θα πρέπει να καταβάλει για να 

κατανοήσει τη διδασκαλία μου! Το Έργο Μου θα πέσει πάνω σ' αυτή την ανθρωπότητα σαν ρεύμα 

κρυστάλλινου νερού, η επιθυμία τους για γνώση θα ικανοποιηθεί και όλοι όσοι προετοιμάζονται θα 

λάβουν τα οφέλη του. 

31 Εσείς που Με ακούτε - προσέξτε, γιατί καμία ξένη επιρροή δεν μπορεί να αναμιχθεί με τη 

διδασκαλία Μου. Διατηρήστε την ουσία και την αλήθεια της, και θα δείτε αυτή την ανθρωπότητα, που 

δυσπιστεί και αμφιβάλλει, να αγκαλιάζει τη διδασκαλία Μου με πίστη, καθώς θα γνωρίζει τις πράξεις των 

καλών μαθητών Μου. 

Όλοι εσείς που επιθυμείτε να έρθει στον κόσμο αυτό η βασιλεία της ειρήνης και της δικαιοσύνης, 

προσελκύστε αυτές τις αρετές με την προσευχή σας. Αυτή η ώρα πλησιάζει. Διορθώστε, εκπαιδεύστε και 

διαφωτίστε τους συνανθρώπους σας τώρα, προτού εισέλθετε σε εκείνη την εποχή που δεν θα έχετε άλλο 

οδηγό από τη Θεότητά μου. 

32 Η έμπνευσή Μου πνέει σε όλες τις ψυχές, και όλοι όσοι θέλουν να Με δουν και να Με 

ακολουθήσουν, σηκωθείτε και ελάτε σε Μένα. Το πνεύμα σας θα σας πει πώς να ζείτε καθημερινά και 

πώς να λύνετε τα προβλήματά σας. Αν πνευματοποιήσετε τους εαυτούς σας, θα δείτε σε κάθε δοκιμασία, 

σε κάθε πόνο, ένα βήμα για να ανυψωθείτε και να τελειοποιηθείτε. 

33 Κάντε το σπίτι σας έναν παράδεισο όπου οι γονείς Με αντιπροσωπεύουν και η αγάπη και ο 

σεβασμός ο ένας για τον άλλον είναι η λατρεία σας. Αλλά μην αφήνετε αυτή την αγάπη να περιορίζεται 

στην οικογένειά σας, ώστε να αγαπάτε όλους τους συνανθρώπους σας όπως τους γονείς σας ή τα παιδιά 

σας. 

34 Θέτω σε ισχύ μέσω του επιλεγμένου λαού μου δίκαιους νόμους που βασίζονται στην αγάπη και 

τον σεβασμό. Εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ψυχές έχουν προετοιμαστεί. Κάποιοι είναι στο 

πνευματικό- άλλους, που είναι στο σώμα, τους διανέμω σε όλο τον κόσμο, ώστε όταν έρθει η ώρα, να 

αφθονούν σε έμπνευση, και να μιλάω μέσω των στόματων τους, και ο Λόγος Μου να πολλαπλασιάζεται. 

35 Ο Ηλίας προετοιμάζει το δρόμο για όλους, και όπως και στη Δεύτερη φορά, σας λέω: Πόσο κοντά 

σας είναι ο Ηλίας και δεν τον αναγνωρίσατε! Όποτε η Βασιλεία μου πλησίασε τους ανθρώπους, 

προετοίμασε τις καρδιές. Το ίδιο συνέβη και με εσάς αυτή την περίοδο. 
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36 Εργαστείτε σιωπηλά, χωρίς να καυχιέστε. Μην έχετε την επιθυμία να ξεχωρίζετε από τους άλλους. 

Προχωρήστε διακριτικά, αλλά κουβαλάτε στην καρδιά σας μια μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους. 

Προστάτεψέ τους και βοήθησέ τους, φρόντισε η καρδιά σου να είναι σαν κιβωτός, και δώσε χώρο σ' 

αυτήν στους αρρώστους, στους αμαρτωλούς - σ' αυτούς που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη. Δείξτε 

όλη την πνευματοποίηση ως στόχο για τη σωτηρία τους, θα Με ακολουθήσουν. Αλλά οι υπερήφανοι θα 

μείνουν μακριά για άλλη μια φορά χωρίς να Με ακούσουν αυτή τη φορά. Στη συνέχεια, οι δοκιμασίες, τα 

γεγονότα θα μιλήσουν για όλες τις εκδηλώσεις Μου. Κάποιοι θα μεταστραφούν, ενώ άλλοι θα συνεχίσουν 

να έχουν μια καρδιά κλειστή στο θείο μήνυμα. 

37 Ευλογώ όλους όσοι έχουν αξιώματα - άρχοντες, δάσκαλοι, δικαστές- φωτιστείτε και εκπληρώστε 

την αποστολή σας. 

38 Πλησιάστε για να Με ακούσετε. Ποιο είναι το πρόβλημα με το να ακούτε τον Λόγο Μου μέσω 

ανθρώπων που είναι τόσο ηθικά όσο και πνευματικά ατελείς; Αν νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή έχω επιλέξει 

τα λιγότερο κατάλληλα μέσα για την εκδήλωσή Μου, κάνετε λάθος. Αν νομίζετε ότι αυτός ο τρόπος με 

τον οποίο Με γνωστοποιώ στον άνθρωπο δεν είναι μια προοδευτική μορφή, κρίνετε ελαφρά τη καρδία. 

39 Το γεγονός ότι χρησιμοποιώ το πνεύμα και το μυαλό σας για να μιλήσω στην ανθρωπότητα δεν 

σας δίνει μια ιδέα για την εξέλιξη που έχει επιτύχει η ψυχή σας; 

40 Με κάποιο τρόπο έπρεπε να ξεκινήσει η εποχή της πνευματικής επικοινωνίας, και αυτός ο τρόπος 

ήταν αυτός που είχατε από το 1866, και ο οποίος πρέπει να τελειώσει το 1950 για να ανοίξει ο δρόμος για 

τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα. 

41 Η εκδήλωσή μου μέσω των φορέων της φωνής θα είναι, σύμφωνα με τη θέλησή μου, μόνο 

προσωρινή, ένα σύντομο στάδιο προετοιμασίας που θα χρησιμεύσει σε αυτόν τον λαό ως κανόνας, νόμος 

και βάση για να μαρτυρήσει και να διαδώσει αυτή την αλήθεια και να διακηρύξει την παρουσία του 

"Τρίτου Χρόνου" στον κόσμο. 

42 Ακριβώς όπως η εκδήλωσή μου προοριζόταν από τον ανθρώπινο νου να είναι τόσο φευγαλέα όσο 

μια αστραπή, έτσι ήταν επίσης προοριζόμενο ότι μόνο λίγες ομάδες ανθρώπων θα καλούνταν να είναι 

παρούσες σε αυτή την αποκάλυψη και να λάβουν αυτό το μήνυμα. 

43 Ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα, από την άλλη πλευρά, θα φτάσει σε όλο το ανθρώπινο γένος, 

χωρίς χρονικό περιορισμό, γιατί αυτή η μορφή της αναζήτησης Μου, της αποδοχής Μου, της προσευχής 

Μου, της ακρόασης Μου και της αίσθησης Μου είναι για όλη την αιωνιότητα. 

44 Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη αυτού του λαού που άκουσε τον λόγο μου και συγκέντρωσε τις 

διδασκαλίες μου! Σας λέω: Πριν ο κόσμος κάνει το βήμα προς την πνευματοποίηση, θα πρέπει να βιώσει 

όλα όσα σας αποκάλυψα σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, κατά το οποίο σας μίλησα μέσω του 

στόματος των φορέων της φωνής Μου και σας έβαλα να γράψετε τον Λόγο Μου για να τον μελετήσετε 

αργότερα. 

45 Προετοιμαστείτε, αγαπητοί άνθρωποι, για να έρθετε σε αρμονία με τον Κύριό σας. Ιδού, 

εκπληρώνω τον ρόλο Μου: προετοιμάζω τα πάντα, όλη την ανθρωπότητα. Ακόμη και αν δεν το γνωρίζει, 

εξαγνίζεται επί του παρόντος. Ο πνευματικός κόσμος, που αποτελεί τον μεγαλύτερο και ισχυρότερο 

στρατό, υποστηρίζει τα έργα Μου και ακολουθεί τις συμβουλές Μου, και θέλω να δημιουργήσετε ένα 

έθνος φωτισμένων ανθρώπων, πιστών μαρτύρων του Λόγου Μου, σπορέων πνευματικού φωτός, των 

οποίων το έργο χρησιμεύει για να αφυπνίσουν τον κόσμο, να τον μαρτυρήσουν και να τον 

προειδοποιήσουν. 

46 Η Έκτη Σφραγίδα έχει λυθεί και έχει δείξει σε εσάς, τους πρωτοπόρους της πνευματοποίησης στη 

γη, ένα μέρος του περιεχομένου της. Αλλά θα συνεχίσει να ρίχνει το φως του σε όλους τους ανθρώπους, 

ακόμη και όταν αυτός ο λόγος που ακούτε σήμερα θα έχει σταματήσει. 

47 Τι θα αποκαλύψει η Έκτη Σφραγίδα στην ανθρωπότητα του μέλλοντος; Πολύ μεγάλες 

αποκαλύψεις, αν σκεφτείτε ότι σας έκανα κληρονόμους ενός θησαυρού σοφίας. 

48 Η Έκτη Σφραγίδα είναι ανοιχτή και κανείς δεν θα μπορέσει να την κλείσει ούτε να εμποδίσει το 

φως της να φτάσει στις ψυχές, όπως ακριβώς κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το πέρασμα του χρόνου ή 

να εμποδίσει το φως του Βασιλικού Άστρου να φτάσει στον κόσμο σας. 

49 Το Βιβλίο της Γνώσης, που ήταν σφραγισμένο για πολύ καιρό, ενώ οι ψυχές σας προετοιμάζονταν 

να εισέλθουν σε αυτό - το άνοιξα, η αγάπη του Διδασκάλου σας, του Αρνίου, το άνοιξε, το φως του 

λάμπει έντονα χωρίς πολλοί στη γη να το αντιλαμβάνονται. 
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50 Σύντομα οι διαισθητικοί, οι εμπνευσμένοι, οι ψυχικά ευαίσθητοι θα ξεσηκωθούν και θα 

καταθέσουν στα έθνη αυτά που βλέπουν με το πνεύμα, αυτά που αισθάνονται, αυτά που ακούν και 

λαμβάνουν. Σας ξαναλέω ότι ο λαός Μου δεν περιορίζεται σε εκείνους που Με έχουν ακούσει μέσω 

αυτών των φορέων φωνής, αλλά ότι έχω στείλει τους υπηρέτες Μου σε διάφορα σημεία της γης για να 

προετοιμάσουν τους δρόμους και να καθαρίσουν τα χωράφια στα οποία θα έρθουν αργότερα οι σπορείς. 

51 Τους ενισχύω και τους ευλογώ, γιατί το έργο της ημέρας τους είναι θλιβερό και ο δρόμος τους 

είναι γεμάτος αγκάθια. Η κοροϊδία, ο χλευασμός, η συκοφαντία και η δολιότητα τους ακολουθούν παντού. 

Όμως αυτοί -προβλέποντας και εμπνευσμένοι- γνωρίζουν ότι έχουν σταλεί από Μένα και είναι πρόθυμοι 

να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου για να εκπληρώσουν την αποστολή τους. 

52 Προσευχηθείτε γι' αυτούς τους αδελφούς σας που δεν γνωρίζετε, αλλά που αγωνίζονται να 

εκπληρώσουν την αποστολή τους για να σας προετοιμάσουν το δρόμο. Δεν είχαν στον κόσμο το θείο 

ερέθισμα αυτού του λόγου που ακούτε εδώ και τόσο καιρό, και έπρεπε να θυσιάσουν πολλές ανέσεις του 

κόσμου για να λάβουν πνευματικά την έμπνευση που τους προσανατολίζει. 

53 Έχετε ακούσει κάθε μάθημα χίλιες φορές - ποια δικαιολογία θα μπορούσατε να βρείτε αν δεν 

ακολουθούσατε τη διδασκαλία μου; Καμία. Τι προκλητικότητα ή επανάσταση θα μπορούσατε να δείξετε 

στον πόνο, αν ερχόταν να τιμωρήσει τις παραβάσεις σας; Αλλά μην ξεχνάτε ότι σας δίδαξα να εξαγνίζεστε 

μέσω της αγάπης, να ανανεώνεστε υπηρετώντας ο ένας τον άλλον, ώστε να αποφύγετε τον εξαγνισμό 

μέσω του πόνου. 

54 Κάποιοι θεωρούν τον λόγο μου σκληρό και σκληρό επειδή διαπνέεται από δικαιοσύνη που 

αγαπάει. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τη συνείδησή τους, ούτε ήθελαν να 

κρίνουν τον εαυτό τους από αλαζονεία. 

55 Όταν βλέπετε το αποτέλεσμα των ανυπακοών σας, των βεβηλώσεών σας, της ματαιοδοξίας σας 

και της έλλειψης φιλανθρωπίας σας, και αδειάζετε ένα ποτήρι πόνου - εντελώς αντίθετο από αυτό που σας 

προσέφερα - αναφωνείτε με πεποίθηση: "Στην επίπληξη του Δασκάλου υπήρχε αλήθεια και δικαιοσύνη!" 

56 Σας ανέθεσα την ενοποίηση όλων των πληθυσμών που αποτελούν την κοινότητά σας, αλλά δεν το 

κάνατε και δεν εμπιστευτήκατε τη δικαιοσύνη μου. Έκανα υπομονή και σας έδωσα χρόνο για να 

εκτελέσετε αυτή την αποστολή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχετε ανταποκριθεί. Θέλετε λοιπόν να είναι η 

δικαιοσύνη μου αυτή που σας αφυπνίζει, που σας εξαγνίζει και σας ενώνει; Αν είναι έτσι, αγαπητοί 

άνθρωποι, δεν ξέρετε την ημέρα και την ώρα, αλλά θα έρθει. Γιατί δεν θα σας αφήσω να μαρτυρήσετε την 

αλήθεια Μου με μια καρδιά γεμάτη ακαθαρσία. 

57 Ούτε τα κακά γραπτά θα διατηρηθούν ως μαρτυρία. Διότι μια μαρτυρία που αναμιγνύεται με το 

ψεύτικο και ατελές θα καεί. Ό,τι είναι λερωμένο ή ακάθαρτο δεν φτάνει σε Μένα, ούτε το προσφέρω στα 

παιδιά Μου. Πρώτα πρέπει να καθαρίσετε προσεκτικά τον σπόρο και μόνο μετά να τον σπείρετε. 

58 Ο λόγος μου σήμερα δεν είναι ένα ποτήρι με πικρία, είναι μια πηγή με κρυστάλλινο νερό, στο 

οποίο μπορείτε να λούσετε την καρδιά σας και να της δώσετε μεγαλύτερη καθαρότητα και στο πνεύμα 

σας φως. 

59 Δεχτείτε αυτά τα λόγια με αγάπη, σκεφτείτε τα. Στη συνέχεια θα νιώσετε πιο δυνατοί για να 

συνεχίσετε το έργο της ημέρας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 285  
1 Η ειρήνη μου ας είναι στους ανθρώπους καλής θέλησης. Αλήθεια σας λέω, όποιος φέρει αυτή την 

ειρήνη στην ψυχή του, θα νιώσει την Παρουσία Μου. 

2 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των διδασκαλιών, νιώσατε την ειρήνη Μου στις δοκιμασίες 

σας, είχατε παρηγοριά στα βάσανά σας. Με αυτόν τον τρόπο, σας απέδειξα ότι όποιος αποδέχεται το 

πεπρωμένο του με καλή θέληση, θα προοδεύσει σε όλες τις επιχειρήσεις του. Μπορεί να σκοντάψει, αλλά 

δεν θα πέσει. 

3 Μερικές φορές Μου λέτε: "Κύριε, γιατί δεν μας επισκέπτεσαι όπως τους άλλους λαούς, παρόλο 

που είμαστε τόσο αχάριστοι και ανυπάκουοι όσο και οι ανθρώπινοι αδελφοί και αδελφές μας;" Σε αυτό 

σας λέω: Επειδή σας δίνω χρόνο για την προετοιμασία σας. 

Πιστεύετε ότι αν σας απειλούσε πόλεμος, θα Με ακούγατε και θα σκεφτόσασταν τον Λόγο Μου; 

Καταλάβετε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που σας εμπιστεύτηκα και την ευθύνη που έχετε να τον 

χρησιμοποιήσετε για την πνευματική σας προετοιμασία. 

4 Για να περάσετε αυτόν τον χρόνο για το πνευματικό σας καλό και το καλό των συνανθρώπων σας, 

πρέπει να εξετάζετε συχνά τον εαυτό σας ακούγοντας τη φωνή της συνείδησής σας, μέσω της οποίας 

μπορείτε να ανακαλύψετε όλα όσα χρειάζεται να εξετάσετε τον εαυτό σας και ταυτόχρονα να 

κατανοήσετε τον τρόπο εφαρμογής της διδασκαλίας μου στις διάφορες ενέργειες της ζωής σας. 

5 Σας πονάει πραγματικά η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ανθρωπότητα; Αισθάνεται η καρδιά 

σας τον πόνο των εθνών που καταστρέφονται από τον πόλεμο; Τότε κερδίστε αξία γι' αυτούς, 

προσευχηθείτε και στείλτε τους ειρήνη με τις σκέψεις σας. 

6 Τώρα σας φαίνεται ότι είναι η ατυχία που απειλεί τον κόσμο. Σε αυτό σας λέω ότι αυτό που συχνά 

βλέπετε ως συμφορά είναι κάτι καλό. 

7 Ο πόνος, η δυστυχία, ακόμη και ο θάνατος θα έρθουν ως ευλογία στις πόρτες πολλών ανθρώπων 

που έζησαν άσωτα και αμάρτησαν χωρίς όρια. 

8 Αχ, αν μόνο καταλάβαινες ότι ο πόνος που χτυπά το σωματικό κέλυφος είναι βάλσαμο και 

ανακούφιση για την ψυχή του πνεύματος! Όσο το σώμα είχε υγεία και ευεξία, η ψυχή συχνά οδηγούνταν 

στην καταστροφή ή ένιωθε παγιδευμένη μέσα σε μια ζωή με απολαύσεις και πάθη απελευθερωμένα, αλλά 

χωρίς φως για την ψυχή. Μέχρι που ο πόνος ήρθε ως μια ισχυρότερη δύναμη από τα ανθρώπινα πάθη για 

να σταματήσει τον άνθρωπο στην τυφλή του πορεία και να κάνει την ψυχή να απελευθερωθεί, να 

ευλογήσει τον πόνο και να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει σοφότερη δικαιοσύνη από εκείνη του Θεού. 

9 Κάποιοι φτάνουν σύντομα σε αυτή την κατανόηση και έτσι αποφεύγουν πολλά βάσανα, άλλοι 

είναι πεισματάρηδες και αργοί στην κατανόηση, τελικά βλασφημούν και καταριούνται και έτσι αυξάνουν 

το ποτήρι των δεινών τους. 

10 Προσευχηθείτε για όλους, άνθρωποι, μην αποφεύγετε την ευθύνη σας με το σκεπτικό ότι γι' αυτό 

δεν προσεύχεστε για τα έθνη που υποφέρουν, επειδή εξαγνίζονται μέσα σ' αυτόν τον πόνο. Αυτός ο πόνος 

τους εξαγνίζει, αλλά καταλάβετε ότι οι προσευχές σας και οι σκέψεις σας τους βοηθούν να δεχτούν το 

ποτήρι του πόνου τους με αγάπη, ώστε να κατανοήσουν το νόημα που περιέχει ο πόνος και να ξεπηδήσει 

στην ψυχή τους η απόφαση για διόρθωση και η έμπνευση που τους κινεί προς την αδελφοσύνη. 

11 Αν προσεύχεστε σωστά, θα προκαλέσω την απελευθέρωση των ψυχών σας και θα έρθω σε αυτές 

ως περιστέρι ειρήνης, ως αγγελιοφόρος υγείας και φωτός. 

12 Η καρδιά σας δεν θα είναι σε θέση να είναι υπερήφανη για αυτές τις νίκες, επειδή δεν θα γνωρίζει 

τίποτα για τα έργα που κάνετε πνευματικά. 

13 Μόνο εγώ γνωρίζω αυτά τα έργα, τα οποία θα καταγραφούν ένα προς ένα στο βιβλίο των 

προσόντων σας - το βιβλίο αυτό που σταδιακά χαράσσεται στο πνεύμα σας. 

14 Βρίσκεστε στα πρόθυρα μεγάλων γεγονότων. Δεν θα περάσει μέρα που η ανθρωπότητα δεν θα 

συγκλονιστεί από κάποιο γεγονός, δοκιμασία ή σημάδι. Θα είναι η αδιάκοπη φωνή της δικαιοσύνης Μου 

που θα καλεί τους ανθρώπους να στρέψουν τις σκέψεις τους προς Εμένα. Και όλοι εκείνοι στους οποίους 

ξυπνάει η διαίσθηση αυτές τις ημέρες της δοκιμασίας, οι οποίοι προβληματίζονται και καταλήγουν να 

αποδίδουν αυτές τις δοκιμασίες στη Θεία Δικαιοσύνη, θα γεμίσουν από το φως Μου, ώστε να μην 

ξαναπέσουν στον πνευματικό λήθαργο μέσα στον οποίο ζούσαν. 
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15 Η δικαιοσύνη μου ήρθε, ανθρωπότητα, θα ταπεινώσει την αλαζονεία του ανθρώπου για να τον 

κάνει να συνειδητοποιήσει πόσο μικρός είναι μέσα στην κακία και τον υλισμό του. 

16 Ναι, άνθρωποι, θα ρίξω τον άνθρωπο στην ψεύτικη μεγαλοσύνη του, επειδή θέλω να δει το φως 

Μου και να αναστηθεί, ώστε να γίνει μεγάλος στην αλήθεια. Γιατί θέλω να είστε γεμάτοι φως, 

γενναιοδωρία, καλοσύνη, δύναμη και σοφία. 

17 Η φωνή Μου θα ακουστεί ξανά, όπως ακριβώς την ανακοίνωσαν οι προφήτες στους πρώτους 

χρόνους και όπως την αποκάλυψα στους μαθητές Μου. 

18 Τώρα είναι η ώρα για την οποία υποσχέθηκα την επιστροφή Μου στο πνεύμα - η ώρα που θα 

νιώσετε την παρουσία Μου μέσα σας και έξω από σας, και που θα μάθετε να συνδέεστε μαζί Μου από 

πνεύμα σε πνεύμα. 

19 Προς το παρόν διαμορφώνω έναν λαό στον οποίο, αν και φαίνεται να είναι φτωχός, δεν υπάρχουν 

ούτε παρίες, ούτε άθλιοι, ούτε πνευματικά αδύναμοι. Αποκαλύπτω στον καθένα τα χαρίσματά του, ώστε 

να μπορεί να ξεκινήσει, ευχαριστημένος να είναι μαθητής μου και να είναι χρήσιμος στον πλησίον του. 

20 Ο νέος μου λαός θα είναι προφήτες, σύμβουλοι, δάσκαλοι, γιατροί της ψυχής. 

21 Ο Λόγος Μου φτάνει σε αυτές τις καρδιές σαν μια ανάσα αέρα που ανάβει τη φλόγα της πίστης 

τους. Γιατί θέλω πάντα να τους βλέπω να καίνε σαν λαμπάδες. 

22 Ο Λόγος Μου στη Δεύτερη Εποχή, καθώς και τα έργα Μου, άνοιξαν το δρόμο προς τον Ουρανό 

για τους ανθρώπους, και στην παρούσα εποχή σας έφερα νέα μαθήματα. Δεν έχετε ακούσει τη φωνή του 

πνευματικού κόσμου; Δεν αισθανθήκατε την εγγύτητα αυτού του κόσμου που θεωρούσατε τόσο μακρινό 

και τόσο αβέβαιο; 

23 Αναγνωρίστε με πόσο φως και πόση αγάπη οι πνευματικοί αδελφοί και αδελφές σας έχουν γίνει 

γνωστοί σε εσάς. 

24 Δεν γνωρίζετε το ακριβές μέρος από το οποίο προέρχονται αυτά τα πνεύματα του φωτός, αυτοί οι 

φύλακες άγγελοι και οι φύλακες της ειρήνης. Αλλά έχετε τη βεβαιότητα ότι προέρχονται από ανώτερους 

κόσμους πέρα από αυτούς. 

25 Έτσι είναι, ανθρωπότητα, έρχονται από υψηλότερα σπίτια και κόσμους από τους δικούς σας για να 

σας βοηθήσουν να ανεβείτε στην τελειότητα. Με τον ίδιο τρόπο βοηθούν εκείνους που κατοικούν σε 

άλλους γήινους κόσμους και οι οποίοι επίσης χρειάζονται ανώτερη γνώση. 

26 Αν κάποιος σκέφτεται άσχημα για τη διδασκαλία μου που σας μιλάει σε αυτά τα μαθήματα, του 

λέω ειλικρινά ότι δεν ξέρει τι λέει, ούτε γνωρίζει τον Θείο Δάσκαλο. Δεν γνωρίζετε την πνευματική 

εγγύτητα των όντων και των κόσμων; Δεν μαντεύετε το θεϊκό σχέδιο να δημιουργηθεί μια οικογένεια από 

όλους; 

27 Σας δίνω αυτές τις αποκαλύψεις για να αρχίσετε να ασχολείστε με το μέλλον σας, όπως ακριβώς 

ασχολείστε στη γη για τόσο καιρό με την υλική σας βελτίωση. 

28 Ακούστε τη φωνή του πνευματικού κόσμου, γιατί είναι η μαρτυρία της αδιάκοπης δραστηριότητας 

της ψυχής να ασκεί τον εαυτό της, να εξαγνίζεται, να επανορθώνει τις παραβάσεις της, να αναλαμβάνει 

αποστολές - με μια λέξη, να πλησιάζει τον Πατέρα της. 

29 Καταλάβετε ότι σε αυτή την Τρίτη Εποχή, μια εποχή αποκάλυψης του Αγίου Πνεύματος, ήταν 

φυσικό να σας μιλήσει για την Πνευματική Ζωή. 

30 Γιατί μόνο αυτή η διδασκαλία θα μπορέσει να σώσει την ανθρωπότητα από την ταραγμένη και 

φουρτουνιασμένη θάλασσα των παθών, της απληστίας, των εχθροπραξιών, της αλαζονείας και των 

ανέντιμων μηχανορραφιών των ανθρώπων. Ο Λόγος Μου ήρθε ως σωσίβια λέμβος για να σώσει τους 

ναυαγούς που αναποδογύρισαν στη θάλασσα των παθών. 

31 Μαθητές, σε εσάς εμπιστεύομαι τον Λόγο Μου, νιώστε Με στο νόημά του. Αύριο αυτοί οι φορείς 

της φωνής θα εξαφανιστούν, οι εντολές τους θα μεταμορφωθούν, και θα παραμείνει μόνο ο Λόγος Μου 

γραμμένος σε εκείνα τα γραπτά που τα χρυσά φτερά δημιούργησαν σύμφωνα με το Θέλημά Μου. 

32 Μαθητής: Όποιος αναγνωρίζει το Λόγο μου μέσω αυτής της εκδήλωσης πρέπει επίσης να 

αναγνωρίσει ότι τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσει η αποκατάσταση όλων όσων η κακία των ανθρώπων έχει 

καταστρέψει. 

33 Αν όλοι οι καλεσμένοι έσπευδαν στο τραπέζι του Κυρίου, όπου σερβίρεται η τροφή που τρέφει 

την ψυχή, θα ήταν γεμάτο- αλλά δεν έχουν έρθει όλοι οι καλεσμένοι. 
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34 Είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου να μην εκτιμά τις ευεργεσίες του Θεού, και γι' αυτό είδατε 

πολλούς συνανθρώπους σας να σας απορρίπτουν όταν τους καλούσατε. 

35 Αλλά σας λέω ότι αυτοί οι λίγοι που κάθονται στο τραπέζι Μου και που ακούνε επίμονα για να 

μάθουν από Μένα, θα είναι αυτοί που θα κάνουν γνωστό στα πλήθη το μεγαλείο του Λόγου Μου, το 

νόημα αυτής της Διδασκαλίας που καλεί τους ανθρώπους να ξαναχτίσουν έναν κόσμο που έφτασε στο 

τέλος του και να ανοίξουν δρόμο για έναν πιο λαμπερό και ανώτερο. 

36 Για να μπορέσετε να λάβετε έναν πιο καθαρό λόγο και μια πιο καθαρή εκδήλωση μέσω των 

φορέων φωνής, σας συμβούλεψα πνευματικοποίηση και απλότητα. Γιατί τότε, σαν ώριμος καρπός, ο 

αγαπητικός και ουσιαστικός λόγος βγαίνει από τα χείλη τους. 

37 Σε εκείνους που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αλήθεια και το φως του Λόγου Μου λάμπει πιο 

δυναμικά μέσα στην απλότητα της μορφής και που αγωνίζονται για εξωτερικά εντυπωσιακές εκδηλώσεις 

με τις οποίες μπορούν να εντυπωσιάσουν τις αισθήσεις των πλήθους - σ' αυτούς λέω ότι στις πράξεις και 

στις πορείες δράσης που πραγματοποιείτε μέσα στη διδασκαλία Μου, μόνο η αλήθεια θα επικρατήσει. 

38 Δεν είναι πλέον σκόπιμο να τρέφετε την ψυχή σας με μυστήρια, ακόμη και αν αυτά τα μυστήρια 

έχουν για εσάς την έλξη του αγνώστου. 

39 Γιατί θέλετε να εντυπωσιάσετε με εξωτερικές εκδηλώσεις που οι συνάνθρωποί σας δεν 

καταλαβαίνουν; Γιατί παρουσιάζετε υπερφυσικές ενέργειες φαινομενικά, οι οποίες όμως στην 

πραγματικότητα είναι χωρίς φως και αλήθεια; Είναι ανεπαρκής η ουσία που αποπνέει ο Λόγος Μου, ή δεν 

είναι αξιοθαύμαστο το ότι μιλάω μέσα από το στόμα σας; 

40 Πόσο παράλογοι είστε πολλοί από εσάς! Αλλά πρέπει να καταλήξετε στην πεποίθηση ότι ό,τι 

προσθέτετε στην εκδήλωσή μου, η οποία είναι τόσο απλή και ξεκάθαρη επειδή είναι δική μου, θα είναι 

σαν ένα τραχύ και χονδροειδές πέπλο που θα εμποδίζει τους συνανθρώπους σας να αναγνωρίσουν την 

αλήθεια. 

41 Πριν αρχίσετε να εκτελείτε οποιαδήποτε από τις εντολές που σας προσφέρει αυτό το Έργο, 

σκεφτείτε βαθιά αυτά που σας έχω διδάξει και αυτά που θα κάνετε, ώστε να μην κάνετε τίποτα που είναι 

αντίθετο με το Νόμο Μου. 

42 Πόσοι από αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους υπάκουους μαθητές είναι - χωρίς να το 

γνωρίζουν - επαναστάτες στο θέλημά μου- και πόσοι από αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους 

αποστόλους του πνευματισμού είναι οι πρώτοι που τον απορρίπτουν εξαιτίας των έργων τους, γι' αυτό και 

είναι εχθροί της διδασκαλίας που κηρύττουν. 

43 Τι αναμένεται από ένα ψυχικά ανεπτυγμένο ανθρώπινο ον; Αναμένει κανείς την κυριαρχία πάνω 

στον εαυτό του, την εκδήλωση των ικανοτήτων και των πνευματικών χαρισμάτων του. Καταλάβετε ότι η 

νοημοσύνη του ανθρώπου θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη και ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα 

γίνονται ικανοί να κατανοήσουν το έργο του Θεού. 

Όσο για την ψυχή, δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής, η επιθυμία της για ανάπτυξη είναι σαν ένστικτο 

που την ωθεί να αγωνίζεται προς τα πάνω, να καταβάλλει αδιάκοπη προσπάθεια να τελειοποιηθεί κατά 

μήκος των μονοπατιών που έχουν χαραχθεί από τους θεϊκούς νόμους. 

44 Μαθητές, σας λέω για άλλη μια φορά να αναζητήσετε την πνευματοποίηση στους δρόμους της 

απλότητας και της καθαρότητας, να εγκαταλείψετε τις προσδοκίες σας, στα συναισθήματά σας γι' αυτό 

που ονομάζετε υπερφυσικό. Γιατί αν είστε πεπεισμένοι ότι βαδίζετε στο μονοπάτι της αλήθειας, πιστέψτε 

αυτά που ακούτε από Μένα και καταλάβετε ότι σας διδάσκω αυτή τη στιγμή να αισθάνεστε με ευαίσθητο 

τρόπο και να απορρίπτετε τις περιττές επιπλοκές. 

45 Εκείνοι που δεν ξέρουν πώς να ικανοποιούνται με αυτά που ο Λόγος μου ανακοινώνει και 

εκφράζει, το κάνουν επειδή η υλοποίησή τους περιμένει έκτακτα γεγονότα για να πιστέψουν στην 

εκδήλωσή μου. Περιμένουν να πέσει φωτιά από τον ουρανό, ή να ανοίξουν οι θάλασσες για να φανούν οι 

άβυσσοι, και μετά να πουν: "Η κρίση του Θεού ήρθε στη γη". Αλλά σας ρωτώ: Γιατί σας τρομοκρατούν 

τέτοια γεγονότα; Θέλετε να είναι τα μόνα που μπορούν να αποκαλύψουν τη δικαιοσύνη και τη δύναμη 

του Θεού, ενώ θα έπρεπε να αισθάνεστε και να αναγνωρίζετε την παρουσία Του σε αυτό που αποκαλύπτει 

την ειρήνη και την αγάπη; 

46 Είναι λοιπόν αλήθεια ότι η αναχώρησή μου αυτή τη στιγμή τρομάζει την ανθρωπότητα, για να 

μαρτυρήσει ότι πρόκειται για θεϊκό γεγονός; 
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47 Μάλλον εύχομαι η απόδειξη ότι ήμουν μαζί σας να είναι το φως της ελπίδας για ένα καλύτερο 

μέλλον, να είναι ένα ρίγος της ανθρωπότητας, μια σπίθα πίστης που τους κάνει να δουν το φως μιας νέας 

αυγής μέσα στη θλίψη τους. 

48 Θέλω να αναζητήσετε την έκφραση της θεϊκής καλοσύνης στα πάντα, γιατί στα πάντα θα τη 

βρείτε. Επειδή όμως είστε ακόμα πολύ ανώριμοι για να ανακαλύψετε αυτή τη θεϊκή αγάπη, που είναι 

πνευματική, κοιτάξτε τη φύση που σας περιβάλλει και που σας μιλάει σε κάθε σας βήμα για την αγάπη 

του Δημιουργού προς τα παιδιά του. 

Αν μερικές φορές αισθάνεστε ότι αυτή η φύση σας αντιμετωπίζει σκληρά, να ξέρετε ότι και αυτή είναι 

ένα πλάσμα που, όπως και εσείς, υπόκειται στην ανάπτυξη και την τελείωση, και ότι στο βαθμό που 

ανεβαίνει τη σκάλα της τελειότητας που υπάρχει στην πορεία όλων των πλασμάτων, θα μπορέσει να 

αποτελέσει καταφύγιο για όλο και πιο ευφυή και ψυχικά ανεπτυγμένα όντα. 

49 Φρόντισε να διατηρηθεί ο Λόγος Μου γραπτώς, ώστε ο αυριανός άνθρωπος να αναγνωρίσει αυτά 

που σου είπα τώρα ως προφητεία. 

50 Άνθρωποι, αν θέλετε να προοδεύσετε, ξεπεράστε την αδράνεια που υπάρχει μέσα σας. Αν θέλετε 

να γίνετε σπουδαίοι, εφαρμόστε τις αρχές μου στα έργα σας. Αν θέλετε να γνωρίσετε τους εαυτούς σας, 

μελετήστε τους εαυτούς σας μέσω του Λόγου μου. 

51 Καταλάβετε πόσο πολύ χρειάζεστε τον λόγο μου, ο οποίος προσφέρει αγάπη, σοφία, συμβουλές 

και βοήθεια. Ταυτόχρονα, όμως, να αισθάνεστε υπεύθυνοι γι' αυτά που σας δίνω, γιατί δεν είστε οι μόνοι 

άποροι στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί που πεινούν και διψούν γι' αυτές τις διδασκαλίες, και πρέπει να 

θυμάστε να προετοιμαστείτε για να πάτε σ' αυτούς με το μήνυμα της αγάπης μου. 

52 Αδειάστε το ποτήρι του πόνου σας με υπομονή. Αλήθεια σας λέω, στην πίκρα της θα βρείτε το 

φως για την ψυχή σας. Ο πόνος θα σας κάνει να ακούσετε τη φωνή της συνείδησης, αν και πρέπει να σας 

πω ότι το φορτίο που φέρατε μαζί σας, ο πόνος που υποφέρατε και τα δάκρυα που έχυσαν τα μάτια σας, 

δεν είναι ακριβώς ο δρόμος της ζωής που έχει χαράξει το σημάδι Μου και ο νόμος Μου. Το μονοπάτι του 

πόνου που διανύετε είναι το μονοπάτι της εξιλέωσης και του εξαγνισμού που πρέπει να περάσει η ψυχή 

σας για να φτάσει στο μονοπάτι της αληθινής ζωής, όπου κάποιος αγαπάει, υπηρετεί και εργάζεται μόνο 

για το καλό. 

53 Σημειώστε όλα αυτά, ώστε να ξέρετε ότι για να Με υπηρετήσετε πραγματικά πρέπει πρώτα να 

υποστείτε εξαγνισμό μέχρι να μην απομείνει τίποτα από αυτά που κάνατε λάθος. Το παράδειγμά σας θα 

χρησιμεύσει ώστε οι μελλοντικές γενιές να συναντήσουν ένα καθαρισμένο μονοπάτι και να μην χαθούν 

στη χαμηλή βλάστηση ή να χτυπήσουν στους ογκόλιθους του μονοπατιού. 

54 Σε εσάς τους πνευματιστές αναθέτω το καθήκον να γκρεμίσετε αυτό το φράγμα που η 

ανθρωπότητα έχει συσσωρεύσει μεταξύ του Θεού και του εαυτού της - ένα φράγμα ψεύτικης πίστης, μόνο 

φαινομενικής πίστης στο αιώνιο, υλισμών και περιττών πράξεων λατρείας. 

55 Σε εσάς, λαέ, αναθέτω το καθήκον να γκρεμίσετε από το βάθρο του το χρυσό μοσχάρι, το οποίο οι 

άνθρωποι εξακολουθούν να λατρεύουν, ακόμη και αν θεωρούν ότι απέχουν πολύ από την ειδωλολατρία 

και τον παγανισμό. 

56 Αλλά σας λέω ότι στον αγώνα σας δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη, τη βία ή τα 

πληγωτικά λόγια. Τα όπλα σας πρέπει να είναι ο λόγος του φωτός που αποκαλύπτει την αλήθεια, τα έργα 

αγάπης που περιβάλλουν τον πάσχοντα με παρηγοριά, η δύναμη που απορρέει από τις προσευχές και τις 

σκέψεις σας. 

57 Όταν θα έχετε απομακρύνει τα εμπόδια που απομάκρυναν τον άνθρωπο από το πνευματικό 

μονοπάτι, θα δείτε την αρχή πολύ μεγάλων αλλαγών στην ανθρώπινη ζωή. Αυτές οι αλλαγές θα λάβουν 

χώρα στον πνευματικό τομέα, στην ηθική, στον τομέα της επιστήμης, στους θεσμούς, στις μορφές 

διακυβέρνησής σας. 

58 Κανείς δεν θα μπορέσει να εξαφανίσει τα ίχνη αυτού του λαού στην Τρίτη Εποχή, επειδή στα έργα 

τους θα υπάρχει η δύναμη της αλήθειας μου. 

59 Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο ο πόνος σας εξαγνίζει; Το μονοπάτι σας είναι χαραγμένο, η 

αποστολή σας έχει καθοριστεί από Εμένα. 

60 Έχω αρπάξει από την καρδιά σας "τον θάνατο" που κουβαλάτε μέσα σας, σας έχω γεμίσει με ζωή. 

61 Αυτός ο θάνατος ήταν μέσα σας επειδή η πίστη και η ελπίδα στην ψυχή σας είχαν σβήσει, επειδή 

σας έλειπε το φως της γνώσης. Έχω στήσει μπροστά σας ένα δέντρο της ζωής, του οποίου οι καρποί, 
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γεμάτοι περιεχόμενο, ουράνια γεύση και γεμάτοι γλυκύτητα, κατεβαίνουν σε αφθονία στα πλήθη των 

ακροατών για να απομακρύνουν την πνευματική τους ανάγκη. 

62 Αυτή τη στιγμή χτίζω έναν ναό στην καρδιά σας, όπου η παρουσία μου θα γίνεται σαφώς 

αντιληπτή, όπου ο ήχος της φωνής μου θα ακούγεται καθαρά και από όπου θα εκπέμπεται φως και ειρήνη 

για όλη την ανθρωπότητα. 

63 Στην Πρώτη φορά σας ενέπνευσα με τα θεμέλια αυτού του μεγάλου ιερού της ψυχής. Την εποχή 

που ήμουν ανάμεσα στους ανθρώπους ως Δάσκαλος, σας δίδαξα τον τρόπο να χτίσετε τα ψηλά τείχη, και 

τώρα σας αποκαλύπτω τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ολοκληρώσετε αυτό το έργο, το οποίο, όταν 

ολοκληρωθεί, θα είναι αντάξιο της παρουσίας του Πατέρα σας. 

64 Μπορείτε να Μου πείτε ποια είναι η ουσία καθενός από αυτά τα τρία μαθήματα μέσω των οποίων 

σας ενέπνευσα να οικοδομήσετε τον ναό του Αγίου Πνεύματος; Ναι, άνθρωποι, να είστε ευλογημένοι 

γιατί όλοι σας απαντάτε εσωτερικά στην ερώτησή Μου και πλησιάζετε την αλήθεια: Τα θεμέλια του Ιερού 

ήταν αυτά που δίδασκε ο Νόμος της Πρώτης Εποχής. 

Τα ψηλά τείχη ήταν η αγάπη και το έλεος που έφερε ο Μεσσίας στους ανθρώπους με τη διδασκαλία 

του. Οι θόλοι, οι στύλοι και ο βωμός με τους οποίους έπρεπε να εξοπλιστεί αυτό το έργο είναι η σοφία, η 

πνευματοποίηση και η ανύψωση με την οποία σας ενέπνευσε το Πνεύμα μου αυτή τη στιγμή στο μήνυμα 

του φωτός. 

65 Αυτός ο ναός που οικοδομήθηκε από Μένα σε τρεις αιώνες είναι αυτός για τον οποίο μίλησα 

ενώπιον των απίστων όταν τους είπα - δείχνοντας τον ναό της Ιερουσαλήμ - "Καταστρέψτε αυτόν τον ναό 

και σε τρεις ημέρες θα τον ξαναχτίσω". 

66 Ο ναός μου θα ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ από εκείνον της Ιερουσαλήμ δεν θα μείνουν ούτε τα 

θεμέλιά του, όπως και από κάθε ναό που δεν είναι χτισμένος πάνω στα θεμέλια του νόμου μου της αγάπης 

και της πνευματοποίησης, δεν θα μείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. 

67 Δείτε πόσο μεγάλη είναι η λάμψη αυτής της εποχής, δείτε το φως μιας νέας εποχής στην οποία 

όλες οι προφητείες που δόθηκαν από Μένα και αυτές που έδωσα μέσω των προφητών Μου γίνονται 

πραγματικότητα. 

68 Πόσους δρόμους έχετε διανύσει αναζητώντας την αλήθεια για να Με φτάσετε! Ούτε οι επιστήμες 

ούτε οι φιλοσοφίες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας, και μετά την έρευνά σας καταλήξατε στο 

συμπέρασμα ότι αυτή η αλήθεια έχει τις ρίζες της σε Μένα και ακτινοβολεί από Μένα σε όλα τα όντα. 

69 Έχω φωτίσει τον άνθρωπο ώστε να ζει την αληθινή του ζωή και να αναγνωρίζει το ευλογημένο 

πεπρωμένο που του έχω αναθέσει. Είναι το μόνο πλάσμα που δημιουργήθηκε "κατ' εικόνα και ομοίωσή 

Μου" και επομένως είναι το πιο κοντινό σε Μένα. Διότι κατέχει μια πνοή από το πνεύμα Μου και έτσι 

είναι σε θέση να κάνει έργα παρόμοια με τα δικά Μου. 

70 Διαθέτετε βούληση και ελευθερία βούλησης, ώστε να συμπεριφέρεστε έξυπνα, να υπακούτε στη 

φωνή της συνείδησης, η οποία είναι δική Μου, και μέσω αυτής να αναγνωρίζετε τι επιτρέπεται, τι 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, και να απορρίπτετε ό,τι είναι απρεπές, ό,τι δεν σας ανήκει. Αλλά έχω δει 

ότι από τις πρώτες μέρες της ζωής σας στη γη τείνετε προς τον υλισμό και αρχίζετε να αρνείστε την 

πνευματική σας αποστολή, που είναι ο κύριος λόγος της ύπαρξής σας. 

71 Από τα πρώτα χρόνια σας άφησα τις εντολές Μου που οδηγούν στην ειρήνη και την πνευματική 

ευδαιμονία, και αργότερα στον Ιησού σας αποκάλυψα την αγάπη Μου. 

72 Σας μίλησα αυτή τη στιγμή όχι ως αυστηρός κριτής αλλά ως Πατέρας, αλλά δεν έχετε κατανοήσει 

την άπειρη αγάπη που κατανοεί και συγχωρεί τα πάντα - την αγάπη που είναι υπομονή και μεγαλοψυχία, 

που θέλει μόνο το καλό και το χύνει σε όλα τα πλάσματά της. 

Αν θέλετε δικαίως να αποκαλείτε τους εαυτούς σας παιδιά Μου, αγαπήστε, γιατί διαμορφωθήκατε από 

αυτή τη Θεία Αγάπη που δημιούργησε τα πάντα, για να σας τα προσφέρει. Τότε θα καταλάβετε το 

πεπρωμένο σας να αγαπάτε, να προστατεύετε και να ευλογείτε όπως ο Πατέρας σας, και αφού 

εκπληρώσετε την αποστολή σας, θα επιστρέψετε σε Μένα για να σχηματίσετε ένα ενιαίο πνεύμα μαζί 

Μου. 

73 Από τα πρώτα χρόνια σας δίδαξα να Με αγαπάτε πνευματικά και σας είπα ότι τίποτα δεν μπορεί 

να Με εκπροσωπήσει σε αυτόν τον κόσμο εκτός από τον ενάρετο άνθρωπο. Δεν σας δίδαξα καμία 

ουσιαστική τελετή ή λατρεία και σας είπα μόνο: Αν θέλετε να έχετε κοινωνία με τον Πατέρα σας, υψώστε 
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την ψυχή σας, αγωνιστείτε προς τα ύψη. Από εκεί και πέρα, όλα τα δώρα και τα οφέλη που ζητάτε θα 

έρθουν σε σας. 

74 Σας είπα τότε ότι δεν πρέπει να φοβάστε τον θάνατο, γιατί δεν υπάρχει. Στη δημιουργία μου τα 

πάντα ζουν, αναπτύσσονται και τελειοποιούνται. Ο φυσικός θάνατος είναι μόνο το τέλος μιας χρονικής 

περιόδου, την οποία η ψυχή διανύει για να επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση και να συνεχίσει την 

πορεία ανάπτυξής της. Πιστέψτε, έχετε πίστη και θα ζήσετε για πάντα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 

πρέπει να οπλιστείτε με πίστη, διότι ζείτε σε μια εποχή δοκιμασιών και δυσκολιών. Οι δυνάμεις της φύσης 

που πρέπει να εξαγνίσουν τον άνθρωπο απελευθερώνονται και δεν θα ησυχάσουν μέχρι να τον 

επαναφέρουν στη λογική, την καλοσύνη και τη δικαιοσύνη. 

75 Απελευθερωθείτε από την υπερηφάνεια και αφήστε την ταπεινότητα και την απλότητα να 

ανθίσουν, ώστε να μπορείτε να δεχτείτε όλες τις δοκιμασίες που πρέπει να έρθουν. Καταλάβετε ότι είναι 

απαραίτητο να περάσετε από αυτό το χωνευτήρι, ώστε να μπορέσετε να ανακτήσετε την αγνότητά σας. 

Σήμερα, καθώς λαμβάνετε περαιτέρω οδηγίες και γνωρίζετε ότι δεν είστε πλέον στην πνευματική παιδική 

ηλικία ούτε στη νεότητα, αλλά έχετε φτάσει στην ωριμότητα, θα είστε σε θέση να καταλάβετε τα λόγια 

μου άλλων εποχών και αυτά που σας δίνω σήμερα. 

76 Μη ζητάτε να μάθετε τις ενδόμυχες συμβουλές Μου, γιατί δεν μπορείτε να διεισδύσετε σε αυτό το 

σημείο. Να ξέρετε μόνο ότι είμαι απόλυτα πανταχού παρών και παντοδύναμος, ότι το Πνεύμα μου γεμίζει 

το σύμπαν και ταυτόχρονα κατοικεί σε κάθε ψυχή, και ότι αγαπώ όλους και χορηγώ ό,τι είναι απαραίτητο 

για τη ζωή τους, έτσι ώστε αυτό το φως να σας δώσει ελπίδα και εμπιστοσύνη στο μέλλον. 

77 Γνωρίζω όλα όσα υποφέρετε και ελπίζετε και νιώθω τον πόνο σας. Σας λέω μόνο να 

χρησιμοποιήσετε τη δύναμη που σας έδωσα, τότε οι δοκιμασίες σας θα είναι ευλογημένες. 

78 Εσείς που έχετε επιλεγεί να λάβετε αυτό το μήνυμα πρέπει να είστε ξύπνιοι και να 

προετοιμαστείτε. Γιατί μετά το 1950 θα πρέπει να μεταφέρετε στους συνανθρώπους σας τα νέα ότι 

επέστρεψα σε σας. Αλλά όταν βλέπετε το χάος να εξαπολύεται και ακούτε κραυγές θρήνου παντού, 

θυμηθείτε ότι όπως ακριβώς οργώνονται τα χωράφια, έτσι και η ανθρώπινη καρδιά πρέπει να 

προετοιμαστεί για να δεχτεί τον σπόρο. 

79 Σας έχω παραχωρήσει αυτή τη στιγμή ως προνόμιο την παρουσία πνευματικών όντων με μεγάλη 

ανύψωση και εμπειρία. Όχι μόνο η ακτίνα μου, η οποία συνδέεται με τον άνθρωπο, αλλά και η ακτίνα 

μου. 

Πνεύμα, αλλά και ο Πνευματικός Κόσμος έχουν έρθει να σας βοηθήσουν και έχουν εκπληρώσει έτσι μια 

πολύ υψηλή αποστολή. 

Πόσα πολλά έχουν πετύχει η αγάπη και το έλεος αυτών των όντων, άγνωστων σε πολλούς, με την 

παρουσία τους σε αυτή τη γη, και πώς έχουν φέρει αυτόν τον κόσμο πιο κοντά σε εκείνον στον οποίο 

κατοικούν, για να κάνουν μια διαθήκη και να σας ανυψώσουν στον δρόμο της αρετής! 

80 Εσείς που κληθήκατε να γίνετε τα όργανα της εκδήλωσής τους - υπηρετήστε τους με αγάπη και 

προετοιμαστείτε, γιατί είστε τα σκεύη που δέχονται το Λόγο που χύνουν τα πνεύματά τους. Μόνο έτσι θα 

μπορείτε να καυχηθείτε ότι κατέχετε την αλήθεια που εγώ και ο πνευματικός κόσμος έχουμε φέρει στην 

ανθρωπότητα. 

81 Την αλήθεια που τόσο πολύ αναζητήσατε, σας τη γνωστοποιώ με αυτόν τον απλό και ξεκάθαρο 

λόγο. Σας προσφέρω αυτή την αλήθεια, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά αγάπη, σε αφθονία, ώστε να την 

κατέχετε για πάντα και να τη μοιράζεστε με τους συνανθρώπους σας. Νιώστε το, κουβαλήστε το καλά 

μέσα στην ψυχή σας, γιατί είναι η θεϊκή ουσία από την οποία θα τρέφεστε αιώνια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 286  
1 Το Θεϊκό Μου Φως λάμπει παντού.Όπου Με αναζητάτε, θα βρείτε την Παρουσία Μου. 

2 Είμαι ο Πατέρας που εργάζεται έτσι ώστε να αρχίσει να επικρατεί αρμονία μεταξύ όλων των 

παιδιών Του - τόσο εκείνων που κατοικούν στη γη όσο και εκείνων που ζουν σε άλλους κόσμους. 

3 Η πνευματική αρμονία μεταξύ όλων των όντων θα τους αποκαλύψει μεγάλες γνώσεις, θα τους 

φέρει τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα, ο οποίος θα μειώσει τις αποστάσεις, θα φέρει τους απόντες 

κοντά και θα εξαλείψει τα μέτωπα και τα όρια. 

4 Θέλω να επιτύχετε την ειρήνη, η οποία είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που μπορείτε να επιδιώξετε 

στη γη. 

5 Μαθητές, μην παρεκκλίνετε από το μονοπάτι που σας έχει χαραχθεί και μην αλλάζετε τις 

διδασκαλίες Μου με κανέναν τρόπο, γιατί τότε δεν θα μπορέσετε να επιτύχετε αυτή την πνευματική 

αρμονία, ούτε να ανακαλύψετε όλα όσα κρατώ έτοιμα για την ανύψωσή σας. 

6 Κάντε τους εαυτούς σας άξιους των αποκαλύψεων του μυστικού μου θησαυρού αποκτώντας αξία 

μέσω έργων αγάπης, ελέους, ευγένειας. 

7 Το πνεύμα θα καθοδηγεί το νου, και ο νους, καθοδηγούμενος μόνο από μια καρδιά που επιθυμεί 

το ανθρώπινο μεγαλείο, δεν θα κυβερνά τη ζωή σας. Θυμηθείτε, αν επιτρέψετε στον εαυτό σας να 

διέπεται από τις εντολές του εγκεφάλου σας, θα τον υπερφορτώσετε και δεν θα φτάσετε πέρα από αυτό 

που του επιτρέπουν οι μικρές του δυνάμεις. Σας λέω: Αν θέλετε να μάθετε γιατί νιώσατε έμπνευση να 

κάνετε το καλό και γιατί η καρδιά σας φλέγεται από φιλανθρωπία, αφήστε την καρδιά και το μυαλό σας 

να καθοδηγηθούν από το Πνεύμα. Τότε θα εκπλαγείτε από τη δύναμη του Πατέρα σας. 

8 Αν οι άνθρωποι, αντί να Με ρωτούν με τόση φιλοδοξία και με τόσο λίγο σεβασμό, Με ρωτούσαν 

με αγάπη και ταπεινότητα - με πόση απλότητα και ευκολία θα λάμβαναν την απάντηση του Πατέρα τους, 

όταν Εκείνος τους αποκαλύπτει τη γνώση που Του ζητούν. 

9 Όταν Με αμφισβητείτε ή Με ρωτάτε, μην προσπαθείτε με κόπο να Μου εκθέσετε το πρόβλημά 

σας με σαφήνεια, ούτε να ψάχνετε το μυαλό σας για τις καλύτερες φράσεις. Μου αρκεί αν αυτή τη στιγμή 

το πνεύμα σας αποκολληθεί από τον κόσμο και η καρδιά και το μυαλό σας είναι καθαρά, ώστε να 

μπορούν να λάβουν την έμπνευσή Μου. Τι νόημα έχει να Μου λέτε υπέροχα λόγια, αν δεν είστε σε θέση 

να νιώσετε την παρουσία Μου μέσα σας; 

10 Ξέρω τα πάντα και δεν χρειάζεται να Μου εξηγήσετε τίποτα για να σας καταλάβω. 

11 Με ρωτάτε σε τι συνίσταται η προσευχή και σας απαντώ: Να επιτρέψετε στο πνεύμα σας να 

ανυψωθεί ελεύθερα προς τον Πατέρα- να παραδοθείτε σε αυτή την πράξη με πλήρη εμπιστοσύνη και 

πίστη- να δεχτείτε με την καρδιά και το νου τις εντυπώσεις που λαμβάνετε μέσω του Πνεύματος- να 

επιβεβαιώσετε το θέλημα του Πατέρα με αληθινή ταπεινοφροσύνη. Όποιος προσεύχεται με αυτόν τον 

τρόπο απολαμβάνει την παρουσία μου σε κάθε στιγμή της ζωής του και δεν αισθάνεται ποτέ ότι έχει 

ανάγκη. 

12 Πολλές φορές έχω πλησιάσει τους ανθρώπους στην πορεία του χρόνου, αλλά τώρα ήρθε η ώρα οι 

άνθρωποι να Με αναζητήσουν και να Με πλησιάσουν. Μπορούν να το κάνουν επειδή η πνευματική τους 

ανάπτυξη τους επέτρεψε να επιτύχουν αληθινή συνομιλία με τον Πατέρα τους. 

13 Αυτή η "τρίτη φορά" είναι η ώρα της ανάστασης. Οι ψυχές έμοιαζαν με τους νεκρούς και τα 

σώματα με τις ταφικές τους σπηλιές. Αλλά ο Δάσκαλος ήρθε σ' αυτούς, του οποίου ο λόγος της ζωής τους 

είπε: "Βγείτε έξω και ανεβείτε στο φως, στην ελευθερία!" Όποιος από αυτούς ανοίξει τα μάτια του στην 

αλήθεια και στη συνέχεια είναι σε θέση να υψώσει τη ζωή του, τα έργα του και τα συναισθήματά του 

στην αγάπη για τους συνανθρώπους του, δεν θα θεωρεί πλέον αυτόν τον κόσμο ως τόπο εξορίας ή ως 

κοιλάδα δακρύων και εξιλέωσης, διότι θα αισθάνεται όλο και περισσότερο την απόλαυση της αληθινής 

ειρήνης που δίνει η ειρήνη του νου. Αυτή η κατάσταση εξύψωσης σε αυτή τη ζωή θα είναι μια 

αντανάκλαση της τέλειας ειρήνης και του φωτός που θα απολαμβάνει η ψυχή σε καλύτερους κόσμους, 

όπου Εγώ ο ίδιος θα την παραλάβω για να της δώσω ένα σπίτι αντάξιο των προσόντων της. 

14 Την ημέρα αυτή της χάρης, θυμηθείτε την ημέρα που ο Ηλίας έγινε γνωστός μέσω του Roque 

Rojas, υπενθυμίζοντάς σας ότι η επιστροφή του Θείου Διδασκάλου ήταν κοντά και καλώντας σας σε 

προσευχή και ανανέωση. 
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15 Ο Μωυσής έφερε τον λαό του στους πρόποδες του όρους Σινά, όπου τους έβαλε να 

προσευχηθούν, να νηστέψουν και να εξαγνιστούν για να περιμένουν την παρουσία του Ιεχωβά, του 

Κυρίου τους. 

16 Ο Μωυσής ήταν ο πρωτεργάτης της πνευματοποίησης, ο πρόδρομος του Ιεχωβά, του νομοθέτη. 

Εκείνη την ημέρα που κατέβηκε από το βουνό με τις πλάκες του Νόμου θυμόταν ο λαός του Ισραήλ, όπως 

θυμάστε και εσείς τώρα όταν θυμάστε την ημέρα που σας αποκαλύφθηκε μέσω του Ρόκε Ρόχας ότι η 

Διαθήκη του Μωυσή, η κληρονομιά του Ιησού και το μήνυμα του Ηλία θα αποτελέσουν ένα βιβλίο: το 

βιβλίο της Αλήθειας και της Ζωής. 

17 Όπως ο Μωυσής προετοίμασε τις καρδιές του λαού του για να δεχτεί τον Ιεχωβά και ο Ηλίας σας 

ξύπνησε σήμερα για να ακούσετε τη φωνή του Θείου Πνεύματος, έτσι και ο Ηλίας - μετενσαρκωμένος 

στον Ιωάννη, τον αποκαλούμενο Βαπτιστή - ήταν αυτός που προέτρεψε τις μάζες σε μετάνοια και 

προσευχή και τους ανακοίνωσε ότι η Βασιλεία των Ουρανών πλησιάζει στους ανθρώπους. 

Γιατί στη διδασκαλία που σας έφερα και στη διδασκαλία Μου ήταν η παρουσία του Πατέρα και το 

φως των ουρανών. 

18 Ο Χριστός είναι η φανέρωση του τέλειου, σ' Αυτόν μπορείτε να δείτε τον αιώνιο νόμο, μπορείτε 

να βρείτε την άπειρη αγάπη και να θαυμάσετε την απόλυτη σοφία. 

19 Ο Ιησούς φώτισε με τη ζωή Του τον Νόμο που έλαβε ο Ισραήλ από τον Μωυσή και σας 

ανακοίνωσε ότι αργότερα θα έρθει ο Παρηγορητής για να διευκρινίσει και να εξηγήσει όλα όσα δίδαξε ο 

Χριστός και δεν ερμηνεύτηκαν σωστά. 

20 Ο Χριστός περικλείει όλες τις εποχές, η παρουσία Του υπάρχει ανά πάσα στιγμή, διότι είναι "ο 

Αιώνιος Λόγος". 

21 Ο Ηλίας είναι ο πρόδρομος, ο εξηγητής των μυστηρίων, είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα για 

να εισέλθετε στα βαθιά. Είναι ο πνευματικός απελευθερωτής που στάλθηκε τη στιγμή της ολοκλήρωσης 

της πνευματοποίησης της ανθρωπότητας που ξεκίνησε ο Μωυσής. 

22 Να είστε ευλογημένοι, άνθρωποι. Τιμάτε με αγαλλίαση την αυγή της Τρίτης Εποχής και 

αφιερώνετε αυτή την ημέρα στη μνήμη της. Περισσότερο από μια παράδοση, ας είναι αυτή η ημέρα για 

σας μια ημέρα περισυλλογής, μελέτης, εσωτερικής συγκέντρωσης, όταν μπορείτε να αισθανθείτε την 

παρουσία αυτής της θεϊκής ζυγαριάς που ζυγίζει και καταγράφει όλα τα έργα σας σε όλη τη διαδρομή που 

έχετε διανύσει. 

23 Από αυτά που θα ακούσετε από Μένα αυτή τη μέρα και από αυτά που θα σκεφτείτε, μπορείτε να 

σχηματίσετε έναν θησαυρό γνώσης. Τότε, όταν έρθει η ώρα του αγώνα σας, δεν θα σας λείψουν ούτε 

επιχειρήματα ούτε λόγοι για να εξηγήσετε ποια είναι τα σταθερά και αιώνια θεμέλια πάνω στα οποία έχει 

οικοδομηθεί αυτό το δόγμα που ονομάσατε πνευματισμό. 

24 Βλέπετε την αυγή του Τρίτου Χρόνου, όταν η πνευματική διαύγεια λάμπει έντονα και 

μεταμορφώνει τη ζωή σας. 

25 Η αρχή αυτής της νέας εποχής θα σημαδευτεί από τους μεγάλους αγώνες της, από τα άγρια 

βάσανά της, από τις συγχύσεις και τις συγκρούσεις της. Αλλά όλα αυτά θα είναι μόνο η αρχή. Αργότερα, 

θα έρθει η ειρήνη, και ως αποτέλεσμα της ειρήνης θα έρθει το ξεδίπλωμα της ψυχής, η οποία θα 

αποκαλύψει την ανοδική της ανάπτυξη στα έργα της γεμάτα πίστη, αγάπη και πνευματισμό. 

26 Πολλοί από εσάς έρχονται κλαίγοντας αφού καταριούνται τον πόνο. Συγχωρώ τα λάθη σας, 

δεδομένου ότι προέρχονται από την άγνοιά σας. 

27 Ηρεμήστε την καρδιά σας και κάντε το μυαλό σας δεκτικό, ώστε να καταλάβετε αυτό που σας λέω 

τώρα, παιδιά-μαθητές της ζωής: όταν για άλλη μια φορά νιώσετε την καρδιά σας να διαπερνάται από 

πόνο, απομονωθείτε για λίγο από όλα όσα σας περιβάλλουν και μείνετε μόνοι. Εκεί, στην οικειότητα της 

κρεβατοκάμαράς σας, μιλήστε με την ψυχή σας, πάρτε τον πόνο σας και εξερευνήστε τον σαν να παίρνετε 

κάποιο αντικείμενο στο χέρι σας για να το εξετάσετε. Εξερευνήστε τη θλίψη σας με αυτόν τον τρόπο, 

αναγνωρίστε από πού προέρχεται και γιατί ήρθε. Ακούστε τη φωνή του πνεύματός σας, και πραγματικά 

σας λέω, ότι θα αντλήσετε από αυτή την ενατένιση έναν θησαυρό φωτός και ειρήνης για την καρδιά σας. 

28 Το φως θα σας δείξει τον τρόπο να απομακρύνετε τον πόνο και η ειρήνη θα σας δώσει τη δύναμη 

να επιμείνετε μέχρι να τελειώσει η δοκιμασία. 

29 Τότε θα βιώσετε πώς, όταν στρέφετε τις σκέψεις σας σε Μένα για να προσευχηθείτε, θα Μου λέτε: 

"Δάσκαλε, συγχώρεσέ με, η αδικία δεν οφείλεται στη μοίρα μου, είμαι άδικος με τον εαυτό μου". 
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30 Αυτή είναι μια οδηγία την οποία πρέπει πάντα να γνωρίζετε, μαθητές - αναγνωρίζοντας ότι αυτή 

είναι η συμπεριφορά με την οποία μπορείτε να ανυψώσετε τη λογική στο ύψος του πνεύματος. Γιατί μόνο 

το πνεύμα γνωρίζει την πραγματική κατάσταση της ψυχής και την ανθρώπινη πραγματικότητα. 

31 Σας διδάσκω να μελετάτε τον εαυτό σας για να γνωρίσετε τον εαυτό σας, για να ανακαλύψετε 

στον πυρήνα της ύπαρξής σας, μέσω του διαλογισμού και της προσευχής, τα μεγάλα μαθήματα της ζωής. 

32 Σήμερα πολλοί καταριούνται τον πόνο, αλλά αύριο θα τον ευλογήσουν ως δάσκαλο που τους 

δίδαξε υψηλά και όμορφα μαθήματα. 

33 Μακάρι να ήταν πάντα η αγάπη του Δασκάλου που θα σας δίδασκε τον τρόπο και το νόημα της 

ζωής. Αλλά προτιμήσατε ότι ο πόνος είναι αυτός που σας διδάσκει. Σύντομα θα αφήσετε πίσω σας αυτόν 

τον πικρό δάσκαλο για να δεχτείτε τα μαθήματα εκείνου που σας διδάσκει με τρυφερότητα και αγάπη. 

34 Αν προς το παρόν δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από τον πόνο σας, υπομείνετε τον με υπομονή. 

Μη χάνετε τις διδασκαλίες του, αγαπήστε τον, γιατί καθαρίζει τους λεκέδες σας και σας κάνει μεγάλους 

στην πίστη, την αρετή και την υπομονή. 

35 Αν πιστεύετε στο Λόγο Μου, πρέπει επίσης να πιστεύετε στο μάθημα στο οποίο σας είπα: 

"Κανένα φύλλο από το δέντρο δεν κινείται χωρίς το θέλημα του Θεού". Τότε θα μπορέσετε επίσης να 

πιστέψετε ότι η σοφία του Θεού έχει σκεφτεί τα πάντα και ότι δεν μπορεί να υπάρξει πόνος που να μην 

αφήσει ένα σοφό μάθημα στον άνθρωπο. 

36 Σκεφτείτε προσεκτικά, αγαπημένοι άνθρωποι, ώστε να μην σκοντάφτετε πλέον συνεχώς και τα 

γεγονότα του μέλλοντος να μη σας βρουν βυθισμένους στον λήθαργο. 

37 Την εποχή που δεν θα ζείτε πλέον με υποθέσεις και αλήθειες από δεύτερο χέρι, ώστε να 

ανυψωθείτε στον κόσμο της πραγματικότητας, η ψυχή σας, αν και τα πόδια σας εξακολουθούν να 

περπατούν πάνω στη σκόνη ενός κόσμου δακρύων και πόνου, θα κατοικεί σε ένα βασίλειο ειρήνης. 

38 Σε εσάς, άνθρωποι που Με ακούτε, σας λέω ότι θα πρέπει να είστε ευτυχείς όταν συγκρίνετε την 

κατάστασή σας και τη ζωή σας με εκείνη εκείνων των εθνών που αιμορραγούν μέχρι θανάτου στον 

αδελφοκτόνο πόλεμο. 

39 Έχετε αγάπες, δεν σας λείπει το ψωμί, δεν σας λείπει η στέγη, έχετε την τροφή του λόγου μου και 

δεν είστε ικανοποιημένοι. Αλλά εκείνοι που δεν έχουν ψωμί, που στερούνται τα πάντα και δεν ακούνε τον 

λόγο μου, που δεν έχουν την παρηγοριά να ακούνε τις φράσεις μου, που είναι ελπίδα και βάλσαμο, που 

ενθαρρύνουν και προτρέπουν, είναι πιο αφοσιωμένοι από εσάς. 

40 Μάθετε να ευλογείτε τον πόνο σας σαν να ήταν οι χαρές σας. Ευλόγησε τα πάντα. 

41 Δεν ευλογώ όλη την ανθρωπότητα χωρίς να ευνοώ κανέναν; Οι καλοί και οι πράοι, καθώς και οι 

αλαζόνες και οι εγκληματίες περιβάλλονται από αυτόν τον "μανδύα" της ευλογίας. Γιατί δεν Με παίρνετε 

ως παράδειγμα; Αισθάνεστε αηδία για τις πράξεις των άλλων; Μην ξεχνάτε ότι είστε μέρος της 

ανθρωπότητας, ότι πρέπει να την αγαπάτε και να τη συγχωρείτε, αλλά όχι να την απορρίπτετε, γιατί αυτό 

θα ήταν σαν να αισθάνεστε αηδιασμένοι με τον εαυτό σας. Ό,τι βλέπετε στον γείτονά σας, το έχετε κι 

εσείς σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Γι' αυτό θέλω να μάθετε να κατανοείτε τον εσωτερικό σας 

εαυτό, ώστε να γνωρίζετε το πνευματικό και ηθικό σας πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρετε πώς να 

κρίνετε τον εαυτό σας και θα έχετε το δικαίωμα να εξετάζετε τους άλλους. 

42 Μην αναζητάτε ελαττώματα στους συνανθρώπους σας- αρκούν αυτά που έχετε. 

43 Μην προσβάλλεστε όταν σας μιλάω έτσι, καταλάβετε ότι τα διδακτικά Μου λόγια δεν είναι για 

τους δίκαιους ούτε για τους αγίους, σ' αυτούς θα μιλούσα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Σας δίνω τη 

λυτρωτική διδασκαλία Μου για να σώσω τους αμαρτωλούς, και τη δίνω μέσα από αμαρτωλά χείλη. 

44 Έρχομαι να σας σώσω, ανθρωπότητα, γιατί ακόμη και ο αέρας που αναπνέετε είναι άρρωστος. 

Αλλά λέω σ' αυτή τη γη, η οποία υπήρξε κατοικία και καταφύγιο για τα παιδιά Μου, ότι αν την έχουν 

υποβαθμίσει με τις παραβάσεις τους, θα πρέπει οι ίδιοι να επανορθώσουν για την τελευταία αμαρτία 

εναντίον της. 

45 Συνειδητοποιήστε ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται μεγάλη διδασκαλία για να νικήσει όλες τις 

δοκιμασίες που την ταλαιπωρούν. Τώρα είναι ο μεγάλος καιρός, που προφητεύτηκε από τους προφήτες 

και είδαμε από τους μάντεις, όταν ο πόνος του ανθρώπου θα φτάσει στο αποκορύφωμά του και όταν το 

έλεος του Πατέρα θα χύσει το φως του σε όλους τους ανθρώπους - ο καιρός που θα δείξει το τέλος του 

κακού και την αρχή του καλού στη γη. 
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46 Ω άνθρωποι! Πότε θα είστε έτοιμοι να φέρετε το θεραπευτικό βάλσαμο και το μήνυμα της ειρήνης 

σε όσους υποφέρουν; Ακόμα δεν ανακαλύπτω αληθινή φιλανθρωπία στην καρδιά σας, ακόμα 

καταδικάζετε τον εαυτό σας σε κάθε στροφή επειδή δεν αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

47 Δεν νομίζετε ότι αν το ήθελα, θα μπορούσα να δείξω στον καθένα σας τα λάθη του; Αλλά σας λέω 

επίσης ότι αν σας εξέθετα με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ήμουν πλέον ο Δάσκαλός σας. Αλλά αν Εκείνος που 

γνωρίζει τα πάντα, που σας γνωρίζει πραγματικά, που γνωρίζει τις σκέψεις σας, δεν σας κρίνει μπροστά 

στους άλλους, ούτε σας εκθέτει δημοσίως, γιατί υπάρχουν εκείνοι που επιμένουν πεισματικά να 

πληγώνουν τις καρδιές, να καταστρέφουν την ευτυχία και να κρίνουν τις ζωές των άλλων ανθρώπων; 

48 Σήμερα είστε ακόμα παιδιά-μαθητές μου, και αληθινά σας λέω, δεν θα σας αποκαλέσω μαθητές 

ούτε θα σας αναθέσω το Έργο μου μέχρι να πάψετε να είστε ικανοί να προκαλείτε πόνο στον πλησίον σας 

και αντίθετα να αισθάνεστε την παρόρμηση να ανακουφίζετε κάθε πόνο. Πότε επιτέλους θα νιώσετε στην 

καρδιά σας τον πόνο εκείνων που υποφέρουν, ώστε τα λόγια και τα έργα σας να στεγνώσουν τα δάκρυά 

τους; Είστε ακόμα πολύ ανώριμοι για ενεργό φιλανθρωπία. Η συμπόνια σας δεν είναι μεγάλη, ούτε η 

συγχώρεσή σας. 

49 Μόλις συμπονάτε έναν παραλυτικό που βρίσκεται στο χαντάκι και αισθάνεστε υποχρεωμένοι να 

τον φέρετε στο σπίτι σας, πρώτα ερευνάτε τη ζωή του γιατί λέτε ότι δεν ξέρετε ποιος είναι. 

Εσείς είστε αυτοί που ακούτε αδιάκοπα τα λόγια της διδασκαλίας μου; Τότε θα πρέπει να γνωρίζετε 

ότι χωρίς να κοιτάζω τους λεκέδες σας, εγώ απλώς αναζήτησα τις πληγές σας για να τις θεραπεύσω με την 

αγάπη μου. 

Αν έχετε την επιθυμία να ανήκετε στους σπορείς μου, πρέπει να γνωρίζετε και να κατέχετε τη δύναμη 

που ενυπάρχει στην καλοσύνη. Η δύναμη που εμπεριέχει το έλεος και τα θαύματα που επιτελεί η καρδιά 

συνίστανται αποκλειστικά στο να αισθάνεται ή να μοιράζεται τον πόνο των άλλων. 

50 Αγαπημένοι μαθητές: Οι οδηγίες που λαμβάνετε από Μένα γίνονται όλο και πιο σαφείς σε σας 

από μάθημα σε μάθημα. Αυτό το φως άρχισε να εκδηλώνεται το 1866 με σπίθες φωτός. Αλλά τώρα, στα 

τελευταία χρόνια της εκδήλωσής Μου, δεν είναι σπίθες που φτάνουν σε σας, αλλά το φως στην 

πληρότητά του. 

Με το έτος 1950, η εκδήλωση του Λόγου Μου με αυτή τη μορφή θα τελειώσει, αλλά η διδασκαλία θα 

συνεχιστεί. Γιατί μετά από αυτό, αν βυθιστείτε στο Έργο Μου, θα ανακαλύψετε τη θεία ουσία για την 

οποία σας έχω μιλήσει τόσο συχνά, και θα απολαύσετε τη γεύση της. 

51 Δεν θέλω μόνο να μαρτυρήσετε ότι Με ακούσατε, αλλά να γίνετε προφήτες Μου και να 

υποδείξετε μια εποχή πνευματοποίησης με την εκπλήρωση της αποστολής σας. Τότε οι γενιές του 

μέλλοντος θα ακολουθήσουν τα βήματά σας με αγάπη και καλή θέληση και θα βαδίσουν σε ένα σίγουρο 

μονοπάτι με σταθερό βήμα. 

52 Αυτή τη στιγμή συναντάτε αγκαθωτούς θάμνους στο μονοπάτι σας και θα συναντήσετε ακόμη 

περισσότερα εμπόδια και αγκάθια. Αλλά η φιλανθρωπία σας δεν θα πρέπει να σας αφήσει να 

παρεκκλίνετε από το μονοπάτι, έτσι ώστε τα πλήθη του αύριο να βρουν το δρόμο καθαρισμένο. 

53 Γνωρίζετε ότι η καλοσύνη, το φως, η αλήθεια έχουν συναντήσει ανά πάσα στιγμή αντιδράσεις στις 

καρδιές των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, πιστέψτε Με, σας έχω πει συχνά ότι το σκοτάδι δεν θα 

επικρατήσει, γιατί το φως θα είναι αυτό που θα θριαμβεύσει. 

54 Η ανθρωπότητα εξαγνίζεται αυτή τη στιγμή, το δισκοπότηρο του πόνου θα την καθαρίσει από 

τους λεκέδες της, ώστε να βγει καθαρή από την εξιλέωση. Γιατί η πνευματική βασιλεία της ειρήνης και 

της δικαιοσύνης πλησιάζει στην ανθρωπότητα. 

55 Δεν βλέπετε πόσο σιγά-σιγά χαλαρώνουν τα δεσμά του φανατισμού και της ειδωλολατρίας που 

δένουν τους ανθρώπους; Ο λόγος είναι ότι ήρθα για να τους απελευθερώσω. Αργότερα, το φως Μου θα 

φτάσει στους ανθρώπους με τη μορφή του Λόγου, και θα δείτε πώς θα τους κάνει να τρέμουν παρά την 

απλότητά του και πώς, με τον αγαπητικό του τρόπο, θα έχει τη δύναμη να ταρακουνήσει πέτρινες καρδιές 

μέχρι να τις κάνει να χύσουν τα κρυστάλλινα νερά της μετάνοιας, της συγχώρεσης και της αγάπης. 

56 Μην κλαίτε, μαθητές μου, ούτε θα Με ακούσετε για λίγες ακόμα μέρες, ούτε θα πέσουν λίγες 

ακόμα σταγόνες από το μέλι που χύνει ο Λόγος Μου στα βάσανά σας. Εν τω μεταξύ, προετοιμαστείτε, 

ώστε μετά την αναχώρησή Μου να νιώσετε την παρουσία Μου. 

57 Τώρα είναι η ώρα του προβληματισμού, όταν πρέπει να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε για 

να ακούσετε τη φωνή του Θεού. 



U 286 

70 

58 Μερικές φορές Με ρωτάτε: "Κύριε, ποιος θα μπορούσε να αφυπνίσει όλη την ανθρωπότητα, ώστε 

να υψώσει το πνεύμα της προς Εσένα και να νιώσει την Παρουσία Σου;" Αλλά σας λέω: μην ανησυχείτε, 

το Πνεύμα Μου τους στοιχειώνει ήδη για να ξυπνήσουν. Δεν μπορείτε να έχετε πλήρη επίγνωση των 

έργων Μου, επομένως δεν έχετε ανακαλύψει την αφύπνιση που μόνο Εγώ βλέπω. 

59 Όλοι περιμένουν το φως μιας νέας ημέρας, την αυγή της ειρήνης, που θα είναι η αρχή μιας 

καλύτερης εποχής. Οι καταπιεσμένοι περιμένουν την ημέρα της απελευθέρωσής τους, οι άρρωστοι 

ελπίζουν σε μια θεραπεία που θα αποκαταστήσει την υγεία, τη δύναμη και τη χαρά της ζωής τους. 

60 Ευτυχείς είναι εκείνοι που ξέρουν να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί ό,τι έχουν 

χάσει θα τους επιστραφεί με τόκο. Ευλογώ αυτή την προσδοκία, γιατί είναι απόδειξη της πίστης σε Μένα. 

61 Σήμερα δεν καταλαβαίνετε πολλά από τα λόγια μου, αλλά θα έρθει η ώρα που το φως θα ανατείλει 

στο μυαλό σας και θα καταλάβετε το νόημα κάθε διδασκαλίας μου. 

62 Οι απόστολοί μου στη Δεύτερη Εποχή δεν καταλάβαιναν πολλά από τα λόγια μου τη στιγμή που 

τα άκουγαν. Παρ' όλα αυτά, μετά την αναχώρησή μου, όταν αφοσιώθηκαν στη μελέτη και τον 

προβληματισμό, ένιωσαν το θείο φως να ανατέλλει στο μυαλό τους και είδαν με απόλυτη διαύγεια όλα 

όσα μέχρι τότε αποτελούσαν ένα αδιαπέραστο μυστήριο γι' αυτούς. 

63 Μέχρι τώρα, όταν Με ακούσατε, κατανοήσατε τον Λόγο Μου μόνο επιφανειακά. Και τι βρήκατε 

σε αυτό; Άνεση, βάλσαμο, χάδι. Αργότερα, όταν τα έλκη και οι πληγές σας θα έχουν επουλωθεί και αντί 

να ζητάτε το βάλσαμό μου για τους πόνους σας, θα αναζητάτε τη σοφία για να παρηγορήσετε τον πλησίον 

σας, θα έχετε αρχίσει να διεισδύετε στο νόημα των διδασκαλιών μου. 

64 Βλέπω ότι προσεύχεστε για τον κόσμο και δέχομαι μεσιτεία από την καρδιά σας. Θα έρθει η μέρα 

που όχι μόνο θα προσεύχεστε γι' αυτούς τους λαούς, αλλά και θα τους αναζητάτε για να τους μεταφέρετε 

το αγαπητικό μήνυμα του Λόγου Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 287  
1 Η φωνή του Πνεύματός μου που αντηχεί στη συνείδησή σας είναι σαν το χτύπημα μιας καμπάνας 

που καλεί την ανθρωπότητα να συνέλθει. 

2 Το βιβλίο της πνευματικής σοφίας περιμένει ανοιχτό τα μεγάλα πλήθη, τα μεγάλα προσκυνήματα 

να έρθουν σε αυτό για να σβήσουν τη δίψα τους για φως. 

3 Δοκιμάστε, δοκιμάστε το Λόγο μου, από την ουσία του οποίου απορρέει γλυκύτητα, σοφία, 

βάλσαμο και ειρήνη. 

4 Λέω στον άνθρωπο ότι είναι άγνωστος στον εαυτό του επειδή δεν έχει διεισδύσει στο εσωτερικό 

του, επειδή δεν γνωρίζει το μυστικό του, επειδή δεν γνωρίζει τον πυρήνα της ύπαρξής του. Αλλά θα του 

διδάξω σε αυτή τη στιγμή το περιεχόμενο του βιβλίου που ήταν κλειστό γι' αυτόν για τόσο πολύ καιρό, 

και όπου φυλάσσονται όλα τα μυστικά για τα οποία σας υποσχέθηκα ήδη στη Δεύτερη Εποχή να σας τα 

εξηγήσω μέσω του φωτός του Πνεύματός Μου. 

5 Τώρα είναι η στιγμή που πραγματικά θα γνωρίσετε τον εαυτό σας και θα διεισδύσετε στο 

εσωτερικό της ψυχής σας. Τότε θα μπορείτε να πείτε ότι αρχίζετε να γνωρίζετε ποιοι είστε. 

6 Ο άνθρωπος θα γνωρίσει επιτέλους την καταγωγή του, το πεπρωμένο του, την αποστολή του, τα 

χαρίσματά του και όλη αυτή την άπειρη και αιώνια ζωή που ζει και πλέκεται στο περιβάλλον του. Δεν θα 

μπορεί πλέον να προσβάλλει τον πλησίον του, δεν θα προσβάλλει την ύπαρξη των συνανθρώπων του, 

ούτε θα τολμά να βεβηλώσει τίποτα από όσα τον περιβάλλουν, επειδή θα έχει συνειδητοποιήσει ότι όλα 

είναι ιερά. Θα γνωρίσει τι περιέχει και τι κρύβει μέσα της η ψυχή του, και μόνο τότε θα έχει μια σαφή 

ιδέα και μια βαθιά πίστη ότι, αφού η ψυχή είναι θαυμάσια, το σπίτι που ο Πατέρας έχει προορίσει γι' 

αυτήν στην αιωνιότητα πρέπει να είναι επίσης θαυμάσιο. 

7 Με ρωτάτε γιατί δεν σας αποκάλυψα τα πάντα από την αρχή, για να σας γλιτώσω από 

τρικλοποδιές, λάθη και πτώσεις. Αλλά σας λέω: Δεν θα μπορούσατε να κατανοήσετε τις αποκαλύψεις 

Μου όσο δεν είχατε πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη. Εκείνη την εποχή, η γνώση του Νόμου Μου ήταν 

αρκετή για σας, ως το ίσιο μονοπάτι που έπρεπε να σας οδηγήσει στην πηγή της ανεξάντλητης σοφίας και 

της αιώνιας αποκάλυψης. Έχω διδάξει τη σοφία μου με την πάροδο του χρόνου, των Αιώνων, αφού είναι 

τόσο μεγάλη που δεν θα μπορούσατε να τη γνωρίσετε σε μια στιγμή. 

8 Όλα τα μέσα είναι στη διάθεσή μου, ώστε κανένα από τα παιδιά μου να μην μείνει χωρίς την 

κληρονομιά της σοφίας μου, αφού εγώ είμαι η Ζωή, η Δύναμη και η Δικαιοσύνη. Η πνευματική σας ψυχή 

προήλθε από Μένα, όπως ακριβώς προήλθαν από Μένα όλοι οι κόσμοι της ζωής και τα σώματα που 

χρειάζεστε για την πορεία της ανάπτυξής σας και την πνευματική σας τελείωση. 

9 Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει και να βυθιστεί στο σκοτάδι και επομένως να αισθάνεται μακριά από 

Μένα. Μπορεί να πιστεύει ότι όταν πεθάνει, όλα τελειώνουν γι' αυτόν. Για Μένα, όμως, κανείς δεν 

πεθαίνει, κανείς δεν χάνεται. 

10 Πόσοι είναι εκείνοι που θεωρούνταν διεφθαρμένοι στον κόσμο και σήμερα είναι γεμάτοι φως! 

Πόσοι, που άφησαν ως ίχνος τους λεκέδες των αμαρτιών τους, τα ελαττώματα και τα εγκλήματά τους, 

έχουν ήδη επιτύχει την κάθαρσή τους! 

11 Με ρωτάτε: "Γιατί είναι τόσο μακριά και το μονοπάτι της ψυχής τόσο γεμάτο δοκιμασίες;" Επειδή 

η ευδαιμονία που θα απολαύσει στο τέλειο βασίλειο που το περιμένει και στο οποίο πρέπει να φτάσει 

μέσω των προσόντων του είναι πολύ μεγάλη. 

12 Οι πρώτοι άνθρωποι - αυτοί που ήταν οι πρόγονοι της ανθρωπότητας - διατήρησαν για ένα 

διάστημα την εντύπωση που πήρε η ψυχή τους από την "πνευματική κοιλάδα" - μια εντύπωση ομορφιάς, 

ειρήνης και ευδαιμονίας, η οποία διατηρήθηκε μέσα τους όσο δεν εμφανίζονταν στη ζωή τους τα πάθη της 

σάρκας και ο αγώνας για επιβίωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η ψυχή αυτών των ανθρώπων, αν και 

προερχόταν από έναν κόσμο φωτός, δεν προερχόταν από τις υψηλότερες εστίες - αυτές στις οποίες 

μπορείτε να φτάσετε μόνο με την αξία σας. Ωστόσο, η κατάσταση αθωότητας, ειρήνης, ευημερίας και 

υγείας που διατήρησαν οι ψυχές αυτές στα πρώτα τους βήματα έμεινε αξέχαστη ως εποχή φωτός, τη 

μαρτυρία της οποίας μετέδωσαν στα παιδιά τους και εκείνα στους απογόνους τους. 

13 Ο υλικός νους των ανθρώπων, παρανοώντας το πραγματικό νόημα αυτής της μαρτυρίας, πίστεψε 

τελικά ότι ο παράδεισος στον οποίο έζησαν οι πρώτοι άνθρωποι ήταν ένας επίγειος παράδεισος, χωρίς να 

κατανοήσει ότι επρόκειτο για μια πνευματική κατάσταση αυτών των πλασμάτων. 
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14 Υποψιάζεστε το πνευματικό σπίτι που αφήσατε για να έρθετε στη γη; "Όχι, Δάσκαλε", Μου λέτε, 

"δεν υποψιαζόμαστε τίποτα, ούτε θυμόμαστε τίποτα. 

15 Ναι, άνθρωποι, έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που απομακρυνθήκατε από την αγνότητα και 

την αθωότητα που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε αυτή την ύπαρξη ειρήνης, αυτή την κατάσταση 

ευημερίας. Αλλά τώρα που έχετε εκπαιδευτεί να ακούτε τη φωνή του Πνεύματος και να λαμβάνετε τις 

αποκαλύψεις του από Αυτόν, το μονοπάτι είναι προσιτό σε εσάς που οδηγεί όσους στρέφονται σε Μένα 

στην υποσχόμενη βασιλεία. Δεν είναι ο παράδεισος της ειρήνης από τον οποίο αναχώρησαν οι "πρώτοι", 

αλλά ο άπειρος κόσμος του πνεύματος, ο κόσμος της σοφίας, ο παράδεισος της αληθινής πνευματικής 

ευδαιμονίας, ο παράδεισος της αγάπης και της τελειότητας. 

16 Αν, για να ταξιδέψετε από τη μια ήπειρο της γης στην άλλη, πρέπει να διασχίσετε πολλά ψηλά και 

χαμηλά βουνά, θάλασσες, λαούς, πόλεις και χώρες μέχρι να φτάσετε στο στόχο του ταξιδιού σας, να 

θυμάστε ότι για να φτάσετε σε αυτή τη Γη της Επαγγελίας θα πρέπει επίσης να ταξιδέψετε για πολύ καιρό, 

ώστε στο μακρύ ταξίδι να αποκτήσετε εμπειρία, γνώση, ξεδίπλωση και ανάπτυξη της ψυχής. Αυτός θα 

είναι ο καρπός του δέντρου της ζωής, τον οποίο θα απολαύσετε τελικά μετά από πολύ αγώνα και κλάμα 

για να τον φτάσετε. 

17 Ελάτε στον Δάσκαλο, μαθητές. Πρόβατα, πλησιάστε τον ποιμένα σας. 

18 Ο Δάσκαλος είναι ένας, οι μαθητές είναι πολλοί, αλλά η διδασκαλία μου, που είναι μόνο μία, είναι 

για όλους. 

19 Σας αναζητώ με άπειρη αγάπη. Έχω βάλει τόση χάρη και τόσα πολλά χαρίσματα στην ψυχή σας 

που δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω ούτε ένα από τα παιδιά μου. Είστε μέρος του Πνεύματός Μου, είστε 

κάτι από την Ύπαρξή Μου - μπορεί να είναι κακός Εκείνος που σας αναζητά με τέτοιο ζήλο και τέτοια 

αγάπη; 

20 Κάθε φορά που κατεβαίνω για να σας δώσω το Λόγο Μου, βρίσκω τους "τελευταίους" ανάμεσα 

στα πλήθη- είναι εκείνοι που Με ζητούν περισσότερο μέσα στην καρδιά τους. Αλλά τους είμαι ευχάριστος 

και απαντώ πάντα στις ερωτήσεις τους. Σήμερα, εκείνοι που ήρθαν τελευταίοι Με ρωτούν ποιος είναι ο 

σκοπός της επιστροφής Μου, και τους απαντώ ότι ο σκοπός είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να επιστρέψει 

μέσω του εαυτού του στην αρχική του καθαρότητα. 

21 Αν στην αρχή του δόθηκε η δυνατότητα να αγωνιστεί για τη γνώση της ζωής και του δόθηκε η 

ελευθερία της βούλησης να εργαστεί, σήμερα, καθώς η ψυχή του μπορεί να λάμψει όσο ποτέ άλλοτε από 

το φως του πνεύματός του και η εμπειρία του είναι πολύ μεγάλη, ακούει και πάλι τη στοργική και συνάμα 

απαιτητική από τη δικαιοσύνη φωνή εκείνου του Πατέρα που του είπε: "Αναπτύσσεστε, πληθύνεστε και 

κατακυριεύετε τη γη". Αλλά τώρα του λέει: "Επιστρέψτε σε Μένα με τα προσόντα σας". 

22 Μέσα από την αξία, την προσπάθεια και τη θυσία, ο άνθρωπος πρέπει να επιστρέψει στον 

παράδεισο που άφησε για να μάθει πολλά μυστήρια, να γίνει άξιο παιδί του Θεού μέσα στον αγώνα, στον 

πόνο, στην εργασία, στην εξέλιξή του - τον παράδεισο στον οποίο πρέπει να επιστρέψει, για να μην τον 

εγκαταλείψει ποτέ ξανά. 

23 Καταλάβετε: Προκειμένου αυτή η ανθρωπότητα να αποκτήσει αληθινή γνώση αυτής της 

επιστροφής στο αγνό και υψηλό, θα υπάρξει αγώνας, ταραχή και σύγχυση στα μυαλά και τις ψυχές των 

ανθρώπων. Η σαφής, αγαπητική και πειστική διδασκαλία Μου θα δείξει στον κόσμο το γεμάτο φως 

μονοπάτι της επιστροφής, και ένας προς έναν οι άνθρωποι θα έρθουν σε Μένα. Αλλά όχι πια ζυγισμένοι 

από το βάρος του βάρους της αμαρτίας τους, αλλά με τα μάτια τους στραμμένα στα ύψη, με πίστη στην 

καρδιά τους και ένα σταυρό αγάπης στους ώμους τους. 

24 Η πόρτα θα είναι ανοιχτή και το πνεύμα μου γεμάτο αγάπη θα είναι έτοιμο να τραβήξει την ψυχή 

στους θείους κόλπους του, από τους οποίους η ψυχή αυτή δεν θα αποκολληθεί ποτέ ξανά. 

25 Εσείς οι άνθρωποι: Αν ήταν μόνο το ένστικτο που καθοδηγούσε όλες τις πράξεις της ζωής σας, ο 

Πατέρας σας δεν θα χρειαζόταν να σας αποκαλύψει τον νόμο του, ούτε θα χρειαζόταν να έρθει ως 

Σωτήρας για να σας σώσει. Αλλά δεν εξαρτάστε από το ένστικτό σας, ανώτερες δυνάμεις καθορίζουν τις 

πράξεις σας, και αυτές οι δυνάμεις βρίσκονται στην πνευματική ψυχή. 

26 Η ψυχή απολαμβάνει την ελευθερία της βούλησης, μέσω της οποίας πρέπει να αποκτήσει αξία για 

να επιτύχει τη σωτηρία. 

27 Ποιος καθοδηγεί, προσανατολίζει ή συμβουλεύει την ψυχή στην ελεύθερη πορεία της ανάπτυξής 

της, ώστε να διακρίνει το επιτρεπτό από το ανεπίτρεπτο και να μην παρεκκλίνει; Η συνείδηση. 
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28 Η συνείδηση είναι ο θείος σπινθήρας, είναι ένα ανώτερο φως και μια δύναμη που βοηθά τον 

άνθρωπο να μην αμαρτάνει. Ποια αξία θα υπήρχε στον άνθρωπο αν η συνείδηση διέθετε την υλική 

δύναμη να τον υποχρεώσει να παραμείνει στην καλοσύνη; Θέλω να ξέρετε ότι η αξία έγκειται στο να 

ακούτε αυτή τη φωνή, να πείθετε τον εαυτό σας ότι ποτέ δεν λέει ψέματα ούτε σφάλλει σε αυτά που 

συμβουλεύει και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της. Όπως σίγουρα μπορείτε να καταλάβετε, χρειάζεται 

εκπαίδευση και συγκέντρωση στον εαυτό σας για να μπορέσετε να ακούσετε αυτή τη φωνή καθαρά. Ποιοι 

από εσάς ασκούν αυτή τη στιγμή αυτή την υπακοή; Απαντήστε στους εαυτούς σας. 

29 Η συνείδηση πάντα εκδηλωνόταν στον άνθρωπο- αλλά ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει στην 

απαραίτητη ανάπτυξη ώστε να αφήσει ολόκληρη τη ζωή του να καθοδηγείται από αυτό το φως. 

Χρειάζεται νόμους, οδηγίες, κανονισμούς, θρησκείες και συμβουλές. 

30 Όταν οι άνθρωποι έρθουν σε επικοινωνία με το πνεύμα τους και, αντί να αναζητούν το πνευματικό 

στο εξωτερικό, το αναζητούν στο εσωτερικό τους, θα μπορέσουν να ακούσουν την απαλή, πειστική, σοφή 

και δίκαιη φωνή που ήταν πάντα ζωντανή μέσα τους χωρίς να την ακούσουν, και θα καταλάβουν ότι στο 

πνεύμα υπάρχει η παρουσία του Θεού, ότι είναι ο αληθινός μεσίτης μέσω του οποίου ο άνθρωπος πρέπει 

να επικοινωνεί με τον Πατέρα και Δημιουργό του. 

31 Το πρώτο βήμα προς την ανανέωση των ανθρώπων, προς την επίτευξη μιας κατάστασης 

πνευματικής ανύψωσης, είναι το έλεος. Έλεος προς την ψυχή, έλεος προς το σώμα, έλεος προς τον 

πλησίον. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό το συναίσθημα δεν έχει ερμηνευτεί σωστά: το έλεος είναι ένα 

όνομα που δίνετε σε ορισμένες πράξεις που εκτελείτε, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν 

στον πυρήνα τους τη συμπόνια ή την πραγματική πρόθεση να ανακουφίσουν μια ανάγκη. 

32 Τα ανθρώπινα συναισθήματά σας εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. 

Επομένως, πρέπει να έχετε πάντα κατά νου τα λόγια και τα έργα του Ιησού στον κόσμο ως το ζωντανό και 

αληθινό παράδειγμα ελέους. 

33 Τι θα συμβεί σε μια ψυχή όταν έχει θάψει το αληθινό έλεος μέσα από μορφές που περιέχουν μόνο 

υποκρισία; Η αφύπνισή του θα είναι πολύ θλιβερή την ημέρα που θα έρθει σε επαφή με τη συνείδησή του 

και θα ακούσει αυτή τη φωνή που αγαπά τη δικαιοσύνη και είναι αμείλικτη. 

34 Πώς μπορείτε να περιμένετε να συμφιλιωθούν οι λαοί, να συμφωνήσουν οι κυβερνήτες και να 

σταματήσουν οι πόλεμοι όταν οι άνθρωποι είναι κουφοί σε κάθε φωνή που προέρχεται από τη συνείδηση; 

35 Πόσο εύκολο θα είναι για τους ανθρώπους να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, όταν ησυχάσουν 

μέσα τους και ακούσουν τη φωνή της ανώτερης λογικής τους, τη φωνή εκείνου του κριτή που δεν θέλουν 

να ακούσουν, επειδή ξέρουν ότι τους διατάζει να κάνουν το εντελώς αντίθετο από αυτό που κάνουν. 

36 Επιπλέον, μπορώ να σας πω ότι αν δεν ήσασταν πρόθυμοι να ακούσετε τις επιταγές της 

συνείδησής σας, δεν ήσασταν υπάκουοι και πρόθυμοι να εφαρμόσετε τη διδασκαλία μου. Το 

αναγνωρίζετε στη θεωρία, αλλά δεν το εφαρμόζετε στην πράξη. Του αποδίδετε θεϊκή ουσία - λέτε ότι ο 

Χριστός ήταν πολύ μεγάλος και ότι η διδασκαλία του είναι τέλεια. Κανείς όμως δεν θέλει να γίνει 

μεγάλος σαν τον Δάσκαλο, κανείς δεν θέλει να έρθει κοντά του παίρνοντάς τον πραγματικά ως 

παράδειγμα. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι ήρθα όχι μόνο για να μάθετε ότι είμαι μεγάλος, αλλά και για να 

γίνετε όλοι σας. 

37 Ο άνθρωπος θέλει να επιτύχει τη σωτηρία χωρίς να γνωρίζει την πνευματική του φύση, και αυτό 

δεν μπορεί να γίνει. 

38 Τι νόημα έχει γι' αυτόν το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν σε μια ζωή μετά από αυτό, αν δεν 

ξοδεύουν την ύπαρξή τους στην απόκτηση αξιών για την αιωνιότητα; Όλη τους η πίστη περιορίζεται στο 

γεγονός ότι μετά το θάνατο η ψυχή τους θα πάει σε μια άλλη ζωή και περιμένουν την τελευταία στιγμή 

για να καλύψουν όλο το χρόνο που έχασαν και να σβήσουν όλους τους λεκέδες τους με μια πράξη 

μεταμέλειας. 

39 Αυτό είναι ένα θλιβερό σφάλμα, διότι οι παραβάσεις μπορούν να εξιλεωθούν μόνο με έργα, τα 

οποία προϋποθέτουν ότι κάποιος έχει υπακούσει στις μομφές της συνείδησης και ότι υπάρχει επαρκής 

χρόνος για να εξιλεωθούν οι αμαρτίες που διαπράχθηκαν. Και όσον αφορά τη μετάνοια εκείνων που 

πρόκειται να περάσουν στο πνευματικό, σας λέω ότι είναι λίγοι αυτοί που κλαίνε αυτή την ώρα για τα 

κακά που προκάλεσαν, και ότι αυτό που τους απασχολεί είναι μάλλον ο φόβος της τιμωρίας, της 

καταδίκης ή της καταδίκης, όπως τη φαντάζονται. 
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40 Σας λείπει μια διδασκαλία που να σας μιλάει λεπτομερώς, να σας προετοιμάζει και να σας ανοίγει 

τα μάτια στο φως, όπως κάνω Εγώ μέσω του Λόγου Μου; 

41 Συνειδητοποιήστε πόσο απαραίτητο είναι να διαδώσετε αυτό το μήνυμα σε όλη τη γη. Με αυτόν 

τον τρόπο, θα κάνετε ένα πραγματικό έργο ελέους προς τους συνανθρώπους σας. 

42 Απομακρύνετε την εσφαλμένη εντύπωση που έχουν οι άνθρωποι για τις πνευματικές διδασκαλίες, 

σαν να βασίζονται στην άγνοια, την εξαπάτηση και την απάτη. Δείξτε τη διδασκαλία μου σε όλη την 

καθαρότητα και το μεγαλείο της, έτσι ώστε να διαλύσει την άγνοια, τον φανατισμό και τη σκλήρυνση που 

εμποδίζουν τους ανθρώπους να σκεφτούν το πνευματικό τους Εγώ, από το οποίο έχουν στερήσει κάθε 

ελευθερία δράσης. 

43 Ζείτε με το φόβο του πνευματικού και δεν σκέφτεστε ότι σύντομα θα γίνετε μόνο πνεύμα. Αλλά 

δεν φταίτε πάντα εσείς για την άγνοιά σας, αλλά εκείνοι που σας καθοδηγούν. 

44 Έχουν κάνει το νόημα των βασικών αξιών αγνώριστο για εσάς, σε βαθμό που να πιστεύετε ότι η 

αλήθεια αντιφάσκει με την αλήθεια. 

45 Δεν χρησιμοποιείτε μερικές φορές υλικά αντικείμενα σαν να ήταν θεϊκά; Δεν αποδίδετε αιώνια 

αξία σε φθαρτά αγαθά; Νομίζετε ότι έχετε καταλάβει τον Χριστό και δεν Τον γνωρίζετε καν. 

46 Σας έδωσα αποδείξεις μεγαλείου χρησιμοποιώντας πλούτη ή αγαθά της γης; Ο Ιησούς ήρθε χωρίς 

υλικά πλούτη, εμφανίστηκε στον κόσμο με τη μεγαλύτερη φτώχεια. Ήταν σπουδαίος λόγω των έργων 

Του, του λόγου Του, της διδασκαλίας Του, αλλά ποτέ λόγω της εξωτερικής Του εμφάνισης. 

47 Γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τα αγαθά της γης, αφού δημιουργήθηκαν από τον Πατέρα για 

τα ανθρώπινα πλάσματα; Τι θα μπορούσα να χρειαστώ από αυτή τη φύση, αφού τρέφεται από Μένα; 

48 Ήρθα να σας δείξω την ομορφιά μιας ζωής ανώτερης από την ανθρώπινη, να σας εμπνεύσω για 

υψηλά έργα, να σας διδάξω τον λόγο που ξυπνά την αγάπη, να σας υποσχεθώ την πρωτοφανή ευτυχία που 

περιμένει την ψυχή που κατάφερε να ανέβει το βουνό της θυσίας, της πίστης και της αγάπης. 

49 Θα τα αναγνωρίσετε όλα αυτά στη διδασκαλία μου, ώστε να καταλάβετε τελικά ότι τα καλά σας 

έργα είναι αυτά που θα φέρουν την ψυχή σας πιο κοντά στην αληθινή ευδαιμονία. 

50 Μόλις το πρώτο μάθημα γίνει κατανοητό και στη συνέχεια ακολουθηθεί, θα σας δώσει ένα 

γευστικό φρούτο που θα σας ενθαρρύνει να κάνετε το επόμενο βήμα. 

51 Σήμερα ανατέλλει ένα νέο στάδιο για τον κόσμο, στο οποίο ο άνθρωπος θα αγωνιστεί για 

μεγαλύτερη ελευθερία σκέψης, στο οποίο θα παλέψει για να σπάσει τις αλυσίδες των δεσμών που το 

πνεύμα του έσερνε μαζί του. Είναι η εποχή που θα δείτε τα έθνη να ξεπερνούν τα εμπόδια του φανατισμού 

στην επιθυμία τους για πνευματική τροφή και αληθινό φως, και σας λέω ότι κανείς που βιώνει έστω και 

για μια στιγμή την ευτυχία του να αισθάνεται ελεύθερος να σκέφτεται, να ερευνά και να δρα, δεν θα 

επιστρέψει ποτέ ξανά οικειοθελώς στη φυλακή του. Διότι τώρα τα μάτια του είδαν το φως και το πνεύμα 

του εκστασιάστηκε μπροστά στις θείες αποκαλύψεις. 

52 Άνθρωποι, πριν οι πόλεμοι στον κόσμο τελειώσουν, ο νόμος της αγάπης μου θα αγγίξει όλες τις 

ψυχές, αν και δεν μπορείτε ακόμη να ξέρετε με ποιον τρόπο. 

53 Αυτό το μήνυμα του πνευματικού φωτός θα φτάσει επίσης στους ανθρώπους, αλλά αυτό θα 

συμβεί μόνο όταν είστε δυνατοί. Κανείς δεν θα τολμήσει να πει ότι αυτό το έργο είναι η αλήθεια, αν δεν 

είναι πεπεισμένος γι' αυτό, γιατί τότε κανείς δεν θα σας πιστέψει. Αλλά αν η πίστη σας είναι απόλυτη και 

η πεποίθησή σας αληθινή, κανείς δεν θα μπορέσει να σας εμποδίσει να φέρετε τα καλά νέα σε όλες τις 

καρδιές. 

54 Παιδιά των ανθρώπων: Πάντα αισθανόσασταν την ύπαρξη αόρατων όντων που αιωρούνται στο 

διάστημα, που μερικές φορές σας πλησιάζουν, που σας περιβάλλουν, και στη σκέψη ότι μπορεί να είναι 

ψυχές που υποφέρουν, προσπαθούσατε να κάνετε κάτι γι' αυτές. Η πρόθεση ήταν καλή, αλλά πάντα σας 

έλειπαν οι γνώσεις για να κάνετε αυτό το έλεος αποτελεσματικό. Μέχρι τώρα, δεν γνωρίζατε τον σωστό 

τρόπο για να ανάψετε το φως σε όντα που βρίσκονται σε σύγχυση ή βασανίζονται από τύψεις. 

55 Τους προσφέρατε τελετές και δώρα με νόημα, και παρόλο που καταφέρατε να ηρεμήσετε τις 

καρδιές τους, δεν έλαβαν τίποτα, επειδή αυτό που ανήκει στον κόσμο δεν τους ανήκει πλέον και δεν τους 

φτάνει. Αυτά τα όντα αναζητούν πνευματική συμπόνια, παρηγοριά, αγάπη, κατανόηση. Αλλά πώς 

μπορείτε να τους προσφέρετε πνευματική βοήθεια; Ο Λόγος Μου σας εξηγεί επίσης τον τρόπο να δείχνετε 

έλεος σε εκείνους που δεν βλέπετε καν. 
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56 Αν θέλετε πραγματικά να κάνετε κάτι καλό για τους πνευματικούς σας αδελφούς και αδελφές και 

ταυτόχρονα να απελευθερωθείτε από τις κακές επιρροές τους, πρέπει να προσεύχεστε γι' αυτούς με μια 

ειλικρινή προσευχή γεμάτη συμπόνια και ανυψωτικές σκέψεις. Αν αισθάνεστε ότι εκδηλώνονται στην 

ανθρώπινη ζωή σας με οποιονδήποτε τρόπο, δείξτε τους καλά παραδείγματα και καλά έργα, ώστε να 

λάβουν φως για τις ψυχές τους. Δώστε τους την ευκαιρία να σας δουν να θεραπεύετε τον άρρωστο, να σας 

δουν να συγχωρείτε αυτόν που σας προσέβαλε, να δουν ευγενείς ιδέες να λάμπουν στο μυαλό σας, να 

ακούσουν μόνο καλά λόγια στα χείλη σας. 

57 Ποια καθήκοντα πρέπει να εκπληρώσετε για εκείνους και εκείνοι για εσάς; Τι χρέη έχετε συνάψει 

μεταξύ σας; Δεν ξέρετε, αλλά αληθινά σας λέω, δεν είναι τυχαίο που τους βάζει στο δρόμο των 

ανθρώπων, υπάρχει πάντα κάποιος λόγος γι' αυτό όταν πλησιάζουν τους ανθρώπους αδελφούς και 

αδελφές τους. 

58 Θα είναι πολύ ευχάριστο για την ψυχή σας να σας υποδεχτούν κατά την άφιξή σας στην 

"πνευματική κοιλάδα" και να λάβουν σημάδια ευγνωμοσύνης για το έλεος που τους δείξατε. Η χαρά σας 

θα είναι μεγάλη όταν τα δείτε να διαποτίζονται από φως. Πόσο θλιβερό όμως θα ήταν να συναντήσετε 

αυτή τη λεγεώνα όντων σκοτεινιασμένων από τη σύγχυση και να ξέρετε ότι περίμεναν μια πράξη αγάπης 

από την πλευρά σας και δεν τους την δώσατε. Όταν αναλογιστείτε αυτή την ευθύνη, είστε έτοιμοι να 

εφαρμόσετε τη γνώση που σας δίνω σε αυτή τη διδασκαλία; Συνειδητοποιήστε ότι σε αυτό δεν σας 

εξουσιοδοτώ να υλοποιήσετε αυτά τα όντα με οποιονδήποτε τρόπο - αντίθετα, εμπνέω τον τρόπο με τον 

οποίο τα φέρνετε στην πνευματοποίηση, προσφέροντάς τους το παράδειγμα μιας ενάρετης και αγνής 

ζωής, και ότι απομακρύνετε τις συγχύσεις και τα σκοτάδια τους μέσω των προσευχών σας, των οποίων οι 

σκέψεις και οι ιδέες θα ανάψουν το φως στις αντιλήψεις τους. 

59 Ο Ιακώβ σας αποκάλυψε στο όνειρό του την ύπαρξη της πνευματικής σκάλας στην οποία τα όντα 

ανεβαίνουν και κατεβαίνουν συνεχώς. Ποιος έχει κατανοήσει το περιεχόμενό του; Ποιος ερμήνευσε το 

μυστικό του; Εκεί, στο νόημα αυτής της εικόνας που είδε ο πατριάρχης, περιέχεται η ανάπτυξη των 

ψυχών, η αδιάκοπη μετενσάρκωση των πνευματικών πλασμάτων σε ανθρώπινα όντα, η επανόρθωση και η 

εξιλέωση των όντων, η επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο και ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα. 

60 Είναι απαραίτητο να αναγνωρίσετε αυτό το μήνυμα, ώστε να μπορέσετε να δώσετε τη σωστή 

ερμηνεία στις αποκαλύψεις του παρελθόντος. 

61 Συνειδητοποιήστε πόσες χρονικές περίοδοι πρέπει να περάσουν για να φτάσουν οι ψυχές στον 

πυρήνα των διδασκαλιών μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 288  
1 Κατεβαίνω στην καρδιά σας γιατί είναι το άσυλο μου. Ο Λόγος Μου σας προετοιμάζει για το έργο 

της ημέρας που πρέπει να αναλάβετε. Αυτή η προετοιμασία είναι πνευματική και βρίσκεται σε αρμονία με 

την αποστολή που θα εκτελέσετε. 

2 Την Πρώτη φορά, όταν ο λαός ήταν ήδη έτοιμος να εγκαταλείψει την Αίγυπτο της αιχμαλωσίας 

και των δοκιμασιών για να περάσει από την έρημο προς τη Γη της Επαγγελίας, είχε προβλέψει και 

προετοιμάσει τα πάντα. Είχαν ετοιμάσει το μπαστούνι, τα σανδάλια και το ταξιδιωτικό δέμα για να μην 

τους λείψει τίποτα στο ταξίδι τους. 

3 Με τον ίδιο τρόπο, πρέπει τώρα να λάβετε προφυλάξεις και να προετοιμαστείτε, ώστε να μην σας 

λείψει τίποτα κατά τη διάρκεια της "διάβασης στην έρημο". 

