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

πορτογαλικά-βραζιλιάνικα,. Θα ακολουθήσει: Ιαπωνικά και κινέζικα 

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

γαλλικά  

Το βιβλίο της αληθινής ζωής 

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

ήταν ήδη διαθέσιμοι στα αγγλικά. 

Θα ακολουθήσουν περαιτέρω μεταφράσεις.  

 

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

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

μεταφορτωθούν σε μορφή PDF δωρεάν από το διαδίκτυο.  

Είναι επίσης θέλημα του Κυρίου να διαδώσει το Λόγο Του σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα συμβεί σε 

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

του προσωπικού, πνευματιστικού μου παραδείγματος που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα είναι 

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

γερμανικά και αγγλικά, οι οποίοι βασίζονται στο Βιβλίο της Αληθινής Ζωής.  

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

παραπάνω 6 τόμους, αναφέροντας την ημερομηνία κάθε τόμου. Περιέχει πολλά όνειρα, οράματα, 

μυστικά που μου αποκάλυψε ο Κύριος, προφητείες, προβλέψεις για τα τρέχοντα γεγονότα σε όλο τον 

κόσμο. Είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για την ανθρωπότητα και για μένα μια φάση εξαγνισμού και 

ανάληψης και επιστροφής στην αγκαλιά του Πατέρα.  

 

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

2017.  

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

Hos... (το επώνυμο του συζύγου μου) - Hos - t.... (Οικοδεσπότης, Ψωμί της Ζωής, Λόγος του Θεού) 

και  

Hos...t...A (Α για το όνομά μου, Άννα)  

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

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

είναι μόνο ο φορέας του ΛΟΓΟΥ και αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός. Αποτελεί την ουσία όλων των 

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

τη μελετήσουν για να εξαγνιστούν και να τελειοποιηθούν με σκοπό να επιστρέψουν στον Θεό και να 

ξαναμπούν στους κόλπους του Πατέρα.  

 

Anna Maria Hosta 

Ειρηνικός Χριστός στη Γη 

 

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Πρόλογος 
"Αυτή είναι η προαναγγελθείσα εποχή που έπρεπε να μιλήσω στην ανθρωπότητα και θέλω να 

συντάξετε τόμους βιβλίων σε εκπλήρωση των προφητειών Μου με αυτόν τον λόγο που σας έδωσα, ....". 

(6, 52) 

Ο αναγγελθείς χρόνος αναφέρεται στον παρόντα χρόνο, που ονομάζεται επίσης Τρίτος Χρόνος, ως η 

διάδοχη εποχή του Πρώτου Χρόνου (Μωυσής και προφήτες) και του Δεύτερου Χρόνου (Ιησούς και οι 

απόστολοί του). 

Ο Τρίτος Χρόνος προετοιμάστηκε από το Πνεύμα του Ηλία και τον μαθητή του Ρόκε Ρόχας το 1866 

στο Μεξικό, έτσι ώστε από το 1884 έως το τέλος του 1950, σε μια περίοδο 66 ετών, το Θείο Πνεύμα να 

επικοινωνήσει με την ανθρωπότητα: Κυριακή με Κυριακή, άνθρωποι από τον απλό λαό συναντιόντουσαν 

σε απλούς χώρους συνάντησης για να ακούσουν το θείο μήνυμα για περίπου δύο ώρες. Ως φερέφωνα 

(porta vozes), ο Θεός χρησιμοποίησε τους πολυάριθμους φορείς της φωνής (σημερινούς προφήτες), οι 

οποίοι, σε ανυψωμένη ψυχική κατάσταση, έκαναν ακουστές τις ακτίνες του θείου λόγου. 

Αυτές οι θείες αποκαλύψεις, μηνύματα ή διδασκαλίες συν-στενογραφήθηκαν και καταγράφηκαν την 

τελευταία δεκαετία πριν από το 1950. Μετά το 1950, 366 διδασκαλίες επιλέχθηκαν από αυτόν τον 

τεράστιο αριθμό πρωτοκόλλων και δημοσιεύτηκαν στο μεγάλο 12τομο έργο Libro de la Vida Verdadera 

(Βιβλίο της Αληθινής Ζωής). 

Μετά το 1975, ο Walter Maier, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τις κυριακάτικες συναντήσεις από το 

1943 έως το 1950, και ο Traugott Göltenboth μετέφρασαν τον τόμο Ι έως τον τόμο V στα γερμανικά και 

τα εξέδωσαν στο Reichl Verlag. Μετά το θάνατο του Walter Maier το 2001, ο τόμος VI ολοκληρώθηκε 

από τον Traugott Göltenboth και δημοσιεύθηκε το 2004. 

      Οι τόμοι VII έως XI μεταφράστηκαν στη συνέχεια επίσης από τον Traugott Göltenboth και εκδόθηκαν 

το 2014-2015 από τον εκδοτικό οίκο Buchdienst zum Leben. Ο τόμος XII αναμένεται να είναι διαθέσιμος 

το 2016. 

Έτσι, σε περιόδους της μεγαλύτερης επιστημονικής και τεχνικής προόδου, αλλά και των μεγαλύτερων 

πολεμικών συγκρούσεων και ιδεολογικών εκτροπών, το Θείο Πνεύμα δεν άφησε την ανθρωπότητα μόνη 

της. 

Με την άπειρη αγάπη και σοφία Του, ο Θεός, μέσω των Μεξικανικών Αποκαλύψεων, μας έδειξε μια 

διέξοδο από ιδεολογικές εκτροπές, έδωσε παρηγοριά και θεραπευτικό βάλσαμο στις πεινασμένες ψυχές 

μας και παρείχε πολύ πρακτικές οδηγίες για να προσανατολίσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θείο 

θέλημα. 

Είθε τα παρακάτω λόγια να γίνουν πραγματικότητα σύντομα: 

Δόξα στο Θεό εν υψίστοις και ειρήνη επί της γης 

και μια χαρά για τους ανθρώπους. 
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Εισαγωγή 
Τα παρακάτω αποσπάσματα μπορούν να δώσουν στον αναγνώστη μια πρώτη εικόνα αυτού του τόμου. 

Οι αριθμοί σε παρένθεση αναφέρονται στην αρίθμηση των οδηγιών και των στίχων. 

Η καλοσύνη είναι αλήθεια και αγάπη 

Αναγνωρίστε ότι ο Λόγος μου δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι, μια νέα θρησκεία. Αυτό το έργο είναι το 

φωτεινό μονοπάτι στο οποίο όλες οι ιδεολογίες, τα δόγματα και οι θρησκείες θα ενωθούν πνευματικά για 

να εισέλθουν στις πύλες της Γης της Επαγγελίας. (310, 39) 

Γνωρίστε Με, όλοι σας, ώστε κανείς να μην Με αρνείται ─ γνωρίστε Με, ώστε η αντίληψή σας για τον 

Θεό να βασίζεται στην αλήθεια και να ξέρετε ότι εκεί που εμφανίζεται το καλό, εκεί είμαι Εγώ. 

Η καλοσύνη δεν αναμειγνύεται με τίποτα. Η καλοσύνη είναι αλήθεια, είναι αγάπη, είναι έλεος, είναι 

κατανόηση. 

Η καλοσύνη είναι σαφώς αναγνωρίσιμη και αδιαμφισβήτητη. Αναγνωρίστε το για να μην κάνετε λάθη. 

Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο, αλλά αν όλοι συναντηθούν σε ένα σημείο, που 

είναι το καλό, τελικά θα αναγνωρίσουν και θα ενωθούν. Όχι όμως αν εξαπατούν επίμονα τον εαυτό τους 

δίνοντας την εμφάνιση του κακού στο καλό και καλύπτοντας το κακό ως καλό, όπως συμβαίνει με τους 

ανθρώπους αυτής της εποχής. (329, 4547) 

Το μονοπάτι της επιστροφής στην πνευματική μας πατρίδα 

Κάθε κόσμος, κάθε επίπεδο ύπαρξης δημιουργήθηκε για να μπορέσει η ψυχή να αναπτυχθεί σε αυτόν 

και να κάνει ένα βήμα προς τον Δημιουργό της και έτσι, προχωρώντας όλο και περισσότερο στο μονοπάτι 

της τελειότητας, να έχει την ευκαιρία να φτάσει στον στόχο του ταξιδιού της, στην κορυφή της 

πνευματικής τελειότητας, που είναι ακριβώς η κατοικία στη βασιλεία του Θεού, άσπιλη, καθαρή και 

καλοσχηματισμένη. 

Σε ποιον φαίνεται τελικά αδύνατο να κατοικήσει "στους κόλπους του Θεού"; Αχ, άθλιοι άνθρωποι της 

διανόησης, που δεν ξέρετε πραγματικά πώς να σκέφτεστε! Έχεις ήδη ξεχάσει ότι δημιουργήθηκες από τη 

μήτρα μου, δηλαδή ότι προϋπήρξες σε αυτήν; Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο στο γεγονός ότι όλα όσα 

προέρχονται από την πηγή της ζωής επιστρέφουν σ' αυτήν στον δικό τους χρόνο. Κάθε ψυχή, όταν βγήκε 

από Μένα στη ζωή, ήταν παρθενικά καθαρή- όμως στη συνέχεια πολλοί λερώθηκαν στο δρόμο τους. Παρ' 

όλα αυτά, επειδή τα πάντα είχαν προβλεφθεί από Μένα με σοφό, στοργικό και δίκαιο τρόπο, άρχισα 

αμέσως να παρέχω όλα τα απαραίτητα μέσα για τη σωτηρία και την ανανέωσή τους κατά μήκος του 

μονοπατιού από το οποίο έπρεπε να περάσουν τα παιδιά Μου. 

Παρόλο που αυτή η παρθενία της ψυχής έχει παραβιαστεί από πολλά όντα, θα έρθει η μέρα που θα 

εξαγνιστούν από όλες τις παραβάσεις τους και έτσι θα ανακτήσουν την αρχική τους αγνότητα. Η κάθαρση 

θα είναι πολύ αξιέπαινη στα μάτια μου, γιατί η ψυχή θα την έχει επιτύχει μέσα από μεγάλες και συνεχείς 

δοκιμασίες της πίστης, της αγάπης, της πίστης και της υπομονής της. (313, 21-23) 

Θέλω στο τέλος του αγώνα, όταν όλα τα παιδιά μου θα είναι αιώνια ενωμένα στην Πνευματική Στέγη, 

να μοιραστούν την άπειρη ευτυχία μου ως Δημιουργού, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο καθένας από εσάς 

συμμετείχε στο θεϊκό έργο με εποικοδομητικό ή αναπλαστικό τρόπο. 

Μόνο ως πνευματικά όντα θα ανακαλύψετε ότι τίποτα από όλα όσα δημιούργησα από την αρχή δεν 

έχει χαθεί, ότι όλα ανασταίνονται μέσα Μου, όλα ζωντανεύουν και ανανεώνονται. 

Έτσι, όταν τόσα πολλά όντα έχουν χαθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν πολλά, αντί για έργα 

ζωής, έχουν κάνει καταστροφικά έργα, θα διαπιστώσουν ότι ο χρόνος της παρέκκλισής τους ήταν μόνο 

προσωρινός και ότι τα έργα τους, όσο κακά κι αν ήταν, θα βρουν επανόρθωση στην Αιώνια Ζωή και θα 

μεταμορφωθούν σε συνεργάτες του ακατάπαυστα δημιουργικού μου έργου. 

Τι είναι μερικοί αιώνες αμαρτίας και σκότους, όπως τους έζησε η ανθρωπότητα στη γη, όταν τους 

συγκρίνεις με την αιωνιότητα, με μια εποχή εξέλιξης και ειρήνης χωρίς τέλος; Απομακρυνθήκατε από 

Μένα λόγω της ελεύθερης βούλησής σας και, παρακινούμενοι από τη συνείδησή σας, θα επιστρέψετε σε 

Μένα. (317, 17-20) 

Πνευματικά όντα του φωτός στέκονται δίπλα μας 
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Δεν περπατάτε μόνοι σας, γιατί η ενθάρρυνση και το φως Μου είναι με τον καθένα σας. Αλλά σε 

περίπτωση που αυτό σας φαίνεται λίγο, έχω τοποθετήσει ένα πνευματικό ον του φωτός στο πλευρό κάθε 

ανθρώπινου πλάσματος για να παρακολουθεί τα βήματά σας, να σας κάνει να αισθάνεστε κάποιον 

κίνδυνο, να σας χρησιμεύει ως σύντροφος στη μοναξιά σας και ως ραβδί στο ταξίδι της ζωής. Είναι 

εκείνες οι οντότητες που αποκαλείτε φύλακες άγγελοι ή προστάτες. 

Μην δείξετε ποτέ αχαριστία σε αυτούς και μην είστε κουφοί στις προτροπές τους, γιατί οι δυνάμεις 

σας δεν θα είναι αρκετές για να περάσετε όλες τις δοκιμασίες της ζωής. Χρειάζεστε εκείνους που είναι πιο 

προχωρημένοι από εσάς και που γνωρίζουν κάτι για το μέλλον σας, επειδή τους το έχω αποκαλύψει. 

Ο αγώνας αυτών των όντων είναι πολύ δύσκολος όσο δεν έχετε φτάσει στην πνευματοποίηση, επειδή 

συμβάλλετε πολύ λίγο από την πλευρά σας για να τα υποστηρίξετε στη δύσκολη αποστολή τους. 

Όταν η πνευματικότητά σας σας επιτρέψει να αισθανθείτε και να αντιληφθείτε την παρουσία εκείνων 

των αδελφών σας που εργάζονται αόρατα, χωρίς καμία επίδειξη, για την ευημερία και την πρόοδό σας, 

τότε θα μετανιώσετε που τους αναγκάσατε να υποφέρουν τόσο πολύ για χάρη των αμαρτιών σας. Αλλά 

όταν αυτή η ενόραση αναδύεται μέσα σας, είναι μόνο επειδή έχει ήδη γίνει φως στο νου σας. Τότε θα 

ξυπνήσει η συμπόνια, η ευγνωμοσύνη και η κατανόηση γι' αυτούς. 

Τι μεγάλη ευτυχία θα υπάρξει στους προστάτες σας όταν δουν ότι η προσπάθειά τους υποστηρίζεται 

από εσάς και ότι η έμπνευσή τους βρίσκεται σε αρμονία με την ανύψωσή σας! 

Έχετε τόσους πολλούς αδελφούς και αδελφές και τόσους πολλούς φίλους στο "Πνευματικό Κλήμα" 

που δεν γνωρίζετε. 

Αύριο, όταν η γνώση της πνευματικής ζωής θα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, η ανθρωπότητα θα 

συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτών των όντων στο πλευρό σας και οι άνθρωποι θα ευλογούν την 

Πρόνοιά μου. (334, 70-76) 

Η μάχη μεταξύ φωτός και σκότους 

Πέρα από την ανθρώπινη ζωή σας υπάρχει ένας κόσμος πνευμάτων, τα αδέλφια σας, όντα αόρατα 

στον άνθρωπο, που μάχονται μεταξύ τους για να σας κατακτήσουν. 

Ο αγώνας αυτός οφείλεται στη διαφορά ανάπτυξης μεταξύ ορισμένων και άλλων. Ενώ τα όντα του 

φωτός, που φέρουν το ιδεώδες της αγάπης, της αρμονίας, της ειρήνης και της τελειότητας, στρώνουν το 

δρόμο της ανθρωπότητας με φως, την εμπνέουν πάντα με το καλό και της αποκαλύπτουν όλα όσα είναι 

για το καλό της ανθρωπότητας, τα όντα που εξακολουθούν να προσκολλώνται στον υλισμό της γης 

σπέρνουν, που δεν μπόρεσαν να αποστασιοποιηθούν από τον εγωισμό τους και την αγάπη τους για τον 

κόσμο, ή που τρέφουν επ' άπειρον τις ανθρώπινες εξαρτήσεις και κλίσεις, σπέρνουν το μονοπάτι της 

ανθρωπότητας με σύγχυση σκοτεινιάζοντας τη διάνοια, τυφλώνοντας τις καρδιές, υποδουλώνοντας τη 

θέληση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα ανθρώπινα όντα και να τα μετατρέψουν σε όργανα των 

σχεδίων τους, ή να τα χρησιμοποιήσουν σαν να ήταν τα δικά τους σώματα. 

Ενώ ο Πνευματικός Κόσμος του Φωτός επιδιώκει να κερδίσει την ψυχή του ανθρώπου για να του 

ανοίξει ένα ρήγμα προς την αιωνιότητα, Ενώ αυτές οι ευλογημένες στρατιές εργάζονται αδιάκοπα, 

αυξάνοντας την αγάπη, γίνονται νοσοκόμες στο κρεβάτι του πόνου, σύμβουλοι στο πλευρό του ανθρώπου 

που φέρει το βάρος της μεγάλης ευθύνης, σύμβουλοι της νεολαίας, προστάτες των παιδιών, σύντροφοι 

εκείνων που ξεχνούν και ζουν μόνοι, οι λεγεώνες των όντων χωρίς το φως της πνευματικής σοφίας και 

χωρίς το αναζωογονητικό συναίσθημα της αγάπης εργάζονται επίσης αδιάκοπα ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Αλλά ο σκοπός τους δεν είναι να διευκολύνουν το δρόμο σας προς το Πνευματικό Βασίλειο ─ 

όχι, η πρόθεση αυτών των όντων είναι εντελώς αντίθετη, η φιλοδοξία τους είναι να κυριαρχήσουν στον 

κόσμο, να συνεχίσουν να είναι οι κύριοι του, να διαιωνίσουν τους εαυτούς τους στη γη, να κυριαρχήσουν 

στους ανθρώπους και να τους κάνουν σκλάβους και όργανα της θέλησής τους ─ με μια λέξη, να μην 

αφήσουν κανέναν να τους πάρει αυτό που πάντα θεωρούσαν δικό τους: τον κόσμο. 

Έτσι, μαθητές: Υπάρχει μια άγρια μάχη που μαίνεται μεταξύ ενός όντος και ενός άλλου ─ μια μάχη 

που τα φυσικά σας μάτια δεν βλέπουν, αλλά της οποίας οι αντανακλάσεις γίνονται αισθητές μέρα με τη 

μέρα στον κόσμο σας. 

Για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να απαλλαγεί από τις κακές επιρροές, 

χρειάζεται γνώση της αλήθειας που τον περιβάλλει, πρέπει να μάθει να προσεύχεται με το πνεύμα και 

πρέπει επίσης να γνωρίζει με ποιες ικανότητες είναι προικισμένο το είναι του, ώστε να μπορεί να τις 
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χρησιμοποιεί ως όπλα σε αυτή τη μεγάλη μάχη του καλού ενάντια στο κακό, του φωτός ενάντια στο 

σκοτάδι, της πνευματοποίησης ενάντια στον υλισμό. 

Είναι ακριβώς ο πνευματικός κόσμος του φωτός που εργάζεται και αγωνίζεται και προετοιμάζει τα 

πάντα, έτσι ώστε μια μέρα ο κόσμος να ξεκινήσει το μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

Σκεφτείτε όλα αυτά και θα μπορέσετε να φανταστείτε τη σφοδρότητα αυτού του αγώνα των 

πνευματικών αδελφών σας που αγωνίζονται για τη σωτηρία των ανθρώπων ─ ένας αγώνας που είναι γι' 

αυτούς ένα δισκοπότηρο με το οποίο τους δίνετε συνεχώς τη χολή της αχαριστίας να πιουν, αφού 

περιορίζεστε στο να λαμβάνετε από αυτούς όλα τα καλά που σας προσφέρουν, χωρίς όμως ποτέ να 

τοποθετηθείτε δίπλα τους για να τους βοηθήσετε στον αγώνα τους. 

Υπάρχουν μόνο λίγοι που ξέρουν πώς να τους ακολουθήσουν, λίγοι που είναι δεκτικοί στις εμπνεύσεις 

τους και ακολουθούν τις συμβουλές τους. Αλλά πόσο δυνατά προχωρούν στη ζωή, πόσο προστατευμένοι 

αισθάνονται, τι απολαύσεις και εμπνεύσεις εμπνέουν το πνεύμα τους! 

Η πλειονότητα των ανθρώπων διχάζεται ανάμεσα στις δύο επιρροές, χωρίς να επιλέγει μία από αυτές, 

χωρίς να δεσμεύεται πλήρως στον υλισμό, αλλά και χωρίς να καταβάλλει προσπάθεια να απελευθερωθεί 

από αυτόν και να πνευματοποιήσει τη ζωή του, δηλαδή να την εξυψώσει μέσω της καλοσύνης, της γνώσης 

και της πνευματικής δύναμης. Αυτοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη πόλεμο με τον εαυτό τους. 

Εκείνοι που έχουν παραδοθεί πλήρως στον υλισμό, χωρίς να νοιάζονται για τη φωνή της συνείδησης, 

και που αγνοούν τα πάντα σε ό,τι αφορά την ψυχή τους, δεν πολεμούν πλέον, έχουν νικηθεί στη μάχη. 

Νομίζουν ότι έχουν νικήσει, νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι και δεν συνειδητοποιούν ότι είναι φυλακισμένοι 

και ότι θα χρειαστεί οι λεγεώνες του φωτός να κατέβουν στο σκοτάδι για να τους απελευθερώσουν. 

Αυτό το μήνυμα του φωτός το στέλνω σε όλους τους λαούς της γης για να αφυπνιστούν οι άνθρωποι, 

για να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι ο εχθρός που πρέπει να πολεμήσουν μέχρι να τον νικήσουν, και τι 

όπλα κουβαλούν χωρίς να το γνωρίζουν. (321, 5363) 

Το όραμα του Θεού για το μέλλον μας 

Περιμένω πνευματοποίηση από τον κόσμο. Για Μένα, τα ονόματα με τα οποία διακρίνεται κάθε 

εκκλησία ή αίρεση δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, ούτε η μεγαλύτερη ή μικρότερη λαμπρότητα των 

τελετών και των εξωτερικών μορφών λατρείας της. Αυτό φτάνει μόνο στις ανθρώπινες αισθήσεις, αλλά 

όχι στο πνεύμα μου. 

     Περιμένω πνευματοποίηση από τους ανθρώπους, γιατί αυτό σημαίνει ανύψωση της ζωής, ιδανικό της 

τελειότητας, αγάπη για το καλό, στροφή προς την αλήθεια, άσκηση της δραστηριότητας της αγάπης, 

αρμονία με τον εαυτό μας, που είναι αρμονία με τους άλλους και επομένως με τον Θεό. (326, 21-22) 

     Από τους σημερινούς ανθρώπους χωρίς πνευματικότητα και αγάπη θα αναδείξω τις γενιές που τόσο 

συχνά προφητεύονται από τον Λόγο Μου. Αλλά πρώτα θα εργαστώ σε αυτούς τους λαούς που σήμερα 

παρεξηγούν, πολεμούν και καταστρέφουν ο ένας τον άλλον. 

Τότε, όταν η εκτέλεση της κρίσης μου θα έχει περάσει πάνω από όλους και τα ζιζάνια θα έχουν 

ξεριζωθεί από τις ρίζες τους, μια νέα ανθρωπότητα θα αρχίσει να αναδύεται, η οποία δεν θα φέρει πλέον 

στο "αίμα" της τους σπόρους της διχόνοιας, του μίσους ή του φθόνου, επειδή το "αίμα" των γονέων της 

εξαγνίστηκε στο χωνευτήρι του πόνου και της μετάνοιας. 

Θα τους παραλάβω και θα τους πω: "Ζητήστε, ζητήστε και θα σας δοθεί", όπως σας είπα στη Δεύτερη 

Εποχή. Αλλά σήμερα προσθέτω: να ξέρετε πώς να ρωτάτε. (333, 54) 

Φανταστείτε την πρόοδο μιας ανθρωπότητας της οποίας η ηθική πηγάζει από την πνευματικότητα- 

φανταστείτε μια ανθρωπότητα χωρίς όρια ή εθνικά σύνορα, που θα μοιράζεται αδελφικά όλα τα μέσα 

ζωής που η γη δίνει στα παιδιά της. Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα ήταν η ανθρώπινη επιστήμη αν 

είχε ως ιδανικό την αγάπη για τον άλλον, αν ο άνθρωπος λάμβανε τη γνώση που αναζητά μέσω της 

προσευχής. Σκεφτείτε πόσο ευχάριστο θα είναι για Μένα να δέχομαι τη λατρεία της αγάπης, της πίστης, 

της υπακοής και της ταπεινότητας από τους ανθρώπους μέσα από τη ζωή τους, χωρίς να χρειάζεται να 

καταφεύγουν σε τελετές και εξωτερικές μορφές λατρείας. 

Μόνο αυτή θα είναι η ζωή για τους ανθρώπους, γιατί σε αυτήν θα αναπνέουν ειρήνη, θα 

απολαμβάνουν την ελευθερία και θα τρέφονται μόνο με αυτό που περιέχει την αλήθεια. (315, 57-58) 
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Όταν η φωνή μου ακουστεί πνευματικά στην ανθρωπότητα, οι άνθρωποι θα νιώσουν κάτι να δονείται 

που πάντα υπήρχε μέσα τους, παρόλο που δεν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα. Θα είναι το πνεύμα που 

─ ενθαρρυμένο από τη φωνή του Κυρίου του ─ θα σηκωθεί και θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά μου. 

Τότε θα αρχίσει μια νέα εποχή στη γη, γιατί δεν θα κοιτάτε πλέον τη ζωή από κάτω, αλλά θα την 

κοιτάτε, θα την αναγνωρίζετε και θα την απολαμβάνετε από τα ύψη της πνευματικής σας ανύψωσης. (321, 

38-39)  
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Οδηγία 310  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Ελάτε σε Μένα, χαμένη και παραστρατημένη ανθρωπότητα. Αναζητήστε πρώτα τη βασιλεία μου, 

και μόλις βρεθείτε σε αυτήν, πιείτε από την ανεξάντλητη πηγή της σοφίας μου. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το 

βασίλειό μου δεν είναι αυτού του κόσμου και ότι μπορείτε να εισέλθετε σε αυτό μόνο ακολουθώντας τους 

νόμους της αγάπης μου. 

2 Μαθητές: Το τρέχον έτος 1950 θα φέρει αποφασιστικά γεγονότα για όλους τους ανθρώπους. Γι' 

αυτό η ευθύνη σας είναι τόσο μεγάλη όταν ακούτε τη διδασκαλία μου. 

3 Η ανθρωπότητα είναι άρρωστη, είναι τυφλή και οδεύει προς την καταστροφή. Ο Πατέρας θα τους 

σώσει μέσω της μεσολάβησής σας. Αληθινά σας λέω, κανείς δεν θα χαθεί. 

4 Αφού αγαπώ όλα τα παιδιά μου εξίσου ─ γιατί υπάρχει δυστυχία στον κόσμο; Αυτό είναι το 

ερώτημα που θέτουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους. Αλλά γνωρίζετε τον λόγο για ό,τι συμβαίνει. 

5 Δεν είναι η πρώτη φορά που η ψυχή σας ζει σε αυτόν τον κόσμο. Πριν από πολύ καιρό, του 

επέτρεψα να μετενσαρκωθεί σε διαφορετικά γήινα σώματα, ώστε να μπορέσει να επανορθώσει τα λάθη 

του και να γίνει άξιος του Νόμου μου. Τοποθέτησα τις ψυχές στη γη από την αρχή της δημιουργίας τους, 

ώστε μέσω των δικών τους αξιών να αποκτήσουν την ικανότητα να εισέλθουν στη Βασιλεία μου. 

6 Η ψυχή του ανθρώπου υπήρξε το προνομιούχο πλάσμα της δημιουργίας. Το έχω προικίσει με 

ελευθερία βούλησης ως απόδειξη της αγάπης μου. 

7 Όλα τα άλλα όντα υπόκεινται στη θέλησή μου. Αλλά αν οι άνθρωποι, κατά την άσκηση της 

ελευθερίας της βούλησής τους, έχουν απομακρυνθεί μόνο από το μονοπάτι της αγάπης μου, θα πρέπει να 

επιτύχουν τη σωτηρία τους σε αυτό ακριβώς το μονοπάτι που δημιούργησε η ελευθερία της βούλησής 

τους. Η ώρα του θερισμού έχει έρθει για όλες τις ψυχές και γι' αυτό βλέπετε σύγχυση μεταξύ των 

ανθρώπων. Αλλά πραγματικά, σας λέω, σε αυτό το χάος, ο καθένας θα θερίσει το δικό του σπόρο. 

Αλλά τι θα συμβεί σε εκείνα τα παιδιά μου που παραβιάζουν συνεχώς τον νόμο μου; Αληθινά, όλοι 

όσοι κοιμούνται και δεν θέλουν να μελετήσουν και να προσέξουν τις οδηγίες μου, θα καταληφθούν από 

τις δοκιμασίες σαν ανεμοστρόβιλος που θα τους ρίξει κάτω. Αλλά για όλους εκείνους που ακολούθησαν 

τις οδηγίες μου, θα είναι σαν μια ενθάρρυνση για την εκπλήρωση του καθήκοντος, σαν μια όμορφη 

ανταμοιβή που τους δίνει ο Θεός. 

8 Ο Πατέρας είναι ανεξάντλητη δραστηριότητα, εργάζεται αιώνια για όλα τα παιδιά Του, και 

λαμβάνοντας υπόψη αυτό το παράδειγμα, θα πρέπει και εσείς να είστε ακούραστοι στην εκπλήρωση του 

έργου σας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνετε ένα με τον Κύριό σας. Καταλάβετε ότι η εργασία σας είναι 

μια πραγματική ευλογία για εσάς, διότι συνίσταται στο να έρχεστε όλο και πιο κοντά στον Θεό σας. Αυτό 

είναι το μυστικό της τελειοποίησης της ζωής σας. 

9 Ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί και στην εξέλιξή του έχει αποκτήσει πολλούς καρπούς για να 

υπηρετήσει την ανθρωπότητα. Αλλά σήμερα, μέσα στην αλαζονεία του, έχει πιστέψει ότι είναι ανώτερος 

από τον Δημιουργό του. 

10 Με ρωτάτε αν μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά Μου να βρουν το δρόμο για να βγουν από την 

παρεκτροπή τους. Και σας λέω: Ναι, άνθρωποι. Η ευκαιρία που έχω δώσει στην ψυχή στις 

μετενσαρκώσεις της στην ανθρώπινη ζωή είναι μια απόδειξη της αγάπης Μου. Γιατί η βασιλεία Μου 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των καλών πράξεων αγάπης και ελέους που τα παιδιά Μου εκτελούν 

ακολουθώντας τις οδηγίες της συνείδησής τους με πλήρη χρήση της ελευθερίας της βούλησής τους. 

11 Ακόμη και αν αισθάνεστε ασήμαντοι και αδύναμοι, θα βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας με την 

άπειρη δύναμη που σας έχω εμπιστευθεί με την εντολή. Η αγνή και δυνατή προσευχή που σας δίδαξα 

είναι αυτή που θα ενώσει όλη την ανθρωπότητα στο εμπόδιο της αγάπης Μου. 

12 Προσευχηθείτε, μαθητές, στείλτε τις σκέψεις σας ως μήνυμα ειρήνης σε εκείνους που 

μεταμορφώνουν σήμερα τη ζωή σας μέσω της νοημοσύνης τους, ώστε οι καρποί που αποκομίζουν να 

είναι βάλσαμο για τα βάσανα της ανθρωπότητας. 

13 Γιατί ο Κύριος σας αποκαλεί "εκλεκτό λαό"; Γιατί ήδη από την Πρώτη Εποχή σας ανέθεσα μια 

δύσκολη αποστολή ανάμεσα στους συνανθρώπους σας. Ωστόσο, δεν σε προίκισα με μεγαλύτερα 

χαρίσματα από αυτούς, ούτε σε έβαλα πάνω από τους άλλους λαούς, αλλά σε έκανα πιστό γιο, 
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αγγελιοφόρο του μηνύματος του φωτός και της αγάπης Μου σε όλους τους λαούς της γης που βρίσκονται 

ακόμη σε πλάνη. 

14 Σας έδωσα τη χάρη να ακούσετε το Λόγο Μου μέσω ενός φορέα φωνής ─ ένα μήνυμα που, όταν 

έρθει η ώρα, θα μεταφέρετε στην καρδιά των ανθρώπων. 

15 Μαθητές, αξιοποιήστε τον χρόνο, κοιτάξτε τους ανθρώπους που είναι βυθισμένοι στον υλισμό 

τους και προσκολλημένοι στις ψεύτικες φωνές του κόσμου. Θα υποφέρουν και μόνο έτσι θα αφυπνιστούν 

όσον αφορά τη συνείδησή τους. Ο πόνος ─ ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνεις, εφόσον τον περνάς ─ 

είναι ευλογία για την ψυχή σου. 

16 Ανεβείτε σε Μένα με πνεύμα, πάνω από κάθε βασανιστήριο, κάθε πειρασμό ή αδυναμία, και θα 

καταλάβετε πόσο όμορφη είναι η πορεία που σας προσφέρω για την εκπλήρωση του Νόμου Μου. Όταν 

κοιτάζετε την ανθρωπότητα, η οποία μέσα στη διαφθορά της έχει φτάσει στην κορυφή της διαφθοράς, ο 

Πατέρας σας λέει: η ψυχή έχει ωστόσο εξελιχθεί, η σκληρότητα των πολέμων την έχει αφυπνίσει, και 

σήμερα, αναζητώντας ειρήνη με κάθε μέσο, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. 

17 Αυτή είναι η αποστολή σου, Ισραήλ. Ο καθένας από εσάς θα πρέπει να καθοδηγήσει την 

ανθρωπότητα με την προσευχή και το παράδειγμά του. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για τις 

ατέλειες του διπλανού του. Τότε ποιος από εσάς είναι τέλειος; 

Μην κρίνετε κανέναν και να είστε καλό παράδειγμα μεταξύ των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο θα 

ζήσετε ως αντανάκλαση της αιώνιας ειρήνης και ευδαιμονίας. Τότε οι άνθρωποι ─ τόσο κουρασμένοι από 

πολλά βάσανα ─ θα έρθουν σε σας και θα σας πουν: "Δώστε μας από το ψωμί σας, δώστε μας από αυτό το 

ανεξάντλητο νερό". 

18 Τα έθνη αγωνίζονται να βρουν μια ειρήνη που δεν έχουν ακόμη επιτύχει. Σε ορισμένα μέρη του 

κόσμου οι πόλεμοι έχουν σταματήσει, αλλά σε άλλα μέρη το χάος συνεχίζει να περιβάλλει τους 

ανθρώπους στους δολοφονικούς τους αγώνες. Μάταια θέλουν να επικρατήσει ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο, 

επειδή τους λείπει η αγάπη και το έλεος. 

Οι άνθρωποι τρέμουν από φόβο για τα νέα όπλα που δημιουργεί η ανθρώπινη νοημοσύνη. Βοηθήστε 

τους, άνθρωποι, πλησιάστε τους με το μήνυμα της αγάπης μου που σας έχω εμπιστευτεί. Μην έχετε καμία 

προτίμηση σε ορισμένες φυλές, γλώσσες ή ιδεολογίες, δείτε σε αυτές μόνο τα αδέλφια σας που 

χρειάζονται συμβουλές και αγάπη. 

19 Προσευχηθείτε, γιατί αληθινά σας λέω ότι η ειρήνη μου θα φτάσει σε όλους τους λαούς της γης, 

ξεπερνώντας τον εγωισμό και τις ανθρώπινες αδυναμίες. 

20 Έτσι, η βασιλεία μου θα έρθει σε σας, και τότε οι εφευρέσεις που σήμερα προκαλούν καταστροφή 

και θάνατο θα αποσταλούν μόνο για την αναγκαία ανοικοδόμηση, ώστε να γίνει αυτός ο κόσμος ένας 

πραγματικός παράδεισος. Θέλω ο άνθρωπος να τελειοποιήσει επιτέλους τον εαυτό του και να κυβερνήσει 

αυτόν τον πλανήτη όπως ο Πατέρας κυβερνά το σύμπαν: με αγάπη. 

21 Το άτομο που έχει μεγάλη πίστη στο νόμο μου και διδάσκει το δόγμα μου με μεγάλη αγάπη δεν 

έχει να φοβηθεί τίποτα, διότι θα είναι όργανο του Πατέρα και ταυτόχρονα μέρος του Θεού. 

22 Μαθητές: Όπως το φως απομακρύνει το σκοτάδι, έτσι και με το θείο μήνυμά μου θα μπορέσετε να 

απομακρύνετε την άγνοια της ανθρωπότητας. 

23 Ο Λόγος Μου που αποκαλύπτεται σε αυτή την Τρίτη Εποχή θα κάνει τους ανθρώπους να 

ανακαλύψουν την αληθινή έννοια της δικαιοσύνης και να θεσπίσουν νόμους εμπνευσμένους από το Έργο 

Μου. 

24 Αυτή η διδασκαλία, άγνωστη ακόμα στην ανθρωπότητα, θα εξαπλωθεί τελικά σε όλη τη γη και θα 

ριζώσει στις καρδιές πολλών λαών. Η πνευματοποίηση θα φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή της στην 

ανθρωπότητα του μέλλοντος. 

25 Είχατε τη χάρη να ακούσετε τα μηνύματά μου μέσω των φορέων της φωνής μου, αλλά δεν θα 

είστε πλέον μάρτυρες της άνθισης της διδασκαλίας μου, επειδή δεν θα ανήκετε πλέον σε αυτή τη γη. Θα 

είναι άλλες γενιές που θα γίνουν μάρτυρες της εκπλήρωσης του λόγου μου. Γιατί σας δόθηκε το καθήκον 

να γίνετε πρωτοπόροι της πνευματοποίησης. 

26 Αλλά εξαιτίας αυτού, η αποστολή σας δεν θα είναι λιγότερο σημαντική από εκείνη των 

μελλοντικών γενεών ─ αντιθέτως. Να θυμάστε ότι από εσάς εξαρτάται πολύ το να ακολουθήσουν τον 

καλό δρόμο, να είναι καλοί ερμηνευτές του Έργου μου και καλοί μαθητές. 
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27 Θα συνεισφέρετε το δικό σας μέρος, το οποίο ─ όπως σας έχω ήδη πει ─ είναι πολύ σημαντικό. 

Αλλά μην γίνεστε υπερήφανοι γι' αυτό. Γιατί όποιος ματαιοπονεί μέσα σε ένα πνευματικό έργο δεν έχει 

καταλάβει πώς να είναι άξιος μαθητής, αφού μια από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για να είσαι μαθητής 

Μου είναι η ταπεινοφροσύνη. 

28 Κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη της συνείδησής σας για να δείτε αν δεν αντανακλά κάποια 

αδικία. Κοιτάξτε τον εαυτό σας σε αυτόν τον εσωτερικό καθρέφτη πριν αρχίσετε να καταδικάζετε τα έργα 

των συνανθρώπων σας. Τότε, περισσότερη αγνότητα και ειλικρίνεια θα διέπει τις πράξεις σας. 

29 Σας το λέω αυτό επειδή βλέπω ότι πολλοί από εσάς ευχαριστιέστε να καταδικάζετε τα λάθη που 

διαπράττουν οι συνάνθρωποί σας στις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και τις τελετές και τις 

υπηρεσίες τους. Σας λέω ότι θα ήταν καλύτερα για σας να μην κρίνετε ούτε εκκλησίες ούτε δόγματα, διότι 

δεν αναγνωρίζετε προς το παρόν το πνευματικό τους πεδίο. 

30 Σας αφήνω ως οδηγούς, αλλά όχι ως ταραξίες. Ο σπόρος σας θα είναι αυτός της ειρήνης και της 

αρμονίας, αλλά ποτέ αυτός της σύγχυσης ή της βίας. 

31 Ο Λόγος Μου έχει ως στόχο την ένωση και την ειρήνη, ώστε όταν εμπνέεστε από αυτόν, να ξέρετε 

πώς να προσεγγίζετε τους συνανθρώπους σας και να σέβεστε πάντα την πίστη τους ως κάτι ιερό. Γιατί η 

πίστη τους είναι ένας εσωτερικός βωμός στον οποίο κατοικώ. 

Τότε θα είστε σε θέση να αναγνωρίσετε στους συνανθρώπους σας την εξέλιξη που έχουν επιτύχει χάρη 

στον αγώνα τους, την προσπάθειά τους και τις δυστυχίες τους. 

32 Αν, όταν συγκρίνετε τη μορφή με την οποία οι συνάνθρωποί σας ασκούν τη θρησκεία τους με τη 

δική σας μορφή, ανακαλύψετε διαφορές, μη σταματάτε να κρίνετε με βάση τα φαινόμενα και διεισδύστε 

στον πυρήνα του θέματος, όπου υπάρχει η αλήθεια. Εφόσον είστε πνευματικοί, να θυμάστε ότι πρέπει 

πάντα να μένετε στο πνεύμα και όχι στις εξωτερικές μορφές. 

33 Αν κατανοήσετε σταδιακά τους συνανθρώπους σας με αυτόν τον τρόπο, θα ανακαλύψετε πολύ 

σύντομα ότι κάθε άνθρωπος προχωράει σε διαφορετικό μονοπάτι, αλλά ότι όλα τα μονοπάτια συγκλίνουν 

σε ένα σημείο, το οποίο είναι το μονοπάτι προς το φως, την αλήθεια και τη ζωή. 

34 Τώρα συνειδητοποιείτε ότι δεν αρκεί να μεταφέρετε τη γνώση του Λόγου μου στην ψυχή σας, 

γιατί το πιο σημαντικό μέρος πρέπει να γίνει ακόμα, δηλαδή να χρησιμοποιήσετε τις διδασκαλίες μου. 

Αυτή είναι η δοκιμασία στην οποία πρέπει να δείξετε πόσα έχετε μάθει από τον Λόγο μου. 

35 Όταν σας είπα με μεταφορική γλώσσα ότι έκλεινα τα χείλη σας, ήταν για να σας δώσω να 

καταλάβετε ότι εκείνη τη στιγμή ευλογούσα τα χείλη σας, ώστε μέσω αυτών η ψυχή σας να μπορεί να 

εκδηλώσει την έμπνευσή της και να επαναλάβει τα θεία μου λόγια, ενώ τα χείλη αυτά παρέμεναν κλειστά 

για να κρίνουν, να επικρίνουν, να πουν ψέματα ή να βλασφημήσουν. Κρατήστε τη διδασκαλία μου με 

αγάπη και αφήστε την ψυχή σας να ξεχειλίσει με λόγια παρηγοριάς, φωτός, βάλσαμου, σοφίας και 

ειρήνης σαν ποτάμι που συσσωρεύεται για πολλούς αιώνες. 

36 Δεν θα είναι απαραίτητο να προφέρετε συχνά το όνομά Μου ─ αντίθετα. Όσο λιγότερο την 

προφέρετε και όσο καλύτερα εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου, τόσο μεγαλύτερη μαρτυρία θα έχετε δώσει 

για Μένα. 

37 Νιώστε σταδιακά τους γείτονές σας στις καρδιές σας ως αληθινούς αδελφούς και αδελφές, δείτε 

την ανθρωπότητα ως μία οικογένεια, αλλά προσέξτε να μην το διακηρύξετε αυτό. Ποτέ μην κάνετε 

γνωστές τις αρετές σας, γιατί αυτές είναι για μένα και μόνο για να τις κρίνω. Το μόνο πράγμα που πρέπει 

να κάνετε γνωστό μέσα από τη ζωή σας και τα λόγια σας είναι το έργο μου. Διότι αυτό θα γίνει γνωστό σε 

όλους τους συνανθρώπους σας. 

38 Η ταπεινότητα του πνευματικού πρέπει να είναι πραγματική, όχι μόνο φαινομενική, ώστε το ίχνος 

του στη γη να είναι γεμάτο φως. 