4 Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο προμηθεύτηκαν τροφή για το μακρύ ταξίδι, 

αλλά θυμήθηκαν επίσης να προσευχηθούν, να μετανοήσουν για να εξαγνιστούν και να αποφασίσουν να 

παραμείνουν πάντα ενωμένοι και να σχηματίσουν μια οικογένεια. Αν θέλετε να μάθετε γιατί εκείνος ο 

λαός, παρά τις πολλές δοκιμασίες και τις ατυχίες του, μπόρεσε να εισέλθει στη Γη της Επαγγελίας, σας 

λέω ότι ήταν λόγω της πίστης του, της προσευχής του και της ενότητάς του. 

5 Αυτός ο πνευματικός σπόρος βρίσκεται ανάμεσά σας.  Γιατί να μην πάρετε αυτό το παράδειγμα ως 

πρότυπο για την επίτευξη του νέου στόχου; 

6 Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι η αμμώδης έρημος που σας περιμένει, αλλά η ανθρωπότητα. Δεν 

είναι μια γη στην επιφάνεια της γης που θα αναζητήσετε, αλλά η πατρίδα του πνεύματος που βρίσκεται 

πέρα από το ανθρώπινο. 

7 Αληθινά σας λέω, το "Ισραήλ" θα αναγεννηθεί εκ νέου για να γίνει σαν πυρσός στη μέση της 

ανθρωπότητας. 

8 Σας αφυπνίζω αυτή τη στιγμή για να μάθετε ότι είστε παιδιά μου, ότι ανήκετε στον λαό της 

ειρήνης, του φωτός και της πνευματοποίησης. 

9 Αφήστε την καρδιά σας να νιώσει όλα όσα συγκινούν ή βασανίζουν την ανθρωπότητα. 

Προσευχηθείτε για την ειρήνη όλων, αφήστε τις σκέψεις σας να λάμψουν στο μυαλό των άλλων. Ευλογώ 

εκ των προτέρων όσους εκπληρώνουν το καθήκον τους να αγαπούν και να υπηρετούν τους συνανθρώπους 

τους. 

10 Θέλω η παρουσία σας να χρησιμοποιηθεί για να φέρει ειρήνη, να παρηγορήσει, να βοηθήσει να 

ευλογήσετε τους συνανθρώπους σας. 

11 Σήμερα εξακολουθείτε να είστε μαθητές μπροστά στη διδασκαλία μου και τρομάζετε από τον 

αγώνα όταν βλέπετε πώς έχει εξαπλωθεί ο πόνος, η κακία, η δυστυχία, ο εγωισμός. Εκείνες τις στιγμές 

που η συνείδησή σας απαιτεί από εσάς πνευματική ολοκλήρωση, εργασία και δραστηριότητα και η καρδιά 

σας ρωτά με φόβο: "Τι θα κάνω μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο χάος;" Γιατί φοβάστε και γιατί 

αμφιβάλλετε, άνθρωποι; Αναγνωρίστε πώς ο Λόγος μου σας προετοιμάζει, πώς η ζωή σας διδάσκει 

συνεχώς πρακτικά μαθήματα, και επίσης πώς ο αγώνας και οι δοκιμασίες σας δίνουν την απολύτως 

απαραίτητη ανθεκτικότητα για το έργο της ημέρας που σας περιμένει. 

12 Δεν σας στέλνω να εκτελέσετε μια αποστολή για την οποία δεν είστε επαρκώς ικανοί. Θα 

συνεχίσω να σας διδάσκω, και όταν θα είστε δυνατοί, θα σας πω: "Σηκώστε το σταυρό και ακολουθήστε 

τα βήματά μου".  Μέχρι τότε, αν μπορείτε μόνο να προσεύχεστε, προσευχηθείτε για τους συνανθρώπους 

σας. Αν ξέρετε πώς να θεραπεύετε τους αρρώστους, φέρτε τους αυτή την παρηγοριά. Αν έχετε την 

επιθυμία να βελτιώσετε το ήθος σας, κάντε το. Αλλά κάντε κάτι για το καλό της ψυχής σας που θα 

χρησιμεύσει ως προετοιμασία για τη στιγμή που θα ξεκινήσετε και θα σηκώσετε το σταυρό σας. 

13 Σήμερα, επειδή δεν έχετε ακόμη αφοσιωθεί στην πνευματική σας αποστολή, αλλά έχετε ακόμη 

την επιθυμία να κάνετε κάτι για το καλό του πλησίον σας, σας συμβουλεύω να προσευχηθείτε για να 

γνωρίσετε τη δύναμη και τη δύναμη που έχει η προσευχή. Θα φτάσετε σε αυτό το φως πριν ακόμη αρχίσει 

ο αγώνας σας. 

14 Όσοι εμπνέονται από την προσευχή είναι ανίκητοι στις δοκιμασίες και κάνουν θαύματα στους 

συνανθρώπους τους. 

15 Θέλω αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν διδαχθεί σε βάθος από Μένα, να είναι σε θέση να 

ασκούν την τέλεια προσευχή - αυτή που τους φέρνει σε επαφή με το πνευματικό βασίλειο, έτσι ώστε 
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αργότερα να διδάσκουν τους συνανθρώπους τους να προσεύχονται, να τους εξηγούν και να τους 

επισημαίνουν όλα όσα έχουν αποκτήσει σε εμπειρία στο μονοπάτι τους. 

16 Γιατί να περιορίσετε τον κόσμο της σκέψης σας στον κύκλο της γης, αφού ένας κόσμος του φωτός 

πέρα από το υλικό είναι ανοιχτός σε σας; Γιατί να υποτάξετε την ψυχή στην ανθρώπινη ζωή, αφού ένας 

άπειρος χώρος πέρα από την όρασή σας και το μυαλό σας είναι στη διάθεσή σας; 

17 Αυτοί οι κόσμοι της σκέψης και της ψυχής είναι αχρησιμοποίητοι επειδή δεν θέλατε να τους 

προσεγγίσετε, επειδή δεν ξέρατε πώς να προσεύχεστε. 

18 Η σκέψη και το πνεύμα, ενωμένα στην προσευχή, δημιουργούν στον άνθρωπο μια δύναμη 

ανώτερη από κάθε ανθρώπινη δύναμη. 

19 Με την προσευχή ο αδύναμος ενισχύεται, ο δειλός γεμίζει θάρρος, ο αδαής φωτίζεται, ο δειλός 

αποκτά αυτοπεποίθηση. 

20 Όταν το πνεύμα είναι σε θέση να εργαστεί αρμονικά με το νου για να επιτύχει την αληθινή 

προσευχή, γίνεται ένας αόρατος στρατιώτης που απομακρύνεται προσωρινά από αυτά που αφορούν την 

ύπαρξή του, μεταφέρεται σε άλλους τόπους, απελευθερώνεται από την επιρροή του σώματος και 

αφιερώνεται στον αγώνα του να κάνει το καλό, να διώξει τα κακά και τους κινδύνους, να φέρει μια σπίθα 

φωτός, μια σταγόνα βάλσαμο ή μια ανάσα ειρήνης σε όσους έχουν ανάγκη. 

21 Καταλάβετε από όλα αυτά που σας λέω πόσα μπορείτε να κάνετε με το πνεύμα και το νου εν μέσω 

του χάους που έχει καταλάβει αυτή την ανθρωπότητα. Βρίσκεστε σε έναν κόσμο αντιτιθέμενων σκέψεων 

και ιδεών, όπου τα πάθη οργιάζουν και τα αισθήματα μίσους συγκρούονται, όπου η σκέψη συγχέεται από 

τον υλισμό και οι ψυχές τυλίγονται στο σκοτάδι. 

22 Μόνο όσοι έχουν μάθει μέσω της προσευχής να ανεβαίνουν νοητικά και πνευματικά στις περιοχές 

του φωτός, στις σφαίρες της ειρήνης, θα μπορέσουν να εισέλθουν στον κόσμο των αγώνων, στον οποίο 

αντανακλώνται όλα τα ανθρώπινα πάθη, χωρίς να ηττηθούν και, αντίθετα, αφήνοντας κάτι χρήσιμο για 

όσους χρειάζονται το φως του πνεύματος. 

23 Ετοιμαστείτε, αγαπημένοι μαθητές, και θα σας επιτρέψω να εισέλθετε σε αυτόν τον κόσμο του 

πόνου και της δυστυχίας. Εκεί θα πάει η ψυχή σας ως αγγελιοφόρος από Μένα, φέρνοντας φως. 

24 Αφού μπορείτε ήδη να τα αναγνωρίσετε και να τα γνωρίζετε όλα αυτά σε αυτόν τον κόσμο - γιατί 

να περιμένετε μέχρι να βρεθείτε στον πνευματικό; Μην περιμένετε μέχρι να τελειώσουν οι μέρες και οι 

καιροί χωρίς να επιτρέψετε στην ψυχή σας να προοδεύσει και να απελευθερωθεί. Κάντε το δικό σας μέρος 

και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. 

25 Είμαι η δύναμη, επομένως μπορώ να μετατρέψω μια σκέψη σας, μια προσευχή σας σε κάτι απτό 

και ορατό για τους συνανθρώπους σας. 

26 Για να εργαστείτε με αυτόν τον τρόπο - δεν θα έχετε στην πραγματικότητα έναν άγγελο ειρήνης 

στον πυρήνα της ύπαρξής σας; Και τι θα γινόταν αυτός ο λαός αν προετοιμαζόταν και ενωνόταν για αυτόν 

τον πνευματικό αγώνα με αληθινή αρμονία και αδελφοσύνη; Θα ήταν ένας στρατός που θα πολεμούσε για 

τη σωτηρία της ανθρωπότητας. 

27 Αλήθεια σας λέω, αν ήσασταν ήδη ενωμένοι στο πνεύμα, στη σκέψη και στη θέληση, η προσευχή 

σας και μόνο θα ήταν αρκετή για να σταματήσει τα έθνη που ζουν προετοιμάζοντας την ώρα που θα 

θελήσουν να επιτεθούν το ένα στο άλλο. Θα εξαλείψετε τις έχθρες, θα γίνετε εμπόδιο σε όλα αυτά τα 

κακά σχέδια των συνανθρώπων σας, θα είστε σαν ένα αόρατο σπαθί που νικά τους ισχυρούς και σαν μια 

ισχυρή ασπίδα που προστατεύει τους αδύναμους. Η ανθρωπότητα, μπροστά σε αυτές τις προφανείς 

αποδείξεις μιας ανώτερης δύναμης, θα σταματούσε για μια στιγμή να σκεφτεί, και αυτός ο 

προβληματισμός θα την γλίτωνε από πολλά σκληρά χτυπήματα και επισκέψεις που διαφορετικά θα 

δεχόταν από τη φύση και τα στοιχεία της. 

28 Το δέντρο της επιστήμης θα κλονιστεί καθώς ο τυφώνας θα μαίνεται και θα ρίξει τους καρπούς 

του στην ανθρωπότητα. Αλλά ποιος έλυσε τις αλυσίδες αυτών των στοιχείων, αν όχι ο άνθρωπος; Είναι 

αλήθεια ότι και οι πρώτοι άνθρωποι γνώρισαν τον πόνο για να αφυπνιστούν στην πραγματικότητα, να 

αφυπνιστούν στο φως της συνείδησης και να συμμορφωθούν με έναν νόμο. Αλλά ο ανεπτυγμένος, 

συνειδητοποιημένος και μορφωμένος άνθρωπος αυτής της εποχής - πώς τολμά να βεβηλώνει το δέντρο της 

ζωής; 

29 Η ζωή των πρώτων ανθρώπων ήταν τυλιγμένη σε αυτή την παραβολή που σας αποκαλύπτει πώς ο 

άνθρωπος έχασε τον παράδεισο της αθωότητας στον οποίο ζούσε και πώς απέρριψε έναν κόσμο 



U 288 

78 

περισυλλογής και ειρήνης για έναν κόσμο αγώνα, εργασίας, ανάπτυξης και αξιοκρατίας. Όλα αυτά ήταν 

μέσα στο πλαίσιο του τι επρόκειτο να συμβεί, με την έννοια των συμβουλών του Δημιουργού. Αυτή η 

απόρριψη ήταν απαραίτητη, ώστε η ψυχή να αφυπνιστεί στη φωνή της συνείδησής της, που είναι το θείο 

φως μέσα στον άνθρωπο, και να αρχίσει το ταξίδι της, αποκτώντας αξία, ανεβαίνοντας από το κατώτερο 

επίπεδο της ζωής στο ανώτερο που προοριζόταν για την ψυχή από τον Δημιουργό. 

30 Έτσι, είναι αλήθεια ότι όλα είχαν προβλεφθεί για τη στιγμή που ο άνθρωπος θα έκανε το πρώτο 

του βήμα στον αγώνα για τη ζωή, την ανάπτυξη και την ανύψωση της ύπαρξής του, έτσι ώστε από την 

πρώτη στιγμή που οι πρώτες ανάγκες θα γίνονταν αισθητές στο δρόμο του, να έχει μπροστά του έναν 

κόσμο, μια φύση, μια ζωή που θα ήταν προσιτή σαν ένας όμορφος, αναζωογονητικός και γλυκός καρπός, 

το περιεχόμενο του οποίου, όμως, θα του έδινε άπειρα μαθήματα σοφίας, αγάπης και δικαιοσύνης. 

31 Πόση σκιά και πόσους καρπούς έχει δώσει το δέντρο της ζωής και της επιστήμης στον άνθρωπο! 

Γιατί λοιπόν η ανθρωπότητα σήμερα, όπως υπάρχει στον κόσμο ως εξελιγμένη ανθρωπότητα, εμφανίζεται 

τυφλή και αμφισβητεί ακόμη και τα στοιχεία που της έδωσαν ζωή, κακομεταχειριζόμενη το δέντρο που 

ποτέ δεν της αρνήθηκε τον καρπό της σοφίας; Θα σας πω γιατί: επειδή ο άνθρωπος έχει πάψει να 

προσεύχεται, και επειδή δεν προσεύχεται πλέον, έχει ξεχάσει όλα όσα ανήκουν στη ζωή της πνευματικής 

ψυχής. Στη συνέχεια, όταν αφιερώθηκε στη ζωή στη γη, ήταν ο ύψιστος στόχος του, η μεγαλύτερη 

φιλοδοξία του, να είναι ισχυρός, πλούσιος, μορφωμένος, απόλυτος κύριος, και όλα αυτά τον οδήγησαν 

στην καταστροφή, επειδή ήταν προσηλωμένος σε μια πρόσκαιρη δόξα. 

32 Θέλω πράγματι να έχετε φιλοδοξίες, να είστε φιλόδοξοι, να ονειρεύεστε να γίνετε σπουδαίοι, 

δυνατοί και σοφοί, αλλά για τα αιώνια αγαθά του πνεύματος. Διότι, για την απόκτηση αυτών των αγαθών, 

είναι απαραίτητες όλες οι αρετές, όπως το έλεος, η ταπείνωση, η συγχώρεση, η υπομονή, η γενναιοδωρία, 

με μια λέξη, η αγάπη. Και όλες οι αρετές εξυψώνουν, καθαρίζουν και τελειοποιούν την ψυχή. Σε αυτόν 

τον άθλιο κόσμο, σε αυτό το προσωρινό σπίτι, ο άνθρωπος -για να γίνει μεγάλος, ισχυρός, πλούσιος ή 

μορφωμένος- έπρεπε να είναι εγωιστής, ψεύτης, εκδικητικός, σκληρός, αδιάφορος, απάνθρωπος και 

υπερόπτης, και όλα αυτά έπρεπε να τον φέρουν σε ακραία αντίθεση με αυτό που είναι η αλήθεια, η αγάπη, 

η ειρήνη, η αληθινή σοφία και η δικαιοσύνη. 

33 Τι θα συμβεί όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι η άκρατη αγάπη τους για τον κόσμο και η 

λατρεία τους για τα γήινα τους οδήγησαν σε μια ατυχή αποτυχία; Θα προσπαθήσουν να ξαναβρούν το 

χαμένο μονοπάτι, να εντοπίσουν εκείνες τις αρχές και τους νόμους από τους οποίους είχε απομακρυνθεί 

κανείς, και στην προσπάθειά τους αυτή θα δημιουργήσουν δόγματα, θα φτιάξουν κανόνες για τον εαυτό 

τους, θα ξεπηδήσουν φιλοσοφίες, κοσμοθεωρίες και θεωρίες. 

Όλα αυτά θα αποτελέσουν την αρχή μιας νέας και μεγάλης μάχης - τώρα πια όχι με γνώμονα την 

ανέντιμη επιδίωξη της γήινης εξουσίας. Κανένα άλλο δολοφονικό όπλο δεν θα καταστρέψει ζωές, δεν θα 

καταστρέψει σπίτια και δεν θα χύσει ανθρώπινο αίμα. Η μάχη θα είναι διαφορετική, γιατί τότε οι μεγάλες 

θρησκευτικές κοινότητες θα πολεμήσουν ενάντια στις νέες διδασκαλίες και τις νέες θρησκείες. 

34 Ποιος θα νικήσει σε αυτή τη μάχη; Καμία θρησκεία δεν θα βγει νικήτρια από αυτή τη διαμάχη, 

όπως ακριβώς κανένα έθνος δεν θα παραμείνει νικητής σε αυτόν τον δολοφονικό πόλεμο που υποφέρετε 

σήμερα.* 
* Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που εξετάζεται εδώ, υπήρχαν οι λεγόμενες νικήτριες δυνάμεις, αλλά ο αγώνας για τη 

γήινη κυριαρχία συνεχίστηκε μετά το τέλος του πολέμου μέχρι σήμερα. Στο τέλος, ωστόσο, καμία παγκόσμια δύναμη δεν 

θα παραμείνει νικήτρια σε αυτόν τον αγώνα. 

35 Στον πόλεμο για τη γήινη κυριαρχία θα επικρατήσει η δικαιοσύνη μου, και αργότερα, σε αυτή τη 

μάχη για την επιβολή κάποιου δόγματος ή θρησκείας, θα επικρατήσει η αλήθεια μου. 

36 Η μόνη και ύψιστη αλήθεια θα λάμψει σαν το φως μιας αστραπής μέσα σε μια θυελλώδη νύχτα, 

και ο καθένας θα δει αυτή τη θεϊκή λάμψη φωτός στον τόπο όπου βρίσκεται. 

37 Μέχρι τότε, εσείς, άνθρωποι, θα έχετε χρόνο να προχωρήσετε στα μονοπάτια και να 

αποκαλυφθείτε στο δρόμο των συνανθρώπων σας ως αγγελιοφόρος, οδοιπόρος και προφήτης του 

ουράνιου φωτός. 

38 Ενώ κάποιοι θα καθαρίσουν τα μονοπάτια από τα εμπόδια, άλλοι θα σπείρουν τον πνευματικό 

σπόρο, και άλλοι θα αγωνιστούν γιατί το μήνυμά μου θα φτάσει στα σύνορα της γης. 
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39 Μερικές φορές η παρουσία σας και ο λόγος σας θα αυξήσουν τη σύγχυση των ανθρώπων. Όμως, 

όταν αυτός ο σπόρος σπαρθεί, αργά ή γρήγορα θα φυτρώσει. Διότι - εφόσον είναι θεϊκής προέλευσης - δεν 

μπορεί να χαθεί όπως ο σπόρος της γης αν δεν καλλιεργηθεί. 

40 Ανάμεσά σας δεν θα υπάρχουν "λυτρωτές" ούτε δικαστές. Αλλά παρ' όλα αυτά θα μπορέσω να 

λυτρώσω και να κρίνω μέσω εσάς. Θα ταξιδέψετε ως υπηρέτες του Πατέρα σας, ως μαθητές, και θα πάτε 

στις επαρχίες. 

41 Αν είστε πραγματικά ταπεινοί και ελεήμονες, τα έργα σας, τα λόγια σας και οι σκέψεις σας, παρά 

την απλότητά τους, θα αγγίξουν τις ψυχές εκείνων που έχουν με κάποιο τρόπο παραβιάσει την αλήθεια. 

42 Θα συναντήσετε στο δρόμο σας εκείνους που ισχυρίζονται ότι Με εκπροσωπούν και δεν το 

αποδεικνύουν με τα έργα τους. Θα ανακαλύψετε ανικανότητα σε επιστήμονες που θεωρούνται 

μορφωμένοι. Θα διαπιστώσετε με τα μάτια σας την έλλειψη δικαιοσύνης στους δικαστές και το ψεύτικο 

μεγαλείο των ισχυρών. Τα μάτια σας θα δουν όλα αυτά και πολλά άλλα. Αλλά και πάλι δεν πρέπει να 

καταδικάζετε κανέναν, γιατί αυτό δεν είναι δικό σας καθήκον. 

43 Το έλεός Μου θα σας οδηγήσει εκεί, ώστε η καρδιά σας, ειλικρινά συγκινημένη από τις 

ανθρώπινες ανάγκες και αδυναμίες, να αποπνέει ως βάλσαμο την αγάπη που έχω τοποθετήσει στην ψυχή 

σας. 

44 Όταν βλέπετε άλλους συνανθρώπους σας να διδάσκουν το όνομα και τον Λόγο του Χριστού, μην 

τους κοιτάτε από ψηλά. Γιατί είναι γραμμένο ότι η επιστροφή Μου θα συμβεί όταν ο Λόγος που σας 

έφερα στη Δεύτερη Εποχή θα έχει διαδοθεί σε όλη τη γη. Ωστόσο, σας λέω ότι υπάρχουν ακόμη μέρη 

στον κόσμο που δεν έχουν λάβει ακόμη αυτό το μήνυμα. Πώς θα μπορούσε η σημερινή βαθύτατα 

πνευματική διδασκαλία να φτάσει σε αυτούς τους λαούς χωρίς να λάβουν πρώτα τον Θείο Σπόρο της 

Αγάπης που σας έδωσε ο Σωτήρας με τον Λόγο Του και το Αίμα Του; 

45 Το μήνυμά Μου θα φτάσει σε όλους, και όλοι θα έρθετε σε Μένα. Έχω προετοιμάσει τα πάντα για 

τους καιρούς που έρχονται, και το θέλημά Μου θα γίνει σε όλους, γιατί Εγώ είμαι ο Κύριος των ψυχών, 

των κόσμων, των φυλών και των λαών. 

46 Ένας κόσμος πνευματικών όντων περιμένει μόνο την ώρα να κατοικήσει αυτή την κοιλάδα της 

γης. Είναι όντα του φωτός που δεν διστάζουν να ενσαρκωθούν στους κόλπους των καθυστερημένων 

λαών, επειδή η αποστολή τους θα είναι ακριβώς να αφυπνίσουν αυτούς που κοιμούνται. 

47 Όταν αυτές οι μεγάλες λεγεώνες των πνευμάτων του φωτός κατοικήσουν στη γη, που σπέρνονται 

και διανέμονται από τη σοφία του Πατέρα, θα αρχίσει κανείς να παρατηρεί την προσέγγιση μεταξύ των 

ανθρώπων, την επιθυμία για κατανόηση, αρμονία και ειρήνη. Θα δει κανείς έναν λαό να ενώνεται με 

άλλους λαούς ως ένδειξη της παγκόσμιας ένωσης στην οποία πρέπει να φτάσουν όλα τα παιδιά μου. 

48 Ποιος θα μπορέσει να αλλάξει τα σχέδιά Μου ή να Με κάνει να αποτύχω σε αυτό που έχω 

σχεδιάσει; Τα πάντα μέσα στον άνθρωπο έχουν τα όριά τους, και γι' αυτό σας λέω ότι τώρα φτάνετε στο 

όριο της κακής χρήσης που κάνατε στο δώρο της ελεύθερης βούλησης. 

49 Η ξέφρενη πορεία του ανθρώπου τον έφερε γρήγορα σε αυτόν τον στόχο, και θα δημιουργήσει 

κρίση για τον εαυτό του μέσα από τον καρπό των έργων του. 

50 Ποιος από εκείνους που Με έχουν ακούσει, και που γνωρίζουν επομένως τα σχέδια του Κυρίου, 

θα μπορέσει να ταραχτεί ή να μπερδευτεί μπροστά σε όσα συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο; Και 

ποιος, έχοντας ακούσει Εμένα, θα μπορέσει να παραμείνει αδιάφορος, αδρανής ή σιωπηλός εν μέσω ενός 

κόσμου που έχει ανάγκη από πνευματική καθοδήγηση, που είναι το ίδιο με το να λέει: μια ανώτερη ηθική; 

51 Η δικαιοσύνη Μου και η αγάπη Μου είναι ισχυρότερες από την κακία των ανθρώπων, γι' αυτό και 

σας λέω ότι το Θέλημά Μου θα πραγματοποιηθεί σε όλα. 

52 Μόλις επέλθει η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων και η ανθρωπότητα κατανοήσει και πάλι την αξία 

που έχουν η προσευχή και η νηστεία, θα ξέρετε ότι Εγώ είμαι το Δέντρο της Ζωής, στα κλαδιά του 

οποίου, απλωμένα στο άπειρο, θα μπορείτε να αναγνωρίσετε τα χέρια του Διδασκάλου, απλωμένα όπως 

σε εκείνον τον Σταυρό όπου έχυσε το Αίμα Του για σας, αποτυπώνοντας έτσι στις συνειδήσεις τα λόγια 

που λένε: "Εγώ είμαι η Ζωή, όποιος έρθει σε Μένα δεν θα "πεθάνει" ποτέ". 

53 Είμαι ο σπόρος από τον οποίο θα δημιουργήσω τον Νέο Λαό του Ισραήλ - τον λαό που θα σκιάσει 

τον κόσμο και θα του δώσει καρπούς πνευματικής ζωής. 

54 Είστε ακόμα πολύ αδέξιοι και φοβισμένοι, η πίστη σας είναι μικρή και οι γνώσεις σας 

περιορισμένες. Η απόδειξη αυτού είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναδειχθεί ανάμεσά σας πατριάρχες 
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των οποίων η αρετή, ο ζήλος για τους νόμους μου και η καλοσύνη θα έπρεπε να δώσουν ζωή σε έναν λαό 

- όπως εκείνοι οι δίκαιοι και ενάρετοι άνδρες που έδωσαν μορφή και όνομα στο Ισραήλ στις πρώτες μέρες 

του. Θυμηθείτε τον Αβραάμ, έναν ηγέτη που κατάφερε να δημιουργήσει μια ενιαία οικογένεια από όλες 

τις φυλές - τον Μωυσή, ο οποίος με την πίστη, τη δύναμη και την αγάπη του κατάφερε να ενώσει τις 

φυλές των Ισραηλιτών σε έναν ενιαίο λαό. 

55 Το χάρισμα της Πνευματικής Όρασης έχει εκχυθεί ανάμεσά σας, και παρόλα αυτά δύσκολα 

ακούτε τη φωνή των προφητών σας, επειδή είναι ακόμα πολύ αδύναμη και αβέβαιη. 

56 Για να μπορέσω να σας μιλήσω με αυτή τη μορφή και για να περιμένω από εσάς έργα που 

μπορούν να διαρκέσουν ως παράδειγμα για τις μελλοντικές γενιές, σας άφησα προηγουμένως να περάσετε 

από το μονοπάτι της ανάπτυξης και έτσι σας παρείχα τα μέσα για να μπορέσετε να εξελιχθείτε, 

στέλνοντάς σας στη γη κάποια στιγμή για να αποκτήσετε εμπειρία, που είναι το φως της γνώσης, και για 

να εξαγνιστείτε στις δοκιμασίες, που σημαίνει πνευματική ανοδική ανάπτυξη. 

57 Πιστεύει κανείς από εσάς ότι η παρούσα ύπαρξή σας είναι η πρώτη που ζείτε στη γη; Όχι, 

άνθρωποι, αν ήταν έτσι, δεν θα σας είχα επισκεφθεί σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

58 Η παρούσα ζωή σας είναι άλλο ένα από τα ταξίδια προς την πνευματική εξέλιξη που έχετε κάνει 

σε αυτόν τον κόσμο. Συγχωρώ την αμφιβολία σας, διότι δεν είναι του πνεύματος αλλά της σάρκας. 

59 Μπορεί να είστε ο φτωχότερος της ανθρωπότητας, μπορεί να θεωρείστε αμόρφωτος και αδαής, 

μπορεί η εργασία σας να μην έχει σημασία μέχρι σήμερα, μπορεί η λατρεία σας προς τον Θεό να είναι 

κάτι απροσδιόριστο. Αλλά τώρα, που κρίνεστε πνευματικά από Μένα, σας λέω ξανά ότι είχα λόγο που 

σας επέλεξα για την εκδήλωσή Μου και τις αποκαλύψεις Μου. 

60 Με τη σμίλη του Λόγου Μου διαμορφώνω την ψυχή σας, την καρδιά σας και το μυαλό σας, 

δίνοντάς σας αρκετή γνώση ώστε η εμπιστοσύνη στον εαυτό σας να γίνει μεγάλη, επειδή ξέρετε ποιοι 

είστε, από ποιον προέρχεστε, για ποιο λόγο σταλθήκατε στον κόσμο και ποιος είναι ο σκοπός σας. 

61 Σας μίλησα για τη γνώση και την εμπιστοσύνη, ώστε να μπορέσετε να στραφείτε στον σωστό 

στόχο, που είναι αυτός που σας υποδεικνύει η συνείδησή σας. Διότι, όπως ακριβώς δεν πρέπει να 

θεωρείτε τους εαυτούς σας κατώτερους συγχέοντας την ταπεινότητα με την έλλειψη εμπιστοσύνης στον 

εαυτό σας, έτσι δεν πρέπει να θεωρείτε τους εαυτούς σας ανώτερους από κανέναν. Διότι η ματαιοδοξία, η 

αλαζονεία και η υπερηφάνεια δεν είναι ίδιον των ψυχών του φωτός, αλλά των ψυχών που έχουν τυφλωθεί 

από το φως. 

62 Γνωρίζετε λοιπόν τώρα ότι είστε "οδοιπόροι" και ότι σε αυτή την περίπτωση είχατε την τύχη να 

λάβετε το μήνυμά μου και να είστε οι φορείς, οι πομποί και οι μεταφορείς της φωνής της εκδήλωσής μου. 

63 Καμία αβεβαιότητα ή αμφιβολία σχετικά με την πνευματική σας αποστολή δεν θα μπορέσει να 

έρθει σε σας. Όλα έχουν ειπωθεί, όλα έχουν προετοιμαστεί σαν ένα μονοπάτι γεμάτο σαφήνεια. Το μόνο 

που χρειάζεται είναι να γίνετε δυνατοί στην προσευχή και στο να ακολουθείτε τις οδηγίες μου, ώστε να 

μπορέσετε να βαδίσετε πλήρως το μονοπάτι που διέσχισαν οι πατριάρχες, οι ηγέτες του λαού, οι 

προφήτες, οι μαθητές, οι απόστολοι, οι αληθινοί μάρτυρες του Θεού. 

64 Από όλα τα σημεία της γης θα στείλω για τα παιδιά αυτού του πνευματιστικού λαού. Γιατί σας 

επαναλαμβάνω ότι αυτός ο λαός δεν είναι φυλή, ούτε έχει ανθρώπινη καταγωγή. Πρόκειται για μια 

πνευματική λεγεώνα της οποίας ο αριθμός ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να υπάρχουν πάντα στον κόσμο 

εκείνοι που λαμβάνουν την έμπνευσή Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

65 Φυσικά δεν θα μπορέσετε να ανακαλύψετε ποιος ανήκει σε αυτόν τον λαό. Μόνο από την 

πνευματικότητά τους και την ανάπτυξη των χαρισμάτων και των ικανοτήτων τους θα μπορέσετε να τους 

αναγνωρίσετε. 

66 Ποια είναι η ουσιαστική αποστολή αυτού του λαού, του αγγελιοφόρου του Κυρίου; Να 

απελευθερώσει την ανθρωπότητα από κάθε δεσμό, είτε πρόκειται για δεσμό της ψυχής είτε για δεσμό του 

νου- να της υπενθυμίσει τον Νόμο, να της υπενθυμίσει τις θεϊκές υποσχέσεις- να την νουθετήσει στις 

παρεκκλίσεις της, να την προτρέψει στην καλοσύνη, να την οδηγήσει στη "Γη της Επαγγελίας", που είναι 

η βασιλεία της αγάπης, της σοφίας και της ειρήνης, όπου όλα τα όντα, όλοι οι λαοί και όλοι οι κόσμοι θα 

έρθουν να σχηματίσουν μια οικογένεια: την οικογένεια του Θεού. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 289  
1 Ανθρωπότητα: Πόσο λίγα κάνετε από την πλευρά σας για να ζήσετε ειρηνικά! 

2 Μπορώ να σας πω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων έχει μια θρησκεία και ότι, αν και όλες 

διδάσκουν την αδελφοσύνη, κανείς δεν ζει σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει, κανείς δεν υπακούει 

στους νόμους, τις εντολές και τις αρχές που είναι γραμμένες στη συνείδησή του. 

Κάποιοι, προκειμένου να μην υποταχθούν σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα, έδωσαν ελευθερία στις 

σκέψεις τους και πίστεψαν ότι είναι έξω από εντολές και νόμους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει- διότι 

μέσα από τις παρατηρήσεις τους, τις επιστήμες και τους ορισμούς τους, έχουν μάθει ότι σε όλα και παντού 

αποκαλύπτεται μια δύναμη, μια αρμονία, ένας νόμος και μια σοφή, δίκαιη και αγαπητική διδασκαλία από 

την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. 

3 Αφού έζησε σε διχόνοια για τόσους αιώνες, μετά από όλες τις θλιβερές και πικρές εμπειρίες που 

βίωσε, αυτή η ανθρωπότητα είναι σε θέση να κατανοήσει ότι η ενότητα μεταξύ των λαών, η αρμονία 

μεταξύ όλων των ανθρώπων, δεν μπορεί να βασίζεται σε υλικά συμφέροντα, ούτε σε γήινες αξίες. Τέλος, 

θα καταλάβει ότι μόνο η ανυψωμένη ψυχή μπορεί να είναι το σταθερό θεμέλιο, ο ακλόνητος βράχος, 

πάνω στον οποίο στηρίζεται η ειρήνη της ανθρωπότητας. 

4 Αν όλοι οι λαοί τσακώνονται, πολεμούν και καταδικάζουν ο ένας τον άλλον με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, αυτό σημαίνει ότι κανένας από αυτούς δεν υπακούει σε αυτά που ο Θεός και ο Νόμος Του τους 

δίδαξε, και ως εκ τούτου απέχουν πολύ από την αλήθεια. 

5 Η αλήθεια είναι σεβασμός για τα πάντα, γιατί τα πάντα είναι άγια, είναι αγάπη, είναι αρμονία, 

είναι έλεος, είναι ο νόμος που διέπει τη συνείδηση. 

6 Για να τελειοποιηθεί η ψυχή, είναι απαραίτητο να υπερβεί κανείς τα απλά ανθρώπινα καθήκοντα 

και ακόμη και τα θρησκευτικά, να φτάσει στην πηγή από την οποία πίνουν όλοι και να κοιτάξει την 

αλήθεια κατάματα. 

7 Αυτός που είναι σε θέση να φτάσει στην κορυφή του βουνού και να δει αυτό το μεγαλείο, όταν 

κατέβει για να συνεχίσει να κατοικεί με τους συνανθρώπους του, θα είναι αναπόφευκτα πιο ανεκτικός, 

κατανοητικός και φιλεύσπλαχνος στις αποφάσεις του. Πρόκειται για ένα στοιχείο που είναι έτοιμο να 

εναρμονίσει και να ενώσει τα πάντα. 

8 Σκεφτείτε και θα συνειδητοποιήσετε ότι η αρμονία που χρειάζεστε είναι πνευματική και θα την 

επιτύχετε όταν ξεπεράσετε τα πάθη και την αυταρχικότητά σας. 

9 Πώς μπορείς να κάνεις ειρήνη όταν ο καθένας διακηρύσσει το δικό του ως το μόνο αληθινό και 

ταυτόχρονα πολεμά το δικό των άλλων ως ψεύτικο; 

10 Ο φανατισμός είναι σκοτάδι, είναι τύφλωση, είναι άγνοια, και οι καρποί του δεν μπορούν ποτέ να 

είναι φως. 

11 Πλησιάζετε στη μεγάλη δοκιμασία μέσω της οποίας θα αφυπνιστείτε όλοι στην πραγματικότητα. 

12 Η καρδιά σας Με ρωτάει γιατί μιλάω συχνά για μεγάλες δοκιμασίες και γεγονότα, και σας λέω ότι 

αντιμετωπίζετε μια περίοδο πόνου και είναι καλύτερα να είστε προϊδεασμένοι, να παρακολουθείτε και να 

προσεύχεστε παρά να κοιμάστε στον λήθαργο σας. 

13 Κάποιοι δεν δείχνουν ποτέ ικανοποιημένοι με αυτά που λέω. Όταν σας δείχνω στο Λόγο Μου τους 

καιρούς της ειρήνης και της ευημερίας που ανήκουν στο μέλλον, θεωρείτε αδύνατο τον ερχομό της 

προφητείας Μου, και όταν σας μιλάω για καιρούς δοκιμασιών και πόνου, πιστεύετε ότι είναι απλώς 

απειλές για να σας κάνουν να εκπληρώσετε την εντολή μέσω του φόβου. 

14 Εκείνοι που παίρνουν το λόγο μου με αυτόν τον τρόπο ανήκουν σε εκείνους που παρασύρονται 

στη θάλασσα της αμφιβολίας. Όσοι πιστεύουν σε αυτό το μήνυμα, να το μελετούν πάντα με την ευγενή 

πρόθεση να αποκομίσουν κάτι χρήσιμο από αυτό. 

15 Μαθητές: Στη Δεύτερη Εποχή, τρία χρόνια ήταν αρκετά για να παραδώσω το μήνυμά Μου στην 

ανθρωπότητα, και - όπως όλοι γνωρίζετε - σφράγισα το μήνυμα στο τέλος με τον θυσιαστικό Μου θάνατο. 

Αλήθεια σας λέω, ότι ο θυσιαστικός θάνατος δεν ήταν μια προσφορά για τον Πατέρα - αφού δεν 

χρειάζεται θυσία αίματος - αλλά για την ανθρωπότητα, αφού χρειαζόταν πάρα πολύ μια απόδειξη αγάπης 

τέτοιου μεγέθους. 

16 Σας δίδαξα να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, αλλά όχι μόνο ως ανθρώπινα όντα, αλλά και με αιώνια 

αγάπη ως πνευματικές ψυχές. Ήρθα για να σας ανοίξω το δρόμο που οδηγεί από αυτόν τον κόσμο στο 
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πνευματικό βασίλειο, το οποίο σας φαινόταν να βρίσκεται πίσω από ένα παχύ πέπλο μυστηρίου. Η 

διδασκαλία μου, από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη, ήταν η προετοιμασία που σας έδωσα για την 

ώρα που θα ερχόμουν στο πνεύμα, όπως σας ανακοίνωσα, για να ανοίξω για άλλη μια φορά το μυστικό 

θησαυροφυλάκιο, να ανοίξω το σφραγισμένο βιβλίο και να σας αφήσω να εισέλθετε στο φως της 

πνευματικής γνώσης. 

17 Η ζωή της ψυχής που υπάρχει πέρα από τον υλικό σας κόσμο δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε 

να αποτελεί μυστήριο για τον άνθρωπο. Εφόσον ο Πατέρας είδε την επιθυμία σας για γνώση, άρχισε τη 

διδασκαλία Του μέσω του δώρου της αποκάλυψης και της έμπνευσης και εκδηλώθηκε με άπειρες μορφές. 

Αλλά αυτή η διδασκαλία ξεκίνησε από την εποχή που υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος και δεν έχει 

σταματήσει μέχρι σήμερα. 

18 Αν νομίζετε ότι μόλις τώρα σας αποκάλυψα κάτι από την πνευματική ζωή, κάνετε μεγάλο λάθος- 

γιατί σας το ξαναλέω: Η Θεία διδασκαλία άρχισε όταν γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, και δεν υπερβάλλω 

όταν σας λέω ότι η διδασκαλία Μου άρχισε με τη δημιουργία των πνευμάτων, πριν ακόμη υπάρξει ο 

κόσμος. 

19 Πιστεύετε ότι ο σκοπός των προηγούμενων διδασκαλιών ήταν να σας αποκαλύψουν την 

ανθρώπινη γνώση; Γι' αυτό σας δόθηκε το δώρο της επιστήμης. Ή μήπως νομίζετε ότι οι εντολές των 

πρώτων χρόνων και οι διδασκαλίες που σας έφερα στον Δεύτερο Χρόνο ήταν μόνο για να σας διδάξω πώς 

να ζείτε στον κόσμο; Αναζητήστε τον πυρήνα αυτών των αποκαλύψεων και θα ανακαλύψετε ότι η 

πρόθεση ήταν να σας δείξουν το μονοπάτι που οδηγεί στην αιώνια ζωή, στην αθανασία της ψυχής. 

20 Πνευματισμό έχω ονομάσει την αποκάλυψη που σας μιλάει για τη ζωή του πνεύματος, που σας 

διδάσκει να επικοινωνείτε απευθείας με τον Πατέρα σας και που σας ανυψώνει πάνω από την υλική ζωή. 

21 Αληθινά σας λέω, ο πνευματισμός δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε ανήκει μόνο σε αυτή την εποχή, 

αλλά είναι μια αποκάλυψη που αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο σε αρμονία με την πνευματική 

εξέλιξη της ανθρωπότητας. 

22 Δεδομένου ότι η διδασκαλία που σας δίνω είναι ο πνευματισμός, ο οποίος σας διδάσκει την τέλεια 

αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον σας και σας καλεί στο μονοπάτι που οδηγεί στην τελειότητα, ο 

πνευματισμός ήταν επίσης αυτό που σας δίδαξε ο Νόμος του Θεού στην "Πρώτη Εποχή" και ο Λόγος του 

Χριστού στη Δεύτερη Εποχή. 

23 Αυτή η αποκάλυψη σας εμφανίστηκε εκ νέου, επειδή σας έφερα μαθήματα που δεν γνωρίζατε. 

Έχετε νιώσει τυφλωμένοι από τόση σοφία. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή πλησιάζετε στην ολοκλήρωση 

των καιρών, όταν η ψυχή του ανθρώπου θα επιτύχει την απελευθέρωσή της, την ανύψωσή της και την 

κυριαρχία της επί της ύλης. 

24 Έτσι, κανείς δεν λέει ότι η πνευματική ζωή ήταν ένα μυστήριο πριν έρθω σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή για να την εξηγήσω με τις νέες μου αποκαλύψεις. Σας ξαναλέω ότι πολλές διδασκαλίες σας έχουν 

δοθεί διαχρονικά, ακόμη και αν δεν μπορέσατε να τις κατανοήσετε. 

25 Μόλις τώρα οι άνθρωποι αρχίζουν να ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν και να διαλευκάνουν όλα 

όσα περιέχουν οι αποκαλύψεις των περασμένων εποχών, προκειμένου να τα συγκρίνουν με τα γεγονότα 

του παρόντος. 

26 Μαθητές, λοιπόν, ξέρετε τώρα ότι όταν λέτε "πνευματισμός" μιλάτε για την πνευματική 

αποκάλυψη που σας έχει κάνει ο Θεός σας με την πάροδο του χρόνου. 

27 Αθόρυβα σαν διαρρήκτης μπήκα στο σπίτι σας και σας αιφνιδίασα στον ύπνο σας. 

28 Ανά πάσα στιγμή βρήκα την ανθρωπότητα να κοιμάται κατά την άφιξή Μου. Μόνο λίγες καρδιές, 

σαν αχνά φώτα, ήταν ξύπνιες και Με περίμεναν. 

29 Άνθρωποι, αρκεί να αναλογιστείτε λίγο το παρελθόν σας για να λάβετε τους καρπούς της 

εμπειρίας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην υποπέσετε ξανά σε λάθη και 

σφάλματα. 

30 Αν σας ρωτούσα τι απέγινε αυτό το φύλλο που έγραψα με το Αίμα Μου στη Δεύτερη Εποχή, θα 

έπρεπε να παραμείνετε σιωπηλοί γιατί η συνείδησή σας θα σας έλεγε ότι ποτέ δεν ζήσατε τη διδασκαλία 

που δίδαξε ο Ιησούς - ότι αφήσατε τα λόγια Του να φύγουν στους ανέμους σαν φύλλα που πέφτουν από 

το δέντρο της ζωής αντί να τα μαζέψει η καρδιά σας. 

31 Αληθινά σας λέω, έχετε ήδη εισέλθει σε εκείνη την εποχή που σας ανακοίνωσα ως τις "έσχατες 

ημέρες". Χαρακτηρίστηκε από κρίση, επανόρθωση και αποκατάσταση. 
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32 Μέσα από τα στόματα των προφητών των προηγούμενων εποχών σας ανακοίνωσα αυτή την 

εποχή, και μέσα από τα χείλη αυτών των φορέων της φωνής, των νέων προφητών του Λόγου Μου, σας 

μίλησα και εκπλήρωσα πολλές από αυτές τις προβλέψεις. 

33 Ο Λόγος Μου είναι τόσο σαφής που πρόκειται να Με καταλάβετε. Η συνείδησή σας, η οποία δεν 

ακουγόταν προηγουμένως, καταλαμβάνει τώρα ολόκληρη την ύπαρξή σας και είναι σε θέση να ελέγχει τις 

παρορμήσεις της σάρκας. 

34 Η νέα ομάδα των αποστόλων μου θα μπει στη σωσίβια λέμβο από όπου θα απλώσει τα χέρια της 

για να σώσει όσους ναυαγούν στη θάλασσα των ανθρώπινων παθών. 

35 Σας επέλεξα για να διαμορφώσω τον λαό μου σιγά-σιγά, αλλά υπάρχουν σχέδια που δεν μπορείτε 

ακόμη να διακρίνετε. Σας λέω μόνο ότι μέσα στην ψυχή σας υπάρχει ένα φως που σας επιτρέπει να 

ανακαλύψετε το αληθινό ανάμεσα σε τόσα πολλά μονοπάτια. Εξ ου και η ευθύνη των παιδιών του Φωτός 

απέναντι στην ανθρωπότητα. Καταλάβετε γιατί, σε κάθε διδασκαλία, σας καλώ να εξελιχθείτε προς τα 

πάνω, να ανεβείτε στην κορυφή του βουνού. Γιατί μόνο όταν φτάσετε σε αυτό το ύψος θα μπορέσετε να 

δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο, θα μπορέσετε να ακούσετε τους αδιάκοπους θρήνους της ανθρωπότητας 

και να νιώσετε τον απέραντο πόνο της. 

36 Όποιος δεν αισθάνεται τον πόνο του πλησίον του δεν μπορεί να τον ανακουφίσει, μαθητές. 

Επομένως, θέλω να σκέφτεστε τον πλησίον σας στις προσευχές σας. Γιατί αυτές είναι οι στιγμές που η 

ψυχή σας μπορεί να στεγνώσει πολλά δάκρυα και να κάνει την καρδιά να ξυπνήσει στη συμπόνια, την 

κατανόηση, το έλεος και την τρυφερότητα. 

37 Ο λαός μου χρειάζεται ανύψωση, γιατί ακόμα δεν κάνει τον πόνο της ανθρωπότητας δικό του. 

Κλαίνε, αλλά κλαίνε για το δικό τους καλό, για τις ανάγκες τους, για τις θλίψεις τους. 

38 Γιατί παραμένετε αναίσθητοι στον λόγο Μου; Σας προσφέρω ένα άγνωστο βασίλειο; 

Συνειδητοποιήστε ότι η βασιλεία για την οποία σας μιλάω σήμερα είναι η ίδια με εκείνη που σας 

υποσχέθηκα στη Δεύτερη Εποχή. 

39 Να θυμάστε ότι αυτές είναι οι τελευταίες διδασκαλίες που θα ακούσετε και ότι πρέπει να τις 

κρατήσετε στο εσωτερικό της καρδιάς σας, έτσι ώστε να συνεχίσετε να ακούτε τον μελωδικό ήχο του 

λόγου μου και να διατηρείτε το νόημά του ακόμη και μετά τη στιγμή αυτής της διακήρυξης. 

40 Αν αφαιρούσα για μια στιγμή το πέπλο που εμποδίζει το μυαλό σας να αναγνωρίσει το παρελθόν 

σας, ειλικρινά σας λέω, θα πέφτατε κάτω μπροστά στην Παρουσία Μου, συντριμμένοι από τύψεις για την 

αχαριστία σας, την ανυπακοή σας, την απιστία σας και την έλλειψη πίστης στο Έργο Μου. Αλλά το 

πλεονέκτημα είναι στο 

Αναπτύσσοντας τη διαίσθηση, ακούγοντας τη συνείδηση, ξεδιπλώνοντας το ον που ζει μέσα σας και που 

το ονομάζετε "ψυχή". 

41 Μόλις απελευθερωθείτε από το σώμα, θα κατοικήσετε στην "Πνευματική Κοιλάδα". Το πέπλο που 

σας εμπόδιζε να δείτε το παρελθόν θα πέσει από τα μάτια σας και θα βλέπετε τα πάντα με αδιαφανή 

διαύγεια, θα θυμάστε τα πάντα και θα καταλαβαίνετε τα πάντα. Αλλά σας ξαναλέω ότι η αξία για την 

ψυχή σας είναι να έχετε πίστη χωρίς να περιμένετε να δείτε ή να αγγίξετε για να πιστέψετε. 

42 Σκεφτείτε, συλλάβετε αυτά τα λόγια πνευματικά, γιατί σε αυτά θα βρείτε την αδυσώπητη αλλά 

πάντα στοργική δικαιοσύνη μου να αποκαλύπτεται. 

43 Είμαι ο βοσκός που αφήνει το κοπάδι του ελεύθερο, αλλά μόνο μέχρι ένα ορισμένο όριο, και που 

δεν επιτρέπει στα πρόβατά του να πηδήξουν πάνω από τον κύκλο του φράγματος, πέρα από τον οποίο 

υπάρχει πόνος. 

44 Σας υποστηρίζω, σας φυλάω και σας αφήνω να επιστρέψετε στο μαντρί των προβάτων. 

45 Είχατε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, και σε αυτό μπορείτε να αναγνωρίσετε την άπειρη αγάπη 

Μου για σας- γιατί σας έδωσα δώρα και έδωσα στο είναι σας την ευκαιρία να επανορθώσετε τα λάθη σας, 

να εξαγνίσετε και να τελειοποιήσετε την ψυχή σας, αντί να σας τιμωρήσω ή να σας καταδικάσω αιώνια, 

όπως είχατε συνηθίσει να σκέφτεστε στο παρελθόν. 

46 Ποιος, γνωρίζοντας αυτές τις διδασκαλίες και πιστεύοντας ότι είναι αληθινές, θα τολμούσε να 

γυρίσει την πλάτη του στο έργο του στη γη, γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιφέρει μια ακόμη 

πιο σκληρή εξιλέωση για την ψυχή του; Διότι αν και είναι αλήθεια ότι η δικαιοσύνη μου σας προσφέρει 

νέες ευκαιρίες για να αφαιρέσετε τους λεκέδες και να επανορθώσετε τα λάθη σας, είναι επίσης αλήθεια 
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ότι με κάθε ευκαιρία αυξάνεται ο αριθμός των δοκιμασιών και ότι οι κακουχίες και τα βάσανα γίνονται 

κάθε φορά πιο έντονα, όπως ακριβώς τα λάθη που διαπράχθηκαν έγιναν πιο σοβαρά. 

47 Το καθήκον σας -δεν πρέπει να μιλάμε για τιμωρία- θα είναι να αποκαταστήσετε, να ανανεώσετε, 

να επανορθώσετε και να πληρώσετε μέχρι το τελευταίο χρέος. Κανείς - ούτε ο Επουράνιος Πατέρας σας 

ούτε οι αδελφοί και οι αδελφές σας στη γη ή στην "πνευματική κοιλάδα" - δεν θα κάνει αυτό που μόνο 

εσείς πρέπει να κάνετε, αν και σας λέω ότι θα απαντώ πάντα στο κάλεσμά σας. Όταν νιώθετε μοναξιά και 

εγκατάλειψη, θα νιώθετε την παρουσία Μου, και ο πνευματικός κόσμος θα έρχεται πάντα να σας στηρίζει 

στο βάρος του σταυρού σας. 

48 Η Θεία Ακτίνα Μου γίνεται μια λέξη ανάμεσά σας, αλλά το φως της εξαπλώνεται σε όλο το 

σύμπαν. 

49 Ξεκουραστείτε, ανθρωπότητα, σας έχω παραχωρήσει μια ημέρα ανάπαυσης κάθε επτά ημέρες, 

ώστε να μπορείτε να προσεύχεστε και να παίρνετε δύναμη για να διαλογίζεστε το Νόμο Μου. 

50 Εδώ είμαι, σας επισκέπτομαι όλους χωρίς να σας ξεχωρίζω από τη θρησκεία. Είμαι ο Θείος Ιατρός 

των σωμάτων και των ψυχών. Αναζητώ τους αρρώστους για να χύσω μέσα τους την παρηγοριά Μου. 

51 Η φωνή μου κατεβαίνει σε όλη την ανθρωπότητα, αν και σας λέω ειλικρινά ότι υπάρχουν μόνο 

λίγοι που μπορούν να την ακούσουν. 

52 Είναι η διδασκαλία μου που σας καθοδηγεί να προετοιμαστείτε για να ακούσετε τη φωνή του 

Κυρίου μέσω του διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα στο Άπειρο. 

53 Άνθρωποι που ακούτε το Λόγο μου εξανθρωπισμένο: να ξέρετε ότι είστε εσείς που πρέπει να 

μεταφέρετε αυτό το μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο και να φροντίσετε να σπάσουν οι άνθρωποι τις 

αλυσίδες του φανατισμού και της υλοποίησης που τους εμπόδισαν να σηκωθούν και να δουν το φως μου. 

Δεν έχει σημασία ότι μέχρι να φτάσετε στους συνανθρώπους σας, η εκδήλωσή μου μέσω του ανθρώπινου 

νου έχει ήδη σταματήσει. Η ουσία μου, μεταμορφωμένη σε λόγια σοφίας και σε θεραπευτικό βάλσαμο, θα 

ρέει από τις καρδιές σας ως η καλύτερη μαρτυρία της αλήθειας μου. 

54 Το καθήκον σας θα είναι να διδάσκετε, να ανοίγετε δρόμους προς την πνευματοποίηση φέρνοντας 

τους συνανθρώπους σας σε επαφή με την Αιώνια Ζωή και φέρνοντάς τους έτσι πιο κοντά στην Αλήθεια. 

55 Μαθητές, μάθετε να σηκώνεστε, ώστε αργότερα να διδάξετε τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος από 

την υλοποίηση, το περιττό και το άχρηστο - ώστε να δείξετε πώς να διασχίζετε τις πυκνές ομίχλες του 

σκότους και να βρίσκετε το Θείο Φως που είναι η τροφή και η ζωή της ψυχής. 

56 Σε αυτή την ανύψωση θεμελιώνεται η μάχη που σας έχει ανακοινωθεί ως "η μεγάλη μάχη", στην 

οποία θα συμμετάσχετε όλοι - ακόμη και οι αδύναμοι, οι αδαείς και οι "νεκροί". Γιατί από αυτή τη 

δοκιμασία θα βγείτε όλοι φωτισμένοι και αγνοί. 

57 Το βασίλειό μου πλησιάζει, αλλά θέλω να κυβερνήσω τους ζωντανούς και όχι τους νεκρούς. Θέλω 

να αγαπηθώ, να γίνω κατανοητός και να βρω υπακοή όπως αρμόζει σε έναν αληθινό βασιλιά. 

58 Τώρα η μάχη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι άνθρωποι δυσπιστούσαν στη δύναμή Μου και στη 

δικαιοσύνη Μου, ήθελαν αδιάκοπα να μετρήσουν τα όπλα τους με τα δικά Μου, κι Εγώ δέχτηκα τη 

δυσπιστία τους επειδή τους αγαπώ. Πρέπει να αγωνιστώ ενάντια στην αμαρτία τους για να τους νικήσω. 

Γιατί νικώντας τους, θα τους έχω σώσει από το λάθος τους. 

59 Σε αυτή τη μάχη, τα είδωλα θα πέσουν, οι σκέψεις θα περιπέσουν σε σύγχυση, τα σώματα θα 

συντριβούν όπως οι φοίνικες συνθλίβονται από τη μανία του τυφώνα. Αλλά στο τέλος, η ψυχή θα βγει 

εξαγνισμένη και γεμάτη φως. Δεν θα πεθάνει. Είναι αδύνατο να πεθάνει στη μάχη. Διότι σας είπα ότι εγώ 

είμαι η ζωή, ότι είμαι ο Πατέρας και Θεός των ζωντανών και όχι των νεκρών. 

60 Μόνο μια πόρτα θα παραμείνει ανοιχτή για τη σωτηρία του ανθρώπου: αυτή της 

πνευματοποίησης. Όποιος θέλει να σώσει τον εαυτό του θα πρέπει να εγκαταλείψει την αλαζονεία του, το 

ψεύτικο μεγαλείο του, τα κατώτερα πάθη του, τον εγωισμό του. 

61 Πολύ πικρό θα είναι το ποτήρι που θα πρέπει να πιουν οι άνθρωποι στη μεγάλη μάχη. Ωστόσο, 

σας λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι που πίνουν από αυτό το ποτήρι και στη συνέχεια εγκαταλείπουν τη γη ως 

εξαγνισμένοι. Γιατί όταν επιστρέψουν σε αυτόν τον κόσμο με άλλα σώματα, το μήνυμά τους θα είναι 

διαποτισμένο με φως, ειρήνη και σοφία. 

62 Πολύ μεγάλος είναι ο θρήνος που ακούγεται από τους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Οι 

καταπιεσμένοι και εκείνοι που ονειρεύονται την ειρήνη περιμένουν αυτά τα φώτα της αρμονίας και της 

ελευθερίας να εκπέμπονται από τον ισχυρά κατονομαζόμενο. Γι' αυτό σας λέω ότι οι καρδιές που ζουν με 
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προσδοκίες θα πρέπει μάλλον να προστρέχουν σε Μένα με προσευχή, γιατί μόνο Εγώ μπορώ να δώσω 

ελευθερία και ειρήνη. Σας ξαναλέω ότι όσο οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την προέλευση, το νόημα και τον 

σκοπό του πεπρωμένου τους, ή αν το γνωρίζουν, δεν πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια που κουβαλούν μέσα 

τους, δεν θα μπορούν να έχουν ειρήνη, γιατί δεν θα μπορούν να αγαπούν ο ένας τον άλλον ως αληθινοί 

αδελφοί και αδελφές εν Θεώ. 

63 Σκληρή, πολύ σκληρή είναι η ανθρωπότητα αυτής της εποχής, που δεν ανταποκρίνεται όλο και 

περισσότερο στο πνευματικό. Ακούστε τον λόγο μου, είναι σαν καλέμι που δουλεύει υπομονετικά την 

καρδιά σας. Ωστόσο, παρόλο που το ακούτε τόσο συχνά, δείτε πόσο απρόθυμοι είστε! Θα συνεχίσω να το 

κάνω μαζί σας μέχρι να εκφωνήσω την τελευταία λέξη που περιέχει αυτό το μήνυμα, έτσι ώστε όταν δεν 

θα σας μιλάω πια, να μπορείτε να βρείτε μια αληθινή και τέλεια διδασκαλία σε όλα όσα ο λόγος μου σας 

έχει αποκαλύψει. 

64 Πιείτε από αυτή την πηγή, ω λαέ, γιατί σας χρησιμοποίησα ως σπόρο για να αναδείξω από εσάς 

γενεές που Με αγαπούν. 

65 Αληθινά σας λέω, η πνευματικότητα θα κληρονομηθεί επίσης, γι' αυτό θα πρέπει να 

προσπαθήσετε να μεταδώσετε στα παιδιά σας την καθαρότητα της καρδιάς και τη δεκτικότητα στο 

πνευματικό. Θα σας ευχαριστήσουν γιατί δείξατε την ευσπλαχνικότητά σας δίνοντάς τους ένα σώμα 

απαλλαγμένο από πάθη, με καθαρό νου, ευαίσθητη καρδιά και ψυχή που θα ακούει το κάλεσμα της 

συνείδησής της. 

66 Είστε όλοι καλεσμένοι να γίνετε μέρος του λαού του Θεού. Είναι ψέμα ότι κάποιοι είναι παιδιά 

αυτού του λαού και άλλοι όχι. Όλοι σας έχετε μία καταγωγή: τον Θεό. Όλους εσάς σας καλώ να 

αποτελέσετε μέρος των οικοδεσποτών του, όλους εσάς θέλω να σας δω στις τάξεις τους. Ο λαός μου είναι 

το παιδί του φωτός, ο απόστολος της ειρήνης, ο κληρονόμος της σοφίας μου. Ανάμεσά του, όλα τα παιδιά 

μου βρίσκουν μια θέση. 

67 Μαθητές, ακούστε Με ακούραστα, έτσι ώστε τη στιγμή της αναχώρησης Μου να μην μετανιώσετε 

που δεν εισακούσατε το κάλεσμά Μου. 

68 Θέλω εκείνη η ώρα να σας βρει να προσεύχεστε, γεμάτοι θέρμη, αγάπη και ευγνωμοσύνη. Έτσι, 

μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα πνευματικότητας, αφοσίωσης και κατανόησης, δεν θα θέλετε να 

αποτρέψετε το τέλος της διακήρυξής μου ανάμεσά σας και να ευχαριστήσετε τον Πατέρα σας για τις 

διδασκαλίες που σας έδωσε. 

69 Η φωνή μου θα αντηχήσει στο πνεύμα σας και θα σας κάνει να νιώσετε βαθιά μελαγχολία. Αλλά 

δεν θα είναι η φωνή ενός καταδικασμένου ανθρώπου που θα σας μιλάει, αλλά η φωνή ενός Πατέρα που 

σας στέλνει να εκπληρώσετε μια δύσκολη αποστολή και που περιμένει την επιστροφή σας για να σας 

αγκαλιάσει στοργικά. Σας τα λέω όλα αυτά για να μην υπάρχει θλίψη στις καρδιές σας όταν τελειώσει ο 

λόγος μου. 

Θυμηθείτε ότι όλοι εκείνοι που θρηνούσαν στη Δεύτερη Εποχή εξαιτίας του θανάτου του Διδασκάλου, 

σύντομα εξεπλάγησαν βλέποντάς Τον να ανεβαίνει ένδοξα στον ουρανό, γεμάτος ζωή και φως, επειδή η 

πατρίδα Του δεν ήταν ανάμεσα στους νεκρούς. 

70 Θα σας αφήσω να κλάψετε την τελευταία ημέρα της εκδήλωσής μου μόνο αν τα δάκρυά σας είναι 

δάκρυα τύψεων για χαμένο χρόνο και αχρησιμοποίητα μαθήματα. 

71 Ποιος από εκείνους που έχουν ακούσει τον λόγο μου στην Τρίτη Εποχή δεν γνωρίζει ότι η 

τελευταία ημέρα του 1950 είναι ο χρόνος που έχει οριστεί από το θέλημα του Πατέρα για το τέλος αυτής 

της εκδήλωσης; Κανείς. Διότι σε όλους αυτούς τους τόπους συνάθροισης και με αναρίθμητες μορφές σας 

έχω ενημερώσει. 

72 Όχι επειδή το Θείο και το πνευματικό υπόκεινται στον γήινο χρόνο, ούτε επειδή η ανάπτυξη της 

ψυχής σας μπορεί να μετρηθεί με το ρολόι ή το ημερολόγιο. Συμβαίνει επειδή, όσο είστε στο σώμα και 

πολύ μικροί για να βιώσετε το τέλος μιας πνευματικής περιόδου ή τον ερχομό μιας νέας εποχής, πρέπει να 

κάνω το πνευματικό ανθρώπινο και γήινο κατανοητό μέχρι ενός ορισμένου ορίου για να το κάνω 

κατανοητό σε εσάς. 

73 Τώρα σας ρωτώ, μαθητές: Θέλετε να νιώσετε την παρουσία μου πνευματικά και έντονα μετά την 

αναχώρησή μου; Η προϋπόθεση γι' αυτό θα είναι να είστε αδελφικά ενωμένοι. Αν δεν είναι έτσι, δεν θα 

είστε σε θέση να αντιληφθείτε την Παρουσία μου, ούτε θα είστε σε θέση να απολαύσετε τη δύναμη που 

προέρχεται από αυτό το πνευματικό συναίσθημα. 
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74 Θέλετε να λάβετε πνευματικά την απάντηση σε όλα όσα δεν μπορέσατε να καταλάβετε αυτή τη 

στιγμή; Έχετε πνευματικότητα και θα μπορέσετε να ακούσετε την απάντησή μου. 

75 Θα έρθουν στιγμές εγκατάλειψης και σιωπής. Αυτό θα συμβεί για να μπορέσετε να σηκωθείτε σε 

Μένα με προσευχή. Αλλά θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώθετε ότι δεν Με έχετε βρει. Παρ' όλα αυτά, αν 

δεν αντιλαμβάνεστε ακόμη την παρουσία του Πνεύματός Μου, επιμείνετε, όπως και να 'χει, μην 

ανησυχείτε, γιατί είναι η δοκιμασία για την πίστη σας και την πνευματοποίησή σας. Επιμείνετε, γιατί τη 

λιγότερο αναμενόμενη στιγμή θα έρθω, λαμπερός σαν ακτίνα φωτός, για να εγκατασταθώ στο μυαλό και 

την καρδιά σας και να σας πω: "Να είστε ευλογημένοι, γιατί εμπιστευτήκατε ότι ο Δάσκαλος δεν μπορεί 

να αφήσει κανένα κάλεσμα ακουστό". 

76 Το θάρρος, η πίστη και η υπομονή θα είναι αρετές που θα πρέπει πάντα να έχετε μέσα σας. Γιατί 

πλησιάζει η ώρα της μάχης των κοσμοθεωριών, του πολέμου των πεποιθήσεων και της πνευματικής 

μάχης, και είναι καλύτερα να έχετε γίνει δυνατοί μέσα από τη δραστηριότητα και την εμπειρία και όχι 

μόνο μέσα από τη γνώση της διδασκαλίας μου. 

77 Άνθρωποι: Το μάθημά μου τελείωσε. Μείνετε για λίγες στιγμές στην "Πνευματική Κοιλάδα" και 

από εκεί στείλτε τις σκέψεις σας σε όλους τους λαούς της γης, όπου οι συνάνθρωποί σας αγωνίζονται, 

υποφέρουν και επίσης περιμένουν τη σωτηρία. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 290  
1 Ο Θεός είναι φως, αγάπη, δικαιοσύνη. Όποιος εκδηλώνει αυτές τις ιδιότητες στη ζωή του, θα 

εκπροσωπεί και θα τιμά τον Κύριό του. 

2 Όλοι σας, από τον μικρότερο και λιγότερο έως τον πιο υψηλόβαθμο, πρέπει να ξέρετε τι είναι η 

δικαιοσύνη, η αγάπη και η σοφία. Πρέπει όλοι σας να καταλάβετε ότι ο Θείος Νόμος είναι αμετάβλητος, 

ώστε να τον αγαπάτε και να μη Μου ζητάτε να αλλάξω το πεπρωμένο σας. 

3 Να ξέρετε αυτό: Αν ο Πατέρας σας, ο Δημιουργός, δεν αλλάζει ποτέ κανέναν από τους νόμους 

Του, δεν έχετε το παραμικρό δικαίωμα να το κάνετε. 

4 Η ψυχή σας είναι ευτυχισμένη γιατί τώρα μπόρεσε να εξελιχθεί. Γιατί κάθε φορά που έρχεται στη 

Γη για να ενσαρκωθεί, φέρνει μαζί του μια γνώση από προηγούμενες ζωές, και το φως που λαμβάνει στην 

Πνευματική Κοιλάδα είναι εμπειρία, είναι ένας φάρος που φωτίζει την πορεία της εξέλιξής του. 

5 Η γνώση της ζωής είναι η αληθινή επιστήμη, είναι το αιώνιο φως της ψυχής, και όλη αυτή η 

εμπειρία μαζί είναι γνώση που αποκτάτε σιγά-σιγά. 

6 Στο τέλος, ο μόνος θησαυρός που θα κρατήσει η ψυχή θα είναι η γνώση που απέκτησε στον αγώνα 

της ζωής. Γι' αυτό σας λέω να μη σπαταλάτε αυτό το φως, που είναι η κληρονομιά σας, σε άχρηστα έργα, 

αλλά να το χρησιμοποιείτε μόνο για καλά, υψηλά και ευγενή έργα. Μια παραβολή γι' αυτό σας λέω ότι 

μπορεί να βρεθεί στα χρήματα του κόσμου, τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, είναι ευλογία, αλλά 

όταν σπαταλώνται μόνο κακό προκαλούν. 

7 Πρέπει επίσης να μάθετε να μην απελπίζεστε όταν ο χρόνος καθαρισμού περνάει αργά. Γιατί τότε 

ακριβώς δοκιμάζονται πολλές αρετές της ψυχής στην καρδιά, τότε ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει την 

αληθινή προσευχή μέσα του - αυτή που γίνεται από πνεύμα σε πνεύμα, σιωπηλά, στη σιωπή. Τότε 

μπορείτε να ακούσετε τη φωνή της εσωτερικής σας ύπαρξης - εκείνης της πνευματικής ψυχής που, αν και 

είναι δική σας, δεν την γνωρίζετε. 

Πρέπει να σχηματίσω έναν στρατό από αυτόν τον λαό και πρέπει να κάνω ηγέτες πολλούς από εσάς - 

αλλά όχι ηγέτες με την έννοια της γήινης εξουσίας, όχι για αδελφοκτόνο πόλεμο, αλλά ως στρατιώτες για 

να ανοίξουν ρήγμα για το φως, να κατακτήσουν με ειρήνη και πειθώ, να καταστρέψουν, ναι, αλλά να 

καταστρέψουν ό,τι είναι επιβλαβές και να υψώσουν ό,τι είναι καλό. 

8 Λέτε στην καρδιά σας: "Ο Θεός είναι δικαιοσύνη". Τότε σας ρωτώ: Αν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός 

είναι τέλεια δικαιοσύνη και σοφία, γιατί ζητάτε μερικές φορές να αλλάξουν οι Θεϊκοί Νόμοι; 

9 Κρίνετε επιφανειακά, σαν να ήσασταν παιδιά, χωρίς να σκέφτεστε ότι οι δοκιμασίες που σας 

μαστίζουν είναι δικό σας έργο. Γι' αυτό, όταν εξαπολύονται πάνω σας, εύχεστε να φύγουν από πάνω σας, 

να αλλάξει το πεπρωμένο σας, ώστε να μην υποφέρετε, ώστε να μην πίνετε πια το ποτήρι του πόνου. 

Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν μπορείτε να διεισδύσετε στην πραγματικότητα με το πνευματικό σας 

βλέμμα για να καταλάβετε ότι ό,τι θερίζετε το έχετε σπείρει εσείς οι ίδιοι και ότι έχετε προκαλέσει στον 

εαυτό σας κάθε πόνο. 

10 Όχι, ποτέ δεν καταλάβατε πώς να διεισδύσετε στην αλήθεια, και γι' αυτό, όταν ο πόνος εισέρχεται 

στην καρδιά σας, θεωρείτε τους εαυτούς σας θύματα μιας θεϊκής αδικίας. Αλλά σας λέω ότι στον Θεό δεν 

μπορεί να υπάρξει η παραμικρή αδικία. 

11 Η αγάπη του Θεού είναι αναλλοίωτη, αμετάβλητη και αιώνια. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι το Θείο 

Πνεύμα μπορεί να καταληφθεί από θυμό, οργή και οργή, υποπίπτει σε μεγάλο σφάλμα. Τέτοιες αδυναμίες 

είναι νοητές μόνο στους ανθρώπους, όταν δεν έχουν ωριμότητα ψυχής και κυριαρχία πάνω στα πάθη. 

12 Κατά καιρούς Μου λέτε: "Κύριε, γιατί πρέπει να "πληρώνουμε" τις συνέπειες των έργων που δεν 

είναι δικά μας, και γιατί πρέπει να θερίζουμε τους πικρούς καρπούς που έχουν παράγει άλλοι;" - Σ' αυτό 

σας απαντώ ότι δεν καταλαβαίνετε, επειδή δεν ξέρετε ποιος ήσασταν πριν και ποια ήταν τα έργα σας. 

13 Πόσο πολύ έχουν παραποιήσει την αλήθεια της δικαιοσύνης μου όλοι εκείνοι που κηρύττουν ένα 

δόγμα γεμάτο φόβους, τιμωρίες και άγνοια! Γνωρίζετε όμως τον λόγο για αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς; 

Επειδή χρειάζονται την κυριαρχία πάνω στους άλλους, επειδή δεν γνωρίζουν την ταπεινότητα και 

αντίθετα έχουν αρκετή ματαιοδοξία για να αποκαλούν τους εαυτούς τους ιδιοκτήτες της αλήθειας και τους 

εκλεκτούς που είναι πάνω από τους άλλους. 

14 Κηρύσσουν την άγνοια και εκφοβίζουν για να μην χάσουν τη θέση τους ως προνομιούχοι. 
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15 Μόνο το φως μου και το έλεός μου θα μπορέσουν να σώσουν τις μεγάλες μάζες των ανθρώπων 

από την καταστροφή και το σκοτάδι στο οποίο οδηγούνται. 

16 Επιπλήττω εκείνους που κηρύττουν μια τυφλή πίστη, μια πίστη χωρίς γνώση, μια πίστη που 

αποκτάται μέσα από φόβους και δεισιδαιμονίες. 

17 Μην ακούτε τα λόγια εκείνων που αποδίδουν στον Θεό όλα τα κακά που βασανίζουν την 

ανθρωπότητα, όλες τις πληγές, τους λιμούς και τους λοιμούς, αποκαλώντας τα τιμωρίες ή οργή του Θεού. 

Αυτοί είναι οι ψευδοπροφήτες. 

18 Απομακρυνθείτε από αυτούς, γιατί δεν Με γνωρίζουν και όμως θέλουν να διδάξουν στους 

ανθρώπους πώς είναι ο Θεός. 

19 Αυτός είναι ο καρπός της κακής ερμηνείας που δόθηκε στις γραφές των περασμένων εποχών, των 

οποίων η θεία γλώσσα δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί στον πυρήνα της ανθρώπινης γλώσσας με την οποία 

καταγράφηκαν οι αποκαλύψεις και οι προφητείες. Πολλοί μιλούν για το τέλος του κόσμου, την τελική 

κρίση, τον θάνατο και την κόλαση χωρίς την παραμικρή γνώση της αλήθειας. 

20 Γνώριζα την επιθυμία για φως που θα είχαν τελικά οι άνθρωποι, και έτσι τους υποσχέθηκα τότε να 

επιστρέψω, λέγοντάς τους ότι θα τους έστελνα το Πνεύμα της Αλήθειας - μια υπόσχεση που κράτησα και 

η οποία εκπληρώνεται αδιάκοπα, καθημερινά, και με τον καθένα από εσάς. Αλλά αν λέγατε σε εκείνους 

που ισχυρίζονται ότι ερμηνεύουν τα πάντα σωστά: "Να ξέρετε ότι ο Δάσκαλος ήρθε εν Πνεύματι για να 

σας μιλήσει για τη Διδασκαλία Του" - νομίζετε, μαθητές, ότι θα σας πίστευαν; Συνειδητοποιήστε γιατί 

σας λέω ότι η προετοιμασία σας πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, έτσι ώστε όταν συναντάτε τους 

πλανεμένους, τους ανόητους, τους φανατικούς, να μην ταλαντεύεστε, αλλά με το αληθινό χάρισμα του 

Εσωτερικού Λόγου και επαρκώς προετοιμασμένοι να δεχτείτε την πνευματική έμπνευση, να ξέρετε πώς 

να φωτίσετε τα μυαλά, να ταρακουνήσετε τις ψυχές και να συγκινήσετε τις καρδιές. 

21 Η διδασκαλία μου είναι διαφορετική. Σας είπα: Δεν υπάρχει "θάνατος", σας περιμένει η 

αιωνιότητα. Δεν υπάρχει αιώνια φωτιά ούτε τιμωρία για τον αμαρτωλό. Υπάρχει εξαγνισμός, δοκιμασίες, 

διαφώτιση. 

22 Τα πάντα μεταμορφώνονται συνεχώς και κινούνται προς την τελειότητα. Έχετε ένα παράδειγμα 

αυτού στον εαυτό σας, καθώς μεταμορφώνεστε με τις ηλικίες που περνάτε στη ζωή σας και μετά δεν είστε 

πια εκεί, μόνο για να επιστρέψετε και να κάνετε ένα βήμα μπροστά. 

23 Ο Πατέρας δεν θα αφήσει το έργο Του ημιτελές. Πώς μπορείτε να σκεφτείτε ότι μια μέρα θα 

καταστρέψει αυτό που δημιούργησε για να το φέρει στην τελειότητα; 

24 Προσευχηθείτε και αφήστε τον Πατέρα να σας δώσει τα μαθήματά του, όπως είναι το θέλημά του. 

Γιατί δεν ξέρετε τι σας αξίζει, τι χρειάζεστε, τι σας ωφελεί. Αφήστε την υπόθεσή σας στα χέρια Του και 

δεχτείτε με πραότητα και ευχαρίστηση ό,τι μπορεί να σας δώσει. 

25 Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η αλήθεια. Αν πρέπει ήδη να φοβάστε στην καρδιά σας, αυτός 

δεν πρέπει να είναι φόβος για Μένα, αλλά για εσάς, για τα έργα σας, γιατί δεν θα μπορέσετε να ξεφύγετε 

από τις συνέπειές τους. 

Σας επιτρέπω η ψυχή σας, η οποία έχει γοητευτεί από την ενατένιση του Απείρου, να παραμείνει έτσι 

για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να απολαύσει την ειρήνη που δεν μπορεί ακόμη να βρει στη γη. 

26 Μαθητής: Παρόλο που ζείτε στον κόσμο, μπορείτε να ζήσετε μια πνευματική ζωή. Διότι δεν 

πρέπει να νομίζετε ότι η πνευματοποίηση συνίσταται στην απομάκρυνση από ό,τι είναι σύμφωνο με το 

σώμα, αλλά στην εναρμόνιση των ανθρώπινων νόμων με τους θεϊκούς νόμους. 

27 Μακάριος είναι αυτός που μελετά τους νόμους μου και ξέρει πώς να τους ενώνει με τους 

ανθρώπινους νόμους σε έναν, γιατί θα είναι υγιής, δυνατός, γενναιόδωρος και ευτυχισμένος. 

28 Αυτή τη στιγμή, η ανθρωπότητα περνάει μια εποχή αποτυχίας και εκτροπών, ασθενειών κάθε 

είδους λόγω της απόκλισής της από τους Νόμους. Αλλά όταν επικρατεί η μεγαλύτερη σύγχυση, ο Νόμος 

μου έρχεται ως φως στις ψυχές και καλεί τους ανθρώπους στον δρόμο της ειρήνης. 

29 Η αποκάλυψή μου αυτής της εποχής είναι ένα νέο κεφάλαιο του βιβλίου της σοφίας μου, είναι μια 

νέα σφραγίδα που αποσπάται από το βιβλίο αυτό, το περιεχόμενο του οποίου ξεχύνεται τώρα, εξαγνίζει 

και απελευθερώνει τις ψυχές και ανανεώνει τους ανθρώπους. 

30 Βλέπετε αυτόν τον κόσμο που δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι φωτίζεται από ένα Θείο φως; 

Αλήθεια σας λέω, αν και οι άνθρωποι δεν δίνουν ακόμη μεγάλες αποδείξεις ότι καταλαβαίνουν αυτό που 

τους εμπνέει το φως μου, δεν θα υπάρξει ούτε μία ψυχή που να μην έχει αφυπνιστεί. 



U 290 

89 

31 Άνθρωποι, η εκδήλωση του λόγου μου ανάμεσά σας είναι πολύ δυσδιάκριτη. Αλλά αν η 

ανθρωπότητα γνώριζε αυτό το μήνυμα και επέλεγε να το προσέξει, θα βρισκόταν στο δρόμο προς τη 

σωτηρία. 

32 Έπρεπε να γίνω γνωστός ανάμεσα στους φτωχούς, στους κόλπους ενός λαού που δεν καυχιόταν 

για την ανωτερότητά του, αλλά που είχε πνευματική ευαισθησία στην παρουσία Μου και στις εμπνεύσεις 

Μου - μια ευαισθησία που δεν βρήκα στους λαούς και τα έθνη που αυτοαποκαλούνται μεγάλοι, δυνατοί 

και κύριοι της γης. 

Αυτό που λέω για σας, άνθρωποι, δεν πρέπει ποτέ να το χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα για να 

καυχηθείτε για την πνευματική σας ανωτερότητα έναντι των άλλων. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτός που 

πέφτει στη ματαιοδοξία μένει ακίνητος και δεν προχωράει. Από την άλλη πλευρά, αυτός που είναι 

ταπεινός προχωρά αδιάκοπα, πιστεύοντας πάντα ότι έχει κάνει λίγα. 

33 Μην αρκείστε στο να ακούτε αυτόν τον Λόγο, αλλά παρατηρήστε επίσης όλα όσα συμβαίνουν 

στον κόσμο σας και στο περιβάλλον σας, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε συνεχώς την εκπλήρωση 

όλων όσων σας αναγγέλλω στον Λόγο Μου. 

34 Όταν κοιμάστε - δείτε πώς έρχονται τότε οι δοκιμασίες για να σας ξυπνήσουν και να σας πουν ότι 

τώρα είναι η ώρα να ζήσετε σε εγρήγορση. 

35 Σύντομα θα πάψετε να είστε τραυλίζοντες μαθητές και θα γίνετε ταραχώδεις δάσκαλοι, στο 

μονοπάτι των οποίων θα υπάρχουν μάχες, πισώπλατες μαχαιριές και αναπαραστάσεις. Αλλά ακόμη και 

στις πιο σκοτεινές νύχτες αυτής της ανθρωπότητας θα δείτε το άσβεστο φως της αλήθειας μου να λάμπει. 

36 Οι αγγελιοφόροι Μου θα εξαπλωθούν στη γη και ο πνευματισμός θα πέσει πάνω στον υλισμό των 

ανθρώπων ως βροχή ειρήνης, ως ευεργετική δροσιά. 

37 Αυτός ο ανόητος κόσμος, κουφός σε κάθε πνευματική φωνή, θα εξακολουθεί να πιστεύει στον 

ερχομό μου στην Τρίτη Εποχή και θα αγαπάει το μήνυμά μου. Αλλά εσείς, ο λαός, έχετε καθήκον να 

δώσετε στους συνανθρώπους σας ένα παράδειγμα πίστης και υπακοής που θα αποτελέσει ενθάρρυνση και 

κίνητρο στην πορεία της ανθρωπότητας. 

38 Εκπληρώστε τα καθήκοντά σας ως ψυχές και ως ανθρώπινα όντα στη γη. Γνωρίζετε ήδη τους 

νόμους και το μονοπάτι. 

39 Δώστε στην καρδιά σας την ελευθερία να αρχίσει να αισθάνεται τον πόνο των άλλων. Ας μην 

ασχολείται και ας μην ασχολείται με το να αισθάνεται μόνο αυτό που σας αφορά. Μην αδιαφορείτε πλέον 

για τις δοκιμασίες που περνάει η ανθρωπότητα. 

40 Πότε η αγάπη σας θα είναι τόσο μεγάλη ώστε να μπορεί να αγκαλιάσει πολλούς άλλους για να 

τους αγαπάτε όπως αγαπάτε αυτούς που έχουν το αίμα σας μέσα τους και είναι σάρκα από τη σάρκα σας; 

Αν ξέρατε ότι είστε περισσότερο ψυχή παρά σώμα, πολλοί δεν θα το πίστευαν. Αλλά σας λέω: είστε 

σίγουρα αδελφοί και αδελφές περισσότερο στην ψυχή παρά στο σώμα, διότι η ψυχή ανήκει στην 

αιωνιότητα, ενώ το σώμα είναι παροδικό. 

41 Σκεφτείτε λοιπόν το γεγονός ότι οι οικογένειες εδώ στη γη δημιουργούνται σήμερα και διαλύονται 

αύριο, ενώ η πνευματική οικογένεια υπάρχει για πάντα. 

42 Σήμερα δεν είστε ακόμη σε θέση να αισθανθείτε ή να ζήσετε αυτές τις διδασκαλίες. Αλλά πρέπει 

σταδιακά να προσφέρετε την καρδιά σας για την εκπλήρωση του αιώνιου προορισμού να αγαπάτε ο ένας 

τον άλλον. 

43 Καθώς τα βήματά σας στο μονοπάτι της πνευματικής αδελφοσύνης αρχίζουν να γίνονται πιο 

ασφαλή, τα χείλη σας θα αρχίσουν να ξεστομίζουν διδασκαλίες άγνωστες ακόμη στους εαυτούς σας και 

βαθιές αποκαλύψεις. 

44 Σε εκείνους που είναι πιστοί σε Μένα, στους δυνατούς, σε εκείνους που προετοιμάζονται 

πραγματικά - σε αυτούς θα εμπιστευτώ αυτό το μήνυμα, αυτόν τον Λόγο, ώστε να τον διατηρήσουν 

καθαρό, ώστε να τον υπερασπιστούν και να τον κρατήσουν μακριά από ξένες προσμίξεις. Γιατί η 

διδασκαλία μου είναι να προσηλυτίσω την ανθρωπότητα. Αν όμως προσθέσετε και άλλες ιδέες και 

κρύψετε την αλήθεια, όλη η δύναμη της πειθούς και όλο το φως στα χείλη σας και στα έργα σας θα χαθεί. 

Δείτε πόσο ανησυχώ για σας, ώστε να μην πέσετε σε πειρασμό. Αλλά εναπόκειται σε εσάς να 

προσεύχεστε και να καταβάλλετε προσπάθειες για να μην πέσετε. 

45 Σύντομα δεν θα ακούτε πια αυτόν τον λόγο, και όπως όλα δείχνουν θα είστε μόνοι, χωρίς ποιμένα 

στο μονοπάτι της ζωής. Αλλά σας προετοιμάζω έτσι ώστε από την πρώτη στιγμή μετά τον 
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αποχαιρετιστήριο χαιρετισμό αυτής της εκδήλωσης, να ξέρετε ότι το Πνεύμα μου θα είναι ο οδηγός σας, 

ότι το φως μου θα λάμπει στο πνεύμα σας για να σας ενθαρρύνει. 

46 Με την πάροδο του χρόνου πολλοί από εκείνους που μέχρι τώρα υποτίμησαν αυτό το Έργο θα 

θρηνήσουν με μεγάλες τύψεις ότι δεν εκπλήρωσαν την αποστολή τους και ότι έχασαν τον πολύτιμο χρόνο. 

Αλλά θα πω σε εκείνους που μετανοούν από καρδιάς: "Εδώ είναι το έργο μου, εδώ είναι το καθήκον σας, 

σηκωθείτε να το εκπληρώσετε, γιατί υπάρχει ακόμα χρόνος". 

47 Αλίμονο σ' αυτούς που με την ανοησία τους ή με την υπερηφάνειά τους καθυστερούν την ημέρα 

της μετάνοιάς τους! Διότι αν σπείρουν γαϊδουράγκαθα αντί για σιτάρι - ποια θα είναι η συγκομιδή τους; 

48 Διαβάζω για σας στο βιβλίο του μέλλοντος, ώστε να ξέρετε πώς πρέπει να περπατάτε και να 

εργάζεστε. 

49 Η Βασιλεία Μου πλησιάζει κοντά σας. Γι' αυτό, σας έστειλα τον Λόγο Μου για να σας 

προετοιμάσω και σας έστειλα το Πνεύμα του Ηλία για να σας ενώσει και να σας εξαγνίσει. 

50 Εγώ είμαι ο Δρόμος, και σε αυτόν θα έρθετε όλοι σε Μένα. 

51 Ο "Τρίτος Χρόνος", στον οποίο ζείτε τώρα, είναι ο χρόνος της αποκάλυψης μεγάλων μυστικών. 

52 Οι μελετητές και οι θεολόγοι θα πρέπει να διορθώσουν τις γνώσεις τους ενόψει της αλήθειας που 

σας αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή: Είναι η στιγμή που οι άνθρωποι θα ανοίξουν τα μάτια τους στο φως της 

σοφίας Μου - ένα φως που έχω μετατρέψει σε διδασκαλία, ώστε μέσω αυτής να μπορέσετε να ανέλθετε 

πνευματικά στην αληθινή ζωή. 

53 Τώρα ο κόσμος θα μάθει την αλήθεια για την "ανάσταση της σάρκας", που είναι η μετενσάρκωση 

της ψυχής. 

54 Μετενσαρκώνομαι σημαίνει: επιστρέφω στον υλικό κόσμο για να ξαναγεννηθώ ως άνθρωπος- η 

ανάσταση της ψυχής σε ανθρώπινο σώμα για να συνεχίσει την αποστολή της. Αυτή είναι η αλήθεια για 

την "ανάσταση της σάρκας" για την οποία μιλούσαν οι πρόγονοί σας, δίνοντας ερμηνείες τόσο 

διαστρεβλωμένες όσο και παράλογες. 

55 Η μετενσάρκωση είναι ένα δώρο που ο Θεός έχει παραχωρήσει στην ψυχή σας, ώστε να μην 

περιοριστεί ποτέ στην αθλιότητα της ύλης, στην εφήμερη ύπαρξή της στη γη, στις φυσικές της αδυναμίες, 

αλλά η ψυχή - που είναι ανώτερης φύσης - μπορεί να χρησιμοποιήσει όσα σώματα ύλης χρειάζεται για να 

φέρει εις πέρας τα μεγάλα της καθήκοντα στον κόσμο. 

56 Μέσω αυτού του δώρου, η ψυχή αποδεικνύει την ανυπολόγιστη υπεροχή της έναντι της "σάρκας", 

έναντι του θανάτου και έναντι κάθε τι γήινου, ξεπερνώντας τον θάνατο, το ένα σώμα μετά το άλλο και 

επιβιώνοντας από όλα, όσα κι αν της έχουν ανατεθεί. Είναι η νικήτρια του χρόνου, των αντιθέσεων και 

των πειρασμών. 

57 Το φως του Πνευματισμού αποκαλύπτει τώρα στον κόσμο την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη λογική 

και την αγάπη που ενυπάρχουν στην ικανότητα της ψυχής για μετενσάρκωση. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος 

θα πολεμήσει αρχικά πεισματικά αυτή την αποκάλυψη και θα της δώσει την εντύπωση μιας παράξενης 

και ψευδούς διδασκαλίας, προκειμένου να ενσταλάξει τη δυσπιστία στους καλόπιστους ανθρώπους. 

58 Άχρηστες και μάταιες θα είναι οι προσπάθειες των ομολογιών να κρατήσουν τους πιστούς τους 

στα πεπατημένα μονοπάτια των παλιών πεποιθήσεων και των ξεπερασμένων συστημάτων πεποιθήσεων. 

Γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει το Θείο Φως που διεισδύει στον πυθμένα της ανθρώπινης 

σκέψης και αφυπνίζει την ψυχή για μια εποχή αποκαλύψεων, θεϊκών εμπνεύσεων, φωτισμού των 

αμφιβολιών και των μυστηρίων, πνευματικής απελευθέρωσης. 

59 Ούτε θα μπορέσει κανείς να ανακόψει την παλίρροια που θα διαμορφώσει την ανθρωπότητα, 

καθώς θα ξεσπάσει με την επιθυμία για την ελευθερία της σκέψης, του πνεύματος και της πίστης. 

60 Ας μη νομίσει κανείς ότι αρπάζω από τις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες τους μαθητές, τους 

πιστούς ή τους οπαδούς τους - όχι. Αλλά ήρθε η ώρα να ξεκινήσει μια νέα εποχή, να φέρει στο φως 

ξεχασμένα μαθήματα, να καταργήσει άχρηστα έθιμα, δόγματα και παραδόσεις, να καθαρίσει και να 

απαλλάξει τις ψυχές από κάθε τι ψεύτικο, να τους δώσει τον αληθινό άρτο του Πνεύματος, που πάντα 

αντικαθιστούσε το τελετουργικό. 

61 Μέσω αυτού του φωτός οι άνθρωποι θα ενωθούν, τα έθνη θα συμφιλιωθούν, οι εχθροί θα 

συγχωρήσουν ο ένας τον άλλον, και μέσω αυτού του φωτός θα κατανοήσετε την ουσία της διδασκαλίας 

που σας καθοδηγεί εδώ και σχεδόν 2000 χρόνια με λόγια και έργα. 
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62 Σας φαίνεται απίθανο ότι η ανθρωπότητα αυτής της εποχής κατανοεί το πνευματικό; Τότε αφήστε 

την ανθρώπινη ιστορία να σας προσπεράσει, υποστηριζόμενη από τη διαίσθηση και από όσα σας 

αποκαλύπτει το πνεύμα σας, ώστε να γνωρίζετε ότι υπήρξε μια εποχή κατά την οποία - αφού οι λαοί της 

γης είχαν πέσει σε μια άβυσσο μίσους, κακίας, άγνοιας, δεισιδαιμονίας και φανατισμού - αναδύθηκαν από 

αυτήν άνθρωποι εμπνευσμένοι από τον Χριστό και γεμάτοι πίστη και αγάπη, που εξαπλώθηκαν σαν 

ασταμάτητο ρεύμα φωτός και ελπίδας στα έθνη και τις χώρες. 

63 Ο Χριστός ήταν στα χείλη των μαθητών και των μαρτύρων που έζησαν για να σπείρουν και να 

διαδώσουν τον θείο σπόρο της αγάπης. Ο Χριστός αποκαλύφθηκε στον κόσμο μέσω των δούλων Του και 

έζησε σε κάθε καρδιά όσων Τον αγάπησαν στο θείο Πάθος Του. 

64 Σύντομος ήταν ο καιρός που αυτή η ειρήνη και η αρμονία απέδωσε καρπούς στους λαούς και τα 

έθνη της γης, διότι τα ζιζάνια της αχαριστίας και της αθεΐας σκέπασαν και πάλι τα χωράφια. Αλλά στις 

ημέρες της πνευματοποίησης, της αρμονίας, της κατανόησης και της αδελφοσύνης - πόση ειρήνη, 

έμπνευση και φως υπήρχε μεταξύ των ανθρώπων! Όταν αυτή η αρμονία και αυτή η πνευματοποίηση 

γίνουν η ουσία της ζωής σας, μπορείτε να φανταστείτε την έκταση στην οποία η μη αποκαλυμμένη σοφία 

μου θα ξεχυθεί στα μυαλά των ανθρώπων; 

65 Μην αμφιβάλλετε για το τι υπόσχεται η Νέα Εποχή. Γιατί αν η πίστη σας δεν ήταν αληθινή, δεν 

θα ήσασταν άξιοι να βιώσετε την εκπλήρωση του Λόγου μου. 

66 Αφήστε την ψυχή σας να με πλησιάσει, γιατί θα της δώσω ό,τι χρειάζεται. 

67 Λάβετε τη θεία διδασκαλία και ακούστε Με ακούραστα, τότε θα βιώσετε σε σύντομο χρονικό 

διάστημα πώς θα αναπτυχθείτε σημαντικά στην πνευματική γνώση. 

68 Μην αφήσετε αυτόν τον χρόνο χάριτος να πάει χαμένος, θυμηθείτε ότι έπρεπε να υποφέρετε πολύ 

για να μπορέσετε να φτάσετε σε αυτό το μονοπάτι και να γνωρίσετε την αποκάλυψή μου. 

69 Τώρα θερίζετε έναν γλυκό καρπό μετά από τόση πικρία. Μην το σπαταλάτε, γιατί αύριο θα πρέπει 

να το πάτε σε εκείνους που πεινούν για ειρήνη και αλήθεια. 

70 Αν ο πόνος σας έπλυνε, διατηρήστε την καθαρότητα της ψυχής και της καρδιάς. Θέλω να 

εμφανιστείτε ενώπιον της ανθρωπότητας ως ανανεωμένος λαός. Τότε θα χρησιμεύσετε ως ένα ανοιχτό 

βιβλίο για άλλους λαούς, οι οποίοι επί του παρόντος εξαγνίζονται μέσα από τον πόνο τους για να γίνουν 

άξιοι να λάβουν το μήνυμά μου. 

71 Όλοι αυτοί οι λαοί και τα έθνη που έχουν αδειάσει το ποτήρι του πόνου μέχρι τον πάτο καλούνται 

να γνωρίσουν σύντομα τη νέα μου εκδήλωση που θα βάλει μέλι και βάλσαμο σε τόσο πόνο. 

72 Ο λόγος Μου που δόθηκε στη Δεύτερη Εποχή έχει ήδη φτάσει στα όρια της γης. Αλλά να ξέρετε ή 

να θυμάστε ότι αυτό ήταν το σημάδι που σας έδωσα ότι η επιστροφή μου θα γίνει αισθητή από όλους τους 

ανθρώπους. 

73 Εσείς, στους οποίους ο Λόγος Μου είναι διαθέσιμος, αφήστε τους συνανθρώπους σας να 

απευθύνουν το κάλεσμα. Πείτε τους ότι δεν ήρθα για να κρίνω τις παραβάσεις τους, ούτε για να κοιτάξω 

τις ατέλειές τους, αλλά ότι ήταν η ανάγκη τους που Με έκανε να τους αναζητήσω και ότι έχω μαζί Μου 

ένα δώρο αγάπης για τον καθένα τους. 

74 Φέρτε το δώρο της αγάπης στις καρδιές. Αυτό θα σας χρησιμεύσει όταν μεταφέρετε τις 

διδασκαλίες μου σε άγνωστες χώρες. 

75 Δεν ανακαλύπτετε στον πυρήνα των λόγων μου τη θεία επιθυμία να γίνετε ένας αγνός λαός στη 

σκέψη, τη λατρεία, τα έργα και την εργασία; 

76 Σας εμπνέω να αποκτήσετε αξιώματα, αλλά δεν πρέπει να κινείστε από την εγωιστική επιθυμία για 

τη δική σας σωτηρία, αλλά πρέπει να κάνετε τα έργα σας με γνώμονα τους συνανθρώπους σας, με 

γνώμονα τις επερχόμενες γενιές, των οποίων η αγαλλίαση θα είναι πολύ μεγάλη όταν βρουν το μονοπάτι 

που άνοιξε ο "πρώτος". Τότε η ευτυχία σας θα είναι απεριόριστη, γιατί η χαρά και η ειρήνη των αδελφών 

σας θα φτάσει και στη δική σας ψυχή. 

Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα με εκείνους που αναζητούν μόνο τη δική τους σωτηρία και 

ευδαιμονία- γιατί όταν φτάνουν στον τόπο που απέκτησαν με τα έργα τους, δεν μπορούν να έχουν ούτε 

μια στιγμή ειρήνης ή χαράς, όταν σκέφτονται εκείνους που άφησαν πίσω τους, σηκώνοντας το βαρύ 

φορτίο των δεινών τους. 

77 Αληθινά σας λέω, οι αληθινοί μαθητές αυτής της Διδασκαλίας θα είναι δίκαιοι και καθαροί στα 

έργα τους, όπως το πνεύμα τους, που είναι το δικό Μου φως. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 291  
1 Άνθρωποι: Την ημέρα της αναχώρησής μου, θα νιώσετε ένα κενό γύρω σας. Θα αισθανθείτε 

αδύναμοι, επειδή έχετε συνηθίσει αυτόν τον λόγο, στον οποίο βρίσκετε εδώ και καιρό ενθάρρυνση, 

παρηγοριά, βάλσαμο και γνώση. Θα σας λείψει αυτή η εκδήλωση που σας έδωσε τόσο πολύ κουράγιο 

στον αγώνα της ζωής. 

2 Αλλά αληθινά σας λέω, αν είχατε ήδη μια καλύτερη κατανόηση, θα περιμένατε εκείνη την ημέρα 

με χαρά, γνωρίζοντας ότι το Πνεύμα μου δεν θα αποχωριστεί από εσάς και ότι η έμπνευσή μου δεν θα 

λείψει από εσάς ούτε για μια στιγμή. 

3 Συνειδητοποιήστε γιατί σας έχω πει τόσο συχνά να μη συνηθίζετε το Λόγο Μου, να μην Με 

ακούτε από συνήθεια. Διότι όσοι συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο θα χάσουν αυτόν τον Λόγο με 

μεγάλο πόνο στην καρδιά τους. 

4 Σας απομένει ακόμη λίγος χρόνος για να κατανοήσετε πολλές διδασκαλίες, να απομακρύνετε τις 

αμφιβολίες σας, να ενισχύσετε τις αποφάσεις σας, να κάνετε τους προβληματισμούς σας και να 

αποκτήσετε γνώση των σταθερών θεμελίων αυτών που σας χορηγεί ο Νόμος μου. 

5 Θυμηθείτε ότι σας έχω διδάξει να απορρίπτετε κάθε τι που είναι μια επιβαλλόμενη πρακτική της 

θρησκείας και που είναι μόνο μια συνήθεια. Μην ξεχνάτε ότι απλοποίησα για εσάς τις θρησκευτικές 

πρακτικές, τις μορφές λατρείας και τα δόγματα και επέτρεψα στη συνείδησή σας να είναι το πηδάλιο που 

θα πρέπει να κατευθύνει το μικρό σας πλοίο της ζωής. 

6 Σας έδωσα σαφώς καθορισμένες αρχές, ώστε να μην επιχειρήσετε αβέβαιες διδασκαλίες, ακόμη 

και αν σας φαίνονται επιτρεπτές και καλές. 

7 Αυτός που εμπιστεύεται όλο του το θάρρος στο λόγο μου δεν θα σκοντάψει, ούτε θα αποτύχει, και 

σύντομα θα θερίσει καλούς καρπούς. 

8 Ο νόμος της αγάπης, στον οποίο βασίζεται η φιλανθρωπία, η κατανόηση και η συγχώρεση προς 

τους συνανθρώπους σας, είναι το θεμέλιο με το οποίο σας ενέπνευσα για την πνευματική σας αποστολή. 

9 Η γνώση της αλήθειας μου δεν απαιτεί ανθρώπινη πολυμάθεια, ούτε τις γνώσεις των ανθρώπων 

που περιέχονται στα βιβλία τους. Το πνεύμα έχει το χάρισμα και την ικανότητα να μαντεύει την αλήθεια. 

10 Δεδομένου ότι ο Λόγος μου είναι εύκολα κατανοητός και οι αρχές της διδασκαλίας μου 

εκφράζονται με απόλυτη σαφήνεια, δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι απρόβλεπτες δυσκολίες θα σας 

εμποδίσουν να βαδίζετε σταθερά στο μονοπάτι σας. 

11 Διάβασα τις καρδιές σας και διαπίστωσα ότι θέλετε να παραμείνετε πιστοί σε αυτή την οδηγία που 

σας έφερα. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, ακούστε και σκεφτείτε προσεκτικά, ώστε οι καλές σας 

προθέσεις να μην ματαιωθούν από οποιαδήποτε αδυναμία σας τη στιγμή της δοκιμασίας. Θυμηθείτε ότι 

τα πλήθη που ακολούθησαν τον Ιησού στη Δεύτερη Εποχή, και που φαινόταν να Τον έχουν καταλάβει, 

άφησαν τον Δάσκαλό τους μόνο του τις στιγμές της θυσίας, την κρίσιμη ώρα. Ακόμα και οι απόστολοι 

που Τον είχαν ακολουθήσει τόσο στενά, ένιωσαν τη δύναμή τους, ακόμα και την πίστη τους να εξασθενεί 

εκείνη την ώρα. 

12 Ο λόγος είναι ότι η ανθρώπινη φύση είναι αδύναμη και χρειάζεστε ενθάρρυνση από ένα ισχυρό 

πνεύμα. 

13 Πιείτε, λοιπόν, από το κρασί του λόγου μου, για να γίνετε δυνατοί, και μετά, όταν έρθει η 

δοκιμασία, αποδείξτε ότι είστε μαθητές που έχουν χαλυβδωθεί στην προσευχή και στη μάχη, στην 

αυτοκριτική και στην πράξη. 

14 Μην επιδιώκετε τη δόξα του έργου μου με επιδεικτικά μέσα ή δημόσιες εκδηλώσεις, γιατί ο 

θρίαμβός σας εύκολα θα καταρρεύσει, επειδή δεν τον έχετε χτίσει σε γερά θεμέλια. 

15 Μην εντυπωσιάζετε τους συνανθρώπους σας με μαρτυρίες για θαυματουργές θεραπείες ή 

φαινομενικά θαύματα, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να μολύνετε ο ένας τον άλλον με 

φανατισμό. Αυτοί που πραγματικά ενσαρκώνουν την αλήθεια, που ξέρουν πώς να προσφέρουν μια 

ειλικρινή λατρεία του Θεού, που πραγματικά σπέρνουν και διαδίδουν τον σπόρο της αγάπης, είναι τόσο 

απλοί, τόσο σεμνοί και ταπεινοί που ζουν απαρατήρητοι ανάμεσα στους άλλους. Προσεύχονται και κανείς 

δεν το ξέρει. Θεραπεύουν έναν άρρωστο και λίγοι ή κανείς δεν τους βλέπει. Κλαίνε για χάρη του πλησίον, 

αλλά τα δάκρυά τους είναι αόρατα, διότι, αντί να ρέουν προς τα έξω, ανεβαίνουν προς τον Πατέρα. 
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16 Μην ανησυχείτε, άνθρωποι, δεν σας λέω ότι ό,τι κάνετε είναι ατελές. Διορθώνω μόνο ό,τι είναι 

λάθος, αλλά δέχομαι όλα όσα Μου προσφέρετε για το καλό. 

17 Εδώ, μέσω του Λόγου μου, ακούστε προσεκτικά τις διδασκαλίες για να μάθετε. Αλλά δώστε 

προσοχή στη φωνή της συνείδησής σας στις πράξεις της ζωής σας, γιατί αυτή θα σας πει αν ενεργείτε 

καλά ή άσχημα, αν έχετε εκπληρώσει την αποστολή σας ή όχι. Αν τότε αισθάνεστε την καρδιά σας να 

κλαίει εξαιτίας του πόνου των συνανθρώπων σας- αν μοιράζεστε την ευεργεσία που λαμβάνετε από τον 

Θεό με εκείνους που έχουν ανάγκη- αν κατανοείτε την ανθρώπινη δυστυχία και καταβάλλετε προσπάθεια 

να την ανακουφίσετε χωρίς να περιμένετε ανταμοιβή - τότε θα δικαιωθείτε απέναντί Μου και θα 

μπορέσετε να αισθανθείτε την ειρήνη που σας φέρνει η συνείδηση. 

18 Μαθητής: Τι πρέπει να κάνει ο Πνευματιστής για να βοηθήσει τη διδασκαλία που ασκεί να 

νικήσει σε αυτή την εποχή των τραγωδιών, των πολέμων και του πόνου; Ενωθείτε με τους άλλους και 

όλοι σας μαζί Μου, ώστε η δύναμή σας και το φως σας να γίνουν αισθητά στον κόσμο. 

19 Κοιτάξτε την ανθρωπότητα: αδιαφορεί για την πνευματική πρόοδο - όχι μόνο στην υλική σφαίρα, 

αλλά και μέσα στις θρησκευτικές κοινότητες, όπου η παράδοση και το έθιμο έχουν γίνει νόμος. 

20 Δείτε πώς, ακόμη και σε αυτούς τους καιρούς της επιστήμης και της ανθρώπινης προόδου, ο 

άνθρωπος εξακολουθεί να σκοτώνει τον άνθρωπο, οι λαοί σπάνε τους δεσμούς αδελφοσύνης ή φιλίας με 

άλλους λαούς και οι κοσμοθεωρίες ορισμένων έρχονται σε σύγκρουση και συγκρούονται με εκείνες 

άλλων. 

21 Αυτά τα χωράφια, φαινομενικά άγονα για το Θείο, είναι ωστόσο κατάλληλα για πνευματική 

σπορά. Ξεκινήστε και θα βιώσετε σε κάθε στροφή την επιθυμία για φως, τη δυστυχία, την άγνοια, τον 

πόνο σε όλες τις μορφές του. Αφήστε τις σκέψεις σας να φτάσουν εκεί, στείλτε τις γεμάτες ευχές, ιδέες 

γεμάτες φως και πνευματικές εμπνεύσεις. Αφήστε να ακουστεί ο ειλικρινής, ειλικρινής λόγος σας, 

διαποτισμένος με φως, παρηγοριά, βάλσαμο. Τότε θα βιώσετε ότι η ανθρωπότητα είναι το κατάλληλο 

πεδίο για το έργο του πνεύματός σας. 

22 Εργαστείτε ακούραστα στο ταξίδι της ζωής σας, και σας διαβεβαιώνω ότι η ειρήνη που βιώνετε 

κατά τη διάρκειά του μέσω της εκπληρωμένης αποστολής θα είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν η ψυχή σας 

πάει στο υπερπέραν. Αλλά προς το παρόν, μην σκέφτεστε τις ανταμοιβές. 

23 Πόσο δυστυχής είναι ο άνθρωπος που εξακολουθεί να πιστεύει ότι η ψυχή προορίζεται να λάβει 

αιώνια ανταμοιβή ή τιμωρία εξαιτίας της σύντομης γήινης πορείας της στο ανθρώπινο σώμα! 

24 Ο Λόγος Μου θα είναι ο φάρος του φωτός αυτή τη στιγμή, φέρνοντας φως στο σκοτάδι της 

ανθρωπότητας. Θα δείτε τώρα πώς αυτός ο σημερινός κόσμος - υλιστικός, εχθρικός και εγωιστικός - θα 

μεταμορφωθεί, επειδή η διδασκαλία μου, που μερικές φορές είναι άγρια σαν καταιγίδα και μερικές φορές 

απαλή σαν αύρα, θα σαρώσει τα άδικα και θα δώσει ζωή στον καλό σπόρο, ώστε οι άνθρωποι να χτίσουν 

το μέλλον τους πάνω σε θεμέλια αγάπης και αρμονίας. 

25 Όταν οι άνθρωποι καταλήξουν να σκέφτονται καθολικά με αγάπη, ο καθένας θα προσπαθήσει να 

τελειοποιήσει τον εαυτό του, να αποδώσει καλύτερη δικαιοσύνη στους άλλους και να υπηρετήσει. Όλος ο 

φόβος της τιμωρίας θα είναι περιττός, ο άνθρωπος θα υπακούει στους νόμους όχι από φόβο αλλά από 

πεποίθηση. Μόνο τότε η ανθρωπότητα θα έχει αναπτυχθεί πνευματικά και νοητικά. 

26 Μέχρι τώρα, η αλαζονεία του ανθρώπου τον έκανε να αγνοήσει το πνευματικό μέρος, και η 

έλλειψη αυτής της γνώσης τον εμπόδισε να γίνει τέλειος. 

27 Όσο ο άνθρωπος δεν μαθαίνει να διατηρεί τις σωματικές και τις πνευματικές του δυνάμεις σε 

αρμονία, δεν θα μπορέσει να βρει την ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει στη ζωή του. 

28 Ο λόγος μου ήταν μαζί σας, άνθρωποι. Καταλάβετε το, αλλά αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, 

προσευχηθείτε, διαλογιστείτε, ζητήστε το φως Μου, και θα λάβετε την αποσαφήνιση αυτού που 

επιθυμείτε να μάθετε. 

29 Καλώς ήρθατε, οδοιπόροι, που ξέρατε πώς να επιμένετε στην πίστη, εδώ είναι η ανταμοιβή για την 

ακλόνητη εμπιστοσύνη σας: είναι ο λόγος μου για τον οποίο περιμένατε τόσο καιρό. Πιείτε το τώρα μέχρι 

να χορτάσετε. 

30 Καλωσορίστε εκείνους που πιστεύουν στον λόγο του Δασκάλου, γιατί θα βιώσουν την υλοποίηση 

της υπόσχεσής μου. 

31 Τώρα λάβατε αυτό που ζητούσατε τόσο καιρό. Αύριο, όταν θα σταθείτε μπροστά στα μεγάλα 

πλήθη, θα γνωρίζετε πραγματικά τον λόγο της κλήσης μου. 
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Εγώ μόνο γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί που ζουν περιμένοντας τα Καλά Νέα και δεν θέλω να 

πεθάνουν χωρίς πρώτα να έχουν ακούσει τον Λόγο Μου από τα χείλη των μαρτύρων Μου. Πεινάνε και 

διψάνε, όπως κι εσείς, αλλά όπως εγώ λυπήθηκα τις ανάγκες σας, έτσι θα λυπηθείτε κι εσείς αυτούς. 

32 Ο κόσμος περιμένει τη φωνή μου να τον καλέσει- η καρδιά του ανθρώπου, αν και νεκρή για την 

πίστη, περιμένει τη φωνή του Χριστού να την πλησιάσει και να της πει: "Σήκω και περπάτα". 

33 Οι "νεκροί", οι "τυφλοί", οι άρρωστοι και οι παρίες αποτελούν έναν πολύ μεγάλο λαό. Θα έρθω σ' 

αυτούς, γιατί εκείνοι που υποφέρουν ψυχικά ή σωματικά είναι πιο δεκτικοί στην παρουσία Μου. Οι 

μεγάλοι του κόσμου - αυτοί που έχουν δύναμη, πλούτη και κοσμικές δόξες - δεν νομίζουν ότι Με 

χρειάζονται και δεν Με περιμένουν: τι θα μπορούσε να τους δώσει ο Χριστός, αφού λένε ότι έχουν ήδη τα 

πάντα; Κάποια πνευματικά αγαθά ή μια θέση στην αιωνιότητα; Αυτό δεν τους ενδιαφέρει! 

34 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναζήτησα αυτά τα πλήθη των φτωχών και των ασθενών σε 

σώμα και ψυχή για να τους κάνω γνωστή τη διδασκαλία Μου- γιατί Με λαχταρούσαν, Με αναζητούσαν. 

Έτσι ήταν φυσικό να αισθανθούν την παρουσία Μου όταν ήρθε η ώρα να Με δείξω ξανά στην 

ανθρωπότητα. 

35 Όταν έρθει η ώρα, αυτός ο τεράστιος λαός των αρρώστων, των φτωχών, των καταπιεσμένων και 

των παριών θα ξεσηκωθεί στο κάλεσμά μου ως ο ισχυρότερος και πιο ανίκητος λαός στον κόσμο. Καμία 

ανθρώπινη δύναμη δεν θα σιωπήσει τη φωνή της, όταν σηκώνεται και λέει: "Ο Κύριος αποκαλύπτεται 

αυτή τη στιγμή. Μας έστειλε το μήνυμά Του για να είμαστε έτοιμοι να Τον δεχτούμε από Πνεύμα σε 

Πνεύμα". Έτσι θα γίνει με αλήθεια, γιατί είναι το μήνυμα για την προετοιμασία και τη διδασκαλία μου 

που μεταδίδω μέσω φορέων φωνής που επιλέγονται για το σκοπό αυτό - ένα μήνυμα που θα φτάσει στους 

αγγελιοφόρους μου στα διάφορα μέρη του κόσμου. 

36 Ο λόγος μου στα χείλη των μαρτύρων μου θα έχει την ίδια επίδραση στις καρδιές, όπως είχε σε 

αυτόν τον λαό όταν τον άκουσε απευθείας από το στόμα ενός φορέα φωνής. Αλλά πρέπει να 

προετοιμαστείτε για να μιλήσετε με ειλικρίνεια. Με την προσευχή και τη φιλανθρωπία θα μπορέσετε να 

εμπνευστείτε, και αληθινά σας λέω, οι "νεκροί" θα αναστηθούν τότε και οι άπιστοι θα ομολογήσουν ότι 

μόνο οι μαθητές του Αγίου Πνεύματος μπορούν να μιλούν έτσι. 

37 Σας προετοιμάζω, γιατί θα συναντήσετε μια ανθρωπότητα χωρίς ειρήνη, χωρίς αγάπη, χωρίς 

αδελφοσύνη ούτε αρμονία. Θα του παραδώσετε το θείο μήνυμα που σας έκανα να διαδώσετε. Τότε θα 

δείτε το θαύμα της ανανέωσης που είδατε να συντελείται μέσα σας να επαναλαμβάνεται στους λαούς και 

τα έθνη όπου θα φτάσει επίσης ο λόγος μου, σπάζοντας τις αλυσίδες του υλισμού, της ειδωλολατρίας, της 

κακίας και της άγνοιας. 

38 Μια σπουδαία αποστολή που θα πρέπει να ολοκληρώσετε σε αυτή την Τρίτη Εποχή, μόλις σας 

αφήσω στον κόσμο ως Δάσκαλοι. 

39 Σήμερα είσαι το μικρό παιδί που δέχεται το Λόγο μου, αύριο θα είσαι ο μαθητής που μελετά τη 

διδασκαλία, και αργότερα ο δάσκαλος ή ο απόστολος που ακολουθεί και ζει τη διδασκαλία που έχει λάβει. 

Μην ξεχνάτε ότι η απλότητα του λόγου μου σας έδωσε την αρχή της πνευματοποίησής σας, ώστε να μην 

προσθέσετε ποτέ περιττά πράγματα σε αυτόν. 

40 Συγκρίνετε πάντα το παρόν σας με το παρελθόν σας, ώστε να μπορείτε να διαπιστώσετε αν έχετε 

προοδεύσει ή αν παραμένετε στάσιμοι. Πόσες ψυχές ξύπνησαν εξαιτίας αυτής της δοκιμασίας και 

αναφώνησαν: "Κύριε, πώς είναι δυνατόν να κοιμόμουν τόσο καιρό; Πώς θα μπορούσα να παραμείνω 

ληθαργικός, αδιάφορος, ενώ Εσείς μιλάτε ανάμεσά μας; Πώς θα μπορούσα να σε αρνηθώ, αφού σε 

κουβαλάω μέσα μου;" 

41 Κανείς δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στη δύναμη του Λόγου Μου, γιατί έχει τη δύναμη να 

αφυπνίσει τις ψυχές, να κάνει και την πιο σκληρή και ανάλγητη καρδιά να αισθανθεί και να τρέμει. Δεν 

χρειάστηκε να σας τιμωρήσω για να σας αναγκάσω να εκπληρώσετε την αποστολή, ούτε χρησιμοποίησα 

βία για να σας φέρω σε αυτό το μονοπάτι, ούτε καν σας εκφόβισα με λόγια και απειλές. Η φωνή Μου 

ήταν στοργική και πειστική και ξύπνησε την πίστη, την εμπιστοσύνη και την υπακοή μέσα σας. 

42 Με τον ίδιο τρόπο θα μιλήσετε αύριο στους συνανθρώπους σας, ξυπνώντας την αγάπη, όχι τους 

φόβους, γιατί τότε ο σπόρος δεν θα ήταν αληθινός. 

43 Το Έργο μου πρέπει να φτάσει στην ανθρωπότητα καθαρό, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να 

εκπληρώσει τον Νόμο μου και να αγκαλιάσει τον σταυρό της λύτρωσής της. 
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44 Έδωσα μια υπόσχεση στους ανθρώπους, σε όλη την ανθρωπότητα, και θα την τηρήσω, επειδή ο 

λόγος μου είναι ο λόγος ενός βασιλιά. Θα της στείλω, μέσω των μαθητών Μου, το χρυσό σιτάρι του 

Λόγου Μου, και αυτό θα χρησιμεύσει ως προετοιμασία για τους ανθρώπους, έτσι ώστε σύντομα να 

απολαύσουν τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. Γιατί μετά το 1950, δεν θα γίνω ξανά γνωστός μέσω του 

οργάνου του νου ενός φορέα φωνής, ούτε εδώ ούτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. 

45 Ενωθείτε, άνθρωποι, γιατί οι δοκιμασίες πλησιάζουν. Οι εχθροί του Λόγου μου θα ενωθούν επίσης 

για να σας πολεμήσουν και να σας διασκορπίσουν. Αλλά αν εμπιστευτείτε τη δύναμη της προσευχής και 

ενδυναμώσετε τον εαυτό σας στον Λόγο μου, δεν θα ηττηθείτε. Η δύναμή σας θα είναι πνευματική, δεν θα 

βασίζεται ποτέ στα χρήματα ή στη γήινη δύναμη. 

46 Χρησιμοποιήστε αυτή την ευκαιρία, άνθρωποι, μην περιμένετε άλλες εποχές, γιατί ποτέ δεν θα 

έρθουν να σας φέρουν αυτό που δεν ξέρετε να χρησιμοποιείτε. 

47 Καθίστε στο τραπέζι μου με την πνευματική επιθυμία να μαθαίνετε πάντα από τα πολλά που σας 

αποκαλύπτει ο Δάσκαλός σας. 

48 Αυτά τα τελευταία χρόνια της εκδήλωσής μου θα μείνουν ανεξίτηλα σε όλους εκείνους που θα 

εκτιμήσουν αυτό που έχει εισρεύσει μέσα τους μέσω του Πνεύματός μου. 

49 Οι μαθητές μου θα μιλούν ακούραστα για όλα όσα τους αποκάλυψε και τους έκανε γνωστά ο 

Δάσκαλος. 

50 Για εκείνους που ζουν σε μια καθημερινή ρουτίνα και η μια μέρα είναι σαν την άλλη και το ένα 

μάθημα σαν το άλλο, οι δόξες που έχω φυλάξει για τις τελευταίες μέρες της εκδήλωσής μου θα περάσουν 

απαρατήρητες. Ούτε θα αντιληφθούν την αλλαγή που πρέπει να λάβει χώρα από τη στιγμή που τελειώνει 

ο Λόγος Μου. Γιατί ποτέ δεν είχαν την επιθυμία να ανέβουν, ούτε αγάπησαν την εξέλιξη που είναι 

πρόοδος και τελείωση για την ψυχή. 

51 Πρέπει να μιλήσω έτσι ώστε να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμη. Διότι δεν θέλω το ένα μέρος 

αυτού του λαού να επιτύχει τη σωτηρία, ενώ το άλλο να χαθεί. Η επιθυμία μου είναι να ανέλθετε όλοι στο 

φως. 

52 Ο καθένας θα είναι ένα ανοιχτό βιβλίο για τους συνανθρώπους του, και στις σελίδες του θα 

αντικατοπτρίζεται ό,τι ο καθένας κουβαλάει στην ψυχή του. Οι σελίδες αυτού του βιβλίου θα είναι τα 

έργα σας, και αν υπάρχει πνευματικότητα, αγάπη και σοφία στην ύπαρξή σας, ο κόσμος θα σας 

αναγνωρίσει ως πρωτεργάτες μιας νέας εποχής, ως προάγγελους μιας εποχής φωτός και πνευματικής 

ανάπτυξης. 

Αν, από την άλλη πλευρά, λατρεύετε τον Θεό μόνο από την παράδοση και εξωτερικά, θα υπάρχει μόνο 

φανατισμός, άγνοια, σύγχυση και σκοτάδι στο βιβλίο σας. Γι' αυτούς τους τελευταίους θα ήταν πολύ 

καλύτερο να μη μιλήσω για το έργο μου, όσο το φως δεν έχει ακόμη ανατείλει στο μυαλό τους. Διότι ο 

σπόρος τους, αντί να είναι ευεργετικός, θα είναι ολέθριος για το έργο των άλλων, ακόμη και αν έχουν 

καλές προθέσεις. 

53 Τι κάνατε με τα λόγια μου, ω λαέ, ώστε να αισθάνομαι υποχρεωμένος να σας μιλήσω με αυτόν τον 

τρόπο αυτή τη στιγμή που η διακήρυξή μου πρόκειται να τελειώσει; 

54 Κοιμηθήκατε, άνθρωποι, επειδή νομίζατε ότι αυτή η διακήρυξη θα διαρκούσε για πάντα και ότι 

δεν θα είχε άλλο σκοπό από το να σας ευχαριστήσει μέσω του Λόγου μου και να θεραπεύσει κάθε 

πάσχοντα που θα ερχόταν σε σας. Σήμερα, η πραγματικότητα σας ξύπνησε: το 1950 - το έτος που 

ανακοινώθηκε χιλιάδες φορές ως το τελευταίο της διακήρυξής μου - είναι κοντά. 

55 Λίγοι, πολύ λίγοι, είναι εκείνοι που "αγρυπνούν" εν αναμονή του έτους 1950 και προετοιμάζονται 

για τη δοκιμασία που θα είναι το τέλος αυτής της περιόδου γι' αυτούς. 

56 Αυτή η χρονιά δεν θα είναι σημαντική μόνο για αυτόν τον λαό - όχι. Αν για εσάς είναι το κλείσιμο 

μιας περιόδου και η γέννηση μιας άλλης, για τις εκκλησίες θα είναι ένα έτος κρίσης και ενδοσκόπησης. 

Για την επιστήμη και για όλη την ανθρωπότητα στο σύνολό της, θα είναι μια περίοδος δοκιμασίας. 

57 Όταν αυτό το έργο εξαπλωθεί και οι άνθρωποι μάθουν ότι το 1950 εκφώνησα το Λόγο Μου για 

τελευταία φορά μέσα από το ανθρώπινο όργανο της κατανόησης, θα καταλάβουν ότι όλα όσα 

εκδηλώθηκαν στη ζωή σας εκείνες τις ημέρες ήταν κλήσεις του Αγίου Πνεύματος και σπίθες του φωτός 

Του. Ακόμα και οι θεολόγοι θα προβληματιστούν τότε. 
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58 Προσέξτε και προσευχηθείτε, πλήθη. Διότι, αν και η ώρα κατά την οποία σας μιλάω για τελευταία 

φορά είναι ήδη πολύ κοντά, υπάρχει ακόμη χρόνος για να κατανοήσετε τι συμβαίνει τώρα και τι πρέπει να 

κάνετε στο μέλλον μέσω ειλικρινούς ενδοσκόπησης. 

59 Αυτή είναι μια οδηγία για να σας προετοιμάσω - άλλη μια που σας δίνω - ώστε να μην αποτύχετε 

στο έργο της ημέρας που πρέπει να αντιμετωπίσετε. 

60 Να είστε ευλογημένοι, λαέ μου. Έρχεστε επιθυμώντας τον Λόγο μου, ο οποίος είναι παρηγοριά 

και τροφή για την ψυχή σας. Έχετε μάθει να αντλείτε από αυτό την ουσία, το νόημα και να αναγνωρίζετε 

τη Θέλησή μου. 

61 Αυτός ο Λόγος, που ξύπνησε τις ψυχές σας που κοιμόντουσαν για τόσο καιρό, είναι η χαρά σας 

σήμερα και γέμισε τις καρδιές σας με ειρήνη και αγάπη. Έχει τυλίξει αυτούς που έτρεμαν από το κρύο και 

έχει γεμίσει με ελπίδα αυτούς που λαχταρούν το φως. Είναι η αποκάλυψη που έχω φυλάξει στο 

θησαυροφυλάκιό μου για τον λαό του Ισραήλ και για όλη την ανθρωπότητα. 

62 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σας μίλησα με τον ίδιο τρόπο που μιλάω στους αγγέλους 

στο υπερπέραν. Δεν έκανα καμία διάκριση με την ψυχή σας επειδή ζει στη γήινη κοιλάδα στην οποία σας 

έστειλα. Είστε όλοι εξίσου αγαπημένοι από Μένα. Βρίσκεστε σε διαδικασία εξέλιξης, μετακίνησης προς 

Εμένα. Γιατί στο τέλος του δρόμου σας περιμένω, και η θεία μήτρα μου απαιτεί την παρουσία σας. 

Μάθετε το δρόμο για να φτάσετε στο Σπίτι του Πατέρα, στην Καρδιά του Πατέρα, στο Πνεύμα του Θεού 

σας. 

63 Σας έκανα γνωστό τον εαυτό Μου επειδή πάντα πιστεύατε στον ζωντανό Θεό, τον μοναδικό σας 

Θεό, ο οποίος δεν σιωπά ποτέ, δεν κρύβεται, αλλά πάντα καθοδηγεί, συμβουλεύει και εμπνέει. Αυτή η 

πίστη σας τρέφει και σας σώζει. 

Αν τρία από τα παιδιά Μου Με αναζητούσαν με αυτόν τον τρόπο εν μέσω της ανθρωπότητας, θα 

ξεχείλιζα ήδη τις ευεργεσίες Μου μέσω της μεσολάβησής τους. Αλλά βλέπω ότι μεγάλα πλήθη Με ακούνε 

και πιστεύουν σε Μένα. 

Ο λαός του Ισραήλ θα ολοκληρωθεί σύντομα - οι 144.000 που έχω επισημάνει θα βρίσκονται στους 

πρόποδες του βουνού, στη λαμπρή "κοιλάδα", στην εκλεκτή πόλη. Τότε η χαρά μου θα είναι μεγάλη. 

64 Όταν προετοιμαστείτε, θα σας δώσω όλη τη γνώση που χρειάζεται η ανθρωπότητα. Σας δίνω 

μεγάλη εξουσία να μιλάτε για τον ερχομό Μου στην Τρίτη Εποχή. 

65 Ο Λόγος Μου σε έκανε να σκεφτείς πολλά. Ξεκινήσατε μια μεγάλη μελέτη και ανακαλύψατε ότι η 

διδασκαλία Μου είναι άπειρη, ότι ο ορίζοντας που παρουσιάζει διευρύνεται κάθε μέρα και ότι δεν είστε 

σε θέση να την κατανοήσετε σε όλη της την αλήθεια. 

Σήμερα λαμβάνετε τη μία διδασκαλία μετά την άλλη και μπορείτε να ξεχάσετε τον λόγο μου. Αλλά θα 

έρθει η ώρα που θα θυμάστε κάθε μία από αυτές τις διδασκαλίες την κατάλληλη στιγμή, και τότε η 

δύναμη της πειθούς σας θα είναι μεγάλη. 

66 Στην Πρώτη Εποχή επέλεξα αυτόν που έπρεπε να Με εκπροσωπήσει στη γη: τον Μωυσή, και 

μέσω αυτού αποκάλυψα τη σοφία Μου, τη δύναμή Μου και τη σοβαρότητά Μου. Με καταλάβατε όσο 

σας επέτρεπε η μικρή ανάπτυξη της ψυχής σας.Μίλησα μέσω του στόματος των πατριαρχών και των 

προφητών, και ο λόγος Μου διείσδυσε στις καρδιές. Ο λαός έλαβε τις εμπνεύσεις μου και τις εντολές μου. 

Σας έκανα να διασχίσετε την έρημο για να σας δώσω ένα μεγάλο μάθημα, και αναπτύξατε τις ψυχές σας 

και βιώσατε την πίστη και την εμπιστοσύνη σε Μένα. 

67 Μετά από μακρόχρονη περιπλάνηση, μετά από χρόνια υπομονής και εμπειρίας, εισήλθατε στα 

βασίλεια της Χαναάν και είδατε να πραγματοποιείται η υπόσχεση που το Πνεύμα μου επαναλάμβανε 

μέρα με τη μέρα. Βρήκατε την ευλογημένη και προετοιμασμένη γη. Ήταν μια όαση ειρήνης που σας 

έδωσα για να πιστέψετε και να πολλαπλασιαστείτε. Στη συνέχεια, όταν σας καθοδήγησαν οι 

απεσταλμένοι μου, πήγατε ανάμεσα στους ανθρώπους και μεταφέρατε τη μαρτυρία της διαθήκης που 

έκανε ο Θεός με την ανθρωπότητα. 

68 Έτσι σας ενθάρρυνα ανά πάσα στιγμή μέσω των υποσχέσεών Μου. Σε αυτή την Τρίτη Εποχή σας 

είπα: σας αναθέτω το έργο της ειρήνης μεταξύ της ανθρωπότητας. Θα το πετύχω μέσω εσένα μόλις είσαι 

έτοιμος. Αλλά όχι μόνο η σημερινή γενιά θα συμμετέχει σε αυτό, αλλά και τα παιδιά σας και οι απόγονοί 

τους θα συνεχίσουν το έργο της ειρήνης. Δείχνω στους ανθρώπους μια μακρά διαδρομή για την επίτευξη 

αυτής της αποστολής. 
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69 Σκεφτείτε τις αποστολές που έχω δώσει στον λαό στο σύνολό του. Οι αντιξοότητες που θα 

αντιμετωπίσετε στην πορεία σας είναι μεγάλες, και γι' αυτό πρέπει να είστε δυνατοί και ισχυροί για να 

φτάσετε στο στόχο του πεπρωμένου σας. Πρέπει να ζείτε σε κοινωνία με τον Πατέρα, σε τέλεια προσευχή, 

και να τηρείτε τους νόμους Μου χωρίς ποτέ να πέφτετε σε φανατισμό ή μυστικισμό, γιατί θα Με αγαπάτε 

μόνο στον ναό της καρδιάς σας. 

70 Το χάρισμα του εσωτερικού λόγου θα είναι σε όλους, και έτσι θα εξηγήσετε εύκολα το έργο μου. 

Θα παρηγορήσεις τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους δώσεις το ψωμί που χρειάζονται. Θα 

θεραπεύσεις τις ασθένειες της ψυχής και του σώματος. 

Ο άνθρωπος υποφέρει αυτή τη στιγμή επειδή έχει απομακρυνθεί από την εκπλήρωση των θεϊκών, 

ηθικών και φυσικών νόμων και αναζητά βοήθεια στον κορμό αυτού του κόσμου. Δεν γνωρίζει ότι η 

προέλευση της ασθένειάς του βρίσκεται στην ψυχή του. Δεν θέλησε να επιστρέψει στην αρχική αρχή των 

νόμων, της τάξης, της πνευματικής εκπλήρωσης του καθήκοντος και δεν επέστρεψε στην πηγή από την 

οποία προέρχεται κάθε καλό. 

Όσο δεν στρέφει ταπεινά το βλέμμα του προς Εμένα και οι ευαίσθητες χορδές της καρδιάς του 

παραμένουν σκληρές και η πίστη δεν είναι ο οδηγός του, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πέφτουν θύματα 

πλάνης, θα συνεχίσουν να αρρωσταίνουν και να χάνονται. Εσάς, όμως, λαέ του Ισραήλ, σας αφήνω 

γεμάτους θάρρος, ειρήνη και θεραπευτική δύναμη, ώστε να μπορείτε να τα προσφέρετε στους 

συνανθρώπους σας στο όνομά Μου. 

71 Κάντε μια παύση για λίγο για να αναλογιστείτε την ξέφρενη πορεία αυτού του κόσμου προς την 

άβυσσο. Τι επιδιώκει η ανθρωπότητα; Τι βλέπω στις φιλοδοξίες τους; Μόνο πόνος, απελπισία και 

θάνατος. Η φωνή της συνείδησης έχει σιωπήσει και το λυχνάρι της έχει σβήσει. Βιώνει τη μεγάλη ημέρα 

της εξιλέωσής της και ο πόνος της είναι μεγάλος. 

72 Σταματήστε την, άνθρωποι, πριν πέσει ακόμα πιο χαμηλά! Πολεμήστε με την προσευχή και τις 

σκέψεις σας. Διδάξτε με το παράδειγμά σας, και όταν σας βαραίνουν οι δοκιμασίες, δώστε δείγματα της 

πίστης και της ελπίδας σας, ανακαλύπτοντας σε αυτές μόνο μια ευκαιρία για να καθαρίσετε τις ψυχές σας. 

Να είστε απλοί σε όλες τις πράξεις σας, ώστε να μπορούν να σας καταλάβουν οι συνάνθρωποί σας, 

μην κάνετε τη ζωή σας περίπλοκη. Να είστε ευγενικοί όπως ο Ιησούς και απλοί όπως τα παιδιά και οι 

γέροντες, γιατί αυτές οι αρετές είναι σημάδι πνευματικότητας. 

73 Να είστε επίσης σαν τον αγρότη που χαίρεται με τον σπόρο του, που ζει σε ένωση με τον Θεό του. 

Ο αγρότης προσεύχεται όταν το φως μιας νέας ημέρας λάμπει, όταν θα ολοκληρώσει το έργο μιας νέας 

ημέρας- και το μεσημέρι και το βράδυ, όταν ο ήλιος δύει, σηκώνει ξανά την ψυχή του για να ευχαριστήσει 

για όλα όσα του έχει χαρίσει ο Κύριος. Γι' αυτόν, ό,τι λαμβάνει είναι ένδοξο και τέλειο. Ο ήλιος, το νερό, 

όλα τα στοιχεία του μιλούν για τον Θεό του, και μέσα σε αυτά Τον αγαπά, Τον αναζητά και βλέπει την 

παρουσία Του. Να είστε κι εσείς ομοίως, εργάτες στο πνευματικό πεδίο. 

74 Δεν σας έδωσα υλικά καλλιεργήσιμα εδάφη για να τα καλλιεργήσετε αυτή την εποχή. Τα χέρια 

σας δεν είναι σε θέση να χαράξουν αυλάκια για να σπείρουν υλικό σπόρο σε αυτά. Αλλά σας έχω καλέσει 

σπορείς του Λόγου Μου στις καρδιές. Το καθημερινό σας έργο είναι πνευματικό, σας έχω δώσει όλα τα 

απαραίτητα για το έργο σας - το φως, την αγάπη, τον λόγο. Έτσι έχω δει κάποια από τα παιδιά Μου να 

χαίρονται με τη δική τους σπορά. 

75 Τα οφέλη μου δεν πέρασαν απαρατήρητα. Πάντα ήλπιζαν σε αυτά από Μένα, και σε στιγμές 

δοκιμασίας έλεγαν: "Ο Κύριος με δοκιμάζει για να δει την πίστη μου". Δεν έχετε αποκαλέσει τον πόνο 

"εχθρό" και δεν έχετε κουραστεί από τις αμέτρητες δοκιμασίες που σας έχω στείλει. 

76 Αγαπημένοι άνθρωποι, ξέρετε ότι ζείτε μέσα Μου και κατευθύνω όλες τις πράξεις σας, ότι το 

έλεός Μου σας ανυψώνει τη στιγμή που η δοκιμασία αφήνει στην καρδιά σας καρπούς ενδοσκόπησης και 

οχύρωσης. Έχετε γνωρίσει τον λόγο μου και τους νόμους μου, και ξέρετε ότι εκτός από την αγάπη μου και 

την καλοσύνη μου, υπάρχει επίσης η δικαιοσύνη μου και η αυστηρότητά μου. Όταν αμαρτάνετε, πρέπει 

να υποστείτε τις συνέπειες της παράβασής σας. 

77 Μιλάω καθημερινά στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά η ανθρωπότητα δεν ήθελε να καταλάβει τη 

γλώσσα Μου. Το Ισραήλ έχει μιλήσει σε Μένα, αλλά ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας ζει μακριά από 

Μένα. Η θρησκευτική τους πρακτική είναι ατελής, αλλά το φως Μου και η δικαιοσύνη Μου συγκινούν τις 

καρδιές σήμερα, και αρχίζουν να ξυπνούν και να θυμούνται ότι υπάρχει ένας Θεός πάνω από αυτούς που 

τους κοιτάζει πάντα με αγάπη. 
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Η ανθρωπότητα έχει πέσει στο χάος και οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να λύσουν τα προβλήματά 

τους. Οι νόμοι τους στράφηκαν εναντίον τους, επειδή αυτοί οι νόμοι βασίζονταν στις ατελείς επιστήμες 

και στον υλισμό, τον οποίο θα καταστρέψω. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εποχή φωτός θα λάμψει 

για το ανθρώπινο πνεύμα. Οι άνθρωποι θα Με υπακούουν και θα σέβονται το θέλημά Μου. Στέλνω τους 

φύλακες αγγέλους να καθοδηγήσουν τα βήματά τους προς Εμένα. 

78 Επέτρεψα στον κόσμο των πνευμάτων να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους για μικρό χρονικό 

διάστημα. Το πνεύμα τους, το οποίο είναι τόσο περιορισμένο όσο και το δικό σας, έχει εκδηλωθεί γεμάτο 

αγνότητα και ανύψωση. Έχουν κατέβει για να σας βοηθήσουν στον μεγάλο αγώνα της Τρίτης Εποχής, και 

τους έχετε αντιληφθεί καθαρά. Η ευεργετική τους επιρροή έχει μεταστρέψει πολλές καρδιές και το 

παράδειγμά τους είναι αληθινό. 

79 Ευλογώ τους πνευματικούς εργάτες - τους εργάτες που ξεδίπλωσαν το χάρισμά τους και 

επέτρεψαν σε αυτά τα πνευματικά όντα να γίνουν γνωστά. Γιατί και το ένα και το άλλο έχουν αξία στα 

μάτια μου. 

Θα σας γίνουν γνωστοί μέχρι το 1950. Μετά από αυτό θα σας συμπαρασταθούν για πάντα, γιατί αυτή 

είναι η δύσκολη αποστολή τους. 

Ο άνθρωπος χρειάζεται έναν πνευματικό οδηγό. Ο θείος οδηγός είναι πάνω από όλα τα πνεύματα και 

είμαι Εγώ. Αλλά στη γη έχω αναθέσει σε όλους τους ανθρώπους έναν άγγελο. Πόσα υπέφεραν για χάρη 

σας! Πόσες φορές έχουν επίσης κλάψει όταν αναλογίστηκαν τη σκληρότητα της ανθρώπινης καρδιάς! 

Αλλά Με αγαπούν και εκπληρώνουν υπομονετικά το έργο τους. 

80 Τώρα είναι η αρχή της εποχής του Αγίου Πνεύματος, όταν τα πνευματικά όντα που κατοικούν σε 

άλλες "κοιλάδες" γίνονται γνωστά σε σας - όταν όλα τα όρια καταρρίπτονται, και όταν μπορείτε κι εσείς 

να ανυψωθείτε προς Εμένα, και όταν έρχομαι σε σας και γίνομαι γνωστός μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας κατανόησης και σας μιλάω στη δική σας γλώσσα. 

81 Μετά το 1950, δεν θα σας μιλάω πια σε αυτή τη γλώσσα, θα σας μιλάω σε μια ανώτερη, 

ευγενέστερη μορφή έκφρασης, την οποία σταδιακά θα γνωρίσετε - σε αυτή τη "γλώσσα" στην οποία οι 

υλικές λέξεις δεν είναι πλέον απαραίτητες. Εσείς είστε οι πνευματιστές άνθρωποι που έχουν λάβει τις 

οδηγίες Μου αυτή την εποχή. Επομένως, απαιτώ πνευματοποίηση από εσάς, ώστε η ψυχή σας να μπορεί 

να αποκαλυφθεί και να μην βιώνει καμία διαταραχή στην πορεία της ανάπτυξής της, ούτε στην προσευχή 

της, ούτε στις πνευματικές της πράξεις, αλλά να είναι ελεύθερη στην πορεία της και να μπορεί να έρθει σε 

Μένα. 

Σας έχω μιλήσει πολύ για τον πνευματικό διάλογο, σας έχω πει ότι θα μάθετε να τον χρησιμοποιείτε με 

ανώτερο τρόπο, και θα ενδώσετε σε αυτή την επιθυμία. 

82 Σας αφήνω προετοιμασμένους ως το φως των εθνών. Προετοιμαστείτε, γιατί ο Λόγος Μου αυτή 

τη φορά θα είναι η Διαθήκη, το καλύτερο βιβλίο που υπάρχει - ακόμη περισσότερο από ό,τι στα χέρια 

σας, στις καρδιές σας, επειδή σας έχω αποκαλύψει την τέλεια γνώση. 

83 Ακριβώς όπως έδωσα τη ζωή Μου για σας στη Δεύτερη Εποχή και το σώμα Μου θυσιάστηκε σαν 

αρνί, έτσι θα προσφέρω τον εαυτό Μου ως φως για κάθε ψυχή στην Τρίτη Εποχή. Μακάριος είναι ο 

μαθητής που προετοιμάζεται και Με καταλαβαίνει, γιατί η καρδιά του θα είναι αιώνιο σπίτι για Μένα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 292  
1 Λάβετε άλλη μια σελίδα από το Βιβλίο της Σοφίας. Σας αναθέτω να μεταδώσετε αυτό το μήνυμα 

στις επόμενες γενιές, οι οποίες, λόγω της μεγαλύτερης πνευματικής τους ανάπτυξης, θα μπορέσουν να 

βυθιστούν ακόμη περισσότερο στο Έργο μου. Αυτές οι γενιές θα φέρουν μαζί τους τον σπόρο της 

πνευματοποίησης και το καθήκον τους θα είναι να οικοδομήσουν έναν παράδεισο ειρήνης στις καρδιές 

των ανθρώπων. 

2 Στους σημερινούς έχω δώσει σπουδαίες διδασκαλίες, αλλά για τους ανθρώπους του αύριο, τους 

μελλοντικούς μαθητές μου, έχω επιφυλάξει ακόμη μεγαλύτερες αποκαλύψεις, επειδή τότε θα είναι έτοιμοι 

να τις δεχτούν. 

3 Με έχετε συχνά ρωτήσει τι υπάρχει πέρα από αυτόν τον κόσμο και αν αυτά τα αστέρια που 

περιφέρονται στο διάστημα είναι κόσμοι σαν τον δικό σας. Η απάντησή μου στην περιέργειά σας δεν 

έλυσε εντελώς το πέπλο του μυστηρίου, γιατί βλέπω ότι δεν έχετε ακόμη την απαραίτητη ανάπτυξη για να 

καταλάβετε, ούτε την πνευματικότητα που είναι απολύτως απαραίτητη για να εναρμονιστείτε με άλλους 

κόσμους. Δεν έχετε ακόμη αναγνωρίσει και κατανοήσει τις διδασκαλίες που σας προσφέρει ο πλανήτης 

στον οποίο ζείτε, και ήδη θέλετε να αναζητήσετε άλλους κόσμους. Δεν καταφέρατε να γίνετε αδελφοί 

μεταξύ σας, οι κάτοικοι του ίδιου κόσμου, και θέλετε να ανακαλύψετε την ύπαρξη όντων σε άλλους 

κόσμους. Προς το παρόν, αρκεί να θυμάστε ότι σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "Στον οίκο του Πατέρα 

υπάρχουν πολλές κατοικίες", και ότι τώρα, επιβεβαιώνοντας αυτά τα λόγια, σας λέω ότι δεν είστε οι μόνοι 

κάτοικοι του σύμπαντος και ότι ο πλανήτης σας δεν είναι ο μόνος κατοικημένος. 

4 Θα δοθεί στις αυριανές γενιές να δουν να ανοίγουν οι πύλες που τις φέρνουν πιο κοντά σε άλλους 

κόσμους, και θα θαυμάζουν δικαίως τον Πατέρα. 

5 Η καλοσύνη και η αγάπη, από τις οποίες ανθίζουν η φιλανθρωπία και η ειρήνη, θα είναι τα κλειδιά 

που θα ανοίξουν τις πόρτες του Μυστηρίου, με τα οποία οι άνθρωποι θα κάνουν ένα βήμα προς την 

παγκόσμια αρμονία. 

6 Η καλοσύνη και η αγάπη που εφαρμόζονται στη ζωή σας, στην πνευματική σας λατρεία, στην 

επιστήμη σας και στην εργασία σας θα φέρουν τον άνθρωπο στην αληθινή σοφία. 

7 Σήμερα εξακολουθείτε να είστε απομονωμένοι, περιορισμένοι, ανάπηροι, επειδή το προσωπικό 

σας συμφέρον σας έχει κάνει να ζείτε μόνο για τον "κόσμο" χωρίς να αγωνίζεστε για την ελευθερία και 

την ανύψωση της ψυχής. 

8 Τι θα γινόταν με εσάς, τους ματαιόδοξους ανθρώπους - όντα που έγιναν μικρά από τον υλισμό σας 

- αν σας επιτρεπόταν να πάτε σε άλλους κόσμους πριν απελευθερωθείτε από τα ανθρώπινα ελαττώματά 

σας; Ποιος θα ήταν ο σπόρος που θα σπέρνατε; Διχόνοια, άκρατη φιλοδοξία, ματαιοδοξία. 

9 Αληθινά σας λέω, για να αποκτήσει ο άνθρωπος αυτή τη γνώση για την οποία λαχταράει κάθε 

άνθρωπος και αυτή την αποκάλυψη που απελευθερώνει το μυαλό του από τα ερωτήματα που τον 

βασανίζουν και προκαλούν την περιέργειά του, θα πρέπει να εξαγνιστεί σε μεγάλο βαθμό και να 

παρακολουθεί και να προσεύχεται. 

10 Δεν θα είναι μόνο η επιστήμη που θα του αποκαλύψει τα μυστικά μου- είναι απαραίτητο αυτή η 

επιθυμία για γνώση να εμπνέεται από πνευματική αγάπη. 

11 Όταν η ζωή των ανθρώπων αντανακλά την πνευματικότητα - σας λέω, δεν θα χρειάζεται καν να 

προσπαθήσουν να εξερευνήσουν πέρα από τον κόσμο τους, γιατί την ίδια στιγμή θα τους επισκέπτονται 

εκείνοι που κατοικούν σε υψηλότερα σπίτια. 

12 Αφήνω αυτό το σύντομο μήνυμα, το περιεχόμενο του οποίου θέλει μόνο να σας πει: "Να 

προσέχετε και να προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό". 

13 Προς το παρόν θα συνεχίσετε να κάνετε ερωτήσεις στον εαυτό σας και να απαντάτε στον εαυτό 

σας. Είναι απαραίτητο οι δυνάμεις της ψυχής να γίνουν γνωστές και να ξεδιπλωθούν σε όλους, 

προκειμένου να αναγνωρίσετε και να κατανοήσετε τι έχει προορίσει ο Θεός για εσάς. Εξακολουθώ να 

βλέπω πολύ μεγάλη αμηχανία στο να κάνετε αυτό που είναι καλό, να προσεύχεστε, να λατρεύετε τον 

Πατέρα σας, επειδή δεν επιτρέπετε στην ψυχή σας να εκφραστεί ούτε να εργαστεί και την εμποδίζετε να 

ξεδιπλωθεί. 

14 Έχετε αληθινούς θησαυρούς μέσα σας, ικανότητες και ταλέντα που ούτε καν υποψιάζεστε, και ως 

αποτέλεσμα της άγνοιάς σας χύνετε δάκρυα σαν άποροι άνθρωποι. Τι γνωρίζετε για τη δύναμη της 
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προσευχής και τη δύναμη της σκέψης; Τι γνωρίζετε για το βαθύ νόημα του διαλόγου του πνεύματος με το 

πνεύμα; Τίποτα, υλιστική και γήινη ανθρωπότητα! 

15 Πρώτα ανυψώστε την ψυχή ξεδιπλώνοντας τα χαρίσματά της, και μόνο μετά επιδιώξτε τη γνώση 

αυτού που υπάρχει πέρα από τον κόσμο και το μυαλό σας. 

16 Το ανθρώπινο μυαλό είναι μικρό, είναι περιορισμένο. Γιατί της αναθέτετε αυτό που μόνο η ψυχή 

του πνεύματος μπορεί να ανακαλύψει και να κατανοήσει; 

17 Αχ, εσείς τα ανόητα παιδιά αυτής της γης, που δεν Με θέλατε ως Δάσκαλο, ούτε Με πιστέψατε, 

παρόλο που πολλοί από εσάς λέτε ότι Με αγαπάτε! Τώρα θα καταλάβετε επιτέλους την αλήθεια του 

Λόγου Μου όταν ομολογήσετε ότι Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. 

18 Μαθητές, η ζωή σας περνάει σαν ένα μάθημα άπειρης σοφίας, η ψυχή σας αυξάνει τη γνώση και 

κατά συνέπεια φτάνετε σε μεγαλύτερη ανύψωση. 

19 Να είστε κριτές των πράξεών σας, γιατί η φωνή της συνείδησης θα σας λέει πάντα την αλήθεια. 

Θα σας κάνει να καταλάβετε αν πηγαίνετε πολύ αργά, αν πηγαίνετε πολύ γρήγορα ή αν στέκεστε 

ακίνητοι. 

20 Αυτός που προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του και να κρίνει τον εαυτό του πρέπει να είναι 

ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους άλλους. Σε όλες τις πράξεις του θα ακούει τη "φωνή" της 

συνείδησής του και τα βήματά του στο μονοπάτι της ζωής θα είναι σίγουρα. 

21 Όταν η πνευματική ψυχή αρχίζει να θριαμβεύει επί του σώματος, βιώνει μια πολύ μεγάλη 

ικανοποίηση και πλήρη εμπιστοσύνη στον εαυτό της. 

22 Όμως ο Δάσκαλος σας λέει ότι, όσο καλή εικόνα και αν έχετε για τη μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία 

των έργων σας, μόνο ο Πατέρας, ο οποίος είναι ο ανώτατος κριτής, μπορεί να λάβει την απόφαση σε αυτή 

την τελική κρίση. 

23 Μη νομίζετε - επειδή τη στιγμή που κάνετε ένα καλό έργο δεν γνωρίζετε την αξία του - ότι δεν θα 

μάθετε ποτέ το καλό που κάνατε. Σας λέω ότι κανένα από τα έργα σας δεν θα μείνει χωρίς ανταμοιβή. 

24 Μόλις βρεθείτε στο Πνευματικό Βασίλειο, θα συνειδητοποιήσετε πόσο συχνά ένα μικρό έργο, 

φαινομενικά ασήμαντο, ήταν η αρχή μιας αλυσίδας καλών πράξεων - μιας αλυσίδας που οι άλλοι την 

έκαναν όλο και μεγαλύτερη, αλλά που θα γεμίζει για πάντα με ικανοποίηση αυτόν που την ξεκίνησε. 

25 Πρέπει να τα ξέρετε όλα αυτά - εσείς που σπέρνετε στις καρδιές το Λόγο που σας έφερα αυτή την 

εποχή. Διότι συχνά θα μιλάτε στους συνανθρώπους σας χωρίς να βιώνετε την επίδραση που είχαν τα 

λόγια σας - χωρίς να ξέρετε αν έφεραν καρπούς ή όχι, χωρίς να ξέρετε αν στις καρδιές αυτών των 

ανθρώπων ο σπόρος πέθανε ή αν ήξεραν πώς να τον διατηρήσουν και να τον διαδώσουν. Όλα αυτά θα τα 

ζήσετε μέχρι να φτάσετε στο τέλος του δρόμου. 

Εν τω μεταξύ, εργαστείτε, πολλαπλασιάστε τα καλά σας έργα ανάμεσα στους συνανθρώπους σας, 

προετοιμάστε τους αγρούς, ώστε ο σπόρος που σας εμπιστεύτηκα να αναπαραχθεί στα έργα τους. 

26 Μακριά είναι το μονοπάτι μέσω του οποίου θα φθάσετε στην πληρότητα του φωτός. Κανένα ον 

δεν έχει μακρύτερο δρόμο από αυτόν της ψυχής, στον οποίο ο Πατέρας, ο Θείος Γλύπτης, που 

διαμορφώνει και λειαίνει την ψυχή σας, της δίνει την τέλεια μορφή. 

27 Σας μιλάω εκτενώς, ώστε να μην λείψει από το ταξιδιωτικό σας πακέτο το σιτάρι που πρέπει να 

σπείρετε για την εκπλήρωση της αποστολής σας. 

28 Ο λαός του Θεού θα εμφανιστεί για άλλη μια φορά ανάμεσα στην ανθρωπότητα - όχι ένας λαός 

προσωποποιημένος σε μια φυλή, αλλά ένας μεγάλος αριθμός, μια λεγεώνα μαθητών Μου, στους οποίους 

δεν είναι καθοριστικό το αίμα, η φυλή ή η γλώσσα, αλλά το Πνεύμα. 

29 Αυτός ο λαός δεν θα περιοριστεί στη διδασκαλία της διδασκαλίας μου μέσω γραπτών κειμένων. 

Για να έχουν ζωή τα λόγια, πρέπει να τα ζούμε. Αυτός ο λαός δεν θα είναι μόνο διανομέας γραπτών και 

βιβλίων, αλλά και παραδειγμάτων και πράξεων. 

30 Σήμερα σας απελευθερώνω από κάθε τι περιττό, από κάθε τι ακάθαρτο και λανθασμένο, για να 

σας εισαγάγω σε μια απλή και καθαρή ζωή, πάνω από την οποία η ψυχή σας μπορεί να πετάξει, και την 

οποία μαρτυρεί με τα έργα της. 

31 Όταν έρθει η ώρα, θα παρουσιάσω τον λαό Μου στην ανθρωπότητα, και ούτε ο Δάσκαλος θα 

ντραπεί για τους μαθητές Του, ούτε οι μαθητές θα αρνηθούν τον Δάσκαλό τους. Ο χρόνος αυτός θα 

συμπέσει με τον πόλεμο των κοσμοθεωριών, από τον οποίο, σαν μια ανάσα ειρήνης, σαν μια ακτίνα 

φωτός, θα αναδυθεί ο πνευματισμός. 
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32 Ήδη η δικαιοσύνη του Πατέρα αναζητά τη γήινη δύναμη των ανθρώπων, τους συσσωρευμένους 

θησαυρούς τους, για να τους κάνει να καταλάβουν ότι ο Λόγος μου δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ την 

κυριαρχία και τα υλικά πλούτη για να κυβερνήσει ή να εξαπλωθεί. 

33 Από όλη αυτή την ηθική και υλική δομή της ανθρωπότητας, "ούτε μια πέτρα δεν θα μείνει πάνω 

στην άλλη". Γιατί για να εμφανιστεί ο "νέος άνθρωπος" σε αυτή τη γη, είναι αναπόφευκτο να σβηστεί 

κάθε κηλίδα, να αφαιρεθεί κάθε αμαρτία και να μείνει μόνο ό,τι περιέχει καλό σπόρο. 

34 Η ακτινοβολία της παρουσίας μου και της δικαιοσύνης μου θα φανεί σε ολόκληρο τον κόσμο, και 

στο φως αυτού του φωτός τα είδωλα θα πέσουν, οι συνήθεις παραδόσεις θα ξεχαστούν και οι άγονες 

τελετές θα εγκαταλειφθούν. 

35 Ένα "νέο τραγούδι" θα ξεπηδήσει από την ψυχή όλων εκείνων που δεν μπόρεσαν να Με δουν και 

όμως Με είδαν στο τέλος επειδή Με αναζήτησαν παρά τις ατέλειές τους- και ξέρετε ότι όποιος Με 

αναζητά, πάντα Με βρίσκει. 

36 Όσο για εκείνους που Με αρνήθηκαν, που Με απέφυγαν, που έκρυψαν το όνομά Μου, που δεν 

θέλουν να αναγνωρίσουν την παρουσία Μου, αυτοί είναι εκείνοι που θα ανταμειφθούν με την αμοιβή 

τους. 

Ο τρόπος είναι να τους δώσουμε εκείνες τις δοκιμασίες που ανοίγουν τα μάτια τους και τους αφήνουν να 

δουν την αλήθεια. 

37 Τι σημασία έχει ότι κάποιοι Με αγαπούν κάτω από ατελείς φαντασιώσεις και άλλοι Με αρνούνται, 

αφού γνωρίζω ότι όλοι έχουν ανάγκη! 

38 Η μεγάλη μάχη είναι κοντά, έχετε όλα τα όπλα σας έτοιμα. Όλοι θα έχετε το ρόλο σας σε αυτή τη 

μάχη, όλοι θα κάνετε το καθήκον σας: άρχοντες, κληρικοί, επιστήμονες, πλούσιοι, πλούσιοι και φτωχοί - 

όλοι. 

39 Τι απέμεινε από τον ναό του Σολομώντα όταν ήρθε η ώρα της κρίσης; Μόνο η γνώση του νόμου 

που ήταν γραμμένη στις συνειδήσεις. Τελετές, παραδόσεις, θυσίες και προσφορές - όλα εξαφανίστηκαν. 

Τα Άγια των Αγίων και το θυσιαστήριο καταστράφηκαν, αλλά ο νόμος και τα λόγια των προφητών 

παρέμειναν. Γιατί ήταν αυτοί που προετοίμασαν την ανθρωπότητα για μια νέα εποχή και έπρεπε να 

καθαρίσουν τα χωράφια για να βλαστήσει ο νέος σπόρος. 

40 Η Ιερουσαλήμ που ο ισραηλιτικός λαός θεωρούσε άτρωτη καταστράφηκε, όπως και ο ναός που 

ήταν το καμάρι του. Αυτό συνέβη επειδή ήρθα να βασιλεύσω ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά επειδή η 

Βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, ήταν απαραίτητο να καταστραφεί ο υλικός ναός για να 

χτιστεί το πνευματικό ιερό στην καρδιά του ανθρώπου. 

41 Τώρα καταλάβετε γιατί οι απόστολοί μου εκείνης της εποχής δεν έχτισαν τίποτα σε υλικά 

πράγματα, αλλά έχτισαν ναούς πίστης, αρετής και αγάπης στις καρδιές, που εξέφραζαν τον λόγο, το 

πνεύμα, το έργο, την αλήθεια. Ο χρυσός, το θυμίαμα, η λειτουργία δεν υπήρχαν μαζί τους. Όταν έβαζαν 

τα χέρια τους πάνω στους ασθενείς, οι άρρωστοι μύριζαν. Όταν μιλούσαν για τις διδασκαλίες του 

Χριστού, έχτιζαν ιερά στις ψυχές των πλήθους. Όταν μιλούσαν για τον σταυρό, αυτός παρέμενε σαν 

σημάδι φωτιάς στις ψυχές. 

42 "Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο", σας λέω ξανά. Ο ναός του Αγίου Πνεύματος δεν 

έχει υλικά θεμέλια, δεν έχει βωμούς στη γη. 

43 Όταν θα δείτε σε αυτή την εποχή την καταστροφή κάθε εξωτερικής λατρείας που δημιούργησε η 

ανθρωπότητα, θα δείτε πολλούς να αναρωτιούνται φοβισμένοι: "Γιατί επέτρεψε ο Θεός να συμβεί αυτό;" 

Θα θέσουν στον εαυτό τους το ίδιο ερώτημα που έκαναν οι Εβραίοι όταν έγινε η καταστροφή της πόλης 

τους. Και θα είναι ο λαός μου που θα απαντήσει, που θα διακηρύξει, που θα αποκαλύψει στους 

ανθρώπους ότι μια Νέα Εποχή έχει ανατείλει και ένας νέος σπόρος πρόκειται να εξαπλωθεί. 

44 Η γη θα είναι υγρή και έτοιμη να δεχτεί τον σπόρο των σπορέων μου, και εδώ είναι σκόπιμο να 

σκεφτείτε την ευθύνη αυτών των σπορέων. Θα ήταν σωστό γι' αυτόν τον λαό, αφού η ανθρωπότητα 

απαλλαγεί από τον φανατισμό και την ανούσια λατρεία, να έρθει με μια νέα ειδωλολατρία; Όχι, 

αγαπημένοι μαθητές και μαθήτριες. Επομένως, υπάρχουν μαθήματα και δοκιμασίες σε κάθε βήμα του 

ταξιδιού σας. 

45 Μεγάλη είναι η μοίρα σας! Ωστόσο, μην αφήνετε τους δυσοίωνους οιωνούς να σας κυριεύουν, 

αλλά γεμίστε με θάρρος και ελπίδα στη σκέψη ότι οι ημέρες πίκρας που πλησιάζουν είναι απαραίτητες για 
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την αφύπνιση και τον εξαγνισμό των ανθρώπων, χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσατε να ζήσετε τη 

νικηφόρα έλευση της εποχής της πνευματοποίησης. 

46 Μάθετε να ξεπερνάτε τις αντιξοότητες, μην αφήνετε την κατάθλιψη να κυριεύσει την καρδιά σας 

και φροντίστε την υγεία σας. Ενθαρρύνετε το πνεύμα των αδελφών σας μιλώντας για Μένα και 

δείχνοντάς τους τις διδασκαλίες Μου που πυροδοτούν την πίστη και την ελπίδα. 

47 Δείτε πόσο καταβεβλημένοι ζουν πολλοί άνθρωποι. Είναι όντα που έχουν επιτρέψει στον εαυτό 

τους να ηττηθεί στον αγώνα για τη ζωή. Δείτε πόσο νωρίς έχουν γεράσει και γκριζάρει, τα πρόσωπά τους 

έχουν μαραθεί και οι εκφράσεις τους είναι μελαγχολικές. Αλλά αν αυτοί που θα έπρεπε να είναι δυνατοί 

είναι αδύναμοι, η νεολαία θα μαραθεί και τα παιδιά θα βλέπουν μόνο κατήφεια στο περιβάλλον τους. 

48 Εσείς, άνθρωποι, μη στερείτε από την καρδιά σας όλες εκείνες τις υγιεινές απολαύσεις που, αν και 

εφήμερες, μπορείτε να απολαύσετε. Φάτε το ταπεινό σας ψωμί με ηρεμία, και αληθινά σας λέω, θα το 

βρείτε τότε πιο νόστιμο και ουσιαστικό. 

49 Πάρτε από τα λόγια μου ότι αυτό που θέλω από εσάς είναι αυτοπεποίθηση, πίστη, αισιοδοξία, 

ψυχική γαλήνη και δύναμη, ώστε παρά τους κόπους και τα προβλήματά σας να μην υπάρχει πικρία στις 

καρδιές σας. Ποια καλοσύνη ή ενθάρρυνση θα μπορούσατε να δώσετε σε όσους την έχουν ανάγκη, αν η 

καρδιά σας ήταν γεμάτη από πόνο, ανησυχία ή δυσαρέσκεια; 

50 Στις δοκιμασίες σας θα πρέπει να δίνετε το καλύτερο παράδειγμα ανάτασης, πίστης και 

ταπεινότητας. 

51 Αυτός που είναι σε θέση να δώσει στη ζωή του αυτή την πνευματοποίηση αισθάνεται πάντα 

γαλήνη, και ακόμη και όταν κοιμάται, ο ύπνος του είναι ήρεμος και ξεκούραστος, τον οποίο η ψυχή 

χρησιμοποιεί για να αποκολληθεί από το σώμα προς το υπερπέραν, όπου λαμβάνει εκείνα τα θεϊκά 

ρεύματα δύναμης από τα οποία τρέφεται και στα οποία επιτρέπει στο σώμα να συμμετέχει. 

52 Κανείς δεν λέει ότι οι προφητείες μου κάνουν τη ζωή σας ζοφερή - αντίθετα, ο Λόγος μου σας 

σώζει από τη ζοφερότητα. Καταλάβετε ότι σας έχω προετοιμάσει έτσι ώστε να μην αισθάνεστε αδύναμοι 

τις στιγμές του αγώνα. 

53 Το πνεύμα σας δεν πρέπει να δειλιάσει γνωρίζοντας ότι η μάχη πλησιάζει, ούτε να αμφιβάλλετε 

ότι η ειρήνη θα επιστρέψει στον κόσμο σας. 

54 Σας έχω ήδη πει ότι βρίσκεστε στο τέλος ενός κόσμου και στην αρχή ενός άλλου. Ο πλανήτης θα 

εξακολουθεί να είναι ο ίδιος, η φύση θα είναι η ίδια, το φως θα είναι επίσης το ίδιο, αλλά ο τρόπος ζωής 

της ανθρωπότητας θα είναι διαφορετικός, οι στόχοι της, οι αγώνες της και τα ιδανικά της θα είναι 

διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και η ειλικρίνεια θα επικρατήσουν. 

55 Οι ψυχές που θα ενσαρκωθούν στην ανθρωπότητα εκείνων των ημερών θα είναι τόσο 

αφοσιωμένες στην καλοσύνη στην πλειοψηφία τους, ώστε όταν εμφανιστούν άνθρωποι που τείνουν στο 

κακό, θα πρέπει να υποκλιθούν, όσο ισχυροί και αν είναι, στο φως της αλήθειας που θα θέσουν μπροστά 

τους - εντελώς αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Διότι, εφόσον οι διεφθαρμένοι είναι στην πλειοψηφία 

τους, έχουν δημιουργήσει από το κακό μια δύναμη που πνίγει, μολύνει και αγκαλιάζει το καλό. 

56 Ο κόσμος σας θα συνεχίσει να είναι μια λυδία λίθος για τις ψυχές, ένας κόσμος αγώνα και 

επανόρθωσης. Ακόμα η γη σας δεν μπορεί να Μου προσφέρει εξυψωμένες ψυχές που, όταν αναχωρούν 

από εδώ, πλησιάζουν τα σπίτια των δικαίων. Ωστόσο, αυτή η κοιλάδα της γης δεν μπορεί να φιλοξενήσει 

τις μεγάλες ψυχές που πρέπει να έρθουν για να κατοικήσουν σε αυτήν. Είναι ένας κόσμος για 

ακατάπαυστη μετενσάρκωση, επειδή οι ψυχές στην αργή τους άνοδο αφήνουν πίσω τους έργα που 

ξεκίνησαν χωρίς φροντίδα ή χρέος, χωρίς πληρωμή. 

57 Αύριο αυτή η γη θα Μου προσφέρει όμορφα πνευματικά λουλούδια στα έργα των κατοίκων της, 

και αυτοί θα Μου φέρουν τους ώριμους καρπούς που θα θερίσουν μετά από μια ζωή επιμονής στην αγάπη 

για τον Πατέρα και τον πλησίον τους. 

58 Δεν σκεφτήκατε ότι αύριο θα είναι τα παιδιά σας που θα κατοικούν τη γη; Και εύχεστε για τα 

παιδιά σας κάτι καλύτερο από αυτό που έχετε πετύχει εσείς; "Ναι, Πατέρα", λέει η καρδιά σας σε Μένα. 

Αφού κουβαλάτε μέσα σας αυτή τη σκέψη που διαπνέεται από αγάπη και έλεος, καθαρίστε και 

εξομαλύνετε την πορεία τους. Θέλω να βρουν τα ίχνη των βημάτων σας και να εισπράξουν την ταπεινή 

κληρονομιά που τους αφήνετε, η οποία θα τιμάται ιδιαίτερα από αυτές τις γενιές. 

59 Δεν έχει σημασία ότι τα ονόματά σας θα ξεχαστούν, το σημαντικότερο θα είναι τα έργα σας, διότι 

θα παραμείνουν ανεξίτηλα αποτυπωμένα στο μονοπάτι που ανοίξατε. 
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60 Ποιος θα μπορέσει να σβήσει αυτό το ίχνος, αφού είναι η δικαιοσύνη μου που το διατηρεί και το 

προστατεύει; 

61 Δείτε πόσα μυστικά σας εξηγεί ο πνευματισμός, πόσες όμορφες αποκαλύψεις σας δίνει. 

62 Είναι οι ακτίνες που το Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων στέλνει στις ψυχές σας. Είναι η φωνή του 

Αρνίου που μιλάει και κάνει γνωστό το περιεχόμενο της Έκτης Σφραγίδας. 

63 Μόνο το Αρνίο διεισδύει στα βαθιά μυστήρια του Θεού για να αποκαλύψει αυτή τη σοφία στα 

παιδιά του Κυρίου. 

64 Μόλις εσείς, οι μαθητές της Τρίτης Εποχής, έχετε ήδη πλήρη γνώση των όσων έχετε λάβει, θα 

ξεκινήσετε αμέσως να διαδώσετε τα καλά νέα αυτού του μηνύματος, το περιεχόμενο του οποίου 

προορίζεται για όλη την ανθρωπότητα. 

65 Συνειδητοποιήστε ότι εν μέσω ενός τόσο μεγάλου υλισμού υπάρχουν και εκείνοι που θυμούνται 

τις υποσχέσεις Μου να επιστρέψω, μελετούν τα λόγια των προφητών και ερευνούν τα γεγονότα της ζωής, 

επειδή θέλουν να μάθουν αν έρχομαι σύντομα, αν είμαι παρών ή αν έχω ήδη πάει και έχω ήδη φύγει. 

66 Σε εσάς που Με έχετε βιώσει σε αυτή την εκδήλωση και έχετε χαρεί με αυτήν για τόσο πολύ 

καιρό, λέω: "Ελεήστε τους ανθρώπους, τους αδελφούς και τις αδελφές σας". 

67 Προετοιμαστείτε για να μπορέσετε να μοιραστείτε τα Καλά Νέα, τα οποία θα γίνουν δεκτά με 

χαρά από πολλούς. Σας λέω "από πολλούς" και όχι "από όλους", γιατί κάποιοι μπορεί να σας πουν ότι 

αυτά που αποκαλύφθηκαν από τον Θεό στην "Πρώτη Εποχή" και αυτά που έφερε ο Χριστός στους 

ανθρώπους είναι αρκετά γι' αυτούς. Τότε είναι που τα χείλη σας, κινούμενα και εμπνευσμένα από Μένα, 

θα πουν στους άπιστους ανθρώπους ότι είναι απαραίτητο να γνωρίσουν τη νέα αποκάλυψη για να 

γνωρίσουν ολόκληρη την αλήθεια που δόθηκε στους ανθρώπους από τον Θεό κατά τους προηγούμενους 

χρόνους. 

68 Πώς θα μπορέσετε να ακουστείτε από τους συνανθρώπους σας χωρίς να εκτεθείτε σε 

γελοιοποίηση και σκληρές κρίσεις; Προετοιμάζοντας τους εαυτούς σας ως αληθινούς αποστόλους και 

φορείς αυτής της αλήθειας και μεταφέροντας αυτό το φως στις καρδιές σας με την προτροπή να το δώσετε 

στις ψυχές των ανθρώπων χωρίς σκιά και χωρίς ψεγάδι. 

69 Δεν θα είστε οι λυτρωτές των λαών της γης, αλλά θα συνεργάζεστε με τον Κύριο, τον Λυτρωτή 

και Σωτήρα αυτού και όλων των κόσμων, εσάς και όλες τις ψυχές. 

70 Θέλω να χαίρομαι για το δικό Μου Έργο, θέλω να νιώθω ότι με αγαπούν και με καταλαβαίνουν 

όλοι εκείνοι στους οποίους ο Πατέρας έδωσε μια σπίθα από το δικό Του Πνεύμα. Θέλω όλοι να έρθουν σε 

Μένα για να τους δείξω, από το βασίλειό Μου, τη δόξα του Θείου Έργου και για να βιώσουν όλοι τους, 

σε αυτή την ενατένιση, την υπέρτατη ευδαιμονία του να έχουν διανύσει όλο το δρόμο που οδηγεί στον 

Κύριο. 

71 Το έργο μου είναι αιώνιο, η ολοκλήρωση του λόγου μου ανάμεσά σας δεν θα σημάνει το τέλος, 

αλλά μάλλον την αρχή του αγώνα σας. 

72 Τα χείλη των φορέων της φωνής δεν θα μεταδίδουν πλέον τη φωνή μου, αλλά η έμπνευσή μου θα 

φέρει φως στο μυαλό τους για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον λόγο που βγήκε από το στόμα τους, 

ώστε να ξέρουν πώς να τον ερμηνεύσουν στα πλήθη. 

73 Ο σκοπός της εκδήλωσης του Πνεύματός Μου μέσα από αυτά τα μυαλά ήταν ακριβώς να μάθετε 

μέσω αυτών των διδασκαλιών να Με αναζητάτε αργότερα από πνεύμα σε πνεύμα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 293  
1 Η αγάπη μου σας φωτίζει σαν άπειρος ήλιος και σας περιβάλλει όλους. 

2 Εδώ είμαι, χύνω στο μυαλό σας τις σκέψεις Μου που έχουν γίνει Λόγος, ο οποίος είναι ευχάριστος 

στην καρδιά, πιο αγαπητός στην ψυχή του πνεύματος, και ο οποίος δεν αφήνει πικρία στο στόμα σας. 

3 Όπως οι μέλισσες που φτιάχνουν μια κηρήθρα και τη γεμίζουν σταγόνα-σταγόνα με μέλι, έτσι και 

τα μικρά παιδιά μέσω των οποίων Με γνωστοποιώ και δίνω το Λόγο Μου, γεμίζουν με την ουσία που 

βγαίνει από τα χείλη τους, σταγόνα-σταγόνα, τις καρδιές ενός λαού που λαχταρά την πνευματική αγάπη. 

4 Μέχρι στιγμής ο αριθμός του λαού Μου είναι μικρός, όμως σας δίνω τις οδηγίες Μου σαν να ήταν 

μεγάλες μάζες ανθρώπων. Η αγάπη μου δεν θα μπορούσε να σταματήσει από αυτόν τον μικρό αριθμό, 

επειδή δεν υπάρχουν ούτε μπορούν να υπάρξουν προκαταλήψεις στον Δάσκαλο, καθώς είναι ιδιότυπες για 

τους εγωιστές ανθρώπους. 

5 Καλώς ήρθατε στο φως του Σωτήρα, άνθρωποι που βασανίζεστε από δοκιμασίες και αγώνες, από 

αμφιβολίες και αβεβαιότητες, από θλίψεις και πόνο. 

6 Χρειάζεστε το φάρμακο για την ψυχή, και έρχομαι σε σας όπως ήρθα σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή 

- ως γιατρός για τις ασθένειες του σώματος και της ψυχής. 

7 Όταν έρχεστε εδώ βασανισμένοι από σοβαρά προβλήματα, καταθλιπτικοί από τη φτώχεια ή 

φοβισμένοι από τα βάσανα των δοκιμασιών, αναζητάτε στο Λόγο Μου κάποια φράση για τον πόνο σας - 

κάποια λέξη που δείχνει ότι το βλέμμα Μου σας έχει ανακαλύψει και ότι ακούω τις φωνές σας. Τότε 

αγγίζω την καρδιά σας και σας αποδεικνύω ότι τίποτα δεν είναι κρυφό από Μένα. Χύνω πάνω σας την 

ειρήνη Μου, σας δίνω το εκλεκτό συμπόσιο των διδασκαλιών Μου και σας στέλνω ενισχυμένους για 

άλλη μια φορά στο μονοπάτι της ζωής, του αγώνα, της επανόρθωσης. 

8 Στη διδασκαλία μου μαθαίνετε ότι στις δοκιμασίες σας συνεισφέρετε το μικρό σας μέρος της 

πίστης, της ελπίδας, της υπομονής και της σταθερότητας, και ότι τα υπόλοιπα γίνονται από την αγάπη του 

Πατέρα σας. 

9 Αυτός που εμπιστεύεται εμένα δεν θα μπορέσει να απελπιστεί, και πόσο γλυκιά είναι η ανταμοιβή 

γι' αυτόν που έχει μάθει να εμπιστεύεται την αγάπη και το έλεος του Κυρίου του. 

10 Εγώ είμαι Αυτός που πλησιάζει την καρδιά σας όταν κλαίτε. Είμαι ο Χριστός, και Χριστός 

σημαίνει αγάπη. 

11 Γι' αυτό, σας θεραπεύω και σας ενθαρρύνω, αγαπημένοι μου άνθρωποι. Γιατί θα έρθουν οι καιροί 

που θα επιλέξω τους δικούς Μου ανάμεσα στους πιο προετοιμασμένους και τους πιο ένθερμους, ανάμεσα 

σε εκείνους που είναι πιο προχωρημένοι στην κατανόηση του Λόγου Μου, και θα είναι οι πρώτοι Μου 

αγγελιοφόροι, οι πρώτοι Μου μάρτυρες, και επίσης οι πρώτοι που θα επικοινωνούν με τον Πατέρα τους 

από πνεύμα σε πνεύμα. 

12 Μη νομίζετε, ωστόσο, ότι Με ευχαριστεί να επιλέγω κάποιους και να απορρίπτω άλλους - αυτό 

δεν συμβαίνει ποτέ, μαθητές. Αλλά θα σας χρησιμοποιήσω ανάλογα με τον βαθμό εξοπλισμού που θα 

αποκτήσετε σταδιακά και που χρειάζεστε για να μπορέσετε να Με υπηρετήσετε. 

13 Όπως ακριβώς σήμερα όσοι μπόρεσαν να προετοιμαστούν, έφτασαν στην πνευματική εκδήλωση 

μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας, έτσι θα έρθουν καιροί που η φωνή μου θα φτάσει στην 

ψυχή σας σαν ουράνια αρμονία και θα καταπλήξει και θα θαυμάσει τη διάνοιά σας μέσω της σοφίας των 

αποκαλύψεών μου και των φωτεινών εμπνεύσεων που σας στέλνει το Πνεύμα μου. 

14 Αυτή η στιγμή θα έρθει, μην αμφιβάλλετε, αλλά δεν την καθορίζω. Πολλά εξαρτώνται από εσάς, 

από τον ζήλο και την αγάπη σας, ώστε αυτός ο χρόνος να μην είναι πια ένα πράγμα του μέλλοντος, αλλά 

να γίνει παρόν. 

15 Αλλά μη σκέφτεστε λίγο αυτό που σας δίνω σήμερα μέσα από τα ταπεινά μυαλά των αδελφικών 

σας φωνητικών φορέων. Γιατί οι διδασκαλίες μου σας εκπαιδεύουν, ώστε η ψυχή σας να μπορεί να 

αναπτυχθεί και να περιμένει τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. Ω, αν μπορούσατε να αναζητήσετε το 

μυστικό νόημα κάθε λέξης του Δασκάλου, πόσες εκπληκτικές αποκαλύψεις θα βρίσκατε! Πόσο φως θα 

σας δοθεί για να το εφαρμόσετε στη ζωή σας! 

16 Σε εσάς, τους μαθητές αυτού του Έργου και τους μάρτυρες αυτού του Λόγου, σας λέει ο 

Δάσκαλός σας ότι αν δεν καταλάβετε ούτε ακολουθήσετε αυτό το μάθημα που σας αποκάλυψα μέσω του 

ανθρώπινου νου, δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη νέα διδασκαλία που έχει υποσχεθεί στο πνεύμα 
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σας και η οποία θα λάβει χώρα απευθείας μεταξύ του Δασκάλου και του μαθητή - εσωτερικά, χωρίς την 

ανάγκη εξωτερικών μέσων ή μορφών. 

17 Δεν είστε ακόμη στο επίπεδο της διδασκαλίας που σας δίνω σήμερα - και όμως θέλετε ήδη να 

αποκτήσετε αυτό το δώρο της χάρης; 

18 Αν είχατε επιτύχει τον βαθμό προόδου που απαιτεί ο Λόγος μου, θα εργαζόσασταν στο φως της 

πνευματικής σας ψυχής και θα κάνατε αισθητή τη σωτήρια επιρροή σας στους άλλους. Αλλά δεν είναι 

έτσι, και γι' αυτό, προς μεγάλη σας λύπη, τα μαθήματα επαναλαμβάνονται. 

19 Τρεις διαφορετικές εκδηλώσεις ενός ενιαίου Θείου Πνεύματος ήταν οι αποκαλύψεις που έλαβε ο 

άνθρωπος από τον Θεό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρισμένου σε τρεις εποχές. Πολλές φορές και με 

πολλούς τρόπους σας έχω εξηγήσει αυτό που εσφαλμένα αποκαλείτε "Αγία Τριάδα" και που δεν 

μπορούσατε να εξηγήσετε, επειδή δεν το καταλαβαίνατε. 

20 Σας εξήγησα ότι αυτό που ονομάζετε Πατέρα είναι η απόλυτη δύναμη του Θεού, ο Παγκόσμιος 

Δημιουργός, ο μόνος Άκτιστος- ότι Αυτός που ονομάζετε Υιό είναι ο Χριστός, δηλαδή η αποκάλυψη της 

τέλειας αγάπης του Πατέρα για τα πλάσματά του- και ότι αυτό που ονομάζετε Άγιο Πνεύμα είναι η σοφία 

που ο Θεός σας στέλνει ως φως αυτή τη στιγμή, όταν το πνεύμα σας είναι σε θέση να κατανοήσει 

καλύτερα τις αποκαλύψεις μου. 

21 Αυτό το φως του Αγίου Πνεύματος, αυτή η σοφία του Θεού, θα βασιλεύσει σύντομα σε αυτή την 

τρίτη εποχή που βλέπετε να γεννιέται, φωτίζοντας τα μυαλά μιας ανθρωπότητας που έχει ανάγκη από 

πνευματικότητα, που διψάει για αλήθεια και πεινάει για αγάπη. 

22 Τρία "βασίλεια" έχω ορίσει ανάμεσα στους ανθρώπους, τα οποία σύντομα θα ενωθούν σε ένα. 

23 Η πρώτη ήταν αυτή της δύναμης και της ισχύος του νόμου, η δεύτερη αυτή της αγάπης, η τρίτη 

αυτή της σοφίας. 

24 Μόλις ο άνθρωπος ζήσει σύμφωνα με το νόμο, τις διδασκαλίες και τις αποκαλύψεις που του έχω 

φέρει σε κάθε "βασίλειο", θα μπορεί να πει με ειλικρίνεια ότι η βασιλεία των ουρανών έχει εισχωρήσει 

στην καρδιά του ανθρώπου. 

25 Είναι εξίσου αληθές, άνθρωποι, ότι ένας Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό Του στους ανθρώπους, 

αν και υπό τρεις διαφορετικές όψεις: Αν αναζητήσετε την αγάπη στα έργα του Πατέρα σε εκείνη την 

πρώτη εποχή, θα τη βρείτε- και αν αναζητήσετε το φως της σοφίας, θα το ανακαλύψετε ομοίως, όπως 

ακριβώς στα έργα και τα λόγια του Χριστού θα συναντήσετε όχι μόνο την αγάπη, αλλά και τη δύναμη και 

τη σοφία. Τι θα ήταν λοιπόν παράξενο, αν ανακαλύπτατε στα έργα του Αγίου Πνεύματος αυτή τη στιγμή 

τόσο τη δύναμη, το νόμο και τη δύναμη, όσο και την αγάπη, την τρυφερότητα και το θεραπευτικό 

βάλσαμο; 

26 Αυτό είναι το υψηλότερο βασίλειο - όχι λόγω του φωτός, γιατί αυτό είναι πάντα το ίδιο, αλλά 

επειδή οι άνθρωποι είναι πιο ικανοί για μια ανώτερη ζωή. 

27 Θα είναι το βασίλειο του φωτός που θα φωτίσει τα μυαλά και τις ψυχές - ένα φως που θα 

μεταμορφώσει την ανθρωπότητα. Η λάμψη θα είναι τόσο μεγάλη που όλοι όσοι Με αρνήθηκαν δεν θα το 

κάνουν πια, και όσοι ήταν ανόητοι θα εγκαταλείψουν την ανοησία τους, γιατί θα δουν την αλήθεια στο 

λαμπρό φως της ημέρας και καθαρή σαν το στερέωμα. 

28 Εν τω μεταξύ, πρέπει να απομακρύνω από τους υπόλοιπους ανθρώπους έναν λαό αποτελούμενο 

από καρδιές καλής θέλησης που, όταν έρθει η ώρα, θα Με υπηρετήσουν ως εργάτες της πνευματοποίησης. 

Εδώ, σιωπηλά και ταπεινά, τους προετοιμάζω και τους καθοδηγώ. 

29 Όπως ο αγρότης καλλιεργεί τη γη του, όπως ο τεχνίτης αφιερώνεται στη δουλειά του, όπως ο 

λόγιος αφήνεται στους στοχασμούς του και ο φιλόσοφος στα όνειρά του - όπως όλοι οι άνθρωποι μοχθούν 

σε έναν θλιβερό και απελπισμένο αγώνα για τη ζωή, έτσι θα δημιουργήσω έναν λαό, που εμπνέονται από 

την πνευματικότητα, την ειρήνη, την καλοσύνη, από μια ανώτερη γνώση της ζωής, που δουλεύουν και 

προσέχουν όπως ένας καλός σπορέας, που μοχθούν όπως ο λόγιος, που έχουν όνειρα όπως ο φιλόσοφος, 

που αγωνίζονται για την αληθινή τροφή της ψυχής, όπως η ανθρωπότητα αγωνίζεται για το καθημερινό 

ψωμί. 

30 Ο αληθινός πνευματιστής θα είναι εκείνος που ενώνει τους νόμους του πνεύματος και εκείνους της 

ύλης και τους αξιοποιεί σε ένα ενάρετο, ευσυνείδητο και υψηλό πρότυπο ζωής. 
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31 Σήμερα είστε οι μικροί μου μαθητές που, στους μοναχικούς διαλογισμούς σας, διαμορφώνετε 

σταδιακά τις ψυχές σας, ώστε στη συνέχεια να μπορείτε να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας να 

επιτύχουν την ευημερία τους. 

32 Μαθητής του Ιησού είναι εκείνος που κατακτά μέσω του Λόγου, που πείθει και παρηγορεί, που 

εξυψώνει και αφυπνίζει, που κάνει τον κατακτημένο νικητή του εαυτού του και των αντιξοοτήτων. 

33 Ένας απόστολος του Χριστού δεν μπορεί να έχει εγωισμό στην καρδιά του, σκεπτόμενος μόνο τα 

δικά του βάσανα ή τις δικές του ανησυχίες. Δεν ανησυχεί για τα δικά του, αλλά σκέφτεται τους άλλους, με 

την απόλυτη σιγουριά ότι δεν έχει παραμελήσει τίποτα, γιατί ο Πατέρας βοηθάει αμέσως αυτόν που έχει 

αφήσει τα δικά του πίσω για να αφοσιωθεί σε ένα παιδί του Κυρίου που χρειάζεται πνευματική βοήθεια. 

Και όποιος ξεχάσει τον εαυτό του για να φέρει ένα χαμόγελο ελπίδας, μια παρηγοριά για τη θλίψη του, 

μια σταγόνα βάλσαμο για τον πόνο του, στον πλησίον του, βρίσκει το σπίτι του φωτισμένο κατά την 

επιστροφή του από ένα φως που είναι ευλογία, χαρά και ειρήνη. 

34 Μόλις οι άνθρωποι αισθανθούν λίγο σαν αδελφοί και αδελφές των γειτόνων τους και λίγο σαν 

γονείς των παιδιών όλης της γης, τότε θα έχουν κάνει ένα σταθερό βήμα στη διδασκαλία μου. 

35 Πόσο λίγοι γνωρίζουν για τη μεγάλη επιστήμη της ζωής, της οποίας η δύναμη και η προέλευση 

βασίζεται στην αγάπη. 

36 Όποιος μάθει να είναι καλός με βάση τη θεία διδασκαλία που περιέχεται στη διδασκαλία μου, θα 

πρέπει να είναι σαν το ψωμί που μοιράζεται στο τραπέζι για να το μοιράσει σε όλους όσους κάθονται να 

φάνε. 

37 Δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι βαδίζετε στο μονοπάτι της αγάπης μου όσο δεν είστε ακόμη 

πλήρως γεμάτοι καλοσύνη και παραμελείτε την πνευματική σας πρόοδο - όσο ασχολείστε με τη 

συμπεριφορά των άλλων για να τη λογοκρίνετε και να την καταδικάζετε. 

38 Να είστε βέβαιοι ότι όσο δεν καθαρίζετε την καρδιά και τη σκέψη σας, θα είστε εμπόδιο στο να 

φτάσει και να διεισδύσει το φως μου στην ύπαρξή σας. Γιατί οι κακές σκέψεις, τα λόγια και τα 

συναισθήματα είναι εμπόδια για να κατοικήσει στην ψυχή σας αυτό το φως, που είναι όλη η αγνότητα. 

39 Πρέπει να καθαρίσετε το επίπεδο, ώστε να μπορέσω να μπω στην καρδιά σας - αλλά όχι μόνο για 

μια στιγμή, αλλά για πάντα. Θέλω να κατοικήσω στον μυστικό θάλαμο της καρδιάς σου. Αλλά 

σταματήστε να Με καλείτε μόνο για να βρίσκεστε εκεί για λίγες σύντομες στιγμές, μόνο για όσο διαρκεί η 

προετοιμασία σας, για να πεταχτείτε μετά μόλις ξυπνήσουν τα πάθη σας. 

40 Ο κόσμος και οι πειρασμοί του είναι ισχυροί, γι' αυτό και οι καλές σας προθέσεις πρέπει να είναι 

ακόμη πιο ισχυρές, ώστε η θέλησή σας να μην εξασθενεί εν μέσω αγώνων και δοκιμασιών. 

41 Μερικές φορές επαναλαμβάνω τα μαθήματά Μου γιατί θέλω να κάνω την ψυχή σας ευαίσθητη και 

την καρδιά σας να τρέμει. Αν δεν ενεργούσα με αυτόν τον τρόπο, θα πέφτατε σε λανθασμένες ιδέες 

σχετικά με την αλήθεια του Λόγου Μου. Θυμάστε πώς εκείνος ο αρχαίος λαός του Ισραήλ έβλεπε στον 

Θεό του μόνο αδυσώπητη δικαιοσύνη, αυστηρότητα και σκληρότητα, και ότι επομένως, επειδή είχαν αυτή 

την ιδέα για τον Κύριό τους, ήταν ο φόβος της τιμωρίας που τους έκανε να υπακούσουν στον νόμο του 

Θεού; 

42 Γνωρίζετε ήδη το σφάλμα στο οποίο βρίσκονταν, αφού έχετε ανακαλύψει την άπειρη αγάπη του 

Πατέρα για την ανθρωπότητα. 

43 Βλέπετε ήδη στο Θεό λιγότερο δικαστή από τον Πατέρα της τέλειας και ανεξάντλητης αγάπης, και 

σας λέω ότι είναι καλό να βλέπετε στο Θεό τον Πατέρα σας. Ωστόσο, πρέπει να σας πω, για να σας 

κρατήσω σε εγρήγορση, ότι και εσείς, όπως εκείνος ο αρχαίος λαός, μπορείτε να πέσετε σε ένα νέο 

σφάλμα, και αυτό το σφάλμα μπορεί να είναι ότι δεν καταβάλλετε προσπάθεια να βελτιωθείτε ηθικά και 

πνευματικά, ή ότι δεν ανησυχείτε για τις συνεχείς και βαριές αμαρτίες, έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο 

Πατέρας είναι υπεράνω κάθε αγάπης και θα σας συγχωρήσει. 

44 Βεβαίως, ο Θεός είναι αγάπη και δεν υπάρχει αδίκημα, όσο σοβαρό και αν είναι, που να μην το 

συγχωρεί. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά ότι από αυτή τη θεία αγάπη πηγάζει μια δικαιοσύνη 

που είναι αμείλικτη. Έχετε επίγνωση όλων αυτών, ώστε αυτό που έχετε πάρει μέσα σας ως γνώση της 

διδασκαλίας μου να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να καταστρέψετε όλες τις λανθασμένες ιδέες που 

θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα σας. Μην ξεχνάτε ότι, παρόλο που η αγάπη του Πατέρα σας συγχωρεί, ο 

λεκές - παρά τη συγχώρεση - παραμένει αποτυπωμένος στην ψυχή σας και ότι πρέπει να τον ξεπλύνετε με 

την αξία και έτσι να αποδώσετε δικαιοσύνη στην αγάπη που σας συγχώρεσε. 
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45 Έχετε την τάση να κλείνετε τα μάτια στα κακά σας έργα, στις αμαρτίες σας, και να παίρνετε το 

ανεπιθύμητο βάρος και να το αφήνετε στο σπίτι κάποιου άλλου. Αλλά τελικά θα καταλάβετε ότι κανείς 

δεν μπορεί να ξεπλύνει τους λεκέδες καλύτερα από εκείνον που τους έχει αποτυπώσει στην καρδιά του. 

46 Γιατί το βάδισμά σας είναι τόσο αργό, παρόλο που είναι η πύλη της σωτηρίας και η πηγή της 

χάρης που σας περιμένει; Ο λόγος είναι ότι το αίσθημα της ψυχρότητας στην πίστη στον Θεό, ο κοσμικός 

σκεπτικισμός σας μολύνουν και μερικές φορές αισθάνεστε σαν τους ανθρώπους που δεν περιμένουν πια 

τίποτα από το έλεός μου. 

47 Άνθρωποι που Με ακούτε σήμερα - εσείς οι άνθρωποι που αναζητάτε την ευτυχία στην πρόσκαιρη 

ζωή γεμάτη απολαύσεις - πραγματικά σας λέω, στο τέλος μόνο η πίκρα και η μομφή της συνείδησης θα 

μείνουν στο στόμα σας όταν βιώσετε πόσο διαφορετικό και αντίθετο από τις ψευδαισθήσεις σας είναι το 

αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας. 

48 Αλήθεια σας λέω, για να ζήσετε, να αγωνιστείτε, να χαρείτε, να υποφέρετε και να πεθάνετε, θα 

μπορέσετε να αντέξετε μόνο αν στηριχτείτε στην ψυχή σαν να ήταν ράβδος, και η ψυχή πρέπει πάντα να 

ακούει τη φωνή της συνείδησής της. 

49 Θα μπορέσετε να βρείτε την απαραίτητη δύναμη μόνο στην πίστη. 

50 Ω ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα, σκοτεινιασμένη από πόνο και πίκρα! Ανοίξτε τα μάτια σας για 

να δείτε τον ερχομό της βασιλείας του φωτός, του Πνεύματος της Αλήθειας, που κατεβαίνει για να 

αφυπνίσει τις ψυχές και τα μυαλά που κοιμούνται ακόμη μέχρι σήμερα. 

51 Ο Χριστός σας μιλάει με το Πνεύμα, ο μεσολαβητής σας ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. 

Γιατί ο Χριστός είναι "ο Λόγος", είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος της αγάπης και της αλήθειας. Σήμερα 

σας μιλάω με μια από τις αμέτρητες μορφές με τις οποίες μπορώ να σας αποκαλύψω τον Λόγο Μου. 

Αύριο, όταν τελειώσει αυτή η μορφή αποκάλυψης, ο Λόγος Μου θα καταγραφεί, και έτσι, με γραπτά 

κείμενα, θα πάει από επαρχία σε επαρχία, από σπίτι σε σπίτι, από καρδιά σε καρδιά, αφυπνίζοντας 

κάποιους, προσηλυτίζοντας άλλους, παρηγορώντας άλλους, αν και πρέπει να σας πω και αυτό: Κάποιοι θα 

παραμείνουν απρόθυμοι για το μήνυμα και κάποιοι θα το βλασφημήσουν. 

Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, άνθρωποι. Θα έρθουν καιροί που οι μάζες θα αναζητούν με 

ανυπομονησία τον λόγο μου μέσα από τις γραφές. Ακόμη και αυτός ο λαός εδώ, όταν θέλει να θυμηθεί το 

νόημα και τον ήχο αυτού του λόγου που ήταν μάννα στην έρημο της ζωής του, θα μαζέψει με αγάπη και 

ευλάβεια τις σελίδες στις οποίες έχεις γράψει τον λόγο μου. 

52 Ο άνθρωπος χρειάζεται πνευματική σοφία και του τη δίνω, όπως έκανα στο παρελθόν, όταν, 

βλέποντας την ανθρωπότητα να διψάει για αγάπη, τη δίδαξα. 

53 Για τον Θεό δεν υπάρχει "αδύνατο": ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον Θεό και Αυτός ήρθε στον 

άνθρωπο. Χρειαζόταν μια ανώτερη γνώση και ο Κύριος του αποκάλυψε βαθιά μαθήματα. Χρειαζόταν 

ενίσχυση της πίστης του, και ο Πατέρας ενίσχυσε την πίστη του πολύ αγαπημένου του παιδιού. 

54 Δεν θα πρέπει να σας εκπλήσσει το γεγονός ότι σε αυτή την Τρίτη Εποχή κάνω τον εαυτό Μου 

γνωστό με τη μορφή που τα αυτιά σας μαρτυρούν και που η καρδιά σας έχει αισθανθεί. 

55 Σήμερα δεν Με είδατε να ενσαρκώνομαι σε άνθρωπο, η παρουσία του Χριστού αποκαλύπτεται 

στον Τρίτο Χρόνο μέσω της έμπνευσης και της ικανότητας σύνδεσης με το Πνεύμα Μου που έχει δοθεί 

ως αποστολή σε μερικά από τα παιδιά Μου. 

56 Οι άνθρωποι έχουν περιέλθει σε κατάσταση μεγάλης σύγχυσης εξαιτίας των λανθασμένων 

ερμηνειών τους για όσα ο Θεός αποκάλυψε σε παλαιότερες εποχές - εξαιτίας της ανικανότητάς τους να 

εισέλθουν σε αυτό που είναι γι' αυτούς. 

Ο μόνος τρόπος να διεισδύσουν στο ακατανόητο είναι η έλλειψη πνευματικής δύναμης να δουν το φως 

του αιώνιου πέρα από τον τοίχο του υλισμού τους. 

57 Δεδομένης της τεράστιας έλλειψης φωτός - φως που σημαίνει σοφία, αγάπη, ανύψωση - έπρεπε να 

έρθω. 

58 Για να σας δώσω αυτό το φως, δεν ήταν σωστό να τοποθετηθώ μαζί σας ως άνθρωπος. Γιατί για 

να σας διεγείρω στην πνευματοποίηση, ήταν απαραίτητο να αποκαλύψω την παρουσία Μου σε μια 

πνευματική, αόρατη και συνάμα απτή μορφή για την πίστη και την αγάπη σας. 

59 Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος σε αυτή την Τρίτη Εποχή είναι η πνευματική εκδήλωση του 

Θεού, αυτού του ισχυρού και αγαπώμενου τη δικαιοσύνη Ιεχωβά, ο οποίος εκδηλώθηκε στην Πρώτη 

Εποχή μέσω των δυνάμεων της φύσης, και του αγαπώμενου Ιησού, ο οποίος ήταν αληθινός άνθρωπος, 
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από τον οποίο μίλησε ο Πατέρας στην αρχή της Δεύτερης Εποχής. Σήμερα έρχομαι και πάλι στην 

ανθρωπότητα, αλλά έρχομαι ως Πνεύμα, γιατί ξέρω ότι είστε πλέον σε θέση να Τον κατανοήσετε και να 

Τον πιστέψετε όταν σας μιλάει απευθείας σε 

σύνδεση. 

60 Αυτή είναι η εποχή του φωτός, η διαύγεια της οποίας θα σας κάνει να καταλάβετε αυτό που 

νομίζατε ότι ήταν ανεξιχνίαστο. Θα αφήσω στις καρδιές σας την ουσία των μαθημάτων του παρελθόντος. 

Αλλά ο φανατισμός που έχετε καλλιεργήσει γύρω τους θα καταστραφεί από την ίδια την ανθρωπότητα τη 

στιγμή που θα συνεχίσει την πορεία της εξέλιξής της. 

61 Μιλάω εδώ σε όλους, χωρίς να σταματήσω να σας διακρίνω ανάλογα με τις θρησκευτικές 

κοινότητες ή τις δοξασίες. Η πνευματική διαίρεση και τα σχίσματα δημιούργησαν τους ανθρώπους, είναι 

αυτοί που καταδικάζουν ο ένας τον άλλον, πολεμούν ο ένας τον άλλον και αρνούνται ο ένας στον άλλον 

την αλήθεια. 

62 Τους αγαπώ όλους και τους αναζητώ όλους, γιατί βλέπω ότι όλοι σας περιπλανιέστε. Τι έχετε 

κάνει με την αλήθεια και τον νόμο; Πολλές θρησκείες. Δεν σας κατηγορώ γι' αυτό - αντιθέτως, σας το 

επέτρεψαν επειδή είχατε διαφορετικούς βαθμούς κατανόησης, προόδου και πνευματικότητας. Αλλά το να 

θεωρεί μια θρησκευτική κοινότητα τις άλλες ως εχθρούς και να απειλεί, να τραυματίζει και να σκοτώνει η 

μία την άλλη - αυτό δεν προβλέπεται ποτέ από τη διδασκαλία μου. Σας λέω ότι όσοι ενεργούν με αυτόν 

τον τρόπο δεν είναι υπερασπιστές της αλήθειας, αλλά εχθροί της. 

63 Γιατί είστε εχθροί μεταξύ σας, αν και κανείς δεν είναι απαλλαγμένος από την ενοχή; Γιατί να 

πολεμάτε τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι θέλουν να επιτύχουν την τελειότητα και να έρθουν πιο κοντά 

στον Πατέρα τους; Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει ότι φέρνει την αλήθεια και είναι με τον Θεό, ότι 

θεωρεί τον εαυτό του σωσμένο, και ποιος είναι αυτός που προορίζεται να χαθεί; 

64 Πόσο ανόητοι είστε ακόμα να κρίνετε ο ένας τον άλλον! 

65 Δεν ντρέπεστε που στο πλήρωμα του χρόνου του φωτός διαπράττετε παραβάσεις, και παρόλο που 

η ψυχή σας θα έπρεπε ήδη να έχει ανυψωθεί πάνω από την ανθρώπινη δυστυχία. 

66 Άνθρωποι, εδώ είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος, η πνευματική φανέρωση του Θεού μέσω της 

διάνοιάς σας, που σας αποκαλύπτει όχι έναν νέο νόμο ούτε μια νέα διδασκαλία, αλλά έναν νέο, πιο 

προηγμένο, πιο πνευματικό και πιο τέλειο τρόπο για να συνδεθείτε με τον Πατέρα, να Τον δεχτείτε και να 

Τον λατρέψετε. 

67 Αν ο Κύριος σας είπε: "Να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή, και 

τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου", και αν ο Δάσκαλος σας κήρυξε το δόγμα της αγάπης, αυτή η 

πνευματική φωνή, που προέρχεται από την ίδια πηγή, σας λέει να προσκολληθείτε στον νόμο της αγάπης, 

επειδή έχει μια δύναμη που δεν διαθέτουν ούτε οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου, και ότι οι 

κατακτήσεις τους θα είναι σίγουρες και διαρκείς, επειδή ό,τι χτίζετε πάνω σε θεμέλια αγάπης θα έχει 

αιώνια ζωή. 

68 Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε δυστυχία, ο ανθρώπινος νους είναι διαταραγμένος, η καρδιά έχει 

γίνει υπεροπτική εξαιτίας των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος στη γη. Το φάρμακο γι' αυτό 

ήταν ανά πάσα στιγμή στο χέρι του, αλλά το απέφευγε. Αυτό το φάρμακο είναι η πνευματική γνώση. 

69 Σας λέω ότι εκείνοι που έχουν αφυπνιστεί και έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει είναι οι 

κατάλληλοι για να ανάψουν το λυχνάρι της πίστης των ανθρώπων προς το Πνεύμα του Θεού. 

70 Καταλάβετε ότι η ψυχή σας πρέπει να ξεδιπλωθεί σύμφωνα με τις ικανότητες, τα χαρίσματα και 

τις δυνατότητές της, οι οποίες μέχρι σήμερα σας είναι σχεδόν εντελώς άγνωστες. 

71 Ο Λόγος Μου δεν σας αποκαλύπτει λεπτομέρειες του παρελθόντος ή του πνευματικού σας 

μέλλοντος που δεν θα σας οδηγήσουν σε καλό προορισμό. Σας διδάσκω, ωστόσο, να εκπληρώνετε το 

καθήκον σας μέσα στον κόσμο στον οποίο σας έστειλαν. 

72 Επομένως, περιφρονείστε όλες εκείνες τις ιδέες με τις οποίες κάποιοι θέλουν να σας 

εντυπωσιάσουν μιλώντας για το παρελθόν ή το μέλλον σας στη ζωή της ψυχής. 

73 Να ξέρετε, μαθητές, ότι η πνευματοποίηση επιτρέπει στη συνείδηση να εκδηλώνεται με 

μεγαλύτερη σαφήνεια, και όποιος ακούει αυτή τη σοφή φωνή δεν θα εξαπατηθεί. 

74 Εξοικειωθείτε με τη συνείδηση, είναι μια φιλική φωνή, είναι το φως μέσα από το οποίο ο Κύριος 

αφήνει το φως του να λάμψει - είτε ως Πατέρας, είτε ως Δάσκαλος, είτε ως Δικαστής. 
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75 Αφήστε τη συνείδησή σας να σας πει στις δοκιμασίες ότι δεν σας τιμωρώ, αλλά ότι καθαρίζετε 

τους εαυτούς σας, και ότι όταν βλέπετε απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης που προκαλούν τρόμο, δεν 

πρέπει να βλασφημείτε λέγοντας ότι είναι τιμωρία από τον Θεό, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία για να 

καθαρίσετε τους εαυτούς σας. 

76 Μόνο η αγνότητα της ψυχής θα μπορέσει να την κάνει να ακτινοβολήσει τη λάμψη του φωτεινού 

της χιτώνα. 

77 Προσπαθήστε για τον εξαγνισμό που μπορείτε να λάβετε μέσω της άσκησης της αγάπης μεταξύ 

των γειτόνων σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 294  
1 Σε αυτούς τους δύσκολους και θλιβερούς καιρούς για τους ανθρώπους, το Έργο μου θα είναι σαν 

φάρος για τους ναυαγούς, σαν ασπίδα για τους αδύναμους, σαν ταξιδιωτικό δέμα γεμάτο τρόφιμα για τους 

άπορους. - Σας μιλάω μεταφορικά για το πνευματικό. Διότι σας είπα ήδη ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με 

ψωμί, αλλά και με τον λόγο μου. 

2 Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε το νόημα αυτής της αλήθειας. Γιατί πολλοί άποροι, άρρωστοι 

στο σώμα και στην ψυχή, θα περάσουν από το δρόμο σας. Αλλά πραγματικά, σας λέω, η σωματική τους 

ανάγκη δεν θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη της ψυχής τους. Γιατί αυτό θα αποτελείται από δυστυχία, 

πείνα, γύμνια, κρύο, φόβο και σκοτάδι. 

3 Πόσο προετοιμασμένοι πρέπει να είστε για να κοιτάξετε μέσα στις καρδιές και να μάθετε τι 

κρύβουν, τι κρύβουν και τι χρειάζονται! Σας δίδαξα να τρέφετε τις ψυχές, να τις θεραπεύετε, να τους 

δίνετε φως και να τους δείχνετε το δρόμο για την ανοδική τους εξέλιξη. 

4 Όποιος ακούσει αυτόν τον λόγο και τον κρατήσει στην καρδιά του, θα μπορέσει να γίνει οδηγός 

ψυχής, γιατρός και σύμβουλος. Στο λόγο του θα έχει ένα δώρο ειρήνης και παρηγοριάς για τους 

συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη από φως. 

5 Καθώς θεραπεύετε τους αρρώστους και τους κάνετε να ακούσουν τον θείο Λόγο, θα γίνετε 

μάρτυρες της ανάστασης πολλών ψυχών, όταν, ξυπνώντας από τον βαθύ τους ύπνο και ταρακουνημένες 

από τη φωνή σας, ανακαλύπτουν τους θησαυρούς και τα χαρίσματα που κουβαλούσαν μαζί τους χωρίς να 

το γνωρίζουν. Τότε θα υπάρχει μεγάλη χαρά στις καρδιές τους, επειδή θα αισθάνονται ότι είναι 

κληρονόμοι του Πατέρα τους. 

6 Για μεγάλο χρονικό διάστημα αισθάνονταν μακριά από τον Κύριο. Αλλά αρκούσε μια λέξη από 

έναν αδελφό, έναν αγγελιοφόρο από τον πιο στοργικό Πατέρα, και όλη τους η ύπαρξη έλαμπε από αγάπη 

και ζωή. 

7 Το κάλεσμά μου θα φτάσει σε όλους, περνώντας από τη μια καρδιά στην άλλη. Με τον ίδιο τρόπο, 

η είδηση της πνευματικής μου παρουσίας διαδόθηκε αθόρυβα ανάμεσά σας και η γνώση μεταδόθηκε ότι ο 

Τρίτος Χρόνος είναι τώρα εδώ. 

8 Δεν θέλω να καυχηθείτε για τον ερχομό μου, ούτε να χρησιμοποιήσετε τέτοια μέσα, που είναι 

ξένα προς την πνευματικότητα, για να διαδώσετε το μήνυμά μου. 

9 Πάρτε παράδειγμα από τους αποστόλους μου, οι οποίοι, με έργα αγάπης, με λόγια γεμάτα φως και 

με κείμενα που αντανακλούσαν την αλήθεια, έφεραν σε όλους τους λαούς της γης τη μαρτυρία ότι ο 

Χριστός, ο θείος Δάσκαλος, ήταν μαζί τους. 

10 Αδύναμοι άνθρωποι, δεν θέλετε να κοπιάσετε για να αποκτήσετε τη δική σας σωτηρία. Είναι 

θυσία αυτό που σας ζητώ; Αρκετά απλό είναι το έργο που έχω αναθέσει στον καθένα από εσάς. Αλλά σας 

φαίνεται σαν ένας σταυρός που το βάρος του ξεπερνά τις δυνάμεις σας. 

11 Αν σε υποβάλλω σε οποιαδήποτε δοκιμασία, απελπίζεσαι και επαναστατείς ενάντια στο θέλημά 

Μου, ακόμη και αν είναι ήπιο. 

12 Πού είναι ο Αβραάμ, από τον οποίο απαίτησα τη ζωή του αγαπημένου του γιου και ο οποίος ήταν 

έτοιμος να Με υπακούσει; Πού θα μπορούσα να βρω τη δύναμη και την πίστη του Μωυσή που διέσχισε 

την έρημο ακολουθούμενος από τον λαό του; Και η πίστη των αποστόλων μου να ακολουθήσουν μέχρι 

θανάτου τα βήματα που άφησε ο Δάσκαλός τους - πού θα μπορούσα να τη βρω ξανά; 

13 Βλέπετε, δεν σας ζητώ τη ζωή των παιδιών σας, ούτε σας ζητώ να θυσιάσετε το αίμα σας στο 

όνομά Μου, και όμως η αποστολή που σας έχω αναθέσει σας φαίνεται δύσκολη, και υπάρχουν πολλοί που 

την αρνούνται. 

14 Σας έδειξα μόνο τα μέσα για να κάνετε το καλό, για να είστε χρήσιμοι στον πλησίον σας, για να 

εργαστείτε έτσι για την αιώνια ειρήνη της ψυχής σας και για να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας να 

ανέβουν το βουνό της πνευματοποίησης. 

15 Αφήστε τη φωνή της συνείδησής σας να μιλήσει, ακούστε την και στη συνέχεια πείτε Μου αν 

αυτή η αποστολή που σας έχω αναθέσει είναι ζυγός για σας. Αλήθεια σας λέω, αν είστε πάντα σε θέση να 

ακούτε αυτή την εσωτερική φωνή, θα πρέπει να χύνετε δάκρυα τύψεων και να Μου λέτε: Πόσο αχάριστοι 

ήμασταν απέναντί Σου και πόσο άδικοι με τους εαυτούς μας! 
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16 Όταν κάνετε αυτές τις σκέψεις, και όταν διαμορφωθούν σταθερές αποφάσεις στην καρδιά σας να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας με ευγένεια και αγάπη, θα νιώσετε στην ψυχή σας το φως του Πατέρα 

σας καθώς σας ευλογεί. 

17 Μη φοβάστε, άνθρωποι, γιατί εγώ πηγαίνω μπροστά σας, κατευθύνοντας τα βήματά σας και 

φωτίζοντας το μονοπάτι σας σαν ένας απροσμέτρητα μεγάλος φάρος. 

18 Αν πάρετε αυτό το σημερινό μάθημα ως μομφή από τον Δάσκαλο, πάρτε το έτσι. Αλλά αν πάτε 

στον πάτο, εκεί θα βρείτε τη δικαιοσύνη μου, την αγάπη μου και τον ζήλο μου για το ρόλο που σας έχω 

αναθέσει στο έργο μου. 

19 Συνειδητοποιήστε ότι τώρα είναι ο Τρίτος Χρόνος, η Εποχή του Πνευματικού Φωτός. 

20 Να είστε χαρούμενοι, γιατί θα γίνετε μάρτυρες πολλών γεγονότων και θα έχετε τη χάρη να λάβετε 

πολλές αποκαλύψεις. 

21 Η καρδιά σου δεν είναι σκληρή, ο εγκέφαλός σου δεν είναι κλειστός στην αγάπη μου, η ψυχή σου 

δεν κοιμάται. Ανοίξτε τα μάτια σας στο φως και οξύνετε τις αισθήσεις σας, ώστε να μπορείτε να 

αντιληφθείτε τα σημάδια, τα καλέσματα και τις εκδηλώσεις του Πνεύματός μου και του πνευματικού 

κόσμου που θα σας γίνουν γνωστά. 

22 Για κάθε πλάσμα η ημέρα της πνευματικής απελευθέρωσής του έχει οριστεί αυτή τη στιγμή - τη 

στιγμή που παύει να είναι για πάντα σκλάβος του κόσμου, σκλάβος των πειρασμών, λάτρης του σώματος 

και των απολαύσεών του. 

23 Τα ψεύτικα μπιχλιμπίδια θα πέσουν από πάνω σας επειδή η ψυχή απορρίπτει τις ματαιοδοξίες του 

κόσμου για να ντυθεί με τον άξιο μανδύα της πνευματοποίησης. 

24 Για πόσους από εσάς που ακούσατε τον Λόγο μου εκείνη την εποχή, η ημέρα της απελευθέρωσής 

σας ήταν ακριβώς η ημέρα που ακούσατε για πρώτη φορά αυτή τη φωνή! Με πόση αγάπη έχετε 

αποτυπώσει στη μνήμη σας την ευλογημένη ημερομηνία κατά την οποία θυμηθήκατε το θαύμα της 

ανάστασής σας στην πίστη! 

25 Μακάριοι είναι εκείνοι που έκλαψαν πολύ, αλλά ήξεραν να περιμένουν. Μακάριοι είναι εκείνοι 

που αμάρτησαν, αλλά στη συνέχεια υποβλήθηκαν πρόθυμα στον εξαγνισμό, επειδή αισθάνθηκαν τον 

ερχομό του λόγου μου στην καρδιά τους. Ήταν σε θέση να Με αισθανθούν και να Με αναγνωρίσουν από 

την ημέρα που παρακολούθησαν για πρώτη φορά την εκδήλωσή Μου, από την πρώτη Μου λέξη. Όταν 

άγγιξα τις χορδές της καρδιάς τους, που είχαν γίνει ευαίσθητες από τον πόνο και τις δυστυχίες της ζωής, 

με την ουσία μου, ένιωσαν το Θείο ζωτικό αίμα του Διδασκάλου να ρέει μέσα σε όλη τους την ύπαρξη, 

και την ίδια στιγμή που έγιναν δυνατοί, η δυστυχία, ο λεκές, η κακία, η δυστυχία, ο πόνος, το σκοτάδι και 

οι λεκέδες έπεσαν από την ψυχή τους, και στη συνέχεια ντύθηκε με το ένδυμα που αρμόζει στην ψυχή του 

φωτός, που είναι η αλήθεια. 

26 Στην παρουσία μου είχαν έρθει άνθρωποι που ήταν νεκροί από την πνευματική ζωή. Αλλά όταν 

έφυγαν, έφυγαν ως άνθρωποι που προσηλυτίστηκαν στην πίστη και τελικά γνώριζαν ποιο ήταν το αληθινό 

μονοπάτι. Γιατί η πίστη είναι η πυξίδα της ψυχής. 

27 Είναι ένα ανείπωτο συναίσθημα ευτυχίας για την ψυχή όταν ανεβαίνει στην πίστη! Αλλά δεν ήταν 

μόνο αυτό, ακόμη περισσότερα περίμεναν όσους επέστρεφαν στη ζωή. Ήταν η ευτυχία της γνώσης ότι θα 

μπορούσαν να αναστήσουν τους "νεκρούς" στα μονοπάτια τους, όπως είχαν μάθει από τον Δάσκαλό τους, 

και ότι θα μπορούσαν να δείξουν την κατεύθυνση σε κάθε γήινο περιπλανώμενο που θα συναντούσαν, ο 

οποίος θα περιπλανιόταν χωρίς σταθερό στόχο στη ζωή. 

28 Όποιος δεν έχει σώσει έναν πλησίον, όποιος δεν έχει αποκαταστήσει τη χαμένη πίστη ή την υγεία 

ενός συνανθρώπου μας, δεν μπορεί να φανταστεί αυτή την απόλαυση της ψυχής. Ποιος λοιπόν μπορεί να 

φανταστεί τη χαρά του να είσαι ο Σωτήρας, η Παρηγοριά, ο Δάσκαλος και η αιώνια ανάσταση κάθε 

ψυχής; Αλλά δεν έχω κρατήσει αυτή τη χαρά μόνο για τον εαυτό Μου, γιατί έχω μοιραστεί μαζί σας κάτι 

από κάθε μία από τις ιδιότητές Μου και σας έχω διδάξει να σώζετε, να θεραπεύετε, να παρηγορείτε και να 

φέρνετε σε νέα ζωή. Γιατί θέλω η χαρά Μου να είναι η χαρά όλων, όπως ακριβώς η Ουράνια Βασιλεία 

Μου περιμένει όλους. 

29 Άνθρωποι, αν αισθάνεστε μια ανώτερη δύναμη να αγκαλιάζει την ύπαρξή σας, είναι επειδή 

αισθάνεστε την παρουσία μου αυτή τη στιγμή. Έχετε προετοιμάσει την ψυχή σας και έχετε κάνει το σώμα 

σας δεκτικό. Επομένως, αυτή τη στιγμή, συγκινημένοι από τα λόγια μου, απολαμβάνετε τη δύναμη που 

εκπέμπει το Πνεύμα μου. Σκεφτείτε: Αν είχατε αυτή την πνευματοποίηση σε όλες τις στιγμές της ζωής 
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σας, θα αντιλαμβανόσασταν την αίσθηση της παρουσίας μου παντού. Τότε θα διαπιστώσετε ότι η 

δικαιοσύνη μου εκδηλώνεται πλήρως στη ζωή σας. 

30 Αυτή τη στιγμή κρίνω τους λαούς της γης και αγγίζω όλες τις ψυχές με το φως μου. Αλλά μόνο 

λίγοι γνωρίζουν ότι η κρίση τους έχει έρθει, και ακόμη λιγότεροι είναι εκείνοι που υποψιάζονται την 

παρουσία του χρόνου που έχει ήδη ανακοινωθεί στους περασμένους αιώνες. 

31 Σε όλους έδωσα τον απαραίτητο χρόνο για την εξέταση της ζωής τους υπό το φως της συνείδησής 

τους, καθώς και για τη μετάνοια και την ανανέωσή τους, αν είχαν κάτι να διορθώσουν ή να 

επανορθώσουν. Τόσο σε εκείνους που κυβερνούν και νομοθετούν, όσο και σε εκείνους που καθοδηγούν 

πνευματικά την ανθρωπότητα, καθώς και στους επιστήμονες και σε όλους όσοι μεταδίδουν τη γνώση, έχω 

παραχωρήσει χρόνο για προετοιμασία. Γιατί όλοι θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους 

θέσει η δικαιοσύνη μου. 

32 Αν οι σημερινοί άνθρωποι δεν ήταν τόσο σκληροί και ανάλγητοι, αναμφίβολα θα λάμβαναν 

συνεχώς μηνύματα από τον πνευματικό κόσμο και περιστασιακά θα βρίσκονταν περιτριγυρισμένοι από 

πλήθος όντων που εργάζονται αδιάκοπα για την αφύπνιση των ανθρώπων και θα διαπίστωναν ότι δεν 

είναι ποτέ μόνοι. 

33 Κάποιοι αποκαλούν αυτόν τον κόσμο "αόρατο", άλλοι "απόκοσμο". Αλλά γιατί; Απλά επειδή δεν 

έχουν την πίστη να "δουν" το πνευματικό και επειδή η ανθρώπινη αθλιότητά τους τους κάνει να 

αισθάνονται απόμακροι και ξένοι προς έναν κόσμο που θα έπρεπε να αισθάνονται στην καρδιά τους. 

34 Έπρεπε να κάνω αυτόν τον λαό εδώ, ο οποίος συγκεντρώνεται στη σεμνότητα αυτών των 

αιθουσών συνάθροισης για να Με ακούσει, ελεύθερο από τα γήινα αγαθά και από τη ματαιοδοξία, ώστε 

να τον προσελκύσει κάτι που ακριβώς δεν είναι από αυτόν τον κόσμο και το οποίο είναι η διδασκαλία 

Μου. 

35 Σας βρήκα φτωχούς, να κλαίτε για τα χαμένα αγαθά και γι' αυτό λίγο απογοητευμένους από την 

ψεύτικη αίγλη των κοσμικών δόξων και λίγο λιγότερο υλοποιημένους. Αυτό σας βοηθάει να νιώσετε την 

παρουσία του πνευματικού, καθώς και να λαχταρήσετε την εξέλιξη και τη βελτίωση της ψυχής σας. Αν 

ήσασταν πλούσιος, υγιής και ζούσατε ανάμεσα σε ανέσεις, γιορτές και απολαύσεις, θα είχατε σπεύσει εδώ 

στο κάλεσμά μου; 

36 Συνειδητοποιήστε πόσο πολύ πρέπει ακόμη να κάνω αισθητή την παρουσία Μου ανάμεσα στους 

ανθρώπους, ώστε οι μονάρχες να ακολουθούν τις οδηγίες Μου. 

37 Δεν είναι ότι θέλω να σας δω φτωχούς, πολύ περισσότερο να έχετε ανάγκη από τα απαραίτητα για 

τη ζωή και την επιβίωση. Αλλά ο εξελιγμένος άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι πριν από τον άνθρωπο 

έρχεται η ψυχή, επειδή η ψυχή μπορεί να ζήσει χωρίς το γήινο σώμα, ενώ το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει 

χωρίς την ψυχή. 

38 Θέλω τα πάντα να είναι δικά σας, αλλά να χρησιμοποιείτε συνειδητά αυτά που χρειάζεστε- να 

ξέρετε πώς να είστε πλούσιοι στην ψυχή και να κατέχετε πολλά υλικά πράγματα, αν τα χρησιμοποιείτε 

σωστά και δίνετε στο ένα όπως και στο άλλο την πραγματική του αξία και αξία. Πώς μπορεί η ψυχή ενός 

απροσμέτρητα πλούσιου ανθρώπου να βλάψει τον εαυτό του, αν αυτό που κατέχει είναι για το καλό του 

πλησίον του; Και πώς μπορεί να πάθει ζημιά ένα ισχυρό πρόσωπο όταν το πνεύμα του ξέρει πώς να 

αποσύρεται κατά περίπτωση για να προσευχηθεί και βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί Μου μέσω της 

προσευχής του; 

39 Εσείς που ακούτε αυτές τις αποκαλύψεις καταλαβαίνετε την αλήθεια. Αλλά υπάρχουν πολλοί που 

ναυαγούν στο σκοτάδι αυτές ακριβώς τις στιγμές, και αυτούς πρέπει να σώσω. Στην καταιγίδα που 

πλησιάζει, πολλά πλοία θα βυθιστούν, και θα υπάρξει φόβος και θρήνος και κατάρες, απελπισία και 

δάκρυα. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνω ότι πνευματικά κανείς δεν θα χαθεί, διότι ακόμη και στο βαθύτερο 

σκοτάδι θα λάμπει πάντα ένα φως, ένα αστέρι, μια ακτίνα, που είναι το Πνεύμα, από το οποίο μια σπίθα 

πίστης και ελπίδας θα κατέβει στην καρδιά. 

40 Όταν η κραυγή για βοήθεια υψωθεί σε Μένα από το εσωτερικό των ανθρώπων, λέγοντάς Μου: 

"Πατέρα μου, Σωτήρα μας, έλα σε μας, χανόμαστε", τότε θα τους αφήσω να νιώσουν την παρουσία Μου, 

θα τους αποκαλύψω το άπειρο έλεός Μου και θα τους το αποδείξω για άλλη μια φορά. 

41 Διψάω για την πίστη σας, για τη μετάνοιά σας και για την αγάπη σας - μια δίψα που δεν 

μπορέσατε να σβήσετε μέχρι σήμερα. Γιατί όποτε σου ζήτησα το νερό της αγάπης σου, μου πρόσφερες το 

ποτήρι της χολής και του ξυδιού. 
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42 Η δίψα μου είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Γιατί θα σας αρκούσε να εκπληρώσετε αυτή την 

εντολή και θα σταματούσε αμέσως όλος ο πόνος, η πικρία και η ταλαιπωρία σας. Η δίψα Μου δεν είναι 

ανάγκη για Εμένα, αλλά για εσάς. 

43 Μαθητές, νιώστε πόσο σας αγαπώ σε αυτόν τον λόγο. Αγαπήστε Με επίσης μέσα σ' αυτό, επειδή 

το Πνεύμα Μου είναι μέσα στο νόημά του. 

44 Όταν διαδοθεί αυτή η διδασκαλία, θα σας ρωτήσουν το σκοπό αυτού του μηνύματος, αφού 

υπάρχουν ήδη τόσες πολλές θρησκευτικές κοινότητες. Τότε θα τους αποκαλύψετε ότι αυτός ο λόγος ήρθε 

στην ανθρωπότητα για να διδάξει στους ανθρώπους τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα που δεν τους 

διδάσκουν οι θρησκείες τους και ότι αυτό το μήνυμα είναι το θείο φως που σας αποκαλύπτει όλες τις 

πνευματικές ιδιότητες που διαθέτετε. 