39 Αναγνωρίστε ότι ο Λόγος μου δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι, μια νέα θρησκεία. Αυτό το Έργο 

είναι το φωτεινό μονοπάτι στο οποίο όλες οι ιδεολογίες, τα δόγματα και οι θρησκείες θα ενωθούν 

πνευματικά για να εισέλθουν στις πύλες της Γης της Επαγγελίας. 

40 Σας δίνω με αυτή τη λέξη την ειρήνη και τη στοργική φροντίδα που θα σας κάνει να ξεχάσετε τον 

πόνο σας. Ενισχύω την πίστη σας και σας δίνω φως για να ακολουθήσετε το μονοπάτι που οδηγεί σε 

Μένα. Αυτό το φως σας εμπνέει, σας καλεί να προσευχηθείτε για όσους υποφέρουν ─ παρόντες ή 

απόντες. Σας φέρνει πιο κοντά με τους άγνωστους αδελφούς και αδελφές σας που ζουν μακριά σας, τους 

οποίους δεν μπορείτε να αγγίξετε ή να χαϊδέψετε σωματικά. 
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Η διδασκαλία μου σας διδάσκει να ζητάτε τα πάντα και να αισθάνεστε τι συμβαίνει στην καρδιά του 

πλησίον σας. Σας είπα ότι είμαι πανταχού παρών, ότι για Μένα κανείς δεν είναι απών ή απομακρυσμένος 

από Μένα, και σας δίνω την ικανότητα να μετατοπίζεστε και να στρέφεστε προς εκείνους που χρειάζονται 

βοήθεια, παρηγοριά ή παρέα. 

41 Πόσο καλό θα μπορέσετε να κάνετε από την ημέρα που θα αναγνωρίσετε τα χαρίσματά σας και θα 

ξέρετε πώς να τα χρησιμοποιήσετε προς όφελος των συνανθρώπων σας! Η προετοιμασμένη ψυχή μπορεί 

να γεφυρώσει αποστάσεις, να αψηφήσει κινδύνους και να ξεπεράσει εμπόδια για να πάει εκεί που 

επιθυμεί. 

42 Αν κουβαλάτε ένα βαρύ φορτίο στην ψυχή σας επειδή δεν μπορέσατε να πληρώσετε τα παλιά σας 

χρέη, εργαστείτε με πνευματικό τρόπο και θα νιώσετε τη χαμένη ειρήνη και χαρά να επιστρέφουν. 

43 Ο Λόγος μου σας κάνει να βιώσετε τους προηγούμενους καιρούς, υπενθυμίζοντάς σας τις 

εκδηλώσεις μου μέσω των πατριαρχών και των προφητών και τον Λόγο μου μέσω του Ιησού στη Δεύτερη 

Εποχή. Σας κάνω να νιώσετε την πατρική μου αγάπη και η ψυχή σας ανακάμπτει γνωρίζοντας ότι την 

βλέπει και την προστατεύει το έλεός μου. 

44 Σας μιλάω με την ίδια σοφία που έδωσα στους μαθητές Μου ως Δάσκαλος. Αλλά σήμερα, ως το 

Άγιο Πνεύμα, σας δείχνω μια άλλη σελίδα του βιβλίου για να τη μελετήσετε και να φωτιστείτε. 

45 Είναι θέλημά μου να ενώσετε τις τρεις διαθήκες που σας δόθηκαν σε τρεις εποχές σε μία και να 

προετοιμαστείτε να απαντήσετε σε όσους σας ρωτούν τον λόγο για αυτές τις εκδηλώσεις. 

46 Το παράδειγμα των προγόνων σας είναι γραμμένο με ανεξίτηλα γράμματα: Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ 

και ο Ιακώβ, που άφησαν στο λαό τους ένα σπέρμα πίστης, αγάπης και σταθερότητας, εκπλήρωσαν το 

πεπρωμένο τους και είναι μαζί Μου. Δεν σας ζητώ να κάνετε θυσίες, γιατί αυτές οι εποχές έχουν πλέον 

τελειώσει. Η ζωή σας σήμερα είναι ούτως ή άλλως θλιβερή, και το μόνο που θέλω είναι να 

πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας. Αλλά αν αναθέσω στα παιδιά σας την αποστολή να μεταφέρουν τη 

διδασκαλία Μου σε άλλες χώρες, μην αντισταθείτε. Αν σε χρησιμοποιήσω για να οδηγήσεις ένα πλήθος 

με τα λόγια και τα παραδείγματά σου, μην αρνηθείς. Με αυτόν τον τρόπο θα αφήσετε ένα σημάδι σ' αυτή 

την εποχή και θα δείξω στις επόμενες γενιές τους καρπούς που παρήγαγε ο λόγος μου. 

47 Η ώρα της μάχης έχει έρθει για εσάς. Οι κληρικοί μεγάλων θρησκευτικών κοινοτήτων ενώνονται 

μεταξύ τους για να νιώσουν δυνατοί και να πολεμήσουν τους εκλεκτούς μου. 

Όταν έρθει η ώρα, θα θελήσουν να αποδώσουν στο δώρο τους αυτή την αποκάλυψη που σας έχω 

εμπιστευτεί, αυτούς που απλά προετοιμάζονται από Μένα. Αν έχω τοποθετήσει αυτή τη χάρη μέσα σας, 

είναι επειδή σας γνωρίζω και σας έχω εξαγνίσει και σας έχω γαλουχήσει για να Με χρησιμοποιήσετε από 

τη διάνοιά σας. Όμως αυτό που σας έδωσα ανήκει σε όλα τα παιδιά Μου και δεν θέλω να γίνει αιτία για 

καυγάδες. 

Αν παρόλα αυτά αυτός ο αγώνας ξεκινήσει μετά το 1950 ─ μια εποχή που δεν θα έχετε πλέον τη 

διακήρυξή Μου με αυτή τη μορφή ─ πόσο πολύ θα νιώσετε την απουσία του Λόγου Μου! Τότε θα σας 

επιτρέψω μόνο να πάρετε ως παράδειγμα τους αποστόλους Μου με μεγάλη πίστη και ισχυρή θέληση. 

48 Ο λόγος μου θα φτάσει σύντομα σε άλλα έθνη και θα περιορίσει τους ανθρώπους στο μίσος και τη 

δίψα τους για εκδίκηση. Ιδού ─ ακόμα οι άρρωστοι δεν σηκώνονται από το στρατόπεδό τους, και ακόμα 

υπάρχουν νέα για νέους πολέμους. Τα σπίτια δεν έχουν ανοικοδομηθεί, και τα έθνη δεν έχουν 

αποκατασταθεί, και εξακολουθεί να υπάρχει δίψα για αίμα. Σε αυτούς θα φτάσει το μήνυμα της ειρήνης 

και της αρμονίας μου. 

49 Γνωρίζετε ότι πέρα από την ήπειρό σας τα έθνη έχουν καταστραφεί και ο πόνος έχει φτάσει σε 

όλες τις καρδιές. Δεν υπάρχουν παιδιά, νέοι ή ενήλικες που να μην έχουν αδειάσει ένα δισκοπότηρο 

πόνου, και ανάμεσά τους ανακαλύπτω εκείνους που, παρά τον πόνο τους, έχουν τη δύναμη να ζητούν να 

μην καταστραφούν από τον πόλεμο τα έθνη που διατηρούν την ειρήνη τους. Και σε διάφορες αιρέσεις 

βρίσκω ευσεβείς ψυχές που προσεύχονται με ειλικρινή αγάπη και συμπόνια για εκείνους που περνούν 

αυτές τις μεγάλες δοκιμασίες. Δέχομαι τα έργα τους, σέβομαι τα έθιμά τους και τους αναγνωρίζω τα 

προσόντα τους. Παρακολουθήστε, προσευχηθείτε, ζητήστε ως καλοί μαθητές και θα σας δώσω τη χάρη 

Μου. Προστατεύω κάθε πλάσμα και ευλογώ όλα τα έθνη. 

50 Θα λάβετε όλοι την ειρήνη που κερδίσατε, αλλά σας υπόσχομαι καλύτερες στιγμές. Μετά τον 

εξαγνισμό που πρέπει να λάβει χώρα στη γη, θα εμφανιστούν άνθρωποι σταλμένοι από Εμένα, ενάρετες 

ψυχές με μεγάλες αποστολές για τη δημιουργία της υπάκουης ανθρώπινης οικογένειας. Τέσσερις γενιές 
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μετά τη δική σας θα περάσουν ακόμα μέχρι η διδασκαλία Μου να εξαπλωθεί στη γη και να αποκομίσει 

όμορφους καρπούς. 

51 Δεν θα καταλάβουν όλα τα παιδιά Μου τον ερχομό Μου στο πνεύμα αυτή τη στιγμή, ούτε θα 

γνωρίζουν ότι προετοιμάζω την ανθρωπότητα να επιστρέψει σε Μένα. 

Θέλω να επιστρέψετε όπως βγήκατε από Μένα ─ δηλαδή, αγνοί ─ ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε στη 

βασιλεία των ουρανών. 

52 Κάθε ψυχή φέρει μέσα της μια δύναμη που την προστατεύει στους διωγμούς και τους πειρασμούς 

και ένα φως που την καθοδηγεί, που είναι η συνείδηση. Αν έδωσα στον άνθρωπο την ελευθερία της 

βούλησης, είναι για να μπορεί να έχει τη δική του βούληση και έτσι να αισθάνεται κύριος της ζωής του, 

των πράξεών του και όμοιος μαζί Μου. Έχω αποδείξει την αγάπη Μου προς αυτόν, κάνοντάς τον κάτοχο 

ενός υψηλού πεπρωμένου και περιτριγυρίζοντάς τον με ανέσεις, παρόλο που αυτό το παιδί δεν υπάκουσε 

στους νόμους που του έδωσα. 

53 Το κάλεσμά Μου σε αυτή την εποχή ήταν για όλους, αλλά λίγοι είναι αυτοί που Με ακολουθούν. 

Μην αισθάνεστε απομακρυσμένοι από Μένα επειδή ζείτε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Θέλω να Με 

αναγνωρίσετε ήδη στον κόσμο της ζωής σας, ότι η καρδιά σας είναι δεκτική σε κάθε θεϊκή εκδήλωση, ότι 

Με αγαπάτε και ότι είστε στενά ενωμένοι μαζί Μου. Εφόσον κατέχετε τη φύση Μου, έστω και σε 

περιορισμένη μορφή, μπορείτε να Με καταλάβετε και να κάνετε μεγάλα έργα. 

54 Το μονοπάτι που έχω χαράξει για την ψυχή την οδηγεί στην ανύψωση, αν και συχνά συναντά 

αγκάθια και αγκάθια στην πορεία. 

55 Αν αναζητάτε αγίους ή δίκαιους ανθρώπους για να σας καθοδηγήσουν, δεν θα τους βρείτε. Αν 

θέλετε να προσπαθήσετε για την υψηλότερη τελειότητα, τότε κοιτάξτε προς Εμένα στο Άπειρο, 

συνδεθείτε μαζί Μου, και Εγώ θα σας συμβουλέψω και θα σας εμπνεύσω. 

56 Δεν έχετε μιλήσει στον κόσμο γι' αυτά που ακούσατε από Μένα. Αλλά αυτός ο υλιστικός και 

ψυχρός κόσμος περιμένει ένα σημάδι από Μένα, μια νύξη ή μια λέξη για να επιστρέψει στον Κύριό του 

και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. 

Οι επιστήμονες παρατηρούν και αναρωτιούνται για την αιτία τόσων πολλών φαινομένων στο 

διάστημα. Οι θεολόγοι θέλουν να διεισδύσουν στα μυστήριά Μου, και κάθε ψυχή ευαίσθητη στην 

παρουσία Μου αναρωτιέται αν ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, και Εγώ έχω την απάντηση γι' 

αυτούς που επιθυμούν τη γνώση, τους διψασμένους, στους οποίους θα δώσω να πιουν στην πηγή το νερό 

που θα ξεδιψάσει τη δίψα τους. 

57 Είστε πλέον προετοιμασμένοι, τα δώρα σας είναι διαρκή. Αν έχετε εκτιμήσει τη χάρη που έχετε, 

μη τη χάσετε. Αν έχετε αξία, αυξήστε την. Διότι καμία θυσία δεν θα είναι άκαρπη, ούτε καμία προσπάθεια 

μάταιη, επειδή κάθε έργο παραμένει γραμμένο και δεν υπάρχει χέρι που να μπορεί να σβήσει ή να αλλάξει 

το βιβλίο σας. 

58 Εσείς που κουβαλάτε μέσα σας μια ψυχή του Ισραήλ, να ξέρετε ότι η ουσία που εκπέμπει ο Λόγος 

Μου είναι η ίδια με εκείνη που σας έδωσα στην Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή. Σήμερα σας δείχνω τις 

σελίδες του Βιβλίου της Ζωής στο τρίτο μέρος του, και όπως και τα προηγούμενα, περιέχει την άπειρη 

σοφία Μου. 

59 Είμαι το βιβλίο στο οποίο είναι γραμμένη η ζωή και στο οποίο υπάρχει όλη η σοφία. Ελάτε, 

χτυπήστε την πόρτα Μου και θα σας την ανοίξω χωρίς καθυστέρηση. Αλλά θέλω να δω στην καρδιά σας 

μια αληθινή επιθυμία για φως. 

Αν αισθάνεστε ότι η κατανόησή σας έχει φτάσει στο όριο της κατανόησης και δεν μπορείτε να το 

ξεπεράσετε, μην ανησυχείτε. Διότι τότε το πνεύμα σας, για το οποίο υπάρχουν περαιτέρω ορίζοντες, θα 

ανυψωθεί πάνω από τους περιορισμούς της ύλης μέχρι να φτάσει στο φως που επιθυμούσε να δει. 

60 Κάθε φορά που ο άνθρωπος, στην επιθυμία του να αυξήσει τις γνώσεις του, εμπιστεύτηκε τα 

πάντα στη δύναμη της νοημοσύνης του, απέτυχε εξαιτίας εμποδίων ανυπέρβλητων για τον ανθρώπινο νου. 

Ή βυθίστηκε σε αβύσσους γεμάτους μυστήρια χωρίς να μπορέσει να ικανοποιήσει την περιέργειά του ή 

την επιθυμία του να ανακαλύψει περισσότερο φως για την επιστήμη του. 

61 Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες δεν είχαν πνευματικότητα, γι' αυτό και οι γνώσεις τους ήταν πάντα 

περιορισμένες, επειδή δεν ήξεραν πώς να αναζητήσουν την αληθινή προέλευση, την πρωταρχική αιτία και 

την αρχή όλων όσων μελετούν. 
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62 Σας λέω ειλικρινά, μετά από αυτή την εποχή της υλιστικής, εγωιστικής και ολέθριας επιστήμης, θα 

έρθει μια εποχή που οι επιστήμονες θα ξέρουν πώς να διεισδύσουν στα μυστικά της φύσης ─ πνευματικά 

προετοιμασμένοι με προσευχή, ντυμένοι με ταπεινότητα και σεβασμό, εμπνευσμένοι από ευγενείς, 

υψηλές, ανθρώπινες ιδέες και προθέσεις. 

63 Με μεγάλα βήματα η ανθρωπότητα κινείται προς το τέλος αυτού του κόσμου που δημιούργησε η 

επιστήμη του ανθρώπου, αυτού του ψεύτικου και επιφανειακού κόσμου, και ο άνθρωπος θα είναι αυτός 

που θα καταστρέψει με το ίδιο του το χέρι το έργο που έχτισε η αλαζονεία και η απληστία του. 

Μετά από αυτό θα υπάρξει σιωπή, περισυλλογή και συνεπώς ανανέωση, υψηλές αποφάσεις και 

ιδανικά. Μια νέα εποχή θα αναδυθεί μπροστά στους ανθρώπους και σε αυτήν θα εισέλθει μια 

ανθρωπότητα εξαγνισμένη από τον πόνο και εξαγνισμένη από την εμπειρία. Οι άνθρωποι θα 

οικοδομήσουν έναν νέο κόσμο, αλλά θα είναι ένας κόσμος που θα καθοδηγείται από την ψυχή του 

πνεύματος, που θα φωτίζεται από το πνεύμα, που θα μπαίνει στο μονοπάτι του νόμου μου. 

64 Θέλω αυτός ο κόσμος να καταλάβει ότι η υλιστική επιστήμη δεν είναι ποτέ ο στόχος της ύπαρξής 

σας, ούτε θα είναι, γιατί δεν έχετε καταφέρει να επιτύχετε ούτε την ευτυχία σας στη γη με αυτήν. 

65 Πρέπει να ξέρετε ότι όταν εγκαταλείψετε αυτόν τον πλανήτη για να μπορέσετε να φτάσετε σε έναν 

ανώτερο κόσμο ζωής, δεν θα μπορέσετε να το κάνετε αν εγκαταλείψετε έναν επιστημονικό και υλιστικό 

κόσμο, αλλά μόνο αν πρόκειται για έναν κόσμο που έχει πνευματοποιηθεί από την αγάπη, από την αρετή. 

66 Οι υλοποιημένες ψυχές είναι τυφλές σε άλλους κόσμους, επειδή έχουν παραμελήσει την 

ικανότητά τους να κατανοούν το πνευματικό και έχουν έτσι εμποδίσει τον εαυτό τους να γίνει αρκετά 

ευαίσθητος ώστε να αντιληφθεί το λεπτό, το καθαρό, το υψηλό, το φωτεινό. 

67 Κανείς δεν τολμά να αρνηθεί ότι φέρει πνευματικά καθήκοντα στην ύπαρξή του. Μόνο εγώ και το 

πνεύμα σας γνωρίζουμε τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών Του. Πιστέψτε, 

ωστόσο, και να ξέρετε ότι πρέπει να λογοδοτήσετε σε Μένα για όλα όσα σας έχω παραδώσει, ότι πρέπει 

να δώσετε λογαριασμό για όλα τα δώρα και τις αποστολές που σας έχω εμπιστευτεί, όταν επιστρέψετε 

στην αιώνια βασιλεία ως πνευματικά όντα. 

68 Εφόσον έχετε φτάσει σε μια εποχή που μπορείτε ήδη να καταλάβετε, να αποδεχτείτε και να 

κατανοήσετε την Πνευματική Ζωή, σας έστειλα τον Λόγο Μου, που είναι διδασκαλία για την ψυχή, που 

είναι σίγουρο μονοπάτι και γεμάτο φως, ώστε να μπορείτε να έρχεστε σε Μένα με σίγουρο και σταθερό 

βήμα, να επανορθώνετε με υπομονή και αγάπη, να απαλλαγείτε από τον μανδύα των ακαθαρσιών, που 

φορούσατε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και να αποκτάτε όλο και περισσότερο φως, έτσι ώστε όταν 

έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα να σας απομακρύνει από αυτόν τον κόσμο των δοκιμασιών και των 

αγώνων, να μπορέσετε να κάνετε μια άξια είσοδο στην "κοιλάδα" που σας περιμένει για να σας δώσει μια 

συγκομιδή φωτός και έναν καρπό ειρήνης. 

69 Όλοι σας έχετε το φως Μου μέσα σας, κάθε ψυχή κατέχει αυτή τη χάρη.Αλλά ενώ για κάποιους 

αυτό το φως δυνάμωσε, μεγάλωσε, διείσδυσε προς τα έξω για να γίνει γνωστό, για άλλους παραμένει 

μόνο σε μια μυστική, κρυμμένη, ασυνείδητη κατάσταση. Αλλά αληθινά σας λέω: Όσο πνευματικά 

καθυστερημένο κι αν είναι ένα άτομο, πάντα θα μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό, γι' αυτό και 

είστε όλοι υπεύθυνοι απέναντί Μου για τα έργα σας. 

70 Πρέπει να σας πω ότι η ευθύνη σας αυξάνεται όσο αυξάνονται οι γνώσεις σας, γιατί τότε θα γίνετε 

όλο και πιο ευαίσθητοι στις οδηγίες της συνείδησης. 

71 Έχετε επίγνωση του πόσο πολύ χρειάζεστε επίγεια διδασκαλία που να διευκολύνει την κατανόησή 

σας με επιτρεπτό, σωστό και απλό τρόπο; 

72 Εδώ έχετε τον Λόγο Μου, άνθρωποι, τον υποσχόμενο Λόγο, το μήνυμα που ήδη ανακοινώθηκε 

από Μένα στη Δεύτερη Εποχή ─ εκείνο του οποίου η ουσία θα είναι το Πνεύμα της Αλήθειας, το Θείο 

Φως που θα έρθει να φωτίσει κάθε μυστήριο που τα μυαλά των ανθρώπων δεν μπόρεσαν να διαπεράσουν. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 311  
1 Αγαπητοί μαθητές: ετοιμάσατε το αγιαστήριο για να Με υποδεχθείτε και εδώ είμαι, παρών στο 

πνεύμα και στην αλήθεια. 

Ο καθένας από εσάς Μου δείχνει το δικό του ιερό. Όμως, στον Δάσκαλο αρέσει αυτό που 

διαμορφώνετε μέσα από την ενότητά σας, μέσα από την πνευματική σας αρμονία. Γι' αυτό σας δίδαξα την 

αγάπη, ώστε μέσω αυτής να φτάσετε πνευματικά στην εποχή της πνευματικής ένωσης. Αλήθεια, σας λέω, 

μόνο τότε θα μπορέσετε να Μου δείξετε το αληθινό ιερό όπου ακούγεται η θεία συναυλία. 

2 Σήμερα, μέσω του Λόγου μου, μέσω των εμπνεύσεων του Νόμου μου, χτίζω αυτόν τον ναό στην 

ψυχή του παιδιού μου. Αλλά εξακολουθείτε να είστε μαθητές μου, οι μαθητές των παιδιών έρχονται 

συνεχώς στην Παρουσία μου. Κάποιους τους διδάσκω εδώ και πολλά χρόνια, ενώ σε άλλους αρχίζω να 

διδάσκω τα πρώτα μαθήματα της Τρίτης Εποχής. 

3 Ο Λόγος Μου μέσω αυτής της εκδήλωσης θα τελειώσει σύντομα. Αλλά ποιοι θα είναι αυτοί που 

θα μεταδώσουν στους ανθρώπους το μάθημα σύμφωνα με Μένα; Ποιοι θα είναι αυτοί που θα μεταδώσουν 

τις οδηγίες που περιέχονται στο Μεγάλο Βιβλίο της Ζωής;..: Οι μαθητές Μου, τους οποίους προετοιμάζω 

εδώ και πολύ καιρό, για να πάρουν τη θέση Μου. Αλλά όχι έτσι ώστε να προσπαθούν μόνο να 

επαναλάβουν τα λόγια Μου. Διότι τότε θα επαναλαμβάνατε μόνο τη διατύπωση του 

Δεν σας κληροδοτώ τον ανθρώπινο λόγο. Ωστόσο, δεν είναι ο ανθρώπινος λόγος που σας κληροδοτώ, 

αλλά το νόημα του μηνύματός μου. 

4 Έχετε ακούσει τον λόγο μου μέσω των φορέων της φωνής μου. Σε αυτό ανακαλύψατε ατέλειες 

που κάποιοι απέδωσαν στο σώμα του φορέα της φωνής και άλλοι σε Μένα. Δεν θέλω να κατηγορήσω τα 

παιδιά Μου μέσω των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό Μου, αλλά σας λέω ωστόσο: δεν σας έχω εξαπατήσει 

σε αυτή την εκδήλωση, δεν το έχω κάνει ποτέ. Σας έφερα τις αποκαλύψεις Μου και την έμπνευση του 

Αγίου Πνεύματος μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και μαζί με την τέλεια διδασκαλία Μου υπήρξαν και οι 

ατέλειες του ανθρώπου. Ο Δάσκαλος σας λέει: Αυτό το στάδιο της εκδήλωσής μου θα περάσει, και τότε, 

φωτισμένοι από το φως του Αγίου Πνεύματός μου, θα καταλάβετε καθαρά να διακρίνετε πού εκφράζεται 

η ουσία μου και πού η ανθρώπινη ανεπάρκεια. 

Όπως κάνουν οι εργάτες της γης, οι οποίοι, όταν μαζέψουν το σιτάρι τους, ξέρουν να ξεχωρίζουν την 

ήρα, έτσι θα ξεχωρίσετε το σιτάρι της διδασκαλίας μου από την ήρα και θα το φυλάξετε στην αποθήκη της 

καρδιάς σας. Όμως η ήρα, που είναι η ατέλεια των φορέων της φωνής, θα περάσει στη λήθη, ενώ το 

νόημα των διδασκαλιών μου θα παραμείνει αιώνια στην ψυχή σας. 

5 Για να γίνω γνωστός σε αυτή την εποχή, με αυτή τη μορφή, έστειλα το κάλεσμα σε μεγάλα πλήθη. 

Ανάμεσά τους επέλεξα άνδρες και γυναίκες διαφορετικής ηλικίας, κατάστασης και φυλής. Αυτοί οι 

εκλεκτοί, μέρος των οποίων είστε εσείς, είναι ψυχές που γνωρίζω. Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία ψυχή που να 

είναι ξένη σε Μένα. Είστε όλοι παιδιά Μου. 

6 Ακολούθησα την πορεία εξέλιξης του καθενός από εσάς, γιατί έχω χαράξει το πεπρωμένο σας. 

Και όταν σας κάλεσα να είστε παρόντες σε αυτές τις εκδηλώσεις, επέλεξα τους εκλεκτούς Μου. Τους έχω 

προικίσει με χαρίσματα και ικανότητες, και υποστηρίζονται στο έργο τους από πνεύματα του φωτός, από 

τους αγγελιοφόρους Μου της ειρήνης ─ ψυχές γεμάτες από το Λόγο που σας οδήγησαν βήμα προς βήμα 

στο μονοπάτι του πνευματισμού και σας βοήθησαν να ανακαλύψετε μέσα σας τα χαρίσματα και τις χάρες 

και να αφυπνίσετε τις ψυχές σας για το υπερπέραν, για την αιωνιότητα. 

7 Μέσα από τις θείες διδασκαλίες μου και μέσα από τις δοκιμασίες που μοιράζω σοφά στη ζωή σας, 

ξεδίπλωσα την ψυχή σας όλο και περισσότερο, την ατσάλωσα για μάχη και της αποκάλυψα αυτό που 

προηγουμένως ήταν μυστήριο γι' αυτήν, ένα αδιαπέραστο μυστικό. Έχετε χαρεί με το έργο Μου και μέσα 

από τα μαθήματά Μου μαθαίνετε σταδιακά να ερμηνεύετε τις διδασκαλίες της Πρώτης και της Δεύτερης 

Εποχής, τις οποίες οι θεολόγοι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν. 

8 Οι δοκιμασίες που συναντάτε στην πορεία της ζωής σας σας βαραίνουν. Αλλά αμέσως θυμάστε 

ότι το Θείο Πνεύμα μου βρίσκεται μέσα στην ύπαρξή σας ─ σαν αστέρι, σαν φάρος, και πάντα στρέφεστε 

σε αυτό το φως για να σας σώσει. 

9 Πολλοί από τους εκλεκτούς, τους οποίους έχω περιλούσει με δώρα χάριτος, ήταν ψυχροί απέναντι 

στο έργο τους στο Έργο Μου. 
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Τα ιδανικά του κόσμου, οι πειρασμοί και η έλλειψη προετοιμασίας τους έχουν χωρίσει από Μένα. 

Ωστόσο, πόσους πολλούς που παρέμειναν πιστοί στις διδασκαλίες Μου βλέπω ντυμένους με τη χάρη 

Μου, παρόλο που δεν ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς, ούτε έλαβαν τη σφραγίδα και τα δώρα μέσω του 

Φωνοφόρου. Γιατί τους έδωσα τα χαρίσματά τους από πνεύμα σε πνεύμα, και σ' αυτούς υπάρχει η χάρη 

που ήταν λανθάνουσα σε όλους σας από την αρχή του χρόνου. 

10 Μακάριοι οι πιστοί, μακάριοι όσοι παραμένουν σταθεροί μέχρι το τέλος των δοκιμασιών τους. 

Μακάριοι είναι εκείνοι που δεν σπατάλησαν τη δύναμη που έλαβαν από τη διδασκαλία μου, γιατί θα 

ξεπεράσουν τις αντιξοότητες της ζωής με δύναμη και φως στους επερχόμενους καιρούς της πικρίας. 

11 Να είστε πιστοί, μαθητές, γιατί το έργο μου δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ, ο Δάσκαλος θα 

εκπληρώσει την υπόσχεσή του και δεν θα λείψει ούτε στιγμή από τους αγώνες σας με την ανθρωπότητα. 

12 Η διδασκαλία μου, που τρέφει την ψυχή σας, θέλει να σας μεταμορφώσει σε δασκάλους, σε 

πιστούς αποστόλους του Αγίου Πνεύματος. 

13 Με αυτές τις αποκαλύψεις δεν θέλω μόνο να σας φέρω την ειρήνη του κόσμου και να απαλύνω τα 

βάσανά σας μέσω της φυσικής ανακούφισης. Με αυτή την εκδήλωση σας δίνω τις μεγάλες διδασκαλίες 

που σας μιλούν για την πνευματική σας ανάπτυξη. Γιατί αν ήθελα μόνο να σας φέρω τα αγαθά του 

κόσμου ─ πραγματικά, σας λέω, γι' αυτό θα αρκούσε να αναθέσω στους επιστήμονες που διαφωτίζω μέσω 

της διαίσθησης και στους οποίους έχω αποκαλύψει τα μυστικά της φύσης, ώστε να πάρουν από αυτήν το 

θεραπευτικό βάλσαμο για να σας θεραπεύσουν από τα σωματικά σας βάσανα. 

14 Το Έργο μου θέλει να σας δείξει άλλους ορίζοντες, πέρα από τον πλανήτη σας, με αυτόν τον 

άπειρο αριθμό κόσμων που σας περιβάλλουν ─ ορίζοντες που δεν έχουν τέλος, που σας δείχνουν το 

δρόμο προς την αιωνιότητα που είναι δική σας. 

15 Μιλάω στην ψυχή σας για να προσπαθήσει για την τελειοποίησή της μέσα από το φως μου, τον 

νόμο μου, που είναι στο πνεύμα. Μετατρέψτε αυτόν τον νόμο σε σκάλα, σε μονοπάτι, ώστε να μπορέσετε 

να Με φτάσετε. Διότι είναι η άφιξή σας που περιμένω με λαχτάρα, ώστε εσείς, ω πολυαγαπημένα μου 

παιδιά, να απολαύσετε τη Βασιλεία Μου, να κατανοήσετε την αγάπη Μου, και Εγώ, με τη σειρά μου, να 

λάβω τη δική σας, η οποία πρέπει να είναι τέλεια, ώστε η πνευματική σας ψυχή να απολαύσει την 

παγκόσμια δόξα του Έργου Μου. 

16 Επιτυγχάνετε αυτό το βασίλειο, μαθητές, στο οποίο θα σας βοηθήσω. Γιατί πόσοι εχθροί, πόσοι 

πειρασμοί θα αντιταχθούν στο βήμα σας και πόσες αβύσσους θα πρέπει να ξεφύγετε! 

17 Είστε ο λαός του Ισραήλ, που περιπλανιέται στην έρημο αναζητώντας τη γη της υπόσχεσης. Δεν 

έχετε πλέον τον Μωυσή ως ηγέτη σας ─ ο Πατέρας σας είναι αυτός που ηγείται αυτού του λαού, που σας 

ενθαρρύνει και σας ανεβάζει. Παρόλο που σας οδηγώ μέσω των εκλεκτών μου ─ συνειδητοποιήστε ότι 

πάνω από αυτούς βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οδηγός, ο οποίος είναι ο Θεός, ο Πατέρας σας, ο οποίος σας 

μιλάει και σας λέει: Συνεχίστε να προχωράτε μπροστά, νικήστε τους εχθρούς σας, μην αποδυναμώνεστε 

στις δοκιμασίες, για να μη χαθείτε στο δρόμο. Εμπρός! Μην είστε άπιστοι στο πεπρωμένο σας, γιατί δεν 

ξέρετε αν εκείνη ακριβώς τη στιγμή δεν θα είστε ήδη σε θέση να διακρίνετε τη Γη της Επαγγελίας στον 

ορίζοντα. 

18 Έχω αναθέσει μεγάλα δώρα στους εκλεκτούς μου. Ένα από αυτά είναι αυτό της θεραπείας ─ το 

θεραπευτικό βάλσαμο, για να μπορέσετε να εκπληρώσετε με αυτό το χάρισμα ένα από τα πιο όμορφα 

καθήκοντα μεταξύ των ανθρώπων, δεδομένου ότι ο πλανήτης σας είναι μια κοιλάδα δακρύων όπου 

υπάρχει πάντα πόνος. Με αυτή την ικανότητα έχετε ένα ευρύ πεδίο μπροστά σας για να δίνετε παρηγοριά 

σύμφωνα με το θέλημά Μου. Έχω τοποθετήσει αυτό το βάλσαμο στην ύπαρξή σας, στις πιο τρυφερές 

χορδές της καρδιάς σας, και έχετε αναζωογονηθεί με αυτό, μπροστά στα θαύματά του ο λαιμός σας έχει 

λυγίσει, η καρδιά σας έχει μαλακώσει μέσα από τον πόνο των ανθρώπων, και έχετε πάντα περπατήσει στο 

μονοπάτι του ελέους. Συνεχίστε να δίνετε αυτό το θεραπευτικό βάλσαμο, το οποίο δεν είναι στα χέρια σας, 

γιατί μεταδίδεται μέσω των βλεμμάτων συμπόνιας, παρηγοριάς, κατανόησης, περνάει μέσα από καλές 

σκέψεις και μετασχηματίζεται σε θεραπευτικές συμβουλές, σε λόγια φωτός. 

19 Το χάρισμα της θεραπείας δεν έχει όρια. Ποτέ μην ξεχνάτε ότι είστε εμποτισμένοι με αυτό- και αν 

ο πόνος σας κάνει θήραμα επειδή υποβάλλεστε σε μια δοκιμασία, αν δεν μπορείτε να τον απομακρύνετε 

με αυτό το βάλσαμο, μην ξεχνάτε τις διδασκαλίες μου, ξεχάστε τα βάσανά σας και σκεφτείτε άλλους για 

τους οποίους το μαρτύριο είναι μεγαλύτερο. Τότε θα βιώσετε θαύματα στον εαυτό σας και στους 

συνανθρώπους σας. 
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20 Επέτρεψα στον Πνευματικό μου Κόσμο να εκδηλωθεί σε σας μέσω των δωρητών την ίδια περίοδο 

με εκείνη της εκδήλωσής μου σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να μπορέσουν να λάβουν αυτά τα όντα 

που είναι εμποτισμένα με το θεραπευτικό μου βάλσαμο και να είναι ανάμεσά σας ως δάσκαλοι της 

αγάπης και του ελέους. Κάποιοι από εσάς εκτιμήσατε την υπομονή τους, την ταπεινότητά τους, άλλοι 

τους κάνατε αντικείμενο ταπεινώσεων, παρενοχλήσεων, υλισμών. 

Αλλά αυτά τα όντα του φωτός δεν έχουν φέρει τα παράπονά τους, τις μομφές τους ενώπιον Μου. Είναι 

ψυχές με κατανόηση που ─ για να σας βγάλουν από την πνευματική σας μιζέρια ─ έχουν κατέβει μπροστά 

στην ανάγκη και την αθλιότητά σας, θυσιάζοντας συχνά τη δική τους πνευματική εξέλιξη ─ με σκοπό να 

σας βγάλουν από το σκοτάδι, να σας φέρουν στο φως. Αλλά αυτή η περίοδος θα τελειώσει σύντομα. 

21 Ο Πνευματικός Μου Κόσμος, μεσίτης των "εργατών" και του πλήθους, θα Μου πει: "Κύριε, μην 

κρίνεις τους αδελφούς και τις αδελφές μας για τις προσβολές που μας έχουν προκαλέσει". Αλλά αν 

μεσιτεύουν για σας με αυτόν τον τρόπο και σας συγχωρούν ─ τι δεν θα κάνει ο Πατέρας όταν σας δώσει 

τη συγχώρεσή Του; 

Έχουν μπει ακόμα και στα πιο φτωχά σπίτια, ακολουθώντας τα χνάρια της δυστυχίας και του πόνου 

σας. Έσπευσαν σε κάθε τόπο στο κάλεσμα των εργαζομένων μου και των ασθενών, χωρίς να φοβούνται 

ότι θα μολυνθούν, φροντίζοντας μόνο για την πληγή να την θεραπεύσουν, για τη θλίψη να αφήσει 

παρηγοριά, για την αρρώστια να τη μετατρέψουν σε υγεία. 

Ο Πατέρας σας λέει: Το παράδειγμα που σας έδωσε ο Πνευματικός μου Κόσμος πρέπει να εντυπωθεί 

στην ψυχή σας. Μην το ξεχνάτε. Θέλω να είστε όπως είναι, έτσι ώστε όταν τελειώσουν αυτές οι 

εκδηλώσεις, να μπορείτε να μεταφέρετε αυτό το θεραπευτικό βάλσαμο σε όλους τους συνανθρώπους σας, 

χωρίς διάκριση κοινωνικών τάξεων, φυλών και κοσμοθεωριών ─ ώστε να μπορείτε να εισέλθετε σε 

βασιλικά παλάτια, καθώς και στις πιο άθλιες καλύβες ή στο πιο βρώμικο μέρος, χωρίς να φοβάστε τη 

μόλυνση, την κριτική ή τη γελοιοποίηση. 

22 Πάντα να πηγαίνετε σε αυτούς που υποφέρουν και να αφήνετε ως ίχνος της πορείας σας τους 

καλύτερους καρπούς της αγάπης σας. Αν ενεργείτε με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε πάρει ως πρότυπο τον 

Πνευματικό μου Κόσμο, ο οποίος είναι ο πιστός μου μαθητής και δάσκαλός σας. Και όπως ακριβώς δεν 

ζητούν ανταμοιβή και, όταν σας έκαναν το μεγαλύτερο καλό, το έκαναν πάντα στο όνομά μου, έτσι θα 

περπατάτε σύμφωνα με το θέλημά μου στους δρόμους του κόσμου, σπέρνοντας άνεση, υγεία και αγάπη, 

ακόμη και αν για όλα αυτά, όπως ο Πνευματικός μου Κόσμος και όπως ο Δάσκαλός σας σε εκείνη τη 

Δεύτερη Εποχή, θερίζετε μόνο προσβολές, θλίψεις και αχαριστία. Δεν πρέπει να περιμένετε καμία 

ανταμοιβή σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αν θέλετε μια ανταμοιβή, ας είναι η ικανοποίηση, η χαρά ότι 

κάνατε αυτόν που έκλαιγε να χαμογελάσει, ότι αναστήσατε τους "νεκρούς" στην αλήθεια μου και ότι 

παρηγορήσατε τους θλιμμένους. 

23 Σας έδωσα αιώνια ειρήνη στο Νόμο Μου και θέλω ο καθένας από εσάς να είναι σαν περιστέρι 

ειρήνης, να μην κλείνουν ποτέ τα φτερά σας, να ξέρετε μέσα από τις προσευχές σας να μετακινείστε σε 

όλα τα μέρη, είτε σωματικά είτε πνευματικά, και όπου υπάρχει πόλεμος και διχόνοια, όπου η αδικία 

εκδηλώνεται, να είστε σαν άγγελοι ειρήνης, σαν φύλακες άγγελοι και αγγελιοφόροι του Αγίου Πνεύματος. 

24 Συνειδητοποιήστε ότι αυτή η ανθρωπότητα δεν Μου έχει προσφέρει ποτέ καρπούς ειρήνης. Από 

τις απαρχές της έζησε μέσα σε πολέμους, πολεμώντας αδιάκοπα για να πετύχει ανούσιους στόχους, να 

ζήσει ασύδοτα και να θρέψει το μίσος και την εκδίκηση. Αυτός είναι ο καρπός που Μου προσφέρουν οι 

άνθρωποι, και ακόμη και σήμερα αυτές οι μάχες δεν έχουν τελειώσει. Η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να 

ξεκινήσει τη μεγαλύτερη μάχη της, ετοιμάζει τα πιο ισχυρά της όπλα, τα όπλα του νου της. 

25 Οι άνθρωποι οδεύουν προς την καταστροφή τους. Πάνω από αυτά δρουν τα όντα του υπερπέραν. 

Κάποιοι είναι αγγελιοφόροι της αγάπης μου και εμπνέουν τους ανθρώπους στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη, 

στην αρμονία. Οι άλλοι τους εμπνέουν μόνο σε μίσος, σε πολέμους και αποκαλύπτουν στους επιστήμονες 

τα μέσα καταστροφής που ο ανθρώπινος εγκέφαλος από μόνος του δεν θα ήταν ικανός να ανακαλύψει. 

Πριν από πολύ καιρό ανακοίνωσα αυτά τα γεγονότα στους ανθρώπους μέσω του αποστόλου μου 

Ιωάννη, ώστε να είναι ξύπνιοι και να προσεύχονται. Όμως έχουν μόνο κοιμηθεί, και γι' αυτό υπάρχουν οι 

εχθροί της ειρήνης που πολεμούν στην καρδιά της ανθρωπότητας για να την οδηγήσουν στην 

καταστροφή. Γι' αυτό, σας κάνω αγγελιοφόρους της αγάπης μου, ώστε να ενωθείτε με τις λεγεώνες της 

ειρήνης και να θριαμβεύσει το καλό ─ ώστε να συνεργαστείτε στην εκπλήρωση της προφητείας του 

Ιωάννη. 
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26 Όταν έρθει αυτή η ώρα της μάχης, την οποία σας ανακοίνωσα, στην οποία πρέπει να διασχίσετε 

επαρχίες, χώρες και θάλασσες, μην αφήσετε τον βρυχηθμό των πολέμων να σας τρομάξει, ούτε να 

επιτρέψετε στον εαυτό σας να χάσει το θάρρος του μπροστά στην παρουσία του θανάτου, αλλά ανοίξτε τα 

φτερά του ιδανικού της ειρήνης σας, ώστε αυτή η προσευχή να προστατεύσει τους ανθρώπους. Θα 

χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρίσματα του πνεύματός σας για να σπείρετε τον σπόρο της αγάπης μου. 

27 Η εκδήλωσή μου αυτή τη στιγμή σας έκανε να συνειδητοποιήσετε τη σημασία που εμπεριέχει ο 

αγώνας και οι δοκιμασίες που σας περιμένουν: Θα νικήσει η αγάπη σας τη σκληροκαρδία των ανθρώπων; 

Θα νικήσει η ειρήνη σας τη σκληρότητα των πολέμων; Αληθινά σας λέω: Η ειρήνη μου πρέπει να 

επικρατήσει. Αλλά δεν θα την επιβάλλω με τη βία, θα έρθει μέσω της δύναμης της πειθούς που εκπέμπουν 

οι διδασκαλίες μου. Μόλις εισέλθει στην καρδιά του παιδιού που έχει παραπλανηθεί περισσότερο από το 

κακό, η καρδιά αυτή θα βρει επιτέλους γαλήνη. 

28 Ο Δάσκαλος σας λέει: Θα έρθει ένας πόνος μεγαλύτερος από όλα τα βάσανα και τις αμαρτίες των 

ανθρώπων. Αυτός ο πόνος θα είναι το ποτήρι της μετάνοιάς τους. Μπροστά του θα σκύψουν το κεφάλι 

τους, και τότε, όταν λάβουν τη συγχώρεσή μου και το βάλσαμό μου, θα δηλώσουν ότι είναι υπηρέτες μου. 