45 Αυτός ο λαός θα φέρει τα Καλά Νέα του Λόγου Μου σε όλη την ανθρωπότητα και μέσω αυτού οι 

άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι παρά ένα βήμα ανάμεσα σε αυτούς και την Πνευματική 

Βασιλεία και ότι η απέραντη απόσταση που πιστεύουν ότι υπάρχει μεταξύ του ενός και του άλλου κόσμου 

είναι μόνο το αποτέλεσμα της φαντασίας τους, της άγνοιάς τους και της εξωτερικευμένης άσκησης της 

θρησκείας τους. 

46 Στο παρελθόν, η ανθρωπότητα ήταν προετοιμασμένη μόνο για τη στιγμή που η στιγμή θα ήταν 

κατάλληλη για πνευματική επικοινωνία. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που η ψυχή σας είναι 

ενδυναμωμένη και ταυτόχρονα ικανή να ανυψωθεί και να συνδεθεί με την ανώτερη ζωή. 

47 Η διακήρυξή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας σας απέδειξε την αλήθεια όλων όσων μόλις σας 

είπα, και λειτούργησε επίσης ως κίνητρο γι' αυτόν τον λαό που Με άκουσε και με αυτόν τον τρόπο τον 

βοήθησε να κάνει το πρώτο βήμα προς τον πνευματικό διάλογο. 

48 Ακριβώς όπως σας δίδαξα πρώτα για να μπορέσετε αργότερα να κάνετε βήματα μεγαλύτερης 

τελειότητας στο μονοπάτι Μου, έτσι θα μιλήσετε πρώτα με το Λόγο Μου και θα τον εξηγήσετε, έτσι ώστε 

μόλις το Έργο Μου γίνει κατανοητό από τους συνανθρώπους σας, να είναι προετοιμασμένοι και ικανοί να 

επικοινωνήσουν με τον Πατέρα τους και τους πνευματικούς αδελφούς και αδελφές τους. 

49 Δεν ήταν όλοι οι φορείς της φωνής Μου ικανοί και πρόθυμοι να προετοιμαστούν για να Με 

υπηρετήσουν, και συχνά έπρεπε να στείλω το φως Μου σε ακάθαρτα μυαλά που ήταν απασχολημένα με 

άχρηστα, αν όχι αμαρτωλά πράγματα. Αυτοί, μέσω της παράβασής τους, επέφεραν τη δικαιοσύνη Μου, 

διότι το μυαλό τους στερήθηκε κάθε έμπνευσης και τα χείλη τους κάθε ευγλωττίας για να εκφράσουν το 

θείο μήνυμα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πλήθος των ακροατών έκλεισε τα αυτιά του σε αυτές τις φτωχές 

διακηρύξεις, αλλά άνοιξε τις ψυχές του για να νιώσει την Παρουσία μου μέσα τους και να δεχτεί την 

Ουσία μου. Οι άνθρωποι τρέφονταν με την ουσία που τους έστειλε το έλεός μου εκείνη τη στιγμή- αλλά ο 

φορέας της φωνής εμπόδισε ένα μήνυμα που δεν βγήκε από τα χείλη του, αναγκάζοντας έτσι τους 

παρευρισκόμενους να συνομιλούν από πνεύμα σε πνεύμα με τον Δάσκαλό τους, αν και δεν ήταν ακόμη 

έτοιμοι να λάβουν την έμπνευσή μου με αυτή τη μορφή. 

50 Έχει απομείνει αρκετός χρόνος για τους φορείς της φωνής και τις κοινότητες να προετοιμαστούν, 

ώστε κατά το τελευταίο έτος της εκδήλωσής Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, να δουν τον Λόγο Μου 

να φτάνει στην κορυφή του μέσω των υψηλότερων και πιο φωτεινών δογματικών λόγων που έχετε 

ακούσει μέχρι τότε. Είμαι έτοιμος να σας ανταμείψω δίνοντάς σας αυτή την προετοιμασία και την 

επιθυμία, αν πραγματικά ετοιμαστείτε. Το φως Μου θα έρθει σε ρεύματα, πλημμυρίζοντας την ψυχή σας 

και διαποτίζοντάς την με δύναμη, σοφία και πνευματισμό. 

51 Έτσι, ο αποχωρισμός των λόγων μου πρέπει να γίνει στο τέλος αυτού του χρόνου της εκδήλωσής 

μου - με τη μεγαλύτερη δυνατή προετοιμασία της ψυχής και της διάνοιας, έτσι ώστε όταν δεν θα με 

ακούτε πλέον με αυτή τη μορφή, να αισθάνεστε την τεράστια επιθυμία να ακούσετε τη φωνή μου, και 

αυτή η επιθυμία σας ωθεί να με αναζητήσετε στο Άπειρο, στο Θείο. Γιατί με αυτό θα έχετε κάνει ένα 

σταθερό βήμα προς την πνευματική λατρεία του Θεού, προς τον αληθινό διάλογο μεταξύ των παιδιών και 

του Πατέρα. 

52 Όταν δεν θα έχετε πια μπροστά στα μάτια σας τα πρόσωπα, τα αντικείμενα ή τις μορφές που 

χρειάζεστε ως μέσο για να μπορέσετε να Με αισθανθείτε, και θα αντιλαμβάνεστε την παρουσία Μου μόνο 

μέσω της προσευχής, και θα λαμβάνετε την έμπνευσή Μου σε κάθε στιγμή της ζωής σας κατά την οποία 

Με λαχταράτε, θα αναφωνήσετε με αγαλλίαση στην καρδιά σας: "Δάσκαλε, πόσο κοντά μας είσαι!" 
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53 Θα συνεχίσω να είμαι ο Δάσκαλός σας, να είμαι ο Ιατρός σας, και μέσα από εσάς θα εκδηλωθώ 

στους ασθενείς που φέρνετε ενώπιόν Μου. Θα είμαι έμπνευση στο μυαλό σας και λόγος στα χείλη σας. 

Θα σας στείλω τους πνευματικούς προστάτες να συνεχίσουν να σας καθοδηγούν και να σας 

προστατεύουν. 

54 Μην ικανοποιείστε με το πρώτο πράγμα που θα πετύχετε, αλλά στρέψτε την προσοχή και την 

προσπάθειά σας στην τελειοποίησή σας. Γιατί αυτός ο νέος τρόπος αναζήτησης Μου θα είναι επίσης 

αντικείμενο εξέλιξης. 

55 Τώρα είναι η Τρίτη Ώρα που η ψυχή σας μπορεί ήδη να αρχίσει να ονειρεύεται από τη Γη πολύ 

υψηλούς κόσμους και πολύ μεγάλη γνώση. Γιατί αυτός που φεύγει από αυτόν τον κόσμο και κουβαλάει 

στην ψυχή του τη γνώση για το τι θα βρει και το ξεδίπλωμα των πνευματικών του χαρισμάτων, θα 

διασχίσει πολλούς κόσμους χωρίς να κατοικήσει σ' αυτούς, μέχρι να φτάσει σ' αυτόν που του ανήκει λόγω 

αξίας να κατοικήσει. 

Θα έχει πλήρη επίγνωση της πνευματικής του κατάστασης, θα καταλαβαίνει πώς να εκτελεί την 

αποστολή του όπου κι αν βρίσκεται, θα γνωρίζει τη γλώσσα της αγάπης, της αρμονίας και της 

δικαιοσύνης και θα μπορεί να επικοινωνεί με την καθαρότητα της πνευματικής γλώσσας, που είναι η 

σκέψη. Μαζί του δεν θα υπάρχουν εμπόδια, σύγχυση ούτε δάκρυα, και θα αρχίσει να βιώνει την υπέρτατη 

ευδαιμονία της προσέγγισης των σπιτιών που του ανήκουν, επειδή είναι δικά του ως αιώνια κληρονομιά. 

56 Για να μπορέσει το έργο μου να ριζώσει στις καρδιές των ανθρώπων ως ιερό της πίστης και της 

πνευματοποίησης, οι υπηρέτες μου θα έχουν πολλά να παλέψουν, ο λαός μου θα πρέπει να υποστεί 

αμέτρητες δοκιμασίες. 

57 Στην αρχή ο κόσμος θα απορρίψει αυτή τη διδασκαλία. Αλλά δεν θα χάσετε το θάρρος σας, διότι 

σας επισημαίνω ήδη ότι αυτός που θα το απορρίψει θα το κάνει με την καρδιά του, αλλά δεν θα το κάνει 

μέσω της πνευματικής ψυχής του ανθρώπου, αφού η ψυχή κρατάει αυτή την υπόσχεσή μου μέσα της. 

58 Σας είδα εμφατικούς και απασχολημένους με το ταξίδι που σας περιμένει, και ήρθα στην καρδιά 

σας για να σας δώσω ειρήνη και να σας ανοίξω δρόμους μέσω του Λόγου μου και να γκρεμίσω τα 

εμπόδια που έχετε ήδη αρχίσει να δημιουργείτε μέσω της φαντασίας σας. 

59 Μακάριοι όσοι προβληματίζονται, υποφέρουν και ανησυχούν για το έργο μου, γιατί αυτό 

αποδεικνύει ότι το έχουν πάρει στην καρδιά τους. Στη συνέχεια ενθαρρύνω την ψυχή τους και τη χαϊδεύω, 

ώστε να νιώσει ξανά γεμάτη πίστη, ειρήνη και αυτοπεποίθηση. 

60 Στο τραπέζι της αγάπης μου φάγατε το θείο ψωμί που κερδίσατε με την προετοιμασία σας. Αν δεν 

πετύχατε περισσότερα, ήταν επειδή η προετοιμασία σας δεν ήταν επαρκής για περισσότερα. Αν έχετε 

κερδίσει πολλά την ημέρα αυτή, αυτό ήταν απόδειξη ότι ξέρατε πώς να γίνετε άξιοι αυτής της ανταμοιβής. 

Σας λέω επίσης ότι αν εκείνη την ημέρα έχυσα το φως Μου σε ρεύματα σε άλλους τόπους συνάθροισης, 

ήταν επειδή τα πλήθη των ακροατών ήξεραν πώς να προετοιμαστούν, και ότι αντίθετα, όπου δεν υπήρχε 

αυτή η πνευματοποίηση, ο λόγος Μου αντηχούσε στις συνειδήσεις των παιδιών Μου γεμάτος δικαιοσύνη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 295  
1 Ανθρωπότητα, έχετε παρερμηνεύσει το νόημα της ζωής επειδή έχετε δώσει μεγαλύτερη σημασία 

στο υλικό από ό,τι στο πνευματικό. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ήταν απαραίτητη η εκ νέου παρουσία μου 

ανάμεσά σας. Ακούστε όμως πώς ο Λόγος μου σας καλεί σε ανύψωση και πνευματοποίηση, γιατί βλέπω 

ότι οι άνθρωποι ζουν αδιάφορα για την πραγματικότητα. 

2 Η διδασκαλία μου έχει ως στόχο να σας κάνει να ενδιαφερθείτε για τη ζωή που σας περιμένει και 

που θα είναι αιώνια. Είναι να διώξετε από την καρδιά σας το φόβο της εξόδου από το ανθρώπινο κέλυφος 

- το φόβο του θανάτου. Ο Λόγος Μου θέλει να σας ελευθερώσει από όλα τα λάθη σας. 

3 Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει θάνατος, επειδή ο Δημιουργός είναι ζωή και τα έργα Του δεν 

μπορούν να πεθάνουν. 

4 Ο άνθρωπος είναι αυτός που, με τη φαντασία του, δημιούργησε το θάνατο, και ο οποίος, επιπλέον, 

δημιούργησε τους παραδείσους και τις κολάσεις σύμφωνα με τη φτωχή του αντίληψη. Τι σωστές 

αντιλήψεις θα μπορούσε να έχει για την ύπαρξή μου, για τη δικαιοσύνη μου και για την αλήθεια σχετικά 

με την αιώνια ζωή; Μόνο σύγχυση υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, και αυτή η σύγχυση αποτελεί 

μέρος των θεμελίων πάνω στα οποία στηρίζονται οι πεποιθήσεις της πλειοψηφίας. Τι μέλλον περιμένει 

την ανθρωπότητα αν συνεχίσει να απομακρύνεται από το αληθινό μονοπάτι; Μόνο δυστυχία, αμηχανία 

και πόνο, από τα οποία έχει μια πρόγευση στη ζωή της δυστυχίας που ζει στη γη. 

5 Η Διδασκαλία του Πνεύματος, η Διδασκαλία μου, άνθρωποι, είναι η ακτίνα φωτός που διαπερνά 

το σκοτάδι στο οποίο έχετε πέσει. Μόνο μέσω αυτής οι άνθρωποι θα φτάσουν να έχουν μια τέλεια και 

ολοκληρωμένη διδασκαλία του πνευματικού τους πεπρωμένου και μια αληθινή γνώση της ύπαρξης της 

δικαιοσύνης μου. 

6 Οι άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να σκεφτούν τον Θεό χωρίς να Του δώσουν μια ορατή μορφή 

με κάποιο τρόπο. Δεν μπορούν να μιλήσουν για πειρασμούς χωρίς να προσωποποιήσουν την επιρροή του 

κακού σε ένα Ον του οποίου καθήκον είναι να διαφθείρει τις ψυχές, ούτε μπορούν να σκεφτούν την 

εξιλέωση κάποιου που έχει αμαρτήσει χωρίς να φανταστούν την τιμωρία της φωτιάς της κόλασης που δεν 

υπήρξε ποτέ. 

7 Σε αυτά τα τρία λάθη που κυριαρχούν στα μυαλά των ανθρώπων, σας λέω: Αν πιστεύετε ότι ο 

Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει λόγος να Τον αναζητάτε σε υλικές μορφές, αφού είναι Πνεύμα. 

Και αυτό το φανταστικό ον που αποκαλείτε Εωσφόρο ή Σατανά υπάρχει μόνο στο μυαλό εκείνων που δεν 

μπόρεσαν να ερμηνεύσουν πνευματικά τα λόγια, τις αποκαλύψεις και τα μηνύματά μου του παρελθόντος. 

Αληθινά σας λέω, στην "Πνευματική Κοιλάδα" υπάρχουν μεγάλα πνεύματα του σκότους που 

σπέρνουν διχόνοια, μίσος και διαφθορά. Υπάρχουν αμέτρητα πνεύματα των οποίων η επιρροή φτάνει 

στους ανθρώπους όταν τους κάνουν κακές σκέψεις και τους υποκινούν σε κακές πράξεις. Αλλά αυτά τα 

όντα δεν είναι δαίμονες- είναι ατελή, διαταραγμένα, μπερδεμένα όντα σκοτεινιασμένα από πόνο, κακή 

θέληση ή εκδικητικότητα. Μην εκπλαγείτε όταν σας πω ότι η φύση τους είναι η ίδια με εκείνη της ψυχής 

σας και η ίδια με εκείνη των όντων που ονομάζετε αγγέλους. 

8 Γιατί δεν αποκαλείτε τους κακούς ανθρώπους που κατοικούν στη γη δαίμονες, αφού και αυτοί σας 

αποπλανούν, αφού και αυτοί σας υποκινούν στο κακό και σας απομακρύνουν από το αληθινό μονοπάτι; 

Όπως και τα συγκεχυμένα όντα του υπερπέραν, είναι επίσης ατελείς ψυχές, αλλά έχουν αποκτήσει δύναμη 

και εξουσία επειδή ένα ιδεώδες μεγαλείου τις έχει καταλάβει. 

9 Αληθινά σας λέω, ούτε μεταξύ εκείνων που κατοικούν στη γη ούτε μεταξύ εκείνων που είναι στο 

πνευματικό έχω εχθρούς. Δεν υπάρχει κανείς που να Με μισεί, να βλασφημεί εναντίον Μου ή να 

παραπλανά τους συνανθρώπους του από το καλό μονοπάτι για την καθαρή ευχαρίστηση να Με 

προσβάλει. Ψέμα! Αυτοί που απομακρύνουν τους ανθρώπους από την πίστη, που σβήνουν το όνομά Μου 

από τις καρδιές των συνανθρώπων τους και που πολεμούν το πνευματικό, δεν το κάνουν για να Με 

προσβάλουν. Το κάνουν επειδή αυτό είναι απαραίτητο για την επίγεια προσπάθειά τους για εξουσία, τα 

όνειρά τους για μεγαλείο και ανθρώπινη δόξα. 

10 Το ίδιο ισχύει και για εκείνα τα όντα του υπερπέραν που δεν έχουν αφυπνιστεί στο φως που 

ανυψώνει στο μονοπάτι της αγάπης. Προσπάθησαν να γίνουν σπουδαίοι μέσω της απλής γνώσης, και όταν 

επηρεάζουν τους αδελφούς και τις αδελφές τους και τους απομακρύνουν από το καλό μονοπάτι, αυτό δεν 

γίνεται με την πρόθεση να Μου προκαλέσουν πόνο, να ανταγωνιστούν τη δύναμή Μου, να χαρούν με τη 
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νίκη του κακού επί του καλού - όχι. Το κίνητρο, αν και κακό, δεν είναι να Με προσβάλει. Πώς μπορείτε 

να σκέφτεστε σε όλη σας τη ζωή ότι μου εναντιώνεται ένας ισχυρός εχθρός που αρπάζει συνεχώς ό,τι μου 

ανήκει; 

11 Πώς μπορείτε να νομίζετε ότι έχω τοποθετήσει στο δρόμο των ανθρώπων ένα ον απείρως 

ισχυρότερο από αυτούς, ώστε να τους παρασύρει αδιάκοπα και να τους σπρώξει τελικά στην αιώνια 

καταστροφή; 

12 Πόσο άσχημα σκέφτεστε για Μένα και τη δικαιοσύνη Μου - εσείς που ισχυρίζεστε ότι Με 

γνωρίζετε και Με αγαπάτε! 

13 Είναι αλήθεια ότι οι κακοί πειράζουν τους καλούς, οι δυνατοί κακοποιούν τους αδύναμους, οι 

άδικοι κοροϊδεύουν τους αθώους και οι ακάθαρτοι βλάπτουν τους αγνούς. Όμως αυτοί είναι πειρασμοί 

που αυτός που τους συναντά μπορεί να τους απορρίψει γιατί έχει όπλα και ασπίδα για να πολεμήσει και 

να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το σπαθί του είναι η συνείδησή του, και πίσω από αυτήν βρίσκονται η 

ηθική, η πίστη και η λογική, ώστε να μην παρασύρεται από κακές επιρροές. 

Αλλά δεν πρέπει να κάνει μόνο αυτό, αλλά και να σπέρνει την αρετή με τα έργα του και να 

αντιστέκεται στο κακό όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν βλέπει ότι κάποιοι σπέρνουν τη φθορά, την 

κακία και την καταστροφή, θα ξεκινήσει να σπέρνει φως, να σώζει τον πλανεμένο και να ανασταίνει τον 

πεσμένο. 

14 Είναι ο αιώνιος αγώνας του καλού ενάντια στο κακό και του φωτός ενάντια στο σκοτάδι - ένας 

απαραίτητος αγώνας για την άνοδο και την επίτευξη των υψηλών επιπέδων της τελειότητας. 

15 Για Μένα είναι εξίσου αξιέπαινο όταν ένα ον που έχει λερωθεί από τα ίχνη των σοβαρότερων 

παραβάσεων, εμπνευσμένο από ένα υψηλό ιδεώδες, καθαρίζει τον εαυτό του, όπως και όταν ένα ον που 

έχει παραμείνει σταθερά καθαρό αγωνίζεται μέχρι τέλους να μην λερωθεί, επειδή αγάπησε το φως από 

την αρχή. 

16 Πόσο μακριά από την αλήθεια βαδίζουν εκείνοι που νομίζουν ότι τα πνεύματα της σύγχυσης 

έχουν διαφορετική φύση από τα πνεύματα του φωτός! 

17 Ο Πατέρας θα ήταν άδικος αν αυτό ήταν αλήθεια, όπως δεν θα ήταν πλέον ο Παντοδύναμος αν δεν 

είχε τη σοφία και την αγάπη να σώσει τους μολυσμένους, τους ακάθαρτους, τους ατελείς, και δεν θα 

μπορούσε να τους ενώσει με όλους τους δίκαιους σε ένα και το αυτό σπίτι. 

18 Μαθητής: Όταν ο άνθρωπος έχει αληθινή γνώση των έργων που έχει κάνει, δεν επιτρέπει στον 

εαυτό του να τυφλωθεί από τη ματαιοδοξία. Ξέρει ότι αν αυτό το ατιμωτικό συναίσθημα διεισδύσει στην 

ύπαρξή του, η νοημοσύνη του θα εξασθενήσει και δεν θα είναι πλέον σε θέση να προχωρήσει στο 

μονοπάτι της ανάπτυξης, θα μείνει στάσιμος και θα βυθιστεί στον λήθαργο. 

19 Η ματαιοδοξία κατέστρεψε πολλούς ανθρώπους, κατέστρεψε πολλά ακμάζοντα έθνη και 

κατέρριψε τους πολιτισμούς σας. 

20 Όσο οι λαοί είχαν ως ιδανικά την ορμή, την αποτελεσματικότητα και την πρόοδο, βίωναν την 

αφθονία, τη μεγαλοπρέπεια και την ευημερία. Αλλά όταν η αλαζονεία τους έκανε να αισθάνονται 

ανώτεροι, όταν το ιδανικό της ανοδικής ανάπτυξης αντικαταστάθηκε από μια ακόρεστη φιλοδοξία να τα 

έχουν όλα για τον εαυτό τους, άρχισαν βήμα προς βήμα, χωρίς να το συνειδητοποιούν και χωρίς να το 

θέλουν, να καταστρέφουν ό,τι είχαν χτίσει και τελικά βυθίστηκαν στην άβυσσο. 

21 Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι σωστό 

να αναδύεται στον κόσμο ένας λαός με μεγάλα ιδανικά, ο οποίος, αν και έχει πάντα επίγνωση των καλών 

του έργων, δεν τα υπερηφανεύεται. Με αυτόν τον τρόπο η πορεία της δεν θα σταματήσει και η λάμψη που 

έχει επιτύχει μέχρι τώρα θα ξεπεραστεί αύριο και θα αυξηθεί ξανά αργότερα. 

22 Όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, δεν προσπαθώ μόνο να σας εμπνεύσω με υλικούς στόχους: 

Θέλω τα λόγια Μου να ερμηνεύονται σωστά, ώστε να ξέρετε πώς να τα εφαρμόζετε τόσο στο πνευματικό 

όσο και στο υλικό. 

23 Η ματαιοδοξία δεν μπορεί να ταλαιπωρεί τον άνθρωπο μόνο στην υλική του ζωή, και ως απόδειξη 

αυτού που σας λέω, σκεφτείτε τις πτώσεις και τις αποτυχίες των μεγάλων ομολογιών, οι οποίες έχουν 

κατακρεουργηθεί στα θεμέλιά τους από τη ματαιοδοξία, την αλαζονεία, την ψεύτικη μεγαλοπρέπειά τους. 

Κάθε φορά που νόμιζαν ότι βρίσκονταν στο απόγειο της δύναμής τους, κάποιος ερχόταν και τους 

αναστάτωνε από τα όνειρά τους, τους έδειχνε τα λάθη τους, τις παρεκκλίσεις τους, την απόκλισή τους από 

το Νόμο και την Αλήθεια. 
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24 Μόνο μέσω της πραγματικής γνώσης και της εκπλήρωσης του νόμου μου στο πρόσωπο της 

συνείδησης θα μπορέσει αυτή η ανθρωπότητα να ανέλθει σε μια υψηλή ζωή- διότι η συνείδηση, που είναι 

το φως μου, είναι τέλεια, είναι αδιαφώτιστη, είναι δίκαιη, δεν γίνεται ποτέ μάταιη ούτε ακολουθεί 

στραβούς δρόμους. 

25 Πείτε Μου αν δεν είναι μια πνευματική διδασκαλία που χρειάζονται οι άνθρωποι για να 

προσεγγίσουν την αλήθεια. Διότι αυτή η διδασκαλία, την οποία η ανθρωπότητα χρειάζεται τόσο πολύ, 

είναι ακριβώς αυτή που σας έφερα. 

26 Όταν αυτός ο λόγος διαδοθεί στον κόσμο και οι άνθρωποι ρωτήσουν ποιος τον ενέπνευσε και 

ποιος υπαγόρευσε να καταγραφεί, ας μαρτυρήσουν οι αγγελιοφόροι και οι σπορείς του ότι ήταν το Άγιο 

Πνεύμα που τον αποκάλυψε μέσα από τα προετοιμασμένα μυαλά των φορέων της φωνής του. 

27 Όταν αυτή η ανθρωπότητα λάβει το μήνυμά μου, θα θυμηθεί τον Ιησού, αυτόν τον ταπεινό 

Ναζωραίο που κήρυξε στα βουνά, στην έρημο, στις όχθες των ποταμών και στις κοιλάδες. Γιατί ο λόγος 

του δεν χρειαζόταν υλικούς ναούς, αφού όπου ήθελε να εκφραστεί, αναδυόταν ο εσωτερικός ναός του 

πλήθους των ακροατών, των οποίων οι καρδιές άνοιγαν σαν κάλυκες στον ήλιο. 

28 Τώρα βρίσκομαι στην πόρτα κάθε καρδιάς, αλλά είναι απαραίτητο η ανθρωπότητα, όταν θυμάται 

την υπόσχεσή Μου να επιστρέψω, να θυμάται επίσης ότι ποτέ δεν ανακοίνωσα ότι η Παρουσία Μου θα 

είναι και πάλι ως άνθρωπος, αλλά ότι σας έδωσα να καταλάβετε ότι αυτή η επιστροφή θα γίνει με το 

Πνεύμα. 

29 Τώρα είναι η ώρα της κατανόησης, της διαφώτισης της ψυχής και της διάνοιας, κατά την οποία ο 

άνθρωπος θα Με αναζητήσει τελικά πνευματικά, επειδή θα συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός δεν είναι ούτε 

πρόσωπο ούτε φανταστική έννοια, αλλά απεριόριστο και απόλυτο συμπαντικό Πνεύμα. 

30 Αυτή η διδασκαλία, που είναι γνωστή μόνο σε λίγους και δεν έχει ληφθεί υπόψη από την 

ανθρωπότητα, θα φτάσει σύντομα σε όλους τους πάσχοντες ως θεραπευτικό βάλσαμο για να 

παρηγορήσει, να αναζωπυρώσει την πίστη, να διαλύσει το σκοτάδι και να ενσταλάξει την ελπίδα. Σας 

ανυψώνει πάνω από την αμαρτία, τη δυστυχία, τον πόνο και το θάνατο. 

31 Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί εγώ, ο Θείος Ιατρός, ο υποσχόμενος Παρηγορητής, 

είμαι αυτός που σας το αποκάλυψε. 

32 Ανά πάσα στιγμή, η διδασκαλία μου σας έχει καταστήσει σαφές ότι η εσώτερη ουσία της είναι η 

αγάπη. Η αγάπη είναι η ουσία του Θεού. Από αυτή τη δύναμη αντλούν όλα τα όντα για να ζήσουν- από 

αυτήν ξεπήδησε η ζωή και όλη η δημιουργία. Η αγάπη είναι η προέλευση και ο στόχος στο πεπρωμένο 

όλων όσων δημιουργήθηκαν από τον Πατέρα. Μπροστά σε αυτή τη δύναμη που κινεί, φωτίζει και 

ζωντανεύει τα πάντα, ο θάνατος εξαφανίζεται, η αμαρτία εξατμίζεται, τα πάθη φεύγουν, οι ακαθαρσίες 

ξεπλένονται και όλα τα ατελή τελειοποιούνται. 

33 Ήρθα στον κόσμο στη Δεύτερη Εποχή για να αποδείξω τη δύναμη της αγάπης με τη διδασκαλία 

Μου και τα παραδείγματά Μου, τα οποία έμειναν ανεξίτηλα αποτυπωμένα στο μυαλό σας. Παρ' όλα αυτά, 

εγώ, που ξεπέρασα τον πόνο του κόσμου και του θανάτου μέσω της αγάπης, ζητώ από εσάς τους 

ανθρώπους που ακόμα εξελίσσεστε: Έχετε ήδη μάθει να ξεπερνάτε τον πόνο του κόσμου και του θανάτου; 

34 Είδα ότι εξακολουθείτε να γιορτάζετε την Ημέρα των Νεκρών. Αλλά γιατί; Είναι ο τρόπος σας να 

γιορτάσετε τη νίκη επί του θανάτου; Όχι, ανθρωπότητα, μην κάνετε λάθος, συνειδητοποιήστε ότι 

γιορτάζετε τη λατρεία της σωματικής ύλης και την αγάπη του κόσμου. Με αυτή τη λατρεία εκείνων που 

έχουν κατεβεί στα έγκατα της γης, απομακρύνεστε και ξεχνάτε τις ψυχές που αντιπροσωπεύουν την 

αληθινή και αιώνια ζωή. Όταν σας βλέπω να ποτίζετε έναν τάφο με δάκρυα ή να τον σκεπάζετε με 

λουλούδια, δεν μπορώ να μην εφαρμόσω σε εσάς τα λόγια μου που σας λένε: "Είστε νεκροί που 

προσέχετε τους νεκρούς σας". 

35 Σε όσους έχουν κατανοήσει τον λόγο μου και τον εφαρμόζουν στη ζωή τους, τους αναθέτω να 

προσεύχονται για όλους εκείνους που, μέσα στον υλισμό τους, διαστρεβλώνουν το νόημα της αλήθειας 

και που, υπερόπτες και ματαιόδοξοι στην επιστήμη τους, θεωρούν τελικά τους εαυτούς τους σοφούς, 

δημιουργικούς και ισχυρούς και χλευάζουν εκείνους που πλησιάζουν τον Θεό και εγείρουν τα αιτήματά 

τους σ' Αυτόν. Νομίζουν ότι κρατούν το πεπρωμένο της ανθρωπότητας στα χέρια τους, χωρίς να 

γνωρίζουν ότι και αυτοί υπόκεινται στη Θεία Δικαιοσύνη μου. Χρειάζονται τις προσευχές σας και την 

πνευματική σας βοήθεια περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. 
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36 Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει το δρόμο τους στην ειδωλολατρική λατρεία τους για το σώμα - μια 

λατρεία που ασκείται μέσω της επιστήμης. Αλλά και αυτοί θα ξυπνήσουν στις μεγάλες δοκιμασίες που 

προορίζονται γι' αυτούς, και μέσω αυτών θα καταλάβουν τελικά ότι υπάρχει κάτι στον άνθρωπο που είναι 

πέρα από τη νοημοσύνη, που είναι η πνευματική ψυχή, και ότι υπάρχει ακόμα κάτι ανώτερο από τη γήινη 

επιστήμη, που είναι η γνώση της Πνευματικής Ζωής. 

37 Μόνο όταν η διάνοια δεν προτρέπει πλέον το πνεύμα να παρατηρεί και να εμβαθύνει στην 

επιστήμη, αλλά το πνεύμα ανυψώνει και καθοδηγεί τη διάνοια, ο άνθρωπος θα ανακαλύψει αυτό που προς 

το παρόν του φαίνεται ανεξιχνίαστο, και το οποίο ωστόσο προορίζεται να του αποκαλυφθεί μόλις 

πνευματοποιήσει τη νοημοσύνη του. 

38 Αν ακούσετε κάποια από τις διδασκαλίες μου, μπορείτε πιθανώς να καταλάβετε και να 

αισθανθείτε το χάος των κοσμοθεωριών που έρχεται προς το μέρος σας. 

39 Η εποχή της ειδωλολατρίας φτάνει τώρα στο τέλος της και η περίοδος της πνευματοποίησης θα 

έχει σύντομα την είσοδό της στην καρδιά του ανθρώπου. Όλα τα είδωλα θα πέσουν στο έδαφος και θα 

δώσουν χώρο στην αλήθεια, και εκεί θα στηθεί το αληθινό θυσιαστήριο του Θεού. 

40 Είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Είμαι το ανοιχτό βιβλίο. 

41 Από την αρχή της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι αναζητούσαν την προέλευση της ζωής και την 

αιτία για όλα όσα τους περιβάλλουν. Γι' αυτό εφάρμοσαν τη δύναμη της διάνοιάς τους, το φως της 

νοημοσύνης. Από αυτό προήλθαν οι επιστήμες και οι φιλοσοφίες τους. Επειδή όμως ο ανθρώπινος νους 

είναι πολύ περιορισμένος για να συλλάβει την αλήθεια που μόνο το πνεύμα μπορεί να κατανοήσει και να 

διεισδύσει, η επιστήμη του δεν μπόρεσε να ανακαλύψει πολλά πράγματα για την αλήθεια αυτή. 

42 Οι άνθρωποι δεν αναζήτησαν αυτό το φως στο πνευματικό - αλλά εγώ είμαι πνεύμα. Όποιος 

λοιπόν θέλει να βρει την πηγή της ζωής, το φως της αλήθειας και την προέλευση όλων των 

δημιουργημένων πραγμάτων, πρέπει πρώτα να Με αναζητήσει - να Με αναζητήσει μέσω της προσευχής, 

της επιθυμίας για γνώση με την ψυχή, για να αγαπήσει τους συνανθρώπους του και να τους υπηρετήσει 

καλύτερα, για να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ανθρώπινης ζωής. Σε αυτόν θα αποκαλυφθούν οι 

διδασκαλίες που άλλοι, παλεύοντας με τη διάνοια, ανακάλυψαν μόνο μετά από αιώνες. 

43 Είμαι η αγάπη, και όποιος Με αναζητά πρέπει να το κάνει εμπνεόμενος από αγάπη. 

44 Ο άνθρωπος είναι μια αντανάκλαση του Δημιουργού, μια εικόνα του Θεού. Τα παιδιά πρέπει 

αναγκαστικά να γίνουν σαν τον Πατέρα από τον οποίο προήλθαν. Αυτή η ομοιότητα εδράζεται στην 

πνευματική ψυχή, καθώς είναι προικισμένη με ιδιότητες του Θεού και, επιπλέον, έχει αιώνια ζωή. Η ύλη, 

δηλαδή: το ανθρώπινο σώμα είναι μόνο ένα προσωρινό ένδυμα της ψυχής. 

45 Ο Πατέρας έστειλε τις ψυχές να κατοικήσουν σ' αυτή τη γη, ώστε να βρουν σ' αυτήν μέσα για την 

εξέλιξή τους, δοκιμασίες για να γίνουν δυνατές, μαθήματα για να γεμίσουν με φως, ευκαιρίες χωρίς τέλος 

για να αποκτήσουν αξίες που θα τις ανυψώσουν πάνω από αυτή τη ζωή, θα τις απελευθερώσουν από την 

ύλη και θα τις οδηγήσουν στην Πνευματική Βασιλεία. 

Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει κερδίσει ακόμη τη μάχη, δεν έχει κυριαρχήσει στην ύλη, δεν έχει κάνει τον 

κόσμο υπηρέτη του. Αντιθέτως, έχει επιτρέψει στον εαυτό του να κυριαρχηθεί από δυνάμεις και στοιχεία 

που είναι κατώτερα από αυτόν. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι κύριος του κόσμου, ενώ στην 

πραγματικότητα δεν είναι παρά σκλάβος της ύλης. 

46 Μέχρι να κερδίσει αυτή τη μάχη, δεν θα έχει κατακτήσει την πνευματική ζωή για τον εαυτό του. 

47 Ωστόσο, μη νομίζετε ότι θέλω οι άνθρωποι να απαρνηθούν τους γήινους νόμους για να 

αφοσιωθούν αποκλειστικά στους πνευματικούς. Όχι, άνθρωποι, θέλω να χρησιμοποιήσετε αυτό που ο 

Πατέρας δημιούργησε και προσέφερε στην ανθρωπότητα για το καλό σας, για την ανάπτυξή σας και για 

την άνοδό σας - να μάθετε να κυβερνάτε την υλική ζωή με τα βασίλεια της φύσης, τις δυνάμεις και τα 

όντα. Αλλά για να το πετύχετε αυτό, είναι απαραίτητο να υπερβείτε αυτό που επιτυγχάνει η νοημοσύνη 

σας, δηλαδή να εργαστείτε μέσω της πνευματικής ψυχής, έτσι ώστε όταν ο Πατέρας δει τους ευγενείς 

στόχους σας - την αγάπη που βάζετε στα έργα σας και τη θέση που έχετε μάθει να δίνετε στην πνευματική 

σας ψυχή - να τραβήξει την κουρτίνα από το μυστικό του θησαυροφυλάκιο και να σας χαρίσει μια σπίθα 

από τη σοφία του για να φωτίσει την ψυχή σας. 

48 Το σωστό είναι το πνεύμα να αποκαλύπτει σοφία στον ανθρώπινο νου, όχι ο νους να δίνει "φως" 

στο πνεύμα. Πολλοί δεν θα καταλάβουν τι σας λέω εδώ, και αυτό οφείλεται στο ότι έχετε από καιρό 

διαστρεβλώσει την τάξη της ζωής σας. 
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49 Δείτε πώς ο άνθρωπος στέκεται μπροστά και πάνω από όλα όσα τον περιβάλλουν- ότι είναι το 

μόνο ον προικισμένο με ελευθερία βούλησης και συνείδησης. Από αυτή την ελευθερία της βούλησης 

έχουν πάρει την προέλευσή τους όλες οι παρεκκλίσεις, οι πτώσεις και οι αμαρτίες του ανθρώπου. Αλλά 

είναι παροδικές παραβάσεις μπροστά στη δικαιοσύνη και την αιωνιότητα του Δημιουργού. Γιατί μετά η 

συνείδηση θα υπερισχύσει των αδυναμιών του σώματος και της σαγήνης της ψυχής. Έτσι θα έρθει η νίκη 

του φωτός, που είναι η γνώση, επί του σκότους, που είναι η άγνοια. Θα είναι η νίκη του καλού, που είναι 

η αγάπη, η δικαιοσύνη και η αρμονία, επί του κακού, που είναι ο εγωισμός, η ακολασία, η αδικία. 

50 Αν κοιτάξετε τη ζωή σας και την ιστορία της ανθρωπότητας, θα ανακαλύψετε ότι αυτός ο αγώνας 

υπήρχε πάντα, από την αρχή της δημιουργίας μέχρι σήμερα - ένας αγώνας απαραίτητος για την 

τελειοποίηση της ψυχής σας, τόσο απαραίτητος όσο η φωτιά για τον καθαρισμό του χρυσού. 

51 Ποιος, ακούγοντας αυτή τη διδασκαλία, μπορεί να σκεφτεί ότι μια μόνο ανθρώπινη ύπαρξη μπορεί 

να είναι αρκετή για την πλήρη ανάπτυξη και τελειοποίησή της; 

52 Ω, εσείς οι άνθρωποι που είστε πολύ απασχολημένοι με την ανθρώπινη ζωή και κάνετε τον εαυτό 

σας να πιστεύει ότι είστε αιώνια στη γη και δεν ξέρετε ότι λόγω της υλοποίησής σας πρέπει να έρχεστε 

στον κόσμο με νέα σώματα για να κάνετε το βήμα που δεν μπορέσατε να κάνετε στην προηγούμενη 

περίπτωση! 

53 Αλλά οι πολλές μετενσαρκώσεις δεν δίνουν στην ψυχή την απόλυτη τελειότητα. Ανεξάρτητα από 

το πόσο ψηλά μπορεί να βρίσκεται μετά την τελευταία του ύπαρξη στη γη - η "πνευματική κοιλάδα" 

εξακολουθεί να την περιμένει με τους αμέτρητους κόσμους της ζωής, τις νέες διδασκαλίες, τις 

αποκαλύψεις και τα θαύματα. 

54 Μόλις διανύσετε το μονοπάτι και φτάσετε στα κατώφλια του αγνού και τέλειου, θα καταλάβετε 

τον λόγο της ύπαρξής σας, θα κατοικήσετε πραγματικά στο φως. 

55 Εδώ στη γη έχω χωρίσει την πνευματική ζωή της ανθρωπότητας σε τρία στάδια, χρόνους ή εποχές, 

στα οποία σας αποκάλυψα σιγά-σιγά, μάθημα προς μάθημα, τη σοφία που όλοι πρέπει να κατέχετε. 

56 Ο Πρώτος Χρόνος είναι, τρόπον τινά, η πνευματική παιδική ηλικία του ανθρώπου, κατά την οποία 

ανοίγει τα μάτια του και βλέπει το πρόσωπο του Πατέρα του, Τον ακούει, αλλά απέχει ακόμη πολύ από το 

να Τον κατανοήσει. Η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι προσπάθησε να Τον υπακούσει προσκολλημένος στο 

γράμμα των κειμένων χωρίς να διεισδύσει με την ψυχή του στο νόημά τους. 

57 Τη Δεύτερη φορά εγώ, "ο Λόγος", ήρθα να κατοικήσω μαζί σας στον Ιησού και να σας δείξω το 

μονοπάτι της ψυχής με τη ζωή μου. Αυτός ο Δεύτερος Χρόνος είναι αυτός της εφηβείας ή της πρώτης 

πνευματικής νεότητας. Είναι η εποχή στην οποία ο Χριστός δίδαξε στους ανθρώπους την αγάπη για να 

αφυπνίσει τις αδρανείς χορδές της καρδιάς τους, ώστε οι καρδιές τους να δονούνται από ένα νέο 

συναίσθημα, από την ισχυρή ώθηση της αγάπης για τον Πατέρα τους και τον πλησίον τους. 

58 Σε αυτά τα δύο είδη αγάπης συνόψισα ολόκληρο τον Νόμο, ολόκληρη τη διδασκαλία μου: αγάπη 

για τον Θεό, τον Δημιουργό της ζωής, τον Πατέρα, τον Δημιουργό, και αγάπη ο ένας για τον άλλον. 

59 Ο νόμος ήταν πάντα παρών στις συνειδήσεις. Γενιές φεύγουν και γενιές έρχονται, ψυχές φεύγουν 

και ψυχές έρχονται, αλλά ο λόγος μου παραμένει σταθερός και αμετάβλητος. Ωστόσο, ο άνθρωπος ήταν 

αργόστροφος και σκληρόκαρδος, και λίγοι ήταν εκείνοι που κατανόησαν το πνεύμα της αγάπης της 

Διδασκαλίας μου. 

60 Οι άνθρωποι πολλαπλασιάζονται και αναπτύσσονται. Αλλά μόλις ξυπνήσει η νοημοσύνη τους, 

απομακρύνονται από το πνευματικό αναζητώντας τη δόξα του κόσμου, τον πλούτο ή την επιστήμη. Ως 

αποτέλεσμα, οι καρποί τους μπορεί να μην είναι τόσο γλυκοί όσο επιθυμεί η καρδιά σας. Έχετε πάντα μια 

πικρή γεύση στο στόμα σας. 

61 Αλλά μη νομίζετε ότι ο Λόγος μου καταδικάζει κατ' αρχήν τα έργα σας ή ότι καταδικάζει όσα έχει 

επιτύχει η επιστήμη σας. Όχι, άνθρωποι, δεν είμαι εγώ που σας λέω με λόγια ότι απέχετε μόνο ένα βήμα 

από την άβυσσο - είναι τα γεγονότα, τα αποτελέσματα της έλλειψης πνευματικότητάς σας. 

62 Αλλά τις στιγμές ακριβώς που πλησιάζετε στην άβυσσο, η δυνατή καμπάνα στο ρολόι της 

αιωνιότητας χτυπάει, υποδεικνύοντας την έναρξη μιας νέας εποχής: της Τρίτης Εποχής - της εποχής που 

το Άγιο Πνεύμα λάμπει στις συνειδήσεις και ξεχύνεται ως σοφία, ως φως που ξετυλίγει τα μυστήρια - ως 

δύναμη που ανυψώνει, αφυπνίζει σε νέα ζωή, παρηγορεί και σώζει. 
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63 Είναι η λεπτότερη και υψηλότερη μορφή που έχει χρησιμοποιήσει ο Πατέρας για να μιλήσει στα 

ανθρώπινα όντα. Έχουν ήδη περάσει δύο ηλικίες για τα ανθρώπινα όντα και έχουν φτάσει στην ωριμότητα 

της ψυχής. Μπορούν τώρα να κατανοήσουν και να κατανοήσουν βαθύτερα μαθήματα. 

64 Αυτή είναι η "Τρίτη Ώρα" κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να απελευθερωθεί από τα 

δεσμά του υλισμού. Αυτό θα περιλαμβάνει την πάλη των κοσμοθεωριών, η οποία θα είναι πιο σκληρή από 

ό,τι έχει γνωρίσει η ανθρώπινη ιστορία. 

65 Η διαφθορά, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η κακία, το ψέμα και όλα όσα έχουν επισκιάσει τη ζωή 

σας θα πέσουν σαν σπασμένα είδωλα στα πόδια εκείνων που τα λάτρευαν για να κάνουν χώρο για την 

ταπεινότητα. 

66 Πώς θα μπορέσετε να βοηθήσετε σε αυτόν τον αγώνα; Με το ισχυρό όπλο της προσευχής - όχι με 

προσευχές λόγων, αλλά μέσω της ανύψωσης της σκέψης. 

67 Το Πνεύμα Μου - απείρως πιο λεπτό από τον αέρα που σας περιβάλλει - θα είναι παρόν, θα 

δέχεται την προσευχή σας και ταυτόχρονα θα τη μετατρέπει σε ειρήνη και σε βάλσαμο για τους 

συνανθρώπους σας. 

68 Οι σκέψεις σας θα γίνουν σπίθες φωτός στο διάστημα και θα φτάσουν ως μήνυμα στο μυαλό που 

χρειάζεται διαύγεια για τη σκέψη του. 

69 Η μεσολάβησή σας θα γίνει πραγματικότητα, γιατί η ειρήνη της Βασιλείας μου έρχεται στη γη, και 

τα έργα σας θα γίνουν, κατά κάποιον τρόπο, οι πρώτοι σπόροι πνευματοποίησης που θα πέσουν στη 

μήτρα της γης στην Τρίτη Εποχή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 296  
1 Είμαι το φως που φωτίζει το μονοπάτι σας - η σοφία που φτάνει στην κατανόησή σας - το 

βάλσαμο που καταπραΰνει τον πόνο σας. 

2 Είμαι ο Δάσκαλος και έρχομαι σε σας με την πρόθεση να σας μεταμορφώσω σε μαθητές μου. 

Γιατί αν είστε μαθητές μου, θα είστε δίκαιοι άνθρωποι στη γη. 

3 Αν θέλετε πραγματικά να σπάσετε το σκοτάδι της άγνοιάς σας, στραφείτε σε Μένα και θα σας 

δώσω το απαραίτητο φως, ώστε να μην σκοντάψετε. Αν θέλετε η πίστη σας να είναι μεγάλη, ελάτε κοντά 

Μου, ακούστε Με και ακολουθήστε Με ακούραστα. 

4 Στην αρχή του χρόνου, ο κόσμος δεν είχε αγάπη. Οι πρώτοι άνθρωποι απείχαν πολύ από το να 

αισθανθούν και να κατανοήσουν αυτή τη θεϊκή δύναμη - αυτή την ουσία του πνεύματος, την προέλευση 

όλων των δημιουργημένων πραγμάτων. Πίστευαν στον Θεό, αλλά Του απέδιδαν μόνο δύναμη και 

δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι κατανοούσαν τη θεία γλώσσα μέσω των στοιχείων της φύσης- 

επομένως, όταν τα έβλεπαν ήπια και ειρηνικά, νόμιζαν ότι ο Κύριος ήταν ευχαριστημένος με τα έργα των 

ανθρώπων- όταν όμως οι δυνάμεις της φύσης εξαπολύονταν, νόμιζαν ότι έβλεπαν σε αυτές την οργή του 

Θεού να εκδηλώνεται με αυτή τη μορφή. 

5 Στις καρδιές των ανθρώπων είχε διαμορφωθεί η ιδέα ενός τρομερού Θεού, ο οποίος έφερε θυμό 

και το αίσθημα της εκδίκησης. Επομένως, όταν πίστευαν ότι είχαν προσβάλει τον Θεό, Του πρόσφεραν 

ολοκαυτώματα και θυσίες με την ελπίδα να Τον εξευμενίσουν. Σας λέω ότι αυτές οι προσφορές δεν ήταν 

εμπνευσμένες από την αγάπη για τον Θεό: ήταν ο φόβος της θείας δικαιοσύνης, ο φόβος της τιμωρίας, 

που οδήγησε τα πρώτα έθνη να αποδώσουν φόρο τιμής στον Κύριό τους. 

6 Απλώς αποκαλούσαν το Θείο Πνεύμα Θεό, αλλά ποτέ Πατέρα ή Δάσκαλο. 

7 Ήταν οι πατριάρχες και οι πρώτοι προφήτες που άρχισαν να κάνουν τον άνθρωπο να καταλάβει 

ότι ο Θεός ήταν δικαιοσύνη - ναι, αλλά τέλεια δικαιοσύνη- ότι ήταν πρώτα απ' όλα Πατέρας και ως 

Πατέρας αγαπούσε όλα τα πλάσματά του. 

8 Βήμα-βήμα, η ανθρωπότητα περιπλανήθηκε σιγά-σιγά στο μονοπάτι της πνευματικής της 

ανάπτυξης και συνέχισε το προσκύνημά της, περνώντας από τη μια εποχή στην άλλη και μαθαίνοντας 

λίγο περισσότερο από το θείο μυστήριο μέσα από τις αποκαλύψεις που ο Θεός έδινε στα παιδιά Του ανά 

πάσα στιγμή. 

9 Παρ' όλα αυτά, το ανθρώπινο ον δεν έφτασε στην πλήρη γνώση της θείας αγάπης- διότι δεν 

αγαπούσε πραγματικά τον Θεό σαν Πατέρα, ούτε ήταν σε θέση να αισθανθεί στην καρδιά του την αγάπη 

που του έδειχνε πάντοτε ο Κύριός του. 

10 Ήταν απαραίτητο για την τέλεια αγάπη να γίνει άνθρωπος, για τον "Λόγο" να ενσαρκωθεί και να 

πάρει ένα σώμα που να μπορεί να το αγγίξει και να το δει ο άνθρωπος, ώστε να μπορέσει επιτέλους να 

βιώσει πόσο πολύ και με ποιον τρόπο τον αγαπά ο Θεός. 

11 Δεν αναγνώρισαν όλοι την παρουσία του Πατέρα στον Ιησού. Πώς θα μπορούσαν να Τον 

αναγνωρίσουν, αφού ο Ιησούς ήταν ταπεινός, συμπονετικός και αγαπητός ακόμη και σε εκείνους που Τον 

προσέβαλαν; Νόμιζαν ότι ο Θεός ήταν δυνατός και υπερήφανος απέναντι στους εχθρούς Του, επικριτικός 

και τρομερός απέναντι σε όσους Τον προσέβαλαν. 

12 Αλλά όπως πολλοί απέρριψαν αυτόν τον λόγο, έτσι και πολλοί τον πίστεψαν - αυτόν τον λόγο που 

διείσδυσε στον πυρήνα της καρδιάς. Εκείνος ο τρόπος θεραπείας του πόνου και των ανίατων ασθενειών 

μόνο με ένα χάδι, ένα βλέμμα άπειρης συμπόνιας, με μια λέξη ελπίδας, εκείνη η διδασκαλία που ήταν η 

υπόσχεση ενός νέου κόσμου, μιας ζωής γεμάτης φως και δικαιοσύνη, δεν μπορούσε πλέον να σβηστεί από 

πολλές καρδιές που κατάλαβαν ότι εκείνος ο Θεϊκός Άνθρωπος ήταν η αλήθεια του Πατέρα, η Θεϊκή 

Αγάπη Εκείνου που οι άνθρωποι δεν γνώριζαν και επομένως δεν μπορούσαν να αγαπήσουν. 

13 Ο σπόρος αυτής της υπέρτατης αλήθειας σπέρθηκε για πάντα στην καρδιά της ανθρωπότητας. Ο 

Χριστός ήταν ο σπορέας και εξακολουθεί να φροντίζει τον σπόρο Του. Στη συνέχεια θα φέρει τον καρπό 

Του και θα τον απολαμβάνει για πάντα. Τότε δεν θα λέει πια με τα λόγια Του: "Πεινάω" ή "Διψάω", γιατί 

επιτέλους τα παιδιά Του θα Τον αγαπούν όπως τα αγάπησε από την αρχή. 

14 Ποιος σας μιλάει για τον Χριστό, μαθητές; Ο ίδιος. 
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15 Εγώ, ο Λόγος, είμαι αυτός που σας μιλάει εκ νέου, ανθρωπότητα. Γνωρίστε Με, μην αμφιβάλλετε 

για την παρουσία Μου εξαιτίας της αδιαφάνειας με την οποία δείχνω τον εαυτό Μου. Μαζί Μου δεν 

μπορεί να υπάρξει αλαζονεία. 

16 Αναγνωρίστε Με από τον τρόπο ζωής Μου στον κόσμο εκείνη την εποχή, θυμηθείτε ότι πέθανα 

εξίσου ταπεινά όπως είχα γεννηθεί και ζήσει. 

17 Είμαι παρών στην ανθρωπότητα σε μια εποχή που οι νέες ανακαλύψεις έχουν μεταμορφώσει τις 

ζωές των ανθρώπων και κάνω αισθητή την παρουσία μου ανάμεσά σας με την ίδια ταπεινότητα που 

κάποτε γνωρίζατε σε μένα. 

18 Ο "Λόγος" του Θεού δεν έγινε ξανά άνθρωπος, ο Χριστός δεν ξαναγεννήθηκε στην αθλιότητα 

ενός στάβλου - όχι, γιατί δεν είναι πλέον απαραίτητο ένα σώμα να μαρτυρεί τη δύναμη του Θεού. Αν οι 

άνθρωποι νομίζουν ότι αυτό το σώμα εδώ είναι ο Θεός που ήρθε στον κόσμο, κάνουν λάθος. Η παρουσία 

του Θεού είναι πνευματική, παγκόσμια, άπειρη. 

19 Αν όλα όσα έχουν πετύχει οι άνθρωποι σε αυτή την εποχή ήταν μέσα στα όρια του δίκαιου, του 

επιτρεπτού και του καλού, δεν θα ήταν απαραίτητο να κατέβω για να σας μιλήσω ξανά. Αλλά δεν είναι 

όλα τα έργα που Μου προσφέρει αυτή η ανθρωπότητα καλά: υπάρχουν πολλές παραβάσεις, πολλές 

αδικίες, πολλές παρεκτροπές και κακές πράξεις. Γι' αυτό, ήταν απαραίτητο για τη στοργική Μου αγάπη να 

αφυπνίσει τον άνθρωπο όταν ήταν πιο απορροφημένος στο έργο του, για να του υπενθυμίσει τα 

καθήκοντα που έχει ξεχάσει και σε ποιον οφείλει όλα όσα είναι και όλα όσα θα γίνουν. 

20 Για να γίνω ακουστός σε μια υλοποιημένη ανθρωπότητα που δεν μπορούσε να Με ακούσει από 

πνεύμα σε πνεύμα, έπρεπε να χρησιμοποιήσω τα πνευματικά χαρίσματα και τις ικανότητές τους για να 

γίνω γνωστός μέσω της ικανότητας κατανόησης του ανθρώπου. 

21 Η εξήγηση του γιατί "κατεβαίνω" για να επικοινωνήσω μαζί σας είναι η εξής: Εφόσον δεν 

ήσασταν σε θέση να ανυψωθείτε για να συνομιλήσετε με τον Κύριό σας από πνεύμα σε πνεύμα, έπρεπε να 

κατέβω ένα επίπεδο χαμηλότερα, δηλαδή από το πνευματικό, από το θείο, όπου δεν μπορείτε ακόμη να 

φτάσετε. Έπρεπε τότε να χρησιμοποιήσω το όργανο της διάνοιάς σας, το οποίο έχει τη θέση του στον 

εγκέφαλο του ανθρώπου, και να μεταφράσω τη θεία έμπνευσή Μου σε ανθρώπινες λέξεις και υλικούς 

ήχους. 

22 Ο άνθρωπος χρειάζεται διευρυμένη γνώση, και ο Θεός είναι αυτός που έρχεται στον άνθρωπο για 

να του εμπιστευθεί τη σοφία. Αν τα επιλεγμένα μέσα για τη σύντομη διακήρυξή Μου μέσω του οργάνου 

του νου δεν φαίνονται αντάξια αυτών των φερέφωνων, σας λέω ειλικρινά ότι το μήνυμα που δίνεται μέσω 

αυτών είναι πολύ σπουδαίο. Θα προτιμούσατε η φανέρωσή Μου στους ανθρώπους να γινόταν με 

μεγαλοπρέπεια και τελετές που θα έκαναν εντύπωση, αλλά που στην πραγματικότητα, ιδωμένες από το 

πνεύμα, θα ήταν μάταιες, επειδή δεν περιέχουν αληθινό φως. 

23 Θα μπορούσα να έρθω κάτω από αστραπές και καταιγίδες για να κάνω αισθητή τη δύναμή μου- 

αλλά πόσο εύκολο θα ήταν τότε για τον άνθρωπο να ομολογήσει ότι η παρουσία του Κυρίου είχε έρθει! 

Αλλά δεν νομίζετε ότι ο φόβος θα είχε επιστρέψει τότε στην καρδιά σας, καθώς και η ιδέα για κάτι 

ακατανόητο; Δεν νομίζετε ότι κάθε συναίσθημα αγάπης για τον Πατέρα θα είχε μετατραπεί μόνο σε φόβο 

για τη δικαιοσύνη Του; Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός, αν και είναι παντοδύναμη δύναμη, δεν θα σας 

κατακτήσει με αυτή τη δύναμη, δεν θα επικρατήσει με αυτήν, αλλά με μια άλλη δύναμη, και αυτή είναι η 

δύναμη της αγάπης. 

24 Είναι το Θείο Πνεύμα που μιλάει στο Σύμπαν σήμερα. Αυτός είναι που φέρνει φως σε όλα όσα δεν 

έχετε δει καθαρά σε άλλες εποχές. Είναι η αυγή μιας νέας ημέρας για όλους. 

Άνθρωποι, γιατί Αυτός θα σας απαλλάξει από τους ψεύτικους φόβους, θα απομακρύνει τις αμφιβολίες 

σας, για να κάνει την ψυχή και το μυαλό σας ελεύθερα. 

25 Σας λέω: Αφού γνωρίσετε την ουσία των διδασκαλιών μου και τη δικαιοσύνη των νόμων μου, θα 

αναγνωρίσετε επίσης τα όρια που σας επέβαλε η φαντασία σας και σας εμπόδισαν να φτάσετε πέρα από 

μια μικρή γνώση της αλήθειας. 

26 Δεν θα είναι πλέον ο φόβος ή ο φόβος της τιμωρίας που σας εμποδίζει να εξερευνήσετε, να 

ανακαλύψετε. Μόνο αν θέλετε πραγματικά να γνωρίσετε αυτό που σας είναι ακατανόητο, η συνείδησή 

σας θα σας απαγορεύσει τον δρόμο- διότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιούται 

ολόκληρη την αλήθεια και ότι θα πρέπει να αντιλαμβάνεται μόνο εκείνο το μέρος της που του αντιστοιχεί. 
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27 Άνθρωποι: Όταν ανακοινώθηκε ότι ο ερχομός μου θα γινόταν εν μέσω πολέμων, 

απελευθερωμένων δυνάμεων της φύσης, λοιμών και χάους, δεν ήταν επειδή θα σας τα έφερνα όλα αυτά- 

ήταν επειδή η παρουσία μου θα ήταν χρήσιμη για την ανθρωπότητα εκείνη ακριβώς την ώρα της κρίσης. 

Εδώ είναι τώρα η εκπλήρωση όλων όσων ειπώθηκαν για την επιστροφή μου. Έρχομαι στην ανθρωπότητα 

ενώ ένας κόσμος παλεύει με τον θάνατο και η γη τρέμει και σείεται στον επιθανάτιο ρόγχο της για να 

ανοίξει τον δρόμο για μια νέα ανθρωπότητα. Επομένως, το κάλεσμα του Θεού στην "Τρίτη Εποχή" είναι 

ένα κάλεσμα αγάπης - μια αγάπη που φέρει και εμπνέει δικαιοσύνη, αδελφοσύνη και ειρήνη. 

28 Σε εσάς που είχατε τη χάρη να Με ακούσετε αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας πω ότι για να γίνετε 

πραγματικά πνευματιστές μαθητές πρέπει να εφαρμόσετε τη διδασκαλία Μου στη ζωή σας, ότι δεν είναι η 

τήρηση ορισμένων εντολών που θα σας μεταμορφώσει σε πνευματιστές, ούτε είναι ορισμένες τελετές και 

εκδηλώσεις που θα σας φέρουν στην εκπλήρωση της αποστολής σας στη γη. 

29 Μιλώντας σας όπως μόνο εγώ μπορώ να κάνω, σας αποκαλύπτω τον καλύτερο τρόπο για να 

ευχαριστήσετε τον Θεό και να απομακρύνετε από την καρδιά σας τους ενσταλαγμένους φόβους του 

Πατέρα σας. 

30 Αλλά όχι μόνο σας απαλλάσσω από λάθη και προκαταλήψεις σχετικά με τη ζωή σας στον κόσμο, 

αλλά σας λέω επίσης ότι η αιώνια καταδίκη, όπως σας την περιέγραψαν, δεν υπάρχει, επειδή η ψυχή δεν 

μπορεί να υποφέρει το φυσικό μαρτύριο που προκαλεί ο πόνος στο σώμα. Ο πόνος της ψυχής προέρχεται 

από τη θέαση των πράξεών της υπό το φως της συνείδησης, η οποία την κάνει να αναγνωρίζει και να 

κατανοεί με απόλυτη σαφήνεια όλα τα λάθη και τις ατέλειες που έχει διαπράξει. 

31 Ελάτε σε Μένα με την πλήρη πεποίθηση ότι βαδίζετε στο μονοπάτι της αλήθειας, και δεν θα είναι 

ο φόβος, που πηγάζει από την άγνοια, που σας αναγκάζει να παραμείνετε σε αυτό το μονοπάτι. 

32 Αν εξετάσετε τις αποκαλύψεις και τις εκδηλώσεις μου σε αυτή και σε προηγούμενες εποχές, θα 

καταλάβετε τελικά ότι πάντα ερχόμουν ντυμένος με ταπεινότητα. Επομένως, μην παρασύρεστε από αυτό 

που είναι εξωτερικά λαμπρό, και όταν έρχονται οι συνάνθρωποί σας που βαδίζουν σε άλλα μονοπάτια και 

σας λένε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να βρίσκεται μέσα σε αυτή τη φτώχεια, σε αυτή την ταπεινότητα που 

επιδεικνύετε, υπενθυμίστε τους ότι ο Θεός, που φανερώθηκε στον "Λόγο", ήρθε στον κόσμο ταπεινά με 

τον Ιησού, και ότι ο άνθρωπος παρόλα αυτά πίστεψε σ' Αυτόν, και ότι παρά τους αιώνες που πέρασαν από 

τη γέννησή Του, κανείς δεν μπόρεσε να σβήσει από τις καρδιές των ανθρώπων την ταπεινότητα με την 

οποία ο Σωτήρας αποκαλύφθηκε στον κόσμο. 

33 Υπάρχουν χώροι συνάθροισης ανάμεσά σας στους οποίους οι συνάξεις τους αγαπούν και 

αναζητούν το εξωτερικό, το λαμπρό και το προφανές, προκειμένου να εντυπωσιάσουν τις αισθήσεις τους, 

χωρίς να συνειδητοποιούν ότι, επιθυμώντας το εξωτερικό, ξεχνούν τα θαύματα που περιέχει η διδασκαλία 

του Πνεύματος. 

34 Διδάσκω, διορθώνω, αποκαλύπτω - αυτό είναι το έργο μου ανάμεσά σας για να σας φέρω στο 

σπίτι του φωτός. Αλλά προτού φτάσετε στα κατώφλια της Γης της Επαγγελίας, θα πρέπει να αποκτήσετε 

αξίες πίστης και αγάπης. 

35 Ο λόγος του Χριστού κάποτε βλαστήθηκε στους μαθητές του και ο σπόρος του μεγάλωσε στους 

ανθρώπους που τους ακολούθησαν. Η διδασκαλία του εξαπλώθηκε και το νόημά της διαδόθηκε σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι και αυτή η παρούσα διδασκαλία θα διαδοθεί και θα γίνει αποδεκτή από όλους 

εκείνους που είναι σε θέση να την αισθανθούν και να την κατανοήσουν. 

36 Λάβετε, αγαπημένοι μαθητές, το βάλσαμό μου - λάβετε, εσείς τα πλήθη των ακροατών, το 

πατρικό μου χάδι και το μήνυμά μου ως Δάσκαλος - για εσάς και για τους αγαπημένους σας. 

37 Η Παρουσία Μου σας εμφανίζεται σαν ένα απαλό αεράκι που σας χαϊδεύει. Έτσι έρχομαι στην 

καρδιά σας για να της δώσω ζωή. 

38 Κάποιοι αισθάνονται την εγγύτητα του ερχομού Μου, άλλοι Με βλέπουν με το πνευματικό τους 

βλέμμα και άλλοι γνωρίζουν μέσω της ευαισθησίας τους την ώρα κατά την οποία είμαι κοντά. Όλοι λένε 

στις καρδιές τους αυτή την ευλογημένη ώρα: "Ο Δάσκαλος είναι εδώ", επειδή ένιωσαν ότι η ειρήνη μου 

τους περιβάλλει. 

39 Για την ψυχή που έχει περιπλανηθεί στην απέραντη έρημο της ζωής, δεν υπάρχει πιο πολύτιμος 

θησαυρός ούτε πιο πολυπόθητη όαση από την ειρήνη. Αυτός είναι ο θησαυρός που σας προσφέρω και τον 

οποίο πρέπει αργότερα να μοιραστείτε με τους συνανθρώπους σας. 
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40 Σας δείχνω επίσης τα μέσα για να απλώσετε πάνω στους ανθρώπους τον ευλογημένο μανδύα της 

ειρήνης, και αυτά τα μέσα είναι η σκέψη, η προσευχή, ο λόγος, τα έργα. 

41 Όπως σας βλέπω αυτή τη στιγμή, ενωμένους με την ειρήνη που σας δίνει ο Λόγος Μου, έτσι θέλω 

να σας δω και μετά την αναχώρησή Μου, στις μέρες του αγώνα που θα έρθουν πάνω σας, στις οποίες θα 

σας κάνω να νιώσετε την Παρουσία Μου με έναν λεπτό τρόπο, στις οποίες θα Με ακούσετε στην καρδιά 

σας. Γιατί σας υπόσχομαι ότι δεν θα σας λείψει το χάδι Μου, η ουσία Μου, το βάλσαμό Μου. 

42 Πηγαίνετε με σταθερότητα και κατανόηση από το ένα μάθημα στο άλλο, από τη μια περίοδο στην 

άλλη, και η αρμονία σας με το Έργο μου δεν θα χαλάσει. Η υπακοή και η προθυμία σας στους νόμους και 

τις εντολές μου θα σας δώσουν μια ανείπωτη γαλήνη, και δεν θα έχετε ποτέ παράπονα, ούτε θα υπάρχουν 

αγκάθια που θα σας κάνουν να κλαίτε. 

43 Αν θέλετε να γίνετε μαθητές Μου, καταλάβετε ότι πρέπει να είστε φορείς της ειρήνης και όλων 

των αρετών που σας δίδαξα να εφαρμόζετε. 

44 Δεν σας άφησα να πάτε στις επαρχίες μέχρι τώρα, επειδή βλέπω ότι είστε καρποί που δεν έχουν 

ακόμη ωριμάσει. Θα πρέπει ακόμα να σας στείλω τη βροχή της αγάπης, το φως της σοφίας Μου και τις 

ακτίνες του Θεϊκού Ήλιου για να σας δώσω ζωή και κουράγιο. Αλλά μόλις ωριμάσετε σαν καρπός πάνω 

στο δέντρο της διδασκαλίας μου, θα πέσετε με τον άνεμο που θα μετακινήσει τα κλαδιά που σας 

κουβαλούσαν. 

45 Όσο πλησιάζει η μέρα που δεν θα σας μιλάω πλέον με αυτή τη μορφή, τόσο περισσότερο μεγαλείο 

θα ανακαλύψετε στην Πνευματική Μου Διδασκαλία, και ανεπαίσθητα θα απομακρυνθείτε από όλα αυτά 

με τα οποία την είχατε περιορίσει στο παρελθόν - ναι, γιατί είχατε περιορίσει αυτό το Θεϊκό Έργο σε 

πρόσωπα, τόπους και αντικείμενα, ενώ, όντας καθολικό και απεριόριστο, είναι πέρα από το υλικό και το 

ανθρώπινο. 

46 Τώρα πια δεν βλέπετε το έργο μου να περιορίζεται σε πρόσωπα, τόπους ή αντικείμενα, τώρα 

βλέπετε τα πάντα στο Θείο, στο απείρως υψηλό, και το ανακαλύπτετε επίσης στο υψηλό της ύπαρξής σας. 

47 Πώς θα λάμψει το έργο μου για σας όταν η ψυχή σας θα έχει επιστρέψει στον Θεό, και από εκεί θα 

είστε ενθουσιασμένοι με την ενατένιση αυτού του έργου, και θα απολαμβάνετε το φως και την κατανόηση 

της κατανόησής σας; 

48. Έχετε μια ιδέα αυτής της μεγάλης αλήθειας και της ευδαιμονίας που σας περιμένει, αλλά η ιδέα 

και η φαντασία σας είναι πολύ μικρές για να ανακαλύψετε την πραγματικότητα. 

49 Κάθε σκαλοπάτι της σκάλας, κάθε βήμα, κάθε σπίτι προσφέρει στην ψυχή μεγαλύτερο φως και 

τελειότερη ευδαιμονία. Αλλά η ύψιστη ειρήνη, η πιο τέλεια ευδαιμονία της ψυχής είναι πέρα από όλες τις 

παροδικές ζωές των ψυχών. 

50 Πόσο συχνά θα νομίζετε ότι προσμένετε την τέλεια ευτυχία στην αγκαλιά του Θεού, χωρίς να 

συνειδητοποιείτε ότι αυτό το αίσθημα ευτυχίας δεν είναι παρά μια πρόγευση του επόμενου κόσμου στον 

οποίο θα περάσετε μετά από αυτή τη ζωή. 

51 Ο σπόρος μου αυτή την εποχή ξεπήδησε πιο γρήγορα σε εκείνους που ήρθαν με μυαλά και καρδιές 

που δεν επιβαρύνονταν από θεωρίες και ερμηνείες. Ήταν σαν παρθένα γη σε σχέση με το Λόγο Μου, και 

τους χρησιμοποίησα για να μεταφέρω το μήνυμά Μου στον κόσμο. 

52 Άλλοι έφεραν μια αλήθεια ανακατεμένη με το ψέμα, και το φως μου σταδιακά τους απελευθέρωσε 

από το λάθος και ταυτόχρονα τους επιβεβαίωσε σε ό,τι καλό κουβαλούσαν μέσα τους. Δεν είναι όλα 

δηλητηριώδη φυτά ή ζιζάνια στην ανθρώπινη καρδιά - μερικές φορές ένα φυτό σιτάρι φυτρώνει εκεί, και 

το φροντίζω ώστε να ωριμάσει και να πολλαπλασιαστούν οι σπόροι του αργότερα. 

53 Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος, τους μεταμόρφωσα όλους σε μαθητές Μου, ενώνοντάς τους σε έναν 

ενιαίο λαό, ο οποίος, τη στιγμή που γίνεται μάρτυρας της διδασκαλίας Μου μέσω των έργων του, κάνει 

την καρδιά των ανθρώπων να χτυπάει πιο γρήγορα όταν αντιλαμβάνονται τη δύναμη αυτής της 

διδασκαλίας. Θα ξεσηκωθεί στο όνομά μου εναντίον των απίστων, των διωκτών, η μάχη θα είναι μεγάλη, 

και το όνομά σας θα βρίσκεται συχνά στα χείλη εκείνων που σας καταδικάζουν στα γραπτά ως αιτία 

σκανδάλων και συκοφαντιών. 

54 Σας ανακοινώνω αυτές τις δοκιμασίες για να μην εκπλαγείτε όταν συμβούν. Αλλά σας λέω επίσης 

ότι αυτή ακριβώς θα είναι η στιγμή που θα αποκαλύψω τη δύναμή Μου, το έλεός Μου και τη δικαιοσύνη 

Μου μεταξύ αυτού του λαού. 
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55 Όλοι οι στρατιώτες Μου θα ετοιμαστούν για μάχη, όλοι οι δούλοι Μου θα υπακούσουν στη φωνή 

Μου και θα δώσουν μαρτυρία για Μένα. 

56 Όχι μόνο αυτό, οι άνθρωποι εδώ θα γίνουν μάρτυρες της κρίσιμης ώρας: Οι δυνάμεις της φύσης, 

όπως πάντα 

"μιλήστε" και εκπροσωπήστε τη θεία δικαιοσύνη, να είστε παρόντες στον Πνευματικό Κόσμο και να 

ξηλώσετε το μαντήλι της άγνοιας από αυτή την υλιστική ανθρωπότητα - από εκείνους τους ανθρώπους 

που ισχυρίζονται ότι βαδίζουν στο δρόμο του Χριστού με την επιθυμία για την αιωνιότητα και όμως 

επιμένουν να κρατούν τα μάτια, τα αυτιά και το μυαλό τους κλειστά σε κάθε κάλεσμα και εκδήλωση της 

Πνευματικής Ζωής. 

57 Ήταν ακριβώς αυτός ο Χριστός, τον οποίο πιστεύουν ότι ακολουθούν και κατανοούν, ο οποίος 

άνοιξε την πόρτα που δίνει πρόσβαση σε άλλους κόσμους και επίπεδα ζωής - Αυτός που έδιωξε τη 

σύγχυση των ψυχών που προσπαθούν να ζήσουν παίρνοντας στην κατοχή τους ξένα σώματα - ο ίδιος που, 

την τελευταία ώρα της αποστολής Του μέσω του Ιησού, έκανε αισθητή την παρουσία Του σε εκείνες τις 

ψυχές που κοιμόντουσαν τον ύπνο του θανάτου στους τάφους, επιτρέποντάς τους να ανέβουν στο φως της 

ζωής. Αλλά για να πιστέψουν οι άνθρωποι αυτές τις εκδηλώσεις, επέτρεψα σε αυτά τα όντα να γίνουν 

ορατά στους συγγενείς τους. 

58 Εγώ άνοιξα αυτή την πόρτα, μόνο εγώ μπορούσα να το κάνω, γιατί ο Χριστός με την αγάπη του 

είναι ο δεσμός που ενώνει όλους τους κόσμους. 

59 Θα ανήκετε στις λεγεώνες του φωτός Μου, στους στρατιώτες της ειρήνης Μου, σε εκείνους που 

προσεύχονται για τον κόσμο, και αληθινά σας λέω, τα δάκρυα των ματιών σας που χύνονται για τον πόνο 

των άλλων θα ενωθούν με το βάλσαμο του Πατέρα σας για να πέσουν σαν σταγόνες δροσιάς στις 

ταλαιπωρημένες καρδιές. 

60 Το αληθινό θεραπευτικό βάλσαμο, άνθρωποι - αυτό που θεραπεύει όλες τις ασθένειες - πηγάζει 

από την αγάπη. 

61 Αγαπήστε με το πνεύμα, αγαπήστε με την καρδιά και με το νου, τότε θα έχετε επαρκή δύναμη όχι 

μόνο για να θεραπεύσετε τις ασθένειες του σώματος ή να παρηγορήσετε στις μικρές ανθρώπινες ανάγκες, 

αλλά και για να ξεκαθαρίσετε τα πνευματικά μυστήρια, τους μεγάλους φόβους της ψυχής, τις διαταραχές 

και τις τύψεις της. 

62 Αυτό το βάλσαμο λύνει τις μεγάλες δοκιμασίες, ανάβει το φως, καταπραΰνει την αγωνία, λιώνει 

τις αλυσίδες που σφίγγουν. 

63 Ο άνθρωπος που έχει εγκαταλειφθεί από την επιστήμη θα επιστρέψει στην υγεία και τη ζωή με την 

επαφή με αυτό το βάλσαμο- η ψυχή που έχει αποκοπεί θα επιστρέψει με τον λόγο της αγάπης του 

Αδελφού που την καλεί. 

64. Όταν αυτή η εποχή φτάσει στο αποκορύφωμά της, οι άνθρωποι θα περιβάλλονται παντού από 

πνευματικές δυνάμεις, θα υπάρξουν εκδηλώσεις, γεγονότα και σημεία που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Οι 

περήφανοι επιστήμονες θα μείνουν άφωνοι και θα υπάρξουν περιπτώσεις που, πεπεισμένοι για τη φτώχεια 

τους, θα κλαίνε από αδυναμία. 

65 Οι άνθρωποι θα στρέψουν τα μάτια τους προς τον Χριστό, και όταν αναλογιστούν τα έργα τους, 

θα καταλάβουν τελικά ότι Αυτός που έκανε τόσα πολλά και τόσο εξαιρετικά έργα στη Δεύτερη Εποχή 

είναι ο ίδιος με Εκείνον που έχει επιστρέψει τώρα και είναι παρών, δίνοντας μαρτυρία για τη δύναμή Του. 

66 Θέλω να μπείτε σε μια ζωή πνευματοποίησης, να υπάρχει αυτοπειθαρχία και λιτότητα, να υπάρχει 

προσευχή και δραστηριότητα αγάπης. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνετε ευαίσθητοι σε κάθε πνευματικό 

γεγονός. Τότε αυτό που είναι αόρατο για πολλούς θα μπορέσει να γίνει ορατό σε εσάς. Μόνο τότε θα 

είστε σε θέση να εξηγήσετε τον λόγο για όλα όσα συμβαίνουν και για τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν 

να βρουν λύση. 

67 Θέλω η προετοιμασία των μαθητών μου και η γνώση τους για την αποστολή που τους ανατέθηκε 

να είναι τόσο μεγάλη, ώστε με τον τρόπο τους και μόνο με την επιρροή τους να απελευθερώσουν τα όντα 

που είναι αόρατα, κρυμμένα και άγνωστα ανάμεσα στους ανθρώπους, και που ζουν μια ύπαρξη σύγχυσης 

και πόνου άγνωστη στην ανθρωπότητα. 

68 Αγωνιστείτε για την ένωσή σας, άνθρωποι. Αν δεν το πετύχετε αυτό - πώς θα μπορούσαν τα 

φωτεινά όντα αυτού του ανώτερου κόσμου να αντανακλώνται μέσα από εσάς, αν αυτό είναι απαραίτητο 

για να δώσετε στην ανθρωπότητα το μήνυμά της; 
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69 Σας έχω διδάξει να προσεύχεστε και να ζητάτε για τους άλλους, αλλά σας ακούω επίσης όταν 

ζητάτε τα δικά σας, δέχομαι αυτή την προσευχή. Αλλά σας λέω ότι ο καιρός που σας έδωσα - επειδή 

ήσασταν ακόμα ανώριμοι - σύμφωνα με το αίτημά σας έχει τελειώσει. Τώρα θέλω να εργάζεστε ως 

μαθητές, να Μου προσφέρετε την πνευματική σας ψυχή και την καρδιά σας όταν προσεύχεστε, αλλά να 

Μου επιτρέπετε να διαβάζω μέσα τους και να εκτελώ το θέλημά Μου. 

70 Ο σοφός μου Λόγος, τυλιγμένος στην αγάπη ενός πολύ υπομονετικού Δασκάλου, σας έφερε βήμα 

προς βήμα στην κατανόηση του μεγαλείου που περιέχει ο πνευματισμός και σας έκανε να δείτε τον 

απέραντο πνευματικό ορίζοντα που ξεκινά από το ανθρώπινο και συγχωνεύεται με το ουράνιο. 

Η ειρήνη μου είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 297  
1 Άνθρωποι: Η επιθυμία σας να θερίσετε τους καρπούς της σποράς σας είναι ευγενής. Αλλά σας λέω 

να είστε υπομονετικοί, να μην επιθυμείτε να μάθετε αμέσως το αποτέλεσμα των έργων σας, γιατί αυτό θα 

σήμαινε ότι θα συντομεύατε τον χρόνο μέχρι τη συγκομιδή και θα αρκούσασταν στο να κόβετε τον 

άγουρο καρπό. 

2 Το ξεδίπλωμα αυτού του έργου δεν γίνεται σε μια στιγμή, αλλά απαιτεί πολύ χρόνο. Γι' αυτό, ας 

κατανοήσει ο καθένας το ρόλο που έχει να κάνει σ' αυτό το πνευματικό χωράφι και, στη συνέχεια, ας 

αναθέσει το έργο του σ' αυτούς που θα έρθουν μετά από σας για να σας βοηθήσουν συνεχίζοντας την 

καλλιέργεια του χωραφιού που ξεκινήσατε. Μετά από αυτούς θα έρθουν άλλοι, και μετά από αυτούς πάλι 

άλλοι. Έτσι δεν ξέρετε ποιος είναι προορισμένος να θερίσει τη σοδειά της πίστης, της μεταστροφής στην 

πνευματικότητα. 

3 Όσοι βιώνουν την καρποφορία θα γνωρίζουν ότι αυτή δεν είναι μόνο η αξία εκείνων που ήρθαν 

τελευταίοι, αλλά ότι ήταν ένα έργο στο οποίο οι αξίες, οι προσπάθειες και οι θυσίες εκείνων που ήρθαν 

πρώτοι, δεύτεροι και τρίτοι, συνδυάστηκαν για να φέρουν σε νίκη ένα πνευματικό έργο που είχε ανατεθεί 

σε όλους από τον Δάσκαλο. 

4 Γνωρίζετε ότι μια μόνο γενιά δεν είναι ικανή να φέρει εις πέρας ολόκληρο το έργο, και γνωρίζετε 

επίσης ότι δεν είναι τώρα η ώρα του θερισμού. 

5 Πώς θα μπορούσατε να κάνετε τον λόγο μου κατανοητό, αν δεν τον υπακούσετε; Αν σας πήρε 

τόσο καιρό να καταλάβετε τον λόγο μου, να πιστέψετε σε αυτόν και να εκπαιδεύσετε το επαναστατημένο 

σώμα σας να εκπληρώσει μια αποστολή, πώς μπορείτε να απαιτείτε να γίνει αμέσως η μεταμόρφωση του 

κόσμου; 

6 Ούτε πρέπει να πιστεύετε ότι εργάζεστε μόνοι σας σε αυτό το έργο, διότι δεν έχετε ακόμη αρκετή 

δύναμη για να επιτελέσετε έργα τόσο μεγάλης πνευματικής σημασίας. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν 

όντα που σας δείχνουν το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε, και που σας δείχνουν το δρόμο και τα 

μέρη στα οποία πρέπει να πάρετε το σπόρο. 

Αυτοί οι οδοιπόροι είναι οι αδελφοί και οι αδελφές σας από άλλους κόσμους, από άλλα σπίτια, από 

όπου προσέχουν τα βήματά σας και σπάζουν τα ρήγματα για εσάς. Γιατί και αυτοί είναι εργάτες της 

ειρήνης, της αγάπης και της αδελφοσύνης. Είναι ψυχές με μεγαλύτερη καθαρότητα από τη δική σας, με 

μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία, από τις οποίες δεν έχετε τίποτα κακό να φοβηθείτε. Είναι αυτοί που δεν 

θα σας αφήσουν να σταματήσετε - αυτοί που θα φέρουν αναταραχή στις καρδιές σας αν εγκαταλείψετε 

τον σπόρο. 

7 Δεν είστε μόνοι, ούτε θα μείνετε ποτέ μόνοι σας. 

8 Εμπιστευτείτε αυτό το έργο, δείτε το μεγαλείο του. Συνειδητοποιήστε ότι δεν είναι έργο της 

ανθρώπινης διάνοιας, ότι δεν είναι μια νέα κοσμοθεωρία αυτής της ανθρωπότητας, αλλά ένα αιώνιο φως 

που πάντα φώτιζε το μονοπάτι της ανθρώπινης ψυχής, και μέσα στην αλήθεια του οποίου κάθε ατέλεια, 

κάθε ακαθαρσία και αμαρτία θα παρέλθει. 

9 Από την αλήθεια Μου δημιούργησα ένα δόγμα διαποτισμένο από αγάπη, δικαιοσύνη και σοφία, 

μέσω του οποίου θα σας αποδείξω τη δύναμή του, προσηλυτίζοντας και μεταμορφώνοντας όσους έχουν 

στιγμιαία παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο. 

10 Γιατί να καταδικάσουμε τον άνθρωπο σε καταστροφή ή αιώνιο μαρτύριο, αφού η αμαρτία του 

είναι μόνο προσωρινή και αποτέλεσμα της άγνοιάς του; Γιατί να καταδικάσω ένα ον που φέρει τη δική 

μου θεϊκή φύση; 

11 Αν για στιγμές ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είχε μια κλίση προς την ύλη και μια κλίση 

προς το κακό, όταν έρθει η στιγμή της διαύγειας κατά την οποία θα επιτρέψω στη χάρη Μου να φτάσει 

στην καρδιά της, θα ανταποκριθεί σε αυτήν και έτσι θα αποκαλύψει ότι ο Θεός είναι μέσα σε κάθε ψυχή. 

12 Αυτή είναι η φύση που πρέπει να αναζητήσει ο άνθρωπος μέσα του - η ουσία που έχει χάσει και 

που συχνά αναζητούσε μάταια. Γι' αυτό σας αποκάλυψα όλες τις ικανότητες που έχετε για να βρείτε τον 

εαυτό σας - για να σας διδάξω να ανακαλύψετε την ψυχή σας, να γνωρίσετε πραγματικά τον εαυτό σας 

χωρίς να σταματήσετε να εξετάζετε το εξωτερικό, τη φυσική μορφή. 

13 Μάθετε να αναζητάτε το πνευματικό, μαθητές, και θα απελευθερωθείτε επίσης από τον φανατισμό 

της άσκησης της εξωτερικής λατρείας. 
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14 Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι η αίθουσα συνάθροισης, ούτε το σύμβολο, ούτε το 

τελετουργικό που εμπεριέχει το μεγαλείο του έργου του Πνεύματος, αλλά το αιώνιο νόημά του και ο 

τελικός στόχος του, γεμάτος δικαιοσύνη. 

15 Μην προσπαθήσετε να περιορίσετε αυτό το Έργο, το οποίο είναι παγκόσμιο και άπειρο, ούτε να 

θέσετε όρια στην πνευματική σας εξέλιξη, γιατί όσο περισσότερο εμβαθύνετε στο μονοπάτι των καλών 

έργων και της μελέτης, τόσο μεγαλύτερες αποκαλύψεις θα λαμβάνετε. Θα δείτε το θεϊκό έργο να 

αναδύεται από το πιο ασήμαντο, θα το δείτε να εκδηλώνεται σε όλα όσα δημιουργούνται, θα το νιώσετε 

να πάλλεται μέσα στην ύπαρξή σας. 

16 Αυτή είναι η απλότητα με την οποία διδάσκω τον πνευματιστή μαθητή, έτσι ώστε να είναι και 

αυτός απλός όπως ο Δάσκαλός του. Ο μαθητής πρέπει να πείθει και να προσηλυτίζει με την αλήθεια των 

λόγων του και τη δύναμη των έργων του, χωρίς να προσπαθεί να εντυπωσιάσει κανέναν με μυστηριώδεις 

δυνάμεις ή εξαιρετικές ικανότητες. 

17 Ο αληθινός μαθητής θα γίνει μεγάλος μέσα από την απλότητά του. Θα κατανοήσει τον Δάσκαλό 

του και ταυτόχρονα θα γίνει κατανοητός από τους συνανθρώπους του. 

18 Η ζωή είναι μια απέραντη θάλασσα όπου ο καθένας πλέει με τη δική του βάρκα. Αλλά ενώ 

κάποιοι αναζητούν τρόπους και μέσα για να το οδηγήσουν σε ένα ασφαλές λιμάνι, άλλοι ανατρέπονται 

λόγω έλλειψης προορισμού ή εμπειρίας. 

19 Για άλλη μια φορά σας έφερα τη διδασκαλία μου. Θέλω να θυμάστε ότι σε αυτό υπάρχει το λιμάνι 

της σωτηρίας. Γιατί να σας φέρω ασαφείς διδασκαλίες, αόριστα λόγια ή αποκαλύψεις περιορισμένου 

βάθους; Αν ήταν έτσι, θα σας εξέθετα στον κίνδυνο να πέσετε σε έναν νέο φανατισμό, ενώ ζείτε σε μια 

εποχή που η συνείδηση δεν σας αφήνει σε ησυχία - ειδικά όταν προσπαθείτε να αποκρύψετε με 

προσχήματα την αληθινή εκπλήρωση του νόμου του ελέους και της αγάπης που σας δίδαξα. 

20 Ακούστε Με, άνθρωποι, ακούστε Με, μαθητές: Σας δίνω τώρα φως και σας ελευθερώνω από 

αλυσίδες, δεσμά και σκοτάδια. Αλλά δεν σας εξουσιοδοτώ να κάνετε αυτό το έργο μια άλλη θρησκεία, 

ούτε να το γεμίσετε με εικόνες και τελετές όπως συνήθως - όχι! Να ξέρετε ακριβώς σε τι συνίσταται η 

ελευθερία που σας φέρνω, ώστε να μην την αντικαταστήσετε με έναν νέο φανατισμό. 

21 Δεν έχετε ακόμη συνειδητοποιήσει ότι το μυαλό σας, και μαζί με αυτό και η ψυχή σας, είχε 

ανακοπεί στην ανάπτυξή του; Δεν θυμάστε τον κατακλυσμό των ψεύτικων φόβων και προκαταλήψεων 

που κληρονομήσατε από τους προγόνους σας, από τον οποίο σας απελευθέρωσα, ώστε να μπορέσετε να 

δείτε την αλήθεια ανόθευτη και να λάβετε το φως; 

22 Αν δεν προετοιμαστείτε, αν οι ασέβειες συνεχίσουν να εμφανίζονται μέσα σας, το φως σας θα 

παραμείνει κλειστό, κρυμμένο πίσω από την υλοποίησή σας, και θα παρουσιαστείτε μπροστά στους 

συνανθρώπους σας ως αδαείς - όπως εκείνοι που δεν γνωρίζουν τίποτα γι' αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη. 

23 Κοιτάξτε πάντα πρώτα τη "δοκό" που έχετε στο μάτι σας, μαθητές, για να έχετε το δικαίωμα να 

κοιτάξετε τη "σκλήθρα" που έχει ο αδελφός σας. 

24 Με αυτό θέλω να σας πω να μη χρησιμοποιείτε τη διδασκαλία Μου για να καταδικάζετε τους 

τρόπους των συνανθρώπων σας μέσα στα διάφορα δόγματά τους. Πραγματικά, σας λέω, σε όλα αυτά τα 

μονοπάτια υπάρχουν καρδιές που Με αναζητούν μέσα από μια ευγενική ζωή γεμάτη θυσίες. Ωστόσο, ο 

μαθητής Με ρωτάει ξανά και ξανά γιατί επιτρέπω αυτή την ποικιλομορφία των κοσμοθεωριών, οι οποίες 

μερικές φορές αντιφάσκουν μεταξύ τους, δημιουργούν διαφορές και προκαλούν εχθρότητες μεταξύ των 

ανθρώπων. Σε αυτό ο Δάσκαλος σας απαντά: Αυτό έχει επιτραπεί επειδή δεν υπάρχουν δύο ψυχές που 

έχουν ακριβώς την ίδια κατανόηση, το ίδιο φως, την ίδια πίστη, και επίσης επειδή σας έχει δοθεί η 

ελευθερία της βούλησης να επιλέξετε το μονοπάτι σας. Ποτέ δεν αναγκαστήκατε να περπατήσετε στο 

μονοπάτι του Νόμου, αλλά σας προσκάλεσαν να το κάνετε, διατηρώντας έτσι την ελευθερία να 

αποκτήσετε πραγματική αξία στην επιθυμία για την Αλήθεια. 

25 Ομοίως, αγαπημένοι μαθητές, να ξέρετε ότι καθήκον σας είναι να ενωθείτε, να είστε σε αρμονία, 

να απλώνετε το χέρι σας και να μοιράζεστε τις ικανότητες και τα χαρίσματά σας με οποιονδήποτε μπορεί 

να σας χρειάζεται, τη θεραπευτική σας δύναμη, το λόγο σας ή τη βοήθειά σας. 

26 Αληθινά σας λέω, αν η αλαζονεία βλαστήσει στην καρδιά σας, δεν θα γίνετε πνευματικοί. Η 

φωτισμένη ψυχή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από αυτές τις μικρές ματαιοδοξίες που κολακεύουν μόνο την 

εγωιστική καρδιά. 
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27 Δεν είναι η προφανής εκπλήρωση της αποστολής που κάνει τους μαθητές σπουδαίους στα μάτια 

μου, ακόμη και αν φαίνονται στους αδελφούς τους ως οι πιο ζηλωτές, ένθερμοι και επίμονοι. 

28 Το πιο αγνό, το πιο ειλικρινές έργο, και επομένως αυτό που σας ανεβάζει περισσότερο σε Μένα, 

είναι αυτό που κάνετε σιωπηλά, ακόμη και αν οι συνάνθρωποί σας δεν το γνωρίζουν. 

29 "Το δεξί σου χέρι δεν θα ξέρει τι κάνει το αριστερό σου χέρι", είπα στους μαθητές Μου σε εκείνη 

τη Δεύτερη Εποχή. Επομένως, σήμερα, καθώς το φως του Πνεύματός Μου εξηγεί τα πάντα, σας λέω: να 

είστε ταπεινοί χωρίς υποκρισία, να κλαίτε πραγματικά για τον πόνο του άλλου και να χαίρεστε 

πραγματικά για τα καλά που απολαμβάνουν οι συνάνθρωποί σας. Μόνο αυτός που αισθάνεται τη 

διδασκαλία μου με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για τον 

πλησίον του. 

30 Άνθρωποι: Αν έχει οριστεί για σας να προετοιμάσετε το χωράφι και να αρχίσετε να το σπέρνετε, 

και έπρεπε να είναι άλλοι αυτοί που θα θερίσουν τον καρπό, συναινείτε σε αυτό. Διότι δεν είστε μόνο 

εσείς που έχετε το δικαίωμα να απολαμβάνετε τις χαρές της εργασίας στα χωράφια του Πατέρα σας, αλλά 

όλοι οι αδελφοί και οι αδελφές σας. 

31 Εγώ είμαι ο δρόμος και εσείς είστε οι οδοιπόροι που τον ακολουθούν. 

32 Μόλις φτάσετε στην κορυφή του βουνού, θα γυρίσετε τα μάτια σας πίσω και θα δείτε όλα όσα 

πέρασε η ψυχή σας και θα ευχαριστήσετε τον Πατέρα. 

33 Ο δρόμος είναι μακρύς. Ποιος μπορεί να πει ότι έχει ήδη περάσει από τα πάντα, ότι γνωρίζει όλα 

τα μυστικά και ότι έχει διεισδύσει σε όλα όσα είναι πέρα από αυτά που βλέπει και ακούει; 

34 Δεν είναι ότι ο Δάσκαλος περιφρονεί τη δουλειά σας ή ότι δεν εκτιμά όσα έχετε πετύχει στο 

μονοπάτι - όχι, άνθρωποι. Είμαι ο πρώτος που εκτιμά την αξία σας. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε 

δικαιοσύνη σε Μένα. 

Όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, είναι επειδή θέλω να καταλάβετε ότι παρόλο που η ικανότητά 

σας να φτάσετε τα όριά σας τόσο στο ανθρώπινο όσο και στο πνευματικό είναι μεγάλη, σας λείπουν 

ακόμη πολλά - ότι όσο περισσότερο αναζητάτε στο άπειρο αυτό που υπάρχει πέρα από τις φυσικές σας 

αισθήσεις, τόσο περισσότερο θα ανακαλύπτετε τομείς μάθησης για να αναγνωρίσετε και να μάθετε. 

35 Ακριβώς όπως σας έδωσα μια φύση εντός του εύρους της νοημοσύνης σας, ώστε να μπορείτε να 

τη διερευνήσετε, σας αποκάλυψα την ύπαρξη ενός κόσμου που βρίσκεται πέρα από αυτή τη φύση, ώστε 

να μπορείτε να διεισδύσετε σε αυτόν μέσω της ψυχής. Σας άφησα να εξερευνήσετε και να ερευνήσετε για 

να γνωρίσετε την πνευματική ζωή. Αλλά σας λέω να μην περιορίζεστε στα λίγα που ξέρετε μέχρι τώρα. 

Να είστε πρόθυμοι να μάθετε, να εκπαιδεύεστε για να διεισδύσετε σε αυτόν τον άπειρο κόσμο, να 

εργάζεστε επιμελώς, ώστε στο τέλος της δουλειάς σας να αναφωνήσετε με ικανοποίηση: "Εκπληρώσαμε 

την αποστολή μας". 

36 Η διδασκαλία μου δεν αφήνει την ψυχή στάσιμη, ούτε σταματά την ανάπτυξη του ανθρώπου - 

αντίθετα, τον απελευθερώνει από τους φόβους και τις προκαταλήψεις και τον αφήνει να δει τον δρόμο του 

φωτός που τον περιμένει. 

37 Σκεφτείτε αυτή την ανθρωπότητα που φαίνεται να έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της επιστήμης 

και των ερευνών της, και που στην πραγματικότητα βρίσκεται μόνο στην αρχή της επιστήμης που θα 

φτάσει αύριο, όταν προσθέσει στην επιθυμία της για γνώση το ιδανικό της αδελφοσύνης. 

38 Σήμερα οι άνθρωποι ζουν μια εποχή σύγχυσης, επειδή δεν έχουν κατανοήσει ότι ολόκληρη η ζωή 

τους και όλες οι προσπάθειές τους θα πρέπει να τους οδηγήσουν στο ξεδίπλωμα του πνεύματός τους, 

στόχος του οποίου θα πρέπει να είναι η κοινωνία του πνεύματός τους με το πνεύμα του Δημιουργού. 

39 Η λατρεία που πρεσβεύει σήμερα η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι ο υλισμός. 

40 Όσο τα δόγματα της πίστης και οι θρησκείες επιμένουν στις διαφορές τους, ο κόσμος θα συνεχίσει 

να καλλιεργεί το μίσος του και δεν θα είναι σε θέση να κάνει το αποφασιστικό βήμα προς την αληθινή 

λατρεία του Θεού. Πότε όμως οι άνθρωποι θα καταλάβουν και θα ενωθούν και έτσι θα κάνουν το πρώτο 

βήμα προς την αγάπη μεταξύ τους, αν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που, νομίζοντας ότι κατέχουν το κλειδί 

ή το μυστικό για τη σωτηρία των ψυχών και τα κλειδιά της αιώνιας ζωής, δεν αναγνωρίζουν όλους 

εκείνους που βαδίζουν σε άλλα μονοπάτια, επειδή, κατά τη γνώμη τους, δεν είναι άξιοι να έρθουν στον 

Θεό; 

41 Γνωρίστε λοιπόν τον αληθινό στόχο του Πνευματισμού, η διδασκαλία του οποίου είναι πάνω από 

κάθε δόγμα, κάθε ανθρώπινη ιδεολογία και κάθε αίρεση. 
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42 Μελετήστε το νόημα αυτού του μηνύματος, το οποίο περιέχει το νόμο του Θεού, και θα 

συνειδητοποιήσετε ότι ισχύει για όλους τους ανθρώπους, όλα τα έθνη και όλες τις περιστάσεις στις οποίες 

μπορεί να βρεθείτε. 

43 Δείτε πώς, μπροστά στην αλήθεια αυτής της διδασκαλίας, οι διαφορές, οι αποξενώσεις, οι 

εχθρότητες και οι αντιθέσεις εξαφανίζονται, γιατί στο φως της φαίνεστε όλοι ίσοι, είστε όλοι αδελφοί και 

αδελφές μπροστά στην αγάπη της, είστε όλοι ατελείς μπροστά στη δικαιοσύνη της. 

44 Αυτός ο λόγος προέρχεται από Μένα, είναι η πηγή της ζωής, είναι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή 

και το τέλος. Επομένως, για να ξεπεράσουν την άγνοιά τους, οι άνθρωποι θα πρέπει να αφήσουν πίσω 

τους τις συμβάσεις και τον θρησκευτικό φανατισμό τους και να έρθουν σε Μένα, Ο Οποίος είμαι στο 

πνεύμα - όχι ανάμεσα στις μορφές λατρείας που ο καθένας ήθελε να Μου προσφέρει. Αλλά όταν έρθουν 

στην αληθινή Πηγή, θα τους δεχτώ όλους, θα αφαιρέσω τον πόνο τους, θα τους απαλλάξω από το βαρύ 

φορτίο τους και θα τους συμφιλιώσω μεταξύ τους. 

45 Σκεφτείτε: Αν μπορούσατε όλοι να κατανοήσετε το ρόλο σας σε αυτή τη ζωή, η ανθρωπότητα θα 

είχε ήδη απαρνηθεί τον εγωισμό και αν κάθε άνθρωπος κατανοούσε την καταγωγή του, το πεπρωμένο 

του, θα συνέδεε όλα τα έργα του με το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. 

46 Δεν υπάρχει πλέον καμία ανάγκη για πολλές θρησκείες στον κόσμο, όλοι σας έχετε πλέον φτάσει 

στο σημείο να ενωθείτε σε μια πίστη και έναν τρόπο λατρείας του Θεού. Μόνο στην ένωση της σκέψης 

και στην ένωση της ψυχής θα μπορέσετε να βρείτε το φως που θα σας φέρει στην πρόοδο, στην αρμονία 

και στην ειρήνη. 

47 Θα δείτε τώρα ότι καμία θρησκεία δεν θα επιτύχει την ειρήνη των ανθρώπων και την πνευματική 

τους ελευθερία. Αντίθετα, θα γίνετε μάρτυρες του πώς το Θείο Μήνυμά μου, το οποίο φτάνει σε κάποιους 

μέσω γραπτών και σε άλλους μέσω εμπνεύσεων, θα επιτύχει τη σωτηρία, την ενοποίηση και την 

πνευματοποίηση των ανθρώπων. 

48 Ο πνευματισμός δεν δημιουργεί ανισότητες, ο πνευματισμός είναι η διδασκαλία που η 

ανθρωπότητα χρειάζεται και ασυνείδητα αποζητά. Διότι είναι η ειρήνη, είναι η αγάπη, είναι η δικαιοσύνη, 

είναι το φως για το οποίο πεινούν οι άνθρωποι. 

49 Εσείς, που ακούτε αυτά τα λόγια, νομίζετε ότι θα μπορούσα να σπείρω στις καρδιές σας 

αντιπάθεια ή κακή διάθεση προς τους συνανθρώπους σας που ομολογούν άλλα δόγματα; Ποτέ, μαθητές, 

εσείς πρέπει να αρχίσετε να δίνετε το παράδειγμα της αδελφοσύνης και της αρμονίας, κοιτάζοντας και 

αγαπώντας όλους με την ίδια στοργή με την οποία κοιτάζετε εκείνους που μοιράζονται τον τρόπο σκέψης 

σας. 

50 Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες θα πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα. Θα πρέπει να εμπνευστούν 

από τη λαχτάρα να αγαπούν ο ένας τον άλλον σε μια πράξη αγάπης προς τον Πατέρα τους, τον οποίο όλοι 

ισχυρίζονται ότι λατρεύουν. 

51 Μη φοβάστε αν σας αποκαλούν χαμένους - απευθυνθείτε σε όλους. Σκεφτείτε ότι αυτό το έργο, 

που είναι αληθινό για εσάς, μπορεί να φαίνεται ψεύτικο στους άλλους, επειδή στα μάτια τους δεν έχει την 

αφιέρωση που έχουν λάβει οι θρησκείες για να αναγνωριστούν. 

52 Αν πιστεύετε σε Μένα, αν πιστεύετε ότι Εγώ γίνομαι γνωστός μέσα από τα λόγια αυτών των 

φορέων φωνής, μη φοβάστε την κρίση των συνανθρώπων σας. Γιατί η διδασκαλία Μου είναι τόσο 

εύγλωττη και το μήνυμά Μου περιέχει τόσες πολλές αλήθειες που αν ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτά 

τα όπλα καλά, δύσκολα θα ηττηθείτε. 

53 Κανείς δεν θα μπορέσει να σας καταδικάσει για την πρόθυμη αναζήτηση της αλήθειας, του 

τέλειου. Όλοι έχετε ιερό δικαίωμα να το κάνετε αυτό, και γι' αυτό σας δόθηκε η ελευθερία να αγωνιστείτε 

προς το φως. 

54 Άνθρωποι, τρώτε και πίνετε στο τραπέζι μου εδώ και πολύ καιρό. Αν εξακολουθείτε να 

αισθάνεστε πνευματική πείνα, είναι αδικαιολόγητο, γιατί σας προσφέρεται τροφή μέρα με τη μέρα. Διψάω 

για την αγάπη σου, αλλά τι μου δίνεις να πιω; Η χολή και το ξύδι των καυγάδων και της ακατανόησής 

σας! 

55 Σας λέω αυτή την ημέρα της χάριτος: Αφήστε τη θεϊκή μου ακτινοβολία να διαπεράσει την καρδιά 

σας, ώστε να νιώσετε την παρουσία μου και να μεταμορφώσετε τη ζωή σας. 
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56 Έχω έρθει ως δικαστής, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αναζητάτε στο λόγο του δικαστή, πρέπει 

απαραίτητα να βρίσκεστε στην παρουσία του Πατέρα - αυτού του Πατέρα που σας αγαπά και που γι' αυτό 

αποκαλύπτεται με τόσους πολλούς τρόπους για να Τον γνωρίσετε καλύτερα. 

57 Ξέρω ότι όσο μεγαλύτερη είναι η γνώση σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αγάπη σας για Μένα. 

58 Όταν σας λέω: "Αγαπήστε με" - ξέρετε τι θέλω να σας πω; Αγαπήστε την αλήθεια, αγαπήστε το 

καλό, αγαπήστε το φως, αγαπήστε ο ένας τον άλλον, αγαπήστε την Αληθινή Ζωή. 

59 Μάθετε να Με αγαπάτε, συνειδητοποιήστε πώς η αγάπη Μου σας ακολουθεί παντού, παρά τις 

παραβάσεις και τις αμαρτίες σας, χωρίς να μπορείτε να αποφύγετε ή να αποφύγετε την επιρροή της. 

Συνειδητοποιήστε ότι όσο πιο σοβαρές είναι οι παραβάσεις σας, τόσο μεγαλύτερο είναι το έλεός Μου 

προς εσάς. 

60 Η κακία των ανθρώπων θέλει να αποκρούσει την αγάπη μου, αλλά δεν μπορεί να την 

αντιμετωπίσει, επειδή η αγάπη είναι η παγκόσμια δύναμη, η θεία δύναμη που δημιουργεί τα πάντα και 

κινεί τα πάντα. 

61 Η απόδειξη όλων όσων σας λέω είναι αυτή που σας έδωσα όταν έγινα γνωστός ανάμεσά σας σε 

αυτή την εποχή που η ανθρωπότητα έχει χαθεί στην άβυσσο της αμαρτίας της. Η αγάπη μου δεν μπορεί να 

αισθάνεται αηδία για την ανθρώπινη αμαρτία, αλλά μπορεί να αισθάνεται συμπόνια. 

62 Γνωρίστε Με, ελάτε σε Μένα για να ξεπλύνετε τους λεκέδες σας στην κρυστάλλινη πηγή του 

ελέους Μου. Ζητήστε, ζητήστε, και θα σας δοθεί. 

63 Τι μπορείτε να παρουσιάσετε μπροστά Μου, είτε στην καρδιά σας είτε στην ψυχή σας, που δεν το 

βλέπω; Ποια βάσανα, λαχτάρες, ανησυχίες ή μυστικά θα μπορούσατε να κρύψετε από Μένα; Καμία. 

Μάθετε, λοιπόν, να προσεύχεστε πνευματικά, να εξομολογείστε εσωτερικά μπροστά Μου, να 

εμπιστεύεστε την πρόγνωσή Μου και το έλεός Μου, ώστε να μπορείτε να ρίξετε στην καρδιά σας την 

ειρήνη που τόσο πολύ της λείπει. 

64 Σας είπα ότι η προσευχή είναι η γλώσσα της ψυχής με την οποία η καρδιά σας Μου μιλάει, θρηνεί, 

Με ρωτάει, κλαίει και ενισχύεται. Αλλά μερικές φορές, όταν η ύπαρξή σας είναι γεμάτη απόλαυση ή 

αισθάνεστε να πλημμυρίζετε από ειρήνη, η προσευχή γίνεται ένας πνευματικός ύμνος που φτάνει στα ύψη 

της Βασιλείας Μου. 

65 Εμπιστευτείτε Με, άνθρωποι, εμπιστευτείτε Με, ανθρωπότητα, πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει 

κανένας άνθρωπος, κανένας λαός, κανένας νόμος στη γη στον οποίο να μπορείτε να εμπιστευτείτε τη 

σωτηρία σας. Ελάτε σε Μένα, αναζητήστε Με, αναζητήστε την Αλήθεια, τότε μια μέρα θα είστε όλοι 

ενωμένοι σε μια "κοιλάδα", κάτω από ένα και το αυτό φως. 

66 Άνθρωποι, έθνη, φυλές και λαοί, όλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το θείο κάλεσμα, όταν το 

πνεύμα του ανθρώπου, κουρασμένο από τη φυλάκισή του στη γη, ξεσηκωθεί, σπάσει τις αλυσίδες του 

υλισμού και φωνάξει τη θριαμβευτική κραυγή της πνευματικής απελευθέρωσης. 

67 Σήμερα, η εκπλήρωση του λόγου μου μπορεί να σας φαίνεται πολύ μακρινή, όπως και ο ηθικός 

και πνευματικός μετασχηματισμός αυτής της ανθρωπότητας. Αλλά είναι στο χέρι σας να ανοίξετε το 

δρόμο και να εκπληρώσετε το μέρος που σας ανήκει. Αν δεν το κάνετε, δεν έχετε το δικαίωμα να κρίνετε 

την εκπλήρωση του Λόγου μου. 

68 Θα έρθει μια στιγμή που η επιθυμία του ανθρώπου να αναπτύξει την ψυχή του ψηλότερα θα είναι 

τόσο φλογερή που θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να μετατρέψει αυτή την 

κοιλάδα των δακρύων σε έναν κόσμο όπου θα βασιλεύει η αρμονία, που θα καταφέρει "το αδύνατο", που 

θα φτάσει στο σημείο της θυσίας και της υπεράνθρωπης προσπάθειας για να αποτρέψει τους πολέμους. 

69 Θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα αναστήσουν αυτόν τον κόσμο, που θα αφαιρέσουν από την 

ανθρώπινη ζωή το δισκοπότηρο του πόνου, που θα ξαναχτίσουν όλα όσα οι προηγούμενες γενιές 

κατέστρεψαν με την τυφλή τους επιδίωξη για εξουσία, με την υλιστική και απερίσκεπτη συμπεριφορά 

τους. Αυτοί θα είναι που θα προσέχουν την αληθινή λατρεία για Μένα - αυτή τη λατρεία χωρίς φανατισμό 

ή εξωτερικές και άχρηστες πράξεις λατρείας. Θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανθρωπότητα να 

καταλάβει ότι η αρμονία μεταξύ των ανθρώπινων νόμων και των πνευματικών νόμων και η εκπλήρωσή 

τους είναι η καλύτερη λατρεία που μπορούν να προσφέρουν οι άνθρωποι στον Θεό. 

70 Δεν θα θέλατε να είστε ανάμεσα σε αυτούς; Δεν θα θέλατε τα παιδιά σας να είναι ανάμεσα σε 

αυτούς τους ανθρώπους με καλή διάθεση; Μπορείτε να ικανοποιήσετε αυτή τη λαχτάρα. Είναι στο χέρι 

σας να ανοίξετε το δρόμο για εκείνους που έχω εμπιστευτεί στην εκπαίδευση και τη φροντίδα σας, έτσι 
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ώστε όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει η αποφασιστική μάχη του πνεύματος ενάντια στην κυριαρχία της 

ύλης, να ενωθούν με τη συνείδηση της αποστολής τους, δυνατοί στην πίστη τους και γεμάτοι με τη γνώση 

που ο Λόγος μου μεταδίδει, και να σχηματίσουν ένα ενιαίο σώμα, έναν ενιαίο λαό, ένα ενιαίο πνεύμα που 

θα γκρεμίσει τα τείχη και θα ξεπεράσει τα εμπόδια στο δρόμο του, όπως ακριβώς έκανε ο Ισραήλ όταν 

αναζήτησε τη Γη της Επαγγελίας. 

71 Ξέρω ότι αν δεν αφήσετε τα παιδιά σας επαρκώς προετοιμασμένα, η ψυχή σας θα κλαίει από το 

υπερπέραν για την τύχη εκείνων που έμειναν εγκαταλελειμμένοι στη γη, γιατί θα τους δει να υποκύπτουν 

χωρίς να μπορούν να αμυνθούν απέναντι στην εισβολή των συμφορών και των πληγών που θα έρθουν να 

μαστιγώσουν τους λαούς της γης. 

72 Μπορείτε να φανταστείτε την εξιλέωση και τον πόνο της ψυχής που, αντί να θερίσει γλυκούς 

καρπούς, βρίσκει μόνο αγκαθωτούς θάμνους και τσουκνίδες όταν φτάνει στον πνευματικό κόσμο; 

73 Αυτό είναι που πρέπει να αποφύγετε εγκαίρως - τώρα που έχετε σε αφθονία το φως μιας οδηγίας 

που σας δίνω για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 298  
1 Θεραπεύστε όλες τις θλίψεις, τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχικές, γιατί έχετε καθήκον να 

παρηγορείτε, να ενισχύετε και να θεραπεύετε τον πλησίον σας. Αλλά σας ρωτώ: Πώς θα μπορούσατε να 

μεταδώσετε υγεία σε όσους έχουν ανάγκη, αν εσείς οι ίδιοι ήσασταν άρρωστοι; Ποια ειρήνη θα μπορούσε 

να ρέει από την ψυχή σας όταν αυτή διαταράσσεται από ανησυχίες, βάσανα, βασανιστήρια συνείδησης 

και ποταπά πάθη; 

2 Μόνο ό,τι έχετε συσσωρεύσει στην καρδιά σας θα μπορέσετε να προσφέρετε στους 

συνανθρώπους σας. 

3 Σήμερα πρέπει να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αγαθά που μοιράζω σε 

αυτόν τον λαό και να μάθετε να τα διατηρείτε κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών και αντιξοοτήτων, ώστε 

όταν έρθει η ώρα να εκπληρώσετε την αποστολή σας, να είστε νικητές στη μάχη. Η ειρήνη, το φως και το 

βάλσαμο θα αποτελούν ένα σώμα με την ύπαρξή σας - με τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο θα θεραπεύσετε 

έναν άρρωστο με την επίθεση των χεριών, αλλά θα μεταδώσετε υγεία, ειρήνη και ενδυνάμωση μέσω του 

λόγου σας, των σκέψεών σας, του βλέμματός σας, και σε πολλές περιπτώσεις η απλή παρουσία σας θα 

εκπέμπει αυτές τις δυνάμεις. 

4 Αλλά μη νομίζετε ότι σας αρκεί να ξέρετε ότι σας έδωσα αυτά τα δώρα. Όχι - πρέπει επίσης να 

ξέρετε ότι χρειάζεστε τη δύναμη για να τις εκδηλώσετε, και είναι απαραίτητο να την αποκτήσετε μέσω 

της πίστης σε Μένα, μέσω της αγαπητικής δραστηριότητας προς τον πλησίον σας, μέσω της καθαρότητας 

των συναισθημάτων και της ανιδιοτέλειας. Όποιος δεν εργάζεται σύμφωνα με αυτές τις αρχές -ακόμη κι 

αν είναι προικισμένος από Μένα- δεν θα περάσει τίποτα καλό. Γιατί αυτά τα δώρα ανθίζουν και 

αυξάνονται μόνο μέσα από ευγενή, αγνά και ανεβαστικά συναισθήματα. 

5 Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί που, παρά το γεγονός ότι είναι απροετοίμαστοι, αφήνουν ένα 

μονοπάτι από θαύματα στο πέρασμά τους. Αλλά δεν είναι αυτοί που τα κάνουν αυτά - είμαι εγώ, επειδή 

έχω συμπόνια για τους άπορους, τους ασθενείς, τους πνευματικά φτωχούς και τους ανθρώπους καλής 

πίστης. Αλλά τότε αυτοί οι "εργάτες" αποδίδουν τα θαύματά μου στους εαυτούς τους. 

6 Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου αυτός που δεν έχει ακόμη τα προσόντα γι' αυτό που του 

έχω εμπιστευτεί, επειδή δεν γνωρίζει τον τρόπο να προετοιμαστεί. Αλλά η πίστη του είναι μεγάλη και 

αισθάνεται έλεος για τον πλησίον του. Του χαρίζω θαύματα για να τον ενθαρρύνω στο έργο του, ώστε να 

επιμείνει και να τελειοποιηθεί. 

7 Είναι λάθος να λέτε ότι αποσύρω τα δώρα από αυτόν που δεν τα χρησιμοποιεί σωστά. Όποιος 

όμως δεν τα χρησιμοποιεί για τους σκοπούς που του υπέδειξα, χάνει αμέσως τη δύναμη να τα 

χρησιμοποιεί. 

8 Πώς θα έπρεπε να στερήσω από τον άνθρωπο τα πνευματικά του χαρίσματα, αφού αυτά είναι τα 

μέσα για να αποκτήσει τη σωτηρία του και τα μόνα του όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του; Αν η 

δικαιοσύνη Μου προχωρούσε όπως πιστεύετε, θα είχα ήδη στερήσει από πολλούς ανθρώπους το φως της 

συνείδησής τους και θα είχα στερήσει από πολλούς εγκεφάλους τη νοημοσύνη. Αλλά σας ξαναλέω ότι δεν 

στερώ από τους ανθρώπους τα χαρίσματά τους, διότι είναι ακριβώς αυτές οι ιδιότητες με τις οποίες πρέπει 

να λυτρωθούν και να φτάσουν στην τελειότητα. 

Μου λέτε ότι κάποιοι χάνουν το μυαλό τους και κάποιοι χάνουν πρόωρα τη ζωή τους ή κάποια 

ικανότητά τους. Βεβαίως, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που τους αρπάζει αυτό που είναι ήδη δικό τους. Είναι 

οι ίδιοι που, λόγω αδυναμίας, ανοησίας και πλάνης, στερούν από τον εαυτό τους αυτό που τους έδωσε ο 

Πατέρας τους ως κληρονομιά. 

9 Δεν είναι το χέρι μου που αγαπάει τη δικαιοσύνη παρόν σε όλα αυτά; 

10 Αλλά αν παρατηρήσετε λίγο τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζω την τέλεια δικαιοσύνη Μου, θα 

πεισθείτε ότι η αγάπη Μου είναι αυτή που εκδηλώνεται σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις, 

αποκαθιστώντας το φως σε κάποιους, την ειρήνη σε άλλους και τη ζωή σε άλλους, αν και σας λέω επίσης 

ότι για να ανακτήσουν αυτό που έχασαν, πρέπει πρώτα να υποστούν έναν μεγάλο εξαγνισμό. 

11 Θα σας μιλήσω για τα πάντα σε αυτόν τον Λόγο, γιατί δεν πρέπει να λείπει ούτε ένα κεφάλαιο από 

τη διδασκαλία Μου. Θα σας διδάξω τα πάντα, έτσι ώστε αύριο να μην έχετε αμφιβολίες και αβεβαιότητες. 

12 Θέλω να σας κάνω έναν λαό που έχει επίγνωση του πεπρωμένου του, που είναι γνώστης της 

αποστολής του, που είναι έτοιμος να σπείρει και να διαδώσει με κάθε ειλικρίνεια και αγνότητα αυτόν τον 
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ευλογημένο σπόρο που έχω ρίξει στις καρδιές σας για την ευλογία και την πνευματική πρόοδο της 

ανθρωπότητας. 

13 Γι' αυτό, όταν άρχισα τη διδακτική μου ομιλία σήμερα, σας είπα πρώτα να θεραπευτείτε και να 

ενδυναμώσετε τον εαυτό σας μαζί μου σήμερα. Γιατί από αυτό που υπάρχει στην καρδιά σας θα το 

μεταδώσετε στους συνανθρώπους σας. 

14 Ποτέ μην εμπιστεύεστε ότι θα ξεχύσω το έλεός Μου στους άπορους που σας αναζητούν, παρά τις 

ατέλειες και την απροετοιμότητά σας. Διότι ακόμη και τώρα σας λέω ότι ακόμη και αν μπορέσετε να 

κρύψετε το κακό εδώ στη γη, μπροστά Μου και όταν έρθει η κρίση σας, μόνο τα προσόντα σας θα 

μπορέσουν να σας σώσουν από μια θλιβερή ανταμοιβή. 

15 Καταλαβαίνετε τι σας έχει εξηγήσει αυτή η διδασκαλία; Τότε μην το ξεχάσετε ποτέ! 

16 Αγαπημένοι άνθρωποι: Έχω εκδηλωθεί κατά μήκος της διαδρομής της ζωής σας, δοκιμάζοντάς 

σας με διαφορετικές μορφές και βλέποντας ότι Με αγαπάτε. Σκοντάψατε στους ογκόλιθους του 

μονοπατιού, αλλά ασκήσατε την πίστη σας και ορθοποδήσατε. 

17 Η διδασκαλία μου σας σώζει και ο λόγος μου σας ανυψώνει, επειδή έχετε πίστη στην παρουσία 

μου και στη διακήρυξή μου μέσω της κατανόησης αυτών των φορέων φωνής. 

18 Η ψυχή σας είχε την ικανοποίηση να ανακαλύψει στο σώμα της τη λεπτότητα που σας επέτρεψε 

να αναγνωρίσετε την παρουσία μου σε αυτή την εκδήλωση. 

19 Πόσοι είναι εκείνοι που, μέσα από τα γραπτά περασμένων εποχών, γνωρίζουν τις προφητείες που 

προανήγγειλαν αυτή την εποχή. Και όμως, αν παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις μου, δεν θα τις πίστευαν, 

ούτε θα τις θεωρούσαν ως εκπλήρωση αυτών των υποσχέσεων! Είναι εκείνοι που δεν έχουν φτάσει στο 

επίπεδο ανάπτυξης που θα τους επέτρεπε να αναγνωρίσουν αυτό το φως. 

Από την άλλη πλευρά, πόσοι από αυτούς που θα έδιναν τη ζωή τους σήμερα για να μαρτυρήσουν ότι 

Εγώ είμαι αυτός που κάνω γνωστό τον εαυτό Μου στους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, δεν γνώριζαν καν ότι 

υπήρχαν προφητείες που μιλούσαν για αυτά τα γεγονότα. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η ψυχή τους ήταν ήδη 

προετοιμασμένη και έτοιμη να δεχτεί το φως. 

20 Οι προφήτες, οι φωτισμένοι και οι μάντεις αντιλήφθηκαν τον ερχομό μου στο πνεύμα, είδαν το 

βιβλίο που άνοιξε για να χύσει το περιεχόμενό του στα μυαλά των ανθρώπων, επιβεβαίωσαν την 

παρουσία του πνευματικού κόσμου ανάμεσα στους ανθρώπους. Είδαν το νέο βουνό όπου ο Κύριος θα 

ερχόταν για να ενώσει τον λαό Του. Αλλά αληθινά σας λέω, όπως ήρθατε και Με αισθανθήκατε, έτσι θα 

προστεθεί ο ένας λαός μετά τον άλλον και ο ένας άνθρωπος μετά τον άλλον, μόλις έρθει ο καθορισμένος 

χρόνος για τον καθένα να ξυπνήσει. 

21 Μη νομίζετε ότι θα γίνω γνωστός σε κάθε έθνος και λαό της γης με τη μορφή που σας έχω 

παραχωρήσει. Αλλά με την άπειρη δύναμη και σοφία Μου θα ξέρω πώς να χτυπήσω τις πόρτες όλων των 

καρδιών. 

22 Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να διαδώσετε και να κάνετε γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτόν τον 

πνευματικό σπόρο που σας εμπιστεύτηκα αυτή τη στιγμή. 

23 Ο καιρός της εκδήλωσής Μου ήταν ο καιρός της προετοιμασίας αυτού του λαού. Οι οδηγίες ήταν 

μακροχρόνιες και λεπτομερείς - τόσο μακροχρόνιες που είδα κάποιες γενιές να φεύγουν από αυτή τη γη 

και άλλες να έρχονται για να τις αντικαταστήσουν. Αυτό ήταν απαραίτητο, ώστε ο σπόρος να βλαστήσει, 

να ωριμάσει και να καρποφορήσει. 

24 Η διδασκαλία φτάνει τώρα στο τέλος της, γι' αυτό ακούστε ότι σε κάθε διδακτική ομιλία σας 

αποκαλύπτω τη διαδικασία με την οποία πρέπει να εργαστείτε στο μέλλον. 

25 Η δουλειά μου έχει έναν μεγάλο τελικό στόχο, και ο λόγος μου είναι αυτός που σας οδηγεί σε 

αυτόν τον στόχο. 

26 Ξέρω ότι θα εξακολουθείτε να χύνετε δάκρυα, παρόλο που είστε στις τάξεις των ανθρώπων που 

έχουν ακούσει τη φωνή μου. Θα θρηνήσετε για τη διχογνωμία σας, επειδή οι δοκιμασίες θα σας βρουν 

αδύναμους. Τότε θα είναι ο πόνος και τα χτυπήματα του κόσμου που θα σας κάνουν να πάρετε στα 

δικαιώματά σας το λάβαρο της ειρήνης, της ένωσης και της καλής θέλησης για το οποίο σας έχω μιλήσει 

από τις πρώτες μέρες της εκδήλωσής μου. 

27 Να είστε ευλογημένοι αν, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προλάβετε τον πόνο και ενωθείτε από 

αδελφοσύνη. Βλέπω τον πόνο και τη θλίψη εκείνων που ονειρεύτηκαν την αδελφοσύνη αυτού του λαού 
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και δεν έχουν δει ακόμη κανένα σημάδι ένωσης. Αυτοί είναι που Μου λένε σιωπηλά: "Κύριε, ας είναι η 

αγάπη σου που μας ενώνει. Δώσε μας ακόμα λίγο χρόνο για να αγωνιστούμε για τη σωτηρία μας". 

28 Άλλοι Με ρωτούν: "Δάσκαλε, γιατί πρέπει η καρδιά να εξαγνιστεί και γιατί υπάρχει πόνος παρόλο 

που ακούμε τον Λόγο Σου;" Αλλά σας λέω: άνθρωποι, ακόμα δεν είστε καθαροί από κάθε λεκέ, ακόμα 

δεν είστε απαλλαγμένοι από τον πόνο. Υπάρχουν χορδές στην ύπαρξή σας που δεν έχουν ακόμη 

ταλαιπωρηθεί, και είναι απαραίτητο να τις δοκιμάσετε, ώστε το πνεύμα, η ψυχή και η καρδιά να 

αποκτήσουν σταθερότητα. 

29 Αν, από το γεγονός και μόνο ότι Με ακούσατε, δεν αισθανόσασταν πλέον πόνο, θα κάνατε μια 

προσπάθεια στη ζωή σας να εξαγνιστείτε και να έρθετε πιο κοντά Μου; Αληθινά, σας λέω, τότε δεν θα 

κάνατε τίποτε άλλο για να βελτιώσετε τη διανοητική και ηθική σας συγκρότηση. 

30 Να ξέρετε, μαθητές, ότι ο στόχος του αγώνα σας είναι εκείνη η κατάσταση της ψυχής που κανένας 

πόνος δεν μπορεί να επιτύχει, και αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω αξιών, αγώνων, δοκιμασιών, 

θυσιών και απαρνήσεων. 

31 Παρατηρήστε τις περιπτώσεις υπομονής, πίστης, ταπεινότητας και παράδοσης που μερικές φορές 

ανακαλύπτετε σε κάποιους συνανθρώπους σας. Είναι ψυχές που εστάλησαν από Μένα για να 

αποτελέσουν παράδειγμα αρετής στην ανθρωπότητα. Εκ πρώτης όψεως, η μοίρα αυτών των πλασμάτων 

είναι θλιβερή, αλλά μέσα στην πίστη τους γνωρίζουν ότι έχουν έρθει για να εκπληρώσουν μια αποστολή. 

32 Έχετε λάβει σπουδαία παραδείγματα αγγελιοφόρων και μαθητών μου στην ιστορία σας - ονόματα 

που είναι γνωστά σε εσάς- αλλά για το λόγο αυτό, μην παραμελείτε τα μικρά παραδείγματα που 

συναντάτε στο ταξίδι σας στη ζωή. 

33 Συχνά εκτελείτε πράξεις μεγάλης ανύψωσης που φτάνουν στον Πατέρα ως φόρος τιμής, που είναι 

άξιες της μνήμης Του και που χρησιμεύουν ως παράδειγμα στους γύρω σας. Δεν συνειδητοποιείτε πάντα 

την αξία αυτού του έργου ή την αξία αυτής της πράξης, και αυτό είναι καλύτερο για σας, για να μη γίνει η 

καρδιά υπερήφανη για την αξία της, γιατί τότε ο σπόρος χαλάει. 

Αλλά η ψυχή έχει ωστόσο γνώση της αξίας των έργων της. Αν δεν ήταν έτσι, πόσο συχνά θα 

σπαταλούσε το χρόνο του σε μέτρια έργα, πιστεύοντας ότι ασχολείται με υψηλές και χρήσιμες δράσεις. 

34 Μαθητές, έχετε γίνει σταθεροί στα βάσανα, αλλά τώρα πρέπει να προχωρήσετε προς τα πάνω 

μέσω της πνευματοποίησης. Δεν έχει σημασία ότι η ανθρώπινη ζωή με τις δυσκολίες, τις θλίψεις και τους 

πειρασμούς της σας φυλακίζει. Αυτή η κατάκτηση είναι εμφανής μόνο αν ξέρετε πώς να ανακαλύψετε τη 

διαδικασία για να απελευθερωθείτε. Αλλά ποιος είναι αυτός ο τρόπος που κάνει την ψυχή να επεκταθεί 

και να γίνει ελεύθερη; Μέσω της προσευχής, της περισυλλογής πάνω στο έργο μου, της ενασχόλησης με 

ευγενή έργα, της ανύψωσης πάνω από τις κακοτυχίες. 

35 Όποιος το πετύχει αυτό, θα έχει εισέλθει σε έναν κόσμο φωτός και ειρήνης, χωρίς να απέχει από 

την εκπλήρωση του έργου του στον υλικό κόσμο. 

36 Αυτό είναι το μονοπάτι που έχω χαράξει για σας, για να ξεφύγετε από τον υλισμό, τις γήινες 

δυσκολίες, τον πόνο, τους πειρασμούς και τα ελαττώματα. 

37 Σας προσκαλώ στην προσευχή, τον διαλογισμό και τα καλά έργα, ώστε, χάρη στην 

πνευματοποίηση, να φτάσετε στις περιοχές όπου θα ξεδιψάσετε με το νερό της αλήθειας και όπου θα 

πλημμυρίσετε από το φως του Πατέρα σας. Μόνο εκεί θα μπορέσετε να εμπνευστείτε για την καλή 

εκπλήρωση των καθηκόντων σας, τόσο των πνευματικών όσο και των ανθρώπινων. 

38 Όσο πρέπει να ζείτε στη γη, κάντε το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά μην δείχνετε την 

απόρριψή σας όταν το δισκοπότηρο του πόνου χύνει το περιεχόμενό του στην καρδιά σας, δηλώνοντας ότι 

δεν επιθυμείτε πλέον να ζείτε σε αυτόν τον κόσμο. Η Γη είναι η "κοιλάδα" όπου η ψυχή εξαγνίζεται και 

όπου αποκτάται η αξία για να αναλάβει μια ανώτερη κατοικία. Αν ήξερες μόνο πόσο κοστίζει στην ψυχή 

σου να την κατοικήσεις. 

39 Είναι απαραίτητο να ανοίξετε το δρόμο και να προετοιμάσετε το σπίτι για τις γενιές που θα έρθουν 

να συνεχίσουν το έργο σας. Αλλά αν δεν εκπληρώσετε τον ρόλο σας, θα πρέπει να κάνουν αυτό που δεν 

κάνατε εσείς, και αυτό που τους προστάζουν τότε να κάνουν, θα πρέπει να το αφήσουν σε άλλους. 

Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να αποδώσετε δικαιοσύνη στο θέλημα του Πατέρα σας; 

40 Όταν μπήκατε σε αυτό το μονοπάτι εδώ, λάβατε στα χείλη σας τους καρπούς των προηγούμενων 

γενεών. Αυτό ήταν το δώρο που σας άφησαν ως κληρονομιά. Δεν νομίζετε ότι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει 

να αφήσετε κάτι έτοιμο για εκείνους που θα έρθουν σύντομα να σας αντικαταστήσουν; 
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41 Ξυπνήστε, άνθρωποι! Το υπερπέραν παρακολουθεί τα βήματά σας στη γη! Αυτοί οι κόσμοι 

γνωρίζουν τα έργα σας! Όταν βλέπουν αυτή την ανθρωπότητα να βυθίζεται στη θάλασσα των εχθροτήτων 

και των παθών της, συγκλονίζονται και προσεύχονται για σας. 

42 Να είστε χαρούμενοι, δεν είστε εγκαταλελειμμένοι. Εμπιστευτείτε τον Πατέρα σας και 

εμπιστευτείτε αυτούς που σας αγαπούν και σας προστατεύουν από το πνευματικό πεδίο. 

43 Αν αφιερωθείτε πραγματικά στο έργο Μου κατά τη διάρκεια του χρόνου που σας δίνω τις οδηγίες 

Μου - αληθινά σας λέω, αυτός ο χρόνος θα είναι αρκετός για να προετοιμαστείτε να κάνετε το σταθερό 

βήμα προς τη νέα περίοδο που έρχεται πάνω σας. 

44 Αυτά τα τρία τελευταία χρόνια της εκδήλωσής Μου έχω επιλέξει να αντιπροσωπεύουν εκείνα τα 

χρόνια κατά τα οποία κήρυξα τη Διδασκαλία Μου στη Δεύτερη Εποχή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε 

να κατανοήσετε καλύτερα την αγάπη, τη θέληση και την αφοσίωση των μαθητών που Με ακολούθησαν 

τότε, αφού ένα σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αρκετό για να γίνουν μαθητές του Θείου Δασκάλου, 

απόστολοι της αλήθειας. 

45 Υπήρχαν τότε δώδεκα εκλεκτοί που επρόκειτο να Με ακολουθήσουν άμεσα, και από τους δώδεκα 

μόνο ένας έπεσε την ώρα της δοκιμασίας καθώς πλησίαζε η αναχώρησή Μου. 

46 Σήμερα έχω καθίσει έναν μεγάλο αριθμό μαθητών στο τραπέζι Μου, ώστε, ακούγοντάς Με 

συνεχώς και ακολουθώντας τις διδασκαλίες Μου βήμα προς βήμα, να φτάσουν στο τέλος αυτής της 

περιόδου εκδήλωσης ως δυνατοί - αρκετά δυνατοί ώστε να μην προδώσουν τον Δάσκαλό τους, ούτε να 

προδώσουν τον εαυτό τους. 

47 "Προσέξτε και προσευχηθείτε", σας λέω, άνθρωποι, όπως είπα στους μαθητές Μου όταν ήρθε η 

ώρα. Να είστε ξύπνιοι, γιατί το σώμα είναι αδύναμο και μπορεί να προδώσει την ψυχή του σε μια στιγμή 

αδυναμίας, και δεν θέλω αργότερα, ως άνθρωπος ή ως πνευματικό ον, να χύσετε πικρά δάκρυα εξαιτίας 

μιας στιγμής σύγχυσης ή αδυναμίας. 

48 Μην νομίζετε ότι οι συνέπειες της ανυπακοής θα είναι άμεσες - όχι. Αυτό που σας λέω, ωστόσο, 

είναι ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να λογοδοτήσετε για τα έργα σας, ακόμη και αν κατά καιρούς σας 

φαινόταν ότι η παράβασή σας δεν είχε συνέπειες, δεδομένου ότι ο χρόνος περνούσε και η δικαιοσύνη 

Μου δεν έδινε κανένα σημάδι. Αλλά ήδη γνωρίζετε μέσω του Λόγου Μου ότι είμαι αμείλικτος ως Κριτής 

και ότι όταν έρθει η κρίση σας, θα ανοίξετε τα μάτια σας στο φως της συνείδησης. 

49 Ας μην αναλάβει κανείς αυτή την κρίση πάνω του, ας μην επιθυμήσει κανείς αυτό το ποτήρι του 

πόνου, της αγωνίας, των τύψεων και της απόγνωσης, γιατί η ψυχή σας θα υποφέρει με τρόπο που δεν 

μπορείτε να φανταστείτε, αν η συνείδησή σας συνεχίζει να σας αποκαλεί "ανυπάκουο", "προδότη", 

"αχάριστο", αφού ο Δάσκαλός σας σας αποκάλεσε "αγαπημένο μαθητή", "αγάπη μου" και "κληρονόμο 

της βασιλείας μου". 

50 Αν δεν ήξερα ότι είστε ακόμα ικανοί για σφάλματα, ανυπακοή ή υποβάθμιση, δεν θα σας μιλούσα 

με αυτόν τον τρόπο. Αλλά γνωρίζω την αδυναμία σας και είναι απαραίτητο να σας ξυπνήσω. Αλλά γιατί 

δεν έχετε ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύετε κάθε μία από τις 

οδηγίες Μου, παρόλο που σύντομα θα έχετε φτάσει στο τέλος της διακήρυξής Μου; Επειδή έχετε 

συνηθίσει τον Λόγο Μου σε τέτοιο βαθμό που τον θεωρείτε όλο και πιο ασήμαντο και εσείς, από την 

άλλη πλευρά, όλο και πιο σημαντικό. 

51 Σας μιλάω για το καλό σας, γιατί κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορέσει να βλάψει το πνεύμα 

Μου ή το έργο Μου. Εσείς, ωστόσο, θα μπορέσετε κάλλιστα να προκαλέσετε στον εαυτό σας πολλά δεινά 

με τα λάθη σας, και θέλω να γλιτώσετε από αυτό το κακό. 

52 Ξέρετε πώς στη Δεύτερη Εποχή μια στιγμή αδυναμίας ενός από τους μαθητές Μου προκάλεσε 

τόσο πολύ πόνο όχι μόνο στον Δάσκαλό του, αλλά και στους αδελφούς του και σε όλους εκείνους που Με 

αγαπούσαν, πώς από εκείνη τη στιγμή και μετά όλα άλλαξαν για εκείνους που Με ακολούθησαν. 

Ο Δάσκαλος αρπάχτηκε από την αγκαλιά των μαθητών του, τα λόγια αγάπης που τόσο συχνά έλεγαν 

τα χείλη του τελείωσαν. Αυτό το ευλογημένο σώμα μέσω του οποίου ένιωθαν την παρουσία του Θεού 

στον κόσμο εξαφανίστηκε. Ένιωθαν τις σκιές του πόνου και της εγκατάλειψης να περιβάλλουν τις ζωές 

τους. Αλλά όχι μόνο αυτοί έκλαψαν γι' αυτόν τον θυσιαστικό θάνατο, αλλά η ανθρωπότητα όλων των 

εποχών έκλαψε γι' αυτόν. 

53 Τώρα σας ρωτώ: Πιστεύετε ότι το λάθος εκείνου του προδότη μαθητή εμπόδισε το έργο Μου να 

ολοκληρωθεί; Πιστεύετε ότι αυτό το λάθος άλλαξε αυτό που είχα προβλέψει; - Όχι με κανέναν τρόπο. Το 
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Έργο Μου, η Αλήθειά Μου και η Αποστολή Μου πραγματοποιήθηκαν με ύψιστη τελειότητα, όπως 

ακριβώς έπρεπε να πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες περιστάσεις της ζωής, τις οποίες οι μαθητές 

θα παρουσίαζαν στον Κύριό τους. Διότι η θεία βούληση δεν μπορεί ποτέ να υποταχθεί στους ανθρώπινους 

τρόπους δράσης. Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από την ανθρώπινη αμαρτία και θα συμβαίνει πάντα. 

54 Αναγνωρίστε ότι τους προετοιμάζω όλους για την ημέρα της δοκιμασίας που πλησιάζει. Αλλά σας 

λέω ότι ένας ευσυνείδητος και προετοιμασμένος φωνοφόρος θα ήταν αρκετός για Μένα για να μεταδώσω 

τα τελευταία Μου λόγια, για να σφραγίσω με αυτά την αλήθεια που σας έχω αποκαλύψει κατά τη 

διάρκεια τόσων ετών και μέσω τόσων φωνοφόρων. 

55 Συνειδητοποίησε, Ισραήλ, πόσο μικρό είναι το πλήθος που εγκαθίσταται κάτω από το δέντρο της 

ζωής. Κάποιοι δεν έχουν κατανοήσει τις θεϊκές μου οδηγίες, άλλοι έχουν εκπλαγεί από τον πειρασμό 

στους τρόπους τους. Αλλά σας δίνω καλές συμβουλές ως Πατέρας, και ως Δάσκαλος σας καθοδηγώ. 

56 Αυτή τη διδασκαλία θα την αποτυπώσετε στην καρδιά σας, ώστε να ακολουθήσετε την πορεία 

Μου, ώστε να δώσετε φως στους τυφλούς, ώστε οι κουφοί να ακούσουν το κάλεσμα της αγάπης Μου, 

ώστε οι κουτοί να περπατήσουν και να Με ακολουθήσουν, ώστε η ανθρωπότητα να δει το φως του 

μεσημεριού. 

57 Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω τους ανθρώπους για να τους ελευθερώσω από κάθε αμαρτία. Το φως 

μου φωτίζει τις καρδιές τους, ώστε να μπορούν να ασκούν την αγάπη μεταξύ τους. 

58 Από τη στιγμή που ο Ηλίας σας οδήγησε στο εμπόδιο, έχετε προετοιμαστεί για να φτάσετε στην 

πνευματοποίηση και την ανάληψη της ψυχής σας. Ήρθες σε Μένα και είπες: "Κύριε, κάνε το θέλημά σου 

για μένα". Σου έδωσα ένα νέο ένδυμα για τα πόδια σου, αφαίρεσα τα κουρέλια που Μου πρόσφερες και 

στόλισα την ψυχή σου με ένα καθαρό ένδυμα. Έβαλα στην ψυχή σου το σημάδι του εκλεκτού Μου λαού 

Ισραήλ και σου είπα: Αυτές είναι οι βαθμίδες στις οποίες ανήκετε, ώστε να μπορείτε να δείξετε παράδοση 

και υπακοή στις εντολές Μου. Και Μου είπες: "Πατέρα, εκτέλεσε το θέλημά σου σε μένα". 

59 Ναι, παιδιά Μου, σας φώτισα για να μην είστε αδαείς, για να μπορείτε να εφαρμόζετε τη 

διδασκαλία Μου ως ισχυροί, για να Μου δίνετε καταφύγιο στις καρδιές σας και να διαχωρίζεστε από τους 

κακούς, για να νιώθετε τον πόνο εκείνων που πορεύονται τυφλά από την πραγμάτωση. Σας έδωσα το 

πνευματικό βάλσαμο για να τους θεραπεύσετε και να τους δώσετε νέα ζωή, για να τους οδηγήσετε σε 

Μένα. 

60 Ήρθα αυτή την εποχή για να δώσω ζωή στους "νεκρούς", να σώσω την ανθρωπότητα και να την 

αρπάξω από τις αβύσσους της, να απαγγείλω από την πρώτη μέχρι την παρούσα σελίδα του βιβλίου τις 

οδηγίες που της έχω δώσει ανά τους αιώνες. Εδώ είναι η αγάπη Μου, η άπειρη σοφία Μου. Όποιος θέλει 

να Με καταλάβει, θα ζήσει μέσα Μου. Όποιος θέλει να Με αγαπήσει θα είναι μαζί Μου και πρέπει να 

ακολουθήσει το μονοπάτι του με πνευματισμό, ώστε να μην τον κυριεύει πλέον ο πόνος και να μην 

αισθάνεται πλέον μόνος. 

61 Αυτή είναι η αποστολή σου, Ισραήλ. Ετοιμαστείτε, γιατί πρέπει να γίνετε μαθητές μου, πρέπει να 

ακούτε τον Δάσκαλό σας με όλη σας την προσοχή. Διότι ο καθένας από εσάς πρέπει να είναι αύριο σαν 

ένα ανοιχτό βιβλίο, όπου οι άνθρωποι μελετούν και κατανοούν το Λόγο μου. 

62 Η εκπλήρωση της αποστολής σας δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους μιας αίθουσας 

συνεδριάσεων. Όχι, Ισραήλ, το διεισδυτικό μου βλέμμα παρακολουθεί κάθε σου έργο, και αν επιθυμείς να 

παρεκκλίνεις από το μονοπάτι για λίγο, θα σου το επιτρέψω, επειδή έχεις ελευθερία βούλησης. Σας λέω 

όμως: Στην ανυπακοή σας θα συναντήσετε πόνο σε κάθε στροφή. Αλλά όταν μετανοήσετε, θα σας πω: 

Επιστρέψτε σε Μένα, γιατί σας περιμένω για να σας δώσω παρηγοριά. 

63 Όποιος θέλει να έρθει στον Πατέρα πρέπει να απαλλαγεί από την υπερηφάνεια, από τη 

ματαιοδοξία και από κάθε αδυναμία που βλέπει το διεισδυτικό μου βλέμμα. 

64 Μου άρεσε να χρησιμοποιώ τους ταπεινούς, τους αδαείς. Η αγάπη μου λειτούργησε στην καρδιά 

του. Του εμπιστεύτηκα τον νόμο Μου, τον έκανα να νιώσει την παρουσία Μου και του είπα: Πήγαινε και 

άφησε το κάλεσμα να βγει στους συνανθρώπους σου, οδήγησέ τους σε Μένα, γιατί θα τους δώσω όλα όσα 

χρειάζονται για την πνευματική τους άνοδο. 

Ως εκ τούτου, σας είπα ότι η αποστολή σας είναι μεγάλη και δύσκολη. Πρέπει να καταλάβετε πολλά 

πράγματα και να εργαστείτε πολύ στο πνευματικό σας μονοπάτι. Αλλά δεν είστε φτωχοί, είστε πλούσιοι 

επειδή έχετε Εμένα, επειδή Με ακούσατε και Με αισθανθήκατε, επειδή σας ενθάρρυνα και σας το είπα: 

Μην ανησυχείτε, γιατί το έλεός Μου θα είναι πάντα μαζί σας. 
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Σε κάθε "εργάτη" έχω δώσει ένα κομμάτι γης, ώστε να το καλλιεργήσει και να αποκομίσει καλούς 

καρπούς. Αλλά αν ο καρπός είναι πικρός, δεν θα τον δεχτώ. Ο εργάτης θα πρέπει να καλλιεργήσει ξανά τη 

γη του μέχρι να μαζέψει τους καρπούς που έχουν καλή γεύση και είναι άξιοι να φτάσουν σε Μένα. 

65 Το έργο μου θα παραμείνει αμόλυντο και η αλήθεια μου θα είναι πάντα η ίδια. 

66 Οι κηλίδες και οι μολύνσεις αυτού του λαού θα εξαλειφθούν από τη δικαιοσύνη μου, και θα δείτε 

το θέλημά μου να γίνεται πάντα. 

67 Τώρα ξέρετε τι θέλω από εσάς και τι δεν πρέπει να κάνετε σύμφωνα με το θέλημά μου. Ζήστε σε 

αρμονία με τη συνείδησή σας και αυτή θα σας λέει πάντα τι πρέπει να κάνετε για να εκπληρώσετε το 

Θέλημά Μου. 

68 Σας λέω για άλλη μια φορά ότι πρέπει να προσέχετε και να προσεύχεστε, ώστε να μην υπάρξει 

κάποιος που θα πέσει σε πειρασμό την κρίσιμη ώρα. Αλλά αν κάποιος ξεσηκωθεί ενάντια στο θέλημά 

Μου προδίδοντας αυτό που έχω αποφασίσει, και προκαλέσει τα γεγονότα να πάρουν διαφορετική πορεία - 

πραγματικά, σας λέω, το έργο Μου δεν θα πληγεί τότε, επειδή είναι Θεϊκό. Αλλά εκείνοι που θα 

αγνοήσουν περήφανα το θέλημά Μου την αποφασιστική στιγμή, θα νιώσουν στο είναι τους τις συνέπειες 

του πείσματός τους. 

 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 299  
1 Μαθητής: Ο Δάσκαλος είναι μαζί σας και δίνει ένα φιλί σε κάθε ένα από τα μικρά του παιδιά. 

2 Με αγγίζει η πνευματική απόλαυση με την οποία τιμάτε αυτές τις ημέρες την ευλογημένη νύχτα 

κατά την οποία "ο Λόγος" έγινε άνθρωπος για να κατοικήσει ανάμεσά σας. 

3 Αν ενωθείτε πιο στενά στην αδελφική αγάπη και δώσετε την τρυφερότητά σας στα παιδιά που σας 

εμπιστεύτηκα, θα νιώσετε την τέλεια αγάπη που σας έστειλε ο Πατέρας σας. Άνοιξα το θησαυροφυλάκιό 

μου και πήρα από αυτό ό,τι πρέπει να είναι φως και ειρήνη στην ανθρωπότητα. 

4 Θα ήθελα όλοι να αισθάνονται την παρουσία μου. Αν, τουλάχιστον σε αυτές τις ημέρες μνήμης, οι 

άνθρωποι ήξεραν πώς να ευαισθητοποιήσουν και να πνευματοποιήσουν τις καρδιές τους, θα ήταν σε θέση 

να Με βρουν σε κάθε τόπο, στο μονοπάτι κάθε πλάσματος, στις οικογένειες, στα μέρη όπου κατοικεί ο 

πόνος. Αλλά πρέπει ακόμα να περιμένω, δεν είναι όλοι σε θέση να Με νιώσουν στις καρδιές τους. Παρ' 

όλα αυτά, αφήνω ένα δώρο αγάπης στο μονοπάτι κάθε παιδιού Μου. 

5 Μπορώ να γίνω γνωστός στους ανθρώπους με άπειρες μορφές. Ακόμα και όταν σας αφήνω να 

ακούσετε το Λόγο Μου μέσω ενός ανθρώπινου φορέα φωνής, μιλάω σε άλλους στο πνεύμα τους. 

6 Αυτή τη μέρα που οι άνθρωποι τιμούν την αυγή που ο Μεσσίας ξεκίνησε το ταξίδι της ζωής του 

στη γη ως μικρό παιδί, θέλω όλη η ανθρωπότητα να νιώσει την πνευματική Μου παρουσία. Θέλω τα 

παιδιά να χαίρονται μαζί Μου, οι νέοι να σταματήσουν για μια στιγμή για να θυμηθούν Εκείνον που έγινε 

άνθρωπος από αγάπη για να σας σώσει, και οι ενήλικες, που δακρύζουν όταν αναλογίζονται αυτά τα 

γεγονότα και θυμούνται τις ευτυχισμένες μέρες της παιδικής τους ηλικίας, να νιώσουν την ειρήνη Μου 

στις καρδιές τους. 

7 Η χαρά και η θλίψη θα εναλλάσσονται όταν σκέφτεστε τη μητρική μήτρα που σας κοιμίζει, την 

αγάπη και τα χάδια των γονιών σας, την ευτυχισμένη αλλά σύντομη παιδική ηλικία και στη συνέχεια όλα 

όσα σταδιακά χάσατε στον κόσμο: γονείς, παιδική ηλικία, χαρές, αθωότητα. 

8 Θα πρέπει να θυμάστε ότι πολλές καρδιές έχουν γίνει πολύ ψυχρές για να Με αγαπήσουν και να 

αγαπήσουν τους αγαπημένους τους στον κόσμο. 

9 Προσευχηθείτε αυτή τη στιγμή, αγαπημένοι άνθρωποι, και κάντε αυτούς που σας έχουν ξεχάσει να 

σας θυμηθούν, αυτούς που έχουν πετάξει στην "πνευματική κοιλάδα" να πλησιάσουν την καρδιά σας, 

ώστε όλοι να ενωθούν αυτή την ημέρα της αγάπης. 

10 Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που τιμούν με χαρά την ημέρα που συνέβη το θαύμα στη γη ότι "ο 

Λόγος" του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο πνευματικός κόσμος συμμετέχει επίσης σε αυτή τη χαρά όταν 

ατενίζει τα θεία έργα του Κυρίου. 

11 Εσείς είστε αυτοί που είχατε την πιο ξεκάθαρη εκδήλωση του ερχομού μου, της παρουσίας μου 

και του λόγου μου σε αυτή την εποχή σε αυτόν τον πλανήτη. Η φωνή μου, εξανθρωπισμένη μέσω του 

φορέα της φωνής, έχει ανάψει το φως στις ψυχές σας, έχει διαφωτίσει τα μυστήρια, έχει αποκαλύψει νέες 

γνώσεις για το πνευματικό και έχει κάνει θαύματα σε όσους την έχουν ακούσει. Επομένως, αποκαλείστε 

"μαθητές της Τρίτης Εποχής" και ο Πατέρας αναμένει πάντα την πιο πνευματική ευλάβεια από εσάς. 

12 Τώρα καταλαβαίνετε σταδιακά το νόημα της διδασκαλίας μου, και γι' αυτό, όταν προσπαθείτε να 

θυμηθείτε τα βήματά μου στον κόσμο, το κάνετε χωρίς τελετές, χωρίς τελετές, χωρίς κοσμικές γιορτές. 

Επιτρέπετε στη χαρά σας να είναι εσωτερική, και όταν την εκφράζετε, το κάνετε με το να απασχολείτε 

την ψυχή και την καρδιά σας ακούγοντας τα λόγια μου και εφαρμόζοντας αυτά που διδάσκουν. 

13 Ω ευλογημένοι και αγαπημένοι άνθρωποι: κρατήστε αυτές τις ιερές αναμνήσεις στην καρδιά σας, 

αφήστε τις να είναι ο δρόμος και το φως για τη ζωή σας. Αν βλέπετε ότι σε αυτές τις εορταστικές 

εκδηλώσεις οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια του σεβασμού προς το Θείο και πέφτουν σε βεβηλώσεις, 

συγχωρήστε τους, όπως τους συγχωρώ κι εγώ. Θα αφήσω επίσης το φως μου να τους φτάσει. 

Μια ταραχή πνευματικού είδους θα ταρακουνήσει την ανθρωπότητα, όπως έχει προαναγγελθεί, και 

τότε οι άνθρωποι θα ξυπνήσουν για να επιστρέψουν σε Μένα. Ο δρόμος είναι στρωμένος γι' αυτό, 

έκτακτες δοκιμασίες και γεγονότα θα συγκλονίσουν τον κόσμο και θα είναι σαν κλήσεις κρίσης που θα 

καλούν τους ανθρώπους σε ανανέωση. 

14 Ήδη σήμερα σας διδάσκω να προσεύχεστε με εκείνη την προετοιμασία με την οποία θα είστε σε 

θέση να ενωθείτε με τις ικεσίες που ανεβαίνουν σε Μένα από τα έθνη. Σας δίνω δύναμη ψυχής, ώστε τη 

στιγμή της δοκιμασίας να μην απελπίζεστε ή να μην αισθάνεστε φτωχοί στη διαίσθηση. 
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15 Σας δίνω τον λόγο μου για να μιλάτε με αληθινό φως στην ψυχή σας και για να ξέρετε πώς να 

συμπεριφέρεστε στις δοκιμασίες και στις σοβαρές κρίσεις του ταξιδιού της ζωής σας. 

16 Σας ευλογώ και σας λέω επίσης ότι οπουδήποτε θυμόμαστε την Ενσάρκωση του "Λόγου", τη 

γέννηση του Χριστού, ο στοργικός μανδύας της Ουράνιας Μητέρας σας θα είναι παρών, η οποία έγινε 

γυναίκα για να περάσει ο Θεός από τη μήτρα της όταν έγινε άνθρωπος. 

17 Εφόσον κατανοούσε τον Δάσκαλο σε μεγάλο βαθμό, έπρεπε να είναι εκείνη που έγινε η 

ανθρώπινη μητέρα για να Τον φέρει στον κόσμο. 

18 Δεν ήρθε μόνο για να αγαπήσει τον "Μονογενή Υιό" της. Η θεία αγάπη της είναι ένας παγκόσμιος 

μανδύας παρηγοριάς, η παρουσία της ανά πάσα στιγμή είναι τρυφερότητα και μεσιτεία. Γυρίστε σε αυτήν 

και θα βρείτε σε αυτήν μια σκάλα προς τον ουρανό που θα σας οδηγήσει σε Μένα. 

19 Το Πνεύμα Μου μπαίνει στα σπίτια, παρηγορεί όσους κλαίνε και γεμίζει όλες τις καρδιές με 

ειρήνη. 

20 Το πνευματικό μήνυμα που σας φέρνω σήμερα το πρωί είναι για να σας προετοιμάσω για το 

τελευταίο έτος της εκδήλωσής μου. 

21 Σας φέρνω την ειρήνη μου για να τη φέρετε αργότερα σε όλους τους λαούς της γης. Διότι η ειρήνη 

είναι ο υψηλότερος στόχος στον οποίο πρέπει να αποβλέπετε. 

22 Η ειρήνη της ψυχής είναι μια κατάσταση από την οποία μπορείτε να κατανοήσετε το φως της 

σοφίας μου και όλα όσα ένα μπερδεμένο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει λόγω έλλειψης ειρήνης. 

23 Ο άνθρωπος χρειάζεται ειρήνη στην ψυχή του, ηρεμία στην καρδιά του. Αλλά αυτός ο πλούτος 

δεν αποκτάται με τη βία, ούτε μπορεί να αγοραστεί με οποιαδήποτε τιμή. Είναι μια χάρη που αποκτά 

κανείς μέσω της επιμονής στην καλοσύνη. 

24 Σας εμπιστεύομαι τον σπόρο της ειρήνης, αγαπημένε μου λαέ, για να τον σκορπίσετε στη γη. 

Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν είστε οι μόνοι που θα διαδώσουν αυτόν τον σπόρο. Διότι στους κόλπους 

άλλων κοινοτήτων - τόσο σε αυτό το έθνος όσο και σε άλλες χώρες - υπάρχουν άνθρωποι που 

προσεύχονται για την ειρήνη, που επιθυμούν την ευημερία των γειτόνων τους και που εργάζονται 

επιμελώς για την επίτευξη του στόχου τους. 

25 Μακάριοι είναι όλοι εκείνοι που ακούν με προθυμία την έμπνευση του λόγου μου σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή, τις πνευματικές μου αποκαλύψεις. Διότι καθώς εκπαιδεύουν την αντιληπτική ικανότητα των 

ανθρώπων με βάση την ανάπτυξή τους, θα συλλέγουν τις σκέψεις μου και θα γνωρίζουν πώς να τις 

εκδηλώνουν με λόγια και έργα μεταξύ των συνανθρώπων τους. 

26 Ο άνθρωπος φέρει μέσα του την αθάνατη δύναμη του πνεύματος και θα μπορέσει να ξεφύγει από 

την παρακμή του μέσα από την επιθυμία για απελευθέρωση, μέσα από τη λαχτάρα να αναπτυχθεί 

υψηλότερα. 

27 Τώρα είναι η εποχή που ο άνθρωπος αναγνωρίζει την ικανότητα και τη δύναμη της νοημοσύνης 

του. Αρκεί να επιτρέψει στην ψυχή του να χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη σε μεγάλο βαθμό για να 

επιτελέσει τα έργα που ο Κύριος προστάζει στο βιβλίο της διδασκαλίας Του. 

28 Γνωρίζετε τώρα, αγαπημένοι μαθητές, ότι για να μπορέσει η ψυχή να αγωνιστεί και να εκφραστεί 

ανεμπόδιστα, ο άνθρωπος πρέπει να αποτινάξει τους ζυγούς, να εξαλείψει από την καρδιά του τις 

παραδόσεις και να απελευθερωθεί από τον θρησκευτικό φανατισμό, όπως έκαναν όλοι εκείνοι που 

ξεσηκώθηκαν σε όλα τα σημεία της γης. 

29 Για όλους αυτούς έχω ετοιμάσει ένα σταυροδρόμι στην πορεία τους, όπου πρέπει να συναντηθούν 

και να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλον ως αδελφούς και αδελφές στο ιδανικό, στον αγώνα και στην πίστη. 

30 Αλήθεια σας λέω, σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν διάσπαρτοι Πνευματιστές - ώριμοι 

άνθρωποι που θα φέρουν την ειρήνη στην ανθρωπότητα. Αλλά σας λέω ότι η ένωση μεταξύ των 

Πνευματιστών όλου του κύκλου της γης δεν θα γίνει μέσω της οργάνωσης μιας νέας εκκλησίας, γιατί η 

δύναμή της δεν θα είναι υλική. Η ενότητά τους θα είναι νοητική, ιδανική και σε σχέση με το έργο τους, 

και με αυτόν τον τρόπο η δύναμή τους θα είναι ανίκητη, αφού θα την έχουν αντλήσει από την Αιώνια 

Πηγή που βρίσκεται στο Πνεύμα Μου. 

31 Σε όλους αυτούς εμπνέω την αλήθεια Μου και επίσης τους αναζητώ, ώστε όλες οι ακαθαρσίες να 

διαφύγουν από τις καρδιές και το μυαλό τους, αφού αυτές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με το φως Μου. 

32 Όλοι έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι η πνευματιστική διδασκαλία εξηγείται και διακρίνεται 

σαφώς μέσω των πνευματικών τους ικανοτήτων και δεν μολύνεται από ανθρώπινες φιλοσοφίες. 
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33 Ακόμη και σε παλαιότερες εποχές, οι άνθρωποι πρόσθεσαν τις κοσμοθεωρίες τους, τις φιλοσοφίες 

τους και τις θεωρίες τους στις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες μου, οι οποίες το μόνο που κατάφεραν 

ήταν να διχάσουν και να μπερδέψουν την ανθρωπότητα. 

34 Θέλω εκείνοι που έχουν βρει το μονοπάτι να το διδάσκουν εύκολα και να το κάνουν εύκολο για 

τους συνανθρώπους τους, ώστε να μην το στρώσουν με εμπόδια, όπως έκαναν πολλοί, εμποδίζοντας έτσι 

εκείνους που Με αναζητούν να έρθουν σε Μένα. 

35 Στους θεματοφύλακες του τελετουργισμού - αυτούς που επιμένουν να προσωποποιούν τον Θεό σε 

μορφές, αντικείμενα και ομοιώματα, λέω ότι αν δεν πάρουν τον δρόμο της πνευματοποίησης, ανήκουν, 

χωρίς να το γνωρίζουν, σε αυτούς που προωθούν τους πολέμους μεταξύ των εθνών αδιαφορώντας για 

τους ανθρώπινους αδελφούς τους. 

36 Σε όλους σας λέω με αλήθεια ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύετε είναι αγνός και με τη θεία Του 

αγάπη σας αγαπά όλους εξίσου. 

37 Αν σας πω την αλήθεια και νιώσετε προσβεβλημένοι από αυτήν, να θυμάστε ότι δεν είναι ένας 

άνθρωπος που σας το είπε αυτό, αλλά ο Δάσκαλός σας που σας αγαπά και σας δείχνει τα λάθη σας για να 

σας σώσει. 

38 Δεν έχετε ακόμη συνειδητοποιήσει ότι η επιθυμία για εξουσία, ο φανατισμός και η αδιαλλαξία 

είναι σαν μια παλίρροια που, όταν απελευθερωθεί, δεν μπορείτε να τη σταματήσετε; 

39 Δεν πολεμώ τις πεποιθήσεις κανενός, αν βασίζονται στην αλήθεια. Καταπολεμώ, ωστόσο, τα λάθη 

σε αυτά όπου εντοπίζονται. 

40 Αγωνίζεστε ήδη τώρα όλοι προς τον ίδιο στόχο, συμφιλιώνοντας και εναρμονίζοντας τη ζωή της 

ψυχής σας. Ας μη νομίζει κανείς ότι βαδίζει σε καλύτερο μονοπάτι από τον αδελφό του, ούτε να νομίζει 

ότι βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τους άλλους. Σας λέω, την ώρα του θανάτου η φωνή μου θα 

είναι αυτή που θα σας πει την αλήθεια για το επίπεδο ανάπτυξής σας. 

41 Εκεί, σε εκείνη τη σύντομη στιγμή της διαφώτισης μπροστά στη συνείδηση, πολλοί λαμβάνουν 

την ανταμοιβή τους- αλλά πολλοί βλέπουν επίσης το μεγαλείο τους να εξαφανίζεται. 

42 Θέλετε να σωθείτε; Τότε ελάτε σε Μένα με τον τρόπο της αδελφοσύνης. Είναι η μόνη, δεν 

υπάρχει άλλη, είναι αυτή που είναι γραμμένη στην ύψιστη εντολή Μου που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον". 

43 Ανθρωπότητα: Αυτές τις ημέρες που γιορτάζετε τη γέννηση του Ιησού, αφήστε την ειρήνη να 

εισέλθει στις καρδιές σας και να φανεί σαν μια ενωμένη και ευτυχισμένη οικογένεια. Ξέρω ότι δεν 

αισθάνονται όλες οι καρδιές ειλικρινή χαρά όταν τιμούν τον ερχομό μου στον κόσμο εκείνη την εποχή. 

Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που αφιερώνουν χρόνο για περισυλλογή και συγκέντρωση και αφήνουν τη χαρά 

να είναι εσωτερική και τη γιορτή της μνήμης να λάβει χώρα στο πνεύμα. 

44 Σήμερα, όπως σε όλες τις εποχές, οι άνθρωποι έχουν μετατρέψει τις ημέρες μνήμης σε βέβηλες και 

ανούσιες γιορτές για να αναζητήσουν απολαύσεις για τις αισθήσεις, μακριά από αυτό που θα έπρεπε να 

είναι οι χαρές του πνεύματος. 

45 Αν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέρα για να την αφιερώσουν στο πνεύμα, 

αναλογιζόμενοι τη Θεία Αγάπη, η αδιάψευστη απόδειξη της οποίας ήταν το γεγονός ότι έγινα άνθρωπος 

για να ζήσω μαζί σας, αληθινά σας λέω, η πίστη σας θα έλαμπε στο υψηλότερο σημείο της ύπαρξής σας 

και θα ήταν το αστέρι που θα σας έδειχνε το μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. Η ψυχή σας θα είναι τόσο 

διαποτισμένη από καλοσύνη, ώστε θα κατακλύζετε τους άπορους με ευεργεσίες, παρηγοριά και 

εγκαρδιότητα στην πορεία της ζωής σας. Θα νιώθατε περισσότερο σαν αδέλφια, θα συγχωρούσατε τους 

παραβάτες σας από την καρδιά σας. Θα αισθανόσασταν γεμάτοι τρυφερότητα στη θέα των απόκληρων, 

αυτών των παιδιών χωρίς γονείς, χωρίς στέγη και χωρίς αγάπη. Θα σκεφτόσασταν τους λαούς χωρίς 

ειρήνη, όπου ο πόλεμος έχει καταστρέψει ό,τι καλό, ευγενές και ιερό υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή. Τότε 

η προσευχή σας θα ανέβαινε καθαρά προς Εμένα και θα έλεγε: "Κύριε, ποιο δικαίωμα έχουμε στην 

ειρήνη, ενώ υπάρχουν τόσοι πολλοί αδελφοί και αδελφές μας που υποφέρουν τρομερά; 

46 Η απάντησή μου θα ήταν η εξής: Αφού αισθανθήκατε τον πόνο του συνανθρώπου σας και 

προσευχηθήκατε και συμπονάτε, συγκεντρωθείτε στο σπίτι σας, καθίστε στο τραπέζι και χαρείτε εκείνη 

την ευλογημένη ώρα, γιατί θα είμαι παρών εκεί. Μη διστάζετε να είστε χαρούμενοι, ακόμα κι αν ξέρετε 

ότι εκείνη τη στιγμή υπάρχουν πολλοί που υποφέρουν, γιατί πραγματικά σας λέω, αν η χαρά σας είναι 
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ειλικρινής, από αυτήν θα εκπέμπεται μια ανάσα ειρήνης και ελπίδας που θα αγγίξει αυτούς που έχουν 

ανάγκη σαν αναστεναγμός αγάπης. 

47 Κανείς δεν εννοεί ότι θέλω να διαγράψω από τις καρδιές σας την πιο αγνή γιορτή που γιορτάζετε 

κατά τη διάρκεια του έτους, όταν τιμάτε τη γέννηση του Ιησού. Θέλω μόνο να σας διδάξω να δίνετε στον 

κόσμο ό,τι του αναλογεί και στην ψυχή ό,τι της αναλογεί- γιατί αν γιορτάζετε τόσες πολλές γιορτές για να 

γιορτάσετε τα ανθρώπινα γεγονότα, γιατί δεν αφήνετε αυτή τη γιορτή στην ψυχή, ώστε, αφού γίνει παιδί, 

να έρθει να Μου προσφέρει το δώρο της αγάπης της, ώστε να αποκτήσει την απλότητα των βοσκών για να 

Με προσκυνήσει και την ταπεινότητα των σοφών για να σκύψει το λαιμό της και να προσφέρει τη γνώση 

της στον Κύριο της αληθινής σοφίας; 

48 Δεν θέλω να αμαυρώσω τη χαρά που περιβάλλει τις ζωές των ανθρώπων αυτές τις μέρες. Δεν είναι 

μόνο η δύναμη μιας παράδοσης - είναι επειδή το έλεός μου σας αγγίζει, το φως μου σας φωτίζει, η αγάπη 

μου σας τυλίγει σαν μανδύας. Τότε αισθάνεστε την καρδιά γεμάτη ελπίδα, χαρά και τρυφερότητα, γεμάτη 

με την ανάγκη να δώσετε, να βιώσετε και να αγαπήσετε. Αλλά δεν επιτρέπετε πάντοτε σε αυτά τα 

συναισθήματα και τις εμπνεύσεις να εκφραστούν με την αληθινή γενναιοδωρία και ειλικρίνειά τους, γιατί 

σπαταλάτε αυτή τη χαρά στις απολαύσεις του κόσμου, χωρίς να επιτρέπετε στην ψυχή για χάρη της 

οποίας ο Λυτρωτής ήρθε στον κόσμο να ζήσει εκείνη τη στιγμή, να εισέλθει σε εκείνο το φως, να 

εξαγνιστεί και να σωθεί. Διότι η Θεία Αγάπη που έγινε άνθρωπος είναι αιώνια παρούσα στο μονοπάτι της 

ζωής του κάθε ανθρώπου, ώστε να μπορεί να βρει τη ζωή σε αυτήν. 

49 Η ειρήνη του Πνεύματός μου απλώνεται σαν ένας μανδύας τρυφερότητας πάνω από όλους τους 

ανθρώπους αυτή τη νύχτα της ειρήνης, και ένα φιλί αγάπης, που ξεκινά από την ψυχή της Μαρίας, φτάνει 

επίσης σε κάθε παιδί της. 

50 Κοιτάξτε προσεκτικά, μαθητές, και θα αναγνωρίσετε ένα δώρο αγάπης από τον Θεό σας κάθε 

μέρα καθώς περπατάτε. 

51 Την ημέρα αυτή της χάρης, όταν μνημονεύετε την ευλογημένη νύχτα που ο Μεσσίας έγινε 

άνθρωπος για να κατοικήσει μαζί σας, αληθινά σας λέω, δεν είναι μόνο εδώ που παρουσιάζομαι και 

εκδηλώνω τον εαυτό μου, αλλά κάνω τον εαυτό μου αισθητό με διάφορους τρόπους σε όλους. 

52 Με έναν τρόπο προσεγγίζω τα παιδιά, με έναν άλλο τους νέους και με έναν άλλο τους ενήλικες. 

Χτυπάω τις πόρτες κάθε θρησκευτικής κοινότητας και τους κάνω γνωστή την παρουσία Μου ανάλογα με 

το φως της κάθε κοινότητας. Αλλά δεν αφήνω κανέναν χωρίς επίσκεψη. 

53 Αυτή είναι η πιο τρυφερή ανάμνηση όλων όσων έχετε από τον Δάσκαλό σας. Η καρδιά των 

παιδιών είναι γεμάτη αγαλλίαση και η καρδιά των γερόντων πλημμυρίζει από ειρήνη και ελπίδα στον 

Σωτήρα. 

54 Εσείς που έχετε τη χάρη να ακούσετε αυτόν τον λόγο, ανήκετε στους λίγους που γιορτάζουν αυτή 

τη γιορτή χωρίς τελετές, γιορτάζοντάς την με την πιο αγνή καρδιά. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσετε 

να πέσετε σε βεβήλωση, και αυτό γιατί ο νους σας έχει κατανοήσει ότι η καλύτερη ανάμνηση, η πιο 

ευχάριστη ενώπιον του Κυρίου, είναι αυτή που διαπράττετε όταν εφαρμόζετε τα παραδείγματα του 

Διδασκάλου στη ζωή σας, όταν ζείτε τη διδασκαλία του. 

55 Σκεφτείτε όλους τους συνανθρώπους σας, μεταφέρετε την ψυχή σας σε όλη τη γη. Αλλά σκεφτείτε 

τους με αγάπη, με έλεος, με την επιθυμία να τους φέρετε ειρήνη, και πραγματικά σας λέω, οι προσευχές, 

οι σκέψεις και οι επιθυμίες σας δεν θα είναι άκαρπες. 

56 Σας προετοιμάζω το δρόμο για τη στιγμή που θα συμβεί η πνευματική αφύπνιση αυτής της 

ανθρωπότητας. Δοκιμασίες, γεγονότα και κλήσεις θα συμβούν στο δρόμο των ανθρώπων και θα τους 

μιλήσουν για την παρουσία της Νέας Εποχής. 

57 Σας έχω ήδη προειδοποιήσει για να μην απελπίζεστε όταν βλέπετε τη σύγκρουση των 

κοσμοθεωριών που αναδύεται μεταξύ των θρησκειών και των λαών. Θυμηθείτε επίσης ότι σας είπα ότι 

αυτή η διαμάχη είναι απαραίτητη προκειμένου να επέλθει ομόνοια, αρμονία και ειρήνη μεταξύ των 

ανθρώπων. 

58 Τότε, όταν ο αγώνας θα δυναμώσει, θα δείτε ανθρώπους να αναζητούν την αλήθεια με δική τους 

πρωτοβουλία και δεν θα φοβούνται ούτε απειλές ούτε καταδίκες. Τότε θα εμφανιστούν προφήτες ανάμεσα 

στους λαούς που καταπιέζονται από τους άρχοντες και τους κυβερνήτες τους. Εκείνη τη στιγμή, η 

Διδασκαλία μου θα λάμψει σε όλο της το μεγαλείο και θα εξαπλωθεί στη γη μέσω του έργου των νέων 

μαθητών μου. 
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59 Σήμερα ο λόγος μου σας ενθαρρύνει, ενώ ταυτόχρονα οι δοκιμασίες δίνουν σταθερότητα στην 

ψυχή σας, ώστε να μη φοβάστε τα χτυπήματα, τις προσβολές και τις προδοσίες. 

60 Πολλοί από εσάς Με ακολουθείτε με μεγάλη πικρία, επειδή αντιμετωπίσατε αντιδράσεις, απιστία 

και γελοιοποίηση στους κόλπους της οικογένειάς σας. Οι συγγενείς σας αμφισβήτησαν τα χαρίσματα που 

σας έδωσε ο Θεός και την αποστολή που σας έστειλε να εκτελέσετε. 

61 Κάποιοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, άλλοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε άλλες 

χώρες. 

62 Σας λέω ότι δεν ήσασταν οι μόνοι που δεν τους πίστεψαν οι συγγενείς τους. Σας θυμίζω την 

περίπτωση του Ιωσήφ, του γιου του Ιακώβ, ο οποίος πουλήθηκε σε κάποιους εμπόρους από τους ίδιους 

τους αδελφούς του, επειδή κατάλαβαν ότι ο Ιωσήφ ήταν ένας μεγάλος προφήτης και τον ζήλευαν. Όμως 

το έλεος του Κυρίου σκέπασε με τον μανδύα του τον νέο, ο οποίος, αφού έφτασε στην Αίγυπτο ως 

δούλος, με την πίστη και την επιμονή του στον νόμο των προγόνων του και ντυμένος με τη χάρη και τη 

σοφία του Θεού, έγινε, δίπλα στον Φαραώ, σύμβουλος, λειτουργός και προφήτης αυτού του λαού. 

63 Η ψυχή του Ιωσήφ ήταν πιστή στην αρετή, η πορεία του μέσα σε αυτό το έθνος άφησε ένα 

μονοπάτι ευλογιών, αφθονίας, ευημερίας και ειρήνης. 

64 Ο Ιωσήφ δεν είχε ξεχάσει τον Ιακώβ, τον πατέρα του, τον οποίο αγαπούσε πολύ, ούτε είχε ξεχάσει 

τους αδελφούς του, παρόλο που εκείνοι είχαν βάλει το κεντρί της ντροπής στην καρδιά του, πουλώντας 

τον και προδίδοντας την παιδική του αγάπη. Αλλά τελικά ήρθε η στιγμή της θείας δικαιοσύνης. Τα εδάφη 

της Χαναάν, όπου ο Ιακώβ κατοικούσε με τους γιους του, είχαν καταστραφεί από την ξηρασία. Η 

δυστυχία και η πείνα είχαν καταλάβει αυτές τις χώρες, ενώ στην Αίγυπτο οι σιταποθήκες ξεχείλιζαν από 

σιτάρι. 

65 Οι αδελφοί του Ιωσήφ, τον οποίο είχαν ξεχάσει και θεωρούσαν νεκρό, ξεκίνησαν για την Αίγυπτο 

με σκοπό να πάρουν σιτάρι, χωρίς να έχουν ιδέα για το ποιος θα έπρεπε να εμφανιστεί μπροστά τους. 

Ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης - αλλά όχι για να τιμωρήσει και να ταπεινώσει, αλλά για να συγχωρήσει. 

Ποια μεγαλύτερη δικαιοσύνη θα μπορούσε να υπάρξει για εκείνους που έκριναν λάθος και πλήγωσαν; 

Όταν ο γενναιόδωρος Ιωσήφ έγινε γνωστός στους αδελφούς του, τους περιέλουσε με ευλογίες και 

συγχώρεση, ενώ εκείνοι γονάτισαν, μετανοημένοι και συγκινημένοι, θυμούμενοι τις προφητείες του 

Ιωσήφ όταν ήταν παιδί και θαυμάζοντας όταν είδαν την εκπλήρωσή τους. 

66 Καταλαβαίνετε, παιδιά μου; Τότε μείνετε σταθεροί στις ημέρες της θλίψης, αντέξτε τις 

απογοητεύσεις σας και τη μοναξιά σας, γιατί τελικά η ώρα της δικαιοσύνης θα χτυπήσει και θα δείτε 

αυτούς που σας πρόδωσαν και σας χλεύασαν να εμφανίζονται μπροστά σας μετανιωμένοι. 

67 Θα έχετε την ευγένεια του Ιωσήφ να δέχεστε και να συγχωρείτε όσους σας έχουν προσβάλει; 

Φανταστείτε την εικόνα του Ιωσήφ να στέκεται και να κοιτάζει τους αδελφούς του που ήταν γονατισμένοι 

και έκλαιγαν από τύψεις. Αυτή η εικόνα είναι μια αντανάκλαση της δικαιοσύνης που αγαπώ. Ο Ιωσήφ 

στεκόταν όρθιος λόγω της αρετής του, ενώ οι αδελφοί του γονατισμένοι από τη μετάνοιά τους. 

68 Θέλω αυτός ο σπόρος του Ιωσήφ, ένα παιδί του Ισραήλ, να είναι παρών ανάμεσά σας και να 

βλαστήσει. 

69 Ο Ιησούς, ο Δάσκαλός σας, αναγκάστηκε επίσης να μεταναστεύσει στην Αίγυπτο όταν μόλις 

άρχισε να ζει στη γη. Αυτό συνέβη επειδή ο λαός δεν μπορούσε να διαισθανθεί τον ερχομό Του, και όταν 

υπήρχαν σημάδια ότι το παιδί αυτό ήταν ο Μεσσίας-Βασιλιάς που είχε υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνον τον 

λαό, ο λαός το αμφισβήτησε επειδή δεν ήταν ντυμένος με βασιλικά ενδύματα, και άφησε τα μάτια του να 

περιπλανηθούν με δυσπιστία από την άθλια φάτνη στον αγροτικό στάβλο, ο οποίος κατά τη γνώμη τους 

δεν ήταν το κρεβάτι και ο τόπος ύπνου αντάξιος ενός βασιλιά. 

70 Έπρεπε να αναζητήσω την αγκαλιά ενός λαού όπως η Αίγυπτος, επειδή ο λαός στον οποίο είχα 

έρθει δεν ήταν σε θέση να Μου δώσει προστατευτικό καταφύγιο. Αλλά αυτός δεν ήταν ο μόνος πόνος που 

υπέφερε η καρδιά μου. 

71 Όταν επέστρεψα από την Αίγυπτο και στη συνέχεια έζησα στη Ναζαρέτ, χλευάστηκα και 

πληγώθηκα συνεχώς από εκφράσεις απιστίας και κακοπιστίας. 

72 Έκανα θαύματα εκεί, επέδειξα τη φιλανθρωπία Μου και τη δύναμή Μου - και με παρεξήγησαν. 

Κανείς από αυτούς που γνώριζαν από κοντά τη ζωή μου και τα έργα μου δεν πίστεψε σε μένα. Επομένως, 

όταν ήρθε η ώρα του κηρύγματος, έπρεπε να 
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Εγώ, φεύγοντας από τη Ναζαρέτ, λέω: "Αληθινά σας λέω, κανένας προφήτης δεν βρίσκει πίστη στην 

πατρίδα του. Πρέπει να το αφήσει για να ακουστεί ο λόγος του". 

73 Ούτε αυτός ήταν ο τελευταίος πόνος που ήπια από το ποτήρι του πόνου μου. Έλειπε ένας ακόμα 

μεγαλύτερος πόνος - εκείνος που ένας δικός Μου έπρεπε να Μου προκαλέσει, ένας από εκείνους που 

είχαν φάει στο τραπέζι Μου και που ήταν σαν αδελφός Μου πριν - όταν Με πούλησε για τριάντα 

νομίσματα στους εχθρούς της υπόθεσής Μου. 

74 Κι εγώ θεωρούμουν νεκρός, όπως ο Ιωσήφ για τους αδελφούς του. Αλλά όπως ακριβώς εκείνος ο 

άνθρωπος εμφανίστηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκείνων που τον είχαν ξεχάσει, έτσι και εγώ 

εμφανίστηκα, αλλά ως πνευματικό ον, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων μαθητών μου, στους οποίους 

απέδειξα ότι δεν ήμουν νεκρός. 

75 Είμαι εδώ, στο βασίλειό Μου, περιμένοντας την άφιξη όλων εκείνων που Με ξέχασαν - όλων 

εκείνων που Με πρόδωσαν και Με χλεύασαν. 

76 Εδώ είμαι, περιμένοντας όλους να τους αγκαλιάσω με άπειρη αγάπη. 

77 Σας μιλάω σε μια από τις τελευταίες πρωινές αφοσιώσεις, ήδη πλησιάζει ο τελευταίος χρόνος της 

διακήρυξής μου. Λίγες μέρες ακόμα, λίγες ώρες ακόμα, και το έτος που έχει αναγγελθεί από Εμένα και 

φοβάται ο λαός Μου θα ξεκινήσει ανάμεσά σας. 

78 Θα έχετε όλοι σας την απαραίτητη προετοιμασία για να δεχτείτε στις καρδιές σας όλα όσα έχω 

προβλέψει να χύσω πάνω σας; 

79 Θα σας προσφέρω τον λόγο μου, θα θέσω μπροστά σας το έργο μου, και αυτό θα είναι σαν το 

λαμπερό τραπέζι ενός συμποσίου. 

80 Θα είμαι στη μέση του τραπεζιού, και πάνω σε αυτό θα υπάρχουν τα καλύτερα φρούτα και τα πιο 

νόστιμα φαγητά του πνεύματος. Οι πόρτες του σπιτιού θα είναι ανοιχτές, ώστε κανείς να μην μείνει 

μακριά από τη γιορτή. 

81 Από αυτό το τραπέζι θα βγει το νέο μήνυμα για τα έθνη, η καλή είδηση που αφυπνίζει τους 

ανθρώπους - το φως που κάνει ορατό ανάμεσα στην ανθρωπότητα τον αθάνατο σπόρο του Πνεύματος. 

82 Η αγνότητα του Άβελ, η πίστη του Νώε, η υπακοή του Αβραάμ, η δύναμη του Ιακώβ, η έμπνευση 

του Δαβίδ, η σοφία του Σολομώντα, η ειλικρίνεια των προφητών μου, η ανύψωση των αποστόλων μου, η 

πνευματοποίηση του Ιωάννη θα λάμψει. 

83 Οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να φορούν ένα ένδυμα σαν αυτά, ούτε να διαφέρουν εξωτερικά 

από τους υπόλοιπους, δεν θα χρειάζεται καν να προφέρουν το όνομά Μου, επειδή θα σκορπίσω τους 

σπόρους του φωτός, της αλήθειας, της γνώσης, της αγάπης και της δικαιοσύνης σε όλα τα μονοπάτια της 

ζωής σας. 

84 Σας δίνω αυτή τη διδασκαλία ως πνευματικό δώρο. Κρατήστε το στην καρδιά σας ως υπενθύμιση 

μιας από τις τελευταίες διδασκαλίες που σας έδωσε ο Δάσκαλός σας με αφορμή την ώρα μνήμης που 

γιορτάσατε σχετικά με τη γέννησή μου ως ανθρώπινο ον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 300  
1 Αισθάνεστε την παρουσία μου στη σιωπή της καρδιάς σας και γεμίζετε με χαρά όταν ο λόγος μου 

κατεβαίνει για να σας φωτίσει με το φως της πνευματικής γνώσης. 

2 Αποκαταστήστε την ψυχή σας, αγαπητοί μαθητές, αφού έχετε κλάψει πολύ στους δρόμους της 

ζωής. 

3 Εδώ είμαι μαζί σας, δίνοντάς σας δύναμη να αγωνιστείτε για την αιώνια ειρήνη της ψυχής σας. 

Αλλά αληθινά σας λέω, ακόμη και πριν η ανθρωπότητα έρθει να Με γνωρίσει, σας διαφώτιζα ήδη από το 

άπειρο και μιλούσα στις καρδιές σας. Διότι, αφού είμαι Ένα με τον Πατέρα, ήμουν πάντοτε σ' Αυτόν. 

Έπρεπε να περάσουν αιώνες πάνω από την ανθρωπότητα μέχρι ο κόσμος να Με δεχτεί στον Ιησού και να 

ακούσει τον Λόγο του Θεού, αν και πρέπει να σας πω ότι δεν είχαν όλοι όσοι άκουσαν τη διδασκαλία 

Μου εκείνη την εποχή την απαραίτητη πνευματική ανάπτυξη για να αισθανθούν την παρουσία του Θεού 

εν Χριστώ. Ως εκ τούτου, έπρεπε να επιλέξω από τους καλεσμένους εκείνους που έπρεπε να δώσουν 

πιστή μαρτυρία της αλήθειας. Για τους υπόλοιπους, η διδασκαλία Μου ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί 

εκείνη την εποχή, επειδή η ειδωλολατρία και η ειδωλολατρία κυριαρχούσαν στις καρδιές τους. Όμως ο 

λόγος της αγάπης γράφτηκε με ανεξίτηλα γράμματα στις συνειδήσεις εν αναμονή των γενεών που θα 

αγκάλιαζαν τον σταυρό του Διδασκάλου τους. 

4 Τότε δεν ήταν μόνο δώδεκα μαθητές και λίγα πλήθη που ξεκίνησαν πίσω από το μονοπάτι της 

αγάπης μου, αλλά ήταν λαοί και έθνη που άλλαξαν τα έθιμά τους, τη ζωή τους, τη λατρεία τους για τον 

Θεό. 

Σας το λέω αυτό γιατί σήμερα, καθώς βιώνετε την αυγή μιας νέας εποχής, η ψυχή σας έχει έρθει στο 

φως ενός νέου μηνύματος. 

Δεν θα καταλάβουν όλοι όσοι έχουν δει και ακούσει την ουσία και το νόημα αυτής της αποκάλυψης. 

Ενώ κάποιοι είναι αρκετά εξελιγμένοι για να δεχτούν αυτό το φως, άλλοι -αν και το θέλουν- δεν θα είναι 

σε θέση να κατανοήσουν πολλές διδασκαλίες που θα τις βλέπουν καλυμμένες από μυστήριο. 

Αλλά οι καιροί θα περάσουν, νέες γενιές θα έρθουν στη γη, και το φως που λίγοι μόνο έλαβαν τις 

ημέρες της διακήρυξής μου θα λάμψει στα μυαλά μεγάλων μαζών, μεγάλων λαών και εθνών. 

5 Εκείνοι που Με δέχτηκαν στις ψυχές τους αυτή τη στιγμή θα παραμείνουν εδώ ως μαθητές Μου 

και θα είναι υπεύθυνοι για αυτή τη θεία κληρονομιά, η οποία θα μεταβιβαστεί πιστά από γενιά σε γενιά, 

μέχρι να έρθουν εκείνοι μεταξύ των οποίων ο πνευματισμός θα ανθίσει ως διδασκαλία ειρήνης και 

σοφίας. 

6 Ποιοι είναι οι μαθητές μου αυτή την εποχή; Όλοι όσοι αγαπούν αυτόν τον λόγο και τον φέρνουν 

σε πέρας. 

7 Πολλούς έχω καλέσει και προσκαλέσει στο τραπέζι Μου για να κοινωνήσουν τον Άρτο της Ζωής, 

την καλύτερη τροφή. Θέλω να είναι οι εκλεκτοί, γιατί τα χωράφια που περιμένουν τον σπόρο είναι πολύ 

μεγάλα. 

8 Άνθρωποι: Σας έχω πει πολλές φορές να "παρακολουθείτε", να μελετάτε και να προετοιμάζεστε, 

γιατί δεν θα είστε άσχετοι για πάντα. Πλησιάζει η μέρα που οι συνάνθρωποί σας θα ανακαλύψουν την 

ύπαρξη αυτού του λαού που άκουσε τη φωνή του Κυρίου στην απομόνωση και την ταπεινότητα ενός 

τόπου συνάντησης, και θα θέλουν να μάθουν τι συνέβη, ποιο ήταν το μήνυμά Μου και τι αποδείξεις σας 

έδωσα για την αλήθεια Μου. 

9 Άνδρες και γυναίκες όλων των ειδών θα χτυπούν τις πόρτες των καρδιών σας επιθυμώντας τη 

μαρτυρία σας. Δεν νομίζετε ότι είναι σωστό αυτή η μαρτυρία να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι συνάνθρωποί 

σας να έχουν μια ξεκάθαρη ιδέα για το ποια ήταν η εκδήλωσή μου, αφού δεν είχαν την καλή τύχη που είχε 

αυτός ο λαός εδώ να ακούσει τις διδασκαλίες μου μέσω της διάνοιας των φωνητικών φορέων; 

10 Αν ξοδεύατε λίγο από το χρόνο σας για να σκεφτείτε το Λόγο μου, δεν θα χρειαζόταν να κατέβω 

για να σας εξηγήσω τις διδασκαλίες μου. Γιατί τότε ο διαλογισμός σας, οι προβληματισμοί σας και η 

εσωτερική σας αυτοεξέταση θα σας κάνουν να καταλάβετε την έκταση της ευθύνης σας. 

11 Ο χρόνος που Μου έχει απομείνει για να σας μιλήσω με αυτή τη μορφή είναι πολύ μικρός, και 

επειδή ήσασταν πολύ αργοί στην κατανόηση, έπρεπε να σας βοηθήσω επεκτείνοντας τις διδασκαλίες Μου 

στο έπακρο. 
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12 Καταλάβετε ότι η μαρτυρία που θα δώσετε για Μένα δεν περιορίζεται στην επανάληψη των 

Λόγων Μου στους συνανθρώπους σας - όχι, αυτό είναι εύκολο και δεν απαιτεί μεγάλη προετοιμασία. 

Αρκεί λοιπόν να κρατάτε αυτή τη λέξη στη μνήμη σας ή σε γραπτά κείμενα για να την επαναλαμβάνετε 

όπως σας είπα. Αν όμως θεωρείτε ότι πρέπει να δώσετε την αληθινή μαρτυρία με τα έργα της αγάπης σας, 

τα οποία κάνουν αισθητή την ουσία του λόγου μου, τότε εξηγήστε την ταυτόχρονα διεξοδικά και με απλό 

τρόπο και αποδείξτε την με έργα που υπερβαίνουν το ανθρώπινο. Τότε θα πρέπει να καταλάβετε ότι 

πρέπει να επιτύχετε μια πραγματική πνευματοποίηση για να μπορέσετε να αποκαλείτε σωστά τους 

εαυτούς σας "μάρτυρες του Λόγου μου στην Τρίτη Εποχή". 

13 Με τι πραότητα θα υποκλιθούν ακόμη και οι μεγαλύτεροι αμφισβητίες της αλήθειας, αν κάνετε 

μαζί τους τα έργα που σας δίδαξα! 

14 Αν αισθάνεστε πραγματικά αγάπη για τους γείτονές σας και θέλετε να μοιραστούν το έλεός σας, 

σκεφτείτε προσεκτικά αυτή τη διδασκαλία και προετοιμαστείτε για τη μάχη με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια 

που μπορείτε. Τότε θα αποκαλείστε δικαίως "Μάρτυρες του Θεού στην Τρίτη Εποχή". 

15 Πλησιάζει η ώρα σας, άνθρωποι, όταν ο καθένας από εσάς θα αναλάβει την αποστολή του και θα 

την εκτελέσει με αληθινή αγάπη για τους συνανθρώπους του. 

16 Ενώ εγώ προετοιμάζω την αναχώρησή μου, εσείς πρέπει να προετοιμάσετε το πνευματικό σας 

έργο στον κόσμο. 

17 Βλέπω ότι έχετε τύψεις επειδή δεν μπορέσατε να διατηρήσετε τις διδασκαλίες Μου στη μνήμη σας 

και ότι φοβάστε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε ανθρώπους χωρίς επιχειρήματα για να υποστηρίξετε 

αυτή την αλήθεια. Αλλά σας λέω ότι δεν πρέπει να φοβάστε. Διότι όταν ετοιμάζω την αναχώρησή μου, 

όταν έρθει η ώρα, θα δώσω εντολή να παραχθεί ένα βιβλίο στους κόλπους αυτού του λαού που θα 

περιέχει τις διδασκαλίες και τις επαναστάσεις της Τρίτης Εποχής, έτσι ώστε αυτό το βιβλίο να έρθει στα 

χέρια των πλήθους των ανθρώπων που θα βρουν σε αυτό τις δογματικές μου ομιλίες, θα τις μελετήσουν 

και θα προετοιμαστούν για να μαρτυρήσουν την αλήθεια μου. 

18 Μεγάλης σημασίας και χρησιμότητας θα είναι τα γραπτά που θα διατηρήσουν τον λόγο μου. Γιατί 

μόνο μετά την αναχώρησή μου θα αφοσιωθείτε πραγματικά στη μελέτη της. 

19 Μέσα από αυτό το βιβλίο, όσοι έχουν ακούσει τη διδασκαλία Μου, αλλά έχουν ξεχάσει πολλά 

μαθήματα και αποσπάσματα, θα θυμούνται με συγκίνηση και χαρά τις στιγμές που έλαβαν τα θεία 

μηνύματα από Μένα. Και όσοι δεν Με έχουν ακούσει, θα εκπλαγούν με το νόημα των διδασκαλιών Μου 

και θα δουν τη Βασιλεία των Ουρανών εκεί στο Άπειρο. 

20 Μόλις ο μαθητής περάσει από την ενδελεχή και ευσυνείδητη μελέτη και επιτύχει την 

πνευματοποίησή του, δεν θα χρειάζεται πλέον το υλικό βιβλίο. Γιατί κάθε στιγμή που προετοιμάζεται, τα 

χείλη του θα επαναλαμβάνουν ακριβώς τον λόγο μου, εμπνευσμένα από το πνεύμα του, στη συνείδηση 

του οποίου θα παραμείνει για πάντα γραμμένος. 

21 Να είστε ευλογημένοι - εσείς που παρακολουθούσατε περιμένοντας αυτή τη στιγμή, γιατί θα 

αναζωογονηθείτε στο πνεύμα και στην αλήθεια. Θα ανυψωθείτε σε έναν κόσμο φωτός από τον οποίο θα 

επιστρέψετε ενισχυμένοι. 

22 Τότε, όταν έρχεστε με αυτόν τον τρόπο, λαχταρώντας τον Λόγο Μου, απελευθερώνεστε από όλα 

όσα ανήκουν στον κόσμο. Ελάτε σε Μένα και πιείτε το ποτήρι της θεϊκής ουσίας. 

23 Αφού γευτείτε το πνευματικό συμπόσιο, η ζωή στον κόσμο σας φαίνεται πιο υποφερτή, ο σταυρός 

πιο ελαφρύς, οι δοκιμασίες πιο ήπιες. 

24 Ναι, παιδιά μου, αυτός που στηρίζεται σε ένα πνευματικό ραβδί δεν κουράζεται. Αυτός που 

κοιτάζει προς τον ουρανό δεν πέφτει στη γη! 

25 Ω, αν ξέρατε πόσα όντα γεμάτα φως και αγάπη σας ακολουθούν από την πνευματική κοιλάδα, σας 

βοηθούν και σας εμπνέουν! Αλλά πώς μπορείτε να τους ζητήσετε να σας βοηθήσουν αν δεν κάνετε αυτό 

που σας έρχεται; 

26 Αν θέλετε να νιώσετε καθαρά την επιρροή και τη βοήθεια εκείνων που νιώθουν έλεος για σας, 

πρέπει να έχετε πίστη, υπακοή στις προτροπές τους, εμπιστοσύνη, ευαισθησία και καλή ψυχική διάθεση 

για προσευχή. Τότε θα είστε σε θέση να βιώσετε θαύματα στο ταξίδι της ζωής σας. 

27 Ο Λόγος Μου κάνει τη σκληρή καρδιά σας, που βασανίζεται από τα βάσανα, να αγαπάει. Κι εσείς, 

όταν γίνετε δάσκαλοι των συνανθρώπων σας, θα πρέπει να τους ενθαρρύνετε με τα λόγια παρηγοριάς και 

τα έργα αγάπης σας. 
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28 Ποιος δεν θα πεισθεί μπροστά στην απόδειξη της ειλικρίνειας, της αγάπης και της ειλικρίνειας; 

Ποιος από εσάς δεν θυμάται τις φράσεις με τις οποίες τον υποδέχτηκα την πρώτη ημέρα που άκουσε τον 

Λόγο Μου - εκείνη την αξέχαστη φωνή, της οποίας η τρυφερότητα και η μοναδικότητα τον έκαναν να Με 

αναγνωρίσει; 

29 Συγχωρώ τα παραπτώματά σας, αλλά ταυτόχρονα σας διορθώνω, ώστε να διώξετε από την καρδιά 

σας τον εγωισμό, γιατί είναι μια από τις αδυναμίες που παρασύρει την ψυχή πιο βαθιά. Σας αγγίζω μέσω 

της συνείδησης, ώστε να θυμάστε τα καθήκοντά σας ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές και να 

σπέρνετε έργα αγάπης και συγχώρεσης στο δρόμο σας, όπως σας δίδαξα στη Δεύτερη Εποχή. 

30 Βαρύς ήταν ο σταυρός του Χριστού, πολύ πικρός και επώδυνος ο δρόμος, πολύ βραχώδης η 

ανάβαση, και όμως, ξεχνώντας τον δικό Μου πόνο, παρηγορούσα εκείνους που υπέφεραν και ευλογούσα 

τους εκτελεστές Μου. 

31 Εσείς, άνθρωποι των οποίων το πνεύμα έχει λάβει το φως των Τριών Εποχών: Συνειδητοποιήστε 

πόση δυστυχία και πόνος υπάρχει. Είναι απαραίτητο να γεμίσει η ανθρωπότητα με αγάπη. Σπείρετέ τους 

με καλά έργα, φωτίστε τους με πίστη και ελπίδα, πλημμυρίστε τους με ειρήνη. 

32 Για αυτό το έργο, η δύναμή Μου και η αγάπη Μου θα αρκούσαν. Ωστόσο, εφόσον 

δημιουργήθηκες για να μάθεις να αγαπάς τον άλλον, είναι απαραίτητο να αναδυθεί ένας λαός που θα είναι 

σαν ένας τεράστιος στρατός στρατιωτών πνευματοποίησης, πιστών φρουρών του Νόμου Μου, ώστε να 

μπορούν να επιβάλλουν την αλήθεια Μου ενάντια σε τόσα πολλά ψεύτικα και να ανάψουν το φως στο 

σκοτάδι. 

33 Ένας νέος πόλεμος θα ξεσπάσει σύντομα στον κόσμο. Θα είναι ένας πόλεμος που δεν μοιάζει με 

κανέναν άλλο πόλεμο που έχει υποστεί η ανθρωπότητα - ένας πόλεμος κοσμοθεωριών, φιλοσοφιών, 

δογμάτων, ιδεολογιών, πεποιθήσεων και θρησκειών. 

34 Άνθρωποι: Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτή τη στιγμή και να αφυπνίσετε τα παιδιά σας. 

35 Το κύμα του υλισμού θα σηκωθεί και θα γίνει μια ταραγμένη θάλασσα, μια θάλασσα πόνου, 

απελπισίας και φόβου για την αδικία των ανθρώπων. Μόνο ένα πλοίο θα πλεύσει πάνω από αυτή τη 

θάλασσα των παθών, των επιθυμιών και του μίσους των ανθρώπων, και αυτό το πλοίο θα είναι αυτό του 

Νόμου μου. Μακάριοι όσοι είναι δυνατοί όταν έρθει αυτή η ώρα! Αλλά αλίμονο σ' αυτούς που 

κοιμούνται! Αλίμονο στους αδύναμους! Αλίμονο στους λαούς που εμπιστεύονται τα θεμέλια του 

θρησκευτικού φανατισμού, γιατί εύκολα θα γίνουν θύματα αυτών των μανιασμένων κυμάτων! 

36 Δεν προβλέπετε τη μάχη, ω ανθρωπότητα; Δεν σας κινεί ο Λόγος μου να προετοιμαστείτε για να 

υπερασπιστείτε τον εαυτό σας όταν έρθει η ώρα; Το Φως Μου είναι σε όλους, αλλά μόνο όσοι 

προσεύχονται, όσοι προετοιμάζονται, το βλέπουν. Το Φως μου σας μιλάει μέσω προμηνύματος, μέσω 

έμπνευσης, μέσω διαίσθησης, μέσω ονείρων και δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αλλά είστε κουφοί σε κάθε 

πνευματικό κάλεσμα, είστε αδιάφοροι σε κάθε θεϊκό σημάδι. 

37 Σύντομα θα δείτε τον λόγο μου να εκπληρώνεται και θα βεβαιώσετε ότι όλα αυτά ήταν αλήθεια. 

38 Η διδασκαλία μου και το όνομά μου θα είναι ο στόχος όλων των επιθέσεων και των διώξεων, θα 

είναι ο λόγος που οι εχθροί της αλήθειας θα σας καταδιώκουν. Αλλά η διδασκαλία μου θα είναι επίσης το 

φωτόσπαθο εκείνων που ξεσηκώνονται και υπερασπίζονται την πίστη, και θα είναι η ασπίδα πίσω από την 

οποία οι αθώοι θα βρίσκουν προστασία. Το όνομά μου θα είναι σε όλα τα χείλη, ευλογημένο από 

κάποιους, καταραμένο από άλλους. 

39 Όλες οι ικανότητες του ανθρώπου θα απελευθερωθούν: η νοημοσύνη του, τα συναισθήματά του, 

τα πάθη του- οι πνευματικές του ικανότητες θα είναι ξύπνιες και έτοιμες να πολεμήσουν. 

40 Τι σύγχυση θα υπάρξει τότε! Πόσοι που νόμιζαν ότι πίστευαν σε Μένα θα πρέπει να πείσουν τον 

εαυτό τους ότι δεν ήταν αληθινή πίστη! Σε πολλά σπίτια και καρδιές θα σβήσει η λάμπα της αγάπης και 

της ελπίδας. Τα παιδιά και οι νέοι δεν θα έχουν άλλο Θεό από τον κόσμο, ούτε άλλο νόμο από αυτόν της 

γης. 

41 Μπροστά σε αυτό το χάος, σας ρωτώ, άνθρωποι: Ποια αποστολή θα εκπληρώσετε τότε; Θα 

κρύψεις αυτό το κόσμημα που σου εμπιστεύτηκα; θα κλείσετε το βιβλίο των διδασκαλιών Μου και έτσι 

θα απορρίψετε την εξουσία που σας έχω παραχωρήσει ως μαθητές Μου; Όχι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, 

σας έχω προετοιμάσει ώστε να μην εκπλαγείτε από τον ανεμοστρόβιλο, και σας έχω ενθαρρύνει ώστε να 

μην εκφοβιστείτε από την ευγλωττία ή τη γνώση εκείνων που σας πολεμούν. Τα βιβλία, οι τίτλοι και τα 

ονόματα είναι ανθρώπινες ματαιοδοξίες. Αλλά αυτό που θα κηρύξετε είναι αιώνιες αλήθειες. 
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42 Ένα κίνημα σύγχυσης έχει ξεσπάσει ανάμεσά σας, το οποίο έχει προκαλέσει διχόνοια, καταδίκες 

και συζητήσεις μεταξύ σας. Ήταν απαραίτητο αυτή η δοκιμασία να ταλαιπωρήσει τους ανθρώπους, ώστε 

να ξυπνήσουν όσοι είχαν κοιμηθεί και να βρείτε επιτέλους τον ορισμό του Έργου μου. 

43 Μη φοβάστε αυτή την εσωτερική πάλη, άνθρωποι. Σας ξαναλέω ότι αυτό είναι απαραίτητο για την 

αφύπνισή σας, γιατί φτιάχνετε μια νέα λατρεία από τη ρουτίνα και τις παραδόσεις σας. Αλλά πραγματικά, 

σας λέω, ο πνευματισμός είναι εντελώς ξένος προς κάθε ρουτίνα, συνήθεια, παράδοση ή εξωτερική 

τελετή. 

44 Σε αυτή τη δοκιμασία που σας αιφνιδίασε, κάποιοι ξύπνησαν με την πεποίθηση ότι δεν έχετε 

πραγματοποιήσει την αληθινή πνευματοποίηση. Αυτοί θα πρέπει να υποχωρήσουν για ένα διάστημα, 

επειδή οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους θα προσκολληθούν στα ήθη και τα έθιμά τους, τα οποία τελικά 

θα θεωρήσουν σαν να ήταν νόμος. 

Τότε θα υπάρξει μια παύση στον αγώνα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να διαλογιστούν και να 

προβληματιστούν εσωτερικά, να παρατηρήσουν και να αποκτήσουν εμπειρία για τον εαυτό τους. Γιατί 

μετά η μάχη θα ξεσπάσει ξανά με τη μεγαλύτερη δύναμη, έτσι ώστε η ουσία της διδασκαλίας μου να 

λάμψει και το έργο μου να γίνει κατανοητό σε όλη του την καθαρότητα και την πνευματικότητα. 

45 Σε αυτή τη δεύτερη δοκιμασία, οι περισσότεροι θα είναι εκείνοι που θα ανοίξουν τα μάτια τους 

στην αλήθεια, και οι άλλοι, με τις λατρευτικές πράξεις τους ακατάλληλες για το έργο μου, θα πρέπει να 

αποσυρθούν από τη μέση των αδελφών τους μέχρι να έρθουν στην κατανόηση, στη διόρθωση, και να 

μπορέσουν να επανενταχθούν στο λαό. 

46 Συνειδητοποιήστε ότι είναι απαραίτητο οι δοκιμασίες να σας ταρακουνήσουν και να σας 

αφυπνίσουν. Γιατί δεν θα έσπαγες τη ρουτίνα σου από μόνος σου. 

47 Αυτή η αρμονία και η ειρήνη που υπάρχει ανάμεσά σας είναι εμφανής μόνο μέχρι η αληθινή 

πνευματικότητα να εισέλθει στην καρδιά σας. Αλλά πρώτα θα δοκιμαστείτε και θα εξαγνιστείτε με 

πολλούς τρόπους. 

Να γνωρίζετε ότι έχετε μείνει ως μάρτυρες του λόγου μου που δόθηκε σ' αυτόν τον καιρό, και ότι η 

μαρτυρία σας δεν πρέπει να είναι ψεύτικη, αλλά όσο πιο πιστή μπορείτε να τη μεταδώσετε. 

48 Σήμερα είναι ο πόνος που σας εξαγνίζει. Αύριο θα είναι η πνευματοποίησή σας! 

49 Αν, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας μου και αφού περάσετε τις δοκιμασίες σας, η σύγχυση 

και ο πόνος συνεχίζονταν ανάμεσά σας, δεν θα είχατε καμία δικαιολογία γι' αυτό ενώπιον Μου και θα 

υποστείτε ακόμη μεγαλύτερη δοκιμασία από αυτή που περνάτε τώρα. Αγαπάτε την αλήθεια; Λαχταράτε 

την ειρήνη; Τότε ακολουθήστε το Λόγο Μου με την ειλικρίνεια που απαιτεί, και η ψυχή σας θα βρει το 

μονοπάτι που οδηγεί στην αρμονία. 

50 Καταλάβετε ότι σε αυτή την εποχή έχω περιορίσει το φως Μου και τις αποκαλύψεις Μου όταν 

γίνομαι γνωστός μέσω αυτών των φορέων φωνής, όπως ακριβώς περιόρισα τον εαυτό Μου όταν μιλούσα 

μέσω του στόματος των προφητών σε περασμένες εποχές. 

51 Το ένα και το άλλο τα έστειλα στις ώρες της δοκιμασίας για την ανθρωπότητα, όταν αυτή 

βρισκόταν στο χείλος της αβύσσου ή του αφανισμού. 

52 Αυτοί επίσης, μέσω των οποίων έκανα να ακουστεί ο Λόγος Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, είναι 

προφήτες από τα χείλη των οποίων ακούστηκε η φωνή που ξυπνάει αυτόν που κοιμάται και προειδοποιεί 

αυτόν που έχει παραστρατήσει. 

53 Ο λόγος των προφητών ήταν σαν ο φωτεινός ήχος μιας σάλπιγγας μέσα στο σκοτάδι κάθε εποχής. 

Πολλοί το έχουν ακούσει, αλλά δεν το έχουν πιστέψει όλοι. Γιατί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να ακούσουν τη 

φωνή των προφητών; Γιατί πάντα μιλούσαν για γεγονότα που πλησιάζουν και ανακοίνωναν τη Θεία 

Δικαιοσύνη. Πάντα έλεγαν: "Προσευχηθείτε, προσέξτε, μετανοήστε, καθαριστείτε από τους λεκέδες σας, 

μετανοήστε". 

54 Οι προφήτες των πρώτων χρόνων ήταν διαισθητικοί, το στόμα τους ανήγγειλε πολλά γεγονότα 

που δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν ότι ο Χριστός υπήρχε, και όμως όλοι μιλούσαν γι' Αυτόν. Θα περνούσαν 

αιώνες μέχρι ο Σωτήρας να έρθει στον κόσμο, αλλά ήδη οι προφήτες έλεγαν πώς θα ήταν η άφιξή Του, η 

ζωή και ο θάνατός Του ως άνθρωπος. 

55 Πόσο φως έχετε λάβει ως νέοι μαθητές και ταυτόχρονα προφήτες της Τρίτης Εποχής! Τώρα 

αρχίζετε να αποδεικνύετε τη διαίσθησή σας καθώς επισκέπτεστε διάφορες επαρχίες και λαούς και μιλάτε 

στους κατοίκους κάθε τόπου ανάλογα με τις ανάγκες, την κατανόηση και την ανάπτυξή τους. 
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56 Κάποιοι θα ακούσουν τη φωνή σας, άλλοι θα σας κοροϊδέψουν. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσετε 

να κηρύττετε τη μετάνοια, που είναι ανανέωση - την προσευχή, που είναι μετάνοια και πίστη - το έλεος, 

που είναι η έκφραση της αδελφοσύνης και της αγάπης. 

57 Μην ξεχνάτε και να έχετε πάντοτε επίγνωση ότι από τη δίκαιη και ενάρετη ζωή σας εξαρτάται η 

πίστη που εμπνέετε στους συνανθρώπους σας, δηλαδή ότι θα σας ερευνούν και θα σας παρατηρούν ακόμη 

και στην ιδιωτική σας ζωή για να αναζητήσουν στα έργα σας την επιβεβαίωση του δόγματος που 

κηρύττετε. 

58 Να είστε ταπεινοί, απλοί, μετριοπαθείς, αλλά να φανερώνετε πάντα μια σταθερή πίστη και έναν 

ακλόνητο ζήλο. 

59 Αυτός ο λαός, ο διαχειριστής της αποκάλυψής μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, δεν έχει γίνει ακόμη 

αντιληπτός ως φορέας ενός φωτός. Αλλά δεν θα περάσει πολύς καιρός πριν η ανθρωπότητα ενδιαφερθεί 

να μάθει την αλήθεια για την επιστροφή μου και όλα όσα σχετίζονται με την εκδήλωσή μου. Θα έρθουν 

να σας ανακρίνουν και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. 

60 Αλήθεια σας λέω, ακόμη και στα πιο εχθρικά μέσα ενημέρωσης, θα βρεθεί κάποιος - έστω και μια 

καρδιά - που θα ανοίξει για να δεχτεί τα λόγια σας. 

61 Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας και αναπτύξτε το χάρισμα του εσωτερικού λόγου, τότε δεν θα 

ταλαντεύεστε στη μάχη ή σε στιγμές δοκιμασίας. 

62 Σήμερα ο κόσμος δεν σας γνωρίζει, αλλά αληθινά σας λέω, θα έρθει η μέρα που τα έθνη θα σας 

περιμένουν με ανυπομονησία. Αυτό θα συμβεί όταν οι μεγάλες δοκιμασίες και οι καταστροφές θα γίνουν 

αισθητές στις χώρες και θα γίνει γνωστό ότι οι πνευματιστές έχουν δύναμη πάνω στις πληγές και τις 

άγνωστες ασθένειες. 

63 Θα υπάρχουν άρρωστοι στο στρατόπεδό τους που θα περιμένουν τον ερχομό του απεσταλμένου 

και εργάτη του Ιησού που έρχεται να τους "αλείψει" με το βάλσαμο της εγκαρδιότητας και της 

φιλανθρωπίας. Θα υπάρχουν σπίτια με ανοιχτές πόρτες που θα περιμένουν τους μαθητές, οι οποίοι, με την 

παρουσία τους, θα φέρουν ειρήνη και φως στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. 

64 Οι σημερινές γενιές, που ήταν τυφλές στα σημάδια που σας έδωσα, που απέδωσαν τα πάντα στην 

τύχη, θα ερευνήσουν το νόημα των γεγονότων που συνόδευσαν την άφιξή μου, την παρουσία μου κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσής μου και την ολοκλήρωση του λόγου μου, και θα πρέπει να πουν ότι ήταν 

πραγματικά τα σημάδια που είχαν ήδη υποσχεθεί στο παρελθόν. "Κανένα φύλλο του δέντρου δεν κινείται 

χωρίς το θέλημα του Πατέρα", θα λένε, και τα λόγια τους θα ανταποκρίνονται στην αλήθεια. 

65 Αγαπημένη ανθρωπότητα, είσαι η κόρη Μου που θέλω να σώσω, την οποία επισκέφθηκα στην 

έρημο και παρηγόρησα στη φυλακή της. Νιώστε την Παρουσία Μου και σας λέω, δεν θα σας λείψει 

τίποτα άλλο. 

66 Εμπιστευτείτε, έχετε ελπίδα! Οι δοκιμασίες ήταν μεγάλες, οι ημέρες της εξιλέωσής σου μεγάλες. 

Σύντομα όμως θα δείτε ένα πιο καθαρό μονοπάτι μπροστά σας, σύντομα θα έχετε αυτή την ειρήνη που 

τόσο λαχταρούσατε. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 301  
1 Χαρείτε με τον λόγο μου, ω ψυχές που ο Πατέρας σας περίμενε με τόση ανυπομονησία και για τις 

οποίες ήρθε στον κόσμο και έχυσε το Αίμα Του! 

2 Αυτά τα πλήθη εδώ αποτελούνται από πιστούς και άπιστους, αλλά είναι όλες ψυχές που διψούν 

για αγάπη, διψούν για φως και αλήθεια. Ενώ εκείνοι που έχουν πίστη τρέφονται και δυναμώνουν, οι 

άπιστοι απορρίπτουν το ψωμί της αιώνιας ζωής και πρέπει να υπομείνουν την πείνα και τη δίψα τους. 

Είναι οι ψυχές που έχουν μπερδευτεί από μια ζωή υλισμού, άγνοιας και φανατισμού που δεν μπορούν να 

ξεχάσουν και στη συνέχεια να αναγνωρίσουν και να αισθανθούν την παρουσία μου. Είναι καρδιές που 

φοβούνται τις κρίσεις των ανθρώπων. Πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν στο υψηλό επίπεδο της 

ψυχής τους για να νιώσουν την ουσία μου όταν σκέφτονται τι θα πουν οι άλλοι γι' αυτούς; Θα καταλήξουν 

να λένε ότι η Παρουσία Μου δεν είναι αληθινή σε αυτά τα μέρη, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτοί 

που, αν και παρόντες, δεν ήταν μαζί Μου, επειδή η ψυχή τους παρέμεινε εκεί όπου τις κράτησαν οι 

σκέψεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, οι ανησυχίες τους και τα πάθη τους. 

Ήρθα πολύ καλά, ήμουν πολύ καλά μαζί σας, γιατί πάντα σκέφτομαι εκείνους που Με χρειάζονται - 

εκείνους που πίνουν το ποτήρι του πόνου και τρώνε το ψωμί της δουλείας και της ταπείνωσης. 

3 Οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν επειδή δεν έχουν τη θέληση να ξεπεράσουν τη ματαιοδοξία 

και τον φανατισμό τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να πιστέψουν και δεν 

μπορούν, επειδή κάτι που υπάρχει μέσα τους τους παραπλανά και τους εμποδίζει να ανακαλύψουν και να 

απολαύσουν την αλήθεια του μηνύματός μου. 

4 Νομίζετε ότι εγκαταλείπω αυτά τα παιδιά Μου; Νομίζετε ότι όταν Μου γυρίσουν την πλάτη και 

απομακρυνθούν από το μονοπάτι στο οποίο τους κάλεσα, θα τους ξεχάσω; Όχι, άνθρωποι. Το Πνεύμα 

Μου θα τους ακολουθεί ακούραστα, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια, δοκιμάζοντάς τους, 

αποδεικνύοντάς τους με πολλούς τρόπους ότι αυτό που άκουσαν στο Λόγο Μου ήταν σωστό, ότι το 

κάλεσμά Μου ήταν αλήθεια. Όλοι θα επιστρέψουν, άλλοι με έναν τρόπο, άλλοι με άλλον - άλλοι τη μια 

στιγμή και άλλοι την άλλη. Αλλά θα είμαι πάντα εκεί για να τους υποδεχτώ με αγάπη. 

5 Σας προσφέρω τον άρτο και τον οίνο του Πνεύματος, φάτε και πιείτε, άνθρωποι. Πάρτε την τροφή 

της Τρίτης Εποχής και τραφείτε με αυτήν. Μακάριος είναι αυτός που τρώει από αυτό το ψωμί, γιατί θα 

ξυπνήσει, θα ανοίξει τα μάτια του στο φως και θα βγει από τη στασιμότητα. 

6 Εδώ και πολύ καιρό σας μιλάω με αυτή τη μορφή, αλλά πλησιάζει η μέρα που θα κλείσω αυτό το 

κεφάλαιο των διδασκαλιών και των αποκαλύψεων. Ωστόσο, το έργο μου δεν θα τελειώσει τότε, ούτε η 

θεία διδασκαλία μου. Όμως αυτή η περίοδος πνευματικής προετοιμασίας θα τελειώσει. 

7 Οι άνθρωποι που άκουσαν τη φωνή του Πατέρα τους μέσω του Φωνοφόρου κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου θα παραμείνουν στη γη με την αποστολή να μιλήσουν στους ανθρώπους και να 

μαρτυρήσουν τις οδηγίες που έλαβαν με τα έργα τους. 

8 Ο Λόγος Μου περιέχει αγάπη και έλεος από τότε που άρχισε να εκδηλώνεται σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή. Ωστόσο, παρόλο που το νόημά της περιείχε δικαιοσύνη και σας κάλεσε σε λογοδοσία και σας 

διόρθωσε, τώρα που πλησιάζει το τέλος της, αναγνωρίστε πώς η δικαιοσύνη της εντείνεται και 

ταυτόχρονα η τρυφερότητά της διαπερνά την καρδιά σας. 

9 Θέλω να βρείτε στους τελευταίους μου λόγους διδασκαλίας όλη την ενθάρρυνση που θα 

χρειαστείτε στον αγώνα. Θέλω να σας αφήσω με μια ουράνια γεύση στην καρδιά σας, και να μη μείνει 

καμία πικρία μέσα της, έτσι ώστε να Με θυμάστε πάντα με αγάπη, και τα λόγια Μου να αναδύονται από 

τη μνήμη σας ως εκκλήσεις αναζωογόνησης, ως ευλογίες, ως έμπνευση και βάλσαμο. Τότε θα 

ανακαλέσετε εκείνη την εποχή της διδασκαλίας με εσωτερική συγκίνηση, και όταν καταλάβετε ότι ήταν 

πραγματικά ο Δάσκαλος που έλυσε τις σφραγίδες του Βιβλίου της Ζωής και το άνοιξε μπροστά στα μάτια 

σας στο έκτο κεφάλαιο, θα καταλάβετε ότι ο Ηλίας ήταν αυτός που πήρε το κλειδί για να ανοίξει τις πύλες 

της Τρίτης Εποχής, που είναι η Εποχή του Φωτός και του Πνεύματος. 

10 Προκειμένου να ενισχυθεί η πίστη της ανθρωπότητας στη γνώση της πνευματικής ύπαρξης πέρα 

από την υλική ζωή, σας δόθηκαν στο παρελθόν κάποιες εκδηλώσεις αγγελιοφόρων του Πατέρα, στους 

οποίους δώσατε το όνομα "άγγελοι". 

Αυτές τις πρώτες εκδηλώσεις ακολούθησαν κάποια έργα που πραγματοποίησα μέσω του Ιησού για να 

σας αφήσω να μπείτε λίγο περισσότερο στο μυστικό μου θησαυροφυλάκιο. Από αυτά σας υπενθυμίζω τα 
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εξής: Η παρουσία των όντων του φωτός που διακήρυξαν την άφιξή Μου στη γη- η επιρροή των 

συγκεχυμένων πνευμάτων στους ανθρώπους, που ονομάζονται "δαιμονισμένοι"- η έξοδος της ψυχής από 

το σώμα της και η επιστροφή της σε αυτό, που αποδείχθηκε από Μένα τη στιγμή της "μεταμόρφωσης"- 

και η πραγμάτωση των όντων που δεν ανέβηκαν στο πραγματικό τους βασίλειο επειδή το σκοτάδι της 

άγνοιας τα περιέβαλε, όπως εκείνα που εκδηλώθηκαν στην Ιερουσαλήμ την ημέρα της σταύρωσής Μου. 

11 Πόσο βαθιά ήταν αυτά τα μαθήματα! Αλλά οι άνθρωποι που δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν το φως 

που περιείχαν, όπως οι υποκριτές ιερείς και οι Φαρισαίοι της εποχής εκείνης, απέδιδαν κάθε πνευματική 

γνώση σε κακές δυνάμεις. Δεν είπαν τότε ότι ο Ιησούς θεράπευσε τους δαιμονισμένους με συμφωνία με 

τον διάβολο; Ομοίως, αυτή την εποχή, όταν έρχομαι στο πνεύμα - γιατί αυτή είναι η αληθινή Μου ουσία - 

για να σας δώσω μια άλλη διδασκαλία για τη ζωή της πνευματικής ψυχής - αλλά μια πιο λεπτομερή, πιο 

ξεκάθαρη και βαθύτερη διδασκαλία, όπου μπορείτε να βιώσετε προσωπικά αυτό που σας έχω 

αποκαλύψει. 

12 Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό που έχω παραχωρήσει σε αυτόν τον λαό στην παρούσα Εποχή ήταν 

υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με την εκδήλωσή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας και του πνευματικού 

κόσμου, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει τα ίδια μέσα. Σε άλλους, αυτό που έχουν λάβει μέχρι σήμερα έχει 

φανεί τόσο σπουδαίο που θεωρούν ότι δεν μπορεί πλέον να ξεπεραστεί. 

Σε αυτό πρέπει να σας πω: αυτό που έχετε λάβει και βιώσει αυτή τη στιγμή δεν είναι παρά μια μικρή 

πρόγευση αυτού που οι πνευματιστές θα βιώσουν στο μέλλον, όταν, έχοντας ξεπεράσει όλες τις 

προκαταλήψεις και απελευθερώσει την ψυχή και το μυαλό, θα έχουν κάνει μεγαλύτερη πρόοδο από τη 

δική σας. 

Ποιος θα μπορούσε να σταματήσει την πορεία αυτών των συλλαλητηρίων που έχουν προγραμματιστεί 

για αύριο, αφού θα προσαρμοστούν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας; Ηλίθιοι και παράλογοι θα είναι όσοι 

αντιδρούν με τον τυφλό φανατισμό τους. 

13 Κάθε εποχή έφερε στην ανθρωπότητα νέες και θαυμάσιες γνώσεις για το μυαλό και την ψυχή. 

Ετοιμαστείτε, όλοι σας, να λάβετε τα θεϊκά μου μηνύματα, γιατί μια νέα εποχή έχει ανοίξει τις πύλες της 

και υπάρχουν πολλά που πρέπει να συνειδητοποιήσετε και να γνωρίσετε. 

14 "Ελέησον και πάλιν ελέησον τους συνανθρώπους σου", σας είπε ο Ηλίας εκείνη την εποχή. Αλλά 

οι φτωχοί άνθρωποι αναρωτιούνται: Τι θα μπορούσαμε να δώσουμε, αφού δεν έχουμε τίποτα; 

Είναι αλήθεια, δεν κατέχετε τίποτα. Αλλά αν συσσωρεύετε τη χάρη και τη γνώση που σας δίνω στο 

Λόγο Μου και αν ξεδιπλώνετε τα χαρίσματα με τα οποία έχω γεμίσει την ψυχή σας, θα είστε σε θέση να 

δίνετε αιώνια και δεν θα δείτε ποτέ τον πλούτο σας να εξαντλείται. 

15 Ακολουθούν μερικά από τα οφέλη που σας έχει χαρίσει το Πνεύμα μου: Θεραπευτικό βάλσαμο 

για να θεραπεύεις κάθε σωματική πάθηση και να απομακρύνεις κάθε θλίψη της ψυχής- αιώνια ειρήνη για 

σένα και να τη δίνεις σ' αυτόν που δεν την κουβαλάει στην καρδιά του- φως της ψυχής για να φωτίζει την 

πορεία σου, να καθοδηγεί τα βήματά σου και να σε εμπνέει με ευγενείς σκέψεις και υψηλά έργα της 

διανόησης για να διεισδύει η επιστήμη. 

Σας φέρνω την πνευματική προσευχή - αυτή που σας φέρνει σε επαφή με το Θείο και σας κάνει 

πομπούς ή όργανα των μηνυμάτων και των αποκαλύψεών μου. 

Έχω επίσης εκχύσει στο πνεύμα σας το χάρισμα της προφητείας, από το οποίο πηγάζει η διαίσθηση 

και η προαίσθηση, γιατί μέσω αυτής θα μπορείτε να διακρίνετε εκ των προτέρων κάτι από το μονοπάτι 

που πρέπει να διανύσει ο καθένας σας. 