29 Σας έδωσα, παιδιά Μου, το δώρο του Λόγου, επειδή είμαι "ο Αιώνιος Λόγος". Είμαι ο Θείος 

Λόγος που δεν τελειώνει ποτέ. Είμαι η Θεία Συναυλία και σας έδωσα ένα μέρος της. Αυτός ο Λόγος που 

έχω τοποθετήσει στην ψυχή σας θα μιλήσει και τα χείλη σας, που σήμερα είναι πολύ αδέξια για να 

εκφράσουν τις εμπνεύσεις και τις εμπνεύσεις που σας χορηγώ, θα γίνουν εύγλωττα, θα είναι πρόθυμοι και 

πιστοί μεταδότες της Θείας Συναυλίας. Θα είναι ένα δώρο που θα σας καταπλήξει, μέσω του οποίου θα 

αρπαχτείτε και μέσω του οποίου οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν και θα αισθάνονται την παρουσία Μου. 

Έχετε αρχίσει να ξεδιπλώνετε αυτό το δώρο. Γιατί σας το λέω για άλλη μια φορά: τα χείλη σας θα μιλούν 

από την αφθονία που υπάρχει στην καρδιά και στην ψυχή σας. 

30 Κρατήστε και αγαπήστε αυτό που γεννιέται από την καρδιά σας, και αν το μεταδώσετε, θα έχει 

ουσία και ζωή. Αν μιλήσετε εναντίον του χωρίς να πείτε την αλήθεια, θα είναι σαν ένας κουφός σπόρος 

που δεν θα ριζώσει στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

31 Μαθητές: Μεγάλα είναι τα μαθήματα που σας έδωσα. Αλλά το τέλος αυτής της εκδήλωσης είναι 

ήδη πολύ κοντά, και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μόνο μετά από αυτή την περίοδο ο λόγος μου θα ανθίσει 

στις συνελεύσεις σας μέσω του διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα. Μόνο τότε τα χείλη σας θα 

μεταδώσουν τις μεγάλες αποκαλύψεις του βασιλείου μου και θα διαπεράσετε όλες τις καρδιές με το 

μήνυμα της αγάπης μου. Τότε οι άνθρωποι θα πουν: "Πώς γίνεται αυτός να μπορεί να διαβάσει αυτό που 

φυλάχθηκε στην καρδιά μου;" Αλλά να θυμάστε ότι δεν θα είστε εσείς ─ θα είμαι Εγώ που θα μιλήσω 

μέσω της διαμεσολάβησής σας. 

Εξαιτίας αυτών των χαρισμάτων, δεν θα πρέπει να αισθάνεστε σαν άρχοντες, δεν θα πρέπει να 

επιδεικνύεστε μεταξύ των ανθρώπων, διότι το σώμα σας δεν θα πρέπει να επιδεικνύει τίποτα από αυτό το 

πνευματικό μεγαλείο. Θα είστε σαν όλους τους άλλους, δεν θα φοράτε κανένα διακριτικό που να σας 

διακρίνει. Θα φαίνεσαι ότι είσαι σαν όλους τους άλλους, αλλά στις στιγμές που είναι κατάλληλες, ο 

θησαυρός της σοφίας μου θα ξεχυθεί στην ψυχή σου. 

32 Έχετε, χάρη στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το χάρισμα της διορατικότητας, το οποίο δεν 

περιορίζεται στο να βλέπετε στα πνευματικά τα μηνύματα του υπερπέραν. Η διορατικότητα είναι ένα 

ευρύτερο χάρισμα, είναι διαίσθηση, είναι προμήνυμα, είναι προφητεία- είναι επίσης μηνύματα που 

λαμβάνετε στα όνειρά σας. Η διορατικότητα είναι το πνευματικό βλέμμα που μπορεί να δει το παρελθόν, 

το παρόν και ακόμη και το μέλλον, στο βαθμό που είναι η θέλησή μου. Πόσο συχνά ο οραματιστής, όταν 

βλέπει ένα όραμα, δεν ξέρει τι είδε. Όσοι όμως ακούσουν τη μαρτυρία του θα καταλάβουν αυτό το 

μήνυμα. 

33 Προς το παρόν οι μάντεις βρίσκονται ακόμη σε φάση προετοιμασίας. Αλλά αληθινά σας λέω: 

Όλοι σας είστε μάντεις. Κάποιοι έχουν εξελιχθεί με έναν τρόπο, άλλοι με έναν άλλο, αλλά όλοι έχετε το 

πνευματικό πρόσωπο σε λανθάνουσα κατάσταση. Εκείνους που βλέπουν αυτό που είναι το θέλημά μου 

στην προσευχή τους με τη μορφή συμβολικών εικόνων, συνεχίζω να τους προετοιμάζω. Γιατί μετά το 

1950, η αποστολή που θα τους αναθέσω θα είναι πολύ μεγάλη και η ευθύνη τους θα είναι τότε 

μεγαλύτερη. 

Γι' αυτό σας λέω: Προετοιμαστείτε, γιατί όταν αυτός ο Λόγος δεν θα αντηχεί πλέον μέσω των φορέων 

της φωνής, τα πλήθη, πιστοί και άπιστοι, θα αισθανθούν μεγάλη απώλεια. Η μαρτυρία σας, το κάλεσμά 
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σας για αφύπνιση και εσωτερικό στοχασμό θα είναι τότε σαν φακός στη μέση της νύχτας. Θα είστε σαν 

κήρυκες που ξυπνούν τους λαούς που κοιμούνται ακόμα. Προετοιμαστείτε, άνθρωποι, ώστε μετά το 1950 

να είστε σε θέση να λάβετε στην ψυχή σας τα μηνύματα που έρχονται από την αγάπη μου. 

34 Σας μίλησα για τα πνευματικά χαρίσματα, και όταν δεν Με ακούτε πλέον με αυτή τη μορφή, θα 

ανακαλύπτετε σε αυτά όλο και περισσότερο όλη τη δόξα που υπάρχει στην ίδια σας την ύπαρξη. Θα Με 

ακούσετε ξανά και θα χύσετε δάκρυα από έκπληξη για τόση αγάπη, τόση χάρη με την οποία σας έχω 

προικίσει. Αλλά δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείτε την ικανότητα να επικοινωνείτε με τον πνευματικό 

κόσμο μέσω της διάνοιάς σας μετά το τέλος του έτους 1950. 

Τα πνευματικά Όντα του Φωτός θα συνεχίσουν να γίνονται αισθητά μέσω των δωρητών και εκείνων 

που δεν ήταν, αλλά η εκδήλωσή τους θα γίνει αισθητή μέσω της έμπνευσης. Ομοίως, θα συνεχίσουν να 

σας δίνουν το θεραπευτικό τους βάλσαμο και να κάνουν θαύματα, και ο λόγος τους θα είναι ανεξάντλητος 

ανάμεσά σας. 

35 Αλλά αν, αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα μετά από αυτές τις εκδηλώσεις, αρχίσετε να 

ακούτε φήμες ότι ο Κύριος ή ο Πνευματικός Κόσμος έχει επιστρέψει για να εκδηλωθεί μέσω του 

ανθρώπινου νου, μπορείτε να το αρνηθείτε, γιατί ο Λόγος μου είναι ένας και ο Νόμος μου δεν αλλάζει 

ποτέ. 

36 Θα ζείτε σε εγρήγορση, ω λαέ, για να ξέρετε να ξεχωρίζετε τη φωνή των αληθινών προφητών και 

τη μαρτυρία των αποστόλων από την απάτη! Θα ζείτε σε εγρήγορση, για να μην πέσετε στα δίχτυα του 

ψεύδους, και θα είστε οι δυνατοί αυτών των καιρών της μάχης και εκείνων που έρχονται. Διότι μια ομάδα 

μαθητών μου που θα παραμείνει πιστή στις διδασκαλίες μου δεν θα μολυνθεί, ούτε θα είναι ο στρατιώτης 

που εγκαταλείπει τη σημαία της πνευματικής του καθαρότητας. Η αλήθεια θα είναι μέσα τους και θα 

κάνω τον εαυτό Μου γνωστό στα άλλα έθνη, μιλώντας τους και λέγοντάς τους: Αυτό είναι το έργο Μου, 

αυτοί είναι οι μαθητές Μου, και το καλύτερο σημάδι που θα δώσω στον κόσμο για το ποιοι είναι οι 

αγγελιοφόροι Μου θα είναι ότι οι ψεύτικοι θα πέσουν στις μεγάλες δοκιμασίες και οι πιστοί θα 

παραμείνουν ακλόνητοι. Οι ψεύτες θα βρίζουν μπροστά στον πόνο, και οι πιστοί θα Με ευλογούν. Οι 

ψεύτες θα γυρίσουν την πλάτη τους στο Νόμο Μου, αλλά οι πιστοί θα τον τηρούν πάντα. 

37 Θέλω όλοι σας να γίνετε οι πιστοί Μου μάρτυρες και οι αγαπημένοι Μου μαθητές, και γι' αυτό 

σας προετοιμάζω. Αλλά πριν τελειώσω το μάθημά μου για σήμερα, θα σας πω κάτι που δεν θα σας 

εκπλήξει: Έχω μιλήσει στις διδασκαλίες Μου για τους καλεσμένους και τους εκλεκτούς. Πιστεύετε ότι 

ένας πατέρας που είναι τέλειος σαν εμένα μπορεί να έχει προτιμήσεις ή συμπάθειες ανάμεσα στα παιδιά 

του; Θα μπορούσε μια εξελιγμένη ψυχή να δεχτεί ότι ο πατέρας του θα έκανε δώρα σε μερικά από τα 

παιδιά του και θα άφηνε τα άλλα χωρίς κληρονομιά; 

38 Όταν αρχίσετε να εκπληρώνετε την αποστολή σας και φτάσετε στα έθνη, στους πιο μακρινούς 

λαούς, ακόμη και στα αρχέγονα δάση, θα συναντήσετε ανθρώπινα όντα και θα τους δώσετε να 

καταλάβουν ότι είστε όλοι αδέλφια, θα τους δώσετε μαρτυρία της πνευματικής μου διδασκαλίας. Τότε θα 

εκπλαγείτε από τις αποδείξεις της αγάπης που θα σας δώσω. 

39 Εκεί, ανάμεσα σε αυτούς που είναι αποκομμένοι από τον πολιτισμό, αλλά και πολύ μακριά από 

την ανθρώπινη διαφθορά, θα ανακαλύψετε μεγάλες ψυχές που θα αυξήσουν τις τάξεις του λαού του 

Ισραήλ. 

40 Οι άρρωστοι θα λάβουν το θεραπευτικό βάλσαμο στο δρόμο σας και θα αναρρώσουν- οι 

θλιμμένοι θα κλάψουν για τελευταία φορά, αλλά τα δάκρυά τους θα είναι δάκρυα χαράς. Με βάση αυτές 

τις αποδείξεις που θα δώσετε, τα πλήθη θα ευλογήσουν τον Κύριο και τους μαθητές του- θα 

επευφημηθείτε, όπως συνέβη εκείνη την ημέρα που ο Δάσκαλός σας μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά 

ακόμη και μεταξύ εκείνων που σας επευφημούν, θα υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που θα είναι γεμάτοι 

από τα πνευματικά χαρίσματα που διαθέτετε. Με κάποιους, το χάρισμα της προφητείας θα σας 

καταπλήξει- με άλλους, το θεραπευτικό μου βάλσαμο θα είναι ανεξάντλητο- με άλλους πάλι, ο λόγος μου 

θα αναβλύζει σαν κρυστάλλινο νερό. Έτσι, σαν ανεξάντλητος σπόρος, θα δείτε τα χαρίσματα του Αγίου 

Πνεύματος να εμφανίζονται ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές σας. 

41 Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είστε οι μόνοι, ότι είστε μόνο οι φωνοφόροι του Θεού, αυτοί 

που είναι επιφορτισμένοι με την αφύπνιση της ανθρωπότητας και την ενημέρωσή της ότι ο άνθρωπος έχει 

έναν ανεξάντλητο θησαυρό ικανοτήτων στην ψυχή του και ότι τους έχω δώσει τα χαρίσματα ως Κύριος 

και ως Πατέρας τους. Θα ανακαλύψετε ότι είστε όλοι ίσοι μπροστά στη δικαιοσύνη της αγάπης του Θεού, 
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ότι είστε όλοι προικισμένοι με την ίδια χάρη στο πνεύμα και την αλήθεια. Μόνο τότε οι άνθρωποι θα 

προσπαθήσουν να διαλευκάνουν το μυστήριο της ύπαρξής τους μέσα τους, θα διεισδύσουν στον εαυτό 

τους και θα αναγνωρίσουν την ίδια τους την ψυχή. Τότε θα σηκώσουν τα πρόσωπά τους προς το Άπειρο 

και θα διερευνήσουν όλα όσα δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν. 

42 Όλα όσα μπορείτε να τους διδάξετε, θα τους τα αφήσετε να τα μάθουν, και όσον αφορά όλα όσα 

δεν μπορείτε να τους εξηγήσετε, επειδή η γνώση τους είναι σύμφωνα με τον Πατέρα σας, θα 

προετοιμαστείτε ώστε να τους τα αποκαλύψω μέσω της μεσολάβησης σας. Αλλά πρώτα πρέπει να 

αναγνωρίσετε την αποστολή σας. 

Αν και σας αποκαλώ "λαό του Ισραήλ", θα έρθει μια μέρα που όλοι ─ ξεδιπλώνοντας τα δικά τους 

χαρίσματα ─ θα είναι ίσοι μπροστά Μου, μπροστά στον Κύριό τους, και τελικά θα σχηματίσουν έναν λαό, 

που θα είναι ο λαός του Θεού. 

43 Όταν τελειώσει η διδακτική μου ομιλία, η ψυχή σας, από το υπερπέραν, όπου αναζωογονείται με 

την παρουσία μου, θα στείλει, μαζί με τους πνευματικούς στρατιώτες της ειρήνης, τα αισθήματα αγάπης 

της, τις σκέψεις της ειρήνης και του ελέους σε αυτή την ανθρωπότητα που δεν μπόρεσε να αποκτήσει 

πλήρως το φως για την ψυχή της. Αλλά τι μπορείτε να ζητήσετε από τον Πατέρα, αν και σας έχει ήδη 

δώσει τα πάντα από την αρχή; Το πνεύμα σας είναι αυτό που επιτρέπει στην ψυχή σας να πάρει τον καρπό 

στον εαυτό της, στον οποίο έχει αποκτήσει δικαίωμα. 

44 Κάθε φορά που ταξιδεύετε στα μονοπάτια της μάχης σας, όλα όσα θα χρειαστείτε θα είναι ήδη 

διαθέσιμα σε αυτά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αποκτήσετε τα προσόντα που σας κάνουν 

άξιους της αγάπης μου. 

45 Γιατί σας μιλάω έτσι, παιδιά Μου; Επειδή σας αγαπώ, επειδή δεν απολαμβάνω τα βάσανά σας. Ο 

Πατέρας θέλει πάντα να βλέπει το πνευματικό χαμόγελο της ειρήνης στο πρόσωπό σας. 

46 Σας ευλογώ και σας λέω για άλλη μια φορά: Γίνετε οι άξιοι αγγελιοφόροι της παγκόσμιας ειρήνης 

μου! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 312  
1 Ο Δάσκαλος είναι και πάλι ανάμεσά σας σε εκπλήρωση της υπόσχεσής Του. Θέλει να σας 

εμπιστευτεί ένα άλλο φύλλο του βιβλίου που θα αφήσει ως δώρο αγάπης για τον λαό Του ─ ένα άλλο 

φύλλο, αγαπημένοι μαθητές, που θα διαβαστεί, θα μελετηθεί και θα κατανοηθεί από τις μελλοντικές 

γενιές. 

2 Ποιος άλλος εκτός από εμένα θα μπορούσε να σας αποκαλύψει ότι ζείτε στην Τρίτη Εποχή; Ποιος 

άλλος εκτός από εμένα θα μπορούσε να σας πει ότι είστε ο λαός του Ισραήλ; Το ξέρετε αυτό και το 

πιστεύετε γιατί σας το έχω διδάξει. Είστε αυτοί, αυτές και το ίδιο πνεύμα, και θα σας ενώσω σε μια 

οικογένεια. 

3 Εγώ είμαι αυτός που δημιούργησα την οικογένειά σας, και σε ένα σπίτι μοίρασα ψυχές 

διαφορετικών φυλών. Στην ίδια οικογένεια υπάρχουν ψυχές από τη φυλή του Λευί, του Συμεών, του 

Ρουβήν, του Ιούδα ─ μέλη διαφορετικών φυλών, και όταν η ειρήνη βασιλεύει μέσα τους και αγαπούν ο 

ένας τον άλλον, στην αλήθεια και στο πνεύμα έχει αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται η επιθυμία του 

Πατέρα: η ενοποίηση όλων των ανθρώπων. 

4 Σπίτια και οικογένειες του Ισραήλ: Κάθε φορά που αισθάνεστε τον πειρασμό να γίνεται αισθητός 

ανάμεσά σας, αναζητήστε τη μοναξιά, καλέστε Με και πείτε Μου: "Δάσκαλε, έλα και δώσε μας τη 

δύναμή Σου, δώσε μας τη ρομφαία Σου, και μην Μου επιτρέψεις ως πατέρα να κρύψω τα παιδιά μου- μην 

μου επιτρέψεις ως σύζυγο να κρύψω τη σύντροφό μου, ή ως σύντροφο να κρύψω τη σύζυγό μου". Θα 

ακούσω την προσευχή σας, θα σας υπερασπιστώ και θα σας βοηθήσω να προχωρήσετε, γιατί αυτό είναι το 

θέλημά μου. 

5 Σήμερα έρχομαι στα δικά μου και έχω χτυπήσει το δυνατό καμπανάκι που σας καλεί να 

συγκεντρωθείτε σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Για άλλη μια φορά η ανθρωπότητα θα δει πνευματικά τις 

ενωμένες φυλές που αποτελούν το έθνος του Ισραήλ. 

6 Ακόμη και στην Πρώτη Εποχή σας έκανα πολλές χάρες. Τα έθνη ή οι χώρες εκείνης της εποχής 

δεν είχαν μεγαλύτερους σοφούς από τον Σολομώντα, ούτε πιο διαφωτιστικούς αγγελιοφόρους από τους 

προφήτες μου, ούτε πιο όμορφες και αγνές γυναίκες από εκείνες του Ισραήλ, ούτε πιο τέλειους άνδρες 

από εκείνους του λαού μου. Προκάλεσα να αναδυθεί ανάμεσά τους το δώρο της σοφίας, της έμπνευσης, 

της ομορφιάς. Έκανα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να ανθίσουν, και τότε καταλάβατε ότι ήσασταν 

ο εκλεκτός λαός του Θεού ─ ξέρατε ότι ο Κύριός σας ήταν μαζί σας και σας χάιδευε ─ ξέρατε ότι ήμουν ο 

δυνατός σας ήρωας. Και όμως συνηθίσατε στα δώρα Μου, στο χάδι Μου και στην παρουσία Μου. 

Επομένως, η δικαιοσύνη του Πατέρα ήρθε επάνω σας. 

7 Πολύ πολυάριθμες είναι οι "φυλές του Ισραήλ σύμφωνα με το Πνεύμα". 

Από κάθε έναν από αυτούς θα διαλέξω δώδεκα χιλιάδες και θα τους σημαδέψω στα μέτωπά τους. Αλλά ο 

"λαός του Ισραήλ" δεν περιορίζεται σε 144.000. Ο εκλεκτός λαός είναι απροσμέτρητα μεγάλος. 

8 Ο Δάσκαλος σας δίδαξε στη Δεύτερη Εποχή ότι πολλοί είναι ανάμεσα στους καλεσμένους και 

λίγοι είναι ανάμεσα στους εκλεκτούς- αλλά όλος ο "λαός του Ισραήλ" θα κληθεί, και θα σημαδέψω 

ανάμεσά τους 144.000. Σε όλα αυτά θα τοποθετήσω την ειρήνη, την πνευματικότητα και την αρχή της 

συνομιλίας πνεύματος με πνεύμα. 

9 Πλησιάζει ο καιρός που οι άνθρωποι θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην ψυχή και θα 

απογοητευτούν από την υλιστική επιστήμη, η οποία θα τους οδηγήσει σε πόνο, απογοήτευση και 

λήθαργο. Αλλά τότε ο λαός του Ισραήλ θα έρθει, θα ξυπνήσει αυτούς που κοιμούνται, θα αναστήσει 

αυτούς που έχουν πέσει και θα αναστήσει τους "νεκρούς", όπως έκανε η φωνή του Ιησού που είπε στον 

Λάζαρο: "Σήκω και περπάτα". 

Μόλις οι άνθρωποι πνευματοποιηθούν, μόλις το μυαλό και τα συναισθήματά τους ανυψωθούν, θα 

γνωρίσουν αυτά που δεν γνώρισαν ποτέ μέσω της επιστήμης. Τότε θα ξεσηκωθούν με αρμονία, με 

αδελφοσύνη, με ευγενείς σκέψεις, για να ζήσουν στο βασίλειο που έχω εμπνεύσει για τον άνθρωπο. 

10 Στον οίκο του Πατέρα σας υπάρχουν πολλές "κατοικίες" που είναι τα άπειρα σκαλοπάτια της 

σκάλας που οδηγεί στην τελειότητα. Από εκεί κατεβαίνει ο "πνευματικός κόσμος" για να γίνει γνωστός 

ανάμεσά σας. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές, από πνεύμα σε πνεύμα, τον λόγο ύπαρξης αυτού του 

τεράστιου αριθμού άστρων και αυτών των πλανητών που λάμπουν πάνω από τον κόσμο σας, και Μου 

έχετε πει: "Δάσκαλε, είναι αυτοί οι κόσμοι άδειοι;" Σας λέω όμως: Δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα που θα 
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σας την αποκαλύψω πλήρως. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην πνευματικότητα, μόνο τότε θα του δοθούν 

μεγάλες αποκαλύψεις και θα μπορέσει να συνομιλήσει με αυτά τα αγαπημένα όντα της Θεότητάς Μου 

από πνεύμα σε πνεύμα, και τότε θα πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ όλων των αδελφών. 

11 Αλλά θα το μάθετε ήδη σήμερα: Όλοι οι κόσμοι κατοικούνται από τα πλάσματά μου, τίποτα δεν 

είναι άδειο, όλοι είναι ευλογημένα βασίλεια και κήποι, που φροντίζει η Μαρία, η ενσάρκωση της θεϊκής 

τρυφερότητας. 

12 Το Άγιο Πνεύμα θα μεταδώσει και πάλι μέσω του στόματός σας υψηλές διδασκαλίες άγνωστες σε 

εσάς και στην ανθρωπότητα. Πότε, αγαπημένοι μου άνθρωποι; Όταν είστε πνευματοποιημένοι και 

αφοσιωμένοι στην αποστολή σας. 

13 Βλέπω ότι το ψωμί με το οποίο ο άνθρωπος τρέφεται πνευματικά δεν είναι το ψωμί του τραπεζιού 

μου. Όλα έχουν μολυνθεί με την πάροδο του χρόνου, όλα έχουν λερωθεί και έχουν αφήσει την καρδιά και 

το χέρι του ανθρώπου ακάθαρτα. Ωστόσο, ήρθα σε εσάς, άνθρωποι, και έγινα γνωστός μέσω αμαρτωλών 

σωμάτων όπως το δικό σας, για να σας παραδώσω έναν λόγο που είναι ανόθευτος και καθαρός στην 

ουσία. Ωστόσο, μην κρίνετε το Λόγο Μου και τις εκδηλώσεις Μου επιφανειακά, γιατί υπάρχει πολλή 

ανθρώπινη ατέλεια σε αυτές. Αναζητήστε το νόημα των εκδηλώσεών μου και θα δείτε το στοργικό 

πρόσωπο του Δασκάλου σας, θα ακούσετε τον ήχο της φωνής του που η ψυχή σας ακόμα θυμάται. 

14 Οι απόστολοί μου της Δεύτερης Εποχής, τους οποίους πρέπει να πάρετε ως πρότυπο, 

παρακάλεσαν το Άγιο Πνεύμα να κατέβει στο πνεύμα τους, λέγοντας υπό την έμπνευσή Του. Με τον ίδιο 

τρόπο θα προετοιμαστείτε και εσείς, άνθρωποι. Διότι το πνεύμα μπορεί να μιλήσει μέσω του σώματος υπό 

την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. 

15 Προσέξτε λοιπόν τον εαυτό σας ─ προσέξτε ώστε η διάνοιά σας να μην μολυνθεί. Κρατήστε την 

καρδιά σας καθαρή, ώστε να μπορείτε να λάβετε τη δροσιά της χάρης που σας στέλνω ─ αυτό το 

κρυστάλλινο νερό που πρέπει να διατηρείται στην πηγή της δικής σας ύπαρξης, ώστε να μπορείτε να 

ξεδιψάσετε τον κόσμο. 

16 Μη φοβάστε την κρίση των ανθρώπων, αγαπητοί άνθρωποι, φοβηθείτε τη θεία κρίση, αν με τις 

παραβάσεις σας την αξίζετε. 

17 Μην ντρέπεστε ποτέ να μαζεύεστε σε ταπεινά μέρη όπως αυτό, όπου ακούτε τον λόγο μου. 

18 Αν σας ρωτήσουν αν αυτοί οι χώροι συνάθροισης είναι οι ναοί σας, θα πρέπει να πείτε με απόλυτη 

ειλικρίνεια ότι δεν είναι έτσι, ότι αυτή τη στιγμή χτίζετε το ναό σας μέσα στην ψυχή. 

19 Κάποιοι θα θαυμάζουν την αποκάλυψή σας και άλλοι θα κοροϊδεύουν τον λόγο σας. 

20 Μην αισθάνεστε πληγωμένοι από την κοροϊδία των συνανθρώπων σας, αφού γνωρίζετε ότι αυτός 

που το κάνει αυτό είναι ανίκανος να αναγνωρίσει την αλήθεια λόγω της άγνοιάς του. Θα βρείτε την 

αποζημίωση γι' αυτό σε εκείνους που έρχονται σε σας για να σας εξερευνήσουν και στη συνέχεια 

εκπλήσσονται από την εσωτερική ειρήνη που λάμπει μέσα από κάθε αληθινό μαθητή μου. 

21 Εσείς, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει ποτέ να κοροϊδεύετε εκείνους που είναι ειδωλολάτρες 

στον θρησκευτικό τους φανατισμό. Γιατί, παρόλο που Με αναζητούν σε υλικές μορφές, Με λατρεύουν 

μέσα σε αυτές. Δεν χρειάζεται να επισημάνετε τα λάθη τους στους συνανθρώπους σας για να τους 

απομακρύνετε. Μάλλον θα προκαλέσετε την οργή τους και θα αυξήσετε τον φανατισμό τους. Αρκεί να 

εφαρμόσετε τη διδασκαλία μου στην πράξη με την πνευματικότητα που απαιτεί, ώστε να φέρετε τα λάθη 

των συνανθρώπων σας στο φως της αλήθειας. 

22 Θα πρέπει να δείξετε πολλή υπομονή, μεγάλο έλεος και αληθινή αγάπη, αν θέλετε η ανθρωπότητα 

να μάθει σύντομα να αναγνωρίζει το πνευματικό περιεχόμενο του Λόγου μου και να του αποδίδει αληθινό 

σεβασμό, καθώς και να αναγνωρίζει σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα έναν πνευματικό και γήινο αδελφό στον 

Θεό. 

23 Ποιος σας είπε ότι είστε μόνο πνευματικά αδέλφια; Σίγουρα τώρα θα σπάσετε το κεφάλι σας για 

να καταλάβετε ότι η ίδια προέλευση που έχετε πνευματικά είναι και η φυσική σας προέλευση, αφού όλα 

έχουν προέλθει από Μένα. Επιπλέον, σας υπενθυμίζω ότι στη γη όλη η ανθρωπότητα προήλθε από έναν 

και μοναδικό Πατέρα και μια και μοναδική Μητέρα. 

24 Γιατί λοιπόν δεν αγαπάτε και δεν αναγνωρίζετε ο ένας τον άλλον ως αδελφούς και αδελφές, 

παρόλο που οι πνευματικοί δεσμοί σας είναι αιώνιοι και οι ανθρώπινοι δεσμοί σας τόσο βαθιοί; Αληθινά 

σας λέω, αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης πνευματικής γνώσης μεταξύ των ανθρώπων ─ παρά τις 

θρησκείες τους. 
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25 Την ημέρα που οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν την ουσία τους μέσω της ενδοσκόπησης ─ 

εμπνευσμένοι από το φως που εκπέμπεται από το Πνεύμα για να φωτίσει τον εγκέφαλο και την καρδιά 

του ανθρώπου ─ η ειρήνη θα αρχίσει να βλασταίνει μεταξύ των ανθρώπων. Σας λέω επίσης ότι ─ μόλις ο 

άνθρωπος αφυπνιστεί στο πνευματικό φως ─ δεν θα υπάρχει τίποτα και κανείς να τον σταματήσει στο 

μονοπάτι του ακούραστου αναζητητή της αλήθειας. Ποτέ ξανά δεν θα χάσει την ελευθερία του πνεύματός 

του, την οποία απέκτησε μετά από πολλούς πόνους και πολλά δάκρυα. 

26 Δεν θα είναι απαραίτητο για Μένα να γίνω γνωστός σε όλο τον κόσμο μέσω φορέων φωνής, ώστε 

τα έθνη να αφυπνιστούν και οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από το σκοτάδι. Εκείνοι που νομίζουν ότι 

πρέπει να ενισχύσω τον Λόγο Μου μέχρι να τον ακούσει όλος ο κόσμος, βρίσκονται σε πλάνη. Γιατί αυτό 

θα σήμαινε ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι το μόνο μέσο που έχω στη διάθεσή Μου για να αφήσω τα 

μηνύματά Μου να φτάσουν στην ψυχή των ανθρώπων. Αλλά τώρα σας αποδεικνύω την αλήθεια εκείνης 

της αρχαίας προφητείας, στην οποία σας αποκαλύφθηκε ότι θα έρθει καιρός που το Θείο Πνεύμα θα 

εκχυθεί σε όλη τη σάρκα και το πνεύμα. 

27 Αληθινά σας λέω, αυτή η εποχή που ανακοινώθηκε από τον Προφήτη είναι αυτή ακριβώς στην 

οποία ζείτε ─ αυτή η εποχή που αρχίζει τώρα, την οποία γνωρίζετε ως Τρίτη Εποχή. 

28 Το προσόν αυτού του λαού θα είναι να μεταφέρει αυτό το θείο μήνυμα από καρδιά σε καρδιά και 

από επαρχία σε επαρχία, έτσι ώστε όσοι έχουν ξυπνήσει στο φως αυτής της νέας αυγής να μπορούν να 

λάβουν στις καρδιές τους τον σπόρο του Λόγου μου μόλις το έδαφος γίνει γόνιμο από τη δροσιά της 

χάρης μου. 

29 Σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, επέτρεψα στον εαυτό Μου να ακουστεί μόνο από έναν λαό, και ήταν 

μόνο τρία χρόνια που ξόδεψα για να δώσω το Λόγο Μου στον κόσμο. 

30 Σας έφερα τον σπόρο και έδωσα οδηγίες στους μαθητές Μου πώς να τον σπείρουν. Αφού έμαθαν 

από Μένα, τους εμπιστεύτηκα τα απέραντα χωράφια για να τα καλλιεργήσουν. 

Το προσόν αυτών των σπορέων είναι ότι δεν πίεσαν τον Διδάσκαλό τους να μείνει μαζί τους 

περισσότερο απ' όσο ήταν γραμμένο, ούτε έφεραν αντίρρηση λέγοντας ότι υπήρχαν ακόμη πολλοί λαοί 

και έθνη που έπρεπε να γνωρίσουν αυτόν τον σπόρο. Γνώριζαν ότι είχαν κληρονομήσει την αλήθεια από 

τον Δάσκαλό τους και ότι αυτό τους αρκούσε για να νικήσουν το σκοτάδι, να προσηλυτίσουν τον κόσμο 

και να κάνουν αυτόν τον θείο σπόρο να διαρκέσει σε όλες τις ανθρώπινες γενιές. 

31 Απομακρύνετε από το μυαλό σας κάθε εσφαλμένη αντίληψη που μερικές φορές σχηματίζετε, και 

περιοριστείτε μόνο σε όσα σας έχω αποκαλύψει από τις πρώτες ημέρες της εκδήλωσής Μου, γνωρίζοντας 

ότι κάθε ένα από τα λόγια Μου είναι νόμος και ότι κάθε νόμος πρέπει να τηρείται. 

32 Αγαπημένοι μου άνθρωποι: Οι καρδιές σας γεμίζουν με ικανοποίηση στη σκέψη ότι είστε μαθητές 

Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Ωστόσο, σας λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψετε στη ματαιοδοξία να 

σας τυφλώσει. Γιατί αν υποκύψετε σε αυτή την αδυναμία, δεν θα ακούτε πλέον ούτε τη συνείδησή σας 

όταν αυτή σας κατηγορεί για τις παραβάσεις σας. Όποιος δεν αρχίζει να καθαρίζει και να εξευγενίζει την 

ανθρώπινη ζωή του, δεν μπορεί να περιμένει να αναπτυχθεί ψυχικά προς τα πάνω, γιατί τα βήματά του θα 

είναι παραπλανητικά και τα έργα του δεν θα έχουν σπόρο αλήθειας. 

33 Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι στα μαθήματά Μου μερικές φορές κατεβαίνω από την πνευματική 

διδασκαλία σε συμβουλές, ώστε να μπορείτε να συμπεριφέρεστε σωστά στην ανθρώπινη ζωή σας. Στη 

συνέχεια, μιλώ στην καρδιά του ανθρώπου, προτρέποντάς την σε ανανέωση, κάνοντάς την να καταλάβει 

το κακό που κάνουν τα ελαττώματα στο σώμα και το κακό που προκαλούν στην ψυχή. Σας είπα ότι ο 

άνθρωπος που αφήνει τον εαυτό του να κυριαρχείται από την κακία έχει ξεχάσει ότι το πνεύμα δεν πρέπει 

να νικιέται ─ ότι έχει ξεχάσει ότι η αληθινή δύναμη συνίσταται στην υπέρβαση του κακού μέσω της 

αρετής. 

34 Αυτός ο άνθρωπος, νικημένος από τη σάρκα, έχει υποβαθμίσει τον εαυτό του, έχει παραβιάσει τον 

αυτοσεβασμό του, έχει βυθιστεί από την υψηλή θέση του ανθρώπου σε ένα φτωχό ον που είναι πολύ δειλό 

για να πολεμήσει. 

35 Αντί να φέρνει φως, ψωμί και κρασί στο σπίτι του, ο άνθρωπος αυτός φέρνει σκιά, πόνο και 

θάνατο, κάνει βαρύ το δικό του σταυρό και το σταυρό της γυναίκας και των παιδιών του και εμποδίζει την 

πνευματική ανάπτυξη όλων των γύρω του. 
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36 Μίλησα στην καρδιά της γυναίκας, μητέρας και συζύγου, που δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει την 

καθαρότητα στην καρδιά της, ούτε να δώσει τη ζεστασιά της τρυφερότητας και της κατανόησης στον 

σύντροφο και τα παιδιά της. 

37 Πώς θα μπορούσαν οι άνδρες και οι γυναίκες να ανυψώσουν την ψυχική τους ζωή, αν δεν έχουν 

πρώτα διορθώσει τα σοβαρά λάθη που υπάρχουν στην ανθρώπινη ζωή τους; 

38 Το έργο μου απαιτεί από τους μαθητές του να γνωρίζουν πώς να το μαρτυρούν με την ειλικρίνεια 

και την αλήθεια των πράξεων στη ζωή τους. 

39 Σε μερικούς και σε άλλους ρωτώ: Έχετε παιδιά; Τότε λυπηθείτε τους. Αν μπορούσατε να δείτε τις 

ψυχές τους έστω και για μια στιγμή, θα νιώθατε ανάξιοι να αποκαλείστε γονείς τους. Μην τους δίνετε 

κακά παραδείγματα, προσέξτε να μην φωνάζετε παρουσία παιδιών. 

40 Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή, όσο ποτέ άλλοτε, υπάρχουν προβλήματα μέσα στους γάμους ─ 

προβλήματα για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν μόνο μία λύση: χωρισμό, διαζύγιο. 

41 Αν ο άνθρωπος είχε την απαραίτητη γνώση της πνευματικής γνώσης, δεν θα διέπραττε τόσο 

σοβαρά λάθη, γιατί θα έβρισκε στην προσευχή και την πνευματοποίηση την έμπνευση για να λύσει τις πιο 

δύσκολες εμπλοκές και να περάσει τις πιο δύσκολες δοκιμασίες. 

42 Το φως μου φτάνει σε όλες τις καρδιές, ακόμη και στις θλιμμένες και καταθλιπτικές, για να τους 

δώσει νέο κουράγιο να ζήσουν. 

43 Η δύναμή μου χορηγείται στους αδύναμους, ώστε να μπορέσουν σύντομα να ξεσηκωθούν ─ με τη 

σιδερένια θέληση να μετατρέψουν τη σκοτεινή και κενή ύπαρξή τους σε μια λαμπερή ζωή μέσω της 

γνώσης, της αρετής και της πνευματοποίησης. 

44 Μαθητές, θέλω όλοι σας να κηρύττετε με το παράδειγμά σας, να μην υποκρίνεστε, να μην 

διατυμπανίζετε την αλήθεια και να κάνετε το αντίθετο, ώστε ο καρπός που θερίζετε, αντί να είναι πικρός, 

να είναι νόστιμος. 

45 Επομένως, άνθρωποι, μην ξεχνάτε ότι πρέπει πρώτα να αποδώσετε δικαιοσύνη στη ζωή σας στη 

γη, ώστε μετά να μπορέσετε να βρείτε την ολοκλήρωση στο έργο μου. 

46 Πριν συνεχίσετε να θρηνείτε για τα βάσανά σας στον κόσμο, σταματήστε να σκεφτείτε για λίγα 

λεπτά, ώστε να ανακαλύψετε την αιτία των προβλημάτων σας. 

47 Συμφωνώ ότι πρέπει να ψάξετε μέχρι να βρείτε την αιτία του πόνου σας, ώστε να μπορέσετε να 

εφαρμόσετε μια θεραπεία. Γιατί είναι στο χέρι σας να αποτρέψετε τον πόνο από το να εισέλθει στο σπίτι 

σας. Σας διαβεβαιώνω ότι όχι μόνο θα βρείτε την αιτία όλων όσων σας κάνουν να υποφέρετε, αλλά 

ταυτόχρονα θα σας αποκαλυφθεί και η διαδικασία για να θεραπεύσετε τον πόνο σας. Το έλεός Μου θα 

πέσει πάνω σε όσους έχουν μάθει να προσεύχονται και να διαλογίζονται, και αυτό το έλεος θα είναι σαν 

βάλσαμο στην ψυχή και στο σώμα σας. 

48 Θα σας αποδείξω ότι ο υποσχόμενος Παρηγορητής έχει έρθει για να στεγνώσει τα δάκρυά σας και 

να μετατρέψει τον πόνο σας σε ειρήνη. 

49 Ελάτε σε Μένα, όλοι εσείς που κουβαλάτε μια κρυμμένη θλίψη στην καρδιά σας. Κουβαλάτε 

κρυφά μέσα σας έναν πόνο που σας προκάλεσε μια προδοσία, και η πικρία σας είναι πολύ μεγάλη γιατί 

ήταν ένα πολύ αγαπημένο ον που σας πλήγωσε βαθιά. 

50 Μείνετε ακίνητοι μέσα σας, ώστε η προσευχή να σας φωτίσει και να μάθετε αν δεν ήσασταν εσείς 

κάποια στιγμή ο λόγος που προδοθήκατε. Τότε η προσευχή θα σας ενδυναμώσει στη σκέψη ότι πρέπει να 

συγχωρήσετε αυτούς που σας προδίδουν στην αγάπη σας, στην πίστη σας, στην εμπιστοσύνη σας. 

51 Αλήθεια σας λέω, τη στιγμή που θα συγχωρήσετε αυτόν που σας προσέβαλε, θα νιώσετε πλήρως 

την ειρήνη Μου, γιατί εκείνη τη στιγμή το πνεύμα σας θα έχει ενωθεί με το δικό Μου και θα απλώσω το 

μανδύα Μου για να σας συγχωρήσω και να σας τυλίξω και τους δύο στην αγάπη Μου. 

52 Σας ατσαλώνω για την ώρα του αγώνα. Επομένως, μη νομίζετε ποτέ ότι τα σημερινά σας βάσανα 

είναι άγονα. Τι θέλετε, άνθρωποι; Χρειάζεται ακόμα να είναι πόνος που θα σας διδάξει τα μαθήματά του. 

53 Αυτή η περίοδος της δοκιμασίας και των μαθημάτων για την ψυχή σας θα περάσει, αλλά θα 

αφήσει τους σπόρους της πίστης, της εμπειρίας, της σοφίας και της δύναμης σε κάθε έναν από τους 

μαθητές μου. Μετά από αυτό θα έρθουν οι καιροί του αγώνα, όταν θα διώκεστε, θα συκοφαντείτε και θα 

χλευάζεστε ─ ακόμη και από εκείνους που αποκαλούνται φίλοι σας. Αλλά θα εκπλαγείτε όταν 

διαπιστώσετε ότι δεν θα λιποψυχήσετε μπροστά στην προδοσία, ότι κανείς δεν θα μπορέσει να σας 
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απογοητεύσει τότε, επειδή θα έχετε μάθει να συγχωρείτε και να δείχνετε κατανόηση και συγχώρεση προς 

τους συνανθρώπους σας. 

54 Θα ευλογώ τους μαθητές μου κάθε φορά που συγχωρούν, και θα χαρίζω με ευλογίες εκείνους που 

έχουν συγχωρεθεί από εσάς. 

55 Δεν είστε μόνοι σας στον κόσμο, τα όντα περιφέρονται γύρω σας σε άπειρους αριθμούς για να σας 

βοηθήσουν και να σας εμπνεύσουν σε κάθε βήμα της ζωής σας. 

56 Για να μπορείτε να λαμβάνετε αυτή την πνευματική επιρροή και το φως, είναι απαραίτητο να 

προσεύχεστε, ώστε να δικαιούστε πάντα τη βοήθεια των υψηλών όντων. 

57 Να είστε ευαίσθητοι στις πνευματικές επιρροές και δεν θα υπάρχει πλέον λόγος να σκοντάψετε 

στο μονοπάτι. 

58 Είναι ένα στενό μονοπάτι που παρουσιάζεται στα μάτια σας, και είναι απαραίτητο να 

παρακολουθείτε και να προσεύχεστε για να μην περάσετε τις άκρες του. Σε αυτό θα σας βρίσκω πάντα, 

γιατί όσοι έρχονται σε Μένα σε αυτό το μονοπάτι είναι πραγματικά απαλλαγμένοι από την κακία και το 

ψέμα. 

59 Θέλετε να απολαύσετε την αόρατη επίσκεψη καθώς και την επιρροή των πνευματικών όντων του 

φωτός; Θέλετε επίσης να απελευθερωθείτε από εκείνους που βρίσκονται στο σπίτι τους στη σκιά του 

υλισμού και του λάθους τους; Τότε σας λέω ότι το μυστικό είναι να ζείτε μια ήσυχη, απλή ζωή, να ζείτε 

με αγάπη, να καλλιεργείτε τους σπόρους της αρετής στο σπίτι σας. 

60 Η ευλογία μου πέφτει σε όλους. Ενώ όμως κάποιοι ξέρουν να την αποδέχονται και να 

χρησιμοποιούν τα οφέλη της, άλλοι την απορρίπτουν και έτσι στερούνται όλης της χάρης που περιέχει. 