16 Αυτά και άλλα δώρα σας έχουν ανατεθεί. Ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι έχει ανάγκη, αν 

και διαθέτει τόση χάρη; Ποιος θα αρνηθεί -όσο φτωχός κι αν είναι σε ό,τι ανήκει στον κόσμο- να ασκήσει 

φιλανθρωπία, παρόλο που κουβαλάει μαζί του στην ψυχή του μια τόσο ένδοξη κληρονομιά; Το μόνο που 

απομένει είναι να ανοίξει η καρδιά σας όταν έρθει σε επαφή με τη θεϊκή μου ακτινοβολία, όπως ακριβώς 

ανοίγουν οι κάλυκες όταν πέφτει πάνω τους η χαϊδευτική δροσιά. Τότε θα αισθάνεστε αρκετά δυνατοί για 

να ανεβείτε το αγκαθωτό μονοπάτι και θα αισθάνεστε ικανοί να δώσετε σε όποιον σας πλησιάζει με την 

επιθυμία να σας ωφελήσει. Γιατί τότε θα είστε γεμάτοι από το πνεύμα μου. 

17 Στη Δεύτερη Εποχή σας έδωσα το πιο σαφές και ζωντανό παράδειγμα του γεγονότος ότι δεν είναι 

απαραίτητο να κατέχει κανείς τα αγαθά του κόσμου για να μπορεί να ασκεί το έλεος και ότι αν κάποιος 

έχει μια καρδιά γεμάτη αγάπη για όλους και είναι έτοιμος να συμπάσχει και να παρηγορήσει αυτόν που 

υποφέρει, μπορούν να γίνουν θαύματα. 
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18 Πολλαπλασίασα το ψωμί όταν ήταν λιγοστό, μετέτρεψα το νερό σε κρασί, αποκατέστησα την 

υγεία στους ασθενείς, ελευθέρωσα τους ανυπεράσπιστους δαιμονισμένους, έδωσα νέα ζωή στους νεκρούς, 

μαλάκωσα τις σκληρές καρδιές με έναν λόγο και γέμισα τις ψυχές με φως. Και εσείς θα μπορέσετε να 

κάνετε κάτι ή πολλά από όλα αυτά, αν προετοιμαστείτε. 

Εφόσον έκανα αυτά τα έργα ως παράδειγμα για εσάς, αυτό είναι η απόδειξη ότι μπορείτε κι εσείς να τα 

κάνετε. Γι' αυτό, αν αισθάνεστε πολύ ασήμαντοι και αδέξιοι για να τα κάνετε, αναγνωρίστε Με εκ νέου 

ανάμεσά σας, καθώς ξυπνάω όλα τα χαρίσματα και τις ικανότητες της ύπαρξής σας, ώστε να μην πείτε 

ποτέ ξανά ότι είστε φτωχοί. Διότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλετε τον Πατέρα σας, ο οποίος σας έδωσε 

τα πάντα για να μπορέσετε να Τον φτάσετε. 

19 Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας σας είπε: "Ελεήστε και πάλι ελεήστε τους συνανθρώπους σας", ειδικά 

επειδή γνωρίζετε ότι διαθέτετε και μπορείτε να δώσετε πολλά. 

20 Το μάννα του Τρίτου Χρόνου κατεβαίνει πάνω σας χωρίς να αγγίξει τη γη, επειδή απορροφάται 

από την ψυχή σας. 

21 Άνθρωποι, είστε ο καθρέφτης της ανθρωπότητας και γι' αυτό σας δέχομαι δια αντιπροσώπου. Εδώ 

ανάμεσά σας βρίσκω πόνο, αδυναμίες, έλλειψη πίστης, διαφωνίες, διαιρέσεις και πολέμους. Ό,τι σας λέω, 

το λέω για όλους, και ό,τι δίνω τώρα σε λίγους, αύριο θα το φέρετε στους συνανθρώπους σας, γιατί το 

μήνυμά Μου είναι για όλους τους ανθρώπους. 

22 Δεν σας βλέπω ενωμένους και δεν θα μπορούσατε να ξεκινήσετε ούτε σήμερα να διαδώσετε τον 

λόγο μου, διότι η συνείδησή σας δεν θα σας επέτρεπε να κηρύξετε την ένωση και την αρμονία όσο δεν 

ξέρετε πώς να τη διατηρήσετε. Σύντομα όμως θα έρθει η ώρα που όλα τα παιδιά αυτού του λαού θα 

ενωθούν για να διαδώσουν τη διδασκαλία μου σαν μια σημαία ειρήνης, αδελφοσύνης και 

πνευματικότητας. 

23 Έχετε περιπλανηθεί πολύ στο μονοπάτι της ζωής- αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε την 

επιστροφή. 

24 Έχετε διανύσει τον μακρύ δρόμο της εμπειρίας. Αυτή η αθωότητα, που είναι τύφλωση και άγνοια, 

εξαφανίστηκε όταν αποκτήσατε το φως της εμπειρίας. Επιπλέον, έχετε λερωθεί, και γι' αυτό υπάρχουν οι 

δοκιμασίες και ο πόνος για να σας καθαρίσουν και να σας εξαγνίσουν. 

25 Ο αδαής άνθρωπος είναι τυφλός, δεν καταλαβαίνει τίποτα, ούτε γνωρίζει τον δρόμο για να 

επιστρέψει στον Πατέρα. Αυτός που αποκτά εμπειρία γνωρίζει το μονοπάτι και ξέρει πού πηγαίνει. 

26 Με αυτό θα μπορέσετε εύκολα να καταλάβετε ποιο είναι το νόημα του πόνου, των δοκιμασιών της 

ζωής, των πειρασμών και κάθε δύσκολης και πικρής εμπειρίας που θερίζετε στις μακρές περιπλανήσεις, 

προκειμένου η ψυχή σας να φτάσει στην τελειότητα. 

27 Αυτή είναι η εξήγηση για το γιατί η ζωή σας δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα που πρέπει να 

λύσετε για να προχωρήσετε μπροστά. 

28 Επομένως, είναι απαραίτητο να έρθω σε σας για να σας πω αυτή την αλήθεια, γιατί μόνο έτσι 

μπορείτε να οπλιστείτε με ελπίδα και ιδεαλισμό. Αν δεν σας επαναλαμβάνω συνεχώς την επί του Όρους 

Ομιλία, θα χάσετε το κουράγιο να ζείτε, επειδή δεν θα αναγνωρίζετε πλέον το νόημα του αγώνα για ζωή 

και θα επιτρέπετε στον εαυτό σας να νικηθεί από τον πόνο, επειδή πιστεύετε ότι είστε καταδικασμένοι να 

υποφέρετε για πάντα. 

29 Θέλω να γίνετε μαθητές Μου, αλλά εσείς επιμένετε να συνεχίζετε να είστε τα μικρά Μου παιδιά. 

Πόσο συχνά σας ακούω να Μου λέτε: "Πατέρα, γιατί μας στέλνεις τόση δυστυχία; Γιατί δεν απαντάς στην 

προσευχή μας; Πατέρα, δεν μας άκουσες". 

30 Ακούω το παράπονό σας και σας λέω: Έχω πάντα λάβει την προσευχή σας, αλλά δεν χρειάζεται 

πάντα να σας παραχωρώ αυτό που επιθυμείτε τη στιγμή ακριβώς που το ζητάτε, ούτε θα είναι σύμφωνα 

με την επιθυμία σας, αλλά σύμφωνα με το θέλημά Μου. Το καθήκον σας είναι να απλώνετε τον μανδύα 

των προσευχών σας, να φωτίζετε τα μονοπάτια με τις καλές σας σκέψεις και να απομακρύνετε το σκοτάδι, 

ώστε οι συνάνθρωποί σας να είναι προετοιμασμένοι όταν έρθει η στιγμή που θα τους στείλω την ειρήνη 

Μου. 

31 Δεν είναι ο εξωτερικός θρίαμβος που έχει αξία μπροστά στη δικαιοσύνη μου, αλλά η προσπάθειά 

σας. Γιατί μέσω αυτής θα επιτύχετε ανάπτυξη, εμπειρία, τελειότητα. 
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32 Σε εσάς έχω αναθέσει το καθήκον να φέρετε το φως παντού και σας έχω πει να είστε σαν δάδες 

όπου κι αν βρίσκεστε. Ποιοι λοιπόν θα είναι οι γιοι της πίστης που θα μετακινήσουν τα βουνά και θα 

φωτίσουν τις χώρες; 

33 Αν καταλαβαίνατε όλα όσα περιέχει ο Λόγος μου, θα ξεκινούσατε με σταθερό βήμα και βιασύνη 

να διαδώσετε το καλό που περιέχει. Θα βλέπατε με οίκτο τα παιδιά χωρίς τρυφερότητα και χωρίς 

παιδαγωγούς, επειδή οι γονείς τους έχουν πεθάνει. 

34 Θα βλέπατε με έλεος τη νεολαία που ζει χωρίς ιδανικά, επειδή οι άνθρωποι σκότωσαν την πίστη 

των καρδιών που με δυσκολία ανοίχτηκαν στη ζωή. 

35 Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η δάδα για την οποία σας μιλάω και το ιδανικό με το οποίο σας 

ενέπνευσα; 

36 "Ναι, Δάσκαλε", Μου απαντά το Πνεύμα σου, "έχουμε καταλάβει ότι ο πυρσός είναι το φως της 

διδασκαλίας σου, το οποίο διαλύει το σκοτάδι αυτής της τόσο μακράς νύχτας στην οποία έχει βυθιστεί η 

ανθρωπότητα". 

37 Να είστε ευλογημένοι, παιδιά μου, γιατί θα μπορέσετε επίσης να ακούσετε τη φωνή εκείνων των 

νέων που ρωτούν: "Πού είναι ο Θεός;". Τι είναι ο ουρανός και τι είναι η πίστη;" 

38 Καθήκον σας είναι να πάτε στα αδελφάκια σας και να τους δώσετε καθοδήγηση στο μονοπάτι της 

ζωής του οποίου την κατεύθυνση έχουν χάσει, να τους μιλήσετε για τον Πατέρα, να τους πείτε ότι αρκεί 

μια μικρή πνευματοποίηση για να νιώσουν την Παρουσία μου, η οποία θα τους δώσει το κουράγιο και τη 

δύναμη να μην αφήσουν τον εαυτό τους να παρασυρθεί στην καταστροφή. 

39 Το καθήκον σας είναι να πείτε στα ορφανά ότι η Μητέρα τους δεν είναι μακριά, ότι ο μανδύας της 

τρυφερότητας και της προστασίας της τα καλύπτει από τη στιγμή που έχασαν στη γη εκείνους που ήταν το 

στήριγμα και το καταφύγιό τους. Θα τους διδάξετε να βρίσκουν αυτή την ουράνια ζεστασιά παντού. 

40 Όποιος είναι δυνατός στο μονοπάτι της ζωής, τον καθιστώ υπεύθυνο για τα φτωχά ορφανά, για 

εκείνα τα παιδιά που είναι απροστάτευτα από τους άνδρες και περιπλανώνται στους δρόμους 

λαχταρώντας τη μητρική αγάπη. 

41 Ομοίως, σας προσκαλώ στο βασίλειό μου της ειρήνης, ώστε να μπορέσετε να ανακάμψετε από τη 

μάχη στην οποία ζείτε τώρα. Σας διδάσκω να κάνετε ελαφρύ το βάρος του σταυρού σας, κατανοώντας τις 

δοκιμασίες της ζωής στην πραγματική τους έννοια, ώστε να μην υποφέρετε άσκοπα και να μαθαίνετε 

μόνο, να αποκτάτε εμπειρία και να εξαγνίζεστε πραγματικά. 

42 Τρέφεστε με υγιείς και ιερές χαρές, χαρείτε με την παρουσία των παιδιών στα οποία κατοικούν 

ήδη οι ψυχές που ανακοίνωσα στην ανθρωπότητα γι' αυτή την εποχή, και των οποίων η αποστολή της 

ειρήνης και του φωτός αποκαλύπτεται στις πράξεις τους από τα πρώτα τους βήματα. Προσέξτε, γιατί σ' 

αυτούς εκπληρώνεται η υπόσχεσή Μου. Αποτελούν την ελπίδα και το θεμέλιο των μελλοντικών γενεών, 

και η μοίρα τους θα είναι μια μαρτυρία για εκείνους που περιμένουν με ανυπομονησία τα σημάδια ότι η 

υποσχόμενη βασιλεία είναι ήδη κοντά. 

43 Το ανθρώπινο γένος θα ανανεωθεί τώρα, η ψυχή θα φτάνει, όσο περνάει ο καιρός, σε όλο και 

μεγαλύτερη ανάπτυξη και τα έργα της θα την φέρουν να καταλάβει σωστά τη θέση που της αναλογεί. 

44 Σήμερα δεν είστε ακόμη σε θέση να κατανοήσετε το νόημα των δοκιμασιών σας. Τις θεωρείτε 

περιττές, άδικες και παράλογες. Αλλά θα σας πω ακόμα πόσο πολύ δικαιοσύνη και διάκριση κρύβεται 

στον καθένα από αυτούς όταν γεράσετε, και σε άλλους όταν περάσετε τα κατώφλια αυτού του κόσμου και 

κατοικήσετε στις πνευματικές περιοχές. 

45 Σήμερα δεν θα σας πω τι έχετε αφήσει πίσω σας χωρίς εκπλήρωση, τα λάθη ή τις γκάφες σας. 

Ούτε θα σας αποκαλύψω το μέλλον. Θέλω μόνο να δω εμπιστοσύνη και αφοσίωση στον Πατέρα σας. 

Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία ώρα της ζωής σας, ούτε μία πράξη ή σκέψη, στην οποία το Πνεύμα Μου δεν 

είναι παρόν για να σας ευλογήσει, να σας ενθαρρύνει ή να σας καθοδηγήσει. Θέλω η πίστη να ζει στην 

καρδιά σας, να Με αγαπάτε και να Με αναζητάτε ως Πατέρα, ως Φίλο και ως Σύμβουλο σε όλες τις 

δοκιμασίες σας. 

46 Και αφού ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή κάνετε επανόρθωση, ότι καλείστε να πληρώσετε το χρέος 

σας, θυμηθείτε να δώσετε μια δίκαιη μάχη μέσα σας. Για κάθε αντίσταση θα πρέπει να έχετε λίγη 

ανθρωπιά, για κάθε δοκιμασία πολύ θάρρος, και τότε θα ανεβαίνετε από επίπεδο σε επίπεδο μέχρι να 

φτάσετε στις υψηλότερες περιοχές. 
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47 Δεν σας λέω ότι ο στόχος είναι πολύ κοντά σας, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα σας δώσω μεγάλες 

ευκαιρίες για να τον πετύχετε. 

48 Αν ξέρετε πώς να συνδεθείτε μαζί Μου, δεν θα έχετε ανάγκη από μεσίτες, γιατί εσείς οι ίδιοι θα 

εμπνέεστε και θα καθοδηγείστε από Μένα. 

49 Την ημέρα που θα ενωθείτε, οι σκέψεις σας θα περιβάλλουν τη γη, η αγάπη σας θα ακτινοβολεί 

και θα εξαπλώνεται σε άλλα έθνη, και η ανθρωπότητα θα νιώσει να έλκεται, κυριευμένη από κάτι που δεν 

θα μπορεί να κατανοήσει, και θα πει στον εαυτό της: κάτι υπερφυσικό έρχεται. 

50 Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να στείλετε τους αγγελιοφόρους σας, τότε αυτό το φως που σήμερα 

μόνο μερικοί έχουν δει, θα το δουν και άλλοι λαοί, και εκεί που υπήρχε μόνο άγονη γη - σε εκείνα τα 

εγκαταλελειμμένα και ακαλλιέργητα χωράφια - θα ξεπηδήσει η ζωή, το φως του πνεύματος θα λάμψει και 

η ψυχή θα ανθίσει. 

51 Σας προετοιμάζω για να γίνετε καλοί μαθητές μου που προσέχουν τα λόγια μου στη ζωή, που 

μελετούν σιωπηλά για να διδάσκονται ακόμη περισσότερο, γιατί η διδασκαλία μου δεν έχει τέλος. 

Στη συνέχεια, όταν νιώσετε δυνατοί - ικανοί να διδάξετε, συγκεντρώστε γύρω σας εκείνους που 

διψούν για αλήθεια, εκπαιδεύστε νέους μαθητές όπως έκανε ο Ιωάννης στην έρημο και στη συνέχεια 

παραδώστε τους σε Μένα. Θα τους φέρω στον τελικό στόχο της ανάπτυξής τους. 

52 Να θυμάστε ότι μια μέρα θα πρέπει να εκπληρώσετε αυτά που σας λέω. Σήμερα είστε μαζί Μου, 

σαν μια οικογένεια ενωμένη υπό τη φροντίδα των γονέων σας. Αλλά μετά θα διασκορπιστείτε στους 

δρόμους του κόσμου, και εκεί θα βρείτε την εκπλήρωση των λόγων Μου και την ευκαιρία να αγωνιστείτε 

για αυτό το Έργο. Γιατί εσείς, άνθρωποι, είστε ο καθρέφτης στον οποίο θα αντανακλάται η αγάπη Μου, 

και πρέπει να δώσετε το παράδειγμα της αδελφοσύνης. 

53 Αγγίζω τις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς σας γιατί πλησιάζει η ώρα της αναχώρησης Μου 

και θέλω να σας αφήσω ευαίσθητους στον πόνο, στη δυστυχία, στην ορφάνια. 

54 Το Φως μου θα είναι πάντα μαζί σας, η Θεία Ακτίνα μου δεν θα σας αφήσει ποτέ, γιατί ακόμα και 

όταν τελειώσει ο χρόνος της εκδήλωσής μου, θα φωτίζει την ψυχή σας. 

55 Πόσο πολύ θα χρειαστείτε αυτό το φως να συνεχίσει να γίνεται αισθητό στην ψυχή σας όταν 

αρχίσετε να παλεύετε, όταν δέχεστε επιθέσεις και βλέπετε τους ανθρώπους να σας κοροϊδεύουν - όταν 

τους ακούτε να σας αποκαλούν ψεύτικους και απατεώνες! 

56 Τότε το φως μου θα σας μιλήσει εσωτερικά και θα σας πει: "Μη φοβάστε, μιλήστε για όσα ξέρετε 

και επαναλάβετε τις διδασκαλίες μου". 

57 Θα μιλήσεις την αλήθεια που σου έφερα. Αλλά αν κάποιος αισθανθεί προσβεβλημένος από αυτά 

που άκουσε, ας αφήσει το θέμα σε Μένα. Σας λέω όμως: Όταν λέτε την αλήθεια Μου, ποτέ μην το κάνετε 

με πρόθεση να προσβάλλετε, γιατί τότε θα είστε εσείς που θα πρέπει να λογοδοτήσετε για τα λόγια σας. 

58 Θα πρέπει να σέβεστε την πίστη και τη θρησκεία όλων και να θεωρείτε ότι Εγώ, ο Θεός σας, ο 

Πανταχού παρών και Παντοδύναμος, σας αφήνω να είστε μαζί με όλα τα παιδιά Μου χωρίς διακρίσεις 

ανάλογα με αιρέσεις και δόγματα. 

59 Θα σπείρετε αυτή τη διδασκαλία με αγάπη, η οποία πρέπει να είναι αυτή που διδάσκει τους 

ανθρώπους να επιστρέψουν στην αφετηρία τους - η διδασκαλία που τους κάνει να ανυψωθούν πάνω από 

την υλική τους ζωή σε έναν πιο τέλειο κόσμο. 

60 Συνειδητοποιήστε πόσο απαραίτητο είναι ένα φως που φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου για να τη 

βοηθήσει να βρει το δρόμο και να επιστρέψει στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε, προκειμένου να 

αποκτήσει τη γνώση του νοήματος της ζωής. Διότι ήταν απαραίτητο η ψυχή - όντας αδαής - να γνωρίσει 

το φως της δοκιμασίας, του αγώνα, μέσα από το ευρύ μονοπάτι της εμπειρίας, για να γνωρίσει τον Θεό. 

61 Θα έρθει η μέρα που πολλοί από τους συνανθρώπους σας θα σας αναζητήσουν, θα χτυπήσουν την 

πόρτα σας και θα σας πουν: "Δώστε μας από το πνευματικό σας ψωμί, γιατί βλέπουμε ότι έχετε ψωμί, ότι 

είστε ευτυχισμένοι, ότι ένα φως που δεν είναι από αυτόν τον κόσμο σας φωτίζει. Δώσε μας από αυτό το 

φως για να μας καθοδηγήσει". 

62 Αυτή θα είναι η αρχή της ειρήνης και της αδελφοσύνης, όταν τελειώσουν οι πόλεμοι, οι 

εχθρότητες και καταστραφεί το βασίλειο του σκότους. 

63 Σήμερα δεν είστε ακόμη έτοιμοι να μοιραστείτε τον πνευματικό άρτο, επειδή δεν έχετε ακόμη 

απελευθερωθεί από τα τελευταία απομεινάρια του εγωισμού και της ματαιοδοξίας. Αλλά σας δίνω άλλο 

χρόνο για να προετοιμαστείτε. 
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64 Άνθρωποι, σας έδωσα μια άλλη διδασκαλία - μια διδασκαλία που σας μιλάει για την αδελφοσύνη. 

Το Βιβλίο της Ζωής θα ανοίξει μπροστά σας και στη συνείδησή σας θα συνεχίσετε να ακούτε τη φωνή 

του Διδασκάλου να σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

65 Αυτός που παρακολούθησε αυτή την εκδήλωση και του οποίου το μυαλό ήταν γεμάτο υλικές 

φροντίδες, καθώς και αυτός που σκεφτόταν τις επίγειες απολαύσεις, πήρε πολύ λίγα πράγματα μαζί του. 

Από την άλλη πλευρά, εκείνος που έχει εισέλθει ταπεινά και έχει παραδοθεί στην απόλαυση να ακούει τον 

Δάσκαλό του - έχει πάρει μαζί του έναν θησαυρό στην καρδιά του, ο πνευματικός του πλούτος θα 

αυξάνεται μέρα με τη μέρα και σύντομα θα αισθάνεται ικανός να αφήσει τον πλησίον του να μοιραστεί τα 

αγαθά του. 

66 Θέλω να γίνετε ένας από αυτούς, να βγείτε στον κόσμο και να αναζητήσετε εκείνους που διψούν 

για αγάπη και αλήθεια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U 302 

157 

Οδηγία 302  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Μαθητές της Θεότητάς μου: Καλώς ήρθατε στη διδακτική μου ομιλία. Μην εκπλαγείτε από τον 

χαιρετισμό με τον οποίο σας καλωσορίζει το Θείο Πνεύμα μου. Γιατί αληθινά σας λέω, κατά το τελευταίο 

έτος της εκδήλωσής μου ανάμεσά σας με αυτή τη μορφή, θα γίνω γνωστός τη στιγμή της άφιξής μου. 

2 Κάθε βήμα που κάνετε στο μονοπάτι της πνευματοποίησης θα ανταμείβεται από Μένα. Κάθε 

εκκλησίασμα που ξεφεύγει από τη ρουτίνα της και κινείται προς την τελειότητα στις λατρευτικές της 

πράξεις θα λάβει επίσης την ανταμοιβή του Πατέρα. Δεν θα σημειώσω τις ημέρες των εκδηλώσεών Μου 

με ειδικές ημερομηνίες, γιατί είμαι πάνω από τον χρόνο, πέρα από αυτόν. 

3 Σε εκείνη τη δεύτερη εποχή, λίγες ημέρες μετά τη σταύρωση του Ιησού, τρεις από τους μαθητές 

μου περπατούσαν σε έναν επαρχιακό δρόμο. Πήγαιναν σε μια μοναχική καλύβα βοσκού, όπου θα 

μπορούσαν να συγκεντρωθούν στη μνήμη του Δασκάλου που είχε φύγει από τη ζωή. Περπατούσαν με 

καρδιές διαλυμένες από τον πόνο, νιώθοντας το κενό στις ψυχές τους. 

Στο δρόμο τους συνάντησαν έναν οδοιπόρο που τους συνόδευσε, και όταν τους ρώτησε τον λόγο της 

τόσο έκδηλης θλίψης τους, εκείνοι διηγήθηκαν με συγκινητικά λόγια όλα όσα τους είχαν συμβεί - τι είχε 

συμβεί στην Ιερουσαλήμ, τι είχε συμβεί στον Γολγοθά. 

Έτσι έφτασαν στην καλύβα, μπήκαν μέσα, και όταν ενώθηκαν όχι μόνο σωματικά αλλά και 

πνευματικά σε μια κοινωνία σκέψης και μνήμης, που 

μεταμορφωμένος, τους είπε: "Η ειρήνη μου μαζί σας". Οι έκπληκτοι μαθητές αναγνώρισαν αμέσως τη 

φωνή του Δασκάλου τους και έπεσαν στα πόδια Του. 

4 Ατενίζουν το λαμπερό Του πρόσωπο, την ανθρώπινη μορφή Του γεμάτη φως, αγάπη, γεμάτη ζωή. 

Πόσες φορές από εκείνη τη στιγμή και μετά έδειξε τον εαυτό Του στους μαθητές Του, έκανε τον εαυτό 

Του αναγνωρίσιμο με εκείνη την ευλογημένη φράση: "Η ειρήνη μου μαζί σας!" Θέλω να Με ακούσετε 

όπως με άκουσαν εκείνοι οι μαθητές. 

Μετά την παύση του Λόγου μου μέσω των σημερινών εκδηλώσεων, θα ακούσετε -όχι πλέον μέσω των 

φυσικών αυτιών, αλλά μέσω του πνεύματός σας- τον ήχο της Θείας Φωνής μου που σας λέει αιώνια: "Η 

ειρήνη μου μαζί σας". 

5 Όλοι σας είστε μαθητές Μου, ακόμα και αυτοί που ήρθαν τελευταίοι, ακόμα και αυτοί που Με 

ακούνε για πρώτη φορά. Διότι αυτή δεν είναι η πρώτη οδηγία που τους δίνω. Έχει περάσει πολύς καιρός 

από τότε που βγήκαν από το Πνεύμα Μου, και από τότε άρχισα να είμαι ο Δάσκαλος γι' αυτούς. Γι' αυτό, 

σ' αυτή την Τρίτη Ώρα, όταν άκουσαν τη φωνή Μου να γίνεται ανθρώπινη στους φωνοφόρους, τους 

αποκάλεσα μαθητές Μου, επειδή έχουν ήδη λάβει από Μένα άπειρα μαθήματα. 

Έχω δημιουργήσει την ίδια τη ζωή με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαν ένα βιβλίο μεγάλης σοφίας για 

εσάς. Ο αριθμός των σελίδων του είναι αναρίθμητος, το περιεχόμενό του είναι βαθύ, και μια ζωή δεν είναι 

αρκετή για να το γνωρίσει κανείς στην ολότητά του, πολύ περισσότερο για να το κατανοήσει. Το πεδίο 

εφαρμογής του είναι μεγάλο, έχει γραφτεί από το τέλειο Ον, τον Δημιουργό της ζωής και όλων των 

δημιουργημένων πραγμάτων. Όμως αυτό το βιβλίο που είναι τόσο γεμάτο σοφία είναι γραμμένο απλά και 

ξεκάθαρα, όπως και όλα τα έργα του Θεού. 

6 Το πρώτο μάθημα, δηλαδή η πρώτη σελίδα, είναι το πιο απλό. Αλλά αν, παρά την απλότητά του, 

δεν γίνει κατανοητό, ακολουθεί το δεύτερο για να εξηγήσει το περιεχόμενο του πρώτου, και έτσι 

συνεχίζεται μέχρι το τέλος αυτού του μεγάλου βιβλίου της ζωής που έχω θέσει ενώπιον του ανθρώπου. 

Ανοίγει τώρα στο έκτο κεφάλαιο για να γνωρίσει τον Πατέρα, για να γνωρίσει τη ζωή και το πεπρωμένο 

του, για να κατανοήσει το παρελθόν του, το παρόν του και - στο βαθμό που είναι το θέλημά Μου - το 

μέλλον του. 

7 Με την Τρίτη Εποχή, η εποχή του Αγίου Πνεύματος έχει έρθει για την ανθρωπότητα, η εποχή της 

πρακτικής της πνευματικότητας. Αλλά για να φτάσετε σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης - πόσα έπρεπε να 

ζήσετε και να υποφέρετε στην πορεία! 

8 Βλέπω ότι η ψυχή σας έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ανάπτυξης σε αυτή την εποχή που σας έχει 

κάνει γόνιμο πεδίο για τον σπόρο Μου. Αλλά εξακολουθώ να ανακαλύπτω ότι η ψυχή σας διψά και διψά 

για αλήθεια. Η ψυχή σας ξεδιπλώθηκε μέσα στον πόνο, στον πόνο, στις απογοητεύσεις. Υπάρχει όμως και 

μια άλλη εκδίπλωση που δεν βλέπω σε σας, και αυτή είναι η εκδίπλωση που γίνεται μόνο με την πρακτική 
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των διδασκαλιών μου, την τήρηση των νόμων μου, την εκδίπλωση της αληθινής αγάπης, από την οποία 

πηγάζουν όλες οι αρετές. 

9 Ο εγκέφαλος του ανθρώπου, εξερευνώντας με την επιστήμη του, μεταμορφώνει τη ζωή σας. Η 

καρδιά του αισθάνεται μεγάλη στα πάθη, στα γήινα αγαθά, στην κυριαρχία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. 

Αλλά αυτό το μεγαλείο δεν έχει καμία ισχύ μπροστά Μου. Είναι ένα πρόσκαιρο μεγαλείο, είναι 

ανθρώπινη ματαιοδοξία, και αυτή τη ζωή που μεταμορφώνεται σήμερα από τους ανθρώπους θα την 

εξαγνίσω. Ήδη το φως του Αγίου Πνεύματός Μου ξεχύνεται σε κάθε ψυχή ως σπόρος της αλήθειας. Αλλά 

για να πραγματοποιηθεί η αφύπνιση σε όλα τα παιδιά Μου, θα πρέπει να περάσουν από άλλη μια 

δοκιμασία. 

10 Οι άνθρωποι αντιστάθηκαν στην αυστηρότητα της δικαιοσύνης μου σιώπησαν τη φωνή της 

συνείδησής τους, απέκρυψαν τους νόμους μου και γύρισαν την πλάτη τους στις θεϊκές μου εντολές. 

Σκότωσαν τους προφήτες μου και χλεύασαν τους αγγελιοφόρους μου, αλλά η δύναμή μου είναι άπειρη. 

Δεν θα φορτώσω όλη Μου τη δύναμη στους ανθρώπους, επειδή είναι ακόμα πολύ ανώριμοι στα μάτια 

Μου. Δεν θα ρίξω κάτω την ψυχή τους για να τους αναγκάσω να Με ακολουθήσουν μετά την κατάρρευσή 

τους. Διότι θέλω να δω το ανθρώπινο ον - το ον που είναι προικισμένο με τις θεϊκές Μου ιδιότητες - να 

στέκεται στα πόδια του, με ένα προς τα πάνω στραμμένο βλέμμα. 

Πρόσωπο, γεμάτο ικανοποίηση, με πραγματικό μεγαλείο στην ψυχή του, με πραγματική αξιοπρέπεια σε 

όλο του το είναι. 

11 Έτσι θέλω να βλέπω το παιδί Μου - το πλάσμα που είναι ο καθρέφτης και η εικόνα του 

Δημιουργού. Θα τον ελευθερώσω μόνο από τα λάθη του, από την αμαρτία του, από τις ατέλειές του. Αλλά 

θα βοηθώ πάντα την ψυχή του μέσα από το φως της ελπίδας, μέσα από την εμπιστοσύνη σε Μένα, και 

πάντα, όταν ανοίγεται μια άβυσσος μπροστά στα πόδια του, θα του απλώνω το χέρι Μου για να μην πέσει. 

Αλλά πρέπει να έρθει μια άλλη δοκιμασία, η οποία θα είναι μια παγκόσμια γήινη αναταραχή, και σε 

αυτό το χάος δεν θα είναι μόνο τα στοιχεία της δημιουργίας που θα εξαπολυθούν όπως στο παρελθόν - θα 

είναι επίσης η ψυχή που θα κλονιστεί και θα αγωνιστεί και θα είναι μέρος του παγκόσμιου χάους σε αυτή 

τη μάχη. 

12 Η αρχή μπορεί ήδη να φανεί ανάμεσά σας. Ο αγώνας θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Αλλά 

αληθινά σας λέω, μέσα σε αυτή την καταιγίδα, όποιος εκπληρώνει το Νόμο Μου θα σωθεί. 

13 Κάθε κακός σπόρος θα ξεριζωθεί από τη ρίζα του, και η δικαιοσύνη μου θα αφήσει μόνο τον καλό 

σπόρο όρθιο, αφήνοντας αυτή τη γη καθαρή για άλλη μια φορά. Γιατί μετά το τέλος της δοκιμασίας, θα 

έρθει μια νέα ζωή για αυτή την ανθρωπότητα. Όλους εκείνους από τους οποίους πήρα αυτή τη γήινη ζωή 

ως κακό σπόρο, θα τους φέρω ως ψυχές σε εκείνη την ευλογημένη περιοχή που ονομάζετε υπερπέραν. Θα 

τους δουλέψω και εκεί, μέσω της δικής τους μετάνοιας, θα επανορθώσουν για όλες τις παραβάσεις τους. 

14 Υπάρχει τόσο πολύ φως στις ψυχές αυτή τη στιγμή που μια στιγμή αληθινής μετάνοιας θα είναι 

αρκετή για να πάρουν μια σταθερή και διαρκή απόφαση να ανανεωθούν και να υπακούσουν στο Νόμο 

Μου. Και όταν όλοι όσοι έχουν αναδειχθεί από Μένα έχουν επιτύχει αυτή την προετοιμασία, θα τους 

στείλω πίσω σε αυτόν τον πλανήτη - μερικούς για να ξεκινήσουν το μονοπάτι από την αρχή, άλλους για 

να ξαναχτίσουν ό,τι έχει καταστραφεί και τέλος άλλους για να ολοκληρώσουν τα καθήκοντα που έχουν 

ήδη ξεκινήσει. Έτσι με τον καθένα θα είναι η δικαιοσύνη της αγάπης μου. 

Στους πρώτους χρόνους της ανθρωπότητας, η αθωότητα και η απλότητα βασίλευαν μεταξύ των 

ανθρώπων- αλλά καθώς αυξανόταν ο αριθμός τους, λόγω της ανάπτυξης και της ελευθερίας της βούλησής 

τους, οι αμαρτίες τους γίνονταν επίσης περισσότερες και ξεδιπλώνονταν όλο και πιο γρήγορα - όχι τόσο οι 

αρετές τους, όσο οι παραβάσεις τους ενάντια στο Νόμο Μου. Τότε ετοίμασα τον Νώε, στον οποίο έγινα 

γνωστός από πνεύμα σε πνεύμα, γιατί έχω ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο με τους ανθρώπους από την αρχή 

της ανθρωπότητας. Αλλά αυτή η χάρη, η οποία στους προηγούμενους χρόνους δόθηκε σε λίγους μόνο, θα 

γίνει στους επερχόμενους χρόνους παγκόσμια και καθολική. Ο διάλογος μεταξύ του Πατέρα και των 

παιδιών του, ο διάλογος μέσω της προσευχής, η έμπνευση που δίνει η αγάπη και η εφαρμογή των 

διδασκαλιών μου, θα είναι μεταξύ όλων των παιδιών μου. 

15 Είπα στον Νώε: "Θα καθαρίσω την ψυχή των ανθρώπων από όλες τις αμαρτίες τους- για τον 

σκοπό αυτό θα στείλω έναν μεγάλο κατακλυσμό. Κατασκευάστε μια κιβωτό και αφήστε τα παιδιά σας, τις 

γυναίκες τους, τα παιδιά των παιδιών σας και ένα ζευγάρι από κάθε είδος ζώου να μπουν σε αυτήν". Ο 

Νώε ήταν υπάκουος στην εντολή μου και η καταστροφή ήρθε σε εκπλήρωση του λόγου μου. Ο κακός 
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σπόρος ξεριζώθηκε από τη ρίζα και ο καλός σπόρος φυλάχθηκε στις αποθήκες μου, από τις οποίες 

δημιούργησα μια νέα ανθρωπότητα που έφερε το φως της δικαιοσύνης μου και ήξερε πώς να εκπληρώνει 

το νόμο μου και να ζει τηρώντας τα χρηστά ήθη. 

16 Πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που πέθαναν με τόσο οδυνηρό θάνατο χάθηκαν σωματικά και 

πνευματικά; Αληθινά σας λέω, όχι, παιδιά Μου. Οι ψυχές τους διατηρήθηκαν από Μένα και 

αφυπνίστηκαν ενώπιον του Κριτή, της συνείδησής τους, και ήταν έτοιμες να επιστρέψουν και πάλι στο 

μονοπάτι της ζωής, ώστε να επιτύχουν πνευματική πρόοδο σε αυτό. 

17 Την ημέρα που τα νερά (του κατακλυσμού) δεν κάλυπταν πλέον τη γη, έκανα το ουράνιο τόξο της 

ειρήνης να λάμψει στο στερέωμα ως σημάδι της διαθήκης που έκανε ο Θεός με την ανθρωπότητα. Τώρα 

σας λέω: Ω ανθρωπότητα της "Τρίτης Εποχής", εσείς που είστε οι ίδιοι, που έχετε περάσει όλες αυτές τις 

δοκιμασίες στις οποίες έχετε εξαγνιστεί: Σύντομα θα βιώσετε ένα νέο χάος. Αλλά ήρθα να προειδοποιήσω 

τους ανθρώπους που έχω επιλέξει και την ανθρωπότητα στο σύνολό της, στους οποίους έχω γίνει 

κατανοητός ο εαυτός Μου αυτή την εποχή. Ακούστε καλά, παιδιά Μου: εδώ είναι η κιβωτός, μπείτε μέσα, 

σας προσκαλώ. 

18 Για σένα, Ισραήλ, η κιβωτός είναι η τήρηση του νόμου μου. Όποιος υπακούει στις εντολές μου 

στις πιο θλιβερές μέρες, στην πιο δύσκολη περίοδο της δοκιμασίας, θα βρίσκεται μέσα στην κιβωτό, θα 

είναι δυνατός και θα νιώθει την προστασία της αγάπης μου. 

19 Και σε όλη την ανθρωπότητα ξαναλέω: Η κιβωτός είναι ο νόμος της αγάπης μου. Όποιος ασκεί 

την αγάπη και το έλεος προς τον πλησίον του και τον εαυτό του θα σωθεί. Θα ευλογήσω αυτή την αρετή 

και μέσω αυτής θα κάνω τους ανθρώπους να βρουν πνευματικά την Κιβωτό της Σωτηρίας σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή - όχι μόνο τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής τους, αλλά και τη σωτηρία και την ειρήνη των 

ψυχών τους. Πλησιάζει ο καιρός των μεγάλων δοκιμασιών, όταν θα ξεσπάσει η μάχη της αίρεσης 

εναντίον της αίρεσης, της θρησκείας εναντίον της θρησκείας. 

20 Πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαμάχη; Δεν μπορείτε να ξέρετε. Αλλά αληθινά σας λέω, θα υπάρξει 

αρκετός χρόνος για να προετοιμάσετε τις ψυχές των υπολοίπων. Θα υπάρξει αρκετός χρόνος για να 

ξυπνήσουν όλοι, ακόμη και τα τελευταία πλάσματα, ακόμη και σε βρεφική ηλικία. Για να 

συνειδητοποιήσετε όλοι την εποχή στην οποία ζείτε και να έχετε τη γνώση της ευθύνης σας απέναντι στη 

Θεία Δικαιοσύνη, η οποία καλεί όλες τις ψυχές σε ανανέωση. 

Αυτή η καταιγίδα θα περάσει και θα ξαναδείτε στο στερέωμα το σημάδι της διαθήκης μου με τους 

ανθρώπους. Αλλά δεν θα είναι το γήινο ουράνιο τόξο με τα επτά χρώματά του, αλλά το φως του Αγίου 

Πνεύματος στην πληρότητά του, το οποίο θα αποκαλυφθεί σε όλες τις ψυχές, τόσο τις ενσαρκωμένες όσο 

και τις ασώματες; 

Η φωνή του Αγίου Πνεύματος θα λέει σε όλα τα παιδιά του: Εγώ είμαι η Ειρήνη, εγώ είμαι η Οδός, η 

Αλήθεια και η Ζωή, εγώ είμαι Αυτός που εγκαθιδρύει μια νέα διαθήκη μεταξύ εσάς και του Αγίου 

Πνεύματός μου, του Νόμου μου. Γιατί αυτή την εποχή, μέσω των διδασκαλιών μου, θα απελευθερωθείτε 

από τα δεσμά της άγνοιας και θα χαρίσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας στη νέα ανθρωπότητα που 

θα αποτελείται από ανθρώπους που θα απελευθερωθούν από τον υλισμό και θα ανανεωθούν μέχρι το 

μεδούλι των οστών. Σε αυτήν, θα έρθουν στην ενσάρκωση εκείνες οι ψυχές που έχουν αφυπνιστεί 

μπροστά στο φως μου, που έχουν προετοιμαστεί ολοκληρωμένα για να επιστρέψουν στους δρόμους του 

κόσμου για να σπείρουν την αρετή και την αλήθεια σε εκπλήρωση του νόμου μου. 

21 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εσείς, αγαπημένοι μαθητές, που γνωρίζετε τις διδασκαλίες μου, 

έχετε τόσο μεγάλη ευθύνη απέναντι στον Πατέρα σας, επειδή ξέρετε τι σας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά 

δεν πρέπει να μετράτε το χρόνο στον οποίο οι προφητείες μου δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί σε χρόνια, 

ούτε καν σε αιώνες. Το μόνο που πρέπει να σκέφτεστε είναι να καταθέσετε τον φόρο της αγάπης και της 

εμπιστοσύνης σας σε Μένα και να εκπληρώσετε αυτό που αναλογεί στον καθένα από εσάς στη 

διδασκαλία Μου. Εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα, και έτσι θα έχετε πάντα καλή συνείδηση. 

22 Τότε θα βιώσεις, Ισραήλ, ότι -όσο πικρή κι αν είναι η ζωή για τους άλλους- θα είναι ευχάριστη για 

σένα, και κανένας πόνος δεν θα μπορέσει να σε καταπιέσει εξαιτίας της δύναμής σου που αποκτήθηκε με 

την εκπλήρωση του νόμου μου και την υπακοή στις εντολές μου. Τότε δεν θα φοβάστε πλέον το βάρος 

του σταυρού σας, ούτε θα φοβάστε τον ερχομό του θανάτου σε αυτή τη ζωή. Θα το περιμένετε ήρεμα και 

θα το βλέπετε να έρχεται ως φίλος, ως αδελφή σας, ως εκείνος που έρχεται να σας ελευθερώσει, να 

συντομεύσει στη ζωή σας τις ημέρες του πόνου, της δυστυχίας και των πληγών. Διότι ακόμη και αυτό θα 
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σας οδηγήσει εκεί και θα σας βοηθήσει να περάσετε με σταθερό βήμα τα κατώφλια της αιωνιότητας - σε 

εκείνο το πέρα από το οποίο ούτε η ψυχή σας δεν γνωρίζει. Διότι, αν και έχετε ήδη κατοικήσει σ' αυτήν, 

δεν το έχετε κάνει στα υψηλότερα επίπεδα, όπου θα φτάσετε στις επόμενες χρονικές περιόδους. 

23 Γνωρίζετε ήδη ορισμένες από τις περιοχές της, αλλά όχι όλους τους ανθρώπους. Ο Ιησούς σας 

είπε ήδη: "Στον οίκο του Πατέρα μου υπάρχουν πολλές κατοικίες", και σήμερα το Άγιο Πνεύμα σας λέει: 

"Στον οίκο του Πατέρα υπάρχουν άπειρες κατοικίες. 

24 Πώς θα εξελιχθεί για την ψυχή σας αυτή η ζωή γεμάτη αγώνες, γεμάτη δοκιμασίες; Δεν ξέρετε, 

δεν πρέπει καν να φαντάζεστε, γιατί μόνο η φαντασία σας θα σας έκανε να σχηματίσετε λανθασμένες 

ιδέες. 

25 Θα πρέπει να σας αρκεί να ξέρετε ότι αυτή η επίγεια ζωή - θαυμάσια και τέλεια από κάθε άποψη - 

είναι μόνο ένα σύμβολο, μια αμυδρή αντανάκλαση της μέλλουσας ζωής". Αλλά μην προσπαθήσετε να 

φανταστείτε αυτά τα επίπεδα ζωής σε όλη τους την τελειότητα. Γιατί θα ήταν, ω Ισραήλ, σαν να 

προσπαθούσες να κάνεις έναν άνθρωπο τυφλό από τη γέννησή του να καταλάβει τα χρώματα όλων όσων 

σε περιβάλλουν. 

Ακριβώς όπως η ψυχή σας, που ενσαρκώνεται σε ένα παιδί, ανακαλύπτει θαύματα σε κάθε στροφή και 

συνεχίζει να έχει νέες εμπειρίες στη νεότητα, δεν παύει να μαθαίνει για τη Δημιουργία στην ώριμη ηλικία, 

φτάνει στα γηρατειά και φεύγει από αυτή τη ζωή με το παράπονο ότι δεν γνώρισε όλα όσα την 

περιέβαλαν, έτσι και η ψυχή σας θα προχωρήσει από αυτή τη ζωή - προετοιμασμένη για την επόμενη - και 

θα περάσει από έκπληξη σε έκπληξη, από μάθημα σε μάθημα, από θαύμα σε θαύμα μέχρι την αιωνιότητα, 

και όμως δεν θα μπορέσει να δει τον Δημιουργό της σε όλη την άπειρη δόξα Του. 

26 Θα τον κατανοήσει και θα τον κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό στους νόμους Του, στην αγάπη Του, 

στις ιδιότητές Του. Αλλά θα Τον κατανοήσει πλήρως; Ποτέ, λαέ μου, γιατί ο Δημιουργός είναι και θα 

είναι πάντα ο Πατέρας και τα παιδιά Του τα δημιουργήματά Του. 

Τα παιδιά θα μπορέσουν να καθίσουν στα δεξιά του Κυρίου, αλλά ποτέ στην τιμητική του θέση. Αλλά 

από αυτή τη θέση τιμής ο Ιεχωβά, που είναι η πηγή της τέλειας αγάπης, δεν θα ταπεινώσει ποτέ τα παιδιά 

του. Θα τους θεωρεί πάντα ως τα χαϊδεμένα πλάσματά του, ως μαθητές του, ποτέ ως υπηρέτες ή ως 

κατηγορούμενους. Θέλω να έρθει η ώρα που θα νιώθετε όχι ως κατηγορούμενοι ή ως υπηρέτες του 

Κυρίου, αλλά ως πολυαγαπημένα του παιδιά. 

27 Δεν θέλω να έχω σκλάβους σε αυτόν τον κόσμο ή σε οποιονδήποτε άλλο, δεν θέλω να έχω 

λακέδες ή υποτελείς. Δεν θα με κατηγορούν, θα με καταλαβαίνουν και θα με αγαπούν με την ίδια αγάπη 

με την οποία αγαπώ όλα τα παιδιά Μου. 

28 Με αυτές τις διδασκαλίες, άνθρωποι, σας δίνω τη μαρτυρία της Παρουσίας Μου ανάμεσά σας ως 

το Πνεύμα της Αλήθειας. Με τον Λόγο Μου χτίζω για σας την κιβωτό σωτηρίας σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή. Κατανοήστε το μεταφορικό νόημα σε όλα τα μαθήματά Μου και κρατήστε το νόημά τους σε 

εκπλήρωση του Νόμου Μου. Διότι θέλω, όταν έρθει το χάος ανάμεσα στους ανθρώπους, να σας 

συναντήσω ήδη προετοιμασμένους και ακέραιους, ώστε να μπορείτε να δώσετε το κάλεσμα σε όσους 

αναποδογυρίζουν - σε όσους χάνονται και σε όσους αμαρτάνουν και μετανοούν εγκαίρως. 

29 Μην αναζητάτε μόνο την ασφάλειά σας. Γιατί αν ενεργήσετε έτσι, και τα χείλη σας παραμείνουν 

κλειστά στην ομιλία εκείνη την εποχή, και αποκρύψετε τις αποκαλύψεις Μου από τους ανθρώπους, επειδή 

σας κυριεύει ο φόβος, παρόλο που νομίζετε ότι έχετε ήδη σωθεί στην κιβωτό - αληθινά σας λέω, τότε θα 

είστε ανάμεσα στους ναυαγούς. 

30 Για να σωθείτε πραγματικά, πρέπει να ξεχάσετε τον εαυτό σας και να σκέφτεστε μόνο τους 

άλλους. Νιώστε συμπόνια για τους συνανθρώπους σας χωρίς να τους διακρίνετε ανάλογα με το χρώμα του 

δέρματός τους, το αίμα τους, τη γλώσσα τους ή την κοσμοθεωρία τους. Θα πρέπει να βλέπετε σε κάθε 

συνάνθρωπό σας την εικόνα του Πατέρα σας, η οποία είναι καθολική και παρούσα σε όλα τα παιδιά Του. 

31 Δείτε Με και αγαπήστε Με σε όλους τους συνανθρώπους σας, θυμηθείτε ότι σας έχω πει ότι 

κανένα από τα παιδιά Μου δεν θα χαθεί για όλη την αιωνιότητα, κανένα δεν θα βρει θάνατο για την ψυχή 

του, γιατί δεν υπάρχει. Δεν τη δημιούργησα εγώ, γιατί εγώ μόνο σκοτώνω την αμαρτία. 

32 Ακόμα και αυτά τα όντα που αποκαλείτε πειραστές ή διαβόλους - αληθινά σας λέω, δεν είναι παρά 

μπερδεμένα ή ατελή όντα, τα οποία ο Πατέρας χρησιμοποιεί σοφά για να πραγματοποιήσει τις υψηλές 

συμβουλές και τα σχέδιά Του. Αλλά ακόμη και αυτά τα όντα, των οποίων οι ψυχές σήμερα καλύπτονται 

από σκοτάδι, και πολλά από τα οποία κάνουν κακή χρήση των χαρισμάτων που τους έχω χορηγήσει, θα 
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σωθούν από Μένα εν ευθέτω χρόνω. Γιατί θα έρθει ο καιρός, Ισραήλ, που όλα τα πλάσματα του Κυρίου 

θα Με δοξάζουν αιώνια. Δεν θα ήμουν πλέον Θεός αν δεν ήμουν σε θέση να σώσω μια ψυχή με τη 

δύναμή Μου, τη σοφία Μου και την αγάπη Μου. 

33 Όλοι θα σωθείτε, και αν έχετε διαβάσει για την κόλαση και τον αιώνιο θάνατο - αληθινά σας λέω, 

πρέπει να αναζητήσετε το μεταφορικό νόημα εκεί και να μην δίνετε κακή ερμηνεία στις διδασκαλίες Μου. 

Διότι με αυτόν τον τρόπο θα Μου αποδίδατε ατέλειες που δεν έχω. Είμαι τέλειος, αλλά δεν καυχιέμαι γι' 

αυτό στα παιδιά Μου. Γιατί όσο σίγουρο κι αν είναι ότι είστε ακόμα ατελείς σήμερα, θα σας οδηγήσω 

ωστόσο στην τελειότητα μέσω της αγάπης Μου και του φωτός Μου. 

34 Πρέπει να ξέρετε, μαθητές, ότι στο τέλος του 1950, όταν θα έχω αποσύρει τον Λόγο Μου, τον 

οποίο αυτή τη στιγμή σας μεταφέρω μέσω των φορέων φωνής, θα σας αφήσω ως μία ψυχή και μία 

καρδιά. Θα συνεχίσω να διακηρύσσω τις θείες διδασκαλίες Μου, αλλά θα είναι υψηλές, ακόμη πιο 

ακριβείς, και επιπλέον, θα σηματοδοτήσουν την έναρξη του λόγου από πνεύμα σε πνεύμα. Όσο 

περισσότερο ενώνεστε με υπακοή στον Νόμο μου, τόσο πιο κοντά θα είστε στην τέλεια πνευματική 

κοινωνία. 

35 Μόλις τελειώσει αυτό το στάδιο της εκδήλωσής Μου ανάμεσά σας, θα σας δώσω χρόνο 

περισυλλογής, προετοιμασίας και μελέτης. Αλλά δεν θα κάνετε αυτές τις σπουδές χωριστά, αλλά θα είστε 

πάντα ενωμένοι. 

Πριν αναζητήσετε τις διδασκαλίες μου στη μνήμη σας και στα κείμενα, θα πρέπει να προετοιμαστείτε 

και να συνδεθείτε με τον Κύριό σας μέσω της προσευχής. Εκείνη τη στιγμή θα υποστηρίζεστε από Μένα, 

και τότε, όταν θα αρχίσετε να κατανοείτε το Λόγο Μου, το Άγιο Πνεύμα θα σας αποκαλύψει το 

πραγματικό περιεχόμενο κάθε μαθήματος. Γιατί δεν θέλω να δω διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ των 

μαθητών Μου. 

36 Θέλω όλοι να αγκαλιάσουν τη γνώση όλων όσων είναι θεμελιώδη μέσα στο Έργο Μου- να 

εξαφανιστούν ο φανατισμός και η ειδωλολατρία- να μην υπάρχει καμία δεισιδαιμονία ανάμεσά σας- να 

Μου προσφέρετε την πιο απλή λατρεία, χωρίς τελετές και περιττές τελετές, για να ασκείτε μόνο την 

αλήθεια Μου. Γι' αυτό, σας είπα στην αρχή της διδασκαλίας μου ότι κάθε βήμα που κάνετε προς την 

πνευματοποίηση θα ανταμείβεται από Μένα. 

37 Η εποχή των τελετών, των βωμών και των καμπάνων της εκκλησίας φτάνει τώρα στο τέλος της 

μεταξύ των ανθρώπων. Η ειδωλολατρία και ο θρησκευτικός φανατισμός θα δώσουν τα τελευταία σημάδια 

ζωής τους. Θα έρθει εκείνη η εποχή της μάχης και του χάους που σας έχω ανακοινώσει συνεχώς. Τότε, 

όταν η ειρήνη θα έχει επιστρέψει σε όλες τις ψυχές μετά την καταιγίδα, οι άνθρωποι δεν θα χτίζουν πλέον 

βασιλικά παλάτια προς τιμήν μου, ούτε τα πλήθη θα καλούνται από τον ήχο των καμπανών, ούτε εκείνοι 

οι άνθρωποι που αισθάνονται μεγάλοι θα ασκούν εξουσία πάνω στις μάζες. Θα έρθει η ώρα της 

ταπεινοφροσύνης, της αδελφοσύνης, της πνευματικότητας, η οποία θα φέρει την ισότητα των 

πνευματικών χαρισμάτων στην ανθρωπότητα. 

38 Συνέχισε να εξαγνίζεσαι, Ισραήλ! Δεν έχετε τίποτα να διορθώσετε στο νόημα της διδασκαλίας 

μου, διότι είναι τέλεια. Βλέπετε πάντα τη δουλειά μου πέρα από όλα όσα κάνετε. Για όλη την εξωτερική 

λατρεία σας, οι τελετές και οι παραδόσεις δεν αποτελούν μέρος της. 

39 Το Πνεύμα Μου, το οποίο είναι περιεκτικό σε όλα, υπάρχει σε όλα όσα δημιουργήθηκαν από 

Μένα, είτε πρόκειται για την πνευματική είτε για την υλική φύση. Το Έργο Μου είναι παρόν σε όλα και 

μαρτυρεί την τελειότητά Μου σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Το θεϊκό μου έργο περιλαμβάνει τα πάντα - 

από τα μεγαλύτερα και τελειότερα όντα που κατοικούν στα δεξιά μου μέχρι το ελάχιστα αισθητό 

μικρότερο πλάσμα, το φυτό ή το ορυκτό, το άτομο ή το κύτταρο που δίνει μορφή σε όλα τα πλάσματα. Με 

αυτό σας επισημαίνω για άλλη μια φορά την τελειότητα όλων όσων δημιουργήθηκαν από Μένα - από τα 

υλικά όντα μέχρι τα πνεύματα που έχουν ήδη φτάσει στην τελειότητα. Αυτή είναι η δουλειά μου. 

40 Εσείς είστε οι μαθητές που αισθάνεστε μικροί και αδύναμοι μπροστά στην παγκόσμια Παρουσία 

Μου. Εγώ όμως σας λέω: μικρό και αδύναμο είναι μόνο το σώμα σας, αλλά η ψυχή σας θα είναι δυνατή, 

και θα τη χρησιμοποιήσω. Αν ο Πατέρας ήρθε σήμερα σε σας για να σας δώσει ένα δώρο, είναι επειδή 

ξέρει ότι δεν θα Τον απογοητεύσετε, και ο Πατέρας δεν κάνει ποτέ λάθος. 

41 Αυτός, ως Δάσκαλος, ξέρει πώς να επιλέγει από το πλήθος εκείνων που έχουν να εκπληρώσουν 

μια δύσκολη αποστολή. Αληθινά σας λέω, πολλοί έχουν έρθει σε Μένα ακούγοντας το κάλεσμά Μου για 
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να ακούσουν τις διδασκαλίες Μου, αλλά πολύ λίγοι είναι εκείνοι που έχουν παραμείνει πιστοί σε Μένα 

και εκτελούν την αποστολή τους. 

42 Πόσοι από εκείνους που τους δόθηκαν από Μένα έχουν αφήσει το λυχνάρι της πίστης και της 

αγάπης τους να σβήσει, έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε Μένα, Με έχουν αρνηθεί και ακόμη και 

χλευάζουν τις εκδηλώσεις Μου. Αυτή τη στιγμή τους καλώ κι αυτούς μέσα στην κιβωτό της σωτηρίας, 

και υπάρχει ακόμα χρόνος για να επανορθώσουν μέσω της ενδοσκόπησης και της μετάνοιάς τους. Αλλά 

μόνο μέσω των πιστών, μέσω των σταθερών, θα το πετύχουν και οι άλλοι. Εκείνοι που απομακρύνθηκαν 

από τις διδασκαλίες μου το έκαναν λόγω της αδυναμίας τους απέναντι στους πειρασμούς και τα θέλγητρα 

του κόσμου. 

43 Η τελειότητά Μου τους παραχωρεί άλλη μια χρονική περίοδο και τους δίνω το φως Μου για την 

αυτοκριτική και τη σωτηρία τους. 

44 Στείλτε την πνευματική σας προσευχή, αλλά όχι για τον εαυτό σας ούτε για τους δικούς σας, αλλά 

για όλη την ανθρωπότητα που υποφέρει και απορρίπτει το στοργικό μου χάδι. Όμως, είστε πιο ικανοί να 

νιώσετε αυτή την αγάπη, και ακόμη κι αν συναντήσετε μεγάλες δοκιμασίες στην πορεία σας, δεν θα 

χαθείτε. Υπάρχουν δοκιμασίες που σας στέλνει η δικαιοσύνη μου, αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους τις 

δημιουργείτε μόνοι σας με τις αδυναμίες σας. Αλλά και στα δύο, η αγάπη μου σας δυναμώνει και σας 

βοηθάει ώστε να φτάσετε στο τέλος του δρόμου. 

45 Ενωθείτε με τον Πατέρα σας αυτή τη στιγμή, παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για την 

ανθρωπότητα. 

46 Θέλω να είσαι σαν ένα αστέρι στο στερέωμα και από εκεί να στέλνεις ακτίνες φωτός, αγάπης, 

συγχώρεσης και ελέους σε όλους τους λαούς της γης. Σας ευλογώ, μαθητές μου. 

47 Ούτε καν η πνευματική σας ψυχή δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τη δύναμή της, ούτε την 

αδελφική αγκαλιά με την οποία έχετε αγκαλιάσει την ανθρωπότητα. Αλλά το ξέρω καλά, και γι' αυτό σας 

λέω, άνθρωποι, να προσεύχεστε πάντα με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτή είναι μια από τις υψηλότερες 

αποστολές του πνεύματός σας. Αλλά αν τα χείλη σας δεν μπορούν να δώσουν παρηγοριά, ούτε μπορείτε 

να φτάσετε τους αρρώστους με τα χέρια σας για να τους "αλείψετε", η προσευχή σας ας είναι σαν φτερά 

για την ψυχή σας, που τη μεταφέρουν στους πιο μακρινούς, για να τους φέρουν το μήνυμά Μου της 

ειρήνης και της αγάπης. 

Όπως παρακολουθούσατε και προσευχηθήκατε για την ανθρωπότητα, έτσι θα παρακολουθώ κι Εγώ 

για σας, θα διεισδύσω στην καρδιά σας, και όταν ανακαλύψω τα βάσανά της, τις ανάγκες της, θα την 

παρηγορήσω και θα της αφήσω ένα δώρο, και αυτό το δώρο θα είναι η εκπλήρωση αυτού που Μου ζητάτε 

αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να είστε υπομονετικοί. Μη με δοκιμάζετε, μη με πιέζετε. 

48 Δεν είναι απαραίτητο να Μου το ζητήσετε, αλλά παρόλα αυτά σας το επιτρέπω, και αυτό γιατί 

είστε ακόμα μικρά παιδιά και οι δυσκολίες σας βαραίνουν. 

49 Θα έρθει ο καιρός που δεν θα Μου ζητάτε τίποτα, αλλά θα έρχεστε σε Μένα για να μου πείτε: 

"Πατέρα, δούλεψε μέσα μου σύμφωνα με το θέλημά σου". 

50 Ευλογημένη να είναι η ζωή σας, η πορεία σας, αλλά και το τραπέζι σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 303  
1 Λαός: Δεδομένου ότι αυτή η Δογματική Ομιλία σηματοδοτεί την έναρξη του τελευταίου έτους της 

εκδήλωσής Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, σας προτρέπω να υποβληθείτε σε μια βαθιά και 

σχολαστική εξέταση υπό το φως της συνείδησής σας, ώστε να είστε σε θέση να απαντήσετε πνευματικά 

όταν σας ρωτήσω: "Τι έχετε κατανοήσει για το Έργο Μου και ποια είναι τα αποφασιστικά βήματα που 

έχετε κάνει σε αυτό το μονοπάτι;". Αν, λοιπόν, παρόλο που έχετε συγκεντρωθεί στα βάθη της καρδιάς 

σας, δεν έχετε μια σαφή ιδέα για το τι έχετε κάνει καλά, καθώς και τι έχετε κάνει άσχημα, θα βρείτε στο 

λόγο Μου μια τέλεια κρίση των έργων σας. 

2 Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια ισορροπία μέσω της συνείδησης πριν κάνετε το πρώτο 

βήμα στο τελευταίο έτος της εκδήλωσής Μου. Γιατί θέλω να Μου προσφέρετε, στο τέλος της, τον καρπό 

της υπακοής, της κατανόησης και της πνευματοποίησης ως συγκομιδή και φόρο τιμής της προσπάθειάς 

σας. 

3 Η περίοδος που καλύπτει το έτος 1950 θα είναι γεμάτη από γεγονότα που θα αναστατώσουν τον 

κόσμο. Όλοι οι τομείς της ζωής σας θα κλονιστούν. Η πνευματική λατρεία της ανθρωπότητας στις 

θρησκείες θα πληγεί, τα ισχυρά έθνη θα πληγούν, η επιστήμη θα εκπλαγεί από τα μεγάλα σημάδια της 

Φύσης και η ανθρώπινη ζωή γενικά θα είναι γεμάτη από γεγονότα και γεγονότα που οι άνθρωποι θα 

αποκαλούν παράξενα και ασυνήθιστα. 

4 Γνωρίζετε ότι όλα αυτά θα συμβούν για να σηματοδοτήσουν το τελευταίο έτος της εκδήλωσής 

Μου μέσω - για τους ανθρώπους - ορατών και απτών γεγονότων, επειδή οι άνθρωποι δεν θα 

αντιλαμβάνονταν τα σημάδια για το τέλος αυτής της χρονικής περιόδου, αν τους τα έδινα πνευματικά, 

λόγω της αμφιβολίας τους και της υλοποίησής τους. 

5 Όλες οι δοκιμασίες και τα γεγονότα που θα συγκλονίσουν τον κόσμο κατά τη διάρκεια του έτους 

1950 θα είναι μια παραβολή των όσων συνέβησαν στην Ιερουσαλήμ σε εκείνους τους Δεύτερους Χρόνους 

την ημέρα που ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό. 

6 Αν προετοιμαστείτε πραγματικά και ξέρετε πώς να παρατηρείτε τι συμβαίνει φέτος, θα 

αντιληφθείτε το σκοτάδι, τις σκοτεινές δυνάμεις που εισέρχονται στον κόσμο - τις καταιγίδες που θα 

μαστιγώνουν έθνη και θεσμούς, και την εποχή που η ανθρωπότητα θα νιώσει πνευματικά την παρουσία 

μου και θα δει διαισθητικά το φως της Τρίτης Εποχής. Ποια θα είναι αυτή η στιγμή; Η τελευταία στιγμή 

της εκδήλωσής μου - η στιγμή που το παραπέτασμα του ναού σκίζεται πνευματικά, όπως έγινε στην 

Ιερουσαλήμ, και η ανθρωπότητα βλέπει το φως μου και αναγνωρίζει την αλήθεια. 

7 Μη φοβάστε, άνθρωποι, γιατί το έλεός μου θα σας σκεπάσει, και η προσευχή σας και η 

εκπλήρωση της αποστολής σας θα είναι σαν πανοπλία που θα σας προστατεύει στις αντιξοότητες. Ούτε να 

φοβάστε ότι θα μείνετε μόνοι όταν ο λόγος μου τελειώσει ανάμεσά σας. Γιατί αληθινά σας λέω, κανένα 

από τα δώρα Μου με τα οποία έχω στολίσει την ύπαρξή σας δεν θα σας αποχωριστεί. Αυτός που έχει 

μάθει να οδηγεί πλήθη θα συνεχίσει να οδηγεί καρδιές. Αυτός που έχει λάβει την ακτίνα μου στο μυαλό 

του θα έχει μεγάλες εμπνεύσεις. Όποιος υπήρξε όργανο ή φορέας της φωνής του πνευματικού κόσμου θα 

συνεχίσει να είναι δεκτικός σε αυτή τη φωνή. Και εκείνος που έχει το χάρισμα του λόγου, της ερμηνείας, 

της θεραπείας ή της προφητείας, θα δει τη δύναμη των χαρισμάτων του να αυξάνεται, αν προετοιμάζεται 

πραγματικά, ντύνοντας τον εαυτό του με πνευματισμό και πίστη. 

8 Προετοιμαστείτε πολύ, ώστε μετά την αναχώρησή μου να σχηματίσετε έναν ισχυρό λαό και να 

είστε σε θέση να υποδεχθείτε οποιονδήποτε σας αναζητά, χωρίς να αισθάνεστε πολύ αδαείς ή πολύ 

ασήμαντοι σε σχέση με τους επιστήμονες, σε σχέση με τους τίτλους που φέρουν ή σε σχέση με εκείνους 

που σας υποβάλλουν σε δοκιμασία επειδή πιστεύουν ότι κατέχουν τη γνώση της αλήθειας για τα 

πνευματικά. 

9 Αν αυτά τα σπίτια συνάντησης ήταν γεμάτα κατά τη διάρκεια της διακήρυξής Μου, θα θελήσω να 

μην επαρκούν πλέον μετά. Γιατί αυτό θα δείξει τον κατάλληλο χρόνο για να ξεκινήσει αυτός ο λαός και 

να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. 

10 Ξέρω ότι Μου λέτε μέσα στην καρδιά σας: "Κύριε, ο γεμάτος δύναμη, μεγαλοπρέπεια και ουσία 

Λόγος Σου έκανε το θαύμα να προσελκύσει πλήθη σ' αυτό το φως. Αλλά μετά από αυτό το διάστημα - 

ποιος θα κάνει τότε το θαύμα της προσέλκυσης πλήθους και καραβανιών, όπως έκανες Εσύ;" 
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Μαθητές, γιατί είστε άνθρωποι με μικρή πίστη; Δεν είναι σίγουρα τα δώρα που σας εμπιστεύτηκα; Δεν 

έχετε δει από κοντά τα θαύματα που έχετε επιτελέσει μέσω αυτών; Αλήθεια σας λέω, ότι στους καιρούς 

που έρχονται θα εκτελέσετε ακόμη μεγαλύτερα έργα, επαρκή για να γίνει το θαύμα με το οποίο θα 

εκπληρώσετε τις υπέρτατες εντολές Μου της ενότητας, της υπακοής και της πνευματοποίησης. 

11 Αληθινά σας λέω, τις στιγμές που ο Λόγος Μου ακούγεται μέσω του φωνητικού φορέα, δεν τρέμει 

μόνο η ψυχή αυτού του λαού, αλλά και όλα τα όντα που χρειάζονται επίσης το Θείο Φως στην 

Πνευματική Κοιλάδα. 

12 Δεν τους φτάνει ο ήχος του ανθρώπινου λόγου, αλλά το νόημα και η έμπνευση των μηνυμάτων 

μου. Γιατί η φωνή μου είναι παγκόσμια και ο απόηχός της φτάνει σε όλους τους κόσμους και τα σπίτια 

όπου κατοικεί ένα παιδί του Θεού. 

13 Στέλνω μια ακτίνα του φωτός Μου σε κάθε κόσμο. Σε εσάς έστειλα αυτό το φως με τη μορφή 

ανθρώπινων λέξεων, όπως ακριβώς φτάνει σε άλλα σπίτια μέσω της έμπνευσης. 

14 Στο φως αυτής της θεϊκής ακτίνας, όλα τα πνεύματα θα ενωθούν, κάνοντάς την μια ουράνια σκάλα 

που θα τα οδηγήσει στο ίδιο σημείο, στο Πνευματικό Βασίλειο που έχει υποσχεθεί σε όλους εσάς που 

είστε πνευματικά σωματίδια της Θεϊκότητάς μου. 

15 Μπορείτε να φανταστείτε τον ενθουσιασμό όλων των όντων που συνδέθηκαν μαζί σας στη γη 

μέσω φυσικών δεσμών, και που τώρα ζουν πέρα από τον κόσμο σας, όταν μάθουν ότι η φωνή που ακούνε 

ακούγεται επίσης από κάποιους στη γη; Δεν έχουν απομακρυνθεί από εσάς, ούτε σας ξεχνούν, ούτε 

απέχουν από το να κάνουν κάτι για εκείνους που παρέμειναν για λίγο ακόμα στη γήινη κοιλάδα. Τα χάδια 

και οι ευλογίες τους είναι συνεχώς επάνω σας. 

16 Ζουν εκείνοι που ήταν γονείς, παιδιά, αδέλφια, σύζυγοι, φίλοι ή ευεργέτες σας. Στο πνεύμα είναι 

απλώς τα αδέλφια σας, αλλά η αγάπη τους για εσάς είναι η ίδια ή και μεγαλύτερη, όπως ακριβώς έχει 

αυξηθεί και η δύναμή τους να σας βοηθούν και να σας προστατεύουν. 

17 Προσευχηθείτε γι' αυτούς, άνθρωποι, μην πάψετε κι εσείς να τους αγαπάτε και να τους θυμάστε, 

γιατί η ανάμνηση και οι προσευχές σας είναι μια γλυκιά παρηγοριά στον αγώνα τους. 

Ποτέ μην τους φαντάζεστε μπερδεμένους ή να κατοικούν στο σκοτάδι, γιατί αυτό θα ήταν σαν να 

αισθάνεστε ικανοί να τους κρίνετε και να τους καταδικάζετε. Αν οι άνθρωποι εδώ στη γη συνηθίζουν να 

είναι τόσο ατελείς και άδικοι όταν κρίνουν τις υποθέσεις των γειτόνων τους, τι σημαίνει αυτό όταν 

πρόκειται να κρίνουν οποιαδήποτε ψυχή; 

18 Σας ξαναλέω ότι το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τους υποστηρίξετε με την προσευχή σας και 

με τα καλά σας έργα στον κόσμο. 

19 Μην αισθάνεστε την επιθυμία να εκδηλωθούν με οποιονδήποτε υλικό τρόπο στη ζωή σας - είτε 

καταλαμβάνουν έναν εγκέφαλο, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, γιατί τότε θα αρνείστε την 

πνευματοποίηση που σας δίδαξα. Μην ορίζετε επίσης μια συγκεκριμένη επέτειο για να τους καλέσετε. Να 

θυμάστε ότι οι πνευματικοί ζουν πέρα από τον γήινο χρόνο και ότι επομένως κάθε στιγμή μπορεί να είναι 

κατάλληλη για να τους προσεγγίσετε μέσω της πνευματικής προσευχής. 

20 Πόσα από αυτά τα όντα που συχνά φανταστήκατε να υποφέρουν από σύγχυση είναι ακριβώς 

εκείνα που προσπάθησαν να σας φέρουν πιο κοντά σε εκείνο το μονοπάτι του φωτός, το οποίο οι ίδιοι δεν 

μπόρεσαν να βρουν όσο βρίσκονταν στη γη! Μην χύνετε πια δάκρυα γι' αυτούς, και βέβαια μη 

στεναχωριέστε επειδή έφυγαν στην πνευματική κοιλάδα. Δεν πέθαναν πραγματικά, έφυγαν μόνο λίγο πριν 

από τη στιγμή που θα πρέπει να αναχωρήσετε. Αλλά έτσι ήταν προορισμένο από Μένα, ώστε να 

προετοιμάσουν το δρόμο για εσάς. Πρέπει πραγματικά να σας πω ότι δεν έχετε καμία δουλειά στα 

νεκροταφεία και ότι τα δάκρυα που χύνετε πάνω από τους τάφους είναι δάκρυα άγνοιας, υλοποίησης και 

αυταπάτης; 

21 Η ψυχή αυτών που κλαίτε είναι ζωντανή. Αλλά εσείς επιμένετε να πιστεύετε ότι είναι νεκροί στο 

σώμα που εξαφανίστηκε στη γη. Τους θεωρείτε χαμένους, ενώ αυτοί σας περιμένουν γεμάτοι αγάπη για 

να σας δώσουν μαρτυρία για την αλήθεια και τη ζωή. Τους θεωρείτε απόμακρους ή αναίσθητους και 

αδιάφορους για τους αγώνες και τα βάσανά σας. Αλλά δεν ξέρετε πόσους ογκόλιθους απομακρύνουν από 

το μονοπάτι σας και από πόσους κινδύνους σας προστατεύουν. 

22 Η άγνοια σας αναγκάζει να είστε άδικοι, ακόμη και σκληροί με τον εαυτό σας και τους άλλους, αν 

και πρέπει να σας το πω: Ποιος μπορεί να είναι αδαής αφού ακούσει οποιαδήποτε από τις διδακτικές 

ομιλίες Μου; 
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23 Ο Λόγος Μου είναι η ακτίνα φωτός που πρέπει να σας αγκαλιάσει όλους, ώστε να παραμείνετε 

ενωμένοι στη φωτιά της αγάπης Μου. Αν, αφού το ακούσετε, το πιστέψετε και το ακολουθήσετε, όλοι 

εσείς που Με αγαπάτε και Με δοξάζετε θα παραμείνετε ενωμένοι από αυτή τη στιγμή. 

24 Το φως του Πνεύματός μου σας αποκάλυψε όλα τα χαρίσματα που είναι κρυμμένα στον πυρήνα 

της ύπαρξής σας - όλα όσα κουβαλάτε μαζί σας από την καταγωγή σας χωρίς να το γνωρίζετε. Σας έδωσα 

να καταλάβετε ότι ήρθε η ώρα να γνωρίσετε πραγματικά τον εαυτό σας, να γνωρίσετε τον εαυτό σας και 

να γνωρίσετε την κληρονομιά σας, έτσι ώστε να έχετε μεγάλο πνεύμα. 

25 Κατά καιρούς σας έχω δώσει αποκαλύψεις. Πρώτα ήταν ο νόμος, μετά η διδασκαλία μου, και 

τέλος η πλήρης γνώση της πνευματικής σας αποστολής. 

26 Λέτε ότι έχω πάει με άνδρες τρεις φορές, αλλά είναι αλήθεια ότι ήμουν πάντα. Αυτός ο Πατέρας, ο 

οποίος στην Πρώτη Εποχή αποκάλυψε τον Νόμο της Δικαιοσύνης Του στην ανθρωπότητα- ο οποίος στη 

Δεύτερη Εποχή έκανε τον "Λόγο" Του άνθρωπο στον Ιησού, τον Υιό Του- και ο οποίος τώρα κάνει τον 

εαυτό Του πνευματικά γνωστό στον κόσμο, σας έχει δώσει σε όλες τις εποχές αυτή τη θεία παραβολή, το 

νόημα της οποίας σας μιλάει για την πνευματική σας ανάπτυξη και σας αφήνει να ξέρετε ότι Αυτός που 

σας μίλησε σε όλες τις εποχές ήταν ένας Θεός, ένα Πνεύμα και ένας Πατέρας. 

27 Όταν σας είπα να απαρνηθείτε τις απολαύσεις, παρερμηνεύσατε τον λόγο Μου και καταλήξατε να 

νομίζετε ότι Μου είναι πιο ευχάριστο να σας βλέπω να υποφέρετε παρά να χαίρεστε. Αφού είμαι ο 

Πατέρας σου, πώς μπορείς να νομίζεις ότι προτιμώ να σε βλέπω να κλαις παρά να χαμογελάς; Όταν σας 

είπα να απαρνηθείτε τις απολαύσεις, εννοούσα μόνο εκείνες που διαφθείρουν την ψυχή ή βλάπτουν το 

σώμα σας. Εγώ όμως λέω ότι θα πρέπει να αποκτήσετε για το πνεύμα και την καρδιά φιλανθρωπικές 

ικανοποιήσεις που είναι εφικτές. 

28 Η δοκιμασία που περιέχει η ζωή του ανθρώπου είναι τόσο σκληρή που είναι απαραίτητο να 

γλυκαίνεται με όλες εκείνες τις πνευματικές και φυσικές απολαύσεις που κάνουν το βάρος του σταυρού 

του πιο αξιαγάπητο και πιο εύκολο για τον άνθρωπο. 

29 Ευλογώ όλους εκείνους που βρίσκουν στη ζεστασιά του σπιτιού τους τις καλύτερες χαρές της 

ύπαρξής τους και που προσπαθούν να κάνουν τη γονική τους αγάπη για τα παιδιά, την αγάπη των παιδιών 

για τους γονείς τους και των αδελφών μεταξύ τους υπηρεσία προς τον Θεό. Γιατί αυτή η ενότητα, αυτή η 

αρμονία και αυτή η ειρήνη είναι σαν την αρμονία που υπάρχει μεταξύ του Παγκόσμιου Πατέρα και της 

πνευματικής Του οικογένειας. 

30 Σε αυτά τα σπίτια λάμπει το φως της ψυχής, κατοικεί η ειρήνη του βασιλείου μου, και όταν τα 

βάσανα προκύπτουν, είναι ευκολότερο να τα υπομείνει κανείς, και οι στιγμές της δοκιμασίας είναι 

λιγότερο πικρές. Ακόμα πιο αξιέπαινοι είναι εκείνοι που αναζητούν ικανοποίηση στο να την προσφέρουν 

στους άλλους και που χαίρονται με την υγιή χαρά των γειτόνων τους. Αυτοί είναι απόστολοι της χαράς 

και εκπληρώνουν μια μεγάλη αποστολή. 

31 Αλήθεια σας λέω, αν ξέρατε πώς να αναζητάτε στιγμές ικανοποίησης και χαράς και πώς να 

διατηρείτε ώρες εσωτερικής γαλήνης, θα τις είχατε όλες τις ημέρες της γήινης ύπαρξής σας. Αλλά γι' αυτό 

πρέπει πρώτα να εξυψώσετε την ψυχή σας, να κάνετε τα συναισθήματά σας και τον τρόπο που σκέφτεστε 

για τη ζωή πιο γενναιόδωρα. 

32 Αυτό το μήνυμα που σας στέλνω μέσω του Λόγου Μου είναι γεμάτο με φως που θα φωτίσει το 

μονοπάτι σας και θα δώσει στην ύπαρξή σας την ανοδική εξέλιξη που θα σας διδάξει να ζείτε ειρηνικά και 

να απολαμβάνετε με υγεία όλα όσα έχω ευλογήσει την ύπαρξή σας. Αυτή η ανθρωπότητα πρέπει ακόμη 

να παλέψει πολύ για να καταπολεμήσει τις σκιές του πόνου και να ξεπεράσει την τάση της για ψεύτικες 

απολαύσεις και απατηλές ικανοποιήσεις. Θα πρέπει να παλέψει ενάντια στον θρησκευτικό φανατισμό της 

που την εμποδίζει να αναγνωρίσει την αλήθεια- θα πρέπει να παλέψει ενάντια στον μοιρολατρισμό που 

την κάνει να πιστεύει ότι τα πάντα οδεύουν προς την τελική καταστροφή από την οποία κανείς δεν μπορεί 

να σωθεί, και θα πρέπει να παλέψει ενάντια στον υλισμό της που την κάνει να αναζητά μόνο πρόσκαιρες 

απολαύσεις - αισθησιακές απολαύσεις που βυθίζουν την ψυχή σε μια άβυσσο από ελαττώματα, πόνο, 

απελπισία και σκοτάδι. 

33 Σας δίνω το φως μου για να αφήσετε τις σκιές και, σε αυτόν τον πλανήτη που έχετε μετατρέψει σε 

κοιλάδα δακρύων, να ανακαλύψετε επιτέλους τις αληθινές χαρές της ψυχής και της καρδιάς, δίπλα στις 

οποίες όλες οι άλλες χαρές είναι μικρές και ασήμαντες. 
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34 Σας δίνω αυτή τη στιγμή τη νέα διδασκαλία που είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν 

προσευχήθηκαν όλοι εν αναμονή του ερχομού Μου, αλλά ο πόνος τους κράτησε ξύπνιους και τους 

προετοίμασε να Με δεχτούν. 

Ο κόσμος έχει την εμπειρία που του κληροδότησε ο "λαός του Ισραήλ" από τη Δεύτερη Εποχή, ώστε 

κανείς να μην μπορεί να δυσπιστεί στη θεία δικαιοσύνη. Δεν ξέρετε ότι τα χαρίσματα της προφητείας, της 

θείας επιστήμης και της πνευματικής δύναμης δόθηκαν στους πνευματικά φτωχούς που λαχταρούσαν τον 

ερχομό του Κυρίου για να λάβουν από Αυτόν το φως της ελπίδας και της γνώσης; 

Αν Με ρωτήσετε για το πού βρίσκονται αυτές οι ψυχές, θα σας πω ότι κατοικούν σε κόσμους ζωής, 

όπου όλα όσα σπουδαία υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη γη είναι σαν σκέτη σκόνη της γης στα μάτια 

τους. 

Αλλά αν Με ρωτήσετε τι συνέβη σε εκείνους που δεν δέχτηκαν τίποτα από το βασίλειό Μου, επειδή ο 

Λόγος Μου και οι υποσχέσεις Μου τους φάνηκαν φτωχές, σας λέω ότι ανήκουν σε εκείνους που 

ενσαρκώνονται και μετενσαρκώνονται μέχρι το τέλος του κόσμου, επειδή επιθυμούσαν το χρυσάφι, τον 

κόσμο, τη σάρκα και την εξουσία. Και γι' αυτό, δίκαια και για την πνευματική τους ανταμοιβή, τους 

δόθηκε ο κόσμος με τα ευτελή πλούτη του και την ψεύτικη εξουσία του. 

35 Ταλαιπωρήθηκαν από τη θεία δικαιοσύνη για ένα διάστημα, αλλά δεν εξορίστηκαν από το 

μονοπάτι της σωτηρίας που οδηγεί στη βασιλεία της αλήθειας. Γι' αυτό, τώρα που σας στέλνω άφθονο το 

φως του Πνεύματός Μου, θα τους αναζητήσω επιμελώς για να τους ρωτήσω αν ο χρόνος της δοκιμασίας 

που τους δόθηκε είναι τώρα αρκετός και να τους κάνω να καταλάβουν ότι τώρα είναι ο Τρίτος Χρόνος - ο 

ίδιος ο χρόνος στον οποίο ολοκληρώνονται οι χρόνοι για τους οποίους μίλησα όταν αναφέρθηκα στην 

κρίση του εβραϊκού λαού. 

36 Όλοι σας έχετε ραντεβού μαζί Μου και θα πρέπει να ενωθείτε για να Με ακούσετε, γιατί όλοι σας 

έχετε ανάγκη να Με ακούσετε. 

37 Τα πάντα θα τοποθετηθούν στη ζυγαριά της δικαιοσύνης μου, στην οποία θα ζυγιστούν όλα τα 

έργα που δεν έχουν ακόμη κριθεί. Η παρουσία μου και η δύναμή μου θα γίνουν αισθητές όπως ποτέ 

άλλοτε. Γιατί μετά το χάος, όλα θα επιστρέψουν στην πορεία τους. 

38 Προσέχετε και προσεύχεστε αδιάλειπτα, για να μην εκπλαγείτε, ω λαέ. Αλλά αληθινά σας λέω, αν 

παρακολουθείτε και προσεύχεστε για τον κόσμο, θα υπάρχει ένας αόρατος μανδύας που θα σας 

προστατεύει, επειδή θα είστε σε θέση να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας και να αισθάνεστε τον πόνο 

τους σαν δικό σας. 

39 Επαναλαμβάνω ότι θα κάνω την παρουσία Μου, τη δύναμή Μου και τη δικαιοσύνη Μου απτή. Αν 

επέτρεψα στον άνθρωπο, μέσα στη διαφθορά του, να βεβηλώσει όλα όσα είναι ιερά στη ζωή, θα θέσω ένα 

όριο στη διαφθορά του. Αν τον αφήσω να περιπλανηθεί στο μονοπάτι της ελεύθερης βούλησης, θα του 

αποδείξω ότι όλα έχουν ένα όριο. Αν του επέτρεψα να ικανοποιήσει υπερβολικά την προσπάθειά του για 

εξουσία και μεγαλείο στον κόσμο, θα τον σταματήσω στην πορεία του, ώστε να μπορέσει να κρίνει το 

έργο του μέσω της συνείδησής του, ώστε να απαντήσει στις ερωτήσεις Μου. 

40 Άφησα τον πόνο, την καταστροφή και τον θάνατο να γίνουν αισθητά στη ζωή σας, ώστε οι καρποί 

τους, τόσο πικροί, να σας κάνουν να καταλάβετε το είδος του δέντρου που καλλιεργήσατε. Αλλά θα 

φροντίσω επίσης να διαλυθεί ο πόνος και η ψυχή να ανακάμψει και να συνέλθει, γιατί από αυτήν θα 

αναδυθεί ο ύμνος της αγάπης. Έχει ειπωθεί και έχει επίσης καταγραφεί ότι θα έρθει αυτή η ημέρα που οι 

άνθρωποι θα έχουν ντύσει τις ψυχές τους με το λευκό ένδυμα της ανύψωσης. 

41 Όλοι τότε θα σωθούν, όλοι θα συγχωρεθούν, όλοι θα παρηγορηθούν. Πού είναι λοιπόν ο θάνατος, 

πού είναι η αιώνια καταδίκη και η φωτιά χωρίς τέλος; 

42 Δεν δημιούργησα ούτε θάνατο ούτε κόλαση. Γιατί όταν το πνεύμα μου σχημάτισε την έννοια της 

δημιουργίας, ένιωσα μόνο αγάπη, και από τη μήτρα μου ξεπήδησε μόνο ζωή. Αν υπήρχαν ο θάνατος και η 

κόλαση, θα έπρεπε να είναι ανθρώπινα έργα, διότι είναι παροδικά, και ήδη γνωρίζετε ότι τίποτα από τα 

ανθρώπινα δεν είναι αιώνιο. 

43 Εδώ είναι ο Δάσκαλός σας, ο εκλεκτός λαός, που σας δείχνει εκ νέου τον δρόμο. Σας κάνω 

γενναίους στρατιώτες που ξέρουν πώς να πολεμήσουν και να υπερασπιστούν τον σκοπό μου. 

44 Ενωμένοι με την αγάπη μου, θα ξεκινήσετε να περπατήσετε στο πρόσωπο της γης και να δώσετε 

ζωή στους "νεκρούς", δείχνοντας αυτό το μονοπάτι με το φως του Αγίου Πνεύματός μου σε όσους έχουν 
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παραστρατήσει - σε όσους έχουν γίνει καταστροφείς της ανθρωπότητας. Θα φέρετε παντού αυτό το ψωμί 

της αιώνιας ζωής, αυτό το "γάλα και μέλι" με το οποίο τρέφεστε. 

45 Είστε ο εκλεκτός Μου λαός, τον οποίο δεν διακρίνω με βάση το χρώμα ή τη φυλή. Σας κάλεσα 

όλους να γνωρίσετε τον αληθινό σας Θεό, ώστε να μη σας μολύνει η σύγχυση του κόσμου. Είστε οι 

εκλεκτοί Μου στους οποίους έχω αφήσει κληρονομιά, στους οποίους έχω τοποθετήσει τα δώρα Μου και 

στους οποίους έχω αφήσει ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας, ώστε να σας αναγνωρίσει η ανθρωπότητα. 

46 Καθάρισα και προετοίμασα τα πνευματικά σας μάτια, ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε στο 

υπερπέραν, να δείτε την Παρουσία μου και να την μαρτυρήσετε στα πλήθη. Σας εμπιστεύτηκα τη σοφία 

μου, το βιβλίο γραμμένο με χρυσά γράμματα, ώστε να μην ξεστρατίσετε ποτέ από το μονοπάτι και να 

καθοδηγήσετε την ανθρωπότητα μέσα από αυτό. 

47 Σας μεταμόρφωσα σε προφήτες μου, ώστε να μαρτυρήσετε αυτά που σας δείχνει ο Πατέρας στο 

μέλλον, ώστε να προετοιμάσετε και τις επερχόμενες γενεές. 

48 Σε αυτή την Τρίτη Ώρα, ο Κύριος σας κάλεσε και σας προσκάλεσε στο τραπέζι Του. Κάποιοι 

έχουν έρθει με το υλικό σώμα και άλλοι ως πνευματικά όντα, αλλά όλοι έχετε απολαύσει το νέκταρ της 

ζωής. 

49 Ακούτε τον λόγο Μου και λέτε: "Ο Κύριος έρχεται από τα ύψη του ουρανού". Σε αυτό σας 

απαντώ: Αν με τον όρο "ύψη του ουρανού" εννοείτε το αγνό, το τέλειο, το αιώνιο και το σοφό, έχετε 

δίκιο. Αν όμως με τον όρο "ύψη του ουρανού" εννοείτε το υλικό μέρος που βρίσκεται πάνω από εσάς στο 

άπειρο, κάνετε λάθος. Γιατί είμαι σε όλα και παντού, είμαι πανταχού παρών, και το Πνεύμα μου γεμίζει 

και περικλείει τα πάντα. 

50 Όταν λέτε ότι "κατεβαίνω", λέτε το σωστό, γιατί κατεβαίνω από το τέλειο στο ατελές όταν σας 

κάνω γνωστό τον εαυτό Μου. Γιατί εξανθρωπίζω και ακόμη και υλοποιώ τον εαυτό Μου για να γίνω 

αισθητός σε εσάς που είστε άνθρωποι. 

51 Αυτός ο λαός εδώ που ακούει τώρα τον λόγο μου θα καταλάβει σύντομα το νόημα αυτών που σας 

διδάσκω τώρα και θα είναι έτοιμος να μεταφέρει το μήνυμά μου στους άλλους. 

52 Αυτή τη στιγμή δέχομαι αυτά τα πλήθη εδώ εκ μέρους της ανθρωπότητας, και όταν αναφέρομαι 

στην ανθρωπότητα, δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους του παρόντος, αλλά για όλες τις γενιές που έχουν 

κατοικήσει τη γη κατά τη διάρκεια έξι πνευματικών περιόδων. Τα μηνύματα που σας έφερα σε αυτούς 

τους έξι χρόνους είναι ακριβώς αυτό που συμβόλισα με το όνομα "σφραγίδες", μία από τις οποίες, όπως 

ήδη γνωρίζετε, δεν έχει ακόμη απελευθερωθεί, ώστε να σας αποκαλύψει το νόημα ή τη σημασία όλων των 

άλλων - αυτή την υψηλή σημασία της ζωής της ψυχής, της ανάπτυξης και της τελείωσης. 

53 Ως πηγή σοφίας, ως ανεξάντλητη πηγή γνώσης, θα κληροδοτήσω στην ανθρωπότητα την 

κληρονομιά αυτού του Λόγου, στον οποίο θα βρει την υπέρτατη απόλαυση του Θείου, του Πνευματικού 

και του Αιώνιου. 

54 Ήδη ο σπόρος έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στη γη. Όταν όμως ο σπόρος βλαστήσει, θα στείλω το 

νερό που θα κάνει τα χωράφια του πνεύματος γόνιμα. Τότε θα δείτε την πνευματοποίηση να ανθίζει στις 

καρδιές της ανθρωπότητας. 

55 Σήμερα ο αριθμός των νεοεισερχομένων είναι μικρός και ακόμη μικρότερος είναι ο αριθμός των 

μαθητών. Αλλά θα πολλαπλασιαστούν και θα εξαπλωθούν σε όλους τους τόπους και τα εδάφη της γης, 

μαρτυρώντας ότι έχει έρθει μια εποχή για τον άνθρωπο, η οποία ονομάζεται "Έκτη Σφραγίδα", επειδή 

είναι το έκτο πνευματικό στάδιο του ανθρώπου στη γη, και η οποία ονομάζεται επίσης "Τρίτη Ώρα", 

επειδή είναι η τρίτη επικοινωνία του Πνεύματός Μου με το Πνεύμα του ανθρώπου - μια εποχή που ο 

Ηλίας σας έφερε κοντά από τους διαφορετικούς δρόμους. 

Σας έστειλα εκ νέου σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσετε να τελειοποιηθείτε στην εκπλήρωση της 

δύσκολης αποστολής σας. Η διδασκαλία μου σας προετοιμάζει ώστε να μπορέσετε να πνευματοποιήσετε 

τον εαυτό σας. 

56 Σας μιλάω επίσης ως φίλος, για να μην αισθάνεστε πλέον μόνοι στις δοκιμασίες αυτού του 

κόσμου, για να έχετε πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό σας μέσα στην καρδιά σας, ο οποίος σας κάνει 

γνωστό τον εαυτό Του και σας μιλάει μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

Αν δεν Με έχετε νιώσει, είναι επειδή δεν έχετε προετοιμαστεί. Αλλά αν προετοιμάσετε τις καρδιές σας 

και αν υψώσετε τις ψυχές σας σε Μένα, θα Με νιώσετε και θα Με δείτε με τα μάτια του πνεύματός σας. 
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57 Σας μίλησα αυτή τη στιγμή για να σας υπενθυμίσω τον Νόμο και για να τον εκπληρώσετε. 

Επέτρεψα στον πνευματικό κόσμο να ζει μαζί σας, ώστε να σας συμβουλεύει, να σας βοηθά και να σας 

προστατεύει. Αυτά τα πνεύματα αγωνίζονται και εργάζονται με την αγάπη του Πατέρα στο πνεύμα τους. 

58 Ο Λόγος που σας φέρνω είναι απλός και ξεκάθαρος, ώστε όλοι σας να Με καταλάβετε, ώστε όλοι 

σας να φωτιστείτε από το φως του Αγίου Μου Πνεύματος. Θέλω, όταν δεν Με ακούτε πια μέσω αυτών 

των οργάνων κατανόησης, να είστε προετοιμασμένοι ως μαθητές Μου να βγείτε μπροστά και να 

μαρτυρήσετε την Παρουσία Μου με τα λόγια και τα καλά σας παραδείγματα. 

59 Οι άνθρωποι θα έρθουν σε σας για να σας ρωτήσουν ποια είναι η διδασκαλία, ποιο είναι το 

πνευματικό γεύμα που σας εμπιστεύτηκε ο Δάσκαλός σας για την ανθρωπότητα. Αλλά θα τους δείξετε το 

νόημα και την αγάπη που περιέχεται στον λόγο μου. 

60 Η αλήθεια θα νικήσει πάντοτε. Σας δίνω λόγια αλήθειας, ώστε με αυτά να στεγνώσετε τα δάκρυα 

των συνανθρώπων σας. 

Σε αυτή την εποχή που έχετε την ελευθερία της ομολογίας της πίστης, μην αφήνετε τον εαυτό σας να 

υποδουλωθεί από το ψέμα. Αυτή τη στιγμή σας διδάσκω εκ νέου μέσω της αγάπης Μου, και στο χέρι Μου 

δεν θα ανακαλύψετε ένα μαστίγιο που θα σας αναγκάσει να πιστέψετε σε Μένα. Διότι αν ήταν έτσι, δεν 

θα ήμουν πλέον ο Πατέρας σας και ο Θεός σας. 

61 Αναζητήστε τη θεϊκή μου δόξα, διδάξτε τον εαυτό σας να συγχωρεί. Σας εμπιστεύτηκα δώρα, 

ώστε να τα αξιοποιήσετε σωστά και να γίνετε καλοί μαθητές μου που θα καθοδηγούν την ανθρωπότητα. 

Ο Ηλίας και ο Πνευματικός μου Κόσμος είναι μαζί σας, ώστε ο σταυρός σας να μην είναι πολύ βαρύς για 

εσάς. 

62 Ευλογημένοι είναι οι άνθρωποι καλής πίστης που ανοίγουν τις καρδιές τους σε αυτό το μήνυμα, 

και ευλογημένοι είναι οι άνθρωποι καλής θέλησης που ακολουθούν τις διδασκαλίες μου, γιατί θα είναι 

παιδιά του φωτός και της ειρήνης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 304  
1 Μακάριοι είναι εκείνοι που έρχονται σε Μένα, επειδή έχουν βρει τον δρόμο. Μακάριοι είναι 

εκείνοι που αναζητούν καθοδήγηση μέσω του Λόγου Μου. Εγώ είμαι το μονοπάτι και εσείς είστε αυτοί 

που θα το περπατήσετε και θα φτάσετε στην κορυφή του βουνού σε αυτό το μονοπάτι. Από αυτό το ύψος 

θα παραβλέπετε όλα όσα έχει διανύσει η ψυχή σας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της. 

2 Κάθε εμπόδιο ή ογκόλιθος που συναντάτε θα είναι μια δοκιμασία που, αν την περάσετε, θα σας 

δώσει αξία. 

3 Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κατανοήσει τα μυστικά της φύσης, ότι έχει διεισδύσει στο 

υπερπέραν, στο μυστήριο αυτού που δεν φαίνεται ούτε ακούγεται - ότι έχει διεισδύσει στο θεϊκό αρκάνιο 

και γνωρίζει τις συμβουλές του; Ποιος κατάφερε να γνωρίσει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

σε θέση να φέρει τις πράξεις του σε αρμονία με την πνευματική και την υλική του φύση; 

4 Εξακολουθείτε να είστε αδύναμα πλάσματα που περιπλανιέστε άσκοπα. Διότι αν και η γνώση που 

έχετε σας έχει προετοιμάσει για να υπηρετήσετε την ανθρωπότητα, δεν έχετε αναπτύξει τα πνευματικά 

σας χαρίσματα, και ακόμη δεν έχετε πνευματοποιηθεί ώστε να ζείτε σε αρμονία μαζί Μου και με τον 

εαυτό σας. Αν δεν μπορείτε να γνωρίσετε τον εαυτό σας, δεν θα είστε σε θέση να γνωρίσετε τους άλλους, 

ούτε να τους καθοδηγήσετε με τέλειο τρόπο. Πώς θα γίνετε ηγέτες των ανθρώπων, αν δεν έχετε πρώτα 

μάθει να κατευθύνετε τα βήματά σας στο μονοπάτι της αλήθειας; 

5 Όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, λαέ του Ισραήλ, δεν είναι επειδή ο Κύριος περιφρονεί το 

έργο σας μέσα στο Έργο Μου. Γίνεται για να συνειδητοποιήσετε ότι τα βήματά σας προς την 

πνευματοποίηση δεν έχουν όρια - ότι με κάθε βήμα προς τα εμπρός θα κερδίζετε περισσότερο φως για να 

κατανοήσετε το μεγαλείο του Έργου Μου. 

6 Έχω προικίσει τον άνθρωπο με νοημοσύνη που του επιτρέπει να ερευνά τη σύνθεση της φύσης και 

τις εκδηλώσεις της, και του έχω επιτρέψει να συλλογίζεται ένα μέρος του σύμπαντος και να αισθάνεται τις 

εκδηλώσεις της Πνευματικής Ζωής. Γιατί η Διδασκαλία Μου δεν σταματά τις ψυχές, ούτε εμποδίζει την 

ανάπτυξη του ανθρώπου - αντίθετα, τον απελευθερώνει και τον φωτίζει, ώστε να ερευνά, να 

προβληματίζεται, να διερευνά και να αγωνίζεται. Αλλά αυτό που ο άνθρωπος θεωρεί ως το υψηλότερο 

σημείο της διανοητικής του έρευνας δεν είναι σχεδόν η αρχή! 

7 Όλα έχουν προετοιμαστεί για την εξέλιξη της ψυχής. Προετοιμαστείτε ώστε να καθοδηγήσετε την 

ανθρωπότητα του αύριο να συνδεθεί μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

Στην εποχή μας, ο κόσμος έχει μπερδευτεί από τις διαφορετικές κοσμοθεωρίες του, και είναι το φως 

του Αγίου Πνεύματός μου που μπορεί να τους φωτίσει, ώστε, λαμβάνοντας την έμπνευσή μου, να 

μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τα αγνά ιδανικά που μπορούν να τους πνευματοποιήσουν για να ζήσουν 

ειρηνικά. 

8 Η πνευματική μου διδασκαλία ενώνει τους ανθρώπους σε μια πραγματική κατανόηση και 

κατανόηση των πνευματικών αξιών. Είμαι το κέντρο της ενοποίησης, η πηγή έμπνευσης για την 

πνευματική τους εξέλιξη. 

9 Πρέπει να έρχεστε σε Μένα με τα βάσανα, τις χαρές και τα προβλήματά σας. Σας δίνω, αντί για 

τον πόνο σας, τη χαρά να αισθάνεστε ευγενείς και άξιοι για Μένα - την ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε τις 

παραβάσεις σας. 

10 Κάθε ανθρώπινο ον θα εξαγνίζεται από το φως του Αγίου Πνεύματός μου, το οποίο θα τον εμπνέει 

να αγαπά τους συνανθρώπους του. Με αυτόν τον τρόπο, η ειρήνη θα εδραιωθεί στον κόσμο, και όλοι θα 

ενωθούν σε μια δύναμη, δράση και πνεύμα, και αυτό που καμιά θρησκεία δεν έχει επιτύχει θα φτάσει 

στην έμπνευση του Θεού που δέχονται οι άνθρωποι. Επομένως, σε αυτή την Τρίτη Εποχή δίνω σε όλους 

ίσες ευκαιρίες να Με φτάσουν. Η Πνευματική μου Διδασκαλία δεν δίνει καμία αιτία για διαφορά. 

11 Αν προς το παρόν τα αυτιά σας δεν Με ακούνε, ω ανθρωπότητα, και τα μάτια σας είναι 

καλυμμένα με έναν σκοτεινό επίδεσμο, ωστόσο θα έρθει η ημέρα που θα δείτε το φως του Αγίου 

Πνεύματος και θα ακούσετε το Λόγο Μου σαν θεϊκή μουσική. 

12 Ισραήλ, αναγνώρισε ότι όλοι οι συνάνθρωποί σου είναι άξιοι των δώρων της χάρης που έχεις 

λάβει. Απλώστε το χέρι σας σε αυτόν που βλέπετε να ενοχλείται, γιατί ξέρετε ότι όλοι πρέπει να φτάσετε 

στον ίδιο στόχο. 



U 304 

170 

Σας έδωσα τη δυνατότητα να ακούσετε το Λόγο Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Αλλά πολλοί 

από τους συνανθρώπους σας θα αρνηθούν την αλήθεια αυτής της εκδήλωσης και θα αρνηθούν επίσης ότι 

έχω ανοίξει για άλλη μια φορά το δρόμο για εσάς αυτή την εποχή, ότι ξεχύνω τη χάρη Μου ανάμεσά σας 

και ότι η Παγκόσμια Ακτίνα Μου στηρίζεται στον φορέα της φωνής που προετοιμάζεται από το Θείο 

Έλεός Μου. Δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς η Θεότητά Μου μπορεί να εκδηλωθεί μέσω ενός 

ατελούς πλάσματος, μέσω της διάνοιας του οποίου σας κάνω γνωστό τον εαυτό Μου. Αντίθετα, θα 

συνεχίσουν να με αναζητούν στις αρχαίες τελετές και τελετουργίες των θρησκευτικών τους κοινοτήτων, 

με τις μορφές που έχουν νόημα. 

Είναι δύσκολο για τον Θεό, ο οποίος είναι παντοδύναμος, να γίνει γνωστός μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας; Θέλετε να αισθάνεστε πίστη σε Μένα μόνο μέσα από εικόνες και τελετουργικές πράξεις 

λατρείας; 

13 Αν πιστεύετε σε Μένα ως Παντοδύναμο, ως Δημιουργό, ως Παγκόσμια Αρχή που επηρεάζει τα 

πάντα - αν πιστεύετε ότι βρίσκομαι σε όλη τη δημιουργία Μου, τότε δεν μπορείτε να αμφιβάλλετε ότι έχω 

προετοιμάσει τα μυαλά των εκλεκτών Μου για να με καταστήσω γνωστό μέσω της δράσης τους. 

14 Εκδηλώνω τον εαυτό Μου στον αέρα που αναπνέετε, στην απεραντοσύνη του χώρου στον οποίο 

υπάρχουν οι κόσμοι - στον ήλιο που στέλνει τις ακτίνες του στον πλανήτη σας - σε ό,τι είναι ορατό και σε 

ό,τι είναι αόρατο για εσάς. 

15 Εκλεκτοί άνθρωποι, μην πλησιάζετε με καταδίκη ή κριτική προς τους άλλους. Απλώστε το χέρι 

σας και πιάστε το χέρι των συνανθρώπων σας που Με αναζητούν με διαφορετικούς τρόπους. Μιλήστε 

τους για να λάβουν τη γνώση που έχετε. Αλλά ακούστε πρόθυμα τους προβληματισμούς τους, ώστε να 

λάβετε κι εσείς κάποια καθοδήγηση. Γιατί κανείς δεν είναι αρκετός για τον εαυτό του, όλοι χρειάζεστε τη 

σοφία Μου και τη σοφία του πλησίον σας. 

16 Ως πνευματιστές, θα πρέπει να συνάψετε μια σχέση αγάπης με τους γείτονές σας, ανεξάρτητα από 

τη θρησκευτική κοινότητα στην οποία ανήκουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μαρτυρήσετε ότι έχετε 

προετοιμαστεί από Μένα. Τότε οι ευγενείς πράξεις σας θα φτάσουν σε όλες τις καρδιές και θα σας 

καταλάβουν όλοι όσοι τις σκέφτονται χωρίς εγωισμό. 

17 Λαέ μου, ο πνευματισμός δεν έχει ουσιαστικές μορφές, δεν χρειάζεται αυτές τις εκδηλώσεις, αυτές 

τις τελετές. Όσο ακατανόητα, μυστηριώδη πράγματα εκφράζονται στις πράξεις σας, δεν μπορείτε να είστε 

αληθινοί πνευματικοί. Ο εξωτερικός σχεδιασμός, η έκφραση, η μορφή, τα αντικείμενα που χρειαζόσασταν 

για να εντυπωσιάσετε έχουν αφαιρεθεί. Διότι ο Λόγος μου διαθέτει επαρκή δύναμη για να Με 

αναγνωρίσετε και να φτάσετε στην τελειότητα. 

18 Μετά το έτος 1950, ο αληθινός πνευματιστής θα έχει κατανοήσει τις οδηγίες που σας έδωσα και 

θα τις εφαρμόζει με μοναδικό στόχο να μεταδώσει το έλεός Μου εκεί όπου χρειάζεται. 

19 Αύριο οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα αυτή τη λέξη, την οποία έχουν 

ακούσει πολύ λίγοι, και θα γίνει ευρέως κατανοητή. 

20 Δεν έχει σημασία ότι όταν τελειώσει το έτος 1950, ο λόγος μου δεν θα έχει γίνει κατανοητός από 

όλους. Οι λίγοι σπόροι που θα παραμείνουν θα είναι αρκετοί για να ωριμάσει ο καρπός στο μέλλον. 

21 Αγαπητοί μαθητές, είστε σαν αστέρι, είστε σαν φάρος στην απεραντοσύνη της θάλασσας. 

Προσπαθήστε να διατηρήσετε το ένδυμά σας, να καθαρίσετε την καρδιά σας και να τη μετατρέψετε σε 

ιερό όπου ο πυρσός του έκτου καντηλιού φωτίζει κάθε ψυχή μέρα και νύχτα. 

22 Να είστε σαν εμένα - ταπεινοί και ευγενικοί στην καρδιά. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να 

συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. Να είστε σαν ένα ποτάμι με κρυστάλλινο νερό. Κρατήστε στα χέρια σας 

ένα μόνο φρούτο. Παρουσιάστε τη διδασκαλία ενός βιβλίου ως τη σωσίβια λέμβο για την ανθρωπότητα. 

23 Ελάτε σε Μένα, σας περιμένω. Όποιος ζητάει, θα του δοθεί, όποιος ζητάει, θα βρει, και όποιος 

χτυπάει αυτή την πόρτα, η πόρτα θα του ανοιχτεί. Θα σας δουλέψω σαν ογκόλιθους με τη σμίλη του 

Λόγου Μου και θα σας λούσω στο φως του Αγίου Πνεύματος. 

24 Ω αγαπημένοι μαθητές! Απομακρυνθείτε από τους πειρασμούς του κόσμου, γιατί σας ετοίμασα 

για να γίνετε αύριο σαν τον Δάσκαλό σας. 

25 Την τελευταία ημέρα της εκδήλωσής Μου ανάμεσά σας μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, ακόμη και 

οι "πέτρες" θα κλάψουν. Αλλά θα τους κάνω όλους να νιώσουν το φιλί της ειρήνης Μου, θα τους πιέσω 

όλους στο στήθος Μου. Και μετά, όταν σας δω έτοιμους, θα σας πω από το "σύννεφο": Εδώ είναι η 

έρημος, διασχίστε την και φέρτε στον κόσμο αυτό που σας έδωσα. 
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26 Ω μαθητές! Σας μιλάω για το αύριο και σας ενθαρρύνω, ώστε να μην κλαίτε από πόνο τη στιγμή 

της αναχώρησής Μου. Γιατί δεν θέλω να είστε λυπημένοι μετά - θέλω να σας δω να διδάσκετε, να 

ξεχειλίζετε τα κρυστάλλινα νερά της πηγής και να φέρνετε άφθονους καρπούς στην ανθρωπότητα. 

27 Δώστε μαρτυρία όπως οι προφήτες Μου, διακηρύξτε ότι είμαι μέσα σας ως Άγιο Πνεύμα. 

Δεν θα Με ακούτε πλέον μέσω των φορέων φωνής, αλλά πνευματικά θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τη 

διδασκαλία Μου αιώνια. Όταν πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, θα είστε γεμάτοι ευδαιμονία, γιατί θα Με 

νιώθετε, θα λαμβάνετε έμπνευση και σε όλες τις δοκιμασίες σας θα βιώνετε ότι είμαι μαζί σας. Θα ακούτε 

τη φωνή Μου από πνεύμα σε πνεύμα να σας ενθαρρύνει να προχωρήσετε στον αγώνα σας και θα νιώθετε 

ενισχυμένοι, γιατί θα είμαι με όλα τα παιδιά Μου. 

28 Σήμερα αποκαλύπτομαι ανάμεσά σας ως Πατέρας, ως Υιός και ως Άγιο Πνεύμα και είμαι μαζί 

σας στην ουσία, στην παρουσία και στη δύναμη. 

29 Ελάτε, εσείς τα πλήθη που αποτελείτε μέρος του λαού Μου, του Ισραήλ. Ελάτε σε Μένα, εσείς οι 

γυναίκες που είστε μητέρες στη γη όπως η Μαρία. Ελάτε κοντά Μου, παρθένοι, νέοι, παιδιά και ενήλικες, 

γιατί σας δέχομαι και σας δίνω το φιλί της ειρήνης Μου. 

30 Αφήστε την ψυχή σας να έρθει σε Μένα, γιατί Εγώ είμαι Εκείνος που μπορεί να της δώσει αυτό 

που χρειάζεται. Είμαι ο Δωρητής που χύνει τη χάρη Του στις ενσαρκωμένες και στις μη ενσαρκωμένες 

ψυχές. 

31 Εκλεκτοί άνθρωποι του Ισραήλ, δεν είστε πλέον μικρά παιδιά, επειδή έχετε αναπτυχθεί όλο και 

περισσότερο σε αυτό το πνευματικό μονοπάτι και έχετε αποκτήσει πολλές γνώσεις κατά τη διάρκεια των 

διαφόρων μετενσαρκώσεών σας. Τώρα σε αυτή την Τρίτη Εποχή είστε οι μαθητές του Θείου Δασκάλου, 

μαθαίνοντας τα μαθήματα που σας έδωσα μέρα με τη μέρα, ώστε να γίνετε σπουδαίοι στο πνεύμα, 

γνώστες αυτού που είναι άγνωστο στην ανθρωπότητα. 

Ο "Ισραήλ" θα γίνει μεγάλος στους καιρούς που έρχονται μέσω της γνώσης του, μέσω της 

συνειδητοποίησης του Έργου μου, μέσω της ένωσής του, μέσω του αγώνα του, μέσω της υπακοής του, 

μέσω της αγάπης του για τη Θεότητά μου και για τους συνανθρώπους του. Διότι αν ο λαός μου δεν έχει 

αυτή την πνευματικότητα, ο κόσμος θα θεωρήσει το Έργο μου μόνο ως μια ακόμη διδασκαλία στη γη. 