61 Αυτές οι πνευματικές στρατιές για τις οποίες μίλησα, αντιπροσωπεύουν επίσης ένα μέρος των 

ευλογιών Μου που σας στέλνω. Οι αγγελιοφόροι και οι υπηρέτες Μου, τη στιγμή που λαμβάνουν τη θεία 

έμπνευση, σπεύδουν να βοηθήσουν τους αδελφούς και τις αδελφές τους που κατοικούν στη γη, αυτόν τον 

πλανήτη που έχει μετατραπεί από τους ανθρώπους σε κοιλάδα δακρύων. 

62 Μόνο η διδασκαλία μου θα μπορέσει να σας φέρει σε επαφή με τον πνευματικό κόσμο και να σας 

φέρει πιο κοντά, όπως αρμόζει σε όλα τα παιδιά του Κυρίου, τα οποία ─ εφόσον κατέχουν το πνεύμα ─ 

δεν μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους, ούτε πρέπει να επιτρέπουν στην ύλη να αποτελεί εμπόδιο 

μεταξύ εκείνων που κατοικούν στη γη και εκείνων που βρίσκονται στον πνευματικό κόσμο. 

63 Επιτρέψτε στο Λόγο μου να συνεχίσει να εργάζεται στις καρδιές σας μέχρι να σας κάνει 

πραγματικά ευαίσθητους στον πόνο των άλλων ανθρώπων. 

64 Ποτέ δεν θα μπορέσετε να εκπληρώσετε πλήρως την πνευματική σας αποστολή όσο οι χορδές της 

καρδιάς σας δεν έχουν γίνει ευαίσθητες. 

65 Μην καθυστερείτε στην προετοιμασία σας, να θυμάστε ότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, 

υπάρχουν κραυγές πόνου που εκπέμπει αυτή η ανθρωπότητα, η αδελφή σας. 

66 Όταν ήρθατε για πρώτη φορά στην εκδήλωση του Λόγου Μου, Μου παρουσιάσατε το βάρος των 

δεινών σας, τους θρήνους σας, και χύσατε πολλά δάκρυα επειδή πιστεύατε ότι κανείς στη γη δεν υπέφερε 

τόσο πολύ όσο εσείς. Ο λόγος ήταν ότι η καρδιά σας ζούσε μόνο για τον εαυτό σας και τα μάτια σας ήταν 

κλειστά σε κάθε δυσκολία ή πόνο των άλλων. Ήταν απαραίτητο να ακούσετε το Λόγο μου, που είναι η 

αιώνια πηγή της αλήθειας και του φωτός, ώστε να πέσει ο σκοτεινός επίδεσμος που κάλυπτε τα μάτια σας 

και να μπορέσετε να δείτε την πραγματικότητα. 

Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα βάσανά σας, αν και μεγάλα, σας φάνηκαν μικρά, όταν αρχίσατε να 

κοιτάτε άλλους λαούς της γης από τους οποίους πέρασε πόλεμος, που προκλήθηκε από εχθρότητες, την 

επιθυμία για εξουσία και τη δίψα για εκδίκηση των ανθρώπων. Τότε σκύψατε τα κεφάλια σας από ντροπή 

και Μου είπατε: "Κύριε, συγχώρεσέ με. Σήμερα συνειδητοποιώ ότι όταν ο πόνος στην καρδιά μου έγινε 

έντονος, άρχισα να βλασφημώ, αν και θα έπρεπε να Σας ευχαριστήσω, επειδή τα βάσανά μου ήταν 

ασύγκριτα λιγότερα από εκείνα των άλλων ανθρώπων. Αλλά η άγνοιά μου με έκανε να είμαι άδικος 

απέναντί Σου. Σήμερα, συνειδητοποιώντας το σφάλμα μου, ζητώ τη συγχώρεσή Σου για όλα μου τα 

αδικήματα και σε ικετεύω να παραχωρήσεις όλα όσα ζήτησα για τον εαυτό μου σε εκείνους που 

κουβαλούν ένα απροσμέτρητα βαρύτερο φορτίο από αυτό που κουβαλούσα εγώ". 

67 Πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος που προσεύχεστε σήμερα, όταν τον συγκρίνετε με τον τρόπο 

που προσευχόσασταν πριν ακούσετε αυτόν τον λόγο! Γιατί; Επειδή ο τρόπος που αισθάνεστε και 

ερμηνεύετε τις θεϊκές διδασκαλίες έχει αλλάξει. 
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68 Τώρα σας λέω, μαθητές, ότι δεν πρέπει να σταματήσετε ούτε να πείσετε τον εαυτό σας ότι για να 

ασκήσετε αληθινό έλεος είναι ήδη αρκετό να αισθάνεστε συμπόνια, όπως κάνατε μέχρι τώρα. Όχι, 

άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να καθαριστούν, να ευαισθητοποιηθούν. Υπάρχει ακόμα 

πολύς εγωισμός που πρέπει να καταπολεμηθεί σαν να ήταν ζιζάνιο. Υπάρχει ακόμα πολλή ψυχρότητα που 

πρέπει να μετατραπεί σε ψυχική ζεστασιά, έτσι ώστε να αναδυθεί τελικά στην ψυχή σας το αίσθημα της 

αγάπης, που είναι η πηγή από την οποία πηγάζουν η συμπόνια, το έλεος και όλα τα ευγενή και υψηλά 

συναισθήματα. 

69 Τότε θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε εργασίες και καθήκοντα που δεν θα αισθανόσασταν 

έτοιμοι σήμερα, επειδή σας λείπει ακόμα η δύναμη που προέρχεται από την αληθινή αγάπη. 

70 Έτσι, λοιπόν, άνθρωποι: Νομίζετε ότι πρέπει να περιμένετε άπραγοι την ώρα που η ψυχή σας θα 

φωτιστεί από αυτή την έμπνευση και η καρδιά σας θα γεμίσει με αυτό το ιδανικό; Νομίζετε ότι 

ακούγοντας απλώς τον λόγο μου μπορείτε να κάνετε τις χορδές της καρδιάς σας αρκετά ευαίσθητες; Όχι, 

άνθρωποι. Την ίδια στιγμή που ακούτε τα μαθήματά μου, πρέπει να στρέφεστε προς εκείνους που 

υποφέρουν, για να έρθετε σε επαφή με τον πόνο, να γευτείτε το ποτήρι του πόνου των συνανθρώπων σας 

και να γίνετε άμεσα μάρτυρες με τις αισθήσεις σας της δυστυχίας, της ορφάνιας, των αποκρουστικών 

βλαβών, των ασθενειών που σας γεμίζουν τρόμο, του σκότους που σκεπάζει τα μπερδεμένα μυαλά, της 

πείνας, της δίψας και της ανανέωσης των ψυχών. 

71 Μόνο έτσι θα μπορέσετε να γίνετε κύριοι εκείνων που υποφέρουν πολύ στη ζωή. Διότι αν 

προετοιμάζεστε μόνο μελετώντας τα λόγια μου και προσευχόμενοι, όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε την 

πραγματικότητα και έχετε την πρόθεση να παρηγορήσετε, να μεταστρέψετε και να θεραπεύσετε, θα 

διαπιστώσετε δυστυχώς ότι θα φαίνεστε φτωχοί σε σύγκριση με εκείνους που έχουν υποφέρει αυτά που 

δεν μπορείτε να φανταστείτε, και ότι θα μπορούσαν μάλλον να είναι κύριοι σας εξαιτίας αυτών που έχουν 

υποφέρει, αυτών που έχουν βιώσει και βιώσει. Τότε τα χείλη σας θα έπρεπε να σωπάσουν και ίσως 

σκεφτείτε ότι η διδασκαλία μου δεν είναι αρκετά παρηγορητική και ισχυρή για να ανακουφίσει τους 

ανθρώπους από τα βάσανά τους και να τους ξυπνήσει την πίστη και την ελπίδα στη δικαιοσύνη μου, στη 

συγχώρεσή μου και στην αγάπη μου. 

72 Πού μπορείτε να εξασκηθείτε στο μάθημα που λαμβάνετε για να προετοιμάζεστε όλο και 

περισσότερο; Οι ευκαιρίες είναι τόσο άφθονες που αν ξέρετε να παρατηρείτε, θα διαπιστώσετε ότι δεν 

περνάει ούτε μια μέρα της ζωής σας χωρίς τουλάχιστον μια ευκαιρία να ασκήσετε το έλεος με μια από τις 

πολλές μορφές με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί. 

73 Μέσω του χαρίσματος της διαίσθησης που έχω δώσει σε όλους τους ανθρώπους, μπορείτε να 

ανακαλύψετε πολλά πράγματα που κρύβονται στο μυστήριο των καρδιών ─ πολλές τραγωδίες που 

επηρεάζουν όχι μόνο τη γήινη ζωή των συνανθρώπων σας, αλλά και τις ψυχές τους. 

74 Πώς μπορείτε να διεισδύσετε στην οικειότητα αυτών των καρδιών χωρίς να τις πληγώσετε και 

χωρίς να βεβηλώσετε τα μυστικά τους; Πώς να ανακαλύψετε αυτά τα κρυφά βάσανα που επισκιάζουν τις 

ζωές των συνανθρώπων σας; Σας έχω ήδη πει: η διαίσθηση, η ικανότητα αυτή που αποτελεί μέρος του 

πνευματικού χαρίσματος της όρασης και η οποία πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως μέσα σας μέσω της 

προσευχής, σας δείχνει τον τρόπο να ανακουφίσετε τον πόνο κάθε συνανθρώπου σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U 313 

29 

Οδηγία 313  
1 Δίνω δύναμη στο μυαλό σας, ώστε να μπορεί να απορροφήσει όλα όσα σας προσφέρω αυτές τις 

στιγμές. 

2 Αυτή είναι η εποχή των μεγάλων αποδείξεων και των μεγάλων διδασκαλιών. Η ψυχή σας το 

γνωρίζει αυτό και γι' αυτό, μπροστά στην εκδήλωσή μου, πλησιάζει με ανυπομονησία για τις αποκαλύψεις 

και τα λόγια μου. Αντιλαμβάνεται ότι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει πραγματικά αυτές τις 

αποδείξεις μόνο με μια μεγάλη προετοιμασία. 

3 Ποτέ άλλοτε η ψυχή του ανθρώπου δεν είχε αντικρίσει ένα τόσο ευρύ πεδίο για την ανάπτυξή της, 

και τώρα σπεύδει να το διαπεράσει με την επιθυμία να βρει την αλήθεια που έχει χάσει και δεν μπορεί να 

ξαναβρεί. 

4 Αν άφηνα τους ανθρώπους μόνους τους στην αναζήτησή τους, θα παρασύρονταν. Αλλά αληθινά 

σας λέω: Αν δεν τους εγκατέλειψα όταν ήταν στο δρόμο προς την απώλεια ─ πώς μπορείτε να υποθέσετε 

ότι θα τους εγκαταλείψω όταν αναζητούν την αλήθεια; Γι' αυτό, ήρθα σε σας αυτή τη στιγμή και σας 

έφερα ένα μήνυμα γεμάτο αποκαλύψεις που σύντομα θα είναι ο φάρος και ο δρόμος για την ψυχή του 

ανθρώπου. 

5 Πρώτα ήρθα σ' αυτόν τον λαό που σταδιακά μαζεύεται γύρω από τη Θεϊκή Μου εκδήλωση, και 

αύριο, όταν θα είναι δυνατοί και ικανοί να διδάξουν, θα φτάσω στα άλλα έθνη μέσα από αυτούς. 

6 Καταλάβετε την ευθύνη που σημαίνουν αυτά τα λόγια για σας και αφήστε ολόκληρη την ύπαρξή 

σας να νιώσει το γλυκό βάρος του σταυρού του. 

7 Εσείς, άνθρωποι, είστε οι ιεραπόστολοι που σε αυτή την Τρίτη Εποχή θα ανοίξετε μονοπάτια για 

την ψυχή των συνανθρώπων σας ─ μονοπάτια της αλήθειας που οδηγούν την ψυχή στο φως και στην 

ειρήνη. Εσείς πρέπει να δημιουργήσετε πνευματικούς δεσμούς μεταξύ των λαών, ώστε οι λαοί να έρθουν 

σε αρμονία μεταξύ τους και να ενωθούν. 

8 Παρόλο που βρίσκεστε υπό την επίδραση του Λόγου μου σήμερα, κοιμάστε έναν ήπιο ύπνο, 

επειδή δεν έχετε συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτής της στιγμής, ούτε το μεγαλείο των εντολών που 

λαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν θα κοιμάστε πάντα, σύντομα θα έρθουν οι καταιγίδες να 

ταρακουνήσουν το φύλλωμα αυτών των "δέντρων", στη σκιά των οποίων έχετε ακούσει τόσο συχνά το 

θείο αηδόνι να τραγουδάει. Αλλά όταν δείτε πώς τα κλαδιά κουνιούνται και ο κορμός τρίζει ─ όταν δείτε 

πώς πέφτουν τα φύλλα, οι καρποί και οι φωλιές, τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι κοιμόσασταν επειδή δεν 

θέλατε να ακούσετε τη φωνή που σας προειδοποιούσε από το άπειρο, ακούραστα σας μιλούσε για να 

ζήσετε ξύπνιοι και να μην σας κυριεύσει ποτέ ο πόνος. 

9 Δεν θα ήταν καλύτερα αν ξυπνούσατε τώρα με τον ήχο της φωνής μου παρά αύριο με τον 

βρυχηθμό της καταιγίδας; 

10 Σύντομα δεν θα ακούτε πια τον λόγο Μου, και αν δεν τον προσέξετε όπως πρέπει να κάνει ένας 

αληθινός μαθητής της διδασκαλίας Μου, αύριο θα πρέπει να χύσετε δάκρυα. Αλλά τότε δεν θα είστε σε 

θέση να πείτε ότι δεν σας μίλησα για κινδύνους ή διώξεις. Γιατί τότε θα θυμάστε με τη μεγαλύτερη 

σαφήνεια πώς, κατά τη διάρκεια της διακήρυξής Μου, χρησιμοποίησα τη διάνοια όλων των φορέων της 

φωνής Μου για να σας λέω συνεχώς: Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί η μάχη θα είναι μεγάλη, και τότε 

πρέπει να είστε δυνατοί. 

11 Θα αφήσω ένα προετοιμασμένο μονοπάτι, ένα μονοπάτι γεμάτο φως για την ψυχή. Θα 

εκπληρώσω το καθήκον μου ως Δάσκαλος απέναντί σας. Αλλά αργότερα, καθένας από εκείνους που 

κάθισαν πνευματικά στο τραπέζι μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για να φάνε το ψωμί του 

Λόγου μου, θα πρέπει να μου δώσει λογαριασμό για κάθε ένα από τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν για 

το πνευματικό του έργο της ημέρας. 

12 Ποια θα ήταν η απάντηση που θα θέλατε να μου δώσετε στο 

Θα μου δώσετε τη στιγμή που θα σας ζητήσω τον καρπό του αγώνα σας; Αργότερα, εκείνες τις στιγμές, 

εύχεστε η απάντησή σας να είναι καλή εκείνη την ώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι ήδη κάνετε κάτι, ώστε η 

ψυχή σας να αποκομίσει έναν πολύτιμο καρπό στην πορεία της, που θα την κάνει να περιμένει με 

σιγουριά εκείνη τη στιγμή. 
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13 Αληθινά σας λέω, η ψυχή σας θα ζήσει αμετάκλητα αυτή την αποφασιστική στιγμή. Γιατί, λοιπόν, 

να την καταπιέζετε με τη σκέψη ότι η ψυχή σας πρέπει τελικά να παρουσιάσει τη σοδειά της στον Πατέρα 

μόνο μετά από αυτή τη ζωή; 

14 Σας δίνω χρόνο να σκεφτείτε και να ζήσετε την αποστολή που η ψυχή σας προορίζεται να 

εκπληρώσει κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου στη γη. 

15 Συνειδητοποιήστε ότι Εγώ, ως Δάσκαλος, σας φέρομαι δίκαια και με αγάπη, ότι σας παρέχω όλα 

τα μέσα για να αποκτήσετε την ειρήνη που πρέπει να αποκτήσετε. 

16 Όπως ακριβώς υπάρχουν εκείνοι που δεν θέλουν ποτέ να φύγουν από αυτή τη γη, υπάρχουν και 

εκείνοι που ονειρεύονται να την εγκαταλείψουν για πάντα. Τόσο στον έναν όσο και στον άλλον λέω ότι 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους αν η επιθυμία τους θα πραγματοποιηθεί. 

17 Αν αυτός που λαχταρά να επιστρέψει στην πνευματική κοιλάδα αφήσει το έργο του στη γη να 

ολοκληρωθεί, θα πετάξει προς αυτά τα σπίτια και δεν θα υπάρχει πλέον λόγος να συνεχίσει να επιστρέφει 

σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός, από την άλλη πλευρά, που αισθάνεται μεγάλη κλίση προς την ύλη, θα ─ αν 

ξέρει πώς να χρησιμοποιεί τη ζωή για το καλό της ψυχής του κάνοντας καλό στους άλλους ─ θα του 

επιτραπεί να επιστρέφει τόσο συχνά με χαρά στην ψυχή του όσο είναι απαραίτητο. 

Αλλά αν αυτός που επιθυμεί να εγκαταλείψει την ανθρώπινη ζωή και που λαχταρά την Πνευματική 

Ζωή δεν έχει εκπληρώσει το καθήκον του, και αν αυτός που επιθυμεί να μείνει για πάντα στη γη δεν ξέρει 

πώς να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του προσφέρει η ζωή, κανείς από τους δύο δεν θα δει τις επιθυμίες 

του να εκπληρώνονται: Ο πρώτος θα πρέπει να επιστρέψει στον κόσμο και να εγκαταλείψει την 

Πνευματική Κοιλάδα για να επιστρέψει ξανά στη γη ─ αδιάκοπα ─ μέχρι να εκπληρώσει το έργο του και 

να θερίσει τους καρπούς που απέρριψε πολλές φορές. Ο δεύτερος θα πρέπει να καθυστερήσει στον 

Πνευματικό Κόσμο μέχρι να πάρει, σύμφωνα με το πνεύμα του, μια σταθερή απόφαση μέσα του να 

εκπληρώσει στη γη το έργο που πάντα άφηνε πίσω του χωρίς να το συνειδητοποιεί. 

18 Μη νομίζετε ότι σας κατηγορώ όταν Μου δείχνετε αγάπη για τη ζωή σας στη γη. Αν η επιθυμία 

σας είναι ευγενής και επιθυμείτε τη γήινη ζωή για να τιμήσετε το όνομά Μου, δεν θα έχω τίποτα να σας 

κατηγορήσω. Αν όμως η ρίζα σας στον κόσμο υπακούει σε ανούσιους στόχους ή σε ευτελή πάθη, θα είμαι 

ο πρώτος που θα σας πω ότι δεν είστε άξιοι να κατοικείτε σε αυτόν τον κόσμο που έχω πλημμυρίσει με 

ευλογίες για την πρόοδο της ψυχής σας. 

19 Αγαπήστε Με, ζήστε σύμφωνα με το νόμο Μου, να είστε σε αρμονία με τα πάντα και τους πάντες, 

τότε ο τόπος όπου ζείτε θα είναι αδιάφορος. Γιατί αυτό που μόνο μετράει θα είναι η πνευματική σας 

ανοδική ανάπτυξη. 

20 Δεν ξέρετε πόσο αξιέπαινο είναι για την ψυχή να εξελίσσεται προς τα πάνω μέσα στις ανθρώπινες 

περιστάσεις της, ξεπερνώντας όλους τους πειρασμούς του κόσμου. Προκειμένου να αποκτήσετε αυτές τις 

αρετές, επέτρεψα στην ψυχή σας να γίνει άνθρωπος και την έκανα να κατοικήσει σε υλικούς κόσμους, 

σοφά προετοιμασμένους από Μένα. 

21 Κάθε κόσμος, κάθε επίπεδο ύπαρξης δημιουργήθηκε για να μπορέσει η ψυχή να αναπτυχθεί σε 

αυτόν και να κάνει ένα βήμα προς τον Δημιουργό της και έτσι, προχωρώντας όλο και περισσότερο στο 

μονοπάτι της τελειότητας, να έχει την ευκαιρία να φτάσει στον στόχο του ταξιδιού της, πεντακάθαρη, 

καθαρή και καλοσχηματισμένη, στην κορυφή της τελειότητας της ψυχής, που είναι ακριβώς η κατοικία 

στην Ιερή Σκέπη. 

Η Βασιλεία του Θεού είναι. 

22 Σε ποιον φαίνεται τελικά αδύνατο να κατοικήσει "στους κόλπους του Θεού"; Αχ, άθλιοι άνθρωποι 

της διανόησης, που δεν ξέρετε πραγματικά πώς να σκέφτεστε! Έχεις ήδη ξεχάσει ότι δημιουργήθηκες από 

τη μήτρα μου, δηλαδή ότι προϋπήρξες σε αυτήν; Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο στο γεγονός ότι όλα όσα 

προέρχονται από την πηγή της ζωής επιστρέφουν σ' αυτήν στον δικό τους χρόνο. Κάθε ψυχή, όταν βγήκε 

από Μένα στη ζωή, ήταν παρθενικά καθαρή- όμως στη συνέχεια πολλοί λερώθηκαν στο δρόμο τους. Παρ' 

όλα αυτά, επειδή τα πάντα είχαν προβλεφθεί από Μένα με σοφό, στοργικό και δίκαιο τρόπο, άρχισα 

αμέσως να παρέχω όλα τα απαραίτητα μέσα για τη σωτηρία και την ανανέωσή τους κατά μήκος του 

μονοπατιού από το οποίο έπρεπε να περάσουν τα παιδιά Μου. 

23 Παρόλο που αυτή η παρθενία της ψυχής έχει παραβιαστεί από πολλά όντα, θα έρθει η μέρα που θα 

εξαγνιστούν από όλες τις παραβάσεις τους και έτσι θα ανακτήσουν την αρχική τους αγνότητα. Η κάθαρση 
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θα είναι πολύ αξιέπαινη στα μάτια μου, γιατί η ψυχή θα την έχει επιτύχει μέσα από μεγάλες και συνεχείς 

δοκιμασίες της πίστης, της αγάπης, της πίστης και της υπομονής της. 

24 Όλοι σας θα επιστρέψετε από το μονοπάτι της εργασίας, του αγώνα και του πόνου στο βασίλειο 

του φωτός, όπου δεν θα χρειάζεται πλέον να ενσαρκώνεστε σε ανθρώπινο σώμα, ούτε να ζείτε σε έναν 

κόσμο ύλης, γιατί τότε η πνευματική σας ικανότητα δράσης θα σας επιτρέπει ήδη να στέλνετε και να 

κάνετε αισθητή την επιρροή σας και το φως σας από το ένα επίπεδο ύπαρξης στο άλλο. 

25 Γιατί παρεμποδίζετε την ψυχή σας εμποδίζοντας την πρόοδό της και καθυστερώντας έτσι την 

είσοδό της στο βασίλειο του φωτός, όπου υπάρχουν όλα τα ένδοξα πράγματα που μπορεί να επιθυμεί μια 

ψυχή; 

26 Να εργάζεστε αδιάκοπα, έστω και λίγο κάθε μέρα, πάντα με τη σκέψη να φτάσετε στο σπίτι που 

πραγματικά αντιστοιχεί στην ψυχή ─ αυτό το σπίτι που μερικές φορές αποκαλώ "η γη της επαγγελίας", 

όπου κανείς δεν χύνει δάκρυα, δεν υποφέρει, ούτε πεθαίνει. 

27 Σε αυτή την κατάσταση ανύψωσης και φωτός οδηγεί την πνευματική ψυχή αυτή η διδασκαλία ─ η 

διδασκαλία που είναι μονοπάτι, φάρος, τροφή και μπαστούνι. 

28 Ευλογημένος όποιος, ακούγοντας αυτόν τον λόγο, πετάει με φτερά σκέψης. Γιατί όταν επιστρέψει 

από την έκσταση στον καθημερινό αγώνα της ζωής, θα κουβαλάει μέσα του ένα φλεγόμενο φως που θα 

τον κάνει να προχωράει βήμα προς βήμα και θα τον φέρνει πιο κοντά στην αιώνια πατρίδα από την οποία 

όλοι έχετε έρθει και στην οποία όλοι πρέπει να επιστρέψετε. 

29 Μιλάω αυτές τις στιγμές σε όλους τους μαθητές που προτιμούν να δώσουν τη ζωή τους παρά να 

παρακούσουν τις εντολές μου. Αφήστε τον λόγο μου να φτάσει στις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς 

σας, γιατί στους καιρούς που έρχονται θα στηρίζεστε συχνά σε αυτόν τον λόγο. 

30 Αν διατηρήσετε πραγματικά το νόημα του Λόγου μου, δεν θα είστε ανάμεσα σε εκείνους που θα 

θρηνήσουν για την παύση της πνευματικής μου εκδήλωσης, γιατί ξέρετε πώς να διατηρείτε τις 

αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες μου. Δεν θα υπάρχει ούτε κατήφεια, ούτε θλίψη, ούτε επανάσταση, ούτε 

περισπασμός ανάμεσά σας, επειδή θα δείτε τα πάντα να εκπληρώνονται σύμφωνα με τις υποσχέσεις μου, 

και ούτε για μια στιγμή δεν θα έχετε την επιθυμία να επαναστατήσετε ή να αντιταχθείτε στην εκπλήρωση 

του θελήματός μου. 

31 Ήδη σήμερα έχετε την πλήρη γνώση ότι όποιος κάνει αυτό το βήμα προς την πνευματοποίηση με 

σταθερότητα, σύντομα θα βιώσει την ανταμοιβή, θα νιώσει την παρουσία Μου γύρω του και μέσα του, θα 

απολαύσει την έμπνευσή Μου και η πρόοδος όλων των πνευματικών χαρισμάτων του θα είναι εμφανής. 

Δεν θα υπάρχει μόνο η πεποίθηση ότι είμαι γύρω σας, αλλά και η πραγματικότητα της παρουσίας μου στο 

πνεύμα σας. 

32 Όσοι πιστεύουν ότι μετά το 1950 θα σταματήσουν ή θα χάσουν την πνευματικότητα, κάνουν 

λάθος. Διότι ακριβώς μετά την απουσία του λόγου μου κάποιοι από εσάς θα κάνουν πραγματικά βήματα 

προόδου και κατανόησης της διδασκαλίας μου. 

33 Αν πιστεύετε ότι κατά τη διάρκεια της διακήρυξής μου φτάσατε σε μεγάλα ύψη πνευματοποίησης 

και ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο Λόγος μου άνθισε στα μυαλά και στα χείλη των φορέων της φωνής, 

κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί σας λέω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν έχετε κάνει ακόμη ένα σταθερό βήμα 

προς την πνευματοποίηση, που είναι ο στόχος που έχει υποδειχθεί σε όλα τα παιδιά μου μέσω του 

αγαπημένου μου Λόγου. 

34 Είναι απαραίτητο να εξαφανιστεί ο φορέας της φωνής, να μην ακούτε πλέον τις σκέψεις μου 

ανθρωποποιημένες στα χείλη αυτών των πλασμάτων, να εγκαταλείψετε κάθε τελετουργία και κάθε 

συμβολισμό, ώστε να βρείτε την ουσία του πνευματισμού. 

35 Το λέω αυτό σε κάποιους και σε άλλους ─ σε εκείνους που λαχταρούν την πρόοδο των ψυχών 

τους και την άνθιση της διδασκαλίας μου σε αυτή την εποχή, αλλά και στους φύλακες των παραδόσεων, 

των συνηθειών και των εθίμων που νομίζουν ότι ασκώντας τις ουσιαστικές λατρείες τους εκπληρώνουν 

τον νόμο. 

36 Ναι, άνθρωποι, ξέρετε καλά ότι μέσα σε ένα αγνό, απλό και ουσιαστικά πνευματικό Δόγμα, όπως 

αυτό που έχω αποκαλύψει, έχετε δημιουργήσει για άλλη μια φορά μια εξωτερική λατρεία, την οποία 

πιστεύετε με την πάροδο του χρόνου ότι είναι έργο Μου. Αλλά έχει έρθει η ώρα που θα σας μιλήσω με 

απόλυτη σαφήνεια. Προς το παρόν είστε αρκετά δυνατοί για να γνωρίζετε αυτή την αλήθεια. 
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37 Μαζί με το σιτάρι του Λόγου μου μεγάλωσε η τσουκνίδα και τα ζιζάνια των λαθών σας. Αλλά εδώ 

θα εκπληρωθεί μια από τις παραβολές μου που δόθηκαν στη Δεύτερη Εποχή, εκείνη που δίδασκε να 

αφήνουμε τα ζιζάνια να μεγαλώνουν μαζί με το σιτάρι, χωρίς να προσπαθούμε να ξεριζώσουμε τα ζιζάνια 

πριν ωριμάσει το σιτάρι, γιατί θα υπήρχε ο κίνδυνος να ξεριζώσουμε τον καλό σπόρο. 

38 Έτσι θα γίνει και αυτή την εποχή, ευλογημένοι άνθρωποι. Η ώρα έχει οριστεί όταν το δρεπάνι της 

δικαιοσύνης μου θα κατέβει για να θερίσει τα χωράφια στα οποία έχει σπαρθεί ο σπόρος μου, έτσι ώστε 

επιτέλους, αφού η αλήθεια και η ουσία του Έργου μου διαχωριστεί από κάθε ανθρώπινη επιρροή, να 

μπορέσετε να απολαύσετε την ενατένιση του φωτός μου και να κάνετε τη γνώση αυτής της θείας 

αποκάλυψης δική σας. 

39 Η ώρα είναι επίσης καθορισμένη όταν το ίδιο δρεπάνι κατεβαίνει σε κάθε θρησκευτική κοινότητα 

για να θερίσει τα χωράφια της ─ με σκοπό να διαχωρίσει την αλήθεια από όλα όσα είναι ψεύτικα και 

ακάθαρτα γι' αυτές. 

40 Το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης έχει αναπτυχθεί ─ η επιστήμη της, ο τρόπος σκέψης και ζωής 

της, οι γνώσεις της, οι κατακτήσεις της και οι στόχοι της. Μόνο την πνευματική του πλευρά, την 

πνευματική του ψυχή, έχει παραμελήσει ο άνθρωπος, χωρίς να θέλει να συνειδητοποιήσει ότι η ψυχή 

υπόκειται σε συνεχή βιασμό, χωρίς να ενδιαφέρεται για όλα τα δικαιώματα που έχει η ψυχή μέσα στη 

ζωή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανθρωπότητα ζει σε πνευματική στασιμότητα εδώ και 

πολλούς αιώνες. 

41 Πόσο λίγο δίνουν οι άνθρωποι την ψυχή τους με τις θρησκευτικές λατρείες τους! Πόση δίψα, πόση 

πείνα και πόση μεγάλη επιθυμία για φως έχει η ψυχή του ανθρώπου! 

42 Υπάρχει πολύ λίγο σιτάρι που έχει αφήσει να φυτρώσει και υπάρχουν πολλά ζιζάνια. Αλλά 

έρχομαι να βοηθήσω όλους, θερίζοντας τα χωράφια με το αδυσώπητο και δημιουργικό για τη δικαιοσύνη 

δρεπάνι της αλήθειας που τελικά θα δείτε να λάμπει στον κόσμο σας. 

43 Εσείς που ακούτε τις διδασκαλίες του τελευταίου έτους της διακήρυξής μου ανάμεσά σας: 

Επιτρέψτε τους να αποτυπωθούν στο πιο λεπτό, στο πιο ευαίσθητο όργανο της κατανόησης και της 

καρδιάς σας, έτσι ώστε το φως του Πνεύματος που λάμπει στο υψηλότερο σημείο της ύπαρξής σας να 

γίνει αποτελεσματικό στον καθένα σας. 

44 Το ίχνος που θα σας αφήσω θα είναι της ειρήνης, έτσι ώστε όταν δεν θα ακούτε πια αυτόν τον 

Λόγο και δεν θα πρέπει να τον μαρτυρήσετε, να μπορείτε να πείτε: "Ο Δάσκαλος έφυγε και μας άφησε 

τον δρόμο που είχε προετοιμάσει με το θείο φως Του". 

45 Το σημάδι μου θα παραμείνει χαραγμένο στο πιο κρυφό μέρος της καρδιάς σας ─ εκεί όπου 

βρίσκεται το εσωτερικό ιερό. 

46 Είναι απαραίτητο ο Λόγος μου να εντυπωθεί στο μυαλό σας, ώστε να τον μελετήσετε διεξοδικά. 

Μόνο έτσι η πίστη και η δύναμη της ψυχής σας θα είναι γνήσια. 

47 Σύντομα θα δείτε ότι πολλοί δεν θα πιστέψουν στην παύση του Λόγου Μου. Αλλά αληθινά, σας 

λέω, από αυτό θα καταλάβετε ότι και αυτοί δεν πίστευαν στην Παρουσία Μου όταν εκδηλωνόμουν με 

αυτή τη μορφή. 

Εκείνοι που αμφιταλαντεύτηκαν μεταξύ αμφιβολίας και πίστης, παρόλο που προσποιήθηκαν ότι έχουν 

απόλυτη πίστη στην εκδήλωσή Μου, θα είναι οι ίδιοι που θα αρνηθούν ότι ο Λόγος Μου έχει σταματήσει. 

Γιατί όσοι έχετε πραγματικά πιστέψει σε όλα όσα σας έχω αποκαλύψει και σας έχω προστάξει, δεν θα 

μπορέσετε να αγνοήσετε ούτε ένα από τα λόγια Μου. 

48 Εκείνοι που έχουν αμφιβάλει και δεν έχουν πλήρη πίστη, όπως πρέπει να είναι η πίστη ενός 

μαθητή στον Δάσκαλο, θα σταματήσουν να τρέφονται με τη μονότονη και συνηθισμένη ιεροτελεστία που 

οι ίδιοι δημιούργησαν. 

Εκείνοι, από την άλλη πλευρά, που Με έχουν πιστέψει προς το παρόν, θα συνεχίσουν αναπόφευκτα να 

πιστεύουν σε Μένα ακόμη και μετά το τέλος της εκδήλωσης του Λόγου Μου. Θα είναι υπάκουοι στις 

εντολές Μου και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να ερμηνεύσουν σωστά τις διδασκαλίες Μου. Θα έχουν 

ένα ιδανικό: αυτό της πνευματοποίησης, και θα έχουν ένα φως που θα τους συνοδεύει πάντα: την πίστη. 

49 Το βλέμμα Μου θα αναπαυθεί στο έργο αυτού του λαού, μόλις τελειώσει η περίοδος της 

διακήρυξής Μου, για να ανταμείψω κάθε υπάκουο μαθητή, παρέχοντάς του το έλεός Μου, ενθαρρύνοντάς 

τον να συνεχίσει το έργο της ημέρας του, ενθαρρύνοντάς τον να κάνει ολοένα και νέα βήματα 

πνευματικής προόδου. 
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Γνωρίζω ότι μεταξύ αυτού του λαού υπάρχουν εκείνοι που όχι μόνο πιστεύουν στο λόγο μου, αλλά και 

θεωρούν σωστό και τέλειο να βάλει ο Πατέρας ένα τέλος στην εκδήλωσή του με αυτή τη μορφή, ώστε να 

ξεκινήσει ο αγώνας για την πνευματοποίηση. Αυτές οι καρδιές έχουν τη βεβαιότητα ότι τότε δεν θα 

υπάρχει ούτε εγκατάλειψη ούτε κενό, και ότι η παρουσία μου θα είναι ακόμη πιο αισθητή, γιατί με αυτόν 

τον τρόπο θα πλησιάσει ένα νέο είδος επικοινωνίας με τη θεότητά μου, ένα πιο καθαρό και τέλειο στάδιο, 

γιατί θα είναι ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα. 

50 Ο καιρός δεν είναι πλέον μακρινός όταν οι συνάνθρωποί σας θα σας πλησιάσουν για να σας 

ρωτήσουν για την αποκάλυψή Μου, για να ζητήσουν τη μαρτυρία σας για τις αποδείξεις που σας έχω 

δώσει για την αλήθεια Μου. Αλλά πόσο διαφορετικός θα είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι και άλλοι 

θα μαρτυρήσουν το έργο μου. Ενώ κάποιοι θα επιμείνουν αυστηρά στην αλήθεια που άκουσαν, άλλοι θα 

πρέπει να αναζητήσουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν τα λάθη τους. 

51 Είναι απαραίτητο να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί μου άνθρωποι, ώστε να 

προβληματιστείτε εγκαίρως και να εξετάσετε προσεκτικά τα έργα, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα λόγια 

και τις προθέσεις σας, επιτρέποντας στη συνείδησή σας να είναι αυτή που καθορίζει αυτή την 

ενδοσκόπηση και αυτή την εξέταση. 

52 Αυτή η στιγμή είναι απαραίτητη για να ανοίξετε πλήρως τα μάτια σας στην αλήθεια, γιατί τότε 

μπορείτε ακόμα να διορθώσετε αν κάνατε λάθος και να αναπληρώσετε τον χαμένο χρόνο. 

53 Μεγάλη θα είναι η ικανοποίηση εκείνων που θα οδηγήσουν τη διδασκαλία μου στη νίκη και θα τη 

γνωστοποιήσουν σε όλη την καθαρότητα και την αλήθεια της. Αλλά εγώ, ως Δάσκαλος, που σας αγαπώ 

πολύ, θέλω όλοι οι μαθητές μου να βιώσουν αυτή τη χαρά. 

54 Ακούστε Με, άνθρωποι: κρατώ στο θησαυροφυλάκιό Μου πολλά θαύματα για να ανταμείψω την 

πνευματοποίησή σας. Αλλά θα περιμένω μέχρι να ενωθείτε όλοι ως αδελφοί και αδελφές ─ μέχρι να 

δείξετε όλοι υπακοή στις οδηγίες Μου, και τότε θα χύσω στην ψυχή και το σώμα σας το ρεύμα φωτός, 

ελέους, παρηγοριάς και αποκάλυψης που φυλάω για τις ημέρες της πνευματοποίησής σας. 

55 Μεγαλύτερη σαφήνεια δεν μπορεί να έχει αυτή η λέξη, η οποία μεταδίδεται μέσω όλων των 

φορέων της φωνής μου. Μόλις αυτό γίνει κατανοητό από όλους, η δικαιοσύνη μου θα είναι σε ετοιμότητα 

για να κοιτάξει εκείνους που επιδιώκουν μεγαλύτερη πνευματοποίηση, και ομοίως για να κρίνει τα έργα 

εκείνων που εξακολουθούν να αναζητούν το βασίλειό τους σε αυτόν τον κόσμο. 

56 Ποιος ανάγκασε τον άνθρωπο να αναζητήσει καθοδήγηση για τις ενέργειές του από την αρχή; 

Ποιος τον έκανε να αναζητήσει την αθάνατη ουσία του στον πυρήνα της ύπαρξής του; Το πνεύμα. Ήταν 

αυτός που σταδιακά του αποκάλυψε ότι μια ανώτερη φύση τον εμψύχωνε και τον φώτιζε. 

57 Ο άνθρωπος έχει αφιερωθεί ─ έστω και σταδιακά ─ μέσω του χαρίσματος της διαίσθησης και της 

αποκάλυψης και μέσω της νοημοσύνης του, από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής του, στο έργο της 

αναζήτησης της καταγωγής του, του πυρήνα της ύπαρξής του, του λόγου της ύπαρξής του, της παραμονής 

του στον κόσμο και του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε. 

58 Από τότε που συνειδητοποίησε ότι υπήρχαν μέσα του ικανότητες που τον διέκριναν από τα άλλα 

πλάσματα, αναπτύχθηκε μέσα του η ιδέα ότι του επιφυλάχθηκε ένας ανώτερος προορισμός ανάμεσα σε 

όλα τα όντα της δημιουργίας, και σταδιακά γεννήθηκε στο μυστικό της ύπαρξής του η διαισθητική γνώση 

ενός Θεού, της ύπαρξης της ψυχής, και ως εκ τούτου η ανάγκη να προσφέρει λατρεία ή πνευματική θυσία 

σε Εκείνον που ένιωθε ότι είχε προέλθει από Αυτόν. 

59 Αυτή ήταν η απαρχή της πνευματικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας ─ μιας ανάπτυξης που δεν 

ήταν η ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Διότι από αυτές ─ χωρισμένες σε φυλές και διαχωρισμένες από 

εθνικότητες, συνήθειες και γλώσσες ─ κάποιες έχουν προοδεύσει ταχύτερα από άλλες, κάποιες είχαν έναν 

τρόπο να προσφέρουν τη λατρεία τους στον Θεό και άλλες έχουν πάρει διαφορετικές μορφές. 

60 Έχω επισκιάσει όλους τους ανθρώπους με το φως Μου και έτσι τους αποκάλυψα τη μόνη 

υπάρχουσα αλήθεια- αλλά βλέπετε πώς κάθε άνθρωπος και κάθε λαός αισθάνεται, σκέφτεται, πιστεύει και 

ερμηνεύει με διαφορετικούς τρόπους. 

61 Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης των ανθρώπων προκάλεσαν τις διαιρέσεις τους, επειδή κάθε 

λαός και κάθε φυλή ακολουθεί διαφορετικούς τρόπους και υποστηρίζει διαφορετικά ιδανικά. 

62 Η πλειονότητα έχει απομακρυνθεί από το φωτεινό και αληθινό μονοπάτι, νομίζοντας ότι η 

εκπλήρωση του Θείου Νόμου σημαίνει υπεράνθρωπες θυσίες, απαρνήσεις και προσπάθειες, και έχει 

προτιμήσει να δημιουργήσει για τον εαυτό της θρησκευτικές κοινότητες και αιρέσεις, των οποίων η 
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εκπλήρωση του Νόμου και η λατρευτική δράση είναι πιο εύκολο γι' αυτούς να ακολουθήσουν. Με αυτόν 

τον τρόπο, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν την επιθυμία για φως και ανάταση που 

νιώθουν στην ψυχή τους. 

63 Πολλοί αιώνες και πολλές εποχές έχουν περάσει χωρίς οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι η 

εκπλήρωση του νόμου μου δεν είναι μια ανθρώπινη θυσία και ότι, αντίθετα, θυσιάζουν σώμα και ψυχή 

στον κόσμο όταν παρακούουν τις εντολές μου. Δεν συνειδητοποίησαν, δεν ήθελαν να συνειδητοποιήσουν, 

ότι όποιος ζει σύμφωνα με τον λόγο μου θα βρει την αληθινή ευτυχία, την ειρήνη, τη σοφία και τη δόξα, 

που οι υλοποιημένοι άνθρωποι φαντάζονται με τόσο διαφορετικό τρόπο. 

64 Ο ηθικός και επιστημονικός κόσμος που σας περιβάλλει είναι έργο ανθρώπων με υλιστικά ιδεώδη 

─ ανθρώπων που επιδίωξαν μόνο την υλική βελτίωση της ανθρωπότητας, και τους επέτρεψα να κάνουν το 

έργο τους, να το φέρουν εις πέρας μέχρι τέλους, να γνωρίσουν τις συνέπειές του και να δρέψουν τους 

καρπούς του, ώστε να αντλήσουν από αυτό το φως της εμπειρίας. Σε αυτό το φως, η δικαιοσύνη μου θα 

αποκαλυφθεί, και σε αυτή τη δικαιοσύνη, ο νόμος μου θα είναι παρών, που είναι η αγάπη. 

65 Όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και ξεκινήσουν να βρουν το αληθινό 

μονοπάτι, αυτό θα συμβεί επειδή έχουν αφυπνιστεί, επειδή έχουν μετανοήσει, επειδή έχουν φωτιστεί, και 

τότε τα έργα τους δεν θα έχουν μόνο ανθρώπινο σκοπό αλλά και πνευματικό σκοπό. 

66 Κάθε έθνος, θρησκευτική κοινότητα, αίρεση, επιστήμη και άνθρωπος φέρει μέσα του το μερίδιο 

του ψεύδους και του λάθους, καθώς και το μερίδιο της αλήθειας. Αλλά θα έρθει η ώρα που η ανάγκη να 

ενωθούν θα τους έρθει ως μια ισχυρή και ακαταμάχητη δύναμη, και ο καθένας θα συνεισφέρει τον σπόρο 

του στην επιθυμία να έρθουν σε αρμονία με όλους. Θα πρέπει να υπάρξουν αγώνες, διαφωνίες και 

σύγχυση. Αλλά αυτά θα είναι απαραίτητα, ώστε όλοι να φτάσουν στο μοναδικό αποτέλεσμα, που είναι η 

αναλλοίωτη αλήθεια της ύπαρξής μου και του νόμου μου. 

67 Στο τέλος του αγώνα, οι άνθρωποι ─ ειρηνικοί πλέον με τον εαυτό τους και με τους γείτονές τους 

─ θα καταλάβουν ότι για να φτάσουν στο στόχο της γνώσης και να βιώσουν την αληθινή ειρήνη, είναι 

απαραίτητο να ζουν σε αρμονία με το Θείο Νόμο, ο οποίος προκύπτει ακριβώς από την αγάπη του 

Δημιουργού. 

Ταυτόχρονα, θα καταλάβουν ότι δεν είναι απαραίτητο να πρεσβεύει κανείς τόσες πολλές και τόσο 

διαφορετικές θρησκείες για να μπορέσει να διατηρήσει τον εαυτό του στην καλοσύνη και την ηθική, αλλά 

ότι για να επιτύχει την αληθινή αρμονία μεταξύ όλων αυτών και για να έχει μια ηθική που ξεπερνά το 

απλώς ανθρώπινο, αρκεί να κουβαλάει στην καρδιά του τον λόγο που αποκαλείτε "διδασκαλία του 

Χριστού" και τον οποίο, για να τον κατανοήσει πλήρως, πρέπει να ζήσει και να αγαπήσει απλά και 

ταπεινά. 

68 Το φως της αποκάλυψης που σας έστειλα αυτή την εποχή, το μετέτρεψα σε απλό και ξεκάθαρο 

Λόγο μέσω των πομπών Μου ή των φωνητικών Μου φορέων, ώστε όλη η ανθρωπότητα να το γνωρίσει 

και να τη βοηθήσει στην αφύπνισή της ─ σήμερα, που όλοι αναζητούν γήινα μέσα και λύσεις για να 

σωθούν από το χάος στο οποίο βυθίζεται όλο και περισσότερο ο κόσμος ─ σήμερα, που κανείς δεν 

προσπαθεί να εμπνευστεί πνευματικά για να βρει σε Μένα τις απαντήσεις στα ερωτήματά του και τη λύση 

στα προβλήματά του. 

69 Ο Λόγος Μου θα φτάσει σε παλάτια και απλές καλύβες, θα χτυπήσει τις πόρτες των καρδιών, θα 

κάνει τις ψυχές να τρέμουν, θα θεραπεύσει και θα παρηγορήσει όσους είναι άρρωστοι στο σώμα ή στην 

ψυχή και θα φωτίσει τα σκοτεινά μυαλά. 

70 Μακάριοι είναι εκείνοι που το δέχονται με χαρά, που το ακούνε και αναλογίζονται το νόημά του, 

γιατί θα είναι γόνιμος σπόρος στις καρδιές τους. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 314  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Για άλλη μια φορά σας άκουσα και η ένωση των προσευχών σας ήταν το καλύτερο τραγούδι 

επαίνου που Μου χαρίσατε. 

2 Από τον καθένα από εσάς βγαίνει ένας καρπός αγάπης που είναι σαν μια νότα αρμονίας με τον 

Πατέρα σας, και η ένωση των σκέψεών σας αποτελεί μια συναυλία γεμάτη πνευματική καθαρότητα. 

3 Σε μερικούς βλέπω ότι αυτός ο ήχος είναι προσευχή, ευχαριστία για τις ευεργεσίες που έχουν 

λάβει από Μένα. 

4 Για άλλους, αυτή η σκέψη είναι γεμάτη θλίψη και πικρία εξαιτίας των ατυχιών που έχουν 

συναντήσει στο μονοπάτι. Όμως, ενώνοντας αυτές τις σκέψεις, σχηματίζετε μια πράξη πίστης που 

αποτελεί φόρο τιμής και σεβασμού προς τη θεότητά μου. 

5 Αυτός είναι ο δεσμός που περίμενε ο Πατέρας από το πνεύμα των παιδιών Του ─ αυτό είναι το 

δώρο της αγάπης που δεν θέλατε ποτέ να Του δώσετε. 

6 Αλλά η προσευχή που σας δίδαξα ανά πάσα στιγμή και που δεν ήσασταν πάντα σε θέση να 

προσφέρετε λόγω έλλειψης πνευματικής ανάπτυξης είναι αυτή που θα σας καθοδηγήσει, και υπό το φως 

της θα επιτύχετε τώρα έναν αληθινό πνευματικό διάλογο με τον Θεό σας. 

7 Όσο βρίσκεστε υπό την επιρροή του Λόγου μου, ο κόσμος με τα αγκαθωτά μονοπάτια του 

εξαφανίζεται για σας. 

8 Την έβδομη ημέρα, το σώμα σας ξεκουράζεται από τους γήινους κόπους του και η ψυχή σας, 

ελεύθερη σαν κορυδαλλός, έρχεται να επιθυμήσει την ανεξάντλητη πηγή της σοφίας Μου. Έρχεται στην 

εκδήλωσή μου και δυναμώνει μέσα στην ακτινοβολία της αγάπης μου που της προσφέρω με τη 

διδασκαλία του Λόγου μου. 

9 Δεν επιδιώκω την πίστη σε κάποιους ή τη δυσπιστία σε άλλους. Δεν αναζητώ μεγάλα 

πλεονεκτήματα σε κάποιους ή μικρά σε άλλους. Όχι, άνθρωποι. Η Θεϊκή Μου αγάπη είναι τέλεια, είμαι 

Πατέρας όλων, και όταν σας δίνω τις οδηγίες Μου, σας δίνω σε όλους την ίδια ουσία, την ίδια αγάπη. 

10 Αν η ανθρωπότητα στο σύνολό της άκουγε τον λόγο μου, δεν θα υπήρχαν ευλογίες για κάποιους 

και αποδοκιμασίες για άλλους. Είτε η επίπληξή μου θα ήταν καθολική, είτε η ευλογία μου θα ήταν για 

όλους. Όμως τώρα είναι η ώρα που κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και δεν 

θα είναι όλοι μάρτυρες αυτής της εκδήλωσης. 

Ο αριθμός των μαρτύρων μου που προορίζονται να ακούσουν τη διδασκαλία μου μέσω ενός φορέα 

φωνής είναι πολύ μικρός. Αλλά αληθινά, σας λέω, αν αυτοί οι μάρτυρες ξέρουν πώς να προετοιμαστούν, η 

ανθρωπότητα θα ακούσει το λόγο μου μέσα από τα χείλη τους. Διότι όλοι θα γνωρίζουν ότι το Άγιο 

Πνεύμα σας δίδαξε μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. 

11 Γι' αυτό σας προετοιμάζω ως Πατέρας, έτσι ώστε μετά το 1950, όταν θα βγείτε στα πλήθη και θα 

πρέπει να μιλήσετε στο όνομά μου, ο λόγος μου, που είναι αλήθεια, να μην αναμιχθεί με ακαθαρσίες και 

ψέματα ─ έτσι ώστε να ρέει σαν ρεύμα κρυστάλλινου νερού. Γιατί η πηγή αυτού του νερού, που είναι το 

Πνεύμα μου, είναι καθαρή και αγνή, και αυτό που βγαίνει από τα χείλη σας πρέπει επίσης να είναι 

καθαρό. 

12 Θέλω να είστε πάντα καθαροί, να είστε σαν μια όαση ανάμεσα στους ανθρώπους, όπου όλοι όσοι 

διψούν για την αλήθεια μπορούν να ξεδιψάσουν και να μη βρουν σε αυτό το νερό την ακαθαρσία της 

λάσπης. 

13 Όταν τελειώσει αυτός ο χρόνος διδασκαλίας, θα Μου πείτε: "Πατέρα, γιατί ήσουν μαζί μας για 

τόσο λίγο καιρό; Γιατί έφυγες τόσο σύντομα;" Αλλά θα σας απαντήσω: Η διάρκεια της διδασκαλίας Μου 

για τους μαθητές Μου της Τρίτης Εποχής καθορίστηκε από το ρολόι της αιωνιότητας, και σε αυτό θα 

μπορέσετε να κατανοήσετε και να συνεχίσετε τα μαθήματα των περασμένων εποχών. Δεν σας έδωσα 

άλλου είδους οδηγίες. 

14 Πρέπει να σας υποδείξω τις εντολές μου μέχρι την τελευταία μου λέξη, ώστε να μην 

αμφιταλαντευτείτε τη στιγμή των δοκιμασιών. Είναι θέλημά μου να έχετε μια απάντηση σε κάθε 

ερώτηση, μια ακτίνα φωτός για κάθε αμφιβολία, τη δύναμη του νόμου μου για κάθε αδυναμία. Τότε θα 

είστε σε θέση να θριαμβεύσετε στην εκπλήρωση της αποστολής σας και, με τον τρόπο αυτό, να 

ανανεώσετε την ψυχή σας στην πιο όμορφη και μεγαλειώδη αποστολή που σας έχω αναθέσει από την 
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αρχή του χρόνου, η οποία είναι να λυτρώνετε και να συγχωρείτε από αγάπη, να κάνετε το καλό ─ όχι για 

το καλό του εαυτού σας, αλλά για να ευχαριστήσετε τον Πατέρα σας και να τελειοποιήσετε την ψυχή σας. 

15 Η άσκηση της αποστολής σας θα σας δώσει ειρήνη, και μόλις γίνετε δυνατοί με τη δύναμη της 

αγάπης, θα διδάξετε σε αυτή την ανθρωπότητα, που σήμερα είναι γυμνή, πεινασμένη και άρρωστη, ότι 

μόνο η άσκηση της καλοσύνης θα φέρει στις ψυχές τους το βάλσαμο που είναι η ειρήνη του Θεού. 

16 Αυτή θα είναι η διδασκαλία που θα φέρετε στους ανθρώπους στο όνομά μου, όταν μια μέρα δεν 

θα βρίσκουν πλέον την ευημερία και την ειρήνη, που είναι το υπέρτατο αγαθό της ψυχής, ούτε στην 

επιστήμη, ούτε στον πλούτο, ούτε στις κινήσεις αυτού του κόσμου. Τότε θα συναντήσουν στο δρόμο τους 

τον ταπεινό αδελφό, τον μαθητή μου, τον απόστολό μου, ο οποίος ─ χωρίς να καυχιέται, χωρίς να 

διατυμπανίζει την αποστολή του ─ διδάσκει με τα έργα της αγάπης και της ειλικρίνειας. Τότε οι άνθρωποι 

θα ανακαλύψουν το μυστικό της ειρήνης και θα εξαγνίσουν τις καρδιές τους για να λάβουν την τέλεια 

ειρήνη από τη βασιλεία μου. Διότι η ειρήνη των ανθρώπων συχνά εξαφανίζεται από τον φόβο του ενός για 

τον άλλο. Αυτή είναι μόνο η φαινομενική ειρήνη, είναι ανησυχία. Με αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. 

17 Πολεμήστε, μαθητές, διαμορφώστε στην καρδιά των παιδιών Μου ένα βασίλειο ειρήνης από το 

οποίο θα μπορούν να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο, έναν ισχυρό κόσμο ─ όχι τον εύθραυστο που Μου 

παρουσιάζουν σήμερα. Διότι με μια αδύναμη ανάσα ή με την ταραχή των δυνάμεων της φύσης, θα 

μπορούσα να καταστρέψω το μάταιο και υπερήφανο έργο των ανθρώπων. Αλλά είναι το έργο των παιδιών 

Μου, και το σέβομαι ─ το αφήνω να φέρει τους καρπούς του, γιατί ξέρω ότι τελικά, κουρασμένοι από τα 

έργα τους, θα δεχτούν τις διδαχές της αγάπης Μου. 

18 Όλα τα έργα μου έχουν ως αφετηρία την αγάπη και τη δικαιοσύνη. Όλα όσα βλέπετε, όλα όσα 

είστε σε θέση να διακρίνετε με τη βοήθεια της διάνοιας, ακόμη και τα μικρότερα άτομα, ζουν και 

κινούνται στο δρόμο της αγάπης και της δικαιοσύνης. Γιατί τα πάντα δημιουργήθηκαν από Μένα, και στο 

Πνεύμα Μου δεν υπάρχει καμία ακαθαρσία, ούτε ατέλεια. 

19 Πολλά από τα σπουδαία έργα που Μου δείχνει ο άνθρωπος και στα οποία έχει αφιερώσει τη ζωή 

του, τη δύναμή του και την αλαζονεία του, δεν έχουν ως προέλευση την αγάπη και τη δικαιοσύνη, και 

κάθε έργο που δεν έχει αυτή την προέλευση θα καταστραφεί, και μόνο το φως της εμπειρίας θα 

παραμείνει ως καρπός για τους ανθρώπους. 

20 Ο άνθρωπος έχει βασίσει τη νέα του ζωή στην επιστήμη, ερευνώντας και χτίζοντας τον πύργο της 

υπερηφάνειας, τον πύργο της Βαβέλ, από τον οποίο δεν Μου προσφέρει καμία λατρεία, δεν Με 

αναγνωρίζει. Αλλά αληθινά σας λέω, ο άνθρωπος θα πέσει σε σύγχυση και μέσα στη σύγχυσή του θα 

καταστρέψει τον νέο του Πύργο της Βαβέλ. Τότε η ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσει ότι από την Πρώτη 

Εποχή ο άνθρωπος έχτισε τον πύργο της ματαιοδοξίας, της δυσπιστίας εναντίον Μου, και οι συνέπειες 

που είχε αυτό στο παρελθόν θα επαναληφθούν στην Τρίτη Εποχή. 

21 Ο υλισμός, η αλαζονεία και η υπερηφάνεια θα καταρρεύσουν και θα επέλθει σύγχυση στους 

ανθρώπους. 

22 Οι μορφωμένοι θα αμφισβητήσουν την πολυμάθειά τους, οι επιστήμονες θα ─ όταν νομίζουν ότι 

έχουν βρει το στόχο ─ θα πέσουν πάνω σε ένα αδιευκρίνιστο μυστήριο. Οι δυνάμεις της φύσης θα 

στραφούν εναντίον των επιστημόνων, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν με αγάπη, και θα επικρατήσει χάος 

μεταξύ των ανθρώπων. 

23 Θυμηθείτε ότι Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, η επιστήμη και η γνώση. Έχω δώσει στους 

ανθρώπους αυτό το φως, και έχω χαρεί με τα έργα τους όταν τα χρησιμοποιούν στην υπηρεσία του καλού- 

όταν χρησιμοποιούν τα χαρίσματα και τις ικανότητες με τις οποίες τους έχω προικίσει για το ξεδίπλωμα 

της ψυχής και της διάνοιας. Τότε έδειξαν σεβασμό σε Μένα, εκπλήρωσαν πιστά το έργο που τους 

ανέθεσα. Αλλά όταν χρησιμοποίησαν τα χαρίσματά τους στην υπηρεσία του κακού, της ματαιοδοξίας, της 

επιθυμίας για αυτοδοξασία, Με παράκουσαν, έστρεψαν το μονοπάτι, Με προσέβαλαν. Αλλά με τη σοφία 

Μου, τους χρησιμοποίησα για να πραγματοποιήσω τα θεία Μου σχέδια, τους χρησιμοποίησα ως 

παραδείγματα για την ανθρωπότητα, ως όργανα της δικαιοσύνης Μου. 

24 Είμαι εχθρός της επιστήμης; Αποτελώ εμπόδιο στην πρόοδο και την ανάπτυξη των παιδιών μου; 

Αν κάποιος έχει αυτή τη γνώμη, είναι επειδή δεν έχει καταλάβει πώς να ερμηνεύει τον λόγο μου, δεν έχει 

κατανοήσει τον Πατέρα στην αλήθεια του. Γιατί κάθε χάρισμα ή ικανότητα που υπάρχει στον άνθρωπο 

πρέπει να έχει ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη είναι Συμπαντικός Νόμος. 
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Τα πάντα στη δημιουργία Μου πρέπει να τελειοποιηθούν, πρέπει όλοι να επιστρέψετε σε Μένα ─ 

καθαροί, τέλειοι και πολλαπλασιασμένοι. Αλλά αν έχω παρέμβει στη θέληση του ανθρώπου για μικρό 

χρονικό διάστημα, είναι επειδή η αμαρτία και το ανθρώπινο κακό έχουν ένα όριο, το οποίο είναι η 

δικαιοσύνη Μου. 

25 Όταν η ανθρωπότητα περάσει από αυτό το χωνευτήρι, όταν το φως της αλήθειας ανατείλει 

νικηφόρα πάνω από το σκοτάδι, τότε ─ ω αγαπημένε μου λαέ ─ οι άνθρωποι θα χτίσουν πάνω σε γερά 

θεμέλια τον νέο πύργο, ο οποίος θα είναι ένας ναός ευχαριστίας προς τον Θεό, ένα ιερό ειρήνης, όπου δεν 

θα υπάρχει ποτέ καμία αμφισβήτηση για την ύπαρξή μου, όπου η γνώση του ενός θα είναι η γνώση όλων. 

Δεν θα υπάρχει ειδωλολατρία, μυστικότητα ή απάτη απέναντι στο νόμο μου. 

Τότε, με τη βοήθειά μου, οι άνθρωποι θα δημιουργήσουν σε αυτή την κοιλάδα των δακρύων έναν 

κόσμο ειρήνης, όπου όλες οι αρετές θα ανθίσουν, όπου όλες οι επιστήμες θα τελειοποιηθούν. Στους 

κόλπους όλων των θεσμών θα αισθάνονται τη φωνή μου να αντηχεί, λέγοντάς τους: "Αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον", και στην αρμονική ζωή τους οι άνθρωποι θα αναγνωρίζουν μια εικόνα της αιώνιας πατρίδας. 

26 Αν ο άνθρωπος έχει ανακαλύψει τόσα πολλά παρά τις ατέλειές του ─ τι θα συμβεί μόνο όταν 

παρακολουθεί και προσεύχεται και τρέφεται προς Εμένα; Τι θα συμβεί όταν πλησιάσει την πηγή του 

φωτός και της αλήθειας Μου με σεβασμό, ταπεινότητα και αγάπη; Το Άγιο Πνεύμα θα εκχύσει στους 

ανθρώπους όλες τις αποκαλύψεις που έχει κρατήσει στο μυστικό του θησαυροφυλάκιο. 

Όταν συμβεί αυτό, δεν θα είναι πλέον απαραίτητο για τον επιστήμονα να σπάει το κεφάλι του και να 

συμβουλεύεται τα βιβλία του, επειδή το πνεύμα του θα τον οδηγήσει στην ανεξάντλητη πηγή της σοφίας 

Μου. Εκεί θα Με βρει να τον περιμένω, να τον περιμένω πάντα, για να του αποκαλύψω νέα και σπουδαία 

μαθήματα. Έτσι θα οδηγήσω τους ανθρώπους από αποκάλυψη σε αποκάλυψη, από σπίτι σε σπίτι, από 

τελειότητα σε τελειότητα μέχρι την αιωνιότητα. 

27 Για αυτούς τους καιρούς που έρχονται σας προετοιμάζω. Θα γίνετε όλοι μάρτυρες της 

εκπλήρωσης αυτών των υποσχέσεων, θα είστε όλοι αρκετά τυχεροί ώστε να είστε μια αρμονική νότα στο 

κονσέρτο του Κυρίου. 

Αν σας χρησιμοποιώ όταν παραβιάζετε το νόμο Μου για να αποκαλύψω τη δικαιοσύνη Μου, θα σας 

χρησιμοποιώ επίσης όταν ζείτε σύμφωνα με τις εντολές Μου για να σας ανταμείψω με τις αποκαλύψεις 

Μου, με τα μηνύματα της αγάπης Μου. 

28 Σήμερα χτίζω ένα ιερό στην καρδιά των παιδιών Μου. Αλλά σε αυτή την κατασκευή πρέπει να 

βασιστώ στην υποστήριξη όλων σας. 

29 Ποιο ιερό εννοεί ο Πατέρας, ω λαέ; ─ Αυτό της ψυχής σας. Γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπω σε 

ερείπια. Αλλά θα σας βοηθήσω να το ξαναχτίσετε. 

30 Το ιερό του Κυρίου υπήρχε πάντα, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, είναι δικό του έργο. Είναι το 

θεϊκό και άπειρο Πνεύμα Του που περιμένει την προετοιμασία σας, ώστε να νιώσετε μέσα του, όπου όλα 

είναι αρμονία και τελειότητα. 

31 Ο πλανήτης σας, ο οποίος είναι ένα άτομο μέσα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, έχει το 

καθήκον να είναι μια εικόνα αυτού του αρμονικού ναού. 

32 Επομένως, όταν φτάσετε σε αυτή τη γνώση, η οποία δεν είναι μόνο λόγια ή θεωρία ─ όχι, 

μαθητές, η οποία είναι κάτι που αισθάνεστε και ζείτε, τότε δεν θα χρειάζεστε πλέον τις πέτρινες 

εκκλησίες. Η ψυχή σας δεν θα έχει καμία επιθυμία για αυτά τα μέρη που την εμποδίζουν να γνωρίσει 

καλύτερα τον Κύριό της. Θα αναζητήσει την ελευθερία, και στην ευλογημένη χάρη που της έχω 

εμπιστευθεί, θα βρει τη σκάλα για την τελειοποίησή της. 

33 Αυτό θα συμβεί όταν ο άνθρωπος θα νιώσει ότι τον συνοδεύω και ότι τον θεωρώ Εγώ, όταν θα 

συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει βρώμικη σκόνη κάτω από τα πόδια του. Τότε θα καταλάβει ότι το σπίτι 

του είναι ένα μικρό ιερό για Μένα, ότι ο κόσμος του, αν και είναι μόνο ένα άτομο στην απεραντοσύνη της 

δημιουργίας, είναι στο σύνολό του το Παγκόσμιο Ιερό του Θεού. 

34 Όλοι οι κόσμοι στους οποίους τελειοποιούνται τα παιδιά μου είναι σαν ένας απείρως μεγάλος 

κήπος. Σήμερα είστε ακόμα τρυφερά βλαστάρια, αλλά σας υπόσχομαι ότι δεν θα σας λείψουν τα 

κρυστάλλινα νερά των διδασκαλιών μου, και μέσω του ποτίσματος τους θα αυξάνεστε όλο και 

περισσότερο σε σοφία και αγάπη- μέχρι μια μέρα στην αιωνιότητα, όταν τα δέντρα θα φέρουν πλήρως 

ώριμους καρπούς σε αφθονία, ο Θείος Κηπουρός θα μπορεί να ανανεώνεται στο έργο του δοκιμάζοντας 

τους καρπούς της δικής του αγάπης. 
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35 Έτσι σας προετοιμάζω, μαθητές, ανοίγω μπροστά σας το βιβλίο της ζωής, ώστε να μην επιθυμείτε 

πλέον ένα συγκεκριμένο μέρος για να Με λατρεύετε ─ ώστε να Με αισθάνεστε σε κάθε τόπο και σε κάθε 

στιγμή ─ είτε στα χωράφια, είτε στις κοιλάδες, είτε στα βουνά, είτε στη θάλασσα. Η παρουσία σου σε 

κάθε τόπο είναι αρκετή για να καθαγιαστεί, επειδή εγώ είμαι μέσα σου. 

36 Όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο και σας καθοδηγώ, είναι για να σας απαλλάξω από τον 

φανατισμό που παραδοσιακά είχατε ─ όχι για να δημιουργήσω έναν νέο φανατισμό ανάμεσά σας. 

37 Συνειδητοποιήστε ότι η διδασκαλία μου, αν και βαθιά, είναι απλή και σαφής. 

38 Πριν γίνετε δάσκαλοι, θέλω να είστε καλοί μαθητές που μαθαίνουν από Μένα, ώστε οι άνθρωποι 

να μη σας μπερδεύουν, ώστε να απαντάτε σε κάθε ερώτηση με βεβαιότητα και ειλικρίνεια, με καλοσύνη 

και αγάπη, γιατί ένας τέτοιος λόγος διεισδύει περισσότερο στις καρδιές. 

39 Σας έχω πει ότι σε πολλές περιπτώσεις ένας λόγος σοφίας και αγάπης έχει αρκέσει για να σώσει 

μια ψυχή, ότι αυτός ο λόγος δεν έχει ξεχαστεί, επειδή έχει παραμείνει σε αυτή την ψυχή σαν σφραγίδα 

αιώνιας φωτιάς, και έχει κρατήσει αυτόν τον λόγο, που ήταν η σωτηρία της, όχι μόνο στη γήινη ζωή της, 

αλλά ακόμη και στο υπερπέραν. 

Επομένως, σας κληροδοτώ τον Λόγο μου ως κληρονομιά, ο οποίος είναι σαν κλειδί που ανοίγει τον 

δρόμο για την ειρήνη στις ψυχές. Μη φοβάστε τα σταυροδρόμια, μην αφήνετε τις ατυχίες σας να σας 

βαραίνουν, απομακρύνετε τις αμφιβολίες, βυθιστείτε στη διδασκαλία μου, τότε αυτή η δύναμη θα σας 

δώσει μεγάλη ευτυχία. Αλίμονο στους αδύναμους, αλίμονο σε όσους δεν ενισχύονται από τη διδασκαλία 

μου, γιατί θα συνεχίσουν να σκοντάφτουν στο μονοπάτι! 

40 Θέλω ο λαός Μου, ο μάρτυράς Μου, ο μαθητής Μου να είναι ο δυνατός στους δρόμους, ώστε να 

μπορεί να σώσει τα πλήθη που βάζω στο δρόμο του. 

41 Σήμερα δεν είστε ακόμη σε θέση να συλλάβετε τη δύναμη της ψυχής σας, επειδή είστε ακόμη 

αδύναμοι στην πίστη. Αλλά θα κάνω αυτή την πίστη δυνατή μέσα από μεγάλες δοκιμασίες. Αλλά την 

εμπιστοσύνη που έχετε σε Μένα πρέπει να έχετε και στον εαυτό σας, αφού σας έδωσα τα δώρα που 

κουβαλάτε μέσα σας. 

42 Σύντομα η διακήρυξή μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας θα τελειώσει, και μετά το 1950 δεν θα 

με ακούτε πλέον μέσω αυτής της διακήρυξης. Αλλά δεν θα στραφείτε σε εκείνους που ήταν φορείς φωνής 

ή χαρισμάτων για να Με καλέσετε ή για να καλέσετε τον πνευματικό Μου κόσμο. Ούτε στη μεγαλύτερη 

δοκιμασία δεν θα προσπαθήσετε να παρακούσετε το θέλημά Μου. 

43 Προετοιμαστείτε, έτσι ώστε μέσω της δύναμης των διδασκαλιών μου να αποτρέψετε την εμφάνιση 

πολλών γεγονότων και να τα αποφύγετε, στο βαθμό που είναι το θέλημά μου. Αλλά αν κοιμάστε, αυτές οι 

δοκιμασίες θα πρέπει να έρθουν και να κάνουν το έργο σας πιο δύσκολο. 

44 Πόσοι άνδρες και γυναίκες βαδίζουν σε μονοπάτια διαφορετικά από εκείνα που έχω χαράξει για 

εσάς, παρόλο που έχουν τα ίδια χαρίσματα στην πνευματική τους ψυχή με αυτά που διαθέτετε εσείς. Αν 

αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες βρουν σε εσάς έναν καλό δάσκαλο, θα μάθουν τον λόγο για αυτά τα 

χαρίσματα και θα επιτύχουν μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στη γνώση των διδασκαλιών Μου. Αν όμως δεν 

βρουν έναν καλό δάσκαλο στο μονοπάτι τους, κάποιοι θα πέσουν σε σύγχυση, άλλοι θα χρησιμοποιήσουν 

τα χαρίσματά τους για να τα ξεδιπλώσουν σύμφωνα με τη δική τους φαντασία και θέληση, και άλλοι πάλι 

θα γίνουν όργανα αόρατων δυνάμεων, οι οποίες μπορεί κάλλιστα να είναι του φωτός, αλλά και του 

σκότους. 

45 Μην κοιμάστε λοιπόν, μαθητές, όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής σας. Μετά το 1950, 

θα σας παραχωρήσω ένα χρονικό διάστημα για να σκεφτείτε την αποστολή σας, και σε αυτόν τον 

προβληματισμό θα φτάσετε στην ένωση της γνώσης στη διδασκαλία μου. Λόγω αυτής της ένωσης, θα 

αντιμετωπίσετε τα γεγονότα και τον αγώνα. 

46 Έτσι σας προειδοποιώ για όλες τις δοκιμασίες, και κατά το τελευταίο έτος της παρουσίας Μου 

ανάμεσά σας σε αυτή την εκδήλωση θα σας μιλήσω για όλους τους κινδύνους και θα σας πω τη 

συμπεριφορά για να τους ξεπεράσετε. 

47 Ακούστε τι σας λέω τώρα: στους κόλπους μιας μεγάλης Εκκλησίας, ο κλήρος θα μιλήσει στην 

ανθρωπότητα για το Άγιο Πνεύμα. Θα μιλήσουν για την Τρίτη Εποχή. Θα μιλήσουν για τις Επτά 

Σφραγίδες. Θα απευθύνουν κάλεσμα στις εκκλησίες, ισχυριζόμενοι ότι θα επιλέξουν τις εκατόν σαράντα 

τέσσερις χιλιάδες και θα τους σφραγίσουν με το σημάδι με το οποίο έχω σημαδέψει εκείνους που έχουν 
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επιλεγεί από το θέλημά Μου. Αλλά θα ταλαιπωρήσω όλους τους ανθρώπους, με τον κλήρο της 

ανθρωπότητας θα εκδηλωθώ μέσω της συνείδησης και θα τους υποβάλω σε μεγάλες δοκιμασίες. 

Εκείνη τη στιγμή, θα ξέρω ποιον από εσάς θα χρησιμοποιήσω για να δώσω αυτές τις αποδείξεις. Θα 

μιλήσω μέσω της διαμεσολάβησής σας με τη δύναμη της πειθούς που σας έχω δώσει. 

48 Δεν θα είναι άνθρωποι αυτοί που θα κάνουν γνωστές στην ανθρωπότητα τις αποκαλύψεις του 

Αγίου Πνεύματος, διότι στα υψηλά σχέδια του Κυρίου είναι μόνο Εκείνος. 

49 Το τριαδικό-μαριανό πνευματικό δόγμα δεν σας έχει αποκαλυφθεί από κανέναν άνθρωπο. Εγώ, ο 

Πατέρας, σας το ανακοίνωσα ήδη στην Πρώτη Εποχή μέσω των προφητών Μου. Μέσω του Ιησού, του 

"Λόγου" του Πατέρα, σας το αναγγέλλω, σας το υπόσχομαι ως μια όχι πολύ μακρινή αποκάλυψη. 

50 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, εκδηλώνοντας τον εαυτό Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, 

εκπλήρωσα την υπόσχεσή Μου και αποκάλυψα τα μαθήματα που ήταν κρυμμένα. Δεν ήταν ο άνθρωπος 

που χάρισε τα χαρίσματα στο πνεύμα σας- Εγώ σας τα εμπιστεύτηκα όταν βγήκατε από Μένα. 

51 Δεν ήταν ο άνθρωπος που ζωγράφισε το τριαδικό σύμβολο στα μέτωπά σας. Ο Κύριος ήταν αυτός 

που σας σημάδεψε στο πνεύμα. Δεν ήταν ο άνθρωπος που καθόρισε την αποστολή σας, ήταν η 

παντοδύναμη φωνή μου. 

52 Πώς θα μπορούσε ο Πατέρας να επιτρέψει στους ανθρώπους τέτοια βεβήλωση και εξαπάτηση; 

Εγώ, ο θυσιασμένος Αμνός, είμαι ο μόνος άξιος να ανοίξω τις σφραγίδες του Βιβλίου της Σοφίας, του 

Μεγάλου Βιβλίου της Ζωής, που περιέχει το πεπρωμένο όλων των δημιουργημένων πραγμάτων. Εγώ, το 

Άλφα και το Ωμέγα του Θείου Λόγου, είμαι ο μόνος που μπορεί να σας πει τις προσωπικές αποκαλύψεις 

της Θεϊκότητάς Μου. Πώς θα μπορούσα να επιτρέψω στον κοσμογυρισμένο και ασεβή να σπαταλήσει τα 

θεία μαθήματα σύμφωνα με τη θέλησή του για να ξεγελάσει τους αδαείς και να εξυψωθεί ανάμεσα στους 

ανθρώπους; 

53 Τα σημάδια αυτών των βεβηλώσεων θα γίνουν ορατά (και ανάμεσά σας), αλλά αυτό θα συμβεί 

μόνο για να αφυπνιστείτε εσείς, αγαπημένοι άνθρωποι. Σημάδια βεβήλωσης, ψεύτικες μαρτυρίες, ψεύτικα 

θαύματα θα έρθουν στο φως μεταξύ των ανθρώπων- ψεύτικοι προφήτες, ψεύτικες εκδηλώσεις θα 

εμφανιστούν, οι οποίες θα αποδοθούν στη Θεότητά μου. Αλλά αυτό θα είναι μόνο η απόδειξη της 

επιθυμίας για την πρόοδο των ψυχών, για την έλευση του Αγίου Πνεύματος, για την εκπλήρωση των 

προφητειών μου και όλων των υποσχέσεών μου. 

54 Μην καθυστερείτε τον χρόνο της πνευματικής μου έλευσης ανάμεσα στους ανθρώπους, μην 

γίνεστε εμπόδιο στην εκδήλωσή μου ανάμεσα στην ανθρωπότητα μέσω των έργων σας με την ελλιπή 

προετοιμασία σας. Διότι αν και δεν είστε ο Λυτρωτής, ούτε θα έπρεπε να διακηρύσσετε ότι θα σώσετε 

τους ανθρώπους, ούτε είστε οι μόνοι σε αυτό το έργο, υπήρξατε το γόνιμο έδαφος που περιμένει 

υπομονετικά τον σπόρο της σωτηρίας μου. Είστε μέρος των λεγεώνων μου του φωτός, των στρατών μου 

της ειρήνης και της αλήθειας, που ήδη πολεμούν αυτή την εποχή για τη θεμελίωση της ειρήνης. 

Σας προετοιμάζω όμως για να εκπληρώσετε την αποστολή σας ως ο ισχυρός Ισραήλ, μια αποστολή 

που δεν εκπληρώσατε ποτέ, αλλά που πρέπει να ολοκληρώσετε σήμερα, ώστε να φτάσετε στο σπίτι του 

φωτός που σας περιμένει, από όπου θα δείτε άλλους ορίζοντες, όπου θα ασκήσετε τη δικαιοσύνη Μου και 

την αγάπη Μου και θα ανυψωθείτε στο επίπεδο της τελειότητας, μέχρι να πάρετε τη θέση σας στην 

αγκαλιά του Θεού. 

55 Είναι φαντασιώσεις που σας μεταδίδω; Όχι, άνθρωποι. Σε σας ως ανθρώπινα όντα δίνω ηθική 

διδασκαλία και σας προικίζω με αρετή, ώστε να μπορείτε να ζείτε με αγάπη και ειρήνη στα σπίτια σας, 

ώστε το ψωμί σας να μην είναι πικρό. 

Η διδασκαλία μου φέρνει ευεξία, ενθάρρυνση και πρόοδο, αλλά αυτή η τροφή δεν είναι αρκετή για την 

ψυχή σας. Η ψυχή σας στερείται μιας ανώτερης τροφής για να συνεχίσει το ταξίδι της στο άπειρο μετά το 

θάνατο του γήινου σώματός της. Για αυτό το ταξίδι δίνω τις διδασκαλίες της ψυχής που εμφανίζονται 

στον άνθρωπο ως φαντασιώσεις ─ βαθιά και ανεξιχνίαστα μαθήματα ακόμη και στην πιο άγρυπνη 

φαντασία. Εμπιστεύομαι αυτό το κλειδί στην ψυχή σας, ώστε να το χρησιμοποιήσει για να ανοίξει όλες τις 

πόρτες που συναντά στην πορεία της και να συνεχίσει έτσι το ταξίδι της προς την πνευματική τελειότητα. 

56 Η διδασκαλία μου περιέχει όλες τις διδασκαλίες. Είναι "η οδός, η αλήθεια και η ζωή". Επομένως, 

θα πρέπει να την ακολουθείτε σε όλες τις στιγμές της ύπαρξής σας. 

57 Δώστε στο θείο την υψηλότερη θέση στην ψυχή σας και δώστε στο σώμα αυτό που του αναλογεί. 

Δώστε στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό και στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα! 
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58 Όταν μάθετε να είστε δίκαιοι στη ζωή σας, το βήμα σας θα είναι σταθερό και η αμφιβολία και η 

ανασφάλεια θα εξαφανιστούν. 

59 Όταν έρθει η ώρα του κηρύγματός σας, όταν οι αδυναμίες σας και οι περιττές πράξεις λατρείας 

έχουν εξαφανιστεί ─ όταν θα ασχολείστε μόνο με ό,τι είναι απαραίτητο και ανυψωτικό για την ψυχή σας, 

τότε θα απολαύσετε περισσότερο χρόνο για να ασκήσετε το έργο μου. Τότε, όταν στο δρόμο σας 

συναντήσετε κάποιον που έχει ανάγκη αυτό που κατέχετε, δεν θα δείξετε αμφιβολία όπως ο Θωμάς, ούτε 

όπως ο Πέτρος τη στιγμή της δειλίας του, ούτε όπως ο Ιούδας θα είστε αδύναμοι μπροστά στις 

ματαιοδοξίες και τους πειρασμούς. 

60 Η ψυχή σας Μου λέει: "Δάσκαλε, γιατί μας συγκρίνεις με αυτές τις εξαιρετικές ψυχές;" Αλλά ο 

Δάσκαλος σας λέει: Είναι αλήθεια, οι μαθητές μου της Δεύτερης Εποχής ήταν μεγάλες ψυχές που 

εργάστηκαν ανάμεσα στους ανθρώπους για την πνευματική τους πρόοδο ─ μια πρόοδο που οι άνθρωποι 

εκείνης της εποχής δεν είχαν επιτύχει, ούτε και σήμερα. Αλλά ήταν ψυχές όπως εσείς και ήταν επίσης 

άνθρωποι όπως εσείς. Η αρετή τους πάλεψε ενάντια στις ατέλειές τους- αλλά η ψυχή τους, όντας 

ισχυρότερη, ξεπέρασε τις ανθρώπινες αδυναμίες, και αφιερώθηκαν στην πρακτική της διδασκαλίας μου, 

πέτυχαν, με την αρετή και την αγάπη τους, την ακριβή τήρηση της Διδασκαλίας μου, και το παράδειγμα 

που άφησε ο καθένας τους ήταν αντάξιο του Δασκάλου που τους δίδαξε. 

61 Θα δώσετε κι εσείς σπουδαία παραδείγματα αντάξια του Διδασκάλου που σας μίλησε σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή. Αμφισβητείτε Εμένα και τον εαυτό σας; Περιμένω υπομονετικά να ερμηνεύσετε το Λόγο 

Μου και θέλω επίσης να καθοδηγήσετε υπομονετικά την ανθρωπότητα. 

62 Εγώ, ο πιο υπομονετικός Δάσκαλος, σας εξηγώ με σαφήνεια το μάθημα που δεν καταλάβατε, και 

τη δοκιμασία που δεν ξέρατε πώς να περάσετε, την τοποθετώ ξανά στο δρόμο σας. Τότε, όταν το 

περάσετε, η ψυχή σας θα νιώσει δυνατή και θα Με ευχαριστήσει. Τότε ο Δάσκαλος θα πάρει το Βιβλίο 

της Σοφίας και θα σας διδάξει ένα νέο μάθημα. 

63 Αλλά μόλις αυτό το βιβλίο φυλαχτεί στο ιερό της καρδιάς σας, ο Δάσκαλος θα σας πει: Δεν είστε 

πλέον μαθητές, είστε Δάσκαλοι. Πηγαίνετε στην ανθρωπότητα, η οποία δεν γνωρίζει τις αποκαλύψεις 

μου, και ανοίξτε μπροστά της το Βιβλίο της Σοφίας και διδάξτε τους συνανθρώπους σας με την ίδια 

υπομονή με την οποία σας δίδαξα. 

64 Όταν σας επεσήμανα τα ελαττώματά σας, το έκανα για να τα διορθώσετε. Να θυμάστε, επίσης, 

όταν πηγαίνετε στους συνανθρώπους σας και βρίσκετε τις ίδιες ελλείψεις σε αυτούς, ότι μπορούν να 

διορθωθούν με υπομονή και αγάπη. 

65 Έχω κηρύξει βία στις διδασκαλίες Μου; Χρησιμοποίησα μαστίγιο για να σε διδάξω; Όχι, μαθητές, 

σας έχω συγχωρήσει με αγάπη. Εσείς οι άνδρες: Έχετε ήδη υπομονή με τον σύντροφό σας; Σύζυγοι: 

Ήσασταν υπομονετικοί με τον σύζυγό σας; Και εσείς οι δύο σύζυγοι: Έχετε κάνει υπομονή στην 

ανατροφή των παιδιών σας; Αν ενεργήσατε με αυτόν τον τρόπο, ενεργήσατε όπως Εγώ. Αν δεν το έχετε 

κάνει, σας συγχωρώ. Αλλά θα σας δοκιμάσω στο ταξίδι της ζωής σας μέχρι να περάσετε. 

66 Για άλλη μια φορά σας αφήνω τον λόγο μου ως σπόρο αγάπης. Όταν το σπέρνετε, να θυμάστε ότι 

ακόμη και ο υλικός σπόρος δεν φυτρώνει τη στιγμή που σπέρνεται, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να 

ανθίσει και να καρποφορήσει. Όλα αυτά απαιτούν αγάπη, αξία και θυσίες για την ανατροφή τους. 

67 Το χώμα που σας παραχωρώ είναι η καρδιά των ανθρώπων, ο σπόρος είναι η αποκάλυψή μου ως 

Άγιο Πνεύμα. Αφοσιωθείτε στο καλλιεργημένο χωράφι σας, αγαπήστε το, ευλογήστε το. Διότι με το 

παράδειγμά σας θα καθοδηγήσετε νέους εργάτες, οι οποίοι, μαζί με εσάς, θα είναι οι σπορείς της Τρίτης 

Εποχής. 

68 Μάθετε να αναγνωρίζετε τη διδασκαλία μου. Πού μπορείτε να το ανακαλύψετε; Στα λόγια που 

λέει ο φορέας της φωνής; Όχι, μαθητές. Έχετε τις οδηγίες μου για την ουσία αυτής της λέξης. Αν είστε σε 

επαφή με τον Κύριό σας από πνεύμα σε πνεύμα ─ πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τη θεϊκή μου φωνή; Με 

τη φωνή του πνεύματός σου. Εκεί θα είμαι αιώνια μέσα σας, διδάσκοντάς σας. 