32 Όλα αυτά θα συμβούν αν ο λαός μου δεν προετοιμαστεί, αν δεν Με καταλάβει, αν δεν 

πνευματοποιηθεί. Γι' αυτό σας λέω: Τώρα είναι η ώρα να ανανεωθείτε και να ανυψωθείτε πνευματικά 

μέσω της πρακτικής της διδασκαλίας Μου. 

33 Αλλά δεν ήρθα μάταια σε αυτή την Τρίτη Εποχή για να γίνω γνωστός με το φως του Αγίου Μου 

Πνεύματος. Διότι είστε οι πρώτοι τους οποίους καθάρισα και απελευθέρωσα από τους λεκέδες, τους 

οποίους έκανα δυνατούς και τους δίδαξα, ώστε να προετοιμαστείτε για την εκπλήρωση της δύσκολης 

αποστολής σας και να αναδειχθείτε ως απόστολοι, ως μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές της 

ανθρωπότητας, ώστε να γίνετε για την ανθρωπότητα σαν τα αστέρια στο στερέωμα, και με αυτόν τον 

τρόπο οι συνάνθρωποί σας να γνωρίσουν την εκπλήρωση των προφητειών που δόθηκαν από Εμένα και 

μέσω των αγγελιοφόρων των περασμένων εποχών. 

"Ισραήλ", θα γίνεις έγκυρος ανάμεσα στους λαούς, ανάμεσα στα έθνη, ώστε να τρέφονται κι αυτοί από 

το ψωμί της αιώνιας ζωής. 

34 Σας κάνω ένα ανοιχτό βιβλίο που περιέχει προφητείες, τις διδασκαλίες μου, τη θεία αποκάλυψη 

και τη μαρτυρία της Παρουσίας μου. Αυτό το βιβλίο θα ανοίξει σε όσους αναζητούν αυτή τη γνώση. Θα 

απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις με το φως και την αλήθεια. Δεν θα είστε υποκριτές, θα υπερασπιστείτε 

το έργο μου και δεν θα επιτρέψετε στον κόσμο να το βεβηλώσει. 

35 Αυτή η οδηγία δεν είναι μόνο για εσάς. Γιατί μόλις ετοιμαστείτε σύμφωνα με το παράδειγμα του 

Δασκάλου σας, θα ξεκινήσετε να με μαρτυρήσετε με τα λόγια και τα έργα σας. Θα σας φέρω τους 

φιλοσόφους, τους επιστήμονες, που θεωρούσαν τους εαυτούς τους σπουδαίους στις γνώσεις τους. Αλλά 

δεν πρέπει να τους φοβάστε εξαιτίας της επιστήμης τους, γιατί είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με τη σοφία 

Μου. 

36 Όσο το μυαλό των ανθρώπων δεν είναι ελεύθερο από κάθε σκοτάδι που κρύβει, δεν θα είναι σε 

θέση να Με καταλάβουν, ούτε θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους αγγελιοφόρους Μου, τους 

αποστόλους Μου, ούτε εκείνους που θα εμφανιστούν ως Δάσκαλοι στο μέλλον. 

37 Σκεφτείτε, λαέ του Ισραήλ, και απελευθερωθείτε από κάθε φανατισμό, από κάθε ματαιοδοξία του 

υλισμού, ώστε να μπορέσετε να εκτελέσετε την αποστολή σας με τέλειο τρόπο. 
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38 Αν ο λαός μου δεν ξεκινήσει και δεν αγωνιστεί, όπως είναι το θέλημά μου, οι δοκιμασίες του θα 

είναι πολύ μεγάλες για να τον κάνουν να δει το σφάλμα του, και θα είναι τόσο δυνατός όσο η δύναμή του, 

ώστε να μάθει να βλέπει και να καταλαβαίνει ποιο είναι το καθήκον του. 

39 Στο σώμα του καθενός από εσάς έχω τοποθετήσει ένα άτομο φωτός που είναι μέρος του 

Πνεύματός Μου, και όλα αυτά τα σωματίδια, όταν έρθει η ώρα, πρέπει να επιστρέψουν στη μήτρα Μου. 

Οι ψυχές που έχουν ενσαρκωθεί στην υπόλοιπη ανθρωπότητα είναι σαν τις δικές σας, και ανάμεσά 

τους υπάρχουν όντα που επίσης Με αναζητούν. Ξέρουν κι αυτοί πώς να σηκωθούν κοντά Μου για να Με 

αμφισβητήσουν. 

Άλλοι απευθύνονται σε Μένα για να Με ρωτήσουν τον λόγο για το κλονισμό που υφίσταται η 

ανθρωπότητα και Μου λένε: "Πατέρα, γιατί δεν μας ακούς; Γιατί δεν αισθανόμαστε τη δύναμή Σου να 

μην αποτύχουμε; Δεν είμαστε παιδιά Σου;" 

Έτσι, οι ψυχές φωνάζουν σε Μένα, αλλά δεν γνωρίζουν ότι επί του παρόντος εξαγνίζονται - δεν 

γνωρίζουν ότι ζουν στον Τρίτο Χρόνο - δεν γνωρίζουν ότι βρίσκονται στον καιρό της ανάστασης για τους 

ενσαρκωμένους και μη ενσαρκωμένους. 

Οι άνθρωποι έχουν καυχηθεί για ό,τι ανήκει σε αυτόν τον κόσμο, είναι γεμάτοι αλαζονεία και δεν 

έχουν επιτρέψει στις ψυχές τους να ανυψωθούν προς Εμένα. 

40 Αυτή τη στιγμή είναι θέλημά Μου να έρθουν όλοι σε Μένα, να Με αναζητήσουν στο πνευματικό 

όπου θα βρουν τον Πατέρα τους. 

41 Αυτή την εποχή, Ισραήλ, θα κερδίσεις αξία και με το παράδειγμά σου θα διδάξεις στους 

ανθρώπους να ζουν σε κοινωνία μαζί Μου. 

42 Μιλάω μόνο για τα λάθη σας, επειδή τίποτα δεν είναι κρυφό από Μένα και είναι απαραίτητο να 

ανανεωθείτε, ώστε να γίνετε καθαρά σκεύη μπροστά Μου. Σας έδωσα τον Λόγο Μου και μέσα σ' αυτόν 

βρίσκεται η δύναμή Μου, ώστε να μπορείτε να νικήσετε όλους τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Σας 

φώτισα για να καταλάβετε αυτό που αφορά την ψυχή σας και αυτό που ανήκει στην ανθρώπινη ζωή σας. 

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ζήσετε σύμφωνα με τις θεϊκές εντολές, επειδή είστε οι μαθητές μου, 

τους οποίους διδάσκω, έτσι ώστε η ψυχή σας να αναπτυχθεί όλο και πιο ψηλά και να μην καταρρεύσετε 

πλέον κάτω από το βάρος του υλισμού, κάτω από τις συνήθεις λατρευτικές πράξεις που έχετε καθιερώσει 

στο Έργο μου. Δεν πρέπει πλέον να επιτρέπετε στον εαυτό σας να συγκρατείται από περιττά πράγματα, 

διότι έχετε τη δύναμη και την απαραίτητη γνώση για να ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια. Πρέπει να 

προχωράτε αδιάκοπα. 

43 Στο βαθμό που θα πετύχετε την καθαρότητα, την αποϋλοποίηση, η λατρεία σας θα γίνει πιο 

πνευματική, οι πράξεις λατρείας σας μέσα στο Έργο Μου θα είναι λιγότερο περίπλοκες. Γιατί κάνατε και 

κάνετε σύμφωνα με τη θέλησή σας στο Έργο Μου και δεν τηρήσατε την πνευματοποίηση, δεν 

προετοιμάσατε την καρδιά σας να στείλετε την προσευχή σας και Μου προσφέρατε μόνο τις γραπτές 

προσευχές με λόγια, κάνοντας έτσι το ίδιο στους συνανθρώπους σας. Διότι οι τελετές σας, ο τρόπος 

λατρείας σας, οι παραδόσεις σας ήταν οι ίδιες με αυτές που παρουσιάζουν οι άνθρωποι στην 

ανθρωπότητα. Σε τι διαφέρατε τότε; Τι σας έκανε να διαφέρετε από τους άλλους; Τίποτα, Ισραήλ, γιατί 

υλοποίησες τον Λόγο μου και το ίδιο έκανες και με τον Πνευματικό μου Κόσμο. Οι πράξεις λατρείας σας 

έπεσαν σε έναν αισθησιασμό ίσο με αυτόν της ανθρωπότητας, τα σύμβολά σας ήταν τα ίδια, και δείξατε 

επίσης την ασυμφωνία και την αποκτήνωση μέσα στο Έργο μου. 

44 Πώς, λοιπόν, θα μπορούσε η ανθρωπότητα να πιστέψει σε εσάς; Πώς θα μπορούσαν να Με 

αναγνωρίσουν από τη συμπεριφορά σας όταν παρουσιάζετε την ίδια εικόνα με τους συνανθρώπους σας; 

Όταν ο Πατέρας είδε ότι η πορεία σας ήταν πολύ αργή και πολύ αισθησιακή, δεν είχε άλλη επιείκεια 

για σας, και έτσι διέταξε να ενωθείτε και να συγκεντρωθείτε για να εκπλαγείτε με τον λόγο Του που 

έφτανε στο τέλος του. Και χωρίς καμία περαιτέρω παραχώρηση σας διέταξε να απελευθερωθείτε από κάθε 

υλισμό, να εξαγνίσετε τις λατρευτικές σας πράξεις, επειδή ήταν περισσότερο αισθησιακές παρά 

πνευματικές. Αλλά το έργο μου είναι πνευματικό, το έργο μου έχει σκοπό να εξυψώσει την ψυχή, να σας 

ανανεώσει στην ανθρώπινη ζωή σας, ώστε η "σάρκα" και η ψυχή να ζήσουν μια υψηλή ζωή. Η Θέλησή 

Μου δεν επέτρεπε πλέον στους ανθρώπους μου να πέφτουν στην άβυσσο και να κάνουν εκεί το Έργο 

Μου. 

45 Επομένως, όταν έλαβε τις εντολές μου, υπήρξε σύγχυση στον Ισραήλ λόγω του υλισμού του. 

Άλλοι, ωστόσο, υπάκουαν σε αυτή την εντολή με σεβασμό και υπακοή, επειδή οι ψυχές τους 
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συνειδητοποίησαν ότι είχε έρθει η ώρα της νέας αφύπνισης του Ισραήλ, ότι ο Πατέρας το είχε αποσπάσει 

από τη ρουτίνα και τα παλιά του έθιμα, και τον ευχαρίστησαν. 

46 Όλες αυτές οι δοκιμασίες σας ταρακούνησαν, άνθρωποι, επειδή είχατε συνηθίσει στη ρουτίνα. 

Διότι είχατε εμποδίσει το μυαλό σας, την ψυχή σας, από την ανοδική ανάπτυξη με ψευδείς λατρευτικές 

ενέργειες. 

47 Ξέρετε τώρα, άνθρωποι, ότι αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας έδωσα για να εκπληρώσετε 

το καθήκον σας, δεν θα σας έχει ωφελήσει να Με ακούσετε. Διότι είναι θέλημά μου, όταν λάβετε τον 

λόγο μου, να τον εφαρμόζετε στην πράξη, διότι πλησιάζει για σας το τέλος της εκδήλωσής μου μέσω της 

ανθρώπινης διάνοιας - το έτος 1950, από το οποίο επίσης δεν θα ακούτε πλέον τον πνευματικό μου 

κόσμο. 

48 Δεν θέλω να αισθάνεστε πόνο στην ψυχή σας γι' αυτό το λόγο, γιατί σας έχω προετοιμάσει ώστε 

να είστε δυνατές ψυχές, ώστε αύριο να είστε σαν δέντρα που δίνουν σκιά στον περιπλανώμενο που 

κουράζεται και εξαντλείται από τον καυτό ήλιο. Ούτε θέλω να προκαλέσετε πόνο στο Πνεύμα Μου τη 

στιγμή της αναχώρησής Μου, όπως ο πόνος που Μου προκαλέσατε στη Δεύτερη Εποχή. Δεν θέλω να 

φορτώσετε στους ώμους μου για άλλη μια φορά τον σταυρό της αμαρτίας σας, της ανυπακοής σας, της 

αποτυχίας σας. Θέλω να δω στο Ισραήλ υπακοή, εκπλήρωση του καθήκοντος, ανανέωση, 

πνευματοποίηση, την ανύψωσή σας να επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

49 Ισραήλ, τώρα δεν είναι ώρα για ύπνο, πρέπει να αφυπνιστείς πλήρως, ώστε να αφοσιωθείς στο 

έργο της αφύπνισης της ανθρωπότητας. Γιατί παρόλο που το φως Μου φωτίζει κάθε νου, βλέπω τα παιδιά 

Μου ληθαργικά, βλέπω το νόμο Μου σε σκονισμένα βιβλία. Εσείς, όμως, οι εκλεκτοί, πρέπει να ηγηθείτε 

του λαού και να τον "φυλάξετε". 

50 Θα πρέπει να μιλάς για την πνευματική διδασκαλία στον κόσμο χωρίς φανατισμό. 

51 Εξασκηθείτε στο διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα, τον οποίο θα συνεχίσετε να τελειοποιείτε από 

μέρα σε μέρα. Γιατί είναι το θέλημά Μου να επικοινωνείτε εσείς και η ανθρωπότητα μαζί Μου. Μέσω 

αυτής της κοινωνίας θα λαμβάνετε τις εμπνεύσεις Μου, τις εντολές Μου, και θα λαμβάνω την ψυχή σας, 

θα ακούω την προσευχή σας και θα επιτρέπω στα πνευματικά σας χέρια να Με αγκαλιάζουν. 

52 Όταν μάθετε να επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα, τα χαρίσματά σας θα 

ξεδιπλωθούν, και στη λατρεία σας αυτά τα χαρίσματα θα ανθίσουν σε δόξα και πνευματικότητα. Τότε θα 

Με αναζητήσετε στο πνευματικό και η λατρεία σας θα είναι τέλεια. 

53 Αυτή η εκδήλωση μέσω της ανθρώπινης διάνοιας δεν θα είναι πλέον ανάμεσά σας. Δεν θέλω να 

αισθάνεστε ορφανοί μετά την αναχώρησή μου, ούτε θέλω να σας αιφνιδιάσει ο θάνατος, ούτε θέλω να 

υπάρχει αδυναμία ανάμεσά σας. Γιατί μετά το 1950 θα προετοιμαστείτε και θα Με αναζητάτε από πνεύμα 

σε πνεύμα, θα ζείτε σε αρμονία και στην ειρήνη Μου. Τότε θα αναπληρώσετε τον χαμένο χρόνο, και θα 

φτάσετε στον βαθμό πνευματοποίησης που θα σας επιτρέψει να πλησιάσετε τη Βασιλεία Μου, ενώ ζείτε 

ακόμα σε αυτόν τον πλανήτη, και θα αποδείξετε στον κόσμο ότι δεν χρειάζεστε τελετές και τελετουργίες 

ούτε υλικά σύμβολα για να Μου προσφέρετε τη λατρεία σας - ότι ο τρόπος λατρείας σας είναι 

ανυψωμένος και πνευματικός, και ότι η πίστη σας είναι ένας πυρσός που σκορπά το φως του στα 

μονοπάτια της ζωής, στις καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων. 

54 Ο χρόνος της εκδήλωσής μου ήταν αρκετός για να φτάσετε σε εκείνο το βαθμό πνευματοποίησης 

που θα σας οδηγήσει στην ανανέωση και την ανύψωση της ψυχής σας. 

55 Αυτή τη στιγμή σας βοηθάω να ανεβείτε στο βουνό. Σας οδηγώ από το χέρι προς αυτόν τον στόχο 

και σας έχω παραχωρήσει ότι ο πνευματικός μου κόσμος θα σας βοηθήσει επίσης, ότι θα αυξήσει την 

πίστη σας, ότι θα διασφαλίσει ότι τα βήματά σας είναι ασφαλή, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον καμία 

αμφιβολία για την εκπλήρωση της αποστολής σας, ότι τίποτα δεν θα σας κάνει να υποχωρήσετε από το 

μονοπάτι που περπατάτε τόσα χρόνια και αιώνες. Έχω παράσχει ό,τι είναι απαραίτητο για τη συντήρησή 

σας κατά τη διάσχιση της ερήμου, και γι' αυτό είστε τώρα πολύ κοντά Μου. 

56 Πλησιάζει ο καιρός που θα τερματίσω τη διακήρυξή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και τότε 

θα ξεκινήσετε να συνεχίσετε την περιπλάνησή σας. Γιατί εδώ στη γη δεν είναι ο προορισμός σας, ούτε 

υπάρχει ανάπαυση για σας. Θέλω να είστε επαρκώς προετοιμασμένοι για τη μάχη που σας περιμένει, τότε, 

μέσω των χαρισμάτων που σας έχω χαρίσει, θα γίνετε κύριοι, απόστολοί Μου και μάρτυρές Μου. Θέλω 

να είσαι σαν ένας μεγάλος πυρσός που φέρνει το φως μου στους διαφορετικούς λαούς που απαρτίζουν 

αυτή την ανθρωπότητα. 
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57 Είστε μαζί Μου και απολαμβάνετε την ειρήνη Μου, ακούστε τη διδασκαλία Μου για να 

προετοιμαστείτε. Αλλά μην ξεχνάτε τους συνανθρώπους σας, τον κόσμο που βρίσκεται στο χάος και πίνει 

ένα πολύ πικρό ποτήρι - μην ξεχνάτε τη σύγχυση που επικρατεί σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλω να σας δω 

ανάλγητους, γιατί ο θρήνος του κόσμου πρέπει να φτάσει και σε εσάς. 

58 Είστε οι πιο υπεύθυνοι απέναντί Μου, γιατί σε εσάς έχω δώσει τον Λόγο Μου μέσω της 

ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας. Θέλω οι τρόποι δράσης σας μέσα στο Έργο Μου να γίνουν πιο 

τέλειοι και πνευματικοί, γιατί η μέρα δεν είναι μακριά που θα φέρετε παντού τη Διδασκαλία Μου, 

προετοιμασμένη από τον Ηλία και τον Πνευματικό Μου Κόσμο. Γιατί η Βασιλεία μου περιμένει όλους, 

και πρέπει όλοι να έρθετε σε Μένα μέσω των προσόντων σας και της ταπεινότητας μέσα στην ψυχή σας. 

59 Συχνά Μου είπατε από τα βάθη της καρδιάς σας: "Δάσκαλε, Πατέρα, γιατί εμπιστεύτηκες το έργο 

Σου, αν και είναι τόσο λεπτό και τόσο βαθύ, σε ανθρώπους τόσο αμαρτωλούς και τόσο ανάξιους γι' αυτό; 

Γιατί αναθέσατε αυτή την τόσο μεγάλη ευθύνη στα χέρια μας; Γιατί, αν και βλέπεις αυτόν τον λαό που 

ονομάζεις Ισραήλ τόσο αδέξιο και αδαή, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα; Γιατί επιλέξατε εμάς, που περάσαμε 

τόσες δοκιμασίες, τόσους εξαγνισμούς, τόσο φανατισμό και ειδωλολατρία; 

Αλλά σας λέω, παιδιά Μου: Ακριβώς επειδή είστε οι άνθρωποι που έχετε εξαγνιστεί πολύ και Με 

γνωρίσατε εν μέσω των δοκιμασιών σας. Γιατί οι δοκιμασίες σας έφεραν πιο κοντά Μου, και έτσι σας 

παρουσίασα στα άλλα έθνη ως έναν εκλεκτό και χαριτωμένο λαό, ώστε να μπορούν να λάβουν και να 

γνωρίσουν το έργο Μου μέσω της μεσολάβησής σας για την ανανέωση και την πνευματοποίησή τους. 

Αλλά δεν σας επέλεξα επειδή έχω περισσότερη αγάπη για εσάς, ούτε επειδή σας αγαπώ περισσότερο 

από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Και δεν σας έκανα κατόχους δώρων και χαρισμάτων επειδή είστε πιο 

άξιοι στα μάτια του Πατέρα. Αν έχετε υποστεί τους εξαγνισμούς σας, είναι επειδή υπήρξατε επίσης οι 

άνθρωποι που αμάρτησαν περισσότερο, που διέπραξαν τα περισσότερα σφάλματα, και ως εκ τούτου έχετε 

να κάνετε τη μεγαλύτερη επανόρθωση. 

60 Εξετάστε τη συνείδησή σας, άνθρωποι, και σκεφτείτε αν είστε άξιοι για Μένα. Μάθετε αν τα 

προσόντα σας είναι αρκετά μεγάλα για να σταθείτε μπροστά Μου. Θυμηθείτε το παρελθόν σας και 

σκεφτείτε αν αυτό που κάνατε στην πορεία σας σε αυτόν τον κόσμο σας κάνει άξιους να καθίσετε στα 

δεξιά Μου. 

Πείτε μου, αφού εξετάσετε το παρελθόν σας, αν έχετε αποκτήσει το δικαίωμα να κατέχετε τη χάρη 

μου, τα δώρα μου, τις ευεργεσίες μου και το νόμο μου. 

"Όχι", Μου λέει η καρδιά σας, "μας έχετε πει συχνά ότι είμαστε ένας αχάριστος λαός - ένας λαός που 

πάντα δεν σε υπακούει". 

Σας λέω όμως: Σας έχω χαρίσει τη χάρη Μου με μεγάλη επιθυμία στο πνεύμα Μου, ώστε μια μέρα να 

γίνετε άνθρωποι με αγνές σκέψεις, να επιτελέσετε μεγάλα έργα, να φτάσετε σε μεγάλη ψυχική ανύψωση. 

61 Τα εγγόνια σας θα είναι εκείνα που θα κάνουν τον σπόρο της αλήθειας να ανθίσει. Θα το σπείρετε 

πρώτα στους συγγενείς σας και μετά στην ανθρωπότητα. 

62 Ισραήλ: Μετά το 1950 όλα θα είναι διαφορετικά για εσάς. Οι λατρευτικές σας πράξεις, οι γνώσεις 

σας θα είναι πιο προχωρημένες, τα έργα σας θα είναι πιο πνευματικά, οι σκέψεις σας και η προσευχή σας 

θα είναι πιο ανεβασμένες και θα πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας ακόμη περισσότερο. Γιατί τότε δεν θα 

ζείτε πλέον στον υλισμό. 

63 Κάνω τις καρδιές σας ευαίσθητες για να νιώσετε τον πόνο των ανθρώπων. Ακριβώς όπως σας 

παραδίδω το Λόγο Μου σήμερα, αύριο θα είστε εσείς αυτοί που θα πρέπει να τον παραδώσετε στον 

κόσμο. Αφού η ανθρωπότητα δεν θέλησε να έρθει σε Μένα, αύριο θα πάτε σε αυτήν και θα της φέρετε, 

στο όνομά Μου, το μήνυμα της αγάπης που της έχω αφήσει ως κληρονομιά. 

64 Μεγάλος θα είναι ο αγώνας σας και το έργο που θα πρέπει να επιτελέσετε ανάμεσα σε αυτή την 

ανθρωπότητα που είναι χωρίς πίστη, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό. Παρόλο που είμαι κοντά της, δεν Με έχει 

νιώσει και δεν έχει αντιληφθεί την Παρουσία Μου. Γιατί θέλει να Με δει με αισθησιακό τρόπο, και αφού 

δεν Με βλέπει με τα μάτια του πνεύματός της, Με απορρίπτει και Με ξεχνά. Σύντομα θα έρθει η στιγμή 

που θα σηκωθείτε ως απόστολοί Μου και θα αφυπνίσετε τις μάζες με τη δυνατή και πνευματική φωνή σας 

και θα τις φέρετε στην πίστη, στην πνευματοποίηση. 

65 Στην εποχή μας, δεν είναι μόνο δώδεκα καρδιές που θα χρησιμοποιήσω μετά το 1950 για να με 

μαρτυρήσουν. Σήμερα υπάρχουν 144.000 εκλεκτοί του ευλογημένου λαού Μου, του Ισραήλ, στους 



U 304 

175 

οποίους έχω εναποθέσει όλη Μου την ελπίδα και την εμπιστοσύνη, ώστε η ανθρωπότητα να γνωρίσει το 

Έργο Μου μέσω αυτών. 

66 Θα είστε οι ισχυροί της ανθρωπότητας και θα εκπληρώσετε την αποστολή σας μέχρι τέλους. Αλλά 

θα προστατεύεσαι πάντα από το πνεύμα μου. Θα είμαι η υπεράσπισή σας, και πνευματικά θα σας 

εμπιστευτώ την ουσία μου, την παρουσία μου και τη δύναμή μου - στο βαθμό που αισθάνεστε και ασκείτε 

την αγάπη, την πνευματική αγάπη, η οποία εκδηλώνεται σε όλη τη δημιουργία. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 305  
1 Η πνευματική ζωή της ανθρωπότητας χωρίζεται σε τρεις εποχές ή εποχές. Στην Πρώτη Εποχή 

έγινα γνωστός ως Πατέρας, στη Δεύτερη Εποχή αποκαλύφθηκα ως Δάσκαλος και στην Τρίτη Εποχή 

γίνομαι αισθητός ως Κριτής. 

2 Αυτές είναι οι τρεις φάσεις που έχω αποκαλύψει στους ανθρώπους και κατά τη διάρκεια των 

οποίων πρέπει να Με γνωρίσετε πλήρως. Ωστόσο, μην είστε πρόθυμοι να αναγνωρίσετε τρεις Θεούς ή 

τρία Πρόσωπα, ενώ υπάρχει μόνο ένα Θείο Πνεύμα. Γιατί σε αυτή την παρούσα στιγμή είστε σε θέση να 

δεχτείτε την απλούστευση όλων όσων έχετε καλύψει με μυστήριο και έχετε περιπλέξει σε σημείο 

ακατανόητο. 

Αυτός ο "ναός" θα παραμείνει, αλλά το έργο αυτό δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλούς αιώνες και 

πρέπει να το συνεχίσετε τώρα με σκοπό να το ολοκληρώσετε για να το προσφέρετε στον Πατέρα σας. 

3 Δεν είναι απαραίτητο όλοι οι λαοί της γης να παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Γιατί θα 

φροντίσω να διαδοθούν οι διδασκαλίες μου σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω γραπτών και βιβλίων, όπως 

συνέβη στη Δεύτερη Εποχή. Τότε το πνευματικό μου μήνυμα θα γίνει γνωστό και οι άνθρωποι με καλή 

θέληση θα προσπαθήσουν να το ακολουθήσουν. 

4 Σ' αυτό το ταπεινό και απλό βιβλίο, αλλά γεμάτο Θεϊκό Φως, οι άνθρωποι θα βρουν την 

αποσαφήνιση όλων των αμφιβολιών τους, θα ανακαλύψουν την ολοκλήρωση των διδασκαλιών που 

αποκαλύφθηκαν μόνο εν μέρει σε προηγούμενες εποχές, και θα βρουν τον σαφή και απλό τρόπο να 

ερμηνεύσουν όλα όσα κρύβονται στα αρχαία κείμενα με αλληγορίες. 

5 Όποιος, αφού λάβει αυτό το πνευματικό μήνυμα, πείσει τον εαυτό του για την αλήθεια του 

περιεχομένου του και αρχίσει να καταπολεμά τη λαχτάρα του για αισθήσεις, την ειδωλολατρία και τον 

φανατισμό του, να καθαρίζει το νου και την καρδιά του από όλες αυτές τις ακαθαρσίες, θα ελευθερώσει 

την ψυχή του και θα της δώσει χαρά και ειρήνη, γιατί τώρα θα μπορεί να αγωνιστεί για να φτάσει στην 

αιωνιότητα που την περιμένει. Αλλά εκείνοι που συνεχίζουν στην εξωτερική λατρεία τους, που επιμένουν 

να αγαπούν αυτό που ανήκει στον κόσμο, και που δεν πιστεύουν στο ξεδίπλωμα ή την ανάπτυξη της 

ψυχής - αληθινά σας λέω, θα μείνουν πίσω και θα χύσουν δάκρυα όταν συνειδητοποιήσουν την 

καθυστέρηση και την άγνοιά τους. 

6 Ενώ τα πάντα συνεχώς μεγαλώνουν, αλλάζουν, τελειοποιούνται και ξεδιπλώνονται, γιατί η ψυχή 

σας να παραμένει στάσιμη για αιώνες; 

7 Η ψυχή του ανθρώπινου πνεύματος είναι αυτή που πρέπει να προηγείται όλων των έργων που 

επιτελεί ο άνθρωπος, διότι σ' αυτήν έχει ανατεθεί η ζωή στη γη. Ωστόσο, εδώ στον κόσμο σας κάνετε το 

αντίθετο, επειδή η ψυχή παραμελεί τα υψηλότερα καθήκοντά της προκειμένου να αφοσιωθεί σε γήινους 

στόχους και να πέσει όλο και περισσότερο στη μέθη αυτής της ζωής που εσείς δημιουργήσατε. 

8 Δεδομένου ότι έχετε ανακαλύψει και μάθετε πολλά πράγματα μέσω της επιστήμης, δεν αγνοείτε 

την αδιάκοπη εξέλιξη που υπάρχει σε όλα τα όντα της δημιουργίας. Επομένως, θέλω να καταλάβετε ότι 

δεν πρέπει να αφήσετε την ψυχή σας σε αυτή την οπισθοδρόμηση και τη στασιμότητα στην οποία την 

έχετε ήδη φέρει εδώ και πολύ καιρό, και ότι πρέπει να προσπαθήσετε να επιτύχετε αρμονία με όλα όσα 

σας περιβάλλουν, έτσι ώστε να έρθει μια μέρα για τα ανθρώπινα όντα που η Φύση, αντί να κρύβει τα 

μυστικά της, θα τα αποκαλύπτει, και αντί οι δυνάμεις της Φύσης να είναι εχθρικές απέναντί σας, θα 

γίνουν υπηρέτες, συνεργάτες, αδέρφια. 

9 Έστειλα την ψυχή να ενσαρκωθεί στη γη και να γίνει άνθρωπος, ώστε να είναι πρίγκιπας και 

κύριος όλων όσων υπάρχουν σε αυτήν, και όχι για να είναι σκλάβος και θύμα, ούτε άπορος, όπως τον 

βλέπω στην πραγματικότητα. Ο άνθρωπος είναι σκλάβος των αναγκών του, των παθών του, των 

ελαττωμάτων του και της άγνοιάς του. 

10 Είναι το θύμα των δεινών, των παραπατημάτων και των χτυπημάτων της μοίρας που του επιφέρει 

η έλλειψη πνευματικής ανύψωσης καθώς περπατά στη γη. Είναι άπορος επειδή, αγνοώντας την 

κληρονομιά που δικαιούται στη ζωή, δεν γνωρίζει τι κατέχει και συμπεριφέρεται σαν να μην έχει τίποτα. 

11 Αυτή η ανθρωπότητα πρέπει πρώτα να αφυπνιστεί, ώστε να αρχίσει να μελετά το Βιβλίο της 

Πνευματικής Ζωής και σύντομα, μέσω της μετάδοσης αυτού του κόσμου των ιδεών από γενιά σε γενιά, θα 

εμφανιστεί εκείνος ο ευλογημένος σπόρος στον οποίο θα εκπληρωθεί ο Λόγος μου. Σας είπα ότι μια μέρα 
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αυτή η ανθρωπότητα θα φτάσει στην πνευματοποίηση και θα ξέρει πώς να ζει σε αρμονία με όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα, και η ψυχή, ο νους και η καρδιά θα βαδίζουν μαζί. 

12 Αυτός ο Τρίτος Χρόνος, όταν η ανθρώπινη κακία θα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, θα είναι 

ωστόσο ένας χρόνος συμφιλίωσης και συγχώρεσης. 

13 Ενώ οι άνθρωποι, καθοδηγούμενοι από τους εγωιστικούς τους στόχους και τις εχθρότητές τους, 

προετοιμάζουν την καταστροφή των συνανθρώπων τους, τους οποίους αποκαλούν εχθρούς, εγώ 

προετοιμάζω την ώρα που θα πρέπει να τους κρίνω, κάνοντάς τους να κρίνουν και να αναγνωρίσουν το 

έργο τους. 

14 Εκείνη την ώρα της κρίσης, όταν η συνείδηση ακουστεί και το φως της λάμψει και φωτίσει το 

μυαλό και την καρδιά, οι άνθρωποι θα σκίζουν τα μαλλιά τους και θα τρίζουν τα δόντια τους και θα Μου 

λένε: "Κύριε, πώς μπόρεσα να είμαι ικανός για τόσο πολύ κακό;". Γιατί Μου επέτρεψες να κάνω ένα τόσο 

αποτρόπαιο έργο;" 

15 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξυπνούν αυτή τη στιγμή της κρίσης, γιατί θα δουν το φως της 

συγχώρεσής Μου να κατεβαίνει πάνω τους, θα δουν την ευλογημένη ημέρα της συμφιλίωσης να έρχεται. 

Τότε πολλοί άνθρωποι θα καταλάβουν το λόγο για τη διδασκαλία Μου της αγάπης και θα βιώσουν τι 

σημαίνει για Μένα κάθε παιδί Μου, ακόμη και αν είναι το πιο αμαρτωλό. 

16 Ναι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, τους αγαπώ όλους χωρίς όρια, γιατί ακόμη και πίσω από έναν 

μεγάλο αμαρτωλό υπάρχει μια ψυχή που χρειάζεται το φως Μου για να μην αμαρτάνει πια. 

17 Έρχομαι για να σώσω τους παραβάτες, γιατί το άτομο που διαπράττει εγκλήματα είναι επίσης 

παιδί του Θεού, και για Μένα κάθε παιδί Μου σημαίνει πολλά. 

18 Θα απλώσω αυτή τη διδασκαλία σαν ένα μανδύα ελπίδας και σωτηρίας σε όλη τη γη, 

προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να εξοφλήσουν σταδιακά τα παλιά και τα σημερινά χρέη, μέχρι να 

Με νιώσουν ξανά στο πιο κρυφό μέρος της ύπαρξής τους. 

19 Για πολύ καιρό δεν Με αισθανόσασταν, Με χάσατε, και τώρα σας δίνω την ευκαιρία να Με 

συναντήσετε. Ξέρω ότι όποιος Με ξαναβρεί στο μονοπάτι του, δεν θα Με χάσει ποτέ ξανά. 

20 Αρχίστε να περπατάτε προς Εμένα, αμαρτωλοί. Μη φοβάσαι ότι όταν έρθεις μπροστά Μου, η 

φωνή Μου θα σε κρίνει μπροστά στους συνανθρώπους σου, γιατί δεν θα σε προδώσω. Μη φοβάστε, όπως 

δεν φοβήθηκε η Μαγδαληνή, η οποία, όταν ήρθε σε Μένα, ξεφορτώθηκε το βαρύ φορτίο της αμαρτίας 

της, χωρίς να νοιάζεται ποιος την είδε, την άκουσε ή την καταδίκασε. Ήταν ήρεμη γιατί ήξερε ότι δεν 

ήταν πλέον μια γυναίκα που είχε αμαυρωθεί από την αμαρτία, αλλά μια αμαρτωλή που εξαγνίστηκε με τη 

μετάνοια. 

21 Πάρτε τους ως παράδειγμα στη μετάνοια και στην αγάπη τους. 

22 Θα κάνω όλους να ακούσουν τη φωνή Μου στη συνείδησή τους - μια φωνή από τον Πατέρα, από 

τον Δάσκαλο, από τον Κριτή, η οποία θα εισχωρήσει στις καρδιές και θα τις κάνει να χτυπάνε πιο 

γρήγορα από ευτυχία, από έκπληξη και από αγάπη. Η φωνή Μου θα ακουστεί μέσα σε κάθε πλάσμα, 

επειδή η ψυχή σας είναι έτοιμη να Με δεχτεί με αυτή τη μορφή. 

23 Στη σιωπή των κελιών των φυλακών, η φωνή Μου θα ακουστεί και θα πει σε αυτούς τους άνδρες 

και τις γυναίκες: "Είμαι εδώ μαζί σας. Έχετε πιστέψει ότι έχετε εγκαταλειφθεί από Μένα; Όχι, εσύ που 

έχεις μικρή πίστη, δεν σε ρωτώ αν είσαι δολοφόνος ή αν έχεις κλέψει. Λυτρώ με την αγάπη Μου αυτόν 

που αμάρτησε, ενθαρρύνω αυτόν που έπεσε και σώζω τον αθώο που έπεσε θύμα συκοφαντίας, αδικίας ή 

λάθους". 

24 Η φωνή μου θα ακούγεται μέσα στον θόρυβο του πολέμου, και ο ήχος της θα είναι τόσο 

διαπεραστικός που τα όπλα των ανθρώπων θα σιωπούν όταν γίνεται αισθητή η παρουσία μου. 

25 Στα νοσοκομεία και οπουδήποτε υπάρχει άρρωστος, θα κάνω επίσης τον εαυτό Μου αισθητό και 

ακουστό, "χρίοντας" και παρηγορώντας τους αρρώστους, όπως μόνο Εγώ μπορώ να κάνω. Θα απλώσω 

ένα μανδύα ειρήνης και παρηγοριάς πάνω από τον πόνο εκείνων που υποφέρουν - ξεχασμένοι από τους 

συνανθρώπους τους - και θα ρίξω ένα θεϊκό βάλσαμο στον πόνο τους και θα τους αναστήσω στη ζωή, 

ώστε να μαρτυρήσουν την πνευματική Μου παρουσία. 

26 Στα σπίτια θα με αισθάνονται τα παιδιά και οι ενήλικες, και θα μαρτυρούν και οι δύο την 

παρουσία Μου. 
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27 Όταν βρω τη φωτιά της εστίας σβησμένη, θα καλέσω τον σύζυγο και θα του πω: Γιατί δεν αγαπάς 

και δεν καταλαβαίνεις; Γιατί δεν ανάβετε τη φωτιά της αγάπης που είναι η φλόγα που δίνει ζωή στο γάμο 

σας; 

Όταν τον δω να παραμελεί τα καθήκοντά του, θα τον εκπλήξω και θα του πω: Γιατί απομακρύνθηκες 

από το σωστό μονοπάτι και πέταξες το σταυρό; δεν είχες τη δύναμη να πιεις τις τελευταίες σταγόνες του 

πικρού ποτού που έμειναν στο ποτήρι; Επιστρέψτε στο μονοπάτι που σας έβαλα, μόνο εκεί θα Με βρείτε 

να ανταμείβω την πίστη σας, την υπακοή σας και το θάρρος σας. 

28 Θα αγγίξω τη σύζυγο στις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς και θα τη ρωτήσω: Γυναίκα, 

πιστεύεις ότι θα βρεις την ειρήνη που ποθείς μακριά από το μονοπάτι του καθήκοντός σου; Όχι, μην 

εξαπατάτε τον εαυτό σας. Η αξία σας θα είναι να υπομένετε με αυταπάρνηση και υπομονή μέχρι τέλους 

τον σταυρό που έχω βάλει στους ώμους σας. 

29 Δεν θα μείνει καρδιά που δεν θα αφήσω να νιώσει τη θεϊκή Μου παρουσία και να καλέσει για 

συμφιλίωση, αγάπη και ειρήνη. 

30 Αναζητώ τις προετοιμασμένες καρδιές για να τοποθετήσω την ουσία Μου μέσα τους, πράγμα που 

είναι σαν να εισέρχομαι πνευματικά στον εσωτερικό ναό του ανθρώπου - αυτόν τον ναό από τον οποίο 

πρέπει να αποβάλλω τις αμαρτίες σας, σαν να ήταν βέβηλοι έμποροι, μέχρι να καθαριστεί το ιερό. 

31 Δεν παίρνω μαστίγιο για να σας κάνω να καταλάβετε τον λόγο μου, φέρνω ψωμί ζωής για να σας 

ενισχύσω στο ιδανικό της ανύψωσής σας. 

32 Ενώ ο κόσμος έχει φτάσει να πιστεύει ότι τον έχω εγκαταλείψει στην άβυσσο του πόνου και της 

αμαρτίας, έχω έρθει να του δώσω μια νέα απόδειξη της άπειρης αγάπης Μου, η οποία δεν μπορεί ποτέ να 

σας εγκαταλείψει και η οποία γι' αυτό σας μιλάει πατρικά και σας συγχωρεί. 

33 Μερικές φορές, όταν ακούτε το Λόγο Μου γεμάτο θεϊκή τρυφερότητα, μπερδεύεστε χωρίς να 

μπορείτε να καταλάβετε γιατί χρησιμοποιώ αυτού του είδους τις οδηγίες προς τους αμαρτωλούς, παρόλο 

που θα έπρεπε να χρησιμοποιώ κάποια αυστηρότητα για να σας λυγίσω. 

34 Σας λέω, σε αυτή την "Τρίτη Εποχή" - ακόμη και αν σας φαίνεται αδύνατο - η ανανέωση και η 

σωτηρία της ανθρωπότητας δεν θα είναι δύσκολη, διότι το έργο της λύτρωσης είναι θεϊκό έργο. 

35 Η αγάπη μου θα είναι αυτή που θα φέρει τους ανθρώπους πίσω στο μονοπάτι του φωτός και της 

αλήθειας. Η αγάπη μου, η οποία διεισδύει κρυφά σε κάθε καρδιά, χαϊδεύει κάθε ψυχή, εκδηλώνεται μέσα 

από κάθε συνείδηση, θα μεταμορφώσει τις σκληρές πέτρες σε ευαίσθητες καρδιές, θα μετατρέψει τους 

υλιστές σε πνευματικά όντα και τους σκληρούς αμαρτωλούς σε ανθρώπους της καλοσύνης, της ειρήνης 

και της καλής θέλησης. 

36 Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, επειδή κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εμένα την ανάπτυξη της 

ψυχής σας και γνωρίζω ότι ο σημερινός άνθρωπος, παρά τον μεγάλο υλισμό του, την αγάπη του για τον 

κόσμο και τα πάθη του που έχουν αναπτυχθεί μέχρι το σημείο της μεγαλύτερης αμαρτίας, ζει μόνο 

φαινομενικά ως σκλάβος της "σάρκας" και της υλικής ζωής. Ξέρω ότι μόλις νιώσει το στοργικό άγγιγμα 

της αγάπης Μου στην ψυχή του, θα έρθει γρήγορα σε Μένα για να απαλλαγεί από το βάρος του και να Με 

ακολουθήσει στο μονοπάτι της αλήθειας που ασυνείδητα λαχταρά να περπατήσει. 

37 Δεν θα χρειαστεί να του δείξω τον νόμο χαραγμένο στην πέτρα όπως στην Πρώτη Εποχή, ούτε θα 

χρειαστεί να εκδηλώσω την παρουσία Μου μέσω των δυνάμεων της φύσης για να με νιώσει. Δεν θα 

χρειαστεί καν να έρθω στον κόσμο με ανθρώπινη μορφή για να λυτρώσω την ψυχή του ανθρώπου μέσα 

από μια μαρτυρική ζωή και έναν αιματηρό θάνατο. 

38 Αυτές οι εποχές έχουν περάσει, η ψυχή του ανθρώπου έχει αναπτυχθεί. Δεν είναι πια το μικρό 

παιδί του παρελθόντος που έπρεπε να αγγίξει το θείο με τα χέρια του και να το αντιληφθεί με τις φυσικές 

του αισθήσεις για να πιστέψει σε Μένα και στην παρουσία Μου. 

39 Πίσω από τον υλισμό του και την έλλειψη ευαισθησίας για το πνευματικό, ο άνθρωπος κρύβει μια 

φωτεινή ψυχή, μια πνευματική ψυχή που έχει διανύσει μεγάλες αποστάσεις και έχει περάσει μεγάλες 

δοκιμασίες που του έχουν δώσει σταθερότητα, εμπειρία και γνώση. Θα του αρκεί να είναι πρόθυμος να 

μπει σε έναν εσωτερικό διάλογο με τη συνείδησή του, ώστε να μπορέσει να αναδυθεί σε μια νέα ζωή και 

να ανακαλύψει στον πυρήνα της ύπαρξής του τα αληθινά Άγια των Αγίων, από τα οποία εκπέμπεται η 

άπειρη φωνή του Κυρίου ως νόμος αιώνιας και σοφής δικαιοσύνης - ως μονοπάτι που είναι πάντα ελαφρύ 

και σίγουρο. 
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40 Αν αυτή η πνευματική ανάπτυξη δεν ήταν παρούσα σε αυτή την ανθρωπότητα και αν δεν 

βρισκόταν στα πρόθυρα της απελευθέρωσής της, δεν θα σας είχα δώσει την αποκάλυψη για τον διάλογο 

πνεύματος με πνεύμα για αυτή τη στιγμή. 

41 Οι δοκιμασίες που περνάει ο κόσμος σας είναι τα σημάδια του τέλους μιας εποχής, είναι η πτώση 

ή οι σπαραγμοί του θανάτου μιας εποχής υλισμού- γιατί ο υλισμός ήταν στην επιστήμη σας, στους 

στόχους σας και στα πάθη σας. Ο υλισμός έχει καθορίσει την αφοσίωσή σας σε Μένα και επίσης όλα τα 

έργα σας. 

42 Η αγάπη για τον κόσμο, η απληστία για τα γήινα πράγματα, η επιθυμία της σάρκας, η απόλαυση 

όλων των κατώτερων επιθυμιών, ο εγωισμός, η αυτολατρεία και η αλαζονεία ήταν η δύναμη με την οποία 

δημιουργήσατε μια ζωή σύμφωνα με τη νοημοσύνη σας και την ανθρώπινη θέλησή σας, τους καρπούς της 

οποίας σας έβαλα να θερίσετε, ώστε η εμπειρία σας να είναι τέλεια. Αλλά αν αυτή η εποχή, που τώρα 

φτάνει στο τέλος της, θα σημαδευτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας από τον υλισμό της - αληθινά σας 

λέω, η νέα εποχή θα σημαδευτεί από την πνευματικότητά της. Διότι σε αυτήν, η συνείδηση και η θέληση 

του Πνεύματος θα αναδείξουν στη γη έναν κόσμο όντων που είναι γενναιόδωρα μέσω της αγάπης - μια 

ζωή στην οποία θα αισθάνεστε το Πνεύμα του Πατέρα να δονείται μέσα στο πνεύμα των παιδιών, διότι 

τότε όλα τα χαρίσματα και οι ικανότητες που σήμερα ζουν κρυμμένα στην ύπαρξή σας θα έχουν ως πεδίο 

δράσης τους το άπειρο. 

43 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, πρέπει να Με καταλάβετε, γιατί σας μιλάω με τους πιο απλούς όρους 

και ο Λόγος Μου δεν περιέχει κανένα μυστήριο. Είμαι ο Πατέρας σας και δεν έχω μυστικά από εσάς. 

Άνοιξα το θησαυροφυλάκιό Μου για να βρείτε μέσα σε αυτό τη σοφία που χρειάζεστε για να φωτιστείτε 

στην περίοδο που διανύετε. 

44 Η ανθρώπινη ψυχή έχει αναπτυχθεί, οι ικανότητές της έχουν ξεδιπλωθεί και είναι ικανή να αρχίσει 

τη μελέτη του Έργου μου. 

45 Το χάρισμα της έμπνευσης, του (εσωτερικού) λόγου και της γνώσης βρίσκεται σε όλους σας όταν 

είστε έτοιμοι, επειδή το φως έχει χυθεί στην ψυχή σας. 

46 Να ξέρετε ότι είναι το πεπρωμένο σας να Με φτάσετε από το ίδιο μονοπάτι που σας άνοιξα όταν 

έγινα άνθρωπος. Το παράδειγμά μου είναι γνωστό σε όλους. Ποιος δεν έχει ακούσει να προφέρεται το 

όνομα του Χριστού; Ποιος δεν θυμήθηκε τον Δάσκαλό του στις ώρες της δοκιμασίας του; Και ποιος (στις 

προηγούμενες ζωές του στη γη), προκειμένου να φτάσει στις πνευματικές περιοχές, δεν αναφώνησε την 

ώρα του θανάτου, όταν το σώμα του πεθαίνει, "Στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα μου;". Γνωρίζω την 

επιθυμία σας για φως, τη λαχτάρα σας για πνευματοποίηση. Γι' αυτό κατέβηκα σε σας. 

47 Ο Ποιμένας σας σας έχει προετοιμάσει για να έρθετε σε Μένα. Είναι ο ίδιος με εκείνον που 

φώναξε στην έρημο στη Δεύτερη Εποχή και στον οποίο πολλοί που διψούσαν και διψούσαν για αγάπη 

ήρθαν για να προετοιμαστούν. 

48 Ο Ηλίας είναι αυτός που σας έφερε σε Μένα, επειδή η αποστολή του να Με προπορεύεται σε κάθε 

μου έλευση είναι και θα είναι πάντα η ίδια. 

49 Σήμερα ζείτε μια νέα εποχή, και μπροστά στα θαύματα που έχετε δει, η ψυχή σας έχει υποκύψει. 

Επικεντρώθηκε στον εαυτό του και βρήκε στα λόγια μου την απάντηση που χρειαζόταν για να ηρεμήσει 

τις αμφιβολίες του - το φως που το καλεί να συνεχίσει το μονοπάτι. Και εκεί, στο άπειρο, βλέπει να 

ανοίγουν οι πόρτες ενός σπιτιού που την περιμένει, όπου ο Πατέρας και η Μητέρα θα την υποδεχτούν για 

να μείνει μαζί τους για πάντα. 

50 Ανοίξτε τα μάτια σας στην αλήθεια, γιατί τώρα δεν είναι ώρα για μυστικά - αντίθετα, είναι ώρα 

για τη διαφώτισή τους. 

51 Δεν θα είναι ο φόβος που κατευθύνει τα βήματά σας, ούτε ο φόβος που σας υποχρεώνει να 

εκπληρώσετε τον νόμο. Αφήστε την πίστη και την αγάπη να είναι η δύναμη που σας ωθεί να κάνετε καλά 

έργα στη ζωή σας. Διότι τότε τα προσόντα σας θα είναι αληθινά.  

52 Αυτή η εποχή του φωτός θα φέρει κατανόηση σε όλους τους ανθρώπους, γιατί κάθε μυστήριο θα 

ξεκαθαρίσει. 

53 Μου λέτε στην καρδιά σας: "Κύριε, αν θέτεις την αλήθεια Σου μπροστά μας, τι αξία θα έχουμε; 

Είπατε ότι είναι ευλογημένοι όσοι πίστεψαν χωρίς να δουν". 

54 Αχ, εσείς οι άνθρωποι που δεν ξέρετε πώς να ερμηνεύετε το Λόγο Μου. Δεν βλέπετε πόσο 

απαραίτητο είναι να σας βοηθήσω να διεισδύσετε στο νόημά του και να το κατανοήσετε; 
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55 Είναι αλήθεια ότι είπα τότε: "Μακάριοι όσοι πίστεψαν χωρίς να δουν". Αλλά ήθελα να πω: 

"Μακάριοι είναι εκείνοι που - χωρίς να προσπαθούν να δουν το Θείο με τα γήινα μάτια τους - ξέρουν να 

το βλέπουν μέσα από το φως της πίστης, που είναι το πνευματικό βλέμμα. Μακάριος είναι εκείνος που - 

χωρίς να σκοπεύει να αγγίξει ή να αντιληφθεί το πνευματικό με τις αισθήσεις του - ήξερε πώς να 

προετοιμάσει τον εαυτό του για να νιώσει τη θεϊκή παρουσία στην ψυχή του". 

56 Καταλάβετε, μαθητές, ότι όταν είπα: "Μακάριος είναι αυτός που πιστεύει χωρίς να βλέπει", 

αναφερόμουν στο βλέμμα και τις αισθήσεις της "σάρκας", αφού αυτός που πίστεψε έτσι το έκανε επειδή 

Με είδε και Με ένιωσε με την ψυχή. 

57 Βρίσκεστε τώρα μπροστά σε μια εποχή που δεν θα πιστεύετε μόνο με πίστη, με το ανώτερο 

βλέμμα της πνευματικής ψυχής, αλλά θα κατανοείτε επίσης με μια κατανόηση που είναι ανώτερη από 

εκείνη της ανθρώπινης διάνοιάς σας, επειδή θα είναι η ψυχή που θα φωτίζεται από την πνευματική σοφία. 

58 Ακόμα και στην παρούσα εποχή σας λέω: "Μακάριοι είναι εκείνοι που, χωρίς να βλέπουν με τα 

σωματικά τους μάτια, ούτε να κατανοούν με την περιορισμένη ανθρώπινη διάνοιά τους, πιστεύουν 

ωστόσο, επειδή αισθάνονται με την ψυχή, επειδή πετούν ψηλά για να κοιτάξουν με το πνευματικό μάτι 

και να κατανοήσουν με εκείνη τη νοημοσύνη που είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη εξυπνάδα". 

59 Αν η αληθινή πίστη στο θείο γεννιέται σε ένα άτομο, είναι επειδή έχει δει με το πνεύμα. Ποιος ή τι 

θα μπορούσε να τον κάνει να αρνηθεί αυτό που βίωσε με αυτόν τον τρόπο; Εκείνοι, ωστόσο, που 

εξαπατούν τον εαυτό τους με μια ψεύτικη πίστη, επειδή δεν έχουν μάθει ποτέ πώς να κοιτάζουν ή να 

αισθάνονται με το πνεύμα και αρκούνται να λένε ότι έχουν πίστη ακόμη και χωρίς να κοιτάζουν, αυτοί 

πιστεύουν. Αλλά αυτοί είναι εκείνοι που, στην πρώτη δοκιμασία, αμφιβάλλουν, γίνονται αβέβαιοι ή 

μπερδεμένοι και τελικά συχνά αρνούνται. 

60 Αλλά σας σώζω όλους. Επομένως, σας έχουν ήδη πει στο παρελθόν ότι θα έρθει η ώρα που κάθε 

μάτι θα Με δει. 

61 Η πρόοδός σας ή η ανοδική σας εξέλιξη θα σας επιτρέψει να ανακαλύψετε την αλήθεια Μου και 

να αντιληφθείτε τη Θεία Παρουσία Μου - τόσο στο πνευματικό όσο και σε κάθε έργο Μου. Τότε θα σας 

πω: "Μακάριοι είναι εκείνοι που μπορούν να Με αναγνωρίζουν παντού, γιατί αυτοί είναι που Με αγαπούν 

πραγματικά. 

62 Μακάριοι είναι εκείνοι που είναι σε θέση να Με αισθάνονται με την ψυχή και ακόμη και με το 

σώμα, γιατί είναι αυτοί που έχουν δώσει λεπτότητα σε ολόκληρη την ύπαρξή τους, που έχουν πραγματικά 

πνευματοποιήσει τον εαυτό τους." 

63 Πόσο πολύ οι ακάθαρτες θρησκευτικές λατρείες που εφαρμόζει η ανθρωπότητα έχουν 

καθυστερήσει την ανάπτυξη της ψυχής! Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι εμπόδισαν τα θαύματα που 

επιτελεί η πνευματική πίστη να γίνουν πραγματικότητα, και η φυσική επιρροή του πνευματικού στην 

ανθρώπινη ζωή έχει επίσης αποτραπεί. 

64 Όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν τις ευεργεσίες μου, τις απαντήσεις μου και τις αδιάκοπες αποδείξεις 

της αγάπης μου, αυτό δεν γίνεται ως ανταμοιβή για μια πίστη ή μια αληθινή πνευματοποίηση, αλλά λόγω 

της συμπόνιας μου για την ανωριμότητά τους, τη δυστυχία τους και την άγνοιά τους. 

65 Ξέρω ότι πολλοί θα αγανακτήσουν όταν μάθουν αυτή τη λέξη- αλλά θα είναι εκείνοι που, μέσα 

στη νοητική τους σύγχυση, δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι στον άνθρωπο, εκτός από την ανθρώπινη 

φύση, υπάρχει και το πνευματικό μέρος της ύπαρξης - ή εκείνοι που πιστεύουν στην ανθρώπινη ψυχή 

αλλά, δέσμιοι της συνήθειας των παραδόσεων και των πεποιθήσεών τους, αρνούνται ότι υπάρχει μια 

απείρως μακρά πορεία ανάπτυξης για την ψυχή. 

66 Γνωρίζω επίσης ότι πρέπει να σας μιλήσω με λόγια δικαιοσύνης για να σας ταρακουνήσω και να 

σας ξυπνήσω από τον βαθύ λήθαργο στον οποίο βρίσκεται ο κόσμος. 

Για πολύ καιρό οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους για να κάνουν το θέλημά τους, 

χρησιμοποιώντας το δώρο της ελεύθερης βούλησης για γήινα έργα. Βλέπω όμως ότι έχουν ακόμη δύναμη 

και θα την αξιοποιήσω εμπνέοντάς τους το ιδανικό ενός νέου κόσμου, ενός καλύτερου κόσμου, του 

οποίου θεμέλιο θα είναι η αληθινή πίστη και στόχος η ανύψωση της ψυχής μέσω της αγάπης και της 

δικαιοσύνης. Αυτή δεν ήταν η διδασκαλία Μου ανά πάσα στιγμή; 

67 Μελετήστε το μάθημά μου, και αφού το μελετήσετε βαθιά, ζητήστε από το πνεύμα σας την κρίση 

του σχετικά με αυτό. Δεν θα είναι το μυαλό σας ούτε η καρδιά σας που θα κρίνει πρώτη κάτι που είναι 
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πέρα από αυτά. Γιατί ζείτε σε μια εποχή που το θεϊκό μου φως, που γίνεται σκέψη, φτάνει στο μυαλό σας 

και το κάνει να εισέλθει σε έναν κόσμο άπειρης ομορφιάς και σοφίας. 

68 Εδώ είναι Εκείνος μαζί σας που δεν κουράστηκε ποτέ να σας περιμένει και που πλησιάζει την 

καρδιά σας, εμπνέοντάς την με πνευματικές επιθυμίες και γεμίζοντας το απέραντο κενό της με την αγάπη 

Μου. 

69 Σχεδόν είκοσι αιώνες έχουν περάσει από τότε που ο κόσμος έπαψε να Με ακούει και να Με 

βλέπει, χωρίς να γνωρίζει ότι δεν αποχωρίστηκα από αυτόν ούτε για μια στιγμή, ούτε του μίλησα για μια 

στιγμή. 

70 Εκείνη την εποχή έπρεπε να γίνω άνθρωπος για να μπορέσετε να ακούσετε το Λόγο Μου. Τώρα 

έπρεπε να γίνω γνωστός μέσω της διάνοιας του ανθρώπου, ώστε ο κόσμος να μπορέσει και πάλι να 

ακούσει τον "Λόγο". 

71 Δεν είναι πλέον ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ που παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια σας - είναι ο 

Χριστός, είναι ο Δάσκαλος εν Πνεύματι που εκδηλώνεται μπροστά στο πνεύμα σας για να σας δώσει το 

νέο του μάθημα. 

72 Ο Ιησούς ήταν το σώμα, η ενσαρκωμένη μορφή, την οποία χρησιμοποίησα για να γίνω ορατός στα 

μάτια των ανθρώπων, και η Ναζαρέτ ήταν το χωριό όπου μεγάλωσα ως άνθρωπος, όπου πέρασα την 

παιδική μου ηλικία και άρχισα τη νεότητά μου. Από τη Ναζαρέτ καταγόταν η Μαρία, η ευλογημένη 

Μητέρα, η οποία Μου πρόσφερε τη μήτρα της για να γίνω άνθρωπος, και εκεί αυτό το σώμα μεγάλωσε 

και αναπτύχθηκε, και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος αργότερα Με αποκάλεσε Ναζωραίο. 

73 Σήμερα δεν έρχομαι από τη Ναζαρέτ, κατοικώ στον κόσμο που Μου αντιστοιχεί, ο οποίος είναι η 

πνευματική βασιλεία που σας έχω ήδη διακηρύξει σε εκείνους τους καιρούς, και σας αφήνω να ακούσετε 

τη φωνή Μου για την οποία δεν υπάρχουν εμπόδια ούτε αποστάσεις. 

74 Σας ευλογώ, ω λαέ, που μαζευτήκατε απόψε για να υποδεχθείτε την πρώτη ημέρα του τελευταίου 

έτους κατά το οποίο θα έχετε την εκδήλωση του Λόγου μου με αυτή τη μορφή. 

75 Σύντομα δεν θα σας μιλάω πια σε έκσταση μέσω αυτών των φορέων φωνής. Αλλά δεν πρέπει να 

ξεχνάτε ότι σας έχω πει ότι δεν θα αποχωριστώ ποτέ από εσάς και ότι δεν θα πάψω ποτέ να σας στέλνω 

τον Λόγο Μου με τη μορφή έμπνευσης. 

76 Υπήρχε μεγάλη σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων όταν συντονίστηκα μαζί τους σε εκείνη τη 

Δεύτερη Εποχή. Αλλά σήμερα, καθώς αφήνω την εξανθρωπισμένη φωνή Μου να ακουστεί ξανά, 

ανακαλύπτω ότι η σύγχυση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Βλέπω λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα που έχω 

ανακοινώσει για να αποκαλυφθώ στην ανθρωπότητα για άλλη μια φορά, και αρχίζω το έργο Μου για το 

φως διαδίδοντας την αλήθεια Μου και φέρνοντας τους ανθρώπους βήμα προς βήμα πιο κοντά στο 

μονοπάτι όπου πρέπει να ξετυλίξουν όλα τα μυστήρια που είναι γραφτό να γνωρίζουν, και όπου πρέπει να 

βρουν κάθε εξήγηση και κάθε διευκρίνιση. 

77 Πρόκειται για μια βαρυσήμαντη εποχή που έχει πλέον ξεκινήσει - μια εποχή με ανυπολόγιστες 

συνέπειες για τα ανθρώπινα όντα και τα πνεύματα. 

78 Και αυτή η χρονιά, η τελευταία από τις διακηρύξεις Μου, είναι επίσης απείρου σημασίας για 

αυτόν τον λαό, διότι σ' αυτήν σας δίνω τους κανόνες, το φως, τις εντολές και τη γνώση για να εισέλθετε 

σε μια νέα περίοδο με θάρρος και σταθερότητα. 

79 Το μήνυμά μου ήταν σαφές, φωτεινό και κατανοητό, ώστε να μην σκοντάψετε ποτέ στους 

ογκόλιθους του λάθους ή της άγνοιας. 

80 Φροντίστε να κρατάτε το νόημα στην καρδιά σας, ώστε να Με κουβαλάτε μέσα σας, και στον 

καθένα υπάρχει ένας σύμβουλος, ένας οδηγός, ένας γιατρός. 

81 Αν ακολουθήσετε τη διδασκαλία μου όπως σας δίδαξα, αν ασκήσετε την πνευματική 

φιλανθρωπία, σύντομα δεν θα είστε πια μικρά παιδιά και θα γίνετε μαθητές και θα ανακαλύψετε πόσο 

εύκολο είναι να έρθετε σε επαφή με το πνεύμα μου μέσω μιας καθαρής και ανοδικής σκέψης. Τότε θα 

καταλάβετε γιατί η περίοδος της διακήρυξής μου είχε ένα όριο. Γιατί αν δεν τελείωνε ποτέ, δεν θα 

πνευματοποιούσατε ποτέ τον εαυτό σας, γιατί αντί να ανεβαίνετε με επιθυμία για την έμπνευσή μου μέσω 

του εξαγνισμού και των αρετών σας, θα περιμένατε πάντα εκεί κάτω στον κόσμο σας τον φορέα της 

φωνής να ετοιμαστεί για να σας φέρει ένα μήνυμα. 

82 Αληθινά σας λέω, ο καρπός του Λόγου Μου, που έχει σπαρθεί στην καρδιά σας, θα είναι, 

σύμφωνα με το θέλημά Μου, ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα. Σας έχω ήδη εμπιστευτεί τον σπόρο, σας 
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έχω ήδη διδάξει να τον σπείρετε. Τώρα έχετε το καθήκον να το απλώσετε και να το φροντίσετε. Γιατί θα 

είμαι σε αναμονή του καρπού της σποράς Μου, για να νιώσω στο Πνεύμα Μου την ανείπωτη ευτυχία της 

παρουσίας των παιδιών μαζί Μου, για να ακούσω την πνευματική φωνή τους, για να νιώσω τα χάδια τους 

όπως έκανα εγώ μέσα από τα χείλη του Ιησού. "Διψάω, διψάω για την αγάπη σου". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 306  
1 Μαζευτήκατε για να πιείτε από την πηγή της ζωής, της οποίας τα κρυστάλλινα νερά ξεχύνονται 

στην ψυχή σας. Αν θεωρείτε την αποκάλυψη του Λόγου μου ως αλήθεια, είναι απόδειξη ότι έχετε 

διανύσει μεγάλο πνευματικό δρόμο για να λάβετε το νέο μου μάθημα με αυτή τη μορφή. 

2 Αλήθεια σας λέω, έχετε βρεθεί πολλές φορές τόσο στην "Πνευματική Κοιλάδα" όσο και στον 

πλανήτη που κατοικείτε. Αλλά θα σας πω επίσης πότε ήταν η πνευματική σας γέννηση και πότε πατήσατε 

για πρώτη φορά το χώμα αυτού του κόσμου, όπως ακριβώς θεωρείτε απαραίτητο να σας αποκαλύψω 

πόσες φορές έχετε βρεθεί πάνω του και ποιοι ήσασταν σε άλλες ενσαρκώσεις. 

Η διδασκαλία μου δεν σας αποκαλύπτει αυτά που δεν πρέπει να ξέρετε προς το παρόν, και αυτά που 

μπορεί να σας αποκαλυφθούν μόνο όταν φτάσετε στο τέλος του μονοπατιού. Το Έργο μου σας δείχνει το 

μονοπάτι με το οποίο θα φτάσετε στην κορυφή της πνευματικής γνώσης, ανεβαίνοντάς σας βήμα προς 

βήμα στη σκάλα της καλοσύνης, της αγάπης, της αδελφοσύνης. 

3 Προκειμένου να διαδώσω το Έργο Μου σε αυτή την "Τρίτη Εποχή", επέλεξα 144.000 ψυχές 

ανάμεσα στα μεγάλα πλήθη και τις σημάδεψα με ένα φιλί του Θείου Φωτός - όχι ένα φιλί του Ιούδα, ούτε 

τη σφραγίδα μιας διαθήκης που θέτει την ψυχή σας σε κίνδυνο. Το σημάδι μου είναι το σημάδι που το 

Άγιο Πνεύμα τοποθετεί στους εκλεκτούς Του για να εκπληρώσουν μια μεγάλη αποστολή σε αυτή την 

"Τρίτη Εποχή". Εκείνοι που φέρουν αυτό το σημάδι δεν είναι απαλλαγμένοι από κινδύνους - αντίθετα, 

μπαίνουν σε μεγαλύτερο πειρασμό και δοκιμάζονται περισσότερο από τους άλλους. Θυμηθείτε καθέναν 

από τους δώδεκα που επιλέχθηκαν από Μένα στη "Δεύτερη Εποχή" και θα επιβεβαιώσετε αυτό που σας 

λέω τώρα. Ανάμεσά τους, υπήρχαν στιγμές αμφιβολίας, της 

αδυναμία, σύγχυση, και υπήρξε ακόμη και ένας που Με πρόδωσε παραδίδοντάς Με στους δήμιους Μου 

με ένα φιλί. 

4 Πώς δεν πρέπει οι εκλεκτοί αυτής της εποχής να προσέχουν και να προσεύχονται για να μην 

υποκύψουν στον πειρασμό! Αλλά αληθινά σας λέω, ότι θα υπάρξουν προδότες μεταξύ των εκατόν 

σαράντα τεσσάρων χιλιάδων. 

5 Προσέξτε και προσευχηθείτε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ο γήινος δρόμος είναι γεμάτος κινδύνους 

και πειρασμούς, είναι μια συνεχής μάχη μεταξύ του φωτός και του σκότους. Πολεμήστε και 

προσευχηθείτε αδιάκοπα, υπακούστε στο λόγο μου και προετοιμαστείτε αν δεν θέλετε να προδώσετε το 

έργο μου. Να θυμάστε ότι μπορείτε επίσης να γίνετε προδότες χωρίς τη θέλησή σας ή εν αγνοία σας, αν 

προδώσετε την αλήθεια. 

6 Η ψυχή σας, διχασμένη ανάμεσα στη συνείδηση και την ελευθερία της βούλησης, ανάμεσα στην 

κλίση προς το υψηλό που ενυπάρχει στο πνεύμα και στην κλίση προς το χαμηλό, φυσικό στη σάρκα, 

γνωρίζει ότι έχει την ευκαιρία να απελευθερωθεί και την ευκαιρία να αποκτήσει αξία για να επιτύχει την 

υπέρτατη νίκη του καλού επί του κακού, της ψυχής επί της "σάρκας", του φωτός επί του σκότους. 

7 Το σημείο αυτό σημαίνει εγκατάλειψη, ανάθεση και λογοδοσία στον Θεό. Δεν αποτελεί εγγύηση 

κατά των πειρασμών ή των ασθενειών- διότι αν ήταν έτσι, ποια αξία θα είχαν οι εκλεκτοί μου; Ποια 

προσπάθεια θα καταβάλει το πνεύμα σας για να παραμείνει πιστό στον λόγο μου; Σας μιλάω με αυτόν τον 

τρόπο, επειδή υπάρχουν πολλές καρδιές ανάμεσα σ' αυτόν τον λαό εδώ που επιθυμούν να είναι ανάμεσα 

σ' αυτόν τον αριθμό των εκλεκτών. Αλλά έχω δει ότι περισσότερο από την επιθυμία να υπηρετήσουν την 

ανθρωπότητα μέσω των χαρισμάτων που χορηγώ με το Σημάδι, είναι η επιθυμία να αισθάνονται ασφαλείς 

ή είναι η ματαιοδοξία που τους κινεί να Μου ζητούν να τους καλέσω. Θα θέσω αυτά τα παιδιά-μαθητές 

Μου σε δοκιμασία, και τότε θα πειστούν ότι ο λόγος Μου δεν είναι αβάσιμος. 

8 Το σημάδι είναι το αόρατο σημάδι μέσω του οποίου αυτός που το φοράει με αγάπη, σεβασμό, 

ζήλο και ταπεινότητα μπορεί να εκπληρώσει το έργο του. Τότε θα είναι σε θέση να δει ότι το σημάδι είναι 

μια θεία χάρη που τον κάνει να ανυψώνεται πάνω από τον πόνο, που τον φωτίζει στις μεγάλες δοκιμασίες, 

που του αποκαλύπτει βαθιές συνειδητοποιήσεις και του ανοίγει, όπου θέλει, ένα μονοπάτι στο οποίο η 

ψυχή μπορεί να προοδεύσει. 

9 Το σημάδι είναι σαν ένας κρίκος αλυσίδας που συνδέει αυτόν που το κατέχει με τον πνευματικό 

κόσμο, είναι το μέσο για να εκδηλωθεί η σκέψη και ο λόγος του πνευματικού κόσμου στον κόσμο σας, γι' 

αυτό και σας λέω ότι ο σηματοδοτούμενος είναι αγγελιοφόρος Μου, ότι είναι ο αγγελιοφόρος Μου και το 

όργανό Μου. 
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10 Μεγάλο είναι το καθήκον καθώς και η ευθύνη του σημειωμένου απέναντι στο έργο μου. Όμως δεν 

είναι μόνος στο δρόμο του, στο πλευρό του βρίσκεται πάντα ο φύλακας άγγελος που τον προστατεύει, τον 

καθοδηγεί, τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει. 

11 Πόσο δυνατός ήταν εκείνος που ήξερε να προσκολλάται με αγάπη στον σταυρό του και πόσο 

σκληρός και πικρός ήταν ο δρόμος για εκείνον τον εκλεκτό που δεν βρέθηκε έτοιμος να φέρει το θείο 

σημάδι του εκλεκτού στην "Τρίτη φορά". Λέω σε όλους όσους Με ακούνε να μάθουν να προσέχουν και 

να προσεύχονται, να σηκώνουν το σταυρό τους με αγάπη και να ενεργούν δίκαια και υπάκουα, ώστε αυτή 

η ζωή, που για την ψυχή σας σημαίνει την πιο φωτεινή μετενσάρκωση, να μην γίνει άγονη και αργότερα 

να πρέπει να κλαίτε για τον χαμένο χρόνο και τις αχρησιμοποίητες ικανότητες. 

12 Όλοι σας σκεφτείτε αυτή τη διδασκαλία, είτε είστε σημαδεμένοι είτε όχι, γιατί όλοι σας έχετε ένα 

πεπρωμένο να εκπληρώσετε στο έργο μου. 

13 Σας υπενθυμίζω τον Νόμο - αυτόν που δεν μπορεί να σβηστεί από το μυαλό σας, ούτε να ξεχαστεί 

από τις καρδιές σας, ούτε να αμφισβητηθεί, επειδή υπαγορεύτηκε από τη σοφή Νοημοσύνη, τη 

συμπαντική Νοημοσύνη, έτσι ώστε κάθε άνθρωπος να κατέχει εσωτερικά το φως που θα τον οδηγήσει στο 

μονοπάτι προς τον Θεό. 

14 Είναι απαραίτητη η βαθιά γνώση του Νόμου, ώστε όλες οι πράξεις της ζωής να βασίζονται στην 

αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Χωρίς γνώση του Νόμου θα διαπράξετε αναπόφευκτα πολλά λάθη. Αλλά σας 

ρωτώ: Το μυαλό σας δεν σας έφερε ποτέ στο φως της γνώσης; Αληθινά σας λέω, το πνεύμα δεν υπήρξε 

ποτέ αδρανές ή αδιάφορο. Είναι η καρδιά σας, είναι επίσης ο νους σας, που απορρίπτει το εσωτερικό φως, 

γοητευμένος από τη λάμψη του εξωτερικού φωτός, δηλαδή από τη γνώση του κόσμου. 

15 Ενώ Εγώ θα έπρεπε να είμαι η πρώτη σας αγάπη, αφήσατε την τελευταία σε Μένα, επειδή οι 

ψευδαισθήσεις και τα όνειρα, οι γήινες αγάπες και τα πάθη σας σας έχουν κάνει πολύ αδύναμους για να 

μπορέσετε να Με αγαπήσετε. 

16 Έχετε εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό την καρδιά σας με την αγάπη του κόσμου και επίσης με τον 

πόνο, αλλά η ψυχή σας, η οποία μπορεί να πετάξει ψηλά ανά πάσα στιγμή, παραμένει ενεργή, αφού σε 

αυτήν η κόπωση είναι μόνο φαινομενική και δεν γερνάει όπως το σώμα, ούτε φθείρεται όπως η καρδιά. 

17 Πιστέψατε ότι Με αγαπάτε περισσότερο από οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί, αλλά θα πρέπει να 

πείσετε τον εαυτό σας ότι Μου δώσατε μόνο την απόλυτη αγάπη σας. 

18 Όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία και νιώσετε για φυσικούς λόγους ότι τα πάθη και οι επιθυμίες 

στην καρδιά σας έχουν πεθάνει, θα στρέψετε τα μάτια σας σε Μένα και θα πείτε: "Κύριε, είχες δίκιο. Όσο 

νιώθουμε νέοι και δυνατοί στη γη, σε ξεχνάμε, παρόλο που συχνά πιστεύαμε ότι σε αγαπούσαμε και ότι 

ήσουν πρώτος στη ζωή μας". 

19 Αντιλαμβάνεσαι ότι σου είπα την αλήθεια όταν σου είπα ότι είμαι ο τελευταίος έρωτας της ζωής 

σου; Ας μη νομίσει κανείς, ωστόσο, ότι όταν σας είπα ότι πρέπει να είμαι ο πρώτος στη ζωή σας, 

εννοούσα ότι δεν πρέπει να αγαπάτε κανέναν άλλον εκτός από Εμένα. Ήθελα να καταλάβετε ότι όποιος 

Με αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, θα αγαπάει πραγματικά. Αυτός θα αγαπάει μόνο το 

σωστό, δεν θα εξαντληθεί ποτέ στη ζωή, ούτε θα υποστεί απογοητεύσεις. Γιατί αγαπώντας Με πάνω απ' 

όλα, αγάπησε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, που, εφαρμόζοντάς τες στη ζωή και τα έργα του, τον 

ανύψωσε πάνω από τις ανθρώπινες δυσκολίες, τον έσωσε από τις ψευδαισθήσεις και τον έκανε να ζει σε 

έναν κόσμο φωτός, ειρήνης και σοφίας. 

20 Μερικές φορές επηρεάζεστε όταν διαπιστώνετε ότι ακόμη κι αν ακολουθείτε το νόμο μου όσο το 

δυνατόν περισσότερο, δεν ξεφεύγετε από τον πόνο, τις κακοτυχίες και τις δοκιμασίες, και αυτό είναι 

αλήθεια, αγαπημένοι μου άνθρωποι. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο εδώ, σε αυτή την κοιλάδα των δακρύων, 

η οποία είναι μια πέτρα επαφής, ένα ποτάμι που καθαρίζει και ένα σχολείο για την ψυχή. 

21 Αλλά γιατί να πιστεύετε ότι οι δίκες είναι τιμωρίες; Είναι καλύτερα να πιστεύετε ότι οι δοκιμασίες 

δεν είναι τιμωρίες, αλλά εμπειρίες που πρέπει να ζήσετε για να αποκτήσει η ψυχή σας περισσότερο φως. 

Πόσο συχνά σας υποβάλλω σε δοκιμασίες για να εξασκηθείτε στην προσευχή, για να ανάψετε την πίστη 

και να δείτε πώς απαντώ αμέσως στο κάλεσμά σας στέλνοντάς σας παρηγοριά και ειρήνη! Αλλά εσείς δεν 

το καταλαβαίνετε έτσι, και αντί να προσεύχεστε και να Με εμπιστεύεστε, γίνεστε αχάριστοι και 

βλάσφημοι, λέγοντας ότι σας έχω ξεχάσει, ότι δεν σας ακούω, και στη συνέχεια χτυπάτε τις πόρτες των 

συνανθρώπων σας που Με χρειάζονται όσο και εσείς. 
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22 Δεν είμαι εγώ αυτός που απέσυρε το έλεός μου από τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι που το 

αρνήθηκαν. Θα τους αφήσω να συνεχίσουν έτσι για λίγο ακόμα, εμπιστευόμενοι τη γνώση και τη δύναμή 

τους. Γιατί αργότερα, όταν θα πειστούν για την ανικανότητά τους να νικήσουν τον πόνο που θα 

πλημμυρίσει τον κόσμο, οι ψυχές τους θα επιστρέψουν γρήγορα σε Μένα για να ομολογήσουν ότι είναι 

ανώριμοι, αδύναμοι, αχάριστοι και σκληρόκαρδοι. 

23 Εγώ, για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει κανένα έργο σας από το οποίο να μην βγαίνει φως, 

ακόμη και αν είναι κακό έργο που έχετε κάνει, θα κάνω τον κόσμο, όταν ξεφύγει από το χάος του, να έχει 

περισσότερο φως στο πνεύμα του από αυτό που είχε πριν από την πτώση του. 

24 Θα συγχωρήσω όλες τις αμαρτίες σας, επειδή ήταν καρπός της άγνοιάς σας. Αλλά όταν το φως 

έχει ανατείλει στην ύπαρξή σας, θα είστε σε θέση να αμαρτάνετε συνειδητά, υπερβαίνοντας την εμπειρία 

και τη συνείδησή σας; Όχι, μαθητές, δεν θα μπορούσατε ποτέ ξανά να πέσετε σε εκείνο το λάθος που σας 

έκανε να πιείτε ένα τόσο πικρό ποτήρι. 

25 Συνειδητοποιείτε ότι κρίνετε ελαφρά τη καρδία όταν αποκαλείτε τις δοκιμασίες σας τιμωρία, ότι 

δεν έχουν άλλο σκοπό από το να σας δώσουν εμπειρία, να σας κάνουν ισχυρούς στην πίστη, να σας 

εμπλουτίσουν με αληθινή γνώση και να καθαρίσουν τη συνείδησή σας. 

26 Ακούστε Με με ταπεινότητα, ξεπερνώντας την αλαζονεία που κουβαλάτε στην καρδιά σας, και 

σιγά-σιγά αρχίστε να ανακαλύπτετε το αληθινό νόημα της ζωής, αναγνωρίζοντας σε κάθε στροφή τα 

θαύματα που δεν είχατε δει πριν, επειδή η ανικανότητά σας είχε απλώσει ένα πέπλο μυστηρίου πάνω από 

την αλήθεια. 

Εδώ είναι το φως Μου που όχι μόνο σας αποκαλύπτει το μυστήριο και σας λέει ότι δεν είμαι Εγώ που 

έχω κρυφτεί από τα μάτια σας, αλλά ότι είστε εσείς που δεν θέλατε να Με αναγνωρίσετε. 

27 Όταν στρέφω το βλέμμα Μου στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στα πένθιμα σπίτια, στους 

διαλυμένους γάμους, στα ορφανά ή στους πνευματικά πεινασμένους, γιατί δεν σας ανακαλύπτω εκεί; 

Θυμηθείτε ότι δεν σας δίδαξα μόνο να προσεύχεστε, αλλά σας έδωσα και το χάρισμα του λόγου και σας 

δίδαξα να θεραπεύετε. Και σε πολλές περιπτώσεις σας έχω πει ότι η παρουσία σας μπορεί να κάνει 

θαύματα όταν είστε πραγματικά προετοιμασμένοι. 

28 Πόσες ευκαιρίες για να κάνετε καλό σας προσφέρει η ζωή κάθε μέρα! Αλλά να θυμάστε ότι, όπως 

υπάρχουν περιπτώσεις που το μόνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσεύχεστε, υπάρχουν και 

άλλες που είναι απαραίτητο να μιλήσετε ή να δράσετε. 

29 Μακάριοι είναι εκείνοι που δεν φοβούνται τα κακά βλέμματα ή τα κουτσομπολιά και έχουν μόνο 

την επιθυμία να κάνουν το καλό. Είναι εκείνοι που Με συνοδεύουν πνευματικά στο κρεβάτι των ασθενών, 

που πηγαίνουν σε εκείνους που κατοικούν στο σκοτάδι για να τους φέρουν το φως της πίστης, της γνώσης 

ή της παρηγοριάς. 

30 Μακάριοι όσοι θυμούνται αυτούς που θρηνούν, και όσοι θυμούνται τους υλικά και πνευματικά 

φτωχούς, γιατί η καρδιά τους χτυπάει κοντά στο πνεύμα μου. 

31 Πώς θα σκέφτεστε τον πόνο των συνανθρώπων σας, αν επιτρέψετε στον δικό σας να σας 

κυριαρχήσει; Πώς θα ανακαλύψετε ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που υποφέρουν 

απείρως περισσότερο από εσάς, αν κουβαλάτε τον σταυρό σας μόνο με απροθυμία και λέτε πάντα ότι 

είστε ο πιο άτυχος; 

Υπάρχουν πολλοί που περπατούν μακριά, πολύ μακριά, από το αληθινό μονοπάτι - πολλοί που δεν 

έχουν ακούσει ποτέ μια λέξη αγάπης, πολλοί που δεν φέρουν ούτε μια σπίθα φωτός στην ύπαρξή τους, και 

παρόλα αυτά δεν σταματήσατε να τους βοηθήσετε όταν διασταυρώθηκαν με το μονοπάτι σας. Πόσοι από 

αυτούς τους πνευματικά φτωχούς σηκώνουν το βάρος του φορτίου τους χωρίς να βλασφημούν ή να 

επαναστατούν όπως εσείς! 

32 Πρέπει να μάθετε να βλέπετε λίγο πέρα από τον εαυτό σας, λίγο πέρα από το σπίτι σας και τα 

συναισθήματά σας, να συμπάσχετε με τον πόνο των άλλων, έτσι ώστε να ξυπνήσει η καλοσύνη στην 

καρδιά σας, αγαπημένοι άνθρωποι, έτσι ώστε η ψυχή να ξεχειλίσει και να εκπληρώσει την ύψιστη εντολή 

που είναι γραμμένη στη συνείδησή σας - εκείνη που λέει: "Αγαπάτε αλλήλους". Αν είστε υλικά φτωχός 

και για τον λόγο αυτό δεν μπορείτε να βοηθήσετε τον πλησίον σας, μην στενοχωριέστε. Προσευχηθείτε, 

και θα κάνω το φως να λάμψει και την ειρήνη να έρθει εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Η αληθινή 

φιλανθρωπία, από την οποία γεννιέται η συμπόνια, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στους 

άπορους. Αν, όταν δίνεις ένα νόμισμα, μια φρατζόλα ψωμί ή ένα ποτήρι νερό, δεν έχεις το αίσθημα της 
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αγάπης για τον συνάνθρωπό σου - ειλικρινά σου λέω, τότε δεν έχεις δώσει τίποτα, θα ήταν καλύτερα για 

σένα να μην αποχωριστείς αυτό που δίνεις. 

33 Πότε θα γνωρίσετε, ω ανθρωπότητα, τη δύναμη της αγάπης; Μέχρι τώρα δεν κάνατε ποτέ χρήση 

αυτής της δύναμης που είναι η πηγή της ζωής. 

34 Όταν διέσχιζα την ύπαιθρο, ακολουθούμενος από τους μαθητές Μου, επισκεπτόμενος χωριά, 

πόλεις και σπίτια, ποτέ δεν πρόσφερα στους φτωχούς ένα νόμισμα, γιατί ποτέ δεν είχα. Ωστόσο, τους 

έδωσα πίσω την υγεία που είχαν βρει χωρίς αντίτιμο. Τους επανέφερα στο καλό μονοπάτι και τους έδωσα 

ένα μονοπάτι γεμάτο φως, παρηγοριά και χαρά. 

Σε μια ορισμένη περίπτωση, όταν ένα μεγάλο πλήθος Με είχε ακολουθήσει στην έρημο για να ακούσει 

το λόγο Μου, ευλόγησα μερικά ψωμιά και ψάρια και τα μοίρασα αφού είχα δώσει στους ανθρώπους το 

ψωμί της ψυχής και είδα ότι πεινούσαν. Το πλήθος θαύμαζε ότι μια τόσο μικρή ποσότητα αρκούσε για 

όλους. Αυτό ήταν ένα θαύμα που συντελέστηκε από την αγάπη, ως αιώνιο μάθημα για αυτή τη 

σκεπτικιστική, υλιστική και εγωιστική ανθρωπότητα. 

35 Ω, αν μόνο οι λαοί της γης μοιράζονταν το ψωμί τους ως αδέρφια, έστω και μόνο για να 

δοκιμάσουν τη διδασκαλία μου - πόσο καλό θα έπαιρναν τότε, και τι θαυμάσιες εκδηλώσεις θα βίωναν! 

Αλλά ακόμα δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον, ακόμα τα έθνη δεν αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον ως 

αδέλφια. Θεωρούν ο ένας τον άλλον ξένο και αποκαλούν ο ένας τον άλλον ξένο. Ζηλεύουν ο ένας τον 

άλλον, δυσανασχετούν, σχεδόν πάντα μισούν ο ένας τον άλλον και διεξάγουν πόλεμο ο ένας εναντίον του 

άλλου. Ο πόλεμος που τρέφεται από όλους τους ανθρώπους είναι παντού όπου υπάρχει ανθρώπινη 

καρδιά. Κάποιοι την προωθούν με έναν τρόπο, άλλοι την ευνοούν με έναν άλλο, πολλοί γνωρίζουν καλά 

τι κάνουν, άλλοι δεν το γνωρίζουν. 

36 Σε αυτό το άνυδρο χωράφι, που στερείται αγάπης, πίστης και καλής θέλησης, θα στείλω το έλεός 

Μου σαν μια ευεργετική και καρποφόρα βροχή. Αλλά πρώτα, σαν καταιγίδα, η δικαιοσύνη Μου θα 

σαρώσει όλο το κακό, θα ανατρέψει τα κακά δέντρα, θα καθαρίσει τα χωράφια και τις πόλεις και θα 

ξυπνήσει την κοιμισμένη ψυχή αυτής της ανθρωπότητας, ώστε να μπορέσει να λάβει το θείο μήνυμα που 

η αγάπη Μου επιφυλάσσει για τους επερχόμενους καιρούς. 

37 Το έτος 1950, στο οποίο έχετε τώρα εισέλθει, υποδηλώνει - όπως ήταν γραμμένο από την 

αιωνιότητα - το τέλος του σταδίου της πνευματικής μου εκδήλωσης μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Είναι 

η χρονιά κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου θα αισθανθεί την παρουσία μου και θα προσευχηθεί. 

38 Το έτος 1950 δεν είναι το τέλος μιας εποχής, αλλά η αυγή μιας νέας εποχής που επιφυλάσσει 

μεγάλες αποκαλύψεις και γεγονότα για τους ανθρώπους. 

39 Ποια εμπειρία σας άφησε η χρονιά που πέρασε, μαθητές; Ποιες αποφάσεις έχετε πάρει για το 

τρέχον έτος, το οποίο είναι το τελευταίο του ράλι μου; 

40 Προσεύχεστε και σας ευλογώ. Γιατί όποιος απευθύνει την παράκλησή του σε Μένα, δεν θα 

απογοητευτεί ποτέ. 

41 Συνεχίστε να προσεύχεστε, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ προσπαθήστε να καταλάβετε τη 

διδασκαλία μου, ώστε να μπορέσετε να βγείτε από τη στασιμότητά σας και να απομακρύνετε όλα όσα 

έχετε εισάγει στις λατρευτικές σας πράξεις και τα οποία, αντί να σας φέρνουν πρόοδο, σας κρατούν 

κολλημένους στη ρουτίνα. 

42 Ακούστε τη φωνή της συνείδησής σας, θα σας δώσει κουράγιο να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να 

σπάσετε τις παραδόσεις. 

43 Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, σας φέρνω τώρα πιο κοντά και 

απευθύνω κάλεσμα σε όσους έχουν απομακρυνθεί από τις συγκεντρώσεις σας. Θα τους καλέσετε μόνο 

μία φορά, και αν τους ακούσουν, θα τους αποκαλύψω την κληρονομιά τους. Αλλά αν παραμείνουν 

κουφοί, θα αφήσετε το θέμα σε Μένα, γιατί Εγώ είμαι ο μόνος που μπορεί να κρίνει εκείνους που δεν 

ήθελαν πλέον να ακούσουν τον Κύριό τους. 

44 Ο Λόγος Μου που σας δίνω αυτό το τελευταίο έτος θα είναι η ουσία ολόκληρου του μηνύματος 

που σας έφερα σε αυτή την εποχή της εκδήλωσής Μου. Σε αυτό θα βρείτε οδηγίες για όλα τα βήματα της 

ζωής σας και αποκαλύψεις ώστε να έχετε όπλα όταν αρχίσει η μάχη. 

45 Πείτε στους συνανθρώπους σας ότι σας έχω καλέσει σε ενότητα και αρμονία. Γιατί όσο δεν 

υπάρχει αυτή η αδελφότητα, είναι ψέμα ότι αποτελείτε έναν λαό, γιατί τότε είστε μόνο φαινομενικά 

ενωμένοι, αφού στην πραγματικότητα είστε διαιρεμένοι και απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλο. Πείτε 
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τους ότι πρέπει να είστε ενωμένοι γιατί θα έρθουν οι διωγμοί και οι εχθροπραξίες εναντίον σας - ότι δεν 

θέλω να κλαίνε αργότερα για την ανυπακοή τους, ούτε να παραπονιούνται όταν δεν υπάρχει χρόνος για να 

επανορθώσουν. 

46 Συνειδητοποιήστε ότι δεν αφήνω κανένα σημείο χωρίς να το φωτίσω, γι' αυτό κανείς δεν θα 

μπορεί να παραπονεθεί και να πει ότι δεν προειδοποίησα τους ανθρώπους με τον λόγο Μου. 

47 Η φωνή μου ήταν προφητική, ο λόγος μου είναι ο λόγος ενός Θεού για τον οποίο το μέλλον δεν 

μπορεί να κρύψει τίποτα. Τα πάντα έχουν προβλεφθεί, τα πάντα έχουν προβλεφθεί, το μόνο που έχετε να 

κάνετε είναι να έρθετε σε συμφωνία με τον λόγο μου, ώστε όλα να γίνουν σύμφωνα με το θέλημά μου. 

48 Ακόμα και αν η πλειοψηφία των ανθρώπων πέσει θύμα πλάνης και παρεκκλίνει από το 

προδιαγεγραμμένο μονοπάτι, ακόμα και αν οι περισσότεροι παρακούσουν τις εντολές μου, αυτό το φως 

δεν θα πάψει να λάμπει, επειδή η αλήθεια δεν μπορεί ποτέ να σκοτιστεί από την κακία. 

49 Λίγες υπάκουες, ενεργητικές, πνευματικές και ταπεινές καρδιές θα ήταν αρκετές για Μένα ώστε 

να τις χρησιμοποιήσω ως όργανα για να συνεχίσω να διαδίδω την αλήθεια του Λόγου Μου. 

50 Είναι καθήκον μου να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, επειδή πρέπει ήδη να ξέρετε ότι πολλοί 

από εσάς θα Μου παραδώσουν ένα νέο ποτήρι πόνου την τελευταία ώρα. Σύγχυση και σκοτάδι θα επέλθει 

σε αυτόν τον λαό, όπως ακριβώς σκοτείνιασε ο κόσμος την ώρα που ο Ιησούς πέθανε στον σταυρό. Αλλά 

δεν ξέρετε τώρα πόσο θα διαρκέσει αυτό το σκοτάδι, και γι' αυτό σας λέω να προσέχετε και να 

προσεύχεστε, ώστε να μην πέσετε σε πειρασμό, ούτε να ανήκετε σε εκείνους που δεν υπακούουν στις 

οδηγίες Μου. 

51 Σας λέω ότι μέσα στο σκοτάδι αυτής της σύγχυσης θα αναδυθεί ένα φως, ώστε όλοι όσοι θέλουν 

να Με ακολουθήσουν με την καρδιά και την ψυχή τους να ανακαλύψουν το μονοπάτι και να έρθουν 

κοντά Μου στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

52 Αυτός ο λαός δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι δημιουργεί ακόμη και τις δοκιμασίες που πρέπει να 

τον ταρακουνήσουν αύριο για να ξυπνήσει από τον βαθύ λήθαργο. 

53 Όπως σε όλες τις εποχές, πολλοί κλήθηκαν και λίγοι επιλέχθηκαν, γιατί επιλέγω μόνο εκείνους 

που είναι έτοιμοι εγκαίρως να εκπληρώσουν το καθήκον τους- και στους υπόλοιπους δίνω ένα φως, ώστε 

να ξέρουν πώς να περιμένουν την ώρα που και αυτοί θα επιλεγούν. 

54 Πόσοι, οι οποίοι έχουν κληθεί χωρίς να έχει έρθει ακόμη η ώρα να τους επιλέξω για μια 

αποστολή, έχουν παραταχθεί ανάμεσα στους μαθητές και τους εργάτες μου, χωρίς οι ψυχές τους να έχουν 

την απολύτως απαραίτητη ανάπτυξη για να σηκώσουν το βάρος αυτού του σταυρού, ούτε το μυαλό τους 

το απαραίτητο φως για να δεχτούν την έμπνευσή μου! Τι έκαναν πολλοί από αυτούς αφού εντάχθηκαν 

στις τάξεις των εκλεκτών; Να βεβηλώνουν, να δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα, να μολύνουν τους άλλους 

με τις κακές τους τάσεις, να λένε ψέματα, να σπέρνουν διχόνοια, να κερδοσκοπούν με το όνομά Μου και 

με τα πνευματικά χαρίσματα που έχω τοποθετήσει στους μαθητές Μου. 

55 Κανείς δεν προσπαθεί να ανακαλύψει ποια είναι αυτά, γιατί δεν θα μπορούσατε. Μόνο το 

διεισδυτικό κρίνον μάτι Μου δεν τους χάνει από τα μάτια του, και αφήνω το Λόγο Μου να εισέλθει στη 

συνείδησή τους, ο οποίος τους λέει: Προσέξτε και προσευχηθείτε, ώστε να μετανοήσετε εγκαίρως για τις 

παραβάσεις σας- γιατί αν το κάνετε, σας υπόσχομαι ότι πνευματικά θα σας καθίσω γρήγορα στο τραπέζι 

Μου και θα γιορτάσω μια γιορτή συμφιλίωσης και συγχώρεσης. 

56 Αγαπημένοι μαθητές: Αυτή είναι η ευλογημένη ώρα που σας κάνω να νιώσετε την Παρουσία 

Μου. Ο Φωνοφόρος μέσω του οποίου σας δίνω το Λόγο Μου έχει προετοιμαστεί, και τα πλήθη που Με 

ακούνε έχουν συγκεντρωθεί, έχουν υψωθεί σε Μένα με σκέψη. 

57 Έτσι θέλω να σας βλέπω πάντα, ώστε να γίνετε μάρτυρες του θαύματος της εκδήλωσής μου και να 

νιώσετε στα βάθη της ύπαρξής σας την αγάπη μου, το βλέμμα μου, την ουσία μου. 

58 Αλήθεια σας λέω, δεν είστε οι μόνοι που έχουν την Παρουσία Μου τη στιγμή της πνευματικής 

προετοιμασίας. Δεν υπάρχει θρησκεία, ούτε μπορεί να υπάρξει πράξη αφιερωμένη σε Μένα, στην οποία 

το Πνεύμα μου δεν είναι παρόν. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή που το πλήθος συγκινείται, προσεύχεται και 

ζητά, προφέρει και ευλογεί το όνομά Μου, διεισδύω στα βάθη της καρδιάς του για να του δώσω αυτό που 

ζήτησε. 

59 Αν οι λαοί και οι θρησκευτικές κοινότητες του κόσμου είχαν ήδη αναπτύξει τα πνευματικά τους 

χαρίσματα, θα είχαν αποκτήσει εκείνη την ευαισθησία που θα τους επέτρεπε να απολαμβάνουν τη χάρη 

να αντιλαμβάνονται την Παρουσία Μου με κάποιο τρόπο. Αλλά δεν μπορούν να Με δουν, ούτε να Με 
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ακούσουν, ούτε να Με αισθανθούν, επειδή οι αισθήσεις και οι ικανότητές τους έχουν αποκοιμηθεί στις 

πρακτικές των ειδωλολατρικών και φανατικών λατρειών. 

60 Αν Με ρωτήσετε τώρα: Δάσκαλε, πότε οι αδελφοί και οι αδελφές μας από τις διάφορες 

θρησκευτικές κοινότητες θα Σε νιώσουν, θα Σε ακούσουν και θα Σε δουν όπως μας διδάσκεις τώρα; - Θα 

σας απαντούσα: Τότε, όταν όλοι θα έχουν πνευματοποιηθεί. - Αλλά όταν θα συνέβαινε αυτό, θα είχαν ήδη 

απομακρυνθεί από κάθε αισθησιακή θρησκευτική πρακτική και φανατική πίστη. 

61 Τους μιλάω μέσα από δοκιμασίες που αποτελούν μαθήματα γι' αυτούς - άλλοτε ανταμείβοντας την 

πίστη τους, άλλοτε πλήττοντάς τους με τη Θεία Δικαιοσύνη Μου, όταν επιδιώκουν τα οφέλη Μου με 

πράξεις που δεν είναι κατάλληλες να Μου προσφερθούν. 

62 Πολύ σπάνια καταλαβαίνουν αυτό που θέλω να τους κάνω να καταλάβουν μέσα από τις 

δοκιμασίες Μου. Αλλά λόγω του πόνου τους, της πίστης τους ή της ελπίδας τους σε Μένα, συγχωρώ τα 

σφάλματά τους και την άγνοιά τους και τους στέλνω το έλεός Μου. 

63 Τώρα είναι η εποχή που το Πνεύμα μου μιλάει αδιάκοπα στο πνεύμα, την ψυχή, το νου και την 

καρδιά των ανθρώπων. Η φωνή μου φτάνει στους ανθρώπους μέσω των σκέψεων και των δοκιμασιών, 

μέσω των οποίων πολλοί αφυπνίζονται στην αλήθεια με τη θέλησή τους, αφού εκείνοι που τους 

καθοδηγούν ή τους διδάσκουν κοιμούνται και θα ήθελαν ο κόσμος να μην αφυπνιστεί ποτέ. 

64 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, θυμηθείτε: Αν ήσασταν έτοιμοι να μεταφέρετε τα καλά νέα του Λόγου 

μου σε άλλες χώρες, πολλοί άνθρωποι θα καταλάβαιναν το μήνυμά μου. 

65 Όταν σας μιλάω έτσι, λέτε κατά βάθος: "Πώς θα μπορέσω να διδάξω σε διαφορετικές γλώσσες, 

όταν εγώ ο ίδιος νιώθω πολύ αμήχανα για να εκφραστώ στη γλώσσα μου;" 

Σας λέω όμως: Αχ, εσείς οι άνθρωποι χωρίς πίστη στον Λόγο Μου! Πιστεύετε ότι αυτοί οι απόστολοι 

της Δεύτερης Εποχής είχαν φυσική εκπαίδευση για να μιλούν διαφορετικές γλώσσες; Όχι, παιδιά Μου, 

και όμως έγιναν κατανοητοί από όλους, επειδή η γλώσσα που μιλούσαν και την οποία είχαν μάθει από 

Μένα ήταν η γλώσσα της αγάπης. Παρηγορούσαν όπως τους είχε διδάξει ο Δάσκαλός τους, θεράπευαν 

τους αρρώστους, έκαναν ειρήνη, έφερναν το φως, αποκάλυπταν την αλήθεια και έδειχναν τον δρόμο. 

Αλλά το έκαναν περισσότερο με έργα παρά με λόγια. 

Έτσι εκφράζεται η αγάπη: με έργα. Με τον ίδιο τρόπο, η φωτεινή ψυχή μιλάει, για την οποία τα 

ανθρώπινα λόγια είναι συχνά περιττά. 

66 Αντιλαμβάνεστε ήδη πόση πνευματική διδασκαλία ρέει από αυτά τα χείλη στις σύντομες χρονικές 

περιόδους στις οποίες σας εκφράζω το μήνυμά μου; Βλέπετε πόσα λόγια βγαίνουν από αυτό το στόμα όσο 

διαρκεί η εκδήλωσή Μου; Ωστόσο, αποδεικνύονται μικρά όταν τα συγκρίνεις με τον αριθμό των έργων 

που εκτελώ μαζί σας ώρα με την ώρα και ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό, σας λέω με αλήθεια ότι σας μιλάω 

περισσότερο μέσα από τα έργα Μου παρά μέσα από τα λόγια Μου. Απλώς δεν έχετε κάνει ακόμη την 

προσπάθεια να μάθετε να ερμηνεύετε τον Λόγο Μου, ο οποίος σας μιλάει σοφά και αδιάκοπα. Πιστεύετε 

ότι μπορείτε να λαμβάνετε τις αποκαλύψεις Μου μόνο μέσω του ανθρώπινου λόγου, και έτσι σας έδωσα 

τη δυνατότητα να ακούσετε το Λόγο Μου εξανθρωπισμένο στη δική σας γλώσσα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 307  
1 Είναι ο Λόγος Μου που δίνει ανάπαυση στην καρδιά σας και ειρήνη στην ψυχή σας. Το 

σπουδαιότερο πράγμα που έχω προορίσει γι' αυτό είναι η ειρήνη. Αυτός που κατέχει αυτόν τον θησαυρό 

έχει τα πάντα - αυτός που γνωρίζει αυτή την κατάσταση της ψυχής δεν θα την αντάλλασσε με τα 

μεγαλύτερα αγαθά και θησαυρούς στη γη. 

2 Αν Με ρωτήσετε ποιο είναι το μυστικό για την επίτευξη και τη διατήρηση της ειρήνης, σας λέω 

ότι το μυστικό είναι να κάνετε το Θέλημα του Πατέρα σας. Και αν Με ρωτούσατε πώς να κάνετε το Θείο 

Θέλημα, θα σας απαντούσα εφαρμόζοντας το νόμο Μου και τη διδασκαλία Μου στη ζωή σας. 

3 Μερικοί βιώνουν απογοήτευση όταν Με ακούνε να λέω ότι το μεγαλύτερο πράγμα που σας δίνω 

είναι η ειρήνη. Γιατί θα ήθελαν να Με ακούσουν να λέω ότι ήρθα για να μοιράσω τους θησαυρούς και τα 

αγαθά αυτού του κόσμου. Ο λόγος είναι ότι δεν γνωρίζουν τι είναι η ειρήνη - αλλά όχι μόνο αυτοί. Ποιος 

γνωρίζει την ειρήνη; Ποιος άνθρωπος μπορεί να ισχυριστεί ότι την κατέχει; Κανείς, άνθρωποι. Γι' αυτό, 

βλέπω πολλούς στους οποίους φαίνεται λίγο αυτό που φέρνω ως το μεγαλύτερο δώρο για εσάς: την 

ειρήνη. 

Μόλις μάθετε ποια είναι αυτή η κατάσταση της ψυχής, θα κάνετε τα πάντα για να μη χάσετε αυτή τη 

χάρη, γιατί μέσω αυτής θα έχετε μια ιδέα για το πώς θα είναι η πνευματική ζωή στο βασίλειο του φωτός. 

4 Αφού δεν ξέρετε τι είναι η αληθινή ειρήνη, αρκείστε να την αποζητάτε και να προσπαθείτε να 

αποκτήσετε λίγη ψυχική γαλήνη, ανέσεις και ικανοποιήσεις με όλα τα δυνατά μέσα και με κάθε πιθανό 

τρόπο, αλλά ποτέ αυτό που είναι η αληθινή ψυχική γαλήνη. Σας λέω ότι μόνο η υπακοή του παιδιού στο 

θέλημα του Κυρίου το επιτυγχάνει. 

5 Στον κόσμο υπάρχει έλλειψη καλών ερμηνευτών του Λόγου μου, καλών ερμηνευτών των 

διδασκαλιών μου. Επομένως, η ανθρωπότητα, ακόμη και στο βαθμό που αυτοαποκαλείται χριστιανική, ζει 

πνευματικά καθυστερημένα, επειδή δεν υπάρχει κανείς να την ταρακουνήσει με την αληθινή διδασκαλία 

Μου, δεν υπάρχει κανείς να θρέψει τις καρδιές με την αγάπη με την οποία δίδαξα τους ανθρώπους. 

6 Μέρα με τη μέρα - σε ενοριακούς χώρους, εκκλησίες και καθεδρικούς ναούς - οι άνθρωποι λένε το 

όνομά μου και επαναλαμβάνουν τα λόγια μου, αλλά κανείς δεν συγκινείται εσωτερικά, κανείς δεν τρέμει 

από το φως τους, και αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι έχουν παρεξηγήσει το νόημά τους. Οι 

περισσότεροι πιστεύουν ότι η αποτελεσματικότητα του λόγου του Χριστού βασίζεται στη μηχανική 

επανάληψή του ξανά και ξανά, χωρίς να κατανοούν ότι δεν είναι απαραίτητο να τον απαγγέλλουμε, αλλά 

να τον μελετάμε, να τον σκεφτόμαστε, να τον εφαρμόζουμε και να τον ζούμε. 

7 Αν οι άνθρωποι αναζητούσαν το νόημα στο Λόγο του Χριστού, αυτός θα ήταν πάντα νέος, 

φρέσκος, ζωντανός και κοντά στη ζωή γι' αυτούς. Αλλά το γνωρίζουν μόνο επιφανειακά, και έτσι δεν 

μπορούν να τραφούν από αυτό, ούτε θα μπορέσουν ποτέ να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. 

8 Η καημένη η ανθρωπότητα - περιπλανιέται στο σκοτάδι, παρόλο που το φως είναι τόσο κοντά της, 

θρηνεί φοβισμένα, παρόλο που η ειρήνη είναι εφικτή! Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν αυτό το 

θείο φως, επειδή υπήρξαν εκείνοι που τους έχουν δέσει τα μάτια χωρίς οίκτο. Εγώ, που σας αγαπώ 

αληθινά, έρχομαι να σας βοηθήσω απελευθερώνοντάς σας από το σκοτάδι και αποδεικνύοντάς σας ότι 

όλα όσα σας είπα τότε προορίζονταν για όλες τις εποχές και ότι δεν πρέπει να θεωρείτε αυτόν τον Θείο 

Λόγο ως μια παλιά διδασκαλία μιας περασμένης εποχής. Γιατί η αγάπη, που ήταν η ουσία όλης της 

διδασκαλίας Μου, είναι αιώνια και σ' αυτήν βρίσκεται το μυστικό της σωτηρίας σας σ' αυτή την εποχή 

των εκτροπών, των ανυπολόγιστων δεινών και των αχαλίνωτων παθών. 

9 Ούτε πρόκειται για μια νέα διδασκαλία που σας φέρνω αυτή τη στιγμή, αλλά για ένα φως, ώστε να 

μπορέσετε να κατανοήσετε όλα όσα σας έχουν αποκαλυφθεί από τους πρώτους χρόνους μέχρι σήμερα. 

10 Η ανθρωπότητα θα εκπλαγεί όταν λάβει αυτό το πνευματικό μήνυμα και θα πεισθεί για την άπειρη 

αγάπη των προηγούμενων διδασκαλιών μου - μια αγάπη που ούτε καν υποψιαζόταν. Τότε θα 

συνειδητοποιήσει ότι υπήρξε αχάριστη, άπιστη, αδιάφορη προς τον Πατέρα της, στον οποίο στράφηκε 

μόνο όταν κάποια ανάγκη ή υλική δυσκολία τη βασάνιζε. 

11 Σας συγχωρώ, σας αγαπώ και σας λυπάμαι πραγματικά. Μακάριος είναι εκείνος που 

προετοιμάζεται πνευματικά, ψυχικά και διανοητικά, γιατί θα λάβει άμεσα το φως μου, το οποίο από 

εκείνη τη στιγμή και μετά θα τον καθοδηγήσει σε μονοπάτια πολύ μακριά από εκείνα που του έχουν 

χαράξει οι συνάνθρωποί του στον κόσμο. 
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12 Σας αφήνω να νιώσετε την αγάπη μου για να μην σας λείψει το κουράγιο στον αγώνα. 

13 Ο Τρίτος Χρόνος σημαίνει πνευματικό αγώνα, είναι μια λυδία λίθος και επίσης μια κληρονομιά, 

γιατί σας άφησα μια Θεία Διαθήκη. 

14 Εμπνέω τους εργάτες που έχουν εργαστεί στα χωράφια Μου να φροντίσουν τις σπορές τους για να 

Μου τις παρουσιάσουν την ημέρα της χάρης που ήδη πλησιάζει και θα είναι στο τέλος του έτους 1950, 

την τελευταία της εκδήλωσής Μου σε σας. Θέλω λοιπόν να φέρετε το χρυσό στάχυ, το πιο αγνό και 

όμορφο, που έχετε θερίσει στα χωράφια. Τότε θα δεχθώ τη σοδειά σας για να την ευλογήσω και να σας 

πω: "Αυτός ο σπόρος θα είναι που θα συνεχίσετε να σπέρνετε στα χωράφια μου". 

15 Δεν είναι έτσι, μαθητές, ότι όταν αγωνιστήκατε καλά σε αυτό το μονοπάτι, αποκομίσατε 

ταυτόχρονα χαρές, και ότι όταν ήπιατε το ποτήρι του πόνου, καταλάβατε έτσι καλύτερα τον Ιησού, τον 

Δάσκαλό σας; δεν είναι έτσι ώστε μετά τις δοκιμασίες σας να Με αγαπάτε περισσότερο; Ναι, άνθρωποι, 

πραγματικά σας λέω, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να ζητάς και να παίρνεις για να δίνεις. 

16 Πλησιάζει η ημέρα που θα μείνετε χωρίς τον λόγο μου, ώστε να είστε εσείς εκείνοι που θα μιλάτε 

για τη διδασκαλία μου και θα την εξηγείτε με έργα και με σαφή και πειστική γλώσσα. 

17 Προσευχηθείτε για να μπορέσετε να μπείτε με σταθερό βήμα στην ώρα των πράξεών σας - στην 

ώρα του αγώνα σας. Αλλά προσευχηθείτε με την απλότητα με την οποία έκανα τα πλήθη να 

προσευχηθούν όταν Με ακολούθησαν στην έρημο, στην κοιλάδα του Ιορδάνη ή στο βουνό. 

18 Προσευχηθείτε για όλη την ανθρωπότητα, προσευχηθείτε επίσης για τον εαυτό σας, πνευματιστές, 

γιατί πλησιάζει η ώρα της δοκιμασίας σας. 

19 Μην απογοητεύεστε όταν σας λέω ότι κατά την αναχώρησή μου θα υπάρξει σύγχυση στην 

κοινότητά σας που θα σας διχάσει προσωρινά. Για ένα διάστημα θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες μέχρι να 

καταλάβετε όλοι την εντολή μου. Αλλά ήδη σήμερα ευλογώ εκείνους που κατανοούν το θέλημά Μου, που 

το υπακούουν με αγάπη και καλή θέληση, γιατί θα περιλούσω τις ψυχές τους άφθονα με τις εμπνεύσεις 

Μου. Θα αναλάβουν την ευθύνη να προετοιμαστούν, να πνευματοποιήσουν τους τρόπους δράσης τους και 

να είναι πιστοί σε όλα στο Έργο Μου, έτσι ώστε όταν έρθει η δοκιμασία που θα τους ενώσει όλους για 

άλλη μια φορά, να είναι σε θέση να ανοίξουν τις καρδιές τους χωρίς μομφή, χωρίς ματαιοδοξία, χωρίς να 

αισθάνονται ανώτεροι από τους αδελφούς και τις αδελφές τους. 

20 Ένα σύννεφο θλίψης επισκίασε την ειρήνη των καρδιών σας όταν ακούσατε την ανακοίνωση 

αυτών των επερχόμενων γεγονότων. Είθε αυτός ο πόνος που αισθάνεστε να σας αποτρέψει από το να 

είστε ανάμεσα σε εκείνους που είναι άπιστοι - εκείνους που αψηφούν τον Λόγο μου προσπαθώντας να 

κάνουν το θέλημά τους. 

21 Σε εκείνους που Μου γυρίζουν την πλάτη, λέω ήδη ότι θα πρέπει να κλάψουν πολύ πριν 

ομολογήσουν το λάθος τους και επιστρέψουν στο μονοπάτι της υπακοής. Και σε εκείνους που θα είναι 

πιστοί σε Μένα, ανακοινώνω ότι ο αγώνας που τους περιμένει θα είναι μεγάλος, και ότι όσο οι άλλοι δεν 

υποτάσσονται στη θεία εντολή, την οποία όλοι γνωρίζετε γιατί είναι γραμμένη στη συνείδησή σας, θα 

πρέπει να χύσετε πολλά δάκρυα, να υπομείνετε, να υποφέρετε και να ελπίζετε σε πολλά εξαιτίας της 

διχόνοιας. 