69 Η αγάπη μου θα κάνει τις πιο ευαίσθητες χορδές των καρδιών σας να τρέμουν. Όμως, σύμφωνα με 

τη συνείδησή σας, θα ακούσετε τη θεία συναυλία Μου, και πολλοί από εσάς θα Με δείτε στην πνευματική 

μορφή του Ιησού. Πρέπει να σας επισημάνω ότι η μορφή του Ιησού δεν είναι ο πιο τέλειος τρόπος με τον 

οποίο θα Με δείτε. Όταν σας έλεγα στο παρελθόν, "Όλα τα μάτια θα Με δουν", σας έδωσα να καταλάβετε 

ότι όλοι θα γνωρίσετε την αλήθεια, αν και πρέπει να σας πω ότι θα περιοριστώ ανάλογα με την εξέλιξη 
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της κάθε ψυχής. Αλλά καθώς ανεβαίνετε τη σκάλα προς την τελειότητα, σίγουρα θα Με δείτε σε όλη Μου 

τη δόξα. 

70 Μην προσπαθήσετε να Με φανταστείτε με οποιονδήποτε τρόπο τώρα. Σκεφτείτε: Αν το πνεύμα 

σας, αν και περιορισμένο, είναι ουσία, είναι φως ─ τότε ποια μορφή θα μπορούσε να έχει το Συμπαντικό 

Πνεύμα του Κυρίου σας, το οποίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος; Αφήστε το ανεξιχνίαστο μέσα στο 

Βιβλίο της Θείας Σοφίας μου. 

Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, και μόλις ο ανθρώπινος θάνατος απελευθερώσει την ψυχή σας, 

θα της αφαιρέσω άλλο ένα πέπλο από το άπειρο βιβλίο των αποκαλύψεών Μου, ώστε να γνωρίσει τον 

Πατέρα και να γνωρίσει τον εαυτό της ─ έτσι ώστε, όταν φτάσετε στο υπερπέραν, να ενθουσιαστείτε με 

την ενατένιση ενός καλύτερου κόσμου, ενός υπέροχου κόσμου που σας περιμένει, αλλά που δεν θα είναι ο 

τελευταίος που θα κατοικήσετε. 

71 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, προσευχηθείτε για την ανθρωπότητα. Με την προσευχή σας ή χωρίς 

αυτήν, είμαι με όλους. Επιθυμώ όμως να ανθίσει η προσευχή να αγαπάει ο ένας τον άλλον ανάμεσα στα 

παιδιά μου. 

72 Επισκέφθηκα τον κόσμο σας και βλέποντας τις ανάγκες σας, σας άφησα ένα δώρο αγάπης. Δεν 

θέλησες να μάθεις τη θεϊκή μου γλώσσα. Εγώ, ωστόσο, γνωρίζω τη δική σας, έστω και αν είναι ατελής. 

73 Περπατήστε σταθερά στο μονοπάτι μου και θα το βρείτε στρωμένο με θαύματα. Ποιος σας είπε 

ότι η εποχή των θαυμάτων τελείωσε; Η ύπαρξή σας δεν είναι ένα θαύμα αγάπης; Δεν γνωρίζετε τον 

κίνδυνο που απειλεί το περιβάλλον σας; Δεν γνωρίζετε τον κίνδυνο που περιβάλλει τον κόσμο σας; Γιατί 

δεν πεθαίνετε; Γιατί ένα θαύμα αγάπης σας προστατεύει. 

74 Όλα όσα σας περιβάλλουν έχουν δημιουργηθεί από Μένα ως ένα υπέροχο θαύμα αγάπης για να 

κάνουν τα πολυαγαπημένα Μου παιδιά ευτυχισμένα. 

75 Η εποχή των θαυμάτων διαρκεί για πάντα. Είμαι ένα ατελείωτο θαύμα αγάπης για όλα τα παιδιά 

μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 315  
1 Μακάριοι οι άνθρωποι που έσπευσαν στο κάλεσμα του Κυρίου τους. Το Βιβλίο Μου ανοίγει 

μπροστά σας για να σας αποκαλύψει ένα ακόμη μάθημα. Η διδασκαλία που πηγάζει από το Πνεύμα μου 

είναι ουσία και ζωή για τη δική σας. Πάρτε και φάτε απ' αυτό, γιατί είναι ο άρτος της αιώνιας ζωής. 

2 Αυτή τη στιγμή σπέρνω τη διδασκαλία Μου στην καρδιά αυτών των ακροατών και θα δρέψω τους 

καρπούς της εν ευθέτω χρόνω. Ο Λόγος Μου δεν θα χαθεί επειδή τον φυλάω στο πιο ευαίσθητο μέρος της 

ύπαρξής σας, που είναι η πνευματική σας ψυχή. 

3 Ικανοποιήστε την πείνα και τη δίψα σας σε αυτό το τραπέζι της αγάπης. Ξεχάστε τη μιζέρια σας 

και φωλιάστε από τα βάσανά σας, ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε πραγματικά αυτές τις στιγμές. 

4 Η φωτιά του πόνου καίει την καρδιά σας και μόνο το κρυστάλλινο νερό του Λόγου Μου μπορεί να 

τη σβήσει. Γι' αυτό, σας καλώ να Με ακούσετε, ώστε να μπορέσετε να ζήσετε και να ανακτήσετε την 

ψυχική σας γαλήνη. 

5 Ναι, λαέ, θέλω να σας κάνω κατόχους της ειρήνης μου, για να τη διανείμετε στη συνέχεια στους 

δρόμους και στους λαούς της γης. Σας κάλεσα για να σας προετοιμάσω και να σας κάνω αγγελιοφόρους 

του μηνύματος της ειρήνης Μου. Να θυμάστε ότι δεν είστε οι μόνοι που Με χρειάζεστε αυτή τη στιγμή, 

αλλά ότι όλη η ανθρωπότητα που σας περιβάλλει διψάει για αγάπη και φως. 

6 Μη φοβάστε αν δεν σας καταλαβαίνουν ─ το φως μου φωτίζει κάθε κατανόηση. Μη βλέπετε στην 

ποικιλομορφία των γλωσσών και των δογμάτων ανυπέρβλητα εμπόδια στη διάδοση της διδασκαλίας μου. 

7 Ο Πύργος της Βαβέλ στέκει ακόμη, αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι οι πνευματιστές κάνουν την 

εμφάνισή τους στον κόσμο και έχουν το καθήκον να καταστρέψουν σταδιακά τα θεμέλια αυτού του 

πύργου των διαιρέσεων, των διαφορών και της αλαζονείας. 

8 Θέλω να μάθετε να διατηρείτε την ειρήνη εν μέσω του αγώνα της ζωής, έτσι ώστε όλοι σας να 

συνεχίσετε να βλέπετε αυτόν τον κόσμο ως ένα σπίτι, ένα σπίτι που ─ αν και προσωρινό ─ παρέχει τη 

ζεστασιά και την τροφή που όλοι χρειάζεστε για να ζήσετε. 

9 Μην σκέφτεστε ακόμη την ειρήνη που μπορεί να σας δώσει η πνευματική ζωή όταν αφήσετε πίσω 

σας αυτή τη ζωή. Σκεφτείτε τα πολλά πράγματα που έχετε ακόμα να κάνετε σε αυτόν τον κόσμο. 

Αντίθετα, ασχοληθείτε με την απόκτηση των μεγαλύτερων δυνατών αρετών, ώστε να γίνετε άξιοι ενός 

καλύτερου κόσμου. Και όταν το σκέφτεστε αυτό, μην αμφιβάλλετε ότι θα ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε 

τις ημέρες που το έλεός μου σας χορηγεί στη γη. 

10 Αφήστε ένα ίχνος αγάπης στην πορεία σας μέσα στη ζωή. Διότι αν δεν το κάνετε, δεν θα 

μπορέσετε να εισέλθετε στη βασιλεία της ειρήνης. 

11 Αν Με αγαπάτε, αν πιστεύετε σε Μένα, αν θέλετε να Με ευχαριστήσετε και να διαμορφώσετε ένα 

ειρηνικό μέλλον στην ψυχή σας, τότε πάρτε αυτή την οδηγία μαζί σας, ακολουθήστε την με ειλικρίνεια 

και ειλικρίνεια. Όταν συμβεί αυτό, θα βιώσετε μια πολύ μεγάλη ενθάρρυνση και φωτισμό σε ολόκληρη 

την ύπαρξή σας, γιατί τότε θα Με πάρετε ως παράδειγμα. 

12 Όταν ο αγώνας σας τελειώσει, θα μπορέσετε να ακούσετε στην καρδιά σας μια άπειρη, ουράνια 

φωνή που θα σας πει: "Μακάριοι είστε εσείς που ακούσατε τη φωνή μου στην έρημο και πιστέψατε σ' 

αυτήν. Γιατί από εκείνη τη στιγμή είχατε ένα τέλειο ιδανικό από το οποίο εμπνεόσασταν. Μακάριοι όσοι 

μπόρεσαν να αντέξουν τις συκοφαντίες, τους ξυλοδαρμούς και τους εξευτελισμούς. Γιατί στο τέλος 

κατακτήσατε τη γη, όπου θα περιποιηθείτε όλες τις πληγές σας. 

13 Κρατήστε τον λόγο μου, ω ευλογημένος λαός ─ να θυμάστε ότι πρέπει να είναι το σταθερό 

θεμέλιο ενός νέου πύργου που θα πρέπει να χτίσουν οι άνθρωποι. Αλλά όχι ο πύργος που συμβολίζει την 

ανθρώπινη αλαζονεία, ούτε αυτός που δυσπιστεί στη θεία δύναμη και δικαιοσύνη, αλλά ο άυλος πύργος 

που συμβολίζει την πνευματική ανύψωση, την αγάπη, το έλεος και την αρμονία μεταξύ των ανθρώπων. 

14 Για να σας βοηθήσω στην πνευματική σας εξέλιξη, ήταν απαραίτητο να έρθω σε επαφή με αυτόν 

τον λαό εδώ μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, προκειμένου να σας υπενθυμίσω τον Νόμο Μου, να σας 

εξηγήσω τον Λόγο Μου και να καθορίσω την αποστολή σας. 

15 Νόμους, κανόνες και συμβουλές σας έχω εμπιστευτεί, ώστε να ξέρετε πώς να καθοδηγείτε τα 

βήματά σας όταν ο Λόγος Μου δεν είναι πλέον μαζί σας. Αυτός ο νόμος και αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι 

έχουν δοθεί στην ανθρωπότητα μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης, θα χρησιμεύσουν ώστε οι 
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άνθρωποι στους οποίους έχω παραχωρήσει πνευματικά χαρίσματα να γνωρίζουν πώς να τα 

χρησιμοποιούν σωστά και έτσι να αποφεύγουν τη σύγχυση τη δική τους και των συνανθρώπων τους. 

16 Σας λέω εκ νέου ότι το έργο της πνευματικής σας ημέρας δεν θα είναι θλιβερό. Αν όλοι σας ξέρετε 

πώς να ενώνετε τα διάφορα χαρίσματα και τις αποστολές που σας έχω αναθέσει, θα σχηματίσετε μια 

ένωση που θα είναι αήττητη στις δοκιμασίες, επειδή όλοι σας θα δείξετε ότι είστε ισχυροί και θα 

ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον στον αγώνα για την επίτευξη της Γης της Επαγγελίας. 

17 Ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος στην παρούσα εποχή να Με περιμένει όπως Με περίμενε ο λαός του 

Ισραήλ σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή. Οι μεγάλοι μου προφήτες είχαν αναγγείλει έναν Μεσσία, έναν 

Σωτήρα, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα ερχόταν για να απελευθερώσει τους καταπιεσμένους και να 

φωτίσει τον κόσμο με το φως του Λόγου. Όσο περισσότερο υπέφεραν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο 

λαχταρούσαν τον ερχομό του Υποσχόμενου- όσο περισσότερο έπιναν από το ποτήρι της ταπείνωσης και 

της καταπίεσης, τόσο περισσότερο λαχταρούσαν την παρουσία του Μεσσία, και παντού αναζητούσαν 

ενδείξεις και σημεία που θα τους μιλούσαν για την εγγύτητα του ερχομού του Σωτήρα τους. 

18 Από γενιά σε γενιά και από γονείς σε παιδιά, η θεία υπόσχεση μεταβιβάστηκε, κάνοντας τον 

εκλεκτό λαό του Κυρίου να παρακολουθεί και να προσεύχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τελικά ήρθα στο λαό Μου, αλλά δεν μπόρεσαν όλοι να Με αναγνωρίσουν, παρόλο που όλοι Με 

περίμεναν: άλλοι το έκαναν με πνευματικό τρόπο και άλλοι με υλιστική ερμηνεία. 

Αλλά η αγνότητα και η αγάπη εκείνων που ένιωσαν την παρουσία Μου και είδαν τη βασιλεία των 

ουρανών στο φως του Λόγου Μου και πίστεψαν στην εκδήλωσή Μου ήταν αρκετή για Μένα. Μου 

αρκούσαν όσοι Με ακολούθησαν πιστά και είδαν σε Μένα τον πνευματικό τους Λυτρωτή, γιατί αυτοί 

ήταν που μαρτυρούσαν την αλήθεια Μου αφού είχα φύγει από αυτόν τον κόσμο. 

19 Παρόλο που το μήνυμά μου προοριζόταν για όλους τους λαούς της γης, το κάλεσμά μου έφτασε 

στην καρδιά του εκλεκτού λαού, ώστε να γίνει το φερέφωνο του λόγου μου. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο οι 

άνθρωποι ένιωσαν την παρουσία μου, αλλά και σε άλλα έθνη οι άνθρωποι μπόρεσαν να ανακαλύψουν τα 

σημάδια του ερχομού μου και να αισθανθούν τον χρόνο της παρουσίας μου στη γη. 

20 Όταν διακήρυξα στον κόσμο ότι ήμουν ο Μεσσίας και ο Λόγος Μου άρχισε να τρέφει τις καρδιές 

ως ρεύμα ζωής, η πείνα και η δυστυχία του σώματος και της ψυχής ήταν παντού. Μόνο το φως της 

ελπίδας συντηρούσε αυτόν τον λαό, διότι ακόμη και η λατρεία του Θεού είχε υποστεί βεβήλωση, καθώς 

είχε μετατραπεί σε άλλη μια ειδωλολατρική λατρεία. 

21 Πείνα, δίψα, αρρώστια, δουλεία, σύγχυση, λέπρα, σκοτάδι, δυστυχία ─ αυτό ήταν το βάρος που ο 

αυτοκράτορας είχε φορτώσει στους ώμους του λαού του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 

Μεσσίας ήταν πολυπόθητος, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον περίμεναν από τη μια μέρα στην άλλη, 

και όταν ο Λόγος Μου έφτασε στις καρδιές και τους μίλησε για την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την 

αδελφοσύνη και την ελευθερία, τα πλήθη Με ακολούθησαν. 

Όταν το χέρι μου άγγιζε τους αρρώστους, κάνοντάς τους να αισθάνονται γαλήνη και θεϊκή παρηγοριά, 

φώναζαν στους δρόμους και στις πλατείες για να μαρτυρήσουν, χωρίς να μπορούν να συγκρατηθούν, ότι 

ήμουν ο υποσχόμενος Χριστός, ο αναγγελθείς Μεσσίας. 

22 Αλλά τώρα, σ' αυτή την Τρίτη φορά ─ τι άνθρωποι Με περίμεναν; Ποιοι έχουν παρακολουθήσει 

και προσευχηθεί περιμένοντας την εκπλήρωση της υπόσχεσής Μου; Πολύ λίγα. Διότι αντί να πάρετε ως 

παράδειγμα τους ανθρώπους που μετέδωσαν τη γνώση των προφητειών από γενιά σε γενιά, αυτό κάνατε: 

σβήσατε το Λόγο Μου με την πάροδο του χρόνου. 

Αλλά να ξέρετε ότι στο λόγο Μου, που έδωσα στη Δεύτερη Εποχή ως Ιησούς, υποσχέθηκα να 

ξανάρθω, επιβεβαιώνοντας έτσι τα λόγια των προφητών των προηγούμενων εποχών, οι οποίοι όχι μόνο 

μίλησαν για τον ερχομό Μου ως άνθρωπος, αλλά επίσης ανακοίνωσαν τον ερχομό Μου στο πνεύμα σε 

αυτή την εποχή στην οποία ζείτε τώρα. 

23 Τα σημάδια που θα μιλούσαν για την επιστροφή Μου, καθώς και οι αποδείξεις της παρουσίας 

Μου ανάμεσα στους ανθρώπους, καταγράφηκαν, και όλα έγιναν πραγματικότητα. Γιατί τότε ο κόσμος δεν 

Με περίμενε; 

Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αδειάζει το πιο πικρό ποτήρι από όλα όσα έχει πιει ο άνθρωπος στον 

κόσμο. Γιατί, λοιπόν, δεν Με λαχταρούσε ούτε Με κάλεσε; Επειδή ο υλισμός του έχει φτάσει σε τέτοιο 

βαθμό που Με έχει αποκλείσει από τη ζωή του, Με έχει διώξει από την καρδιά του. Διότι ούτε οι ταπεινοί 
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δεν είναι μεταξύ εκείνων που έσκυψαν μπροστά στον Κύριό τους για να προσευχηθούν και να 

υπακούσουν στο θέλημά Του. 

24 Σήμερα ο άνθρωπος αισθάνεται υπέροχα, ενημερωμένος, δυνατός, ισχυρός και ανεξάρτητος. 

Κατέχει το φως της επιστήμης ─ γιατί θα έπρεπε να αποζητά το φως του πνεύματος; Είναι κυρίαρχος των 

δυνάμεων της φύσης ─ οπότε γιατί να περιμένει από Μένα να έρθω να τον ελευθερώσω από τους εχθρούς 

του, αφού μπορεί να το κάνει με τα όπλα του; 

25 Η ανθρωπότητα κοιμόταν πνευματικά την εποχή της εκπλήρωσης της υπόσχεσής Μου να 

επιστρέψω σε σας. Ούτε ένας άνθρωπος δεν ήταν ξύπνιος και Με περίμενε. Και θυμηθείτε ότι στην 

Πρώτη Εποχή η υπόσχεση του Μεσσία ήταν για έναν λαό, αλλά η υπόσχεση της επιστροφής Μου ήταν 

για όλα τα έθνη. 

26 Αληθινά σας λέω, το φως μου έχει ήδη πάρει την πορεία του σαν αστραπή από την ανατολή στη 

δύση, χωρίς ο κόσμος να το γνωρίζει. 

27 Ο Λόγος Μου ήρθε σε σας και αφύπνισε και εξέπληξε αμόρφωτους ανθρώπους που δεν γνώριζαν 

τον λόγο της πρόσκλησής Μου να Με χρησιμοποιήσουν για να μεταφέρουν το νέο Μου μήνυμα στον 

κόσμο. 

28 Όταν ολοκληρωθεί αυτό το μήνυμα, δεν θα μιλάω πλέον μέσω αυτών των μεσολαβητών, αλλά στη 

συνέχεια θα εκδηλώνομαι διακριτικά στις ψυχές. Αλλά ο Λόγος Μου, που αποτυπώθηκε στις καρδιές 

εκείνων που τον άκουσαν και γράφτηκε σε ένα νέο βιβλίο, θα μεταφερθεί στους λαούς και τα έθνη του 

κόσμου ως σπόρος ειρήνης, ως φως αληθινής γνώσης, ως φάρμακο για κάθε κακό που βασανίζει το σώμα 

και την ψυχή των ανθρώπων. 

29 Ο λόγος μου δεν θα φτάσει στις καρδιές όταν οι αγγελιοφόροι μου το επιθυμούν, αλλά όταν είναι 

το θέλημά μου. Γιατί εγώ θα είμαι αυτός που θα προσέχω το σπόρο μου, που θα προετοιμάζω το χώμα του 

και θα ανοίγω το δρόμο του. Εγώ θα είμαι αυτός που θα το αφήσω να φτάσει στους λαούς, τα έθνη και τις 

οικογένειες με σύνεση, την κατάλληλη στιγμή. Θα φτάσει όταν θα είναι ήδη αναμενόμενη, όταν οι 

καρδιές θα είναι σε αναμονή επειδή θα θυμούνται τις υποσχέσεις μου, όταν θα έχουν ξυπνήσει από το 

βαθύ όνειρο της αυταρέσκειας, της αλαζονείας, του υλισμού και της ματαιοδοξίας. 

30 Εσείς οι άνθρωποι που έχετε συγκεντρωθεί γύρω από την εκδήλωση του Λόγου Μου: Αφού δεν 

ξέρατε πώς να επαγρυπνείτε εν αναμονή του ερχομού μου, τουλάχιστον καταλάβετε την αξία του έργου 

μου αναγνωρίζοντας την άπειρη αγάπη με την οποία ήρθα σε σας για να σας πω: Αφού δεν περιμένατε την 

επιστροφή μου, τουλάχιστον μείνετε ξύπνιοι από τώρα προσευχόμενοι και ικετεύοντας για τη σωτηρία 

του κόσμου. 

31 Σας αναζήτησα για να κάνω τον καθένα από εσάς μαθητή Μου, να σας αφήσω ως κληρονομιά τον 

Λόγο Μου, που είναι αιώνιος σπόρος, και ─ αφού σπείρω τον δικό Μου σπόρο μέσα σας και τον 

καλλιεργήσω ─ να σας στείλω ως εκπροσώπους Μου σε άλλες χώρες για να φέρετε αυτό το δώρο της 

αγάπης σε όλους τους συνανθρώπους σας. 

32 Πεινάω για την πίστη και την πνευματοποίηση των παιδιών μου. Σας έδωσα πνεύμα, το οποίο 

είναι ένα κομμάτι Μου που σας κάνει ανώτερους από τα υπόλοιπα πλάσματα που κατοικούν σε αυτόν τον 

κόσμο. 

Ο άνθρωπος μοιάζει σε Μένα λόγω των ιδιοτήτων και των αρετών με τις οποίες τον έχω προικίσει. 

Σας έδωσα τα πάντα για να ζήσετε μια ζωή πλούσια σε έργα αγάπης και ελέους. 

33 Μην αποκρύπτετε τη διδασκαλία μου από φόβο μήπως απορριφθεί. Αν προετοιμάζεστε με έντιμο 

τρόπο, αν τηρείτε τους νόμους μου ─ ποιος θα μπορούσε τότε να σας επιπλήξει; Οι διδασκαλίες μου σας 

οδηγούν στην ύψιστη ηθική και πνευματικότητα και μπορείτε να ζήσετε ειρηνικά με εκείνους που 

ομολογούν την πίστη τους σε άλλες μορφές, καθώς και με εκείνους που ανήκουν σε άλλες φυλές ή άλλες 

τάξεις. Θέλω μόνο να εκφράσετε τη σφραγίδα της πιο αγνής πνευματοποίησης, ώστε να αναγνωριστείτε 

ως μαθητές αυτού του έργου. 

Επομένως, μην αισθάνεστε ούτε μεγαλύτεροι ούτε μικρότεροι από τους συνανθρώπους σας, αλλά 

αισθανθείτε το καθήκον να τους βοηθήσετε μεταφέροντάς τους τον Λόγο μου, ώστε να μπορέσουν κι 

αυτοί να γίνουν μαθητές μου. 

34 Σας έδωσα τη γη για να την κατέχετε όλοι σας εξίσου, για να ζείτε ειρηνικά και να τη 

χρησιμοποιείτε ως προσωρινό σπίτι για να αναπτύξετε τις ικανότητές σας και να προετοιμάσετε την ψυχή 

σας για να αναληφθεί στη νέα της πατρίδα. 
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Σας είπα: "Στον οίκο του Κυρίου υπάρχουν πολλές κατοικίες". Θα τα γνωρίσετε καθώς θα προχωράτε 

προς τα πάνω. Ο καθένας από εσάς θα έρθει όλο και πιο κοντά σε Μένα, και αυτές οι "κατοικίες" θα 

επιτευχθούν από εσάς ανάλογα με τα έργα σας. Διότι τα πάντα υπόκεινται στη θεία τάξη και δικαιοσύνη. 

35 Κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει το βήμα σας από το ένα στάδιο στο επόμενο, και στο τέλος 

του καθενός από αυτά θα υπάρχει χαρά και γιορτή στο πνεύμα σας και στο δικό μου. 

36 Έτσι σας προετοιμάζω, ώστε να ξέρετε ότι ο δρόμος που πρέπει να διανύσετε είναι μακρύς, και 

δεν αρκείστε στα πρώτα σας έργα ─ νομίζοντας ότι αυτά θα σας ανοίξουν την πύλη για τα σπίτια αυτά. 

Σας λέω επίσης ότι είναι όμορφο και ικανοποιητικό για μια ψυχή να φτάνει στο τέλος ενός σταδίου και 

να σταματάει για να αναλογιστεί πίσω της τον δρόμο που διανύει, με τους μεγάλους αγώνες της, τις μέρες 

της πίκρας και τις ώρες της ειρήνης, αφού έχει ξεπεράσει αμέτρητα εμπόδια. Στο τέλος, υπάρχει ο 

θρίαμβος, η ανταμοιβή και η δικαιοσύνη που λάμπει γύρω σας, και το Πνεύμα του Πατέρα σας ─ παρόν, 

ένδοξο, ευλογεί το παιδί, το αφήνει να αναπαυθεί στην αγκαλιά Του, όπου προετοιμάζεται για το επόμενο 

στάδιο, και έτσι προχωράει από το ένα στο άλλο, μέχρι τελικά να φτάσει στην υψηλότερη ολοκλήρωση, 

για να μείνει αιώνια μαζί Μου. 

37 Προς το παρόν, εκπληρώστε το πεπρωμένο σας στη γη. Φέρτε ειρήνη εκεί που βασιλεύει η 

διαμάχη ─ αγαπήστε εκεί που βασιλεύει το μίσος, και γίνετε φιλεύσπλαχνοι εκεί που βασιλεύει ο 

εγωισμός. Μόλις φτάσετε στο τέλος αυτού του μονοπατιού, θα σας επιστρέψω με ενδιαφέρον ό,τι έχετε 

δώσει στους συνανθρώπους σας. 

38 Αυτός είναι ο απλός και ξεκάθαρος Λόγος Μου, ο οποίος είναι προσιτός στο μυαλό σας. Έχω 

μείνει ευχαριστημένος από την αφοσίωση και την προσοχή σας. Βλέπω στον καθένα από εσάς την 

επιθυμία να ακολουθήσετε τη διδασκαλία Μου, να ανανεωθείτε, να τελειοποιηθείτε και να δημιουργήσετε 

μια οικογένεια υγιή στην ψυχή και στο σώμα, που θα αγαπάει ο ένας τον άλλον, θα αναγνωρίζει ο ένας 

τον άλλον και θα συγχωνεύεται σε μια ψυχή που θα στέλνει φως, δύναμη και ειρήνη στην ανθρωπότητα. 

39 Το φως της Θεότητάς μου βρίσκεται σε κάθε πνεύμα, ως το ύψιστο δώρο που ο Πατέρας έχει 

δώσει στα παιδιά του ως κληρονομιά. Επομένως, είστε οι υψηλότεροι από όλα τα πλάσματά μου, αφού 

έχετε μέσα σας το φως του Πνεύματος που σας επιτρέπει να γνωρίζετε ποιοι είστε, από ποιον προήλθατε, 

ποιο είναι το πεπρωμένο σας και πού πηγαίνετε. 

40 Τώρα η ψυχή σας ζει σε μια εποχή μεγαλύτερου φωτός, στην οποία πρέπει να κάνει ένα βήμα 

μπροστά, στην οποία θα ανυψωθεί προς Εμένα σε αυξημένο βαθμό, που είμαι ο στόχος της τελειοποίησης 

και της πνευματοποίησής σας. 

41 Η σκάλα που είδε ο Ιακώβ σε εικόνες ονείρων υψώνεται λαμπερή μπροστά σε κάθε ψυχή σήμερα, 

προσκαλώντας την να ανέβει και να μάθει τα μυστικά που οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να λύσουν. 

42 Τώρα είναι μια εποχή διαύγειας για την ψυχή και την ανθρώπινη διάνοια, όταν θα μπορέσετε να 

ανακαλύψετε το περιεχόμενο, την ουσία ή το νόημα όλων εκείνων των αποκαλύψεων που σας έχουν ήδη 

δοθεί στο παρελθόν, αλλά που δεν μπορέσατε να ερμηνεύσετε σωστά, επειδή σας δόθηκαν με συμβολική 

γλώσσα ή με παραβολή. 

43 Η έλλειψη πνευματοποίησης της ανθρωπότητας ήταν ο λόγος για τον οποίο η διάνοια δεν 

αναγνώρισε την αλήθεια που κρύβεται σε κάθε μια από τις λέξεις ή τα στοιχεία που περιέχονται στα θεία 

μηνύματα. Έτσι, η ανθρωπότητα έχει υποθέσει ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πιστεύει, 

ακόμη και αν αυτό γίνεται χωρίς κατανόηση. Σας λέω τώρα ότι δεν είμαι μυστήριο για κανέναν, ότι αυτό 

το "μυστήριο" το δημιουργείτε λόγω της έλλειψης ανύψωσης της ψυχής σας, λόγω της έλλειψης 

προσευχής και της έλλειψης φιλανθρωπίας και ταπεινοφροσύνης. 

44 Δεν μπορώ να είμαι καθόλου μυστικός, γιατί είμαι παντού και δείχνω τον εαυτό Μου ανοιχτά σε 

ό,τι υπάρχει και σας περιβάλλει. Αλλά αν ισχυρίζεστε πεισματικά ότι δεν Με βλέπετε, αν κλείνετε τα 

μάτια σας όταν σας δείχνω τον εαυτό Μου ή αν φεύγετε από κοντά Μου όταν σας καλώ, θα πρέπει να 

παραμείνω ένα αδιαπέραστο μυστήριο για σας. 

45 Γνωρίζετε τη σημασία της σκάλας που είδε ο Ιακώβ στις εικόνες των ονείρων; Αυτή η σκάλα 

αντιπροσωπεύει τη ζωή και την ανάπτυξη των ψυχών. 

Το σώμα του Ιακώβ κοιμόταν τη στιγμή της αποκάλυψης, αλλά η ψυχή του ήταν ξύπνια. Είχε υψώσει 

τον εαυτό του στον Πατέρα του κάνοντας χρήση της προσευχής, και όταν η ψυχή του εισήλθε στις 

περιοχές του φωτός, μπόρεσε να λάβει ένα ουράνιο μήνυμα που θα παρέμενε ως μαρτυρία πνευματικών 
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αποκαλύψεων και αληθειών στο λαό του, που είναι όλη η ανθρωπότητα. Γιατί το "Ισραήλ" δεν είναι ένα 

γήινο όνομα, αλλά ένα πνευματικό. 

46 Ο Ιακώβ είδε ότι η σκάλα στεκόταν στη γη και η κορυφή της άγγιζε τον ουρανό. Αυτό δείχνει την 

πορεία της ανοδικής ανάπτυξης της ψυχής, η οποία αρχίζει στη γη με το σαρκικό σώμα και τελειώνει όταν 

η ψυχή ενώνει το φως και την ουσία της με το φως και την ουσία του Πατέρα της, μακριά από κάθε υλική 

επιρροή. 

47 Ο πατριάρχης είδε αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω σε αυτή τη σκάλα. Αυτό 

συμβόλιζε την ακατάπαυστη γέννηση και το θάνατο, το συνεχές πηγαινέλα των ψυχών στην επιθυμία για 

φως ή και με το καθήκον της εξιλέωσης και του εξαγνισμού, ώστε να ανυψωθούν λίγο ψηλότερα κατά την 

επιστροφή τους στον πνευματικό κόσμο. Είναι το μονοπάτι της ανάπτυξης της ψυχής που οδηγεί στην 

τελειότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιακώβ είδε στην κορυφή της σκάλας την εμβληματική 

μορφή του Ιεχωβά, υποδεικνύοντας ότι ο Θεός είναι ο στόχος της τελειότητάς σας, της προσπάθειάς σας 

και η υπέρτατη ανταμοιβή της άπειρης ευδαιμονίας ─ η ανταμοιβή για τους σκληρούς αγώνες, τα 

μακροχρόνια βάσανα και την επιμονή για να φτάσετε στην αγκαλιά του Πατέρα. 

48 Η ψυχή έβρισκε πάντα στα χτυπήματα της μοίρας και στις δοκιμασίες μια ευκαιρία να αποκτήσει 

αξία για να ανέλθει. Η σκάλα του Ιακώβ συμβολιζόταν πάντα σε κάθε δοκιμασία, η οποία σας καλούσε να 

ανεβείτε ένα σκαλί παραπάνω. 

49 Αυτή ήταν μια σπουδαία αποκάλυψη, ω μαθητές, γιατί σας μιλούσε για την Πνευματική Ζωή σε 

μια εποχή που η αφύπνιση της ψυχής στη λατρεία του Θείου, του Υψηλού, του Καθαρού, του Καλού και 

του Αληθινού είχε μόλις αρχίσει. 

50 Το μήνυμα αυτό δεν θα μπορούσε να απευθύνεται μόνο σε μια οικογένεια, ούτε καν σε έναν λαό- 

η ουσία του ήταν πνευματική και επομένως είχε παγκόσμια σημασία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η φωνή 

του Πατέρα μίλησε στον Ιακώβ: "Εγώ είμαι ο Ιεχωβά, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ. Τη γη 

στην οποία βρίσκεστε, θα τη δώσω σε σας και στο σπέρμα σας, και το σπέρμα αυτό θα είναι πολυάριθμο 

όπως το χώμα της γης. Θα απλωθείς στη δύση και στην ανατολή, στο βορρά και στο νότο, και όλες οι 

οικογένειες της γης θα ευλογηθούν σε σένα και στο σπέρμα σου". 

51 Αυτό το μήνυμα μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο, αλλά είναι απείρως βαθύ ως προς το 

πνευματικό του περιεχόμενο. Αλλά πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν το πνευματικό του 

νόημα, αφού δεν του έδιναν καμία σημασία, αφού απέφευγαν κάθε σημείο ή πνευματική αποκάλυψη; Εγώ 

ο ίδιος έπρεπε να σας δώσω την ερμηνεία εκείνου του μηνύματος που σας έδωσα σε άλλη εποχή, όταν η 

αφύπνιση της ψυχής στον κόσμο μόλις είχε αρχίσει, για να σας ενθαρρύνω στην αποστολή σας. 

52 Μέρα με τη μέρα εμφανίζονται σημάδια και υπάρχουν γεγονότα που σας μιλούν για το τέλος μιας 

εποχής. 

53 Η ανθρώπινη επιστήμη έχει φτάσει στο όριο που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος με τον υλισμό του. 

Γιατί η επιστήμη εμπνευσμένη από το πνευματικό ιδεώδες της αγάπης, της καλοσύνης και της τελειότητας 

μπορεί να πάει πολύ πιο μακριά από ό,τι την έχετε πάει εσείς. 

54 Η απόδειξη ότι η επιστημονική σας πρόοδος δεν έχει ως κίνητρο την αμοιβαία αγάπη είναι η ηθική 

παρακμή των λαών, είναι ο αδελφοκτόνος πόλεμος, είναι η πείνα και η δυστυχία που επικρατούν παντού, 

είναι η άγνοια του πνευματικού. 

55 Γεμάτα αλαζονεία, τα μεγάλα έθνη ξεσηκώνονται, καυχιούνται για τη δύναμή τους, απειλούν τον 

κόσμο με τα όπλα τους, είναι υπερήφανα για την ευφυΐα και την επιστήμη τους, χωρίς να έχουν επίγνωση 

της ευθραυστότητας του ψεύτικου κόσμου που έχουν δημιουργήσει- γιατί ένα ελαφρύ άγγιγμα της 

δικαιοσύνης μου θα είναι αρκετό για να εξαφανιστεί αυτός ο τεχνητός κόσμος. Αλλά θα είναι το χέρι του 

ίδιου του ανθρώπου που θα καταστρέψει το ίδιο του το έργο- θα είναι η διάνοιά του που θα εφεύρει τον 

τρόπο να καταστρέψει αυτό που δημιούργησε πριν. Θα φροντίσω να διαρκέσουν μόνο τα ανθρώπινα έργα 

που έφεραν καλό καρπό στον άνθρωπο, ώστε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται προς όφελος των 

μελλοντικών γενεών. Ό,τι όμως εξυπηρετεί ένα διεφθαρμένο ή εγωιστικό σκοπό θα καταστραφεί στη 

φωτιά της αμείλικτης κρίσης μου. 

56 Στα ερείπια ενός κόσμου που δημιουργήθηκε και καταστράφηκε από μια υλιστική ανθρωπότητα, 

θα αναδυθεί ένας νέος κόσμος, του οποίου τα θεμέλια θα είναι η εμπειρία και ο οποίος θα έχει ως στόχο 

το ιδανικό της ανοδικής ανάπτυξης της ψυχής του. 



U 315 

47 

57 Φανταστείτε την πρόοδο μιας ανθρωπότητας της οποίας η ηθική πηγάζει από την πνευματικότητα- 

φανταστείτε μια ανθρωπότητα χωρίς όρια ή εθνικά σύνορα, που θα μοιράζεται αδελφικά όλα τα μέσα 

ζωής που η γη δίνει στα παιδιά της. Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα ήταν η ανθρώπινη επιστήμη αν 

είχε ως ιδανικό την αγάπη για τον άλλον, αν ο άνθρωπος λάμβανε τη γνώση που αναζητά μέσω της 

προσευχής. Σκεφτείτε πόσο ευχάριστο θα είναι για Μένα να δέχομαι τη λατρεία της αγάπης, της πίστης, 

της υπακοής και της ταπεινότητας από τους ανθρώπους μέσα από τη ζωή τους, χωρίς να χρειάζεται να 

καταφεύγουν σε τελετές και εξωτερικές μορφές λατρείας. 

58 Μόνο αυτή θα είναι η ζωή για τους ανθρώπους, γιατί σε αυτήν θα αναπνέουν ειρήνη, θα 

απολαμβάνουν την ελευθερία και θα τρέφονται μόνο με αυτό που περιέχει την αλήθεια. 

59 Η ύπαρξη που ζείτε στη γη έχει περισσότερο από θάνατο παρά από την ίδια τη ζωή. Για πολλούς 

είναι μια κόλαση, μια φυλακή, μια αιχμαλωσία, μια εξορία. Δεν γνωρίζει κανείς την ειρήνη σε αυτήν, 

ούτε μπορεί να απολαύσει την ελευθερία. Ούτε στο σώμα ούτε στην ψυχή υπάρχει υγεία, ούτε υπάρχουν 

χαρές που να σε αποζημιώνουν λίγο για τόσο πόνο. 

60 Αλλά προσπαθείτε να φαίνεστε ευτυχισμένοι. Σκέφτεσαι πώς συγκαλύπτεις τις συνεχείς αποτυχίες 

σου. Βάζετε μια χαμογελαστή μάσκα στο πρόσωπό σας για να προσποιηθείτε ότι είστε ευτυχισμένοι, και 

καυχιέστε για τη δύναμη και το θάρρος στη ζωή για να κρύψετε το φόβο που έχετε για την άβυσσο που 

έχετε ανοίξει κάτω από τα πόδια σας. 

61 Στο παρελθόν η γη ήταν μια κοιλάδα δακρύων, σήμερα είναι μια κοιλάδα αίματος. Τι θα είναι 

αύριο; Ένα πεδίο μάχης με καπνίζοντα ερείπια, πάνω από το οποίο πέρασε η φωτιά της κρίσης, 

καταναλώνοντας την αμαρτία και γκρεμίζοντας την αλαζονεία των άβουλων ανθρώπων, επειδή 

παραμέλησαν την ψυχή τους. 

62 Με τον ίδιο τρόπο, οι έμποροι της επιστήμης θα εκδιωχθούν από το ναό της σοφίας, επειδή 

βεβήλωσαν την αλήθεια με τοκογλυφία με το φως. 

63 Για ποιους μελλοντικούς χρόνους σας μιλάω τώρα; Δεν ξέρετε, ούτε θα τα προσδιορίσω με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, επειδή τα γεγονότα θα σας μιλούν όλο και περισσότερο για την εκπλήρωση του 

Λόγου Μου. 

64 Ενώ λέω σε κάποιους να μαζέψουν όλους τους καρπούς των έργων τους για να τους καταστρέψει 

η φωτιά, λέω σε άλλους να μαζέψουν τον σπόρο τους και να τον φυλάξουν, ώστε όταν περάσει η ημέρα 

της κρίσης, ο σπόρος αυτός να συνεχίσει να πολλαπλασιάζεται ως σπόρος ζωής. 

65 Στη διδασκαλία Μου σήμερα θα σας πω ότι ο "Λόγος Μου" επέστρεψε για να φωτίσει αυτή την 

ανθρωπότητα, ώστε να αφυπνιστεί και να φτάσει στην πνευματοποίηση. 

66 Η αντίληψη των ανθρώπων για Μένα είναι πολύ περιορισμένη, οι γνώσεις τους για το πνευματικό 

πολύ λίγες, η πίστη τους πολύ μικρή. 

67 Οι θρησκείες κοιμούνται σε ένα όνειρο αιώνων χωρίς να κάνουν ένα βήμα μπροστά, και όταν 

ξυπνούν, είναι μόνο ταραγμένες μέσα τους και δεν τολμούν να σπάσουν τον κύκλο που έχουν 

δημιουργήσει για τον εαυτό τους μέσω των παραδόσεών τους. 

68 Θα είναι οι ταπεινοί, οι φτωχοί, οι απλοί και οι αδαείς που θα εγκαταλείψουν αυτόν τον κύκλο με 

την επιθυμία για φως, για ένα καθαρό πνευματικό περιβάλλον, για αλήθεια και πρόοδο. Αυτοί είναι που 

θα κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου και θα καλέσουν σε εγρήγορση, όταν αισθανθούν ότι έρχεται η 

ώρα των νέων αποκαλύψεών μου στην Εποχή της Πνευματοποίησης. 

69 Οι άνθρωποι θέλουν να ανακαλύψουν το μυστικό της πνευματικής ζωής ─ αυτή την ύπαρξη στην 

οποία πρέπει να εισέλθουν αμετάκλητα και την οποία ενδιαφέρονται να γνωρίσουν γι' αυτόν ακριβώς το 

λόγο. 

70 Οι άνθρωποι ζητούν, ικετεύουν, ζητούν φως από έλεος, επειδή αισθάνονται την ανάγκη να 

προετοιμαστούν- αλλά σε απάντηση σε όλα τους λένε ότι η Πνευματική Ζωή είναι μυστήριο και ότι η 

επιθυμία να αρθεί το πέπλο που την καλύπτει είναι αλαζονεία και βλασφημία. 

71 Αληθινά σας λέω, εκείνοι που διψούν για αλήθεια και για φως δεν θα βρουν στον κόσμο την πηγή 

της οποίας τα νερά θα ξεδιψάσουν. Εγώ θα είμαι αυτός που θα στείλω από τον ουρανό το νερό της σοφίας 

που οι ψυχές λαχταρούν να πιουν. Θα αναγκάσω την πηγή της αλήθειας Μου να χυθεί σε κάθε πνεύμα και 

κάθε νου, ώστε τα "μυστήρια" να ακυρωθούν. Διότι σας λέω για άλλη μια φορά ότι δεν είμαι Εγώ αυτός 

που κρύβω τα μυστικά Μου για τους ανθρώπους, αλλά εσείς είστε αυτοί που τα δημιουργούν. 
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72 Είναι αλήθεια ότι πάντα θα υπάρχει κάτι στον Πατέρα σας που δεν θα γνωρίζετε ποτέ, δεδομένου 

ότι ο Θεός είναι άπειρος και ότι εσείς είστε μόνο σωματίδια. Αλλά το να μην ξέρετε ποιοι είστε στην 

αιωνιότητα, το να είστε ένα αδιαπέραστο μυστήριο για τον εαυτό σας, και το να περιμένετε μέχρι να 

εισέλθετε στην πνευματική ζωή για να το μάθετε ─ αυτό δεν προβλέπεται από Μένα. 

73 Είναι αλήθεια ότι σε περασμένες εποχές δεν σας μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο, ούτε υπήρχε μια 

εκτεταμένη πρόσκληση για να διεισδύσετε στο φως της πνευματικής γνώσης, αλλά μόνο και μόνο επειδή 

η ανθρωπότητα στο παρελθόν δεν αισθανόταν την επείγουσα ανάγκη για γνώση που αισθάνεται σήμερα, 

ούτε ήταν πνευματικά και διανοητικά ικανή να κατανοήσει. Αν και πάντα έψαχνε και σκάλιζε, αυτό 

γινόταν περισσότερο από περιέργεια παρά από πραγματική επιθυμία για φως. 

74 Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν το μονοπάτι που τους οδηγεί σε αυτό το φως και για να 

μπορέσουν να λάβουν το νερό από την πηγή της ζωής και της σοφίας, πρέπει πρώτα να εγκαταλείψουν 

κάθε εξωτερική λατρεία και να εξαλείψουν από την καρδιά τους κάθε φανατισμό. Τότε, όταν αρχίσουν να 

αισθάνονται στις καρδιές τους την παρουσία του ζωντανού και παντοδύναμου Θεού, θα νιώσουν να 

αναδύεται από το εσωτερικό της ύπαρξής τους μια νέα, άγνωστη αφοσίωση, γεμάτη συναίσθημα και 

ειλικρίνεια, γεμάτη ανύψωση και εγκαρδιότητα, που θα είναι η αληθινή προσευχή, η οποία αποκαλύπτεται 

μέσω του Πνεύματος. 

75 Αυτή θα είναι η αρχή της ανόδου του προς το Φως, το πρώτο βήμα στο μονοπάτι της 

πνευματοποίησης. Αν το Πνεύμα μπορεί να αποκαλύψει την αληθινή προσευχή στον άνθρωπο, θα 

μπορέσει επίσης να του αποκαλύψει όλες τις ικανότητες που διαθέτει και τον τρόπο να τις ξεδιπλώσει και 

να τις οδηγήσει στο μονοπάτι της αγάπης. 

76 Ζείτε ακόμα σε μια εποχή που χρειάζεστε τα βιβλία που περιέχουν τη μαρτυρία των εκδηλώσεών 

μου για να μάθετε μέσα από αυτά ή για να σας μεταδώσουν τη γνώση τους οι συνάνθρωποί σας που 

γνωρίζουν περισσότερα. Αλλά δεν υπολογίζετε ότι πλησιάζει η ώρα των διαισθητικών, εκείνων που 

μιλούν με έμπνευση, εκείνων που λαμβάνουν το φως στην προσευχή, εκείνων που, χωρίς να έχουν μάθει 

στη γη, έχουν περισσότερες γνώσεις από τον επιστήμονα. 

77 Η εκδήλωσή Μου και η εκδήλωση του Πνευματικού Μου Κόσμου μέσω αυτού του φτωχού, 

αδαούς και αμόρφωτου λαού είναι η απόδειξη αυτού που σας λέω ─ η αρχή μιας εποχής που θα 

κορυφωθεί με τις εκδηλώσεις από Πνεύμα σε Πνεύμα. 

78 Σύντομα η ανθρωπότητα θα κινηθεί προς αυτόν τον στόχο χωρίς κανένα εμπόδιο που θα μπορούσε 

να την εμποδίσει να πετύχει τις υψηλότερες πνευματικές φιλοδοξίες της. 

Κάθε άνθρωπος έχει το ιερό δικαίωμα να γνωρίζει την αλήθεια, και κανείς δεν μπορεί να σταθεί 

εμπόδιο στο δρόμο του, γιατί εγώ είμαι αυτός που τον περιμένω στο τελευταίο άκρο του μονοπατιού για 

να τον αγκαλιάσω με άπειρη αγάπη και να του δείξω όλη την ομορφιά που η αιωνιότητα επιφυλάσσει για 

τον καθένα από αυτούς που τη λαχταρούν με αγάπη ─ για όλους εκείνους που πεινούν και διψούν για την 

αλήθεια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 316  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Μαθητής: Εδώ είμαι πάλι ανάμεσά σας ως Δάσκαλος. Το Πνεύμα μου λαμβάνει το κάλεσμά σας, 

και αμέσως ακούει το αίτημά σας και σας στέλνει τη Συμπαντική Ακτίνα του για να σας τυλίξει με το Φως 

του. 

2 Απευθύνομαι στα προετοιμασμένα μυαλά για να σας δώσω τις οδηγίες Μου. Αλλά όχι μόνο οι 

φορείς της φωνής λαμβάνουν την Παρουσία Μου ─ όχι, είμαι με όλα τα παιδιά Μου, από το παιδί-μαθητή 

μέχρι τον μαθητή. Όλοι νιώθουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος εκείνη τη στιγμή. 

3 Στην πραγματικότητα, δεν είστε μόνο εσείς που Με αισθάνεστε. Από όλα τα σημεία του κόσμου 

σας, η ψυχή των παιδιών μου υψώνεται σε επιθυμία για τον καλύτερο όλων των γιατρών, για να λάβει από 

Αυτόν χάδια, θεραπευτικά βάλσαμα και ενίσχυση. 

Αφού τώρα είναι η ώρα της εκδήλωσης του Πνεύματός Μου ανάμεσα στην ανθρωπότητα, κάνω 

αισθητή την παρουσία Μου ανάμεσα σε όλα τα παιδιά Μου. Περιορίζω τον εαυτό Μου και αφήνω τον 

εαυτό Μου να φανεί ανάλογα με την ανάπτυξη του καθενός, ανάβοντας έτσι την πίστη και την αγάπη των 

μαθητών Μου. 

4 Η Τρίτη Εποχή έχει ανατείλει πλήρως για την ανθρωπότητα. Έχουν περάσει περίπου 2000 χρόνια 

από τότε που σας έδωσα τον Λόγο Μου, αλλά αυτό το Δόγμα, παρά τον χρόνο που έχει περάσει, δεν έχει 

ακόμη αναγνωριστεί από όλη την ανθρωπότητα, επειδή δεν με αγαπούν όλα τα παιδιά Μου. Ωστόσο, όλοι 

Με λατρεύουν, όλοι αναζητούν ένα Θείο Πνεύμα, το οποίο είναι δικό Μου. Αλλά δεν βλέπω ενότητα 

μεταξύ των ανθρώπων, δεν βλέπω μεταξύ τους την ίδια πίστη, την ίδια ανύψωση και γνώση, και γι' αυτό 

έρχομαι ως το Άγιο Πνεύμα για να τους ενώσω μέσα Μου, να τους τελειοποιήσω με τη Διδασκαλία Μου 

της Αλήθειας, με τον αναλλοίωτο Λόγο Μου, με τον Νόμο Μου της αγάπης και της δικαιοσύνης. 

5 Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανθρωπότητας αυτοαποκαλείται χριστιανικό- αλλά ο Δάσκαλος 

σας λέει: Αν ήταν πραγματικά χριστιανός, θα είχε ήδη νικήσει την υπόλοιπη ανθρωπότητα με την αγάπη 

του, την ταπεινότητα και την ειρήνη του. Αλλά η διδασκαλία μου, που έχει ήδη μείνει ως διαθήκη στη 

Δεύτερη Εποχή, δεν βρίσκεται στην καρδιά της ανθρωπότητας, δεν ζει και δεν ανθίζει στα έργα των 

ανθρώπων. Φυλάσσεται σε σκονισμένα βιβλία, και δεν ήρθα να μιλήσω στον άνθρωπο μέσω βιβλίων. 

Αντί για ένα βιβλίο, σας έφερα τη ζωή μου, το λόγο μου και τα έργα μου, τα βάσανά μου και το θάνατό 

μου ως άνθρωπος. Ο λόγος για τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, που αυτοαποκαλείται 

χριστιανική, δεν έχει την ειρήνη ούτε τη χάρη του Χριστού είναι ο εξής: επειδή οι άνθρωποι δεν Τον 

παίρνουν ως παράδειγμα, επειδή δεν ζουν σύμφωνα με τη διδασκαλία Του. 

6 Το βασίλειο της ανομίας έχει κυριαρχήσει στην ανθρωπότητα, επειδή οι άνθρωποι αγνόησαν τις 

αποκαλύψεις μου. Αλλά τώρα έρχομαι στην Τρίτη Εποχή για να τους θυμίσω τα μαθήματά μου από το 

παρελθόν. 

7 Γιατί το βασίλειο της αδικίας επικρατεί στην εποχή μας; Επειδή βλέπω εκείνους ως άρχοντες που 

θα έπρεπε να είναι υπηρέτες, και εκείνους που θα έπρεπε να είναι αφέντες με αγάπη και ταπεινότητα τους 

βλέπω ως "δούλους". 

8 Αυτός που κλέβει και εξαπατά την ευπιστία των άλλων, ανακαλύπτω ότι είναι πλούσιος, και ο 

βίαιος ηγεμόνας επαινείται και περιβάλλεται από κολαούζους. Εκείνος που λερώνεται με ανθρώπινο αίμα 

υψώνεται σε υψηλό θρόνο, και εκείνοι που είναι θύματα της ανθρώπινης σκληρότητας ταπεινώνονται. 

9 Έτσι βλέπω τη ζωή σας, την ανθρωπότητα. Βλέπω πολλά ιδρύματα με όμορφα ονόματα, αλλά δεν 

εκπέμπεται από αυτά καμία ειλικρίνεια, αγάπη ή φιλανθρωπία. Βλέπω κληρικούς να ξεσηκώνονται στους 

κόλπους των αιρέσεων και των εκκλησιών και να λένε στα εκκλησιάσματά τους: "Κάντε το καλό". Αλλά 

αληθινά σας λέω: Ο μόνος που μπορεί να πει, "Κάνε το καλό", είμαι εγώ. Γιατί μόνο εγώ σας κάνω καλό. 

Ας λένε πάντα οι άνθρωποι: "Ας κάνουμε το καλό". 

10 Δεν βλέπω ούτε αλήθεια ούτε ειλικρίνεια, επειδή οι άνθρωποι έχουν επιτρέψει στον εαυτό τους να 

μολυνθεί από το κακό που βασιλεύει. Ωστόσο, υπάρχουν εκείνοι που παρέμειναν πιστοί στο νόμο μου και 

που υπέφεραν χωρίς να παρεκκλίνουν από το μονοπάτι που τους δείχνει η αγάπη μου. 

11 Μέσω εκείνων που παρέμειναν πιστοί στο Νόμο Μου παρά το περιβάλλον που τους περιβάλλει, 

λέω σε όσους υποφέρουν: Επιμείνετε στην καλοσύνη, θυμηθείτε και ζήστε τα παραδείγματά Μου των 

περασμένων εποχών, και θα ξεπεράσετε τις ανθρώπινες αδυναμίες. 
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12 Πολλά μαθήματα σας αποκάλυψα στη Δεύτερη Εποχή, και αυτή η διδασκαλία ήταν η 

προετοιμασία που σας έδωσα για αυτή την Τρίτη Εποχή, αφού η ψυχή σας δεν μπορούσε να ανυψωθεί 

προς Εμένα. Ήρθα σε σας με τον Ιησού, γεννήθηκα, υπέφερα και πέθανα ως άνθρωπος. Μέσω του 

θυσιαστικού θανάτου Μου άνοιξα για σας τις πόρτες προς το υπερπέραν, ώστε η ψυχή σας, ξυπνώντας 

από τον λήθαργο, να αναστηθεί προς Εμένα. Άνοιξα μπροστά σας το Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων, το 

μεγάλο Βιβλίο της Ζωής, και αληθινά σας λέω, ότι μέσω του θυσιαστικού θανάτου Μου για την αγάπη 

της ανθρωπότητας, λύθηκε η Πέμπτη Σφραγίδα εκείνη τη στιγμή. 

13 Σήμερα δεν έρχομαι σε σας ως άνθρωπος, έρχομαι ως το Άγιο Πνεύμα για να σας διδάξω, ώστε να 

μπορέσετε να επιτύχετε την εκδήλωση από πνεύμα σε πνεύμα. Ωστόσο, προκειμένου αυτή η εκδήλωση να 

φτάσει στην τελειότητά της, άρχισα να εκδηλώνομαι μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Αλλά αυτή η 

εκδήλωση θα τελειώσει το 1950, και τότε αυτοί οι μαθητές θα γίνουν μαθητές και θα επικοινωνούν από 

πνεύμα σε πνεύμα με τον Διδάσκαλό τους. Αν και είναι μαθητές Μου στα μάτια Μου, θα είναι οι καλοί 

δάσκαλοι στα μάτια των ανθρώπων. 

14 Σήμερα σας προετοιμάζω, όπως έκανα στη Δεύτερη Εποχή. Εσείς και αυτοί είστε το ίδιο, είστε 

μαθητές και μάρτυρες των διδασκαλιών Μου. 

15 Οι δοκιμασίες σας έχουν πολιορκήσει στην πορεία σας. Αλλά ακόμη και αν συναντήσετε εμπόδια 

κατά μήκος της διαδρομής, δεν θα Μου γυρίσετε την πλάτη, δεν θα Με αρνηθείτε, επειδή υπήρξατε 

μάρτυρες της υπόσχεσής Μου να επιστρέψω και την είδατε να εκπληρώνεται αυτή τη στιγμή. 

16 Μπορείτε να βρείτε στην εκδήλωσή Μου τις ίδιες διδασκαλίες με εκείνες της Δεύτερης Εποχής, 

αλλά σε αυτή την Εποχή, μέσα από το φως του Αγίου Πνεύματός Μου, σας έχω αποκαλύψει το 

ανεξιχνίαστο, και στον διάλογο Πνεύματος προς Πνεύμα, θα συνεχίσω να σας αποκαλύπτω νέες και πολύ 

σπουδαίες διδασκαλίες. Όλο το περιεχόμενο της Έκτης Σφραγίδας θα σας γνωστοποιήσω σε αυτή την 

εποχή της αποκάλυψης, η οποία θα σας προετοιμάσει για την ώρα που θα λύσω την Έβδομη Σφραγίδα. 

Έτσι θα αναγνωρίζετε όλο και περισσότερο το "Ακατάληπτο"- έτσι θα ανακαλύψετε ότι ο πνευματικός 

κόσμος είναι το σπίτι όλων των ψυχών, το άπειρο και υπέροχο σπίτι του Πατέρα που σας περιμένει στο 

υπερπέραν, όπου θα λάβετε την ανταμοιβή για τα έργα που έχετε κάνει με αγάπη και έλεος προς τους 

συνανθρώπους σας. 

17 Αυτή τη στιγμή η ψυχή σας είναι κορεσμένη από τις αποκαλύψεις μου ─ είτε τις έχει λάβει μέσω 

του φορέα της φωνής είτε λόγω των πνευματικών της χαρισμάτων. 

18 Είναι η ώρα που ─ αφού δεν βρίσκετε έναν αδελφό μεταξύ των ανθρώπων να σας καθοδηγήσει, 

να σας συμβουλεύσει και να σας υπηρετήσει ως στήριγμα ─ έρχεστε σε Μένα, επειδή είμαι ο θείος 

φορέας του Σταυρού που σας σηκώνει στα χτυπήματα της μοίρας σας και σας παρηγορεί. 

19 Μέσω του πνευματισμού έχετε μάθει τι σημαίνει πνευματική επανόρθωση στο πεπρωμένο σας, 

και ακολουθώντας τις διδασκαλίες μου διεισδύετε στο μέλλον σύμφωνα με το θέλημά μου και θεωρείτε 

τις δοκιμασίες που σας συμβαίνουν στο μονοπάτι σας ως μια κλήση αφύπνισης αν δεν προσέχετε και δεν 

προσεύχεστε. 

20 Η συνείδησή σας είναι ο δικαστής που δεν κοιμάται, συμβουλεύοντάς σας πάντα να μεσολαβείτε 

για τους συνανθρώπους σας και για τον εαυτό σας. 

21 Γιατί οι άνθρωποι φέρνουν δυστυχία και καταστροφή στους λαούς; Γιατί δεν σέβονται τη ζωή 

τους και τη ζωή των γειτόνων τους; Λόγω έλλειψης πνευματικής ανάπτυξης, επειδή έχουν απομακρυνθεί 

από την εκπλήρωση του νόμου μου. 

22 Θα μπορούσατε, σε μια στιγμή βίας, να αρπάξετε ένα φονικό όπλο για να σκοτώσετε έναν 

συνάνθρωπό σας; Όχι, μαθητές, κανένας από εσάς δεν αισθάνεται ικανός να το κάνει αυτό, ακόμη και αν 

τον δοκιμάσω σκληρά. Γιατί; Επειδή ξέρετε ότι κάθε πλάσμα είναι προορισμένο στο πεπρωμένο του να 

βρει την εκπλήρωσή του και την ώρα του να επιστρέψει σε Μένα. 

Θυμάστε την επανόρθωση που σας περιμένει αν λερωθείτε με ανθρώπινο αίμα, και αυτός ο φόβος για 

την κρίση μου σας κάνει να σέβεστε τη ζωή του πλησίον σας και εύχεστε όλοι να αισθάνονται τον ίδιο 

σεβασμό. 

Ο Πατέρας σας λέει: Σήμερα η βασιλεία της ανομίας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της. Αλλά ο 

πνευματισμός, που είναι η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, δεν θα αφήσει ούτε μια γωνιά του κόσμου 

χωρίς την παρουσία του, και μόλις η διδασκαλία μου ριζώσει στις καρδιές των ανθρώπων, το βασίλειο της 

δικαιοσύνης μου θα βασιλεύσει ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης. 
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23 Μόλις αυτή η θεία αποκάλυψη γίνει σωστά κατανοητή από όλους, δεν θα υπάρξουν πλέον 

αυτοκτονίες και δολοφονίες, κανείς δεν θα αφαιρεί τη ζωή του και ακόμη λιγότερο τη ζωή του διπλανού 

του. Ο άνθρωπος θα έχει μια ολοκληρωμένη γνώση όλων των τρόπων δράσης του. Αλλά πρώτα θα 

συνεχίσω να τον δοκιμάζω, και όπως ακριβώς σας έκανα γνωστές τις οδηγίες Μου μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας κατανόησης, Εγώ, "ο Λόγος", θα ξέρω πώς να γίνω ακουστός και κατανοητός σε όλα τα 

παιδιά Μου. 

24 Αφού σας είπα στη Δεύτερη Εποχή ότι κάθε μάτι θα Με βλέπει, θα εκπληρώσω την υπόσχεσή 

Μου προς εσάς αφήνοντας όλους τους ανθρώπους να Με δουν και να Με αισθανθούν σε όλη Μου την 

αλήθεια. 

25 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Δάσκαλος σας λέει συνεχώς ότι η αποστολή σας να διαδώσετε 

τη διδασκαλία μου δεν θα είναι δύσκολη και ακόμη λιγότερο αδύνατη. Γιατί η γη έχει γίνει γόνιμη, και 

εσείς, ως καλοί εργάτες, θα μαθαίνετε καθημερινά περισσότερα για να την καλλιεργείτε καλύτερα. Να 

ξέρετε, ωστόσο, ότι δεν θα είστε οι μόνοι αγγελιοφόροι ή φορείς της φωνής της διδασκαλίας μου. Ο 

πνευματικός κόσμος εκπληρώνει επίσης την αποστολή του ανάμεσα στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. 

Μαζί θα κάνετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας πρωτοπόρους της διδασκαλίας μου για τις επόμενες 

γενιές. 

26 Μέσω της φύσης είχατε σημάδια του ερχομού μου αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δίνω σημάδια 

στην ανθρωπότητα και αφυπνίζω την προσοχή των επιστημόνων. Γιατί αυτό το έτος 1950, θα 

ταρακουνήσω την καρδιά όλων των παιδιών μου. Πολλοί θα παρεκκλίνουν από αυτές τις δοκιμασίες, 

αλλά άλλοι θα αφυπνιστούν, και μετά από αυτά τα γεγονότα θα έρθω ως το Άγιο Πνεύμα και θα τους πω 

να αναζητήσουν τους μαθητές μου που κατέχουν τις αποκαλύψεις μου αυτής της Τρίτης Εποχής. 

27 Αν κάνουν λάθη ως αρχάριοι, Εγώ, ως ο τέλειος Δάσκαλος, θα τους συγχωρήσω και θα τους 

δώσω, μέσω της μεσολάβησής σας, τις οδηγίες Μου για την προετοιμασία που σας αναθέτω προς το 

παρόν μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας. Τότε, όταν σας δω όλους να διεισδύετε με αγάπη 

στην πνευματική έννοια των διδασκαλιών Μου, θα σας εκπλήξω κάνοντάς σας γνωστές μεγάλες 

αποκαλύψεις, και γεμάτοι χαρά θα Μου πείτε τότε: "Δάσκαλε, η σοφία σου πραγματικά δεν έχει τέλος." 

28 Επιμείνετε στο καλό, μαθητές, το οποίο δεν θα σας απογοητεύσει. Αληθινά σας λέω, όταν θα 

μπείτε στη μέλλουσα ζωή, θα βρείτε μαζί Μου τη συγκομιδή των καλών σας έργων. Τότε θα βιώσετε 

πόσο όμορφη είναι η ανταμοιβή σας. 

Προς το παρόν, δεν ξέρετε πώς θα είναι, ούτε προσπαθείτε να τον φανταστείτε. Το μόνο που σας λέω 

είναι: Προσέξτε και προσευχηθείτε. Σπείρε τους σπόρους της αγάπης μου με λόγια, με βλέμματα, με 

προσευχές. Δεδομένου ότι το έλεος επικοινωνείται με πολλές μορφές, ενεργήστε με αυτόν τον τρόπο με 

τον πλησίον σας. Αλήθεια σας λέω, η σκέψη σας ότι θέλετε τη σωτηρία θα Μου είναι αρκετή για να κάνω 

την επιθυμία σας δική Μου και να δώσω στους άπορους σύμφωνα με το θέλημά Μου. 

29 Έτσι θα σας δω, ω μαθητές του Αγίου Πνεύματος ─ ως αγγελιοφόρους της ειρήνης, ως γιατρούς 

του σώματος και της ψυχής, ως σπορείς θεϊκών ιδιοτήτων. Ποτέ δεν θα πάψετε να σπέρνετε παρηγοριά, 

βάλσαμο και ειρήνη. Με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσετε την αποστολή σας μέχρι το τέλος της ημέρας. 

Το έργο σας θα στεφανωθεί με το θείο χάδι μου και θα κάνω την ψυχή σας δυνατή με τα αιώνια 

εορταστικά ενδύματα της ευλογίας μου. 

30 Λαμβάνετε τώρα τα τελευταία μου μαθήματα μέσω του ανθρώπινου νου, και σε αυτά ζητώ την 

ένωσή σας μετά το 1950. Όταν δεν θα έχετε πλέον αυτή την εκδήλωση ─ ποιος θα πάρει τη θέση μου; 

Ποιος θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί και θα σας υπενθυμίσει τη διδασκαλία του Θείου Δασκάλου; 

Δέος και φόβος θα σας κυριεύσουν, ακόμη και οι φορείς της φωνής μέσω των οποίων σας έδωσα τις 

οδηγίες μου θα νιώσουν φόβο, ακόμη και οι κοινοτικοί ηγέτες που γνωρίζουν τις κοινότητές τους θα 

τολμήσουν να σας δώσουν τον λόγο μου. Τι θα κάνετε τότε, ω μαθητές; 

31 Άνθρωποι: Θα μιλήσω τώρα γι' αυτούς που κάποτε έμειναν στον κόσμο για να μαρτυρήσουν το 

λόγο μου: τους μαθητές μου της Δεύτερης Εποχής. 

32 Ο Ιησούς δεν ήταν πια εκεί, οι απόστολοι της αλήθειας του ήταν σε ιεραποστολικά ταξίδια, 

έμπαιναν στις πόλεις, επισκέπτονταν τα σπίτια, έγραφαν στους μακρινούς αδελφούς και αδελφές τους. 

33 Ο θείος Λόγος, σαν μια νέα αυγή, άρχισε να φωτίζει τη ζωή της ανθρωπότητας και να διαλύει το 

σκοτάδι στο οποίο ζούσαν οι άνθρωποι. 
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34 Η διδασκαλία μου, στα χείλη και στα έργα των μαθητών μου, ήταν ένα ξίφος αγάπης και φωτός 

που πολεμούσε την άγνοια, την ειδωλολατρία και τον υλισμό. Μια κραυγή αγανάκτησης ακούστηκε από 

εκείνους που έβλεπαν το παραλίγο τέλος των μύθων και των παραδόσεών τους, ενώ ταυτόχρονα από 

άλλες καρδιές ακούστηκε ένας ύμνος αγαλλίασης για το φωτεινό μονοπάτι που άνοιξε για την ελπίδα και 

την πίστη εκείνων που διψούσαν για αλήθεια και ήταν φορτωμένοι από την αμαρτία. 

35 Εκείνοι που αρνούνταν την Πνευματική Ζωή εξοργίστηκαν όταν άκουσαν τις αποκαλύψεις για τη 

Βασιλεία των Ουρανών, ενώ εκείνοι που μάντεψαν αυτή την ύπαρξη και ήλπιζαν σε δικαιοσύνη και 

σωτηρία από αυτήν, ευχαρίστησαν τον Πατέρα που έστειλε τον Μονογενή Του Υιό στον κόσμο. 

36 Οι άνθρωποι που είχαν διατηρήσει στην καρδιά τους την ευλογημένη λαχτάρα να υπηρετήσουν 

τον Θεό τους με ειλικρίνεια και να Τον αγαπήσουν, είδαν το μονοπάτι τους να φωτίζεται και το μυαλό 

τους να ξεκαθαρίζει όταν βυθίστηκαν στον Λόγο Μου, και ένιωσαν μια αναζωπύρωση στο πνεύμα τους 

και στην καρδιά τους. Η διδασκαλία του Χριστού ως αληθινός πνευματικός άρτος γέμισε το 

απροσμέτρητο κενό που υπήρχε μέσα τους και γέμισε άφθονα όλες τις λαχτάρες του πνεύματός τους με 

την τελειότητα και το νόημά της. 

37 Μια νέα εποχή ξημέρωσε, ένα πιο φωτεινό μονοπάτι άνοιξε που οδηγούσε στην αιωνιότητα. 

38 Τι όμορφα συναισθήματα ανάτασης, αγάπης και τρυφερότητας ξύπνησαν σε εκείνους που 

φωτίστηκαν από την πίστη για να λάβουν τον Λόγο μου! Τι θάρρος και σταθερότητα συνόδευε αυτές τις 

καρδιές που ήξεραν να υποφέρουν και να ξεπερνούν τα πάντα χωρίς να παραιτούνται ούτε στιγμή! 

39 Επειδή το αίμα του Δασκάλου ήταν ακόμα φρέσκο; Όχι, άνθρωποι: Η πνευματική ουσία εκείνου 

του αίματος, που ήταν η υλική ενσάρκωση της Θείας Αγάπης, δεν ξεραίνεται, ούτε λήγει ποτέ- είναι 

παρούσα σήμερα όπως ήταν τότε, ζωντανή και ζεστή από ζωή. 

40 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι στις καρδιές τους υπήρχε επίσης αγάπη για την αλήθεια, στην οποία 

αφιέρωσαν τη ζωή τους και για την οποία έδωσαν ακόμη και το αίμα τους για να αποδείξουν ότι είχαν 

μάθει το μάθημα του Δασκάλου τους. 

41 Αυτό το γενναιόδωρα δοσμένο αίμα ξεπέρασε τα εμπόδια και τις θλίψεις. 

42 Τι αντίθεση παρουσιάστηκε ανάμεσα στην πνευματικότητα των μαθητών του Λόγου μου και την 

ειδωλολατρία, τον υλισμό, τον εγωισμό και την άγνοια των φανατικών των αρχαίων παραδόσεων ή των 

παγανιστών που ζούσαν μόνο για να αποδίδουν φόρο τιμής στην απόλαυση του σώματος! 

43 Ποτέ ο νόμος του Θεού δεν ήταν τόσο σαφής όσο στα χείλη του Ιησού. Ως εκ τούτου, ο κόσμος 

αισθάνθηκε να κλονίζεται στις βαθύτερες ρίζες του και πολλοί λαοί απομάκρυναν από την καρδιά τους τις 

παλιές παραδόσεις και αφοσιώθηκαν στον Λόγο που έγινε κατανοητός στους ανθρώπους εν Χριστώ. 

44 Ποτέ ο κόσμος δεν φιλοξένησε έναν άνθρωπο που αποκάλυψε μεγαλύτερες διδασκαλίες και 

πραγματοποίησε μεγαλύτερα έργα. 

45 Πόσα μυστήρια είχε λύσει ο άνθρωπος τότε; Πόσο φως πλημμύρισε την ψυχή του, την καρδιά του 

και το μυαλό του! Εκείνα τα λόγια του Διδασκάλου γεμάτα τρυφερότητα, οι σοφές, βαθιές και 

ταυτόχρονα σαφείς παραβολές Του- εκείνες οι συγκρίσεις για τις οποίες χρησιμοποίησε το παιδί, τα 

λουλούδια, για να γίνει κατανοητός- εκείνα τα ισχυρά έργα που ήταν δυνατά μόνο για έναν Θεό και τα 

οποία ο κόσμος αποκαλούσε "θαύματα" ─ όλα αυτά ήταν σαν μια νέα πρωινή δροσιά που θα έκανε 

γόνιμα τα χωράφια, ξηρά σαν έρημοι, που υπήρχαν στις καρδιές των ανθρώπων. 

46 Μέχρι τότε, οι άνθρωποι δεν είχαν ανακαλύψει ακόμη την πνευματική αίσθηση που υπάρχει σε 

όλα όσα δημιούργησε ο Κύριος, ακόμη και στα πιο μικρά όντα. Όταν έπαιρναν ένα παιδί στην αγκαλιά 

τους και το κοίταζαν βαθιά στα μάτια και άκουγαν τις ερωτήσεις του γεμάτες αθωότητα και διαισθητική 

δίψα για γνώση, ένιωθαν την παρουσία μιας ψυχής, ενός όντος που ήταν κάτι περισσότερο από αυτό το 

παιδί. 

47 Όταν παρατήρησαν ένα ευαίσθητο φυτό να μεγαλώνει κρυμμένο κάτω από τη βλάστηση, 

ανακάλυψαν αμέσως σε αυτό την ανάγκη να μεγαλώσει και να μπορέσει να προσφέρει το άνθος της 

ομορφιάς του και να εκπληρώσει έτσι το πεπρωμένο που του είχε αναθέσει ο Δημιουργός. 

48 Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί ξύπνησαν με την εντύπωση ότι ζούσαν σε έναν κόσμο που δεν είχαν 

ξαναδεί. Αυτό συνέβη επειδή ήταν "τυφλοί" και δεν μπορούσαν να δουν με τα μάτια τους, επειδή ήταν 

"κουφοί" και δεν μπορούσαν να ακούσουν με τα αυτιά τους. Ήρθα όμως στην ανθρωπότητα για να της 

δώσω όραση, ακοή, φωνή, κινητικότητα, θέληση, κατανόηση και ευαισθησία, ώστε η ψυχή της, 
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φυλακισμένη στη φυλακή της σάρκας, να απελευθερωθεί από το σκοτεινό μπουντρούμι της και να μάθει 

να διαβάζει και να ερμηνεύει το βιβλίο της Αιώνιας Ζωής. 

49 Αναρωτηθείτε τώρα, νέοι ακροατές του Λόγου Μου: Υπάρχουν ακόμη στον κόσμο αυτοί οι απλοί 

και σαφείς ερμηνευτές των θείων αποκαλύψεων; "Όχι", Μου απαντάτε από τα βάθη της καρδιάς σας, 

γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε βήμα που κάνει ο κόσμος στην επιστήμη του είναι ένα ακόμη βήμα που 

τον απομακρύνει από την πνευματοποίηση. Γιατί αντί να αναζητούν το νόημα ή την πνευματική ουσία 

που περιέχουν όλα τα όντα, αυτό που τους ενδιέφερε ήταν η ανακάλυψη της ουσίας και της καθαρά 

υλικής δύναμης. 

50 Αναγνωρίστε γιατί επέστρεψα στην ανθρωπότητα και επιτρέψτε στο Λόγο Μου να διεισδύσει στις 

καρδιές σας. Γιατί αυτή την εποχή ένα νέο θαύμα μεταστροφής της πνευματοποίησης και της ανοδικής 

ανάπτυξης θα γίνει πραγματικότητα στην ανθρωπότητα. Μάθετε από Μένα για να γίνετε καλοί μαθητές 

αυτής της εποχής. 

51 Εδώ είναι το βιβλίο με τις διδασκαλίες μου που σας κληροδοτώ αυτή τη στιγμή. Σε αυτό υπάρχουν 

τα κείμενα που θα συνεχίσουν το Έργο μου ανάμεσά σας. Όταν δεν Με ακούτε πλέον με αυτή τη μορφή, 

θα επαναλαμβάνετε τα μαθήματά Μου και σε αυτά θα ανακαλύπτετε πάντα νέες αποκαλύψεις. 

52 Διαβάζοντας τις διδασκαλίες μου, θα λάβετε τη σοφία μου, σπουδαία μηνύματα και εμπνεύσεις. 

Θα θυμάστε τις συμβουλές του πνευματικού κόσμου με το ίδιο άρωμα με το οποίο τις λάβατε. Αυτός ο 

χρόνος θα αφιερωθεί στη μελέτη, στην ερμηνεία, στην προετοιμασία, και όταν το σκέφτεστε λιγότερο, θα 

εμφανιστούν ανάμεσά σας εκείνοι που θα αναπαράγουν εύγλωττα τη διδασκαλία μου που έλαβα μέσω της 

έμπνευσης. Αλλά πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι η προετοιμασία τους για να γίνουν πιστευτά από τα 

πλήθη. Σήμερα κοιτάζετε αυτούς τους φορείς φωνής που σας μιλάνε εκστασιασμένοι, και όσο μεγάλη και 

αν είναι η δυσπιστία ορισμένων, νομίζετε ότι η διακήρυξή μου είναι δυνατή μέσω αυτών των πομπών. 

Αλλά μόλις οι άνθρωποι δουν τους μαθητές μου να διακηρύσσουν θεϊκές αποκαλύψεις στην κανονική 

τους κατάσταση, θα τους αμφισβητήσουν. 

53 Στη δική σας κοινότητα, όσοι αμφιβάλλουν θα ξεσηκωθούν όταν σας ακούσουν να μιλάτε υπό την 

έμπνευσή Μου, και θα πρέπει να έχετε μεγάλη προετοιμασία και καθαρότητα ψυχής για να βρείτε πίστη. 

Έτσι θα συνεχίσω να γίνομαι γνωστός, είτε πρόκειται για έναν που σας ακούει είτε για πλήθος, είτε το 

ακροατήριό σας αποτελείται από επιλεγμένους ανθρώπους, από αμόρφωτους ή από τους λεγόμενους 

μορφωμένους ─ ενώπιον κάποιων αλλά και όλων θα γίνω γνωστός μέσω της διάνοιάς σας. Αν ξέρετε πώς 

να προετοιμαστείτε, θα σας δώσω τις αποδείξεις που ζητούν όσοι σας ακούνε. 

Έτσι θα συνεχίσω να σπέρνω το Τριαδικό-Μαρκικό Πνευματικό Έργο μου, την αποκάλυψή μου ως 

Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των ανθρώπων. Τότε θα καταλάβετε ότι η σύνδεσή μου μαζί σας δεν θα 

διακοπεί στο τέλος του 1950. Γιατί οι δεσμοί μεταξύ του Θεού και των παιδιών Του είναι αιώνιοι. 

54 Στην Τρίτη Εποχή, με τη διαύγεια των εκδηλώσεών Μου, συνειδητοποίησα αυτό που ήταν 

αδύνατο για τα ανθρώπινα όντα: να Με επικοινωνήσουν μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

Καταλάβετε Με, μαθητές, γιατί στο διάλογο πνεύματος προς πνεύμα που σας περιμένει, θα νιώσετε την 

παρουσία Μου αιώνια. Αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε, δεν θα Μου λέτε πλέον: "Κύριε, γιατί δεν 

έρχεσαι; Γιατί δεν βλέπεις τον πόνο μου;" Δεν θα Μου μιλάς πλέον έτσι. Αλήθεια, μαθητές, σας λέω, 

όποιος Μου μιλάει έτσι, θα δώσει απτές αποδείξεις της άγνοιας και της απροετοιμασίας του. Δεν θέλω να 

δω τους μαθητές Μου χωρισμένους από Μένα, θέλω να Μου λέτε με το πνεύμα σας: "Δάσκαλε, είσαι 

ανάμεσά μας, το πνεύμα μας σε αισθάνεται, η σοφία σου είναι η πηγή της έμπνευσής μου". Αυτή είναι η 

αληθινή εξομολόγηση που θέλω να ακούσω από εσάς. 

55 Δεν θέλω να δω έναν Θωμά στη νέα μου αποστολική ιδιότητα, θέλω να δω σε σας την αφοσίωση 

του Ιωάννη, να με νιώθετε όλοι σας πάντα στην ψυχή σας. Αλλά δεν θέλω να αισθάνεστε σαν σκλάβοι 

Μου, γιατί τότε θα μπορούσατε να πέσετε σε έναν νέο φανατισμό. 

56 Στις στιγμές της εκπλήρωσης της αποστολής σας, αφοσιωθείτε πνευματικά πλήρως στη 

διδασκαλία Μου, και στις στιγμές των γήινων καθηκόντων σας, αφοσιωθείτε σε αυτά με όλη σας την 

επιμέλεια. Σας ξαναλέω ότι δεν πρέπει να αισθάνεστε σκλάβοι σε Μένα. Έχετε αληθινή πνευματικότητα 

που μεταδίδει τη Διδασκαλία Μου, ώστε να μπορείτε να δώσετε στον Θεό ό,τι είναι του Θεού και στον 

"Αυτοκράτορα" ό,τι είναι του "Αυτοκράτορα". Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε ειρήνη και θα είστε 

ευτυχισμένοι στην εκπλήρωση της αποστολής σας χωρίς σταματημό. Δεν θα διακηρύττετε ότι είστε 

μάρτυρές μου, αλλά θα αποδεικνύετε με τα έργα σας ότι σπέρνετε την αλήθεια μου. 
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57 Αν δεν σας δίνω πλέον τον Λόγο Μου με αυτή τη μορφή μετά το 1950, δεν αποσύρομαι, γιατί το 

Παγκόσμιο Πνεύμα Μου δεν αναπαύεται ποτέ. Είμαι αιώνια δραστηριότητα, που πάντα αγωνίζομαι για 

την τελειότητα όλων των πλασμάτων μου. Είμαι ο ταξιδιωτικός σύντροφος στην ανάπτυξη των παιδιών 

μου, είμαι ο σύμβουλός τους- και στο τέλος κάθε σταδίου ανάπτυξης είμαι εγώ που λαμβάνω τους 

καρπούς της εκπλήρωσης της αποστολής τους στο Νόμο μου. 

58 Είμαι ο τέλειος κηπουρός και δεν θα ξεριζώσω τους καρπούς όσο είναι πράσινοι. Θα ξέρω πώς να 

μεταμορφωθώ σε καταιγίδα για να ταρακουνήσω τα δέντρα και να κάνω τους κακούς καρπούς τους να 

πέσουν, αλλά τους καλούς η αγάπη μου θα τους διατηρήσει και αιώνια το πνεύμα μου θα χαίρεται με την 

πρόοδο και την ανάπτυξή τους. 

59 Ανεβείτε το μονοπάτι που σας οδηγεί στην κορυφή του βουνού, και με κάθε βήμα που κάνετε θα 

κατανοείτε όλο και καλύτερα τις διδασκαλίες μου, και θα τελειοποιείστε όλο και περισσότερο στην 

ερμηνεία του θείου μηνύματος. 

60 Ποια είναι η γλώσσα του πνεύματος; Είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι η παγκόσμια γλώσσα όλων 

των πνευμάτων. Δεν βλέπετε ότι και η ανθρώπινη αγάπη μιλάει; Συχνά δεν χρειάζεται λόγια, μιλάει 

καλύτερα μέσα από τις πράξεις, μέσα από τις σκέψεις. Αν η ανθρώπινη αγάπη εκφράζεται με αυτόν τον 

τρόπο, πώς θα είναι η γλώσσα της όταν τελειοποιηθείτε στους νόμους μου; 

61 Περπατάτε σταθερά, μαθητές, μη δειλιάζετε μπροστά στις δοκιμασίες, στις αντιξοότητες. 

Θυμηθείτε ότι έχω διανύσει αυτόν τον δρόμο πριν από εσάς και τον έχω αφήσει ευλογημένο από τα ίχνη 

μου. Προσευχηθείτε για την ανθρωπότητα, αυτό είναι το καθήκον σας. Ελάτε σε Μένα, που είμαι μια 

ανεξάντλητη πηγή παρηγοριάς και βάλσαμου, και φέρτε αυτό το δώρο στους συνανθρώπους σας. 

62 Αυτή τη στιγμή μπαίνω στην καρδιά των παιδιών μου και σκορπίζω τους σπόρους της αγάπης 

μου. Αλλά ποια καρδιά θα είναι σαν γόνιμο έδαφος που θα κάνει τον σπόρο να βλαστήσει; Σήμερα δεν 

ξέρετε ακόμα. Αλλά αν γίνετε καλοί εργάτες, θα ξέρετε πώς να σπείρετε τη διδασκαλία μου στους 

αρρώστους, στους δαιμονισμένους, στους φαύλους, σε όσους διψούν για αγάπη και ειρήνη. 

63 Σε όλα αυτά θα τοποθετήσετε τον αμύθητο θησαυρό του Λόγου μου, ο οποίος θα μεγαλώνει 

ολοένα και περισσότερο στην ψυχή σας. 

64 Αν είστε όλοι οι εργάτες του Θείου Κηπουρού, αν είστε όλοι συνεργάτες στη φύτευση της αγάπης 

μου, είναι επειδή πρόκειται όλοι να απολαύσετε το αποκορύφωμα του έργου μου. 

65 Όλοι σας θα καθίσετε στο τραπέζι μου, γιατί υπάρχει γιορτή στον ουρανό. Όλοι σας θα είστε οι 

σοφές παρθένες της παραβολής μου. Δεν θα υπάρχει άσωτος υιός εκεί, όλοι θα έχετε πάρει το βασίλειό 

μου και θα ακούσετε την πιο όμορφη και ανεβαστική συναυλία. Η ψυχή σας θα βιώσει τη μεγαλύτερη 

ευτυχία, επειδή θα κατανοήσει επιτέλους τη μεγάλη αγάπη του Πατέρα και Κυρίου σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 317  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Αγαπητοί μαθητές: Σας βλέπω προετοιμασμένους, έχετε συγκεντρωθεί πνευματικά για να 

αποκτήσετε τη χάρη να ακούσετε και να κατανοήσετε τον λόγο μου. Στο δρόμο σας, είχατε την Παρουσία 

μου ─ είτε σας έδωσε ένα θαύμα, είτε σας έδωσε την προστασία μου, είτε σας μίλησε μέσω της 

συνείδησής σας. Θέλω να κατοικήσω στην καρδιά σας για να είμαι ο οδηγός και ο δάσκαλός σας. 