22 Μακάριοι όσοι επιμένουν, γιατί θα δουν την ενοποίηση αυτού του λαού και την έναρξη του 

πνευματικού αγώνα. 

23 Προσευχηθείτε, μαθητές, να γεμίσετε με φως και δύναμη και να μην υποκύψετε στον πειρασμό. 

24 Μάθετε να πίνετε το ποτήρι του πόνου σας με αγάπη, εκεί βρίσκεται η αξία του μαθητή. 

Προχωρήστε σταθερά τον δρόμο σας και φτάστε στην κορυφή του Γολγοθά, ευλογώντας τον Πατέρα σας 

και την ανθρωπότητα. Σας λέω: Όποιος ξέρει πώς να παραμένει πιστός και υπάκουος στο δρόμο μου, δεν 

θα πέσει ούτε θα παραστρατήσει. Θα νιώθει την παρουσία μου σε όλο το ταξίδι της ζωής και θα βιώνει 

την ειρήνη μου. 

25 Γιατί κάποιοι θέλουν να σωθούν τη στιγμή του φυσικού τους θανάτου, αφού έχουν ζήσει μια 

αμαρτωλή ζωή; Γιατί πολλοί θέλουν να ζουν μέσα στη βρωμιά και να περπατούν πάνω σε γαϊδουράγκαθα 

χωρίς να λερώνονται ή να πληγώνονται; 

26 Σας φέρνω σαφείς και απλές οδηγίες, ώστε να μάθετε να ζείτε ανάμεσα σε αμαρτωλούς χωρίς να 

μολύνεστε- να βαδίζετε ανάμεσα σε αγκάθια χωρίς να τραυματίζεστε- να γίνεστε μάρτυρες 

φρικαλεοτήτων και αθλιότητας χωρίς να εξοργίζεστε- να ζείτε σε έναν κόσμο γεμάτο αθλιότητα χωρίς να 

προσπαθείτε να ξεφύγετε από αυτόν, αλλά μάλλον να επιθυμείτε να παραμείνετε στη μέση του για να 
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κάνετε κάθε δυνατό καλό σε όσους έχουν ανάγκη και να σκορπάτε το σπόρο της καλοσύνης με κάθε 

τρόπο. 

27 Εφόσον ο επίγειος παράδεισος μετατράπηκε σε κόλαση εξαιτίας της αμαρτίας των ανθρώπων, 

είναι απαραίτητο να ξεπλύνουν τους λεκέδες τους και να επαναφέρουν έτσι τη ζωή τους στην αρχική της 

καθαρότητα. 

28 Μαθητές, παρατηρήστε πώς με κάθε μια από αυτές τις διδασκαλίες σας κάνω όλο και πιο σαφές το 

θείο σχέδιό Μου και σας γνωστοποιώ την αποστολή σας, και εξαιτίας αυτού καταλαβαίνετε όλο και 

περισσότερο το νόημα αυτού του μηνύματος. 

29 Η διδασκαλία μου θα εξαπλωθεί και θα κατακτήσει πολλές καρδιές. Ωστόσο, θα είναι πολλοί 

εκείνοι που θα την κοροϊδεύουν, που θα την απορρίπτουν, που θα την πολεμούν. Αλλά αυτό δεν θα είναι 

κάτι καινούργιο, θα είναι το ίδιο με ό,τι γινόταν κατά της αλήθειας σε όλες τις εποχές. 

30 Για να μπορέσει αυτός ο λαός να προχωρήσει μπροστά εν μέσω της καταιγίδας που θα τον 

εκπλήξει, θα πρέπει να ενισχύσει το βήμα του στο δρόμο του Νόμου μου, θα πρέπει να αφήσει τη φλόγα 

της πίστης να λάμψει στην καρδιά του. Το πνεύμα του, ως σωσίβιο, θα πρέπει να αγωνιστεί για την 

αληθινή λατρεία του Πνεύματος και η καρδιά του θα πρέπει να βρει καταφύγιο στην αφοσίωση στην 

οικογένεια, η οποία είναι ο δεύτερος ναός στη ζωή του ανθρώπου. 

31 Την ημέρα αυτή απευθύνομαι ιδιαίτερα στα κορίτσια που αύριο πρέπει να φωτίσουν με την 

παρουσία τους τη ζωή ενός νέου σπιτιού, που πρέπει να γνωρίζουν ότι η καρδιά του συζύγου και της 

μητέρας είναι φώτα που φωτίζουν αυτό το ιερό, όπως το Πνεύμα φωτίζει τον εσωτερικό ναό. 

32 Προετοιμαστείτε τώρα, ώστε η νέα σας ζωή να μη σας αιφνιδιάσει- προετοιμάστε τώρα το 

μονοπάτι στο οποίο θα βαδίσουν τα παιδιά σας - οι ψυχές που περιμένουν την ώρα να πλησιάσουν τη 

μήτρα σας, να πάρουν μορφή και ανθρώπινη ζωή, να εκπληρώσουν ένα καθήκον. 

33 Γίνετε συνεργάτες μου στα σχέδιά μου για αποκατάσταση, στο έργο μου για ανανέωση και 

δικαιοσύνη. 

34 Απομακρυνθείτε από τους πολλούς πειρασμούς που περιβάλλουν τα βήματά σας αυτή την 

περίοδο. Προσευχηθείτε για τις αμαρτωλές πόλεις όπου τόσες γυναίκες χάνονται, όπου τόσα ιερά 

βεβηλώνονται και όπου τόσα λυχνάρια σβήνουν. 

35 Διαδώστε με το παράδειγμά σας τον σπόρο της ζωής, της αλήθειας και του φωτός που θα 

σταματήσει τις συνέπειες της έλλειψης πνευματικότητας στην ανθρωπότητα. 

36 Παρθένοι αυτού του λαού: Ξυπνήστε και ετοιμαστείτε για τη μάχη! Μην τυφλώνεστε από τα πάθη 

της καρδιάς, μην τυφλώνεστε από το εξωπραγματικό. Αναπτύξτε τα χαρίσματά σας της διαίσθησης, της 

έμπνευσης, της ευαισθησίας και της τρυφερότητας. Γίνετε δυνατοί στην αλήθεια και θα έχετε τα καλύτερα 

όπλα σας έτοιμα για να αντιμετωπίσετε τη μάχη αυτής της ζωής. Για να μεταδώσετε την αγάπη με το αίμα 

σας, για να βοηθήσετε τα παιδιά σας με την ουσία της ζωής, που είναι η αγάπη για την οποία σας μιλάω 

τόσο πολύ, πρέπει πρώτα να τη βιώσετε, να την αφήσετε να σας διαπεράσει και να τη νιώσετε βαθιά. 

Αυτό θέλει να κάνει η διδασκαλία μου στις καρδιές σας. 

37 Ευτυχισμένη να είναι η καρδιά της συζύγου γιατί είναι το καταφύγιο του συζύγου. Ευλογημένη να 

είναι η καρδιά της μητέρας γιατί είναι η πηγή της τρυφερότητας για τα παιδιά της. Αλλά σας λέω επίσης 

ότι ευλογημένες είναι οι παρθένες που προστατεύουν τους άπορους κάτω από τον μανδύα τους, επειδή η 

τρυφερότητά τους θα είναι σαν αρραβώνας και σαν μητρότητα που ξεπερνούν τα ανθρώπινα. Πόσο λίγοι 

έχουν μάθει πώς να απορρίπτουν τα καθήκοντα του κόσμου για να εκπληρώνουν τα καθήκοντα του 

πνεύματος. 

38 Δεν έχουν όλες οι γυναίκες και οι άνδρες την αποστολή να είναι γονείς στον κόσμο. Τα παιδιά 

είναι σαν αλυσίδες για τις μητέρες τους, και υπάρχουν ψυχές που χρειάζονται ελευθερία για να 

εκτελέσουν κάποια αποστολή που δεν είναι συμβατή με τα παιδιά. 

39 Πότε αυτή η ανθρωπότητα θα σχηματίσει μια ενιαία και αληθινή οικογένεια στην οποία όλοι - 

όταν κάθονται στο τραπέζι με τον Πατέρα τους ή προσεύχονται και σηκώνονται προς Εμένα - θα Μου 

δείχνουν τη χαρά τους που μόλις εκπλήρωσαν την αποστολή τους; 

40 Ζείτε ακόμα μακριά από αυτή την υπακοή, τη συναίνεση και την αρμονία. Γιατί ενώ κάποιοι 

χάνουν το μονοπάτι, άλλοι δεν συμφωνούν με το πεπρωμένο τους. 

41 Είναι απαραίτητο η διδασκαλία του πνεύματος, την οποία σας αποκάλυψα μέσω της διάνοιας 

αυτών των φορέων φωνής, να διαδοθεί στη γη, ώστε το σκοτάδι να δώσει τη θέση του στο φως της 

πνευματοποίησης, ώστε η ανθρωπότητα να πιει το νερό της αλήθειας. 
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42 Σήμερα η διδασκαλία μου περιορίζεται στην προετοιμασία σας για τη μάχη, η προφητεία μου σας 

ανακοινώνει μόνο τις μεγάλες δοκιμασίες. Ο Λόγος Μου σας προειδοποιεί, σας διορθώνει και σας κρίνει. 

Αλλά θα έρθει ο καιρός της χάριτος, όταν ο άνθρωπος θα επικοινωνεί από πνεύμα σε πνεύμα. Τότε θα 

νιώσει τον θείο Λόγο να αντηχεί στο υψηλότερο σημείο της ύπαρξής του - αυτόν που γίνεται κατανοητός 

χωρίς ανθρώπινες εκφράσεις ή τόνους από εκείνους που τον δέχονται. 

43 Αυτός ο Λόγος δεν θα φέρει πλέον ούτε κρίση, ούτε μομφή, ούτε προειδοποίηση. Αυτό το μήνυμα 

θα είναι γεμάτο σοφία και αγάπη. 

44 Θέλετε να ζήσετε τον ερχομό εκείνης της εποχής, αλλά θα πρέπει ακόμα να κάνετε υπομονή - όχι 

με παθητική προσδοκία, αλλά με αδιάκοπη προσπάθεια και εργασία. 

45 Σας δίδαξα να προσεύχεστε και σας αποκάλυψα τον τρόπο για να επιτύχετε την πνευματοποίηση. 

Διότι σε αυτό βρίσκεται το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα για την τέλεια κοινωνία μεταξύ Θεού και 

ανθρώπου μέσω του πνεύματος. 

46 Για να το πετύχετε αυτό, αγαπητοί άνθρωποι, αποκτήστε την αξία να αντιστέκεστε στις αμαρτίες 

του κόσμου. Αυξήστε την προσπάθειά σας, φτάστε στο σημείο της θυσίας αν χρειαστεί. Αν το ποτήρι σας 

είναι πικρό, κάντε υπομονή. 

47 Εμπιστευτείτε με. Να θυμάστε ότι είστε μαθητές Μου και πρέπει να Με έχετε ως παράδειγμα. Αν 

έχετε πιστέψει, αν η πίστη σας είναι μεγάλη, τότε δεχτείτε τις δοκιμασίες, ζήστε μέσα από τις 

αντιξοότητες με θάρρος. Αν με μαρτυρήσετε, θα σας μαρτυρήσω κι εγώ. 

48 Το Πνεύμα μου έχει ξεχυθεί σε όλους τους ανθρώπους, αλλά εσείς είστε οι άνθρωποι που 

μπόρεσαν να αισθανθούν την παρουσία μου. Οι άλλοι λαοί της γης δεν γνωρίζουν τις αποκαλύψεις αυτής 

της εποχής, δεν γνωρίζουν ότι έχει ανατείλει η Τρίτη Εποχή. Ως εκ τούτου, η αποστολή σας είναι ακόμη 

μεγαλύτερη, διότι πρέπει να είστε αυτοί που θα σας αφυπνίσουν - αυτοί που θα διαδώσουν τα Καλά Νέα. 

49 Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη αναγνωρίσει τα σημάδια της επιστροφής Μου, 

ψάχνουν τις γραφές αναζητώντας τις προφητείες - αισθάνονται ότι οι δοκιμασίες που βαραίνουν την 

ανθρωπότητα σήμερα μιλούν για την κρίση του Κυρίου. Με αναζητούν, Με περιμένουν, Με λαχταρούν, 

αλλά δεν γνωρίζουν ότι η θεία ακτινοβολία Μου βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν 

γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχω γίνει γνωστός σ' αυτόν τον λαό και τη διαδικασία με την οποία 

ακτινοβολώ μέσα από όλη την ύλη και κάθε ψυχή. 

50 Τα καλά νέα θα μεταφερθούν στα έθνη από τα χείλη εκείνων που Με άκουσαν κατά τη διάρκεια 

της διακήρυξής Μου. Τότε όλος ο κόσμος θα μάθει για τον ερχομό Μου, θα μάθει το μήνυμά Μου. Όταν 

οι άνθρωποι μάθουν την εποχή που άρχισε αυτή η διακήρυξη και την εποχή που τελείωσε, θα 

διαπιστώσουν έκπληκτοι ότι κάθε έθνος, λαός και άνθρωπος πέρασε από δοκιμασίες και γεγονότα που 

ανήγγειλαν την παρουσία μου. 

51 Αληθινά σας λέω, δεν θα εκδηλωθώ πλέον με τη μορφή με την οποία Με έχετε βιώσει - ούτε εδώ 

ούτε σε άλλα έθνη, γιατί το κέρδος θα είναι ότι αυτός ο λαός θα διαδώσει τη μαρτυρία του Λόγου Μου σε 

όλη τη γη και ότι η ανθρωπότητα θα πιστέψει στο μήνυμά Μου. 

52 Αλήθεια σας λέω, αν κάποτε ακόμη και οι βασιλιάδες έμειναν έκπληκτοι με την αθλιότητα στην 

οποία γεννήθηκα, σε αυτή την εποχή θα μείνουν εξίσου έκπληκτοι όταν όλοι μάθουν για τον αφανή τρόπο 

που επέλεξα να σας φέρω το Λόγο Μου. 

53 Διαφωνίες θα ξεσπάσουν γύρω από το μήνυμά μου: Κάποιοι θα επιβεβαιώσουν ότι είναι αλήθεια, 

άλλοι θα προσπαθήσουν να το αρνηθούν - κάποιοι θα καταθέσουν μαρτυρίες για τις δικές τους 

πνευματικές εμπειρίες και άλλοι θα αρνηθούν την ύπαρξη τέτοιων εκδηλώσεων. Αλλά η αλήθεια θα 

επικρατήσει, γιατί τώρα είναι η ώρα που τα χαρίσματα και οι ικανότητες που βρίσκονται σε αδράνεια 

στην ψυχή ξεσπούν και εκδηλώνονται μέσω των ανθρώπων. Διότι τα σώματα αυτή τη στιγμή έχουν ήδη 

αποκτήσει την απολύτως αναγκαία ανάπτυξη και λεπτότητα για την επικοινωνία με το πνευματικό. 

54 Από τα παιδιά, μέσω της εφηβείας μέχρι τους ενήλικες, όλοι θα έχουν εκδηλώσεις που θα τους 

φαίνονται παράξενες στην αρχή, επειδή οι άνθρωποι έχουν ζήσει μακριά από το πνευματικό για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Αλλά στη συνέχεια θα τις θεωρήσουν ως κάτι εντελώς φυσικό στην ανώτερη ζωή του 

ανθρώπου. 

Αυτό θα συμβεί όταν ακόμη και τα παιδιά θα μιλούν για βαθιά πράγματα, όταν άνδρες και γυναίκες θα 

έχουν πνευματικά οράματα και προφητικά όνειρα και όταν το χάρισμα της θεραπείας θα εξαπλωθεί σε 

όλη τη γη. 
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55 Πόσο πολύ θα αντιταχθούν οι πρώτοι που θα εκδηλώσουν την αφύπνιση των πνευματικών τους 

χαρισμάτων! Αλλά θα τους δώσω δύναμη και υπομονή για να αντέξουν τις επικρίσεις, τις καταδίκες και 

τη γελοιοποίηση. 

56 Ανάπαυση, αγαπητοί μάρτυρες. Σας ανακοινώνω ότι αυτή η υλιστική ανθρωπότητα, η οποία για 

τόσο καιρό πίστευε μόνο σε ό,τι αγγίζει, βλέπει και κατανοεί με την περιορισμένη διάνοιά της και σε ό,τι 

αποδεικνύει με την επιστήμη της, θα γίνει πνευματική και ικανή να Με κοιτάξει με το πνευματικό της 

βλέμμα και να αναζητήσει την αλήθεια. 

57 Μεγάλη θα είναι η ταραχή των αρχόντων και των ισχυρών της γης όταν ανακαλύψουν την 

αλήθεια της επιστροφής Μου. Γιατί μέσα στις καρδιές τους θα αναρωτηθούν για ποιο λόγο ήρθα. Μεταξύ 

των φτωχών, από την άλλη πλευρά, θα υπάρξει μεγάλη χαρά, επειδή οι καρδιές τους θα τους λένε ότι η 

στιγμή της χάρης, της ελευθερίας και της ειρήνης πλησιάζει τώρα για τους καταπιεσμένους και για 

εκείνους που είχαν μια απέραντη πείνα για αγάπη και δικαιοσύνη. 

58 Αυτό το έργο, το οποίο σήμερα ακόμα βλέπετε περιορισμένο στην κοινωνική σας ασημαντότητα 

και κρυμμένο στην αθλιότητά σας, θα λάμψει σαν θεϊκό φως, θα φωτίσει ολόκληρη τη γη, θα αφυπνίσει 

τις κοιμισμένες ψυχές, θα ανάψει την πίστη στις καρδιές και θα ανοίξει μπροστά στην κατανόηση των 

ανθρώπων το Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, το Βιβλίο της Αλήθειας. 

59 Άνθρωποι: Αν θέλετε να μάθετε έναν από τους λόγους για τους οποίους η διακήρυξή μου κράτησε 

τόσο πολύ μαζί σας, είναι ότι εσείς που με ακούσατε θα κρατούσατε τον λόγο μου στις καρδιές σας και θα 

τον γράφατε σε βιβλία. Εσείς θα είστε οι αγγελιοφόροι και οι πράκτορες που θα το μεταφέρουν στις 

καρδιές των ανθρώπων. 

60 Τώρα θα είστε σύντομα ελεύθεροι να αρχίσετε την προετοιμασία σας γι' αυτό, γιατί η διακήρυξή 

μου τελειώνει το 1950. 

61 Σύντομα θα ανατείλει μια νέα εποχή και σε αυτήν θα προσπαθήσετε για την άνθιση των 

χαρισμάτων σας, έτσι ώστε η έμπνευση να ρέει, το χάρισμα του (εσωτερικού) λόγου να εγκαθίσταται, το 

χάρισμα της διορατικότητας να τελειοποιείται και η καρδιά σας να γεμίζει με αγάπη και έλεος προς τους 

συνανθρώπους σας. 

62 Θα λάβετε τις τρεις Διαθήκες ως μία κληρονομιά, και όταν συναντήσετε στο δρόμο σας εκείνους 

που περιμένουν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, θα τους επισημάνετε το μήνυμά μου και θα τους πείτε 

να μην είναι σαν τον ιουδαϊκό λαό που περίμενε τον Μεσσία και δεν τον αναγνώρισε όταν ήρθε σε 

αυτούς, και τον περιμένουν ακόμα. 

Περπατήστε στους δρόμους της πνευματικής σας αποστολής - με τέτοιο τρόπο ώστε όταν οι 

συνάνθρωποί σας δουν τον τρόπο ζωής σας και ακούσουν τον λόγο σας, να σας αναγνωρίσουν ως τον 

σπόρο για έναν νέο κόσμο, ως τις γενιές που θα χρησιμεύσουν ως θεμέλιο για μια νέα ανθρωπότητα. 

63 Πατέρες και μητέρες, εσείς που είχατε το προνόμιο να ηγηθείτε αυτών των γενεών και εκείνων 

που θα έρθουν σύντομα στη γη: Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε γι' αυτούς! Προετοιμάστε το δρόμο 

γι' αυτούς! Θα τους βρω έτοιμους να δεχτούν τις νέες μου αποκαλύψεις. Ανάμεσά τους θα αναδυθούν οι 

προφήτες που θα συγκλονίσουν τον κόσμο με τις προβλέψεις τους, όπως έκαναν οι μεγάλοι προφήτες του 

παρελθόντος, οι οποίοι ήταν σαν κήρυκες τις ώρες της δοκιμασίας και σαν δάδες μέσα στο σκοτάδι. 

64 Ο πνευματικός κόσμος θα παρακολουθεί τα βήματα αυτών των πλασμάτων σαν ένας 

απροσμέτρητα μεγάλος φύλακας άγγελος και έτσι θα βοηθήσει εκείνους που δέχονται αυτούς τους 

ανθρώπους, τους οποίους σας ανακοινώνω και σας υπόσχομαι, ανάμεσά τους σαν παιδιά. 

65 Σας ευλογώ, άνθρωποι, επειδή για λίγο απομακρυνθήκατε από όλα όσα ανήκουν στον κόσμο και 

αφεθήκατε στην πνευματική απόλαυση του να Με ακούτε, συνειδητοποιώντας ότι στο Λόγο Μου υπάρχει 

όλη η ειρήνη, η χαρά και η παρηγοριά που χρειάζεστε για να σηκώσετε το βάρος του σταυρού σας. 

66 Η αγάπη μου σας περιβάλλει, η ειρήνη μου σας χαϊδεύει, το Πνεύμα μου σας καλεί να 

προσευχηθείτε για όσους υποφέρουν και δεν βρίσκουν στη γη ούτε μια σταγόνα βάλσαμο ή μια λέξη 

παρηγοριάς και αγάπης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 308  
1 Αγαπητοί μαθητές: Ασχοληθείτε καθημερινά με την πνευματική προσευχή και βάλτε όλη σας την 

καλή θέληση στην τελειοποίησή σας. Να θυμάστε: Εκτός από το να εισέρχεστε σε στενή κοινωνία με τον 

Διδάσκαλό σας και να βιώνετε άπειρη γαλήνη εκείνες τις στιγμές, είναι η καλύτερη ευκαιρία για να 

λαμβάνετε τις θείες μου εμπνεύσεις. Σε αυτά θα βρείτε την εξήγηση για όλα όσα δεν έχετε καταλάβει ή 

έχετε παρεξηγήσει. Θα βρείτε τον τρόπο να αποτρέψετε κάποιον κίνδυνο, να λύσετε κάποιο πρόβλημα, να 

εξαλείψετε κάποια ασάφεια. Εκείνη την ώρα της ευλογημένης πνευματικής συνομιλίας, όλες οι αισθήσεις 

σας θα φωτιστούν και θα νιώσετε πιο έτοιμοι και διατεθειμένοι να κάνετε το καλό. 

2 Μάθετε να προσεύχεστε με αυτόν τον τρόπο - τώρα που ο κόσμος σας κρύβει κινδύνους κάθε 

είδους. Αυτός που μαθαίνει να προσεύχεται με το πνεύμα, θα έχει τα όπλα που θα τον κάνουν άτρωτο στη 

μάχη και θα του δώσουν τη δύναμη να αντέξει όλες τις δοκιμασίες. 

3 Σας φέρνω το φως μου, επειδή δεν είστε ακόμη σε θέση να φωτίσετε το μονοπάτι σας με το δικό 

σας φως. Αλλά μόλις εφαρμόσετε τη διδασκαλία μου στη ζωή σας, θα μου πείτε: "Σε ευχαριστώ, Πατέρα, 

που μας δίδαξες να βαδίζουμε στο μονοπάτι της ζωής, γιατί τώρα πια δεν θα καταστραφούμε ούτε θα 

πέσουμε". 

4 Κάποτε σας είπα: "Εγώ είμαι το φως του κόσμου", επειδή μίλησα ως άνθρωπος και επειδή οι 

άνθρωποι δεν γνώριζαν τίποτα πέρα από τον μικρό τους κόσμο. Τώρα στο πνεύμα σας λέω: Είμαι το 

Συμπαντικό Φως που φωτίζει τη ζωή όλων των κόσμων, των ουρανών και των σπιτιών, που φωτίζει όλα 

τα όντα και τα πλάσματα και τους δίνει ζωή. 

5 Είστε παιδιά του Πατέρα του Φωτός- αλλά αν, εξαιτίας της αδυναμίας σας, έχετε πέσει στο 

σκοτάδι μιας ζωής γεμάτης προβλήματα, λάθη και δάκρυα, αυτά τα βάσανα θα περάσουν, γιατί θα 

σηκωθείτε στο κάλεσμά Μου, όταν σας καλέσω και σας πω: "Εδώ είμαι, φωτίζοντας τον κόσμο σας, 

προσκαλώντας σας να ανεβείτε στο βουνό, στην κορυφή του οποίου θα βρείτε όλη την ειρήνη, την 

ευτυχία και τον πλούτο που μάταια προσπαθήσατε να συσσωρεύσετε στη γη". 

6 Η συγχώρεσή μου σας αγκαλιάζει, λαοί και πλάσματα αυτού του κόσμου, και το φως μου, όπως 

ένας κλέφτης που μπαίνει σε ένα υπνοδωμάτιο τη νύχτα, φτάνει στις πιο κρυφές καρδιές για να τις κάνει 

να νιώσουν την παρουσία μου ως Πατέρα, γιατί σας αγαπώ όλους. 

7 Ευλογώ τα βάσανά σας και τα δάκρυά σας, αγαπημένοι μου άνθρωποι, αλλά σας λέω ότι δεν έχετε 

μάθει ακόμη να δέχεστε το ποτήρι του πόνου με αγάπη και παράδοση. Δεν έχετε θέσει τον εαυτό σας να 

Με πάρετε ως παράδειγμα, και γι' αυτό συχνά δείχνετε απροθυμία, ακόμη και επανάσταση στις 

δοκιμασίες σας. 

8 Βλέπετε, θέλετε να γίνετε μαθητές Μου, αλλά ως τέτοιοι πρέπει να αδειάσετε το ποτήρι σας, όπως 

σας δίδαξα. Μην δείχνετε την αδυναμία σας στον κόσμο, ούτε να μεταδίδετε τις δυστυχίες σας. 

Αντιστάθηκα στους δήμιους Μου στο δρόμο του πόνου προς τον Γολγοθά; Όχι, αυτά τα χείλη μόνο 

ευλόγησαν και είπαν με χαμηλή φωνή: "Πάτερ, γεννηθήτω το θέλημά Σου". "Πατέρα, συγχώρεσέ τους, 

γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν". 

9 Μην ξεχνάτε ότι η αξία δεν συνίσταται στον πόνο, αλλά στο να υποφέρετε με αγάπη για τον 

Πατέρα, με πίστη και υπομονή, ώστε να αποκομίζετε το μεγαλύτερο όφελος από τον πόνο και να 

λαμβάνετε τα βαθύτερα μαθήματα. Αν στις δοκιμασίες σας δεν υπάρχει αγάπη προς το Θέλημα του 

Πατέρα, δεν θα έχετε αποκτήσει αξία στα μάτια μου, δεν θα έχετε καταλάβει πώς να χρησιμοποιήσετε την 

ευκαιρία για να ανυψωθείτε λίγο περισσότερο, και επομένως θα πρέπει να περάσετε άλλη μια φορά από 

τη δοκιμασία που χρειάζεται η ψυχή σας. 

Η ζωή σας θα ήταν διαφορετική αν, αντί να σέρνετε τον σταυρό σας μαζί σας μέσα στη θλίψη, 

προχωρούσατε στο μονοπάτι, ευλογώντας τον πόνο σας. Διότι αμέσως θα νιώθατε σαν ένα αόρατο χέρι να 

έρχεται κοντά σας για να αφαιρέσει το ποτήρι του πόνου από τα χείλη σας. 

10 Ευλογημένος είναι αυτός που ευλογεί το θέλημα του Κυρίου του, ευλογημένος είναι αυτός που 

ευλογεί το δικό του μαρτύριο, γνωρίζοντας ότι θα ξεπλύνει τους λεκέδες του. Γιατί αυτό δίνει στήριξη στα 

βήματά του για να ανέβει στο Πνευματικό Βουνό. 

11 Δεν θα είναι πάντα απαραίτητο να αδειάζετε το ποτήρι του πόνου μέχρι τέλους. Γιατί Μου αρκεί 

να βλέπω την πίστη σας, την υπακοή σας, την απόφασή σας και την πρόθεσή σας να υπακούσετε στην 

εντολή Μου, για να σας απαλλάξω από την πιο δύσκολη στιγμή της δοκιμασίας σας. 
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Θυμηθείτε ότι ο Αβραάμ κλήθηκε να θυσιάσει τη ζωή του γιου του Ισαάκ, τον οποίο αγαπούσε πολύ 

και τον οποίο ο Πατριάρχης, ξεπερνώντας τον πόνο και την αγάπη του για τον γιο του, επρόκειτο να 

θυσιάσει σε μια δοκιμασία υπακοής, πίστης, αγάπης και ταπεινότητας που δεν μπορείτε ακόμη να 

κατανοήσετε. Αλλά δεν του επιτράπηκε να ολοκληρώσει τη θυσία προς τον Υιό, επειδή στα βάθη της 

καρδιάς του είχε ήδη αποδείξει την υπακοή του στο Θείο Θέλημα, και αυτό ήταν αρκετό. Πόσο μεγάλη 

ήταν η εσωτερική χαρά του Αβραάμ όταν το χέρι του σταμάτησε από μια ανώτερη δύναμη και τον 

εμπόδισε να θυσιάσει τον Ισαάκ! Πώς ευλόγησε το όνομα του Κυρίου του και θαύμασε τη σοφία του! 

12 Έτσι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, θέλω να έχετε επίγνωση των μεγάλων διδακτικών 

παραδειγμάτων που σας έχω δώσει ανά πάσα στιγμή, ώστε να Με γνωρίσετε πραγματικά, ώστε να 

νιώσετε την Παρουσία Μου στις δοκιμασίες σας, στις κρίσιμες στιγμές, και να νιώσετε το έλεός Μου σε 

όλες τις δύσκολες και πικρές στιγμές. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει την πλήρη πνευματική 

ευαισθησία που σας επιτρέπει να αισθάνεστε την Παρουσία Μου. Επομένως, δεν μπορείτε να εκτιμήσετε 

τα έργα αγάπης και δικαιοσύνης που επιτελώ στη ζωή σας σε κάθε βήμα. 

13 Πόσες δοκιμασίες απορρίπτετε από άγνοια, αγνοώντας το φως που έφεραν στην ψυχή σας! Πόσα 

μαθήματα δεν έφτασαν στο στόχο τους επειδή η απροθυμία σας, η έλλειψη πίστης ή η δειλία σας δεν το 

επέτρεψαν! 

14 Δεν είναι ότι σας λέω να αγαπάτε τον πόνο - όχι, είναι η ειρήνη, είναι η ευτυχία, είναι το φως που 

πρέπει να αγαπάτε. Επειδή όμως ο πόνος ήρθε στα χείλη σας ως αποτέλεσμα των ατελειών σας, ως ποτήρι 

σωτηρίας, αδειάστε το με υπομονή και ευλογήστε το - γνωρίζοντας ότι μέσω αυτού μπορείτε να επιτύχετε 

τον εξαγνισμό σας, καθώς και την αποκάλυψη πολλών αληθειών. 

15 Εσείς, άνδρες και γυναίκες με μικρή πίστη: γιατί χάνετε το κουράγιο σας στις δοκιμασίες; Δεν 

έχετε δει ποτέ πώς σπεύδω να σηκώσω τους πεσόντες, πώς στεγνώνω τα δάκρυα αυτού που κλαίει, πώς 

βοηθάω τους μοναχικούς και επισκέπτομαι τους ασθενείς; 

16 Άνδρες και γυναίκες που έχουν κλάψει πολύ στη ζωή τους, αυτό το μάθημα είναι αφιερωμένο σε 

εσάς. Σκεφτείτε το βαθιά και θα βιώσετε τι γλυκιά παρηγοριά μπαίνει στην καρδιά σας. Στο πιο κρυφό 

μέρος της ύπαρξής σας, ένα μικρό φως θα ανάψει και μια ευαισθησία που δεν έχετε ξαναζήσει ποτέ πριν 

θα δονήσει τις χαλαρές χορδές της καρδιάς σας και θα σας κάνει να νιώσετε την πνευματική μου 

παρουσία - στα βάσανά σας, στις χαρές σας και στις στιγμές της ειρήνης σας. 

17 Αφήστε κάθε παράπονο και πόνο σε Μένα αυτές τις στιγμές. Κλαίτε και κλαίτε, γιατί με το κλάμα 

η ψυχή σας θα αποτινάξει το καταπιεστικό της φορτίο, και μετά η καρδιά θα είναι πιο ελεύθερη. 

18 Κλαίτε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, γιατί το κλάμα είναι μια από τις πιο ειλικρινείς προσευχές που 

βγαίνουν από την καρδιά για τον Θεό. Αύριο, όταν θα έχετε νικήσει τον πόνο και θα έχετε αποκτήσει 

πνευματικότητα, το κλάμα δεν θα είναι πλέον η καλύτερη προσευχή σας, αλλά η ειρήνη της ψυχής σας 

μέσω της οποίας θα Με πλησιάζετε για να Με ευλογήσετε. 

19 Σήμερα εμφανίζομαι σε σας στο πνεύμα και σας μιλάω στο πνεύμα, ώστε να Με γνωρίσετε λίγο 

καλύτερα. 

20 Όταν ήμουν στον κόσμο, οι άνθρωποι Με έβλεπαν σαν άνθρωπο και γνώριζαν το όνομά Μου: 

Χριστέ μου. Μόνο μετά την Ανάληψή Μου οι άνθρωποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι Αυτός που είχε 

μιλήσει στον Ιησού ήταν ο Χριστός που είχαν προφητεύσει οι προφήτες, και από τότε αποκαλούσαν τον 

Ιησού "Χριστό". 

21 Αληθινά σας λέω, ο Χριστός δεν γεννήθηκε στον κόσμο σας, γιατί ήταν πριν από όλους τους 

κόσμους, όντας ένα με τον Πατέρα. 

22 Εκείνος που γεννήθηκε στον κόσμο σας και πήρε σάρκα και οστά στη μήτρα μιας μητέρας ήταν ο 

Ιησούς, ο άνθρωπος, το ευλογημένο σώμα που ήταν το όργανο και το φερέφωνό Μου, ώστε η 

ανθρωπότητα να Με δει και να Με ακούσει. 

23 Εγώ, ο Χριστός, που σας μιλάω, ήμουν μέσα στον Ιησού. Του έδωσα ζωή, τον ενδυνάμωσα και 

τον ενέπνευσα. Ήταν προορισμένος να εκπληρώσει μια θεϊκή αποστολή και ότι η ζωή του, το σώμα και το 

αίμα του, αφιερωμένα σε Εκείνον που τον ενέπνευσε πνευματικά, θα σφράγιζαν όλα όσα ο "Λόγος" θα 

έλεγε μέσω των χειλιών του. 

24 Ο Ιησούς ήταν ένα ανθρώπινο πλάσμα, αλλά συνελήφθη χωρίς μολύνσεις, χωρίς ακαθαρσίες, για 

να υπηρετήσει τον Θεό ως όργανο. Ενσαρκώθηκε μέσα του ο "Λόγος", ο οποίος είναι ο θείος Λόγος. Στην 
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ηλικία των 30 ετών, όταν είχε φτάσει σε πλήρη ανδρική ηλικία, ο Χριστός που κατοικούσε μέσα του 

αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο της δόξας του, της αλήθειας και της αγάπης του. 

25 Ο Ιησούς, ο αγαπητός και ταπεινός Ναζωραίος, που περίμενε την ώρα που θα έβγαινε ο θείος 

λόγος από το στόμα του, αναζήτησε τον Ιωάννη στις όχθες του Ιορδάνη για να λάβει το νερό του 

βαπτίσματος. Μήπως ο Ιησούς πήγε για να εξαγνιστεί; Όχι, λαέ μου. Πήγε να εκτελέσει μια τελετή; Ούτε 

αυτός. Ο Ιησούς ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα που ο ίδιος έπαψε να υπάρχει, όταν ο άνθρωπος εξαφανίστηκε 

για να αφήσει το Πνεύμα να μιλήσει, και ήθελε να σηματοδοτήσει αυτή την ώρα με μια πράξη που θα 

έμενε χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων. 

26 Το συμβολικό νερό δεν είχε κανένα λεκέ για να ξεπλύνει, αλλά έκανε αυτό το σώμα - ως 

παράδειγμα για την ανθρωπότητα - ελεύθερο από κάθε προσκόλληση στον κόσμο, για να μπορέσει να 

γίνει πρόθυμα ένα με το Πνεύμα. Αυτό συνέβη όταν οι παρευρισκόμενοι άκουσαν μια θεϊκή φωνή να 

μιλάει με ανθρώπινα λόγια: "Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, στον οποίο είμαι ευχαριστημένος. 

Ακούστε τον". 

27 Από εκείνη τη στιγμή, ο λόγος του Θεού έγινε ο λόγος της αιώνιας ζωής στα χείλη του Ιησού, 

επειδή ο Χριστός έκανε τον εαυτό Του γνωστό σε πληρότητα μέσω Αυτού. Οι άνθρωποι τον 

αποκαλούσαν Ραββίνο, Δάσκαλο, Αγγελιοφόρο, Μεσσία και Υιό του Θεού. 

28 Επί τρία χρόνια μιλούσα στον κόσμο μέσα από το στόμα του Ιησού, χωρίς καμία από τις λέξεις ή 

τις σκέψεις μου να διαστρεβλώνεται από αυτό το μυαλό, χωρίς καμία από τις ενέργειές του να μην είναι 

σύμφωνη με τη θέλησή μου. Ο λόγος γι' αυτό ήταν ότι ο Ιησούς και ο Χριστός, ο άνθρωπος και το 

πνεύμα, ήταν ένα, όπως ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα. 

29 Μαθητές: Τώρα σας μίλησα εκδηλώνοντας τον εαυτό Μου πνευματικά μέσω των ανθρώπων. 

Αλλά αυτοί δεν είναι το σώμα Μου, όπως ήταν ο Ιησούς, ούτε έγινα άνθρωπος σε αυτή την εποχή, και γι' 

αυτό βλέπετε ότι όταν μιλάω μέσω ακάθαρτων πλασμάτων, όπως είστε όλοι εσείς, πρέπει να 

προετοιμαστείτε για να Με ακούσετε, να ανακαλύψετε το Θείο νόημα και την αλήθεια Μου, πέρα από την 

αδέξια και ατελή έκφραση των φορέων της φωνής Μου. 

30 Μακάριοι είναι εκείνοι που ανακαλύπτουν το νόημά μου και το διαχωρίζουν από τις ατέλειες της 

ανθρώπινης έκφρασης, γιατί αυτοί θα είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές μου, που δεν θα πέσουν σε σύγχυση 

όπως εκείνοι που, μελετώντας το Λόγο μου και τα έργα μου της Δεύτερης Εποχής, δεν ξέρουν πώς να 

διακρίνουν πότε μιλάει ο Ιησούς ο άνθρωπος και πότε ο Χριστός το Πνεύμα που διδάσκει. 

31 Μελετήστε τα μαθήματά μου με αγάπη, ώστε αργότερα, όταν θα πρέπει να γίνετε μάρτυρες της 

εκδήλωσής μου, να ξέρετε πώς να μιλάτε με αλήθεια και απλότητα στους συνανθρώπους σας. 

32 Μου δείχνετε με χαρά τα έργα σας, Μου μιλάτε για τις νίκες σας, αλλά και τις ήττες σας, και Εγώ, 

ο Πατέρας που κατευθύνει τη ζωή σας και σας παρακολουθεί αιώνια, σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε, να 

αγωνίζεστε με ζήλο, ώστε να αποκτήσετε αρετή και δικαιοσύνη σε όλες σας τις πράξεις. 

33 Έχετε μάθει να προσεύχεστε πριν κάνετε ένα βήμα, θέλετε να εργάζεστε με την αυστηρότερη 

υπακοή στους νόμους μου και σκέφτεστε πάντα τις ευθύνες σας ως μαθητές μου, που είστε. 

Προετοιμάζεστε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας στη γη χωρίς να 

σας απορροφούν όλο το χρόνο και την προσοχή σας, ώστε να αφιερώσετε τις καλύτερες ώρες, την 

ενέργειά σας και την καρδιά σας στην εκπλήρωση της πνευματικής σας αποστολής. 

Σκέφτεστε ότι ο χρόνος ζωής που σας δόθηκε είναι ίσα ίσα αρκετός για να ολοκληρώσετε ένα μεγάλο 

έργο αντάξιο του πνεύματός σας. Επομένως, όταν γνωρίζετε τα χαρίσματά σας, είστε έτοιμοι να 

εργαστείτε με όλες τις δυνάμεις της ύπαρξής σας. Τότε υπάρχει χαρά μέσα σας και ικανοποίηση στον 

Πατέρα σας. 

34 Σας κάλεσα και σας προετοίμασα ως ένα καθαρό δοχείο ικανό να κρατήσει όλη την ουσία αυτής 

της διδασκαλίας. Όταν γεμίσετε αυτό το δοχείο, πηγαίνετε το στους συνανθρώπους σας για να μοιραστούν 

κι αυτοί τη χαρά σας. 

Βλέπετε ήδη έναν απέραντο ορίζοντα μπροστά σας, ένα μονοπάτι που ξεκινά από Μένα και καταλήγει 

επίσης σε Μένα. Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Εγώ είμαι ο δρόμος", και αν το δεχτείτε υπάκουα, αν δεχτείτε 

με αγάπη αυτό που σας προσφέρω, θα φτάσετε στο στόχο με ικανοποίηση και ειρήνη που θα 

αντανακλάται στην ύπαρξή σας. Δεν θα φέρνετε κανένα παράπονο μπροστά Μου, επειδή θα έχετε δώσει 

όλα όσα είχατε στην κατοχή σας. Θα έχετε δώσει τον εαυτό σας εξ ολοκλήρου για να βοηθήσετε ένα 
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μέρος της ανθρωπότητας στην πορεία της προς την πνευματοποίησή της - το μέρος εκείνο που σας 

ανατέθηκε σε αυτό το έργο της αποκατάστασης. 

35 Μην σκορπίζεστε πριν νιώσετε δυνατοί, μελετήστε πριν φύγετε για άλλες επαρχίες, ώστε να γίνετε 

φάρος στο δρόμο των συνανθρώπων σας. Προετοιμαστείτε όπως έκαναν οι μαθητές μου της Δεύτερης 

Εποχής. Και αυτοί, αφού έζησαν με τον Δάσκαλό τους, απορροφώντας με προθυμία τα λόγια Μου και 

βλέποντας τα θαύματά Μου, ένιωσαν πολύ αδύναμοι και ασήμαντοι για να συνεχίσουν το Έργο Μου, και 

έτσι Μου ζήτησαν να μείνω μαζί τους περισσότερο. 

Όσο όμως πλησίαζε η ημέρα της αναχώρησής μου, τόσο περισσότερο συμφωνούσαν ότι ο τόσο 

αγαπημένος τους Δάσκαλος θα έφευγε και θα άφηνε μια τόσο δύσκολη αποστολή γι' αυτούς να 

εκπληρώσουν. Διείσδυσα στις καρδιές τους και είδα τον πόνο που τους πίεζε, και τα λόγια Μου έσταζαν 

πάνω τους σαν βάλσαμο για να τους παρηγορήσω στη μεγάλη τους θλίψη, και έτσι τους είπα: "Μη 

φοβάστε, γιατί θα είμαι μαζί σας, και το φως Μου θα λάμπει πάντα για να σας φωτίζει". 

Παρομοίως, ακόμη και τώρα έχω έρθει μόνο για μια ορισμένη χρονική περίοδο, κατά την οποία έχετε 

λάβει τα οφέλη Μου, και αυτός ο Λόγος θα τελειώσει επίσης, προκειμένου να συνεχίσει να ρέει από 

πνεύμα σε πνεύμα στη συνέχεια χωρίς τη μεσολάβηση ενός ανθρώπινου όντος. 

36 Δεν θέλω να παραπονιέστε δυσαρεστημένα για την εξαφάνιση αυτών των εκδηλώσεων, αλλά 

όπως ακριβώς χαρήκατε πολύ με τα λόγια μου, έτσι θέλω επίσης να αποδεχτείτε ότι αυτή η μορφή 

τελειώνει για να δώσει τη θέση της σε μια νέα, ανώτερη μορφή που θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά σε 

Μένα. 

37 Δείτε Με με το πνεύμα σας και, γεμάτοι αγάπη, αφεθείτε στην επισημότητα αυτής της στιγμής. Η 

ακτίνα Μου φωτίζει έναν φορέα φωνής και ο Λόγος Μου ρέει για να κατέβει στο χώμα της καρδιάς σας, 

που είναι ένας κήπος τον οποίο φροντίζω με στοργική φροντίδα. Ο Λόγος Μου είναι το νερό που τον 

αρδεύει για να τον κάνει καρποφόρο και παραγωγικό, και στη συνέχεια να σκορπίσει τους νέους σπόρους 

στα χωράφια αυτής της ανθρωπότητας που επιθυμεί την αγάπη. 

38 Επιτρέψτε Μου να σας καθοδηγήσω, τότε θα ανακαλύψετε στο τέλος του μονοπατιού ότι το έργο 

σας είναι σπουδαίο, επειδή ξέρατε πώς να υπακούσετε και να ακολουθήσετε το θέλημά Μου. 

39 Ήδη πλησιάζει το τέλος της διακήρυξής μου, διότι το έτος 1950 πλησιάζει στο τέλος του. Μετά 

από αυτό θα έρθει ο ανεμοστρόβιλος για να μαστιγώσει το πανίσχυρο δέντρο, ώστε να πέσουν τα ξερά 

φύλλα χωρίς ζωή και οι κακοί καρποί από αυτό. 

40 Ως αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης δοκιμασίας που θα έρθει στο λαό μου, πολλές καρδιές θα 

πέσουν σαν ξερά φύλλα που αποκολλήθηκαν από το δέντρο που τους έδωσε χυμό. Θα απομακρυνθούν 

λόγω έλλειψης πίστης ή λόγω έλλειψης αγάπης, λόγω σύγχυσης ή λόγω έλλειψης ιδανικού. Αλλά τα κενά 

που άφησαν θα καλυφθούν αργότερα από ένθερμους πιστούς και μαθητές καλής θέλησης. 

41 Οι νέοι μαθητές θα προέρχονται από εκείνους που σήμερα δεν γνωρίζουν καν το Έργο Μου με το 

όνομά τους. Κάποιοι θα είναι ταπεινοί και ένθερμοι από την πρώτη στιγμή, και μόλις ακούσουν τη φωνή 

Μου να τους λέει: "Ακολουθήστε Με", θα Με ακολουθήσουν και έτσι θα μοιάζουν με τους μαθητές που 

βρήκα να ψαρεύουν στη θάλασσα στη Δεύτερη Εποχή. 

42 Θα υπάρξουν επίσης εκείνοι που θα ξεσηκωθούν ενάντια στο έργο μου και θα διώξουν με μανία 

τον λαό μου. Αλλά ακόμη και ανάμεσα τους θα αναδυθούν οι μεγάλοι μου σπορείς, οι πιο πιστοί και 

γενναιόδωροι μαθητές μου, οι οποίοι με τη μεταστροφή τους θα θυμούνται τον Σαούλ, τον αγαπημένο μου 

Παύλο, ο οποίος με το δώρο της αγάπης του προς τον Δάσκαλό του γέμισε τη θέση που άφησε κενή 

ανάμεσα στους δώδεκα μαθητές εκείνος που Με πούλησε. 

43 Ομοίως, σε αυτή την παρούσα εποχή, τα νέα πλήθη θα πρέπει να έρθουν στο λαό Μου για να 

καλύψουν την κενή θέση εκείνων που Μου γύρισαν την πλάτη, Με αρνήθηκαν ή Με πρόδωσαν. 

44 Ω, εσείς οι καρδιές που θα είστε άπιστοι σε Μένα την ώρα της δοκιμασίας! Κρατήστε στις ψυχές 

σας τον αθάνατο σπόρο του Λόγου Μου, ώστε μια μέρα να βρείτε τη σωτηρία σας σ' αυτόν! 

45 Και σε εκείνους που θα είναι πιστοί σε Μένα - σε εκείνους που θα Με ακολουθήσουν μέχρι 

τέλους, λέω ότι πρέπει να προετοιμαστούν, ότι πρέπει να ενδυναμωθούν στην ουσία του Λόγου Μου, 

ώστε να μην έχουν ούτε μια στιγμή αδυναμίας απέναντι σε εκείνους που σας καταδικάζουν, σας 

επικρίνουν, σας συκοφαντούν ή σας καταδιώκουν. 

46 Μην ξεχνάτε το θέμα του Πέτρου, του μαθητή Μου, όταν καταδιώχθηκε μέχρι θανάτου από τον 

Σαούλ. Απέδειξα στον πιστό απόστολο ότι δεν ήταν μόνος του στη δοκιμασία του και ότι αν εμπιστευόταν 
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τη δύναμή Μου, θα τον προστάτευα από τους διώκτες του. Ο Σαούλ αιφνιδιάστηκε από το θεϊκό μου φως 

όταν πήγε να βρει τον Πέτρο για να τον συλλάβει. Το φως Μου έφτασε στα βάθη της καρδιάς του Σαούλ, 

ο οποίος, πεσμένος στο έδαφος στην Παρουσία Μου, νικημένος από την αγάπη Μου, ανίκανος να 

ολοκληρώσει το έργο που είχε σχεδιάσει εναντίον του μαθητή Μου, νιώθοντας στα βάθη της ύπαρξής του 

τη μεταμόρφωση ολόκληρης της ύπαρξής του, και τώρα, μεταστραμμένος στην πίστη στον Χριστό, 

έσπευσε να αναζητήσει τον Πέτρο- αλλά όχι πια για να τον σκοτώσει, αλλά για να του ζητήσει να τον 

διδάξει τον λόγο του Κυρίου και να τον κάνει να συμμετάσχει στο έργο Του. 

47 Από τότε ο Σαούλ έγινε Παύλος, οπότε αυτή η αλλαγή του ονόματος υποδήλωνε την πλήρη 

πνευματική μεταμόρφωση αυτού του ανθρώπου, την πλήρη μεταστροφή του. 

48 Ακόμα και αυτή τη στιγμή λέω στο λαό Μου ότι αν πραγματικά Με εμπιστευτούν όπως εκείνοι οι 

μαθητές, δεν θα χρειαστεί καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στους συκοφάντες ή τους 

διώκτες τους. Διότι θα τους εκπλήξω στη μέση του δρόμου τους και θα τους κάνω να ακούσουν τη φωνή 

Μου στην πιο αγνή ψυχή τους - την ίδια φωνή που μίλησε στην καρδιά του Σαούλ και του είπε: "Γιατί Με 

καταδιώκεις;". 

Σε πόσες περιπτώσεις μεταστροφής θα γίνετε μάρτυρες! Πόσα θαύματα θα δουν τα μάτια σας! Αλλά 

να ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε και να περιμένετε. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, άνθρωποι. Οι 

καταιγίδες θα ταρακουνήσουν το δέντρο και θέλω όλοι σας να παραμείνετε ενωμένοι μαζί του. Τότε θα 

μπορέσετε να δείτε όλες τις προφητείες Μου να εκπληρώνονται. 

49 Μην ανησυχείτε εξαιτίας της αδυναμίας της μνήμης σας, νομίζοντας ότι τα περισσότερα από τα 

λόγια μου έχουν ξεφύγει από αυτήν. Μπορώ να σας πω ειλικρινά ότι αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε 

και να βυθιστείτε την ώρα της εξέτασης, η φαινομενικά ξεχασμένη μου λέξη θα επιστρέψει στη μνήμη 

σας. 

50 Εκεί, στη σιωπή και την εσωτερική συγκέντρωση του διαλογισμού σας, θα σας φανεί σαν να 

ακούτε αυτή τη λέξη, και θα συμβεί να λάβετε πραγματικά το νόημά της πνευματικά. 

51 Αυτή η εμπειρία θα σας γεμίσει με αυτοπεποίθηση, γιατί τώρα ξέρετε ότι ο λόγος μου θα έρχεται 

στα χείλη σας σε κάθε στιγμή του αγώνα σας και το φως μου θα φωτίζει το νου σας. 

52 Ο Roque Rojas, ο πρωτοπόρος, εμπνευσμένος από το πνεύμα του Ηλία, έγραψε την ακόλουθη 

φράση: "Ελεήστε και ξαναελεήστε τους συνανθρώπους σας και θα δείτε τον Πατέρα μου σε όλη του τη 

δόξα". 

Η αλήθεια και το φως είναι σ' αυτά τα λόγια, μαθητές, γιατί όποιος δεν ασκεί έλεος στη ζωή του, δεν 

θα μπει ποτέ στη βασιλεία μου. Αντίθετα, σας διαβεβαιώνω ότι ακόμη και ο πιο σκληρόκαρδος και 

πεισματάρης αμαρτωλός είναι σε θέση να σωθεί μέσω του ελέους. 

53 Μην αναβάλλετε την άσκηση του ελέους μέχρι την τελευταία στιγμή, για να μην φτάσετε στην 

πόρτα της Πνευματικής Βασιλείας με πολύ μικρή αξία και αποτύχετε να εισέλθετε. 

54 Σας συμβουλεύω σε όλο το ταξίδι της ζωής που έχετε να διανύσετε, να σπείρετε και να 

καλλιεργήσετε αυτόν τον σπόρο, ώστε να μπορέσετε να θερίσετε μια πλούσια συγκομιδή. 

55 Φροντίστε ώστε η δραστηριότητα της αγάπης να είναι η πρώτη ανάμεσα στις επιδιώξεις σας, και 

μη μετανιώσετε ποτέ που υπήρξατε φιλανθρωπικοί- γιατί μέσω αυτής της αρετής θα έχετε τις μεγαλύτερες 

ικανοποιήσεις και την ευτυχία της ύπαρξής σας, και ταυτόχρονα θα αποκτήσετε όλη τη σοφία, τη δύναμη 

και την ανύψωση που κάθε ευγενική ψυχή λαχταρά. 

56 Με το έλεος προς τους συνανθρώπους σας θα εξαγνίσετε την ψυχή σας και με αυτόν τον τρόπο θα 

εξοφλήσετε παλιά χρέη. Θα εξευγενίσετε την ανθρώπινη ζωή σας και θα εξυψώσετε την πνευματική σας 

ζωή. Όταν φτάσετε στην πόρτα στην οποία θα χτυπήσετε όλοι σας, η ευτυχία σας θα είναι μεγάλη, γιατί 

θα ακούσετε το κάλεσμα καλωσορίσματος από τον πνευματικό κόσμο, που θα σας ευλογήσει και θα σας 

καλέσει στο έργο της ανανέωσης και της πνευματοποίησης. 

57 Ελάτε σε Μένα, εσείς τα πλήθη των ανθρώπων, και μάθετε στο Λόγο Μου να ασκείτε έλεος. 

Ελάτε να Με ακούσετε και να λάβετε όλα όσα θέλω να σας εκχύσω, ώστε να καταλάβετε ότι και ο 

φτωχότερος από εσάς κατέχει πνευματικά έναν θησαυρό αγαθών που, μέσω του ελέους σας, μπορεί να 

μετατραπεί σε ζωή, σε υγεία, σε παρηγοριά, σε ειρήνη, σε σοφία. 

58 Ας μην πει κανείς ότι δεν είναι σε θέση να κάνει έργα ελέους λόγω της υλικής του φτώχειας. Διότι 

η άγνοιά του, η έλλειψη πίστης του και η μικροψυχία του θα είναι αυτά που θα μιλήσουν έτσι. 
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59 Εδώ, ανάμεσα στο λαό μου, δεν μπορεί να υπάρχει φτωχός, επειδή η βασιλεία μου έχει πλησιάσει 

το λαό για να χύσει τους θησαυρούς της πάνω του. 

60 Ο Λόγος Μου είναι σαν ένα ποτάμι πλούσιο σε κρυστάλλινο και καθαρό νερό που έχει έρθει στα 

εδάφη σας για να ποτίσει τα χωράφια και να τα κάνει καρποφόρα. Καθαρίστε την καρδιά και την ψυχή 

σας μέσα σ' αυτήν, ώστε να μπορέσετε να βαδίσετε το δρόμο σας απαλλαγμένοι από το βάρος των λαθών 

σας, τα οποία ονομάζετε αμαρτίες. 

61 Αν δεν καθαρίσετε πρώτα τον εαυτό σας, δεν θα μπορέσετε να βιώσετε το συναίσθημα του ελέους 

προς τους συνανθρώπους σας και ακόμη λιγότερο θα μπορέσετε να κλάψετε μαζί τους και να συμπάσχετε 

με τον πόνο τους. Να γνωρίζετε πάντα ότι αυτός ο λαός έφερε μαζί του στη Γη την αποστολή να ενώσει 

πνευματικά την ανθρωπότητα σε μια οικογένεια. 

62 Είστε ήδη στο 1950, η τελευταία από τις εκδηλώσεις Μου με αυτή τη μορφή. Δεν θα είστε σε 

θέση να αρνηθείτε ότι Με έχετε ακούσει συχνά και ότι όταν τελειώνει το μήνυμά Μου, όλα έχουν ειπωθεί 

από Μένα. 

Ως εκ τούτου, ήρθε η ώρα να σας πω να αφήσετε πίσω σας την παθητικότητά σας και να γίνετε ενεργοί 

εργάτες σε αυτά τα ευλογημένα πεδία - ότι δεν είστε πλέον απλώς εκείνοι που αρκούνται να είναι 

παρόντες στο Λόγο Μου για να τον ακούσουν ή να τον μελετήσουν. Είναι καιρός η ψυχή σας να 

ξεσηκωθεί, απαλλαγμένη από δεσμά, δεσμά ή αλυσίδες, και να κάνει την εμφάνισή της αυτή τη στιγμή, 

μεταφέροντας στον κόσμο το μήνυμα που της έχει ανατεθεί. 

63 Είναι απαραίτητο πολλοί που αρκούνται μόνο στην παρακολούθηση αυτών των πνευματικών 

εκδηλώσεων να αρχίσουν να εκπληρώνουν την αποστολή τους και να θεωρούν αυτούς τους τόπους 

συνάθροισης, όπου ακούγονται τα λόγια του Διδασκάλου και οι συμβουλές του πνευματικού κόσμου, ως 

σχολείο. Είναι επίσης απαραίτητο οι εργάτες, οι οποίοι για μεγάλο χρονικό διάστημα περιορίστηκαν να 

εργάζονται μόνο σε αυτούς τους τόπους συνάντησης, να καταλάβουν ότι σύντομα θα έρθει η ώρα που θα 

πρέπει να διασκορπιστούν σε διάφορα μέρη της γης για να διαδώσουν τον σπόρο του φωτός και της 

αγάπης με τον οποίο τους έχει προικίσει το Πνεύμα μου. 

64 Θα εξακολουθείτε να αγωνίζεστε πολύ μεταξύ σας και θα εξακολουθώ να σας δοκιμάζω συχνά, 

ώστε να αποκτήσετε τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση της αποστολής σας. 

65 Οι δοκιμασίες είναι για την ενοποίησή σας. Γιατί όσο δεν υπάρχει πνευματική ενότητα στους 

κόλπους αυτού του λαού, ο σπόρος που θα θερίσει θα είναι κουφός. 

66 Γι' αυτό, σας είπα εγκαίρως να αρχίσετε να έρχεστε σε αρμονία μεταξύ σας, αν αργότερα θέλετε 

να έρθετε σε αρμονία με όλη την ανθρωπότητα, και σας είπα από τις πρώτες μέρες: "Ελεήστε και ελεήστε 

ξανά τους συνανθρώπους σας, και θα δείτε τον Πατέρα μου σε όλη του τη δόξα". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 309  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Καλώς ήρθατε, μαθητές μου, στη διδακτική μου ομιλία. Με αισθανθήκατε μέσα στην αγνότερη 

ύπαρξή σας και μίλησα στην ψυχή σας. Η διδασκαλία μου είναι για το Ισραήλ και για όλη την 

ανθρωπότητα. Σας εκπαιδεύω ώστε η αβεβαιότητα να εξαφανιστεί από την ψυχή σας. 

2 Πρέπει να μάθετε να κατανοείτε και να εκτιμάτε το μεγαλείο της αποστολής που σας έχω 

αναθέσει. Για να μπορέσει η ψυχή σας να την δικαιώσει, πρέπει να απορρίψει την αμφιβολία, την 

αβεβαιότητα με την προσευχή της, πρέπει να γνωρίζει ότι χρειάζεται βοήθεια που μόνο οι αποκαλύψεις 

μου, οι οδηγίες μου και οι εμπνεύσεις μου μπορούν να της δώσουν. 

Οι ψυχές που αφυπνίστηκαν με αυτόν τον τρόπο στο λόγο της διδασκαλίας μου έχουν γίνει από 

μαθητές-παιδιά σε μαθητές, επειδή άκουγαν ακούραστα τη διδασκαλία μου. Αν τους ξεφύγει έστω και μία 

από τις λέξεις μου, το καταγγέλλουν. Είναι αυτοί που προβλέπουν τον μελλοντικό αγώνα - αυτοί που 

συνειδητοποιούν ότι πρέπει να μοιραστούν με την ανθρωπότητα όλα τα οφέλη που έχουν λάβει από το 

έλεός μου. 

Όλοι όσοι έχουν κατανοήσει τη μεγάλη ευθύνη με αυτόν τον τρόπο, ακούνε εδώ τις οδηγίες Μου μέσω 

του Φωνοφόρου - τον Λόγο που τους εξηγεί και τους ερμηνεύει όλες τις δοκιμασίες, τα μαθήματα και τα 

γεγονότα που βιώνετε στη ζωή σας, ένα προς ένα. Γιατί πραγματικά σας λέω, δεν περιορίζομαι στο να 

μιλάω μέσω των φορέων φωνής. Υπάρχουν άπειρες μορφές με τις οποίες μπορώ να γίνω γνωστός σε εσάς, 

και αυτή δεν είναι παρά μία από αυτές με τις οποίες σας κάνω να ακούσετε τη διδασκαλία Μου με 

ανθρώπινη μορφή. Φανερώνομαι συνεχώς στα παιδιά Μου, δεν περιμένω τη μέρα ή τη νύχτα, δεν έχω μια 

καθορισμένη ώρα ούτε μια καθορισμένη ώρα για να σας πλησιάσω. Είμαι αιώνιος σε όλα όσα 

δημιουργούνται. 

3 Η συμπαντική παρουσία Μου γεμίζει τα πάντα, σε κανένα μέρος ή βιότοπο του σύμπαντος δεν 

υπάρχει κενό, τα πάντα είναι διαποτισμένα από Μένα. 

4 Η ψυχή σας βρισκόταν πάντα σε επαφή μαζί Μου, αλλά μέχρι τώρα δεν είχατε φτάσει στην πλήρη 

συνειδητοποίηση αυτής της επαφής, και γι' αυτό, στην Τρίτη Εποχή, έκανα τον εαυτό Μου γνωστό μέσω 

εσάς, κάνοντάς σας φωνητικούς φορείς του αιώνιου Λόγου, για να σας πω ότι είναι μόνο ένα βήμα από 

αυτή την εκδήλωση σε εκείνη του πνεύματος προς το πνεύμα, ώστε να προσπαθήσετε να φτάσετε στην 

πιο υψηλή επαφή με τη Θεότητά Μου. Αλλά πριν από αυτό, αυτή η περίοδος της διακήρυξης από έναν 

φορέα φωνής πρέπει να τελειώσει. 

5 Όταν δεν Με έχετε πλέον σε αυτή τη μορφή αποκάλυψης, θα σηκώσετε την ψυχή σας 

επικαλούμενη το Όνομά Μου, και πόσα μαθήματα θα σας αποκαλύψω σε αυτή τη μορφή αναζήτησης 

Μου! Η θεϊκή μου έμπνευση θα φωτίσει μονοπάτια για να ταξιδέψετε. Τότε θα δείτε το παρελθόν σας - 

όχι πια στο σκοτάδι, αλλά στο λαμπρό φως της ημέρας. Θα καταλάβετε τα βήματα που κάνατε και θα 

αναγνωρίσετε ποια ήταν σωστά και ποια όχι. Σε αυτή την υψηλή προσπάθεια το Ισραήλ θα γίνει ισχυρό, 

και αυτή η δύναμη θα περάσει από καρδιά σε καρδιά και από έθνος σε έθνος, μέχρις ότου όλα τα 

ανθρώπινα πλάσματα Με αναζητήσουν από πνεύμα σε πνεύμα. 

6 Κοιτάξτε τον κόσμο, μελετήστε τον, και θα δείτε τον υλισμό του, τα άθλια πάθη του, τη διαφθορά 

του. Προς το παρόν, η επίτευξη της πνευματικότητας θα σας φαίνεται αδύνατη, αλλά ο Δάσκαλος σας έχει 

αφήσει παραδείγματα από το παρελθόν, ώστε να μην αποτύχετε. 

Θυμηθείτε ότι όταν έγινα άνθρωπος για να ζήσω ανάμεσά σας, έφερα στον κόσμο μια οδηγία τόσο 

υψηλή για την ανθρωπότητα, που ακόμη και οι μαθητές Μου τη βρήκαν δύσκολη ή και αδύνατη να την 

ακολουθήσουν. Ωστόσο, αυτοί οι απόστολοι άφησαν ένα παράδειγμα εκπλήρωσης των νόμων Μου για 

την αγάπη και έκαναν το μήνυμα της αγάπης Μου, το οποίο έσπειρα στην καρδιά εκείνου του λαού, να 

καρποφορήσει και να ανθίσει και να φέρει καρπούς. Γιατί, λοιπόν, η πρακτική της πνευματοποίησης 

μεταξύ των ανθρώπων να είναι αδύνατη στην Τρίτη Εποχή; 

7 Αληθινά σας λέω, η ανθρωπότητα θα δώσει ισχυρά σημάδια ότι ο υλισμός της φτάνει στο τέλος 

του. Οι προοδευτικοί επιστήμονες, που έχουν λάβει τα μυστικά τους από την ίδια τη Φύση, φτάνουν στα 

όριά τους και οι δυνάμεις της Φύσης θα στραφούν εναντίον εκείνων που τις βεβηλώνουν. Η φύση θα 

αρνηθεί να δωρίσει τους καρπούς της σε κακούς σκοπούς, και οι άνθρωποι μέσα στην πλάνη και το μίσος 

τους θα βρουν το θάνατο, θα βρουν τον καρπό της επιθυμίας τους για εξουσία απελευθερωμένο από το 
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ίδιο τους το χέρι: Καταιγίδες, επιδημίες, λοιμοί. Και ποιος θα μπορούσε να τα σταματήσει όλα αυτά; Το 

δικό τους χέρι; Ή η ανθρώπινη επιστήμη, η οποία βεβήλωσε τα μυστικά μου όταν τα άνοιξε με ένα κλειδί 

που δεν ήταν αυτό της αγάπης; Αλήθεια σας λέω, θα ανοίξουν μόνο τις πόρτες της ουράνιας δικαιοσύνης 

μου! 

8 Αληθινά, αλίμονο στους ανθρώπους της Τρίτης Εποχής! Ο θρήνος τους θα ακουστεί σε όλα τα 

μέρη της γης. Οι ζύμες του ποτηριού του πόνου θα πιουν όσο ποτέ άλλοτε, και ο καθένας θα πρέπει να 

πάρει το μερίδιό του. Γιατί ο πόνος χειροτερεύει μέρα με τη μέρα και ήδη αρχίζει κανείς να νιώθει πείνα 

και δίψα - πείνα για καθαρό σπόρο και δίψα για κρυστάλλινο νερό, για την αλήθεια και την αιωνιότητα. 

9 Ποιο είναι το καθήκον σας μπροστά σε αυτά τα γεγονότα μεταξύ των ανθρώπων; Να δεχτείτε τις 

διδασκαλίες μου, να τις κατανοήσετε, να τις ζήσετε. Διότι ο πνευματισμός δεν πρέπει να είναι μόνο στα 

χείλη σας, αλλά πρέπει να τον κάνετε πράξη, να τον ζείτε πνευματικά, ηθικά και πρακτικά, χωρίς να 

πέφτετε σε φανατισμό, ούτε σε μυστικοπάθεια, ζώντας απλά και καθαρά, δίνοντας στην πνευματική ψυχή 

την αξία και τη θέση που της αξίζει, ώστε να μπορεί να κάνει δικαστήριο πάνω από το σώμα της, το οποίο 

είναι παροδικό, στην ανθρώπινη ζωή, ώστε να υπάρχει τέλεια αρμονία στην εκπλήρωση της αποστολής 

σας, και αυτό το παράδειγμα να αποδώσει καρπούς μεταξύ των ανθρώπων. 

10 Ευλογώ κάθε βήμα σας στο έργο μου και θα φροντίσω να πολλαπλασιαστούν, ώστε αργότερα, 

όταν ανοίξουν μπροστά σας τα πλατιά μονοπάτια του κόσμου, να τα περπατήσετε ως αγγελιοφόροι της 

ειρήνης μου και των νέων αποκαλύψεών μου. Είναι θέλημά μου οι ψυχές σας, καθοδηγούμενες από τα 

θεία μου μαθήματα, να ανοίξουν δρόμους ανανέωσης για τους ανθρώπους και να αφυπνιστούν σε υγιή 

ιδανικά, εμπνεόμενοι από το μεγαλειώδες για να φτάσουν στην πνευματοποίηση. Για αυτό το διάστημα θα 

έχετε αποκτήσει την απαραίτητη προετοιμασία και ανθεκτικότητα στην ψυχή σας. Τίποτα δεν θα 

μπορέσει να σας κάνει να υποχωρήσετε στην πορεία σας. 

11 Τότε οι δοκιμασίες που σας ταρακουνάνε σήμερα και σας σταματούν στο μονοπάτι θα φαίνονται 

μόνο σαν ελαφριά αύρα που δεν μπορεί να πληγώσει το πρόσωπό σας. Μόνο τότε θα μπορέσετε να 

αναγνωρίσετε τη δύναμη που αποκτήσατε ακολουθώντας το νόμο μου. 

Συνεχίστε να προετοιμάζεστε, διεισδύστε όλο και περισσότερο στο νόημα του Λόγου Μου. Πρώτα 

κάντε ό,τι σας αναλογεί ως μαθητές και επιτρέψτε Μου να αποκαλυφθώ μέσα σας ως Δάσκαλος, ως 

Πατέρας, ως Φως. 

12 Όλες οι ψυχές θα εκπληρώσουν το καθήκον τους και θα χρησιμοποιήσω την καθεμία από αυτές, 

ώστε όλα να είναι έτοιμα για την εκπλήρωση του Λόγου Μου. Αλλά αν πιστεύετε ότι είστε οι μόνοι που 

έχετε την αποστολή να λυτρώσετε την ανθρωπότητα, στους οποίους στηρίζεται ο σταυρός της 

εκπλήρωσης της αποστολής, κάνετε λάθος. Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του έργου αναλογεί σε 

εσάς, διότι κάθε πλάσμα, στο διαφορετικό επίπεδο ζωής του, προορίζεται να συνεργαστεί στην ενοποίηση 

του σύμπαντος. 

13 Θα υπάρξουν πολλοί που θα ξεκινήσουν με το ιδανικό της ειρήνης, με την προσευχή, με την 

αγάπη και την καλή θέληση ως εργαλεία, και αυτές οι αρετές θα τους ενώσουν, και οι ψυχές τους θα 

νικήσουν με τη διδασκαλία μου. 

14 Μην γίνεστε κριτές των συνανθρώπων σας και της Θείας Δικαιοσύνης Μου. Ο νόμος μου συχνά 

καταδικάζεται από τους ανθρώπους, αλλά σας λέω: Μόνο Εγώ μπορώ να διεισδύσω στις υψηλές μου 

συμβουλές. 

15 Εκείνοι που πεινούν και διψούν για ειρήνη, εκείνοι που ζουν μέσα στη θλίψη, περιμένουν μέρα με 

τη μέρα το χτύπημα του σκήπτρου της δικαιοσύνης Μου, το οποίο θα πέσει πάνω σε εκείνους τους 

ανθρώπους που οδηγούν τα έθνη στη δυστυχία, στην καταστροφή. Δεν θα είστε μεταξύ εκείνων που Με 

περιμένουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί η Θεία Δικαιοσύνη Μου είναι τέλεια και σας το αποδεικνύω μέσω 

της Αγάπης Μου. 

16 Διερευνήστε τον Λόγο Μου, για να μην κάνετε λάθος, όπως πολλοί, σχετικά με τις πράξεις της 

Θείας Δικαιοσύνης Μου, όταν ταλαιπωρώ δυναμικά εκείνους που διαπράττουν μόνο μια μικρή παράβαση 

και, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να συγχωρώ εκείνους που έχουν διαπράξει ένα σοβαρό αδίκημα. Ο 

Δάσκαλος σας λέει: Αν επισκέπτομαι με δύναμη εκείνους που φαίνεται να έχουν διαπράξει μόνο ένα 

μικρό παράπτωμα, είναι επειδή γνωρίζω την αδυναμία των ψυχών, και αν παρεκκλίνουν από τον δρόμο 

της εκπλήρωσης του Νόμου, μπορεί να είναι το πρώτο βήμα που θα τους οδηγήσει στην απώλεια. Όταν 
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όμως τιμωρώ τους άλλους για ένα σοβαρό παράπτωμα, είναι επειδή γνωρίζω ότι μια μεγάλη παράβαση 

είναι η αιτία μιας εξίσου μεγάλης μετάνοιας για την ψυχή. 

17 Μην κρίνετε, μην καταδικάζετε, μην επιθυμείτε καν στις σκέψεις σας να πέσει η δικαιοσύνη μου 

πάνω σ' αυτούς που προκαλούν αιματοχυσία ανάμεσα στα έθνη. Σκεφτείτε μόνο ότι και αυτοί, όπως και 

εσείς, είναι επίσης παιδιά μου, πλάσματά μου, και θα πρέπει να εξιλεωθούν για τα μεγάλα εγκλήματά τους 

με μεγάλες εξιλέωση. Αλήθεια σας λέω, αυτοί ακριβώς τους οποίους δείχνετε με το δάχτυλο ως αυτούς 

που κατέστρεψαν ανελέητα την ειρήνη και σας βύθισαν στο χάος, θα γίνουν οι μεγάλοι ειρηνοποιοί στους 

καιρούς που έρχονται, οι μεγάλοι ευεργέτες της ανθρωπότητας. 

18 Το αίμα εκατομμυρίων θυμάτων φωνάζει από τη γη για τη θεία δικαιοσύνη μου, αλλά πέρα από 

την ανθρώπινη νομολογία θα είναι η δική μου που θα φτάσει σε κάθε ψυχή, σε κάθε καρδιά. Η νομολογία 

των ανθρώπων δεν συγχωρεί, δεν λυτρώνει, δεν αγαπά. Ο δικός μου αγαπά, συγχωρεί, λυτρώνει, 

αναζωογονεί, ανυψώνει και φωτίζει- και είναι ακριβώς αυτοί που έχουν προκαλέσει τόσο πόνο στην 

ανθρωπότητα που θα λυτρώσω και θα σώσω κάνοντάς τους να περάσουν από τη μεγάλη τους εξιλέωση, η 

οποία θα είναι το χωνευτήρι μέσα στο οποίο θα εξαγνιστούν και θα ξυπνήσουν πλήρως στη φωνή της 

συνείδησής τους, για να μπορέσουν να δουν στο βάθος των έργων τους. Θα τους κάνω να διανύσουν τον 

ίδιο δρόμο που έκαναν τα θύματά τους, τους λαούς τους, να διανύσουν. Τελικά όμως θα φτάσουν στην 

καθαρότητα της ψυχής για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη γη, να ξαναχτίσουν όλα όσα 

καταστράφηκαν, να αποκαταστήσουν όλα όσα καταστράφηκαν. 

19 Νομίζετε ότι είμαι αδύναμος στη δικαιοσύνη Μου απέναντι σε αυτές τις παραβάσεις των παιδιών 

Μου; Είμαι ανεκτικός και αδύναμος κριτής; Αληθινά σας λέω, από τον πρώτο δολοφόνο για τον οποίο 

έχετε γνώση, που ήταν ο Κάιν, αποκάλυψα την ίδια δικαιοσύνη με εκείνη για την οποία σας μιλάω αυτή 

τη στιγμή. 

Ενώ ο Κάιν και ο Άβελ πρόσφεραν τα ολοκαυτώματά τους σε Μένα, συλλογίστηκα την προσφορά του 

καθενός από αυτούς: Του Άβελ ήταν αθώο και ειλικρινές, του Κάιν ήταν μάταιο. Δέχτηκα το αίτημα του 

Άβελ και απέρριψα το αίτημα του Κάιν. Αλλά όταν το κατάλαβε αυτό, σκότωσε τον αδελφό του με μίσος 

και θυμό. 

Ζήτησα λογαριασμό για αυτή τη ζωή, για αυτό το αίμα, και του έδειξα τη δυσαρέσκειά μου γι' αυτό. 

Τότε Μου είπε: "Το έγκλημά μου είναι πολύ μεγάλο για να συγχωρεθεί. Είσαι θυμωμένος μαζί μου επειδή 

σκότωσα τον αδελφό μου. Με διώχνετε από αυτή τη γη και νιώθω ότι με σκοτώνετε με αυτόν τον τρόπο, 

όπως σκότωσα τον αδελφό μου". 

Αλλά εγώ του απάντησα: "Αληθινά σας λέω, όποιος σκοτώσει τον Κάιν θα τιμωρηθεί επταπλάσια". 

Τότε κατάλαβε ότι εξακολουθούσα να τον αγαπώ, και ότι ήταν απόδειξη ότι του έδωσα τη συγχώρεσή 

Μου, αλλά ότι ήταν απαραίτητο να εξιλεωθεί για το έγκλημα αυτό, να ξεπλύνει τον λεκέ και να 

αποδειχθεί άξιος αυτής της μεγαλειώδους και Θεϊκής συγχώρεσης. 

20 Ποια ήταν η φωνή που μίλησε στον Κάιν; Αυτή της συνείδησής του, αυτού του εσωτερικού κριτή 

που έχω τοποθετήσει σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα Μου. Η ίδια φωνή θα μιλάει σε κάθε άνθρωπο και θα 

είναι αμείλικτη, επειδή είναι ένας δικαστής που δεν μπορεί να δωροδοκηθεί. Θα του μιλήσει με την ίδια 

σαφήνεια με την οποία μίλησε στον Κάιν. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ο Κάιν δεν γνώριζε τη 

σοβαρότητα του εγκλήματός του όταν έχυσε το αίμα του αδελφού του. Εκείνος δεν ήξερε τι είναι ο 

θάνατος, αλλά οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ξέρουν πολύ καλά τι είναι. 

21 Επομένως, αυτή τη φορά δεν θα περιμένω να γίνει αισθητή η δικαιοσύνη των ανθρώπων στις 

παραβάσεις των συνανθρώπων τους. Θα περιμένω την άφιξη κάθε παιδιού Μου στο Δικαστήριο Μου, και 

εκεί το Δικαστήριο Μου θα τους δώσει την ποινή που τους αναλογεί, ώστε να εξιλεωθούν με τα βάσανα 

που συνεπάγεται η μετάνοια για τη συνείδηση. Μόνο εκεί θα καταλάβουν τη μεγάλη αγάπη του Κυρίου 

τους. 

22 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, σας έφερα την επιβεβαίωση της μετενσάρκωσης της ψυχής. Η 

ανθρωπότητα είχε πάντα τη διαισθητική γνώση αυτού του γεγονότος και η ψυχή αποκάλυψε αυτό το 

μυστικό στη σάρκα, αλλά η σάρκα, πάντα άπιστη και αδύναμη, το αμφισβήτησε. 

Όντα από το υπερπέραν έχουν έρθει για να παραδώσουν αυτή την αποκάλυψη στους ανθρώπους, αλλά 

βρήκαν πίστη μόνο σε μερικούς, και αυτοί αντιτάχθηκαν στις πεποιθήσεις τους και απορρίφθηκαν από 

τους αδαείς και άπιστους. Αλλά σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η πρόγευση, η βεβαιότητα αυτών των 
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εκδηλώσεων ζει μέσα στην ανθρωπότητα, έστω κι αν δεν τολμούν όλοι να το ομολογήσουν από φόβο για 

τον κόσμο. 

Αλλά ήρθα αυτή τη στιγμή για να σας φέρω επιβεβαίωση γι' αυτό και να σας πω: Στη μετενσάρκωση 

της ψυχής αποκαλύπτεται ο τέλειος νόμος Μου για την αγάπη. Αλλά αληθινά σας λέω: Πόσο λίγοι είναι 

εκείνοι που έχουν γίνει άνθρωποι μόνο μια φορά στη γη, και πόσες ευκαιρίες έχω δώσει στις ψυχές μέσω 

διαφορετικών σωμάτων στον κόσμο για να επανορθώσουν το κακό που είχαν κάνει οι ψυχές. Αλλά το 

σώμα σας είναι ένα παχύ πέπλο που σας εμποδίζει να ανακαλύψετε τον πυρήνα αυτών των διδασκαλιών. 

23 Πολύ λίγα είναι αυτά που σας επέτρεψα να μάθετε για το ποιοι ήσασταν ανά τους αιώνες, επειδή 

δεν θέλω να εισχωρήσετε στο άδυτο, στην οικειότητα των υψηλών συμβουλών Μου, με σάρκα, πριν 

φτάσετε στην πραγματική ωριμότητα της ψυχής. Δεν θέλω να μετατρέψετε τις διδασκαλίες της 

πνευματικής ζωής σε νέες επιστήμες που θα σας οδηγήσουν μόνο στην περιέργεια, στην αμηχανία και στη 

σπατάλη χρόνου. Δεν θέλω να κάνετε ούτε ένα βήμα στο πνευματικό μονοπάτι που να σας είναι άχρηστο. 

Θέλω όλα αυτά να σας είναι χρήσιμα, να ακούτε και να σας αποκαλύπτονται μόνο όσα σας βοηθούν στην 

πνευματική σας ανάπτυξη. Αλλά όλα αυτά που σας εξυπηρετούν μόνο για την ανθρώπινη ικανοποίηση 

δεν θα τα βιώσετε. Πάντα θα υπάρχει ένα πέπλο πάνω του, επειδή αντιπροσωπεύει το ιερό, το οικείο 

μέρος της πνευματικής σας κληρονομιάς. 

24 Μόλις αυτή η ανθρωπότητα κάνει σταθερά βήματα στην πνευματοποίηση, στην εκπλήρωση των 

νόμων μου, θα ανακαλύψει σπουδαίες διδασκαλίες του Αγίου Πνεύματος ήδη στην ανθρώπινη ζωή της, 

και τότε θα έχει το καθαρό όραμα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος - περιορισμένο μόνο 

στο βαθμό που είναι το θέλημά μου. 

Γι' αυτό, μαθητές, μπείτε στο αληθινό μονοπάτι της πνευματοποίησης που σας δείχνει η διδασκαλία 

μου, ώστε να γίνετε οι καλοί προφήτες που αναγγέλλουν τον κίνδυνο στις μάζες και τις σώζουν από την 

αποτυχία. 

Θα σας βοηθήσω στην αποστολή σας, δείχνοντάς σας, την κατάλληλη στιγμή, ένα μέρος από τις 

προηγούμενες ζωές αυτών των άπιστων. Αλλά αυτό δεν θα γίνει για να τους καταδικάσετε, αλλά για να 

τους καθοδηγήσετε στις αποκαλύψεις Μου. 

25 Έτσι θα αφυπνίσουν τους ανθρώπους στην ανάπτυξή τους και θα καταλάβουν ότι μια ανθρώπινη 

ζωή δεν είναι αρκετή για να γνωρίσουν το αιώνιο μάθημά μου. 

26 Αν δώσετε αυτή τη μάχη με πλήρη αφοσίωση, θα πετύχετε πολλά. Αλλά ποιος από εσάς έχει τη 

βεβαιότητα ότι θα επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο ή ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ; Ποιος θα μπορούσε να 

πει: "Ό,τι έκανα στη ζωή μου ήταν αυτό που ο Πατέρας ήθελε για το πεπρωμένο μου. Τώρα μπορώ να 

προχωρήσω σε άλλους κόσμους και να συνεχίσω να πλησιάζω τον Θεό στην άπειρη σκάλα της εξέλιξης". 

Αλήθεια σας λέω, για να καταλάβετε αυτά τα μαθήματα, η γνώση που έχετε είναι πολύ μικρή. Αλλά 

όλοι όσοι εκπληρώνουν το καθήκον τους θα έχουν κάνει ένα βήμα προς Εμένα στο πνευματικό μονοπάτι 

και θα πηγαίνουν από μάθημα σε μάθημα, από κόσμο ζωής σε κόσμο ζωής, προς την αιωνιότητα. Αν δεν 

ήταν έτσι, πιστεύετε ότι θα ήσασταν σε θέση να κατοικήσετε στα ανώτερα επίπεδα της ζωής και ότι η 

συνείδηση θα σας επέτρεπε να το κάνετε, πράγμα που είναι η δική Μου δικαιοσύνη; 

27 Να είστε αφοσιωμένοι, να εργάζεστε και να επιτρέπετε στο Θείο Θέλημά μου να εκπληρωθεί μέσα 

σας. Πολλοί από εσάς θα δείτε ακόμα στο γήινο σώμα την εκπλήρωση των προφητειών μου, τη 

μεταμόρφωση αυτής της ανθρωπότητας, τη λύτρωση όλων στο νόμο μου. Αλλά πριν από αυτό, θα πρέπει 

να γίνετε μάρτυρες μεγάλων μαχών, μεγάλων πολέμων, τέτοιων που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί στους 

ανθρώπους, τέτοιων που η ιστορία δεν έχει ακόμη καταγράψει. 

Αλλά αν εσείς, που έχετε ήδη γνώση του τι πρόκειται να συμβεί, των γεγονότων που πλησιάζουν, 

πρέπει να εξαγνιστείτε - τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν έχουν αφυπνιστεί μπροστά στη διδασκαλία του 

Αγίου Πνεύματος, που έχουν βεβηλώσει το Νόμο μου, που έχουν ξεχάσει το καθήκον τους, που ζουν στις 

παραδόσεις τους και έχουν φορτωθεί με αλυσίδες άγνοιας; 

28 Η αναστάτωση, η ταλαιπωρία και η μετάνοια θα είναι σαν χωνευτήρι για τις μεγάλες λεγεώνες 

ψυχών που θα βρεθούν στη σειρά μπροστά στον ίδιο τους τον κριτή. Αλλά αληθινά σας λέω, θα τους 

βοηθήσω κι αυτούς, και όταν ξυπνήσουν από τον βαθύ τους ύπνο, θα δουν τη λαμπερή Μου όψη να 

υποδεικνύει τη συγχώρεσή Μου, και θα περιμένουν μόνο να τους στείλω στο μονοπάτι που 

προηγουμένως βεβήλωσαν και περιφρόνησαν, για να επανορθώσουν για τις προσβολές τους και να 

αποδειχθούν άξιοι της αγάπης Μου. Και εγώ, ως στοργικός Πατέρας, θα τους το επιτρέψω αυτό. 
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29 Γι' αυτό, σας λέω στη διδασκαλία Μου ότι δεν πρέπει να κρίνετε αυτούς που βλέπετε σήμερα να 

είναι λερωμένοι με ανθρώπινο αίμα και με όλες τις παραβάσεις. Διότι στην αιώνια ύπαρξή σας υπάρχουν 

μεγαλύτερα αδικήματα από αυτό του να χύνεται ανθρώπινο αίμα. Αλλά μην απαιτείτε να γνωρίζετε τα 

πάντα προς το παρόν. Σας έχω ήδη επισημάνει ότι μόνο εγώ μπορώ να κρίνω δίκαια στις υψηλές 

συμβουλές μου. 

30 Τώρα πρέπει μόνο να αγαπάτε και να συγχωρείτε, και αν σας επιτρέπω να μελετάτε και να 

αξιολογείτε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω σας, είναι επειδή δεν θέλω να είστε αδιάφοροι, τυφλοί και 

αδιάφοροι απέναντι στον πόνο των συνανθρώπων σας. Σας έκανα ευαίσθητους με τη διδασκαλία Μου, 

ώστε όταν έρθει η ώρα να μπορείτε να δίνετε οδηγίες, κατανόηση, αγάπη, συγχώρεση και παρηγοριά σε 

όλους τους συνανθρώπους σας. Γι' αυτό σας κάνω φάρο, φωτεινό αστέρι και πιστό φίλο, ώστε να 

συμπεριφέρεστε ανάλογα στα σπίτια σας, στα ιδρύματα και στα έθνη. 

31 Δεν θέλω πλέον να θεωρείτε τους εαυτούς σας ξένους. Θέλω η παγκόσμια αδελφότητα να ανθίσει 

ανάμεσά σας και να αρχίσει να αποδίδει καρπούς ανάμεσά σας. 

32 Είναι καλό να τηρείτε τους ανθρώπινους νόμους σας, αλλά βάλτε τη Διδασκαλία μου και την 

πνευματικότητά σας πάνω από αυτούς. Να είστε υπάκουοι στους νόμους μου, και αληθινά σας λέω, θα 

σας απαλλάξω από τις πιο σοβαρές συγκρούσεις που προκύπτουν για σας εξαιτίας των ανθρώπινων 

νόμων. Αλλά πολεμήστε την αδικία, πολεμήστε τη διαφθορά - όχι με φονικά όπλα, ούτε με μίσος, αλλά με 

το σπέρμα της αγάπης μου. 

Δεν θα είστε μόνοι στον αγώνα, σας έχω ήδη πει ότι υπάρχουν λαοί ανάμεσα στην ανθρωπότητα όπου 

οι άνθρωποι ήδη ξεκινούν, απελευθερώνονται από τον υλισμό τους, γίνονται δυνατοί στα χτυπήματα της 

μοίρας τους - με σκοπό να ενωθούν μαζί Μου. Ποιες είναι αυτές οι ψυχές; Προς το παρόν δεν είναι 

απαραίτητο να τα γνωρίζετε. 

33 Υψώστε την ψυχή σας, αγαπήστε ο ένας τον άλλον, ενωθείτε στο υπερπέραν με αυτό το ιδανικό 

της παγκόσμιας αδελφοσύνης. Θα σας καλέσω στο Πνευματικό Βουνό, και εκεί θα είμαι με κάποιους και 

άλλους - με όλους εκείνους που λαχταρούν την ειρήνη, τη σωτηρία, για να τους δώσω δύναμη και πίστη 

στις αποκαλύψεις μου, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους έτσι προικισμένοι. 

Οι ψυχές θα συνεχίσουν να εμφανίζονται - άλλες σαν αγριολούλουδα, άλλες σαν αγκάθια στην έρημο. 

Αλλά μερικοί, όπως και άλλοι, θα ενωθούν από ένα ενιαίο ιδεώδες, και στο υπερπέραν, τα λουλούδια της 

αγάπης σας θα ενωθούν για να φτάσουν σε Μένα ως προσφορά αγάπης. 

34 Με αυτόν τον τρόπο σας καθοδηγώ, ω μαθητές, κατά το τελευταίο έτος αυτών των εκδηλώσεων. 

Γιατί αληθινά σας λέω, όταν τελειώσει αυτή η περίοδος, η πνευματικότητά σας θα υποβληθεί σε πολύ 

μεγάλες δοκιμασίες. Πόσοι από εσάς θα πέσουν θύματα φανατισμού και ειδωλολατρίας; Πόσοι από εσάς 

θα είναι μόνο στο μονοπάτι της μυστικότητας, και πόσοι άλλοι, προκειμένου να ξεχωρίσετε ανάμεσα 

στους ανθρώπους, θα θελήσουν να προσθέσουν κάτι στο έργο Μου που δεν ανήκει σ' αυτό; 

Προσέξτε και προσευχηθείτε, ω λαέ! Αλλά μην ξεχνάτε ότι όσο πιο καθαρή και απλή είναι η άσκηση 

της θρησκείας σας και όσο περισσότερο εμπνέεται από τους νόμους Μου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η 

τελειότητα που θα επιτύχει η ψυχή σας. Έχετε λιγότερες τελετές και τελετουργίες και μεγαλύτερη 

πνευματικότητα, περισσότερο έλεος και αγάπη προς τον πλησίον σας, τότε θα Με αγαπήσετε. 

35 Έρχεται μια εποχή ειδωλολατρίας και φανατισμού σε όλους τους λαούς της γης. Οι τελετές και οι 

τελετουργίες θα φτάσουν στη μεγαλύτερη δυνατή ένταση και θα φτάσουν στα άκρα. Ο κλήρος και οι 

ιερείς των διαφόρων θρησκειών και αιρέσεων θα φέρουν τους οπαδούς τους στο σημείο της έξαρσης. Το 

επιτρέπω αυτό, γιατί αυτό θα είναι σαν καταιγίδα ανάμεσα στην ανθρωπότητα, και μέσα σε αυτό το χάος 

οι ψυχές θα αισθάνονται σαν ναυαγοί. Δεν θα υπάρχει κανείς που θα αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ασφαλές 

λιμάνι ή σε σωσίβια λέμβο. 

36 Θα έρθει ο καιρός που θα επικρατήσει σύγχυση ανάμεσα σε όλες τις ψυχές και δεν θα βρουν 

καταφύγιο ειρήνης σε κανένα μέρος. Τότε οι άνθρωποι θα αναζητούν τις πιο επιφανείς κεφαλές, τους 

υπουργούς που διακρίνονται για τη μεγαλύτερη ευφυΐα τους, εκείνους που η ανθρωπότητα θεωρεί ιερούς. 

Αλλά η έκπληξή τους θα είναι πολύ μεγάλη όταν συνειδητοποιήσουν ότι και αυτοί είναι ναυαγοί, χωρίς 

πυξίδα, χωρίς ειρήνη και χωρίς φως. 

Τότε θα έρθουν τα σκοτάδια. Αλλά μέσα σ' αυτό το χάος, οι ψυχές θα σηκωθούν αναζητώντας τη 

σωτηρία τους, και πέρα από τα σκοτεινά σύννεφα της καταιγίδας θα δουν το φως σαν μια νέα ζωή, σαν 

μια νέα αυγή, και αυτό το φως θα είναι αυτό του Αγίου Πνεύματος, θα είναι ο φάρος που φωτίζει 
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ολόκληρο το σύμπαν, περιμένει την επιστροφή των παιδιών και φωτίζει τους φουρτουνιασμένους 

ωκεανούς. 

37 Μετά από αυτή την περίοδο των δοκιμασιών, η ελευθερία του πνεύματος θα έρθει για την 

ανθρωπότητα. Το πόδι του ανθρώπου θα ποδοπατήσει τα παλιά του είδωλα, απογοητευμένοι θα 

καταστρέψουν τους τόπους συγκέντρωσης της ματαιοδοξίας, της μεγαλοπρέπειας και της ψεύτικης 

λαμπρότητας. Οι συγγραφείς μορφωμένων έργων θα ρίξουν τα δικά τους έργα στη φωτιά. 

38 Εκείνη την εποχή, οι πιο αμόρφωτοι και οι λιγότερο μορφωμένοι από εσάς θα εισακουστούν με 

προσοχή. Πόσοι από αυτούς που τώρα ακούνε τη διδασκαλία μου ανάμεσα σε αυτόν τον απλό και μίζερο 

λαό και αισθάνονται ασήμαντοι επειδή νομίζουν ότι δεν έχουν ευγλωττία και πνευματικότητα, θα βρεθούν 

στη συνέχεια περιτριγυρισμένοι από πλήθος ανθρώπων, και ανάμεσά τους θα είναι κάποιοι από αυτούς 

που νόμιζαν ότι ήταν τρελοί όταν με άκουσαν μέσω του φωνοφόρου. Πόσοι από αυτούς που αμφισβητούν 

το μήνυμά Μου σήμερα θα κλάψουν αργότερα όπως ο Πέτρος όταν δουν την εκπλήρωση του Λόγου Μου 

σε κάθε στροφή. 

39 Μέχρι τότε, συνεχίστε να προετοιμάζεστε, ενισχύστε την ψυχή σας στη διδασκαλία μου, η οποία 

δεν έχει οδηγήσει κανέναν σε πλάνη, γιατί απαιτεί μόνο την απελευθέρωση από εσάς, τη σωτηρία μέσω 

της πνευματοποίησης. Αλλά τι είναι η πνευματοποίηση; Είναι το μονοπάτι που χαράχτηκε από Εμένα από 

την αρχή του χρόνου, και σε αυτό όλες οι εξαγνισμένες ψυχές θα φτάσουν στην αγκαλιά του Θεού. Πάνω 

του βρίσκεται ο Θείος Νόμος, ο οποίος είναι η προέλευση κάθε αρετής. Υπάρχει το ανοιχτό βιβλίο, το 

Βιβλίο της Ζωής, που περιέχει όλη τη σοφία του Θεού. Σε αυτό το μονοπάτι σας προσκάλεσα για άλλη 

μια φορά. 

40 Από την κορυφή του βουνού σας μιλάω για τρίτη φορά και σας λέω: "Εγώ είμαι η Οδός, η 

Αλήθεια και η Ζωή. Μην αποχωρίζεστε πια από Μένα. 

41 Θυμηθείτε: Όταν το σώμα Μου αφαιρέθηκε από το σταυρό και στη συνέχεια θάφτηκε, οι μαθητές, 

οι οποίοι ήταν απογοητευμένοι και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί, πίστεψαν ότι με το 

θάνατο του Διδασκάλου όλα είχαν τελειώσει. Ήταν απαραίτητο τα μάτια τους να Με ξαναδούν και τα 

αυτιά τους να Με ξανακούσουν, ώστε να αναζωπυρωθεί η πίστη τους και να ενισχυθεί η γνώση των 

λόγων Μου. 

42 Τώρα μπορώ να σας πω ότι μεταξύ αυτών των μαθητών υπήρχε ένας που ποτέ δεν Με 

αμφισβήτησε, που ποτέ δεν ταλαντεύτηκε μπροστά στις δοκιμασίες και που ποτέ δεν Με εγκατέλειψε για 

μια στιγμή. Ήταν ο Ιωάννης, ο πιστός, θαρραλέος, φλογερός και πιο αγαπητός μαθητής. Για χάρη αυτής 

της αγάπης, του εμπιστεύτηκα τη Μαρία, όταν στάθηκαν στους πρόποδες του σταυρού, ώστε να συνεχίσει 

να βρίσκει την αγάπη σε αυτή την καρδιά χωρίς ψεγάδι, και ότι στο πλευρό της θα ενισχυθεί ακόμη 

περισσότερο για τη μάχη που τον περίμενε. Ενώ οι αδελφοί του, οι άλλοι μαθητές, έπεφταν ο ένας μετά 

τον άλλο κάτω από το θανατηφόρο χτύπημα του δήμιου, σφραγίζοντας έτσι με το αίμα και τη ζωή τους 

όλη την αλήθεια που είχαν κηρύξει και το όνομα του Δασκάλου τους, ο Ιωάννης νίκησε το θάνατο και 

γλίτωσε το μαρτύριο. Καθώς εξορίστηκε στην έρημο, οι διώκτες του δεν σκέφτηκαν ότι εκεί, σε εκείνο το 

νησί όπου τον είχαν οδηγήσει, θα κατέβαινε σε αυτόν τον άνθρωπο από τους ουρανούς η μεγάλη 

αποκάλυψη των αιώνων που σταδιακά ζείτε - η προφητεία που μιλάει στους ανθρώπους για όλα όσα θα 

συμβούν και θα εκπληρωθούν. 

43 Αφού ο Ιωάννης έδωσε πολλή αγάπη στους αδελφούς του και αφιέρωσε τη ζωή του στο να τους 

υπηρετεί στο όνομα του Διδασκάλου του, έπρεπε να ζήσει μακριά τους, μόνος του- αλλά πάντα 

προσευχόταν για την ανθρωπότητα, πάντα σκεφτόταν εκείνους για τους οποίους ο Ιησούς είχε χύσει το 

αίμα του. 

44 Η προσευχή, η σιωπή, η ενδοσκόπηση, η ειλικρίνεια της ύπαρξής του και η καλοσύνη των 

σκέψεών του πέτυχαν το θαύμα ότι το άτομο αυτό, η ψυχή αυτή, ανέπτυξε σε σύντομο χρονικό διάστημα 

αυτό που άλλες ψυχές χρειάζονται χιλιετίες για να το πετύχουν. 

45 Ναι, μαθητές, ο Ιωάννης είναι ένα παράδειγμα για το τι θα επιτύχει η ψυχή του ανθρώπου στους 

μέλλοντες καιρούς. Η αρπαγή του Ιωάννη, με την οποία μίλησε, είδε και άκουσε, ήταν η αποκάλυψη του 

τι θα βιώσετε εκείνη την εποχή. Τα πνευματικά οράματα, που αναπαρίστανται σε αλληγορίες, γίνονταν 

αντιληπτά μέσω του χαρίσματος της διορατικότητας, δηλαδή της πνευματικής όρασης. 

46 Η θεϊκή φωνή και η φωνή του πνευματικού κόσμου που έφτασε στον εγκέφαλό του και άγγιξε την 

καρδιά του ήταν προκαταρκτικά σημάδια της εκδήλωσης που είχατε αυτή την εποχή μέσω φορέων φωνής 
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και φορέων δώρων. Και τέλος, ο Ιωάννης, καταγράφοντας υπό την καθοδήγηση ενός αγγέλου όλα όσα 

είδε και άκουσε, αποκάλυψε στην ανθρωπότητα τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα που θα ερχόταν όταν 

οι άνθρωποι θα είχαν απελευθερωθεί στη ζωή τους από τις ακαθαρσίες και τον υλισμό. 

47 Πότε οι άνθρωποι θα στρέψουν την προσοχή τους σε αυτό που άφησε γραπτώς ο αγαπημένος μου 

μαθητής; Παράξενος είναι ο τρόπος με τον οποίο καταγράφεται η αποκάλυψή του, μυστηριώδες το νόημά 

του, βαθιά έως απροσμέτρητα τα λόγια του. Ποιος θα μπορούσε να τους καταλάβει; Οι άνθρωποι που 

αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την Αποκάλυψη του Ιωάννη εμβαθύνουν σε αυτήν, ερμηνεύουν, 

παρατηρούν και μελετούν. Κάποιοι έρχονται λίγο πιο κοντά στην αλήθεια, άλλοι νομίζουν ότι 

ανακάλυψαν το νόημα της Αποκάλυψης και το διακηρύσσουν σε όλο τον κόσμο- άλλοι πάλι είναι 

μπερδεμένοι ή πολύ κουρασμένοι για να ερευνήσουν περαιτέρω και τελικά αρνούνται ότι το μήνυμα έχει 

θεϊκό νόημα. 

48 Μαθητές της "Τρίτης Εποχής", τώρα σας λέω ότι αν έχετε πραγματικά την επιθυμία να εισέλθετε 

σε αυτό το ιερό και να γνωρίσετε το πραγματικό νόημα αυτών των αποκαλύψεων, πρέπει να εξοικειωθείτε 

με την προσευχή από πνεύμα σε πνεύμα - την ίδια προσευχή που ο Ιωάννης ασκούσε στην εξορία του. 

Πρέπει πρώτα να καταλάβετε ότι η θεία αποκάλυψη, αν και αναπαρίσταται με γήινες μορφές και εικόνες, 

αφορά συνολικά την ψυχή του ανθρώπου, την ανάπτυξή της, τους αγώνες της, τους πειρασμούς και τις 

πτώσεις της, τις βεβηλώσεις και τις παρακοές της. Πρόκειται για τη δικαιοσύνη μου, τη σοφία μου, τη 

βασιλεία μου, τις εκδηλώσεις αγάπης μου και την επικοινωνία μου με τους ανθρώπους, την αφύπνισή 

τους, την ανανέωσή τους και, τέλος, την πνευματοποίησή τους. 

49 Σας αποκάλυψα εκεί το ταξίδι της πνευματικής ζωής της ανθρωπότητας, χωρισμένο σε χρονικές 

περιόδους, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα την ανάπτυξη της ψυχής. 

50 Έτσι, μαθητές, εφόσον η Αποκάλυψη σχετίζεται με την πνευματική σας ζωή, είναι σκόπιμο να τη 

μελετάτε και να την εξετάζετε από πνευματική σκοπιά- γιατί αν την ερμηνεύσετε μόνο με όρους γήινων 

γεγονότων, θα πέσετε σε σύγχυση, όπως και πολλοί άλλοι. 

51 Είναι αλήθεια ότι πολλά γήινα γεγονότα έχουν σχέση με την εκπλήρωση αυτής της αποκάλυψης 

και θα έχουν επίσης σχέση με αυτήν στο μέλλον. Αλλά να ξέρετε ότι τα γεγονότα και τα σημάδια που 

περιέχονται σε αυτά είναι επίσης σχήματα, εικόνες και παραδείγματα για να σας βοηθήσουν να 

κατανοήσετε την αλήθεια Μου και να εκπληρώσετε το πεπρωμένο σας να ανυψωθείτε κοντά Μου στο 

μονοπάτι της καθαρότητας της ψυχής, για το οποίο ο μαθητής Μου Ιωάννης σας άφησε ένα λαμπρό 

παράδειγμα, ο οποίος προηγήθηκε της ανθρωπότητας για χιλιετίες στο διάλογο πνεύματος προς πνεύμα με 

τον Κύριό του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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 Ο νόμος της αγάπης8 

 Η αναγνώριση της αλήθειας9 

 Η πνευματική σημασία του έτους 195044 

 Να ξέρετε ότι το 1950 ακούω το Λόγο Μου για τελευταία φορά57 

 Οι 144.000 και η αποστολή τους63 

 Διανοητική επικοινωνία81 

Οδηγία 292 

 "Στον οίκο του Πατέρα υπάρχουν πολλές κατοικίες " 3. 

 Προς την παγκόσμια αρμονία5 

 Η διανοητική ικανότητα και η πνευματική15 

 Το νέο Ισραήλ28 

 

 Η άνοδος του Πνευματισμού31 

 "Καμία πέτρα δεν θα μείνει αναποδογυρισμένη " 33 

 Ευθυμία μπροστά στις αντιξοότητες46 

 Το πεπρωμένο του πλανήτη σας53 

 Η έλευση του Κυρίου Ξανά65 

Οδηγία 293 

 Η προετοιμασία για την επικοινωνία από νου σε νου11 

 Η "Τριάδα " 19 

Το ανθρώπινο ισοδύναμο της θείας αγάπης  

 είναι η αξία44 

Ο νέος θείος ερχομός μας ανεβάζει πάνω από τον τοίχο  

 του υλισμού56 

 Ο Θεός δεν κάνει διάκριση μεταξύ των θρησκειών61 

 Η φωνή της συνείδησης73 

Οδηγία 294 
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 Χρόνος πνευματικότητας1 

Η πνευματική απελευθέρωση24 

 Το "Beyond " 32 

 Σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος37 

 Χρόνος επικοινωνίας από πνεύμα σε πνεύμα44 

Οδηγία 295 

Το νόημα της ζωής και του θανάτου, του φωτός και του σκότους1 

 Το μεγάλο λάθος της ανθρωπότητας2 

 Οι πειρασμοί13 

 Ο κίνδυνος της ματαιοδοξίας18 

 Η επιστροφή του "λόγου" στο πνεύμα26 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διακοπές για τους νεκρούς34 

 Πνευματικότητα και επιστήμη36 

 Το πνεύμα-ψυχή του ανθρώπου είναι η εικόνα του Δημιουργού44 

Ελεύθερη βούληση και συνείδηση49 

 Μετενσάρκωση και πνευματική ζωή52 

 Οι τρεις εποχές στη γη56 

Οδηγία 296 

 Η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου2 

 Η νέα έλευση του Θεού20 

 Η συνείδηση πρέπει να καθοδηγεί την έρευνά μας26 

 Η αιώνια καταδίκη δεν υπάρχει30 

 Ο θησαυρός της ειρήνης39 

 Το μεγαλείο του Θείου Έργου της Τρίτης Εποχής45 

 Η εκδήλωση της πνευματικής ζωής55 

 Η δύναμη της αγάπης60 

Οδηγία 297 

Σημασία και στόχος του πνευματικού έργου2 

 Δεν είμαστε μόνοι6 

 Υλισμός εντός των θρησκειών και των αιρέσεων39 

 Προφητείες για έναν καλύτερο κόσμο68 

Οδηγία 298 

Η άσκηση των πνευματικών χαρισμάτων απελευθερώνει και εξυψώνει1 

 Η σημασία της προετοιμασίας της ψυχής19 

Ο πνευματικός κόσμος μας περιβάλλει41 
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Οδηγία 299 

 Χριστούγεννα 19492 

 Πνευματικότητα χωρίς φιλοσοφική μόλυνση32 

Το παράδειγμα του Ιωσήφ60 

Οδηγία 300 

 Η μαρτυρία του πνευματισμού3 

 Σημασία των γραπτών της Τρίτης Εποχής17 

 Ένας νέος πόλεμος πλησιάζει33 

 Προετοιμασία για πνευματικότητα36 

 Οι προφήτες όλων των εποχών50 

Οδηγία 301 

 Το στάδιο της πνευματικής προετοιμασίας2 

 Ψωμί και κρασί του Πνεύματος5 

 Η έκτη σφραγίδα9 

 

 Η γνώση της πνευματικής ύπαρξης10 

 Τα Δώρα του Πνεύματος14 

 Το γιατί των Exams24 

 Η αποστολή των Πνευματιστών προς τη νεολαία33 

Οδηγία 302 (1950) 

Η πορεία προς την πνευματοποίηση2 

 Στην καλύβα του Εμμαού3 

 Τα θεία μαθήματα5 

 Το Γιατί της Μετενσάρκωσης14 

 Η πλημμύρα15 

 Η σημασία της πνευματικής κιβωτού17 

 Ο άπειρος αριθμός των πνευματικών κατοικιών23 

 Τίποτα δεν χάνεται για πάντα31 

 Η εξαφάνιση της ειδωλολατρίας36 

Οδηγία 303 

 Διανοητική προετοιμασία1 

 Οι σχέσεις μεταξύ των πνευματικών όντων11 

Κάτι για φανατισμό και άγνοια  

 στα νεκροταφεία20 

Τώρα είναι η ώρα να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας πνευματικά24 
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 Κάτι για τις απολαύσεις27 

 Η ολοκλήρωση των καιρών και η κρίση35 

 Πού είναι ο θάνατος, η αιώνια καταδίκη και το καθαρτήριο41 

 Οι επτά σφραγίδες52 

Οδηγία 304 

 Η ανάπτυξη του πνεύματος απαιτεί προετοιμασία και θέληση1 

 Ο Θεός είναι πανταχού παρών13 

 Οι δοκιμές αντιστοιχούν στα σφάλματα38 

 Διανοητική επικοινωνία μετά το 195051 

Οδηγία 305 (1 Ιανουαρίου 1950) 

 Οι Τρεις Εποχές και τα γραπτά τους μηνύματα1 

Το πνευματικό κάλεσμα στην ανθρωπότητα2 

 Το πνεύμα-ψυχή είναι το αρχικό6 

 

Η προσέγγιση της ώρας της κρίσης και της συγχώρεσης για όλους12 

 Η πανταχού παρουσία των Θείων Δονήσεων22 

 Η Θεία Καθαρότητα του Πνευματικού Ναού30 

 Η αφύπνιση της ανθρωπότητας στο πνευματικό36 

 Οι επιθανάτιοι ρόγχοι της εποχής του υλισμού41 

 Η αποστολή του Elias47 

 Όχι ο φόβος, αλλά η αγάπη πρέπει να σας καθοδηγεί51 

Μια λανθασμένη πεποίθηση59 

 Θεϊκό έλεος και πνευματική εξέλιξη64 

Η συνείδηση είναι πάνω από το μυαλό και την καρδιά67 

Ο Ιησούς και ο Χριστός71 

 Η σημασία του 195074 

Οδηγία 306 (1950) 

 Τα 144.000 επιλεγμένα πνεύματα1 

 Το πνευματικό σήμα3 

 Αιώνιες πνευματικές αξίες και παροδικές υλικές14 

 Η ευλογία των εξετάσεων20 

 Ευκαιρίες άσκησης ελέους (Εβρ. 13:16) 27 

 Όπου δεν υπάρχει έλεος, υπάρχει πόλεμος35 

 Το 1950 είναι η αυγή μιας νέας εποχής38 

 Καλείται και επιλέγεται53 
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 Όχι θρησκευτικότητα, αλλά πνευματικότητα59 

 Η παγκόσμια γλώσσα65 

Οδηγία 307 

 Η ειρήνη είναι το ύψιστο πνευματικό αγαθό1 

 Πνευματοποίηση στην πράξη6 

 Λόγια προς τις παρθένες31 

Η αληθινή πνευματική οικογένεια36 

 Προετοιμασία42 

 Η πνευματική εκδήλωση στο Μεξικό49 

Το ξεδίπλωμα των πνευματικών χαρισμάτων54 

Οδηγία 308 (1950) 

 Η ανάβαση στο πνευματικό βουνό5 

 Παραδοθείτε στις δοκιμασίες7 

 

Ιησούς και Χριστός ─ Άνθρωπος και Πνεύμα20 

 Το έτος 1950 και η σημασία του35 

 Πέτρος και Σαούλ-Παύλος42 

 Η εμπειρία της προετοιμασίας48 

 Mercy52 

Οδηγία 309 

 Η καθολική θεία παρουσία3 

 Η πνευματικότητα και η κατάρρευση του υλισμού6 

 Πρεσβευτές της Ειρήνης10 

 Θεία δικαιοσύνη14 

 Το μάθημα του Κάιν και του Άβελ19 

 Ο Τέλειος Νόμος της Μετενσάρκωσης22 

 Παγκόσμια αδελφότητα31 

 Ναυαγοί χωρίς πυξίδα35 

 Ελευθερία του νου37 

 Το παράδειγμα του Πέτρου38 

 Η εξορία του αποστόλου Ιωάννη στην Πάτμο42 
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