2 "Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή", σας λέω για άλλη μια φορά. Ο Λόγος Μου είναι το 

ψωμί που τρέφει την ψυχή σας, η Παρουσία Μου σας φέρνει την ειρήνη που λαχταράτε. Πόσες 

δοκιμασίες έχετε βιώσει στον κόσμο! Αναζητήσατε την ειρήνη και την παρηγοριά στις γήινες απολαύσεις, 

και όταν δεν τη βρήκατε, επιστρέψατε σε Μένα για να μου πείτε: "Κύριε, μόνο μαζί Σου βρίσκουμε 

ειρήνη και παρηγοριά για την ψυχή μας". 

3 Ισραήλ: Μάθετε να Με αναζητάτε στις προσευχές σας σε αυτή την εποχή των θλίψεων. Όταν οι 

δοκιμασίες είναι ακόμη μεγαλύτερες, αναζητήστε Με ως φωτεινό φάρο ή ως σωσίβιο. Εμπιστευτείτε Με, 

γιατί Εγώ θα σας οδηγήσω στο ασφαλές λιμάνι. Όποιος Με αναζητά, θα Με βρει. Κάθε ψυχή που 

ανεβαίνει με πίστη σε Μένα, επιτυγχάνει τη σωτηρία. 

Γι' αυτό, σας έστειλα στον κόσμο και σας είπα: Προσέξτε και προσευχηθείτε για την ανθρωπότητα, 

γιατί δεν έχουν ακούσει τον λόγο μου, και μόνο ο λαός του Ισραήλ ακούει τη διδασκαλία μου για να 

αφυπνιστεί και να προετοιμαστεί. Και στην ανθρωπότητα ο Δάσκαλος θα πει: Εδώ είναι ο διαχειριστής 

της σωτηρίας σας, εδώ είναι ο λαός του Ισραήλ, που είναι οι μαθητές Μου, οι οποίοι θα ξεκινήσουν για 

σας για να σας δώσουν το μάθημά Μου, για να σας δώσουν το Ψωμί της Αιώνιας Ζωής, το οποίο δεν 

θέλατε να λάβετε όσο το παρέδιδα μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, επειδή τα μέσα που επέλεξα για να 

γίνω γνωστός σε αυτή την εποχή σας φάνηκαν ατελή. 

4 Πόσοι έχουν ακούσει το Λόγο Μου και όταν δεν τον κατάλαβαν, απομακρύνθηκαν από το 

μονοπάτι. Θα τους καλέσω ξανά, θα τους δώσω αποδείξεις για την αλήθεια Μου, και θα πρέπει να 

πιστέψουν σε Μένα, επειδή ο σπόρος της ζωής και της πνευματοποίησης που έχω σπείρει στην καρδιά 

τους θα ανθίσει στην πίστη. Αυτή η αλήθεια θα λάμψει μέσα τους και θα ομολογήσουν ενώπιον των 

συνανθρώπων τους ότι έχω βρεθεί με τους ανθρώπους και ότι έχω γίνει γνωστός μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας της διάνοιας. 

5 Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να κρίνουν τα έργα Μου και να διεισδύσουν στις ενδόμυχες 

κρίσεις Μου; Αλλά τους έδωσα ελευθερία βούλησης, μια δική τους βούληση, και με βάση αυτά τα 

χαρίσματα τους υπέβαλα σε δοκιμασία. Εκείνοι που πίστεψαν έχουν θριαμβεύσει στη δοκιμασία, έχουν 

ενισχύσει την πίστη τους, έχουν ανέλθει στις περιοχές του πνεύματος τρέφοντας τους εαυτούς τους με το 

νόημα των αποκαλύψεών Μου. 

6 Αληθινά σας λέω, η συνάντηση του Πνεύματός Μου με το δικό σας συνέβη στο επέκεινα. Σας 

έδωσα εντολή να Με αναζητήσετε ανεβαίνοντας τη σκάλα της προσευχής και να Με συναντήσετε με αυτή 

την ειλικρίνεια στο πνευματικό, επειδή δεν έχω εξανθρωπίσει τον εαυτό Μου σε αυτή την εποχή. 

Χρησιμοποίησα το μυαλό και τις καρδιές των πλασμάτων Μου μόνο για να γίνω γνωστός μέσω αυτών. 

7 Σας έδωσα αυτό το βιβλίο διδασκαλίας για να γνωρίσουν τις αποκαλύψεις μου και εκείνοι που 

ήρθαν τελευταίοι. Επανέλαβα τα μαθήματα, είδα ότι πολλοί έχουν διεισδύσει στο Έργο μου και θέλουν να 

μάθουν τα πάντα από την αρχή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επανέλαβα τις διδασκαλίες μου για 

εσάς. Σας είπα ότι ο Ηλίας άνοιξε τον Τρίτο Χρόνο μεταδίδοντας τον Ρόκε Ρόχας, ώστε να συναντήσετε 

τον Θεϊκό Δάσκαλο στο μονοπάτι σας. 

8 Μακάριος είναι εκείνος που Με ακούει με αγάπη, που έρχεται σε Μένα και ανοίγει την καρδιά του 

για να δεχτεί την ουσία του Λόγου Μου, γιατί αποκτά φως. Μέσω αυτής της σοφίας θα κατανοήσει το 

έργο μου, θα ξέρει πώς να το εφαρμόσει μετά το 1950 και θα αποκαλεί τον εαυτό του δικαίως μαθητή 

μου. 

9 Θέλω να σας αποκαλώ όλους "μαθητές Μου". Αλλά να θυμάστε ότι ο καλός μαθητής πρέπει να 

είναι πιστός στις διδασκαλίες και να έχει ως παράδειγμα τον Δάσκαλό του. 

10 Θυμάστε ότι ο πνευματικός σας αγώνας εδώ στη γη είναι μεγάλος, και η ψυχή σας σας αφήνει να 

μαντέψετε ότι μόλις εισέλθει σε εκείνη τη ζωή που την περιμένει πέρα από αυτόν τον κόσμο, πρέπει να 

συνεχίσει να αγωνίζεται για να ανέλθει. 
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Όταν το σκέφτεστε, τελικά νιώθετε μια κάποια θλίψη στη σκέψη ότι δεν υπάρχει ανάπαυση όταν η 

ανθρώπινη ζωή τελειώνει. Αυτή η θλίψη δεν προέρχεται από την ψυχή, αλλά από τη "σάρκα", η οποία 

είναι αδύναμη και με λίγη πίστη, επειδή η φύση της δεν είναι αιώνια και πρέπει να απελπίζεται μπροστά 

στην αιωνιότητα. 

11 Για την ψυχή, η αιωνιότητα σημαίνει τη μεγαλύτερη ευλογία της. Όταν σκέφτεται την ευδαιμονία, 

ξέρει ότι δεν θα έχει τέλος, και όταν σκέφτεται την επανόρθωσή της, ξέρει ότι θα έχει αρκετό χρόνο για να 

επανορθώσει τις παραβάσεις της και να τελειοποιηθεί. 

12 Η πνευματική ανάπαυση, όπως την αντιλαμβάνεται και την αντιλαμβάνεται η γήινη φύση σας, δεν 

υπάρχει. Η ανάπαυση που περιμένει την ψυχή είναι η δραστηριότητα, είναι ο πολλαπλασιασμός στην 

πράξη του καλού, είναι η αξιοποίηση κάθε στιγμής. Τότε η ψυχή ξεκουράζεται, απαλλάσσεται από την 

αυτοκατηγορία και τον πόνο, ξεκουράζεται κάνοντας το καλό, ξεκουράζεται αγαπώντας τον Δημιουργό 

της και τους αδελφούς και τις αδελφές της. 

13 Αλήθεια σας λέω, αν άφηνα την ψυχή σας ανενεργή, ώστε να αναπαυθεί όπως φαντάζεστε ότι 

αναπαύεται στη γη, το σκοτάδι της απελπισίας και του φόβου θα την καταλάμβανε- γιατί η ζωή και το 

φως της ψυχής, καθώς και η μεγαλύτερη ευτυχία της, είναι έργο, αγώνας, αδιάκοπη δραστηριότητα. 

14 Η ψυχή που επιστρέφει από τη γη στην "πνευματική κοιλάδα", φέρνοντας μαζί της την κούραση 

της σάρκας που έχει αποτυπωθεί στον εαυτό της και αναζητά το υπερπέραν ως τόπο ανάπαυσης για να 

ξεκουραστεί, για να ξεχάσει, για να σβήσει τα ίχνη του αγώνα της ζωής ─ αυτή θα αισθάνεται σαν το πιο 

δυστυχισμένο ον και δεν θα βρίσκει ούτε γαλήνη ούτε ευδαιμονία, μέχρι να ξυπνήσει από τον λήθαργο, να 

συνειδητοποιήσει το λάθος του και να ανέλθει στην πνευματική ζωή, η οποία είναι όπως σας είπα ─ 

αγάπη, δραστηριότητα, αδιάκοπος αγώνας στο μονοπάτι που οδηγεί στην τελειότητα. 

15 Εδώ στη γη, από την άλλη πλευρά, η ψυχή σας πρέπει να αισθάνεται κατάθλιψη, επειδή σε αυτήν 

τα πάντα είναι περιορισμένα και παροδικά. Εδώ πρέπει πραγματικά να ξεκουραστεί από τόση αμαρτία και 

τόση ανεντιμότητα όση υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά δεν είναι η ανάγκη για ξεκούραση, καθώς 

κατακτά τη σάρκα, αλλά μια απέχθεια για κάθε τι κακό, μια αποστροφή για κάθε τι ανέντιμο, μια 

κούραση να αγωνίζεσαι και να υποφέρεις ξανά και ξανά εξαιτίας ανηθικοτήτων ή για λόγους που δεν 

δικαιολογούνται. 

16 Αν οι άνθρωποι είχαν κάνει αυτή τη ζωή εδώ μια καθαρή ύπαρξη και είχαν προετοιμάσει το σώμα 

τους σε μια άξια κατοικία για την παραμονή της ψυχής, τότε δεν θα ήταν γνωστή η εξάντληση, ούτε θα 

υπήρχε αηδία ή απέχθεια, και επομένως η ασώματη ψυχή δεν θα ερχόταν στον πνευματικό κόσμο με την 

επιθυμία για ανάπαυση μέσω της ανάπαυσης. Αντιθέτως ─ θα έφτανε γεμάτη δύναμη και πίστη για να 

συνεχίσει το έργο της ημέρας ─ αυτόν τον αγώνα που ποτέ δεν μπόρεσε να σταματήσει στη γη και που 

ούτε ο θάνατος δεν ανέστειλε. 

17 Θέλω στο τέλος του αγώνα, όταν όλα τα παιδιά μου θα είναι αιώνια ενωμένα στην Πνευματική 

Στέγη, να μοιραστούν την άπειρη ευτυχία μου ως Δημιουργού, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο καθένας 

από εσάς συμμετείχε στο θεϊκό έργο με εποικοδομητικό ή αναπλαστικό τρόπο. 

18 Μόνο ως πνευματικά όντα θα ανακαλύψετε ότι τίποτα από όλα όσα δημιούργησα από την αρχή 

δεν έχει χαθεί, ότι όλα ανασταίνονται σε Μένα, όλα ζωντανεύουν και ανανεώνονται. 

19 Έτσι, όταν τόσα πολλά όντα έχουν χαθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν πολλά, αντί για έργα 

ζωής, έχουν κάνει καταστροφικά έργα, θα διαπιστώσουν ότι ο χρόνος της παρέκκλισής τους ήταν μόνο 

προσωρινός και ότι τα έργα τους, όσο κακά κι αν ήταν, θα βρουν επανόρθωση στην Αιώνια Ζωή και θα 

μεταμορφωθούν σε συνεργάτες του ακατάπαυστα δημιουργικού μου έργου. 

20 Τι είναι μερικοί αιώνες αμαρτίας και σκότους, όπως τους έζησε η ανθρωπότητα στη γη, όταν τους 

συγκρίνεις με την αιωνιότητα, με μια εποχή εξέλιξης και ειρήνης χωρίς τέλος; Αποστασιοποιηθήκατε από 

Μένα λόγω της ελευθερίας της βούλησής σας και, παρακινούμενοι από τη συνείδησή σας, θα επιστρέψετε 

σε Μένα. 

21 Η "σάρκα" ήταν πολύ πεισματάρα και ανυποχώρητη για να ακολουθήσει τις οδηγίες εκείνου του 

εσωτερικού φωτός που εσείς ονομάζετε συνείδηση, και το έβρισκε πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσει τις 

παρορμήσεις που την έβαζαν σε πειρασμό για την ακολασία των ενστίκτων και των παθών της. 

22 Εδώ και πολύ καιρό, η ανθρωπότητα πορεύεται στο μονοπάτι της ζωής σε αυτή τη γη σε μια 

δύσκολη πάλη ανάμεσα στη συνείδηση, η οποία ποτέ δεν σιώπησε, και στη "σάρκα", η οποία θέλει να 
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κάνει τη λατρεία και το νόμο της από τον υλισμό, χωρίς ούτε η ύλη ούτε το πνεύμα να έχει θριαμβεύσει 

μέχρι σήμερα, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. 

23 Με ρωτάτε ποιος θα νικήσει; Και σας λέω ότι δεν θα αργήσει η απόλυτη νίκη της συνείδησης, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψυχής στη "σάρκα". 

24 Δεν αντιλαμβάνεστε ότι μετά από τόσο αγώνα και τόσο μακρύ αγώνα, το σώμα, που είναι 

ανθρώπινο και φθαρτό, πρέπει να υποχωρήσει μπροστά στο Πνεύμα, που είναι το αιώνιο φως μου; 

25 Καταλάβετε ότι μετά από έναν τόσο μακρύ αγώνα ο άνθρωπος θα αποκτήσει τελικά αυτή την 

ευαισθησία και την υποχωρητικότητα που δεν είχε ποτέ πριν απέναντι σε αυτή τη φωνή και αυτή την 

πνευματική ζωή που δονείται και ζει μέσα στην ύπαρξή του. 

26 Όλοι σας κινείστε προς αυτό το σημείο χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Αλλά όταν δείτε τη νίκη της 

καλοσύνης και της δικαιοσύνης στη γη, θα καταλάβετε τον λόγο για τον αγώνα, τις μάχες και τις 

δοκιμασίες. 

27 Με αυτή την προετοιμασία θέλω να σας δω, ώστε να μπορέσετε να σπείρετε το δρόμο σας με 

καλά παραδείγματα και έτσι να μαρτυρήσετε όλα όσα έχετε λάβει και ακούσει από Μένα. 

28 Μόλις τελειώσει αυτή η εκδήλωση, θα δείτε τη διδασκαλία μου ως υπερφυσική, πέρα από την 

κατανόησή σας, και θα αναρωτηθείτε: "Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να μας μίλησε στη δική μας γλώσσα 

σε αυτή την εποχή της μεγαλύτερης εξέλιξης της ανθρωπότητας;" 

29 Ακούστε, μαθητές: Ήδη σε περασμένους καιρούς είχε γραφτεί ότι θα ερχόμουν και θα γινόμουν 

γνωστός σε όλα τα παιδιά Μου, και έτσι θα προετοίμαζα τον ερχομό μιας εποχής ειρήνης μεταξύ των 

ανθρώπων, φέρνοντάς τους στην πρακτική της πνευματοποίησης. Τώρα η εκπλήρωση αυτής της 

προφητείας είναι εδώ, σήμερα σας προετοιμάζω, περιτριγυρισμένοι από τον πνευματικό κόσμο, ενώ άλλες 

ψυχές στο υπερπέραν περιμένουν τις οδηγίες Μου και θα έρθουν να κατοικήσουν ανάμεσα στους 

ανθρώπους στους επερχόμενους καιρούς. Ανάμεσά τους είναι εκείνοι που θα κυβερνήσουν τα έθνη ─ 

εκείνοι που, λόγω της μεγάλης τους αρετής, θα κάνουν τους ανθρώπους να υπακούσουν στις εντολές Μου 

και θα τους βάλουν στον καλό δρόμο. Θα σας κυνηγήσουν. 

30 Το Έργο μου μεγαλώνει όλο και περισσότερο, ώσπου τελικά όλες οι ψυχές θα ενωθούν για την 

εκπλήρωση του Νόμου μου, και αυτό το γήινο σπίτι θα γίνει ένας κόσμος τελειότητας. Εκείνοι που θα την 

κατοικούν εκείνη τη στιγμή θα νιώσουν την αγάπη μου να εργάζεται σε όλα τα δημιουργημένα πράγματα 

και θα προετοιμαστούν για να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο. 

Αυτός ο γήινος κόσμος θα είναι μόνο προσωρινός για την ψυχή σας, θα πάει σε άλλες περιοχές, σε 

άλλα επίπεδα του υπερπέραν, στην επιθυμία για την τελειοποίησή της. 

Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Στον οίκο του Πατέρα μου υπάρχουν πολλές κατοικίες". Και σε αυτή την 

εποχή της μεγαλύτερης ανάπτυξης, όταν θα κατανοήσετε καλύτερα τις διδασκαλίες μου, σας είπα: "Στον 

οίκο του Πατέρα υπάρχουν άπειρα σπίτια". Μη νομίζετε, λοιπόν, ότι όταν αναχωρήσετε από αυτόν τον 

κόσμο έχετε ήδη φτάσει στο μεγαλύτερο πνευματικό ύψος. Όχι, μαθητές. Όταν το στάδιο της ανάπτυξής 

σας σε αυτόν τον πλανήτη τελειώσει, θα σας οδηγήσω σε άλλα σπίτια, και έτσι θα σας καθοδηγώ αιώνια 

στην άπειρη σκάλα της τελειότητάς σας. Εμπιστευτείτε Με, αγαπήστε Με και θα σωθείτε. 

31 Μην στέκεστε ακίνητοι, άνθρωποι. Βιαστείτε, αφού ξέρετε τον δρόμο. Εκπληρώστε το Νόμο Μου, 

ζήστε με αγάπη και να είστε φιλάνθρωποι προς τον πλησίον σας. Τότε όλα τα δώρα που σας έδωσα θα 

είναι σαν φώτα που φωτίζουν τον δρόμο των ανθρώπων. 

32 Γιατί αμφισβητείτε μερικές φορές τον εαυτό σας και Εμένα, παρόλο που σας έχω πει ότι είστε 

μέρος του Πνεύματός Μου; Γιατί αμφιβάλλετε ότι διαθέτετε τις ιδιότητές Μου; Αφού ήρθατε σε αυτόν 

τον κόσμο για να επανορθώσετε για τις προηγούμενες παραβάσεις σας ─ γιατί βλασφημείτε όταν 

συναντάτε δοκιμασίες στην πορεία; 

33 Έτσι σας προετοιμάζω, μαθητές, έτσι αποτυπώνω το βιβλίο των διδασκαλιών μου στην καρδιά 

σας. Όταν λαχταράτε παρηγοριά για τα βάσανά σας, αναζητήστε τον Λόγο Μου στην καρδιά σας και θα 

ρέει από αυτήν σαν πηγή κρυστάλλινου νερού. 

34 Σας διδάσκω αυτό το έτος 1950, το τελευταίο της παραμονής μου ανάμεσά σας. Θέλω να φτάσετε 

στην πνευματοποίηση που σας ζήτησα. Έχετε κατανοήσει τον Πατέρα σας και έχετε μετανοήσει 

πνευματικά. Με αγαπήσατε, και από μερικούς έπεσαν τα ακάθαρτα ενδύματα που κάλυπταν την ψυχή 

τους, και άλλους βλέπω να αγωνίζονται για τον εξαγνισμό τους. Μην ξεχνάτε ότι για να ακολουθήσετε τις 

οδηγίες Μου, πρέπει να απαλλαγείτε από κάθε υλισμό. 
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35 Έβαλα το φως μου στη συνείδησή σας, ώστε, καθοδηγούμενοι από αυτό, να εξαλείψετε κάθε 

ατέλεια και να ανθίσουν οι αρετές που ανακαλύπτω στην ψυχή σας λόγω του Λόγου μου. Σας έκανα 

δεκτικούς στην αγάπη αλλά και στον πόνο. Σας είπα: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον" για να νιώσετε τον 

Λόγο μου σε όλη του την καθαρότητα. Μοιραστείτε την ειρήνη σας με τους συνανθρώπους σας, βοηθήστε 

τους να πιουν το ποτήρι του πόνου τους. 

36 Θυμηθείτε ότι σας είπα: Στα μάτια Μου, είστε όλοι παιδιά Μου. Αν σας επιτρέπω να εξελίσσεστε 

και έχετε τους αγώνες σας σε αυτό, είναι επειδή επιθυμώ διακαώς να φτάσετε στην τελειότητά σας. 

37 Ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε το πνευματικό έργο που σας έχει ανατεθεί. Δείτε πόσο άγονα είναι τα 

χωράφια επειδή ο σπόρος της αγάπης και του ελέους ζει κρυμμένος στο βάθος της καρδιάς σας. 

38 Έχω έρθει με τις διδασκαλίες μου για να σας ενθαρρύνω στην καλοσύνη. Σας οδηγώ σε μονοπάτια 

αγάπης, ώστε να μπορείτε να πηγαίνετε στους συνανθρώπους σας με το μήνυμα του φωτός και της 

παρηγοριάς μου. Αν ο χρόνος του κηρύγματός μου ήταν μακρύς για εσάς, ήταν για να μπορέσετε να 

απορροφήσετε το περιεχόμενο της διδασκαλίας μου και να μην διαστρεβλώσετε ποτέ το νόημά της. Γιατί 

εσείς είστε ο Νέος Ισραήλ ─ ο λαός που θα μαρτυρήσει την αλήθεια μου. 

39 Σε κάθε στροφή η φωνή της συνείδησής σας σας αφυπνίζει και σας κάνει να καταλάβετε ότι έχετε 

ένα υψηλό πεπρωμένο ανάμεσα στην ανθρωπότητα και μια μεγάλη αποστολή να εκπληρώσετε. 

40 Δεν υπάρχει μέσα σας μια δύναμη που δεν θα σας αφήσει να πέσετε, και μια φωνή που δεν θα σας 

αφήσει να κοιμηθείτε; Όταν ξεφεύγετε από το μονοπάτι ή ξεχνάτε την αποστολή σας ─ δεν αισθάνεστε 

μια ανησυχία που δεν σας αφήνει να ξεκουραστείτε; Γιατί αυτή η δύναμη, αυτό το εσωτερικό φως, αυτή η 

φωνή που σας μιλάει εσωτερικά είναι η συνείδησή σας, στην οποία είναι ανεξίτηλα γραμμένος ο νόμος 

μου και οι αποστολές σας. 

41 Αφήστε τους εαυτούς σας να καθοδηγούνται με αγάπη από αυτόν τον εσωτερικό οδηγό, και 

πραγματικά σας λέω, κάθε πνευματική ανησυχία θα εξαφανιστεί, αφήνοντας στη θέση της μια βαθιά 

γαλήνη και μια αληθινή ικανοποίηση. 

42 Αν εκμεταλλευτείτε αυτές τις πολύτιμες στιγμές, αύριο δεν θα χύνετε δάκρυα λόγω του χαμένου 

χρόνου, δεν θα θρηνήσετε λάθη, ούτε θα πέσετε. Να θυμάστε ότι τα καλά σας έργα είναι αυτά που πρέπει 

να μαρτυρούν για Μένα. Ή πιστεύετε ότι οι συνάνθρωποί σας θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την 

αλήθεια Μου ακόμη και μέσα από ατελή έργα; Μην ξεχνάτε ότι "το δέντρο γίνεται γνωστό από τους 

καρπούς του". 

43 Μη φοβάστε να είστε πολύ λίγοι και πολύ ασήμαντοι. Μαζί σας θα έρθει ένας αόρατος στρατός 

από Φωτεινά Όντα που θα προετοιμάσουν το δρόμο σας ανοίγοντας πόρτες για να περάσετε, 

καταρρίπτοντας εμπόδια και ξεπερνώντας δυσκολίες. 

44 Απέναντι σε έναν κόσμο του σκότους θα βασιστείτε σε αυτόν τον κόσμο του φωτός. Για να 

ξεπεράσετε την επιρροή του πολέμου, θα βασιστείτε στον άγγελο της ειρήνης. Ενάντια στην αρρώστια, 

τον λοιμό και τον θάνατο θα έχετε μαζί σας το έλεος αυτών των αόρατων όντων που στέκονται έτοιμα να 

χύσουν το βάλσαμο του ελέους και της παρηγοριάς τους στην ανθρωπότητα. 

45 Ποτέ οι μαθητές Μου δεν έμειναν απροστάτευτοι από Μένα, ποτέ δεν εγκαταλείφθηκαν από 

εκείνα τα όντα που κατοικούν σε περιοχές φωτός και αρμονίας. 

46 Ποιος ενέπνευσε τους μαθητές μου της Δεύτερης Εποχής, ώστε να θυμούνται τον θείο λόγο του 

Δασκάλου τους και να τον καταγράφουν ως κληρονομιά για όλες τις γενιές; Ποιος οδήγησε τους μαθητές 

μου σε άγνωστα μονοπάτια σε μακρινές πόλεις; Ποιος απελευθέρωσε τον Πέτρο από τη φυλακή του, ενώ 

οι δεσμοφύλακές του κοιμόντουσαν, και ποιος στάθηκε δίπλα σε αυτούς τους αποστόλους της αλήθειας 

μου στην πιο δύσκολη ώρα του θυσιαστικού τους θανάτου; Τα πνευματικά όντα, οι αδελφοί και οι 

αδελφές σας, τους οποίους οι άνθρωποι αποκαλούν "αγγέλους". 

47 Μακάρι να γνωρίζατε την αξία αυτής της επιρροής στη ζωή σας! Θα είστε πιο πρόθυμοι, πιο 

ταπεινοί και πιο υπάκουοι στις κλήσεις και τις υποδείξεις τους. Αλλά εσείς είστε πλάσματα με μικρή 

πίστη, επειδή θέλετε να αγγίξετε και να δείτε την πνευματική ζωή με τις φυσικές σας αισθήσεις. Και 

εφόσον δεν το έχετε επιτύχει αυτό, αισθάνεστε ότι εξαπατηθήκατε στην πίστη σας. 

48 Αλήθεια σας λέω, αν η πίστη σας ήταν σταθερή, δεν θα είχατε την επιθυμία να αισθανθείτε την 

παρουσία του πνευματικού με τις αισθήσεις της σάρκας, γιατί τότε θα ήταν η ψυχή που θα 

αντιλαμβανόταν με τη λεπτή της ευαισθησία αυτόν τον κόσμο που πάλλεται αδιάκοπα γύρω σας. 
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49 Ναι, ανθρωπότητα, αν αισθάνεσαι μακριά από τον πνευματικό κόσμο, ωστόσο αυτά τα όντα δεν 

μπορούν να αισθάνονται μακριά από τα ανθρώπινα όντα, αφού δεν υπάρχουν αποστάσεις, όρια ή εμπόδια 

γι' αυτά. Ζουν στο πνευματικό, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να είναι μακριά από τη ζωή των 

ανθρώπινων όντων, των οποίων ο υψηλότερος προορισμός είναι η ανοδική ανάπτυξη και η τελείωση της 

ψυχής. 

50 Είστε όλοι αδελφοί και αδελφές, όλες οι ψυχές έχουν τις ίδιες ιδιότητες, ακόμη και τα σώματά σας 

έχουν δημιουργηθεί ίσα μεταξύ τους. Τότε γιατί έχετε χωριστεί σε κοινωνικές τάξεις και έθνη, 

ανθρωπότητα; Σας αγαπώ σαν μοναχοπαίδι και σας συγχωρώ. Αλλά να είστε άξιοι αυτής της χάρης, να 

επιτύχετε τη λύτρωσή σας. Θα έρθει η ώρα που, αναλογιζόμενοι τη διδασκαλία Μου, θα αγαπάτε ο ένας 

τον άλλον, εμπνεόμενοι από την αγάπη Μου, και δεν θα καταδικάζετε τα λάθη σας. 

51 Συμβουλεύετε και διορθώνετε στην πορεία σας με αγάπη, αλλά μην αισθάνεστε ανώτεροι από 

τους συνανθρώπους σας. Μόνο να αγαπάτε και να ζείτε με δικαιοσύνη, όπως σας έχω καθοδηγήσει. 

52 Προετοιμαστείτε, γιατί αύριο θα είστε ηγέτες και δάσκαλοι της ανθρωπότητας. Σε εκείνη την 

εποχή για την οποία σας μιλάω, θα μεταδώσετε με αγάπη τις οδηγίες Μου, όπως σας έχω καθοδηγήσει. 

Δεν πρέπει να κρίνετε τους συνανθρώπους σας με σκληρότητα ─ νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο 

ικανοποιείτε τον Κύριό σας. Αληθινά σας λέω, ακόμη και αν διδάξετε ανθρώπους στο όνομά Μου, δεν θα 

είστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε. Όταν όμως σας δω να τιμωρείτε 

τις παραβάσεις των συνανθρώπων σας χωρίς αγάπη, θα σας μιλήσω μέσω της συνείδησης και θα σας πω, 

όπως στη Δεύτερη Εποχή: "Ο αμόλυντος ας ρίξει τον πρώτο λίθο". 

53 Η διδασκαλία μου είναι για όλες τις εποχές. Προς το παρόν σας επαναλαμβάνω τα μαθήματα των 

προηγούμενων αιώνων, ώστε να Με καταλάβετε καλύτερα. Όπως Με ακούτε, έτσι και οι μαθητές της 

Δεύτερης Εποχής. Καθώς κάνετε τα πρώτα βήματα στη διδασκαλία Μου, το ίδιο έκαναν κι εκείνοι. Όπως 

εσείς αγωνίζεστε να ξεπεράσετε τις ατέλειές σας, έτσι και εκείνοι αγωνίστηκαν και τελικά θριάμβευσαν. 

54 Όπως εσείς αμφισβητείτε τα χαρίσματα που σας έδωσα, έτσι και μεταξύ εκείνων των μαθητών 

υπήρχαν εκείνοι που, νομίζοντας ότι ο Δάσκαλος δεν τους παρακολουθούσε, δοκίμαζαν κρυφά τον λόγο 

Του. Αν πήραν τα παραδείγματά μου ως πρότυπο, ο καρπός της προετοιμασίας τους αποκαλύφθηκε στα 

έργα τους. Αν δεν παρακολουθούσαν και δεν προσεύχονταν, κανένα θαύμα δεν γινόταν μέσω αυτών, και 

επέστρεφαν σε Μένα με αμφιβολίες στις καρδιές τους. Αλλά όταν άκουσαν ξανά την αλήθεια του Λόγου 

Μου, μετανόησαν για τις παραβάσεις τους και υποσχέθηκαν με δάκρυα να μην Με αμφισβητούν πια. 

55 Παρομοίως, σας βλέπω αυτή τη στιγμή, μαθητές: Κάποιοι από εσάς έχετε ως αόρατα όπλα την 

πίστη και τα καλά έργα και βλέπετε το Λόγο Μου να αποκαλύπτεται στην εκπλήρωση των εντολών τους. 

Αλλά άλλα από τα παιδιά Μου έχουν ισχυριστεί ─ χωρίς να υπακούουν στον νόμο Μου ─ ότι τους 

χορηγώ ένα θαύμα μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που τους κάνει να αναγνωρίζονται ως αγγελιοφόροι 

Μου, και όταν δεν το έλαβαν, Με αμφισβήτησαν και Με αρνήθηκαν. 

56 Τους συγχωρώ, γιατί ακόμη και αν αμφιβάλλουν σήμερα, αύριο θα πιστέψουν ─ αν δεν 

αποδέχονται τη διδασκαλία μου σήμερα, αύριο θα δώσουν την ίδια τους τη ζωή για να ομολογήσουν και 

να μαρτυρήσουν την αλήθεια αυτής της αποκάλυψης. 

57 Ευλογώ εκείνους που ζουν μέσα στο Νόμο Μου και εκείνους που τον απορρίπτουν, γιατί μέσω 

των τελευταίων, όταν κατανοήσουν το νόημα των διδασκαλιών Μου, θα δώσω μεγάλες αποδείξεις στην 

ανθρωπότητα. Διότι θα είναι το αξιόπιστο μέσο για το Θείο Πνεύμα μου να ξεχυθεί στους συνανθρώπους 

τους με δύναμη, ειλικρίνεια και αγάπη. 

58 Έτσι σας χαίρομαι, μαθητές, έτσι σας ενθαρρύνει ο Πατέρας για την εποχή των δοκιμασιών που 

θα περάσετε. 

59 Μείνετε προσεκτικοί στη φωνή της συνείδησης, και αληθινά σας λέω, θα συνεχίσετε να 

λαμβάνετε τις οδηγίες μου. Αν και το 1950 αυτή η εκδήλωση από τον φορέα της φωνής τελειώνει ─ 

ακούστε τη συνείδηση, τότε η κοινωνία σας με τον Θεό θα είναι αιώνια και δεν θα υπάρχει τίποτα και 

κανείς που θα χωρίσει τους μαθητές από τον Δάσκαλό τους. 

60 Εμπιστευτείτε τον λόγο μου. Αληθινά σας λέω, όλες οι προφητείες θα εκπληρωθούν προς 

ικανοποίηση των προφητών και προς χαρά του λαού του Ισραήλ. 

61 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, γιατί οι καιροί θα αλλάξουν. Ενωθείτε με το νόμο Μου της 

αγάπης και δεν θα υπάρξει καμία δοκιμασία που θα σας σταματήσει στο δρόμο σας. Ζήστε τα 

παραδείγματα που σας έδωσα στον Ιησού και σίγουρα θα σταθείτε. Κανείς δεν θα μπορέσει να φιμώσει 
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τον λόγο μου στα χείλη σας. Αλήθεια σας λέω, ούτε το ικρίωμα δεν θα σας κάνει να ξεχάσετε τον Νόμο 

Μου. Γιατί η μνήμη του θυσιασμένου Αρνίου θα σας κάνει δυνατούς και θα προσφέρετε τον εαυτό σας 

στη Θεότητά μου. 

62 Πόσοι από εσάς θα αφήσετε τους πιο αγαπημένους σας ανθρώπους για να ξεκινήσετε για εκείνους 

που πρόκειται να ακούσουν τον λόγο μου μέσω της διαμεσολάβησής σας. Πόσοι από εσάς, από αγάπη για 

τη Διδασκαλία μου, θα εγκαταλείψετε τα υλικά σας αγαθά και θα ζήσετε στη μεγαλύτερη φτώχεια. Αλλά 

αν το σώμα σας στερηθεί τα γήινα αγαθά σε αυτόν τον κόσμο, θα στολίσω την ψυχή σας με την αγάπη 

Μου στην αιωνιότητα. 

Αλλά μην ανησυχείτε, αγαπημένα μου παιδιά! Δεν ζητώ από κανέναν σας να θυσιάσει τη ζωή του. Σας 

είπα μόνο στον λόγο μου: Ό,τι θα δώσετε στο έργο μου, θα το πάρετε πίσω εκατονταπλάσια. Σπείρετε το 

δρόμο σας με καλά έργα και θα θερίσετε τους καρπούς τους στη συνέχεια. 

63 Έτσι σας προετοιμάζω σήμερα το πρωί που ο Χριστιανισμός τιμά τα Πάθη του Ιησού. Και εσείς, 

μαθητές, βιώνετε τον παντοτινό θυσιαστικό θάνατο του Μεσσία και τρέφεστε με τα παραδείγματα του 

θείου Λυτρωτή. 

64 Λαός του Ισραήλ: Γίνε το φως της ανθρωπότητας, θύμισέ της την υπόσχεσή Μου να επιστρέψω, 

την οποία της έδωσα μέσω του Ιησού, και πες της ότι κράτησα τον λόγο Μου. 

65 Αυτές οι προφητείες έχουν ξεχαστεί από τους ανθρώπους, αλλά Εγώ τους τις υπενθυμίζω μέσω 

των νέων Αποστόλων Μου. 

66 Μαθητές: Κατά την εκδήλωση του λόγου μου, η πατρική μου αγάπη και ειρήνη είναι παρούσα. 

Πάρτε το μέσα σας ─ εσείς που κατοικείτε ακόμα στην κοιλάδα των δακρύων. 

67 Πιείτε το ποτήρι του πόνου σας με υπομονή. Γιατί μετά από αυτή την πίκρα θα απολαμβάνετε 

αιώνια το ψωμί και το κρασί της αγάπης μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 318  
1 Μακάριοι είστε εσείς που έρχεστε σε μένα με επιθυμία για τη διδασκαλία μου. Μακάριοι είστε 

εσείς που ξέρετε να ανακαλύπτετε στον λόγο μου τον θησαυρό της αιώνιας ζωής. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι 

που ενδυναμώνονται με τα μαθήματά μου, ώστε να παραμείνουν ως αγγελιοφόροι ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα, όταν ο λόγος μου μέσω αυτών των φερέφωνων θα έχει σταματήσει; Εσείς είστε που 

καθαρίζετε τον εαυτό σας από τους παλιούς λεκέδες που οφείλονται σε παραβιάσεις του νόμου μου, που 

αδειάζετε το ποτήρι του πόνου, που έρχεστε από μεγάλη θλίψη και καθαρίζετε την ψυχή σας στα 

κρυστάλλινα νερά των διδασκαλιών μου. 

2 Αν έρθετε σε αυτή τη συγκέντρωση σήμερα, θα νιώσετε ανάξιοι της παρουσίας Μου. Αλλά βλέπω 

ότι ανανεώνεστε, και αυτός ο εξαγνισμός σας κάνει άξιους για Μένα. Νιώστε το χάδι μου, νιώστε την 

αγάπη μου, είναι το βάλσαμο που θεραπεύει τα βάσανά σας. 

3 Μνημονεύετε ─ για τελευταία φορά με αυτή τη μορφή ─ το Πάθος μου στη Δεύτερη Εποχή. Δεν 

έρχεστε για να ακολουθήσετε μια παράδοση. Διότι οι μαθητές του Αγίου Πνεύματος δεν πρέπει να είναι 

παραδοσιακοί, πρέπει να υπακούουν στον νόμο μου. Έρχεστε μόνο για να μνημονεύσετε αυτά τα θεία 

γεγονότα, τα τέλεια παραδείγματα διδασκαλίας που σας άφησα μέσω του Ιησού, τα οποία θα σας 

διδάξουν αιώνια να αποκτήσετε τη δική σας σωτηρία. 

4 Σήμερα βλέπω την ψυχή σας να συγκλονίζεται στην ανάμνηση αυτών των διδακτικών 

παραδειγμάτων και σας λέω: Ω πολύ αγαπημένα παιδιά, μην απορρίπτετε αυτά τα μαθήματα από εσάς, 

γιατί είναι η κληρονομιά σας! 

5 Με ευχαριστείτε για την ενθάρρυνση που λαμβάνετε από το Λόγο Μου. Υπάρχουν όμως και 

εκείνοι ανάμεσά σας που Μου κάνουν την εξής ερώτηση: "Πατέρα, γιατί δεν κάνεις το θαύμα στη ζωή 

μου που περιμένω εδώ και πολύ καιρό;" 

Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Έχω σπείρει τις ζωές σας με θαύματα αυτή την εποχή. Από το πνεύμα μου 

στο δικό σας έρχονται πάντα οφέλη και δώρα χάρης. Μέσω της μεσολάβησης του πνευματικού κόσμου 

έχω διαδώσει την αγάπη Μου ανάμεσά σας. Με την πίστη και τα καλά σας έργα είδατε αυτά τα θαύματα 

να γίνονται πραγματικότητα. Σας ρωτώ: Χρειάζεστε ένα καθημερινό θαύμα για να πιστέψετε σε Μένα; 

6 Στην αρχή της ανάπτυξής σας, σας περιέλουσα με φυσικά ορατά, απτά δώρα χάρης και 

ευεργεσίας. Αλλά όταν η γνώση και η πίστη σας άναψαν σαν φως στην ψυχή σας, σταμάτησα να σας δίνω 

αυτές τις υλικές αποδείξεις. Σήμερα, ως μαθητές, η πίστη σας πρέπει να συμπίπτει με το θέλημά Μου, 

προκειμένου να ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια και τις αντιξοότητες. 

Με ρωτάτε: "Δάσκαλε, τι είναι η πίστη; Και ο Δάσκαλος σας απαντά: Η πίστη είναι το πνευματικό 

βλέμμα που βλέπει πέρα από την καρδιά και το μυαλό. Η πίστη είναι το βλέμμα που βλέπει και 

ανακαλύπτει την αλήθεια. Ως εκ τούτου, η πίστη σας βλέπει τις εκδηλώσεις που συχνά αδυνατείτε να 

κατανοήσετε, και μέσω αυτών σας κάνει ισχυρούς στην πίστη. 

7 Αυτή είναι μια σημαντική πρωινή κατάνυξη, αγαπημένε μου λαέ, διότι οικοδομώ ανάμεσά σας 

"την Καινή Ιερουσαλήμ". Είστε οι πρώτοι λίθοι της λευκής λαμπρής πόλης, η οποία έχει αναγγελθεί από 

Μένα μέσω των προφητών. Αυτή η πνευματική πόλη δεν θα έχει τα θεμέλιά της σε αυτόν τον κόσμο. 

Γιατί αν πιστεύετε ότι η Νέα Ιερουσαλήμ είναι η επίγεια πατρίδα σας, κάνετε μεγάλο λάθος: τη Νέα 

Ιερουσαλήμ την οικοδομώ τώρα στην ψυχή σας, και αυτή η πόλη ─ πιο λευκή από το εκθαμβωτικό λευκό 

του χιονιού ─ θα απλωθεί σε όλους τους ανθρώπους όταν έρθει η λύτρωση όλης της ανθρωπότητας. 

8 Σήμερα, όταν έρχομαι σε σας για να αρχίσω να χτίζω τη Μεγάλη Πόλη, βλέπω ανάμεσα στο λαό 

Μου την έλλειψη αρμονίας, πνευματικότητας, και το Θείο Πνεύμα Μου υποφέρει επειδή δεν ξέρετε 

ακόμα πώς να είστε απόλυτα μαζί Μου. ─ Παρά τα τέλεια μαθήματα που σας έδωσα με την πάροδο του 

χρόνου, προσκολληθήκατε πεισματικά στα κατώτερα πάθη, στη διχόνοια και στην ειδωλολατρία. 

9 Αληθινά σας λέω, αν θέλετε να γίνετε σπουδαίοι, μην αναζητάτε το μεγαλείο στις ματαιοδοξίες 

του κόσμου, γιατί αυτές είναι παροδικές. Αναζητήστε το στο πνευματικό, το οποίο είναι αιώνιο. 

10 Για να επιτευχθεί αυτή η ανύψωση απαιτείται συνεχής προσπάθεια, αδάμαστη θέληση, άνευ όρων 

πίστη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να επιτύχετε τη δόξα της ψυχής. 

11 Το μονοπάτι προσφέρεται για την απόκτηση αξιοσύνης επειδή είναι γεμάτο δοκιμασίες. Εκεί θα 

μπορέσετε να μάθετε να απορρίπτετε την αλαζονεία σας, να δέχεστε τον πόνο με υπομονή, να 
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απορρίπτετε τη ματαιοδοξία και τα πάθη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλοί άποροι άνθρωποι στο 

μονοπάτι, τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε, ώστε και αυτοί να φτάσουν στο στόχο τους. 

12 Κάθε άνθρωπος ─ είτε έχει πνευματοποίηση στη ζωή του είτε όχι ─ κουβαλάει έναν σταυρό. Ο 

Λόγος Μου διδάσκει να το υπομένουμε με αγάπη, να το κάνουμε εύκολο και μάλιστα απαραίτητο για να 

μπορέσουμε να ζήσουμε. Όποιος αγαπάει τον σταυρό του, αγαπάει το πεπρωμένο του, γιατί ξέρει ότι εγώ 

ήμουν αυτός που το χάραξε. Αυτός αγαπάει το θέλημά μου, και αυτός που κάνει το θέλημά μου έχει 

μερίδιο στην ειρήνη μου, στο φως μου και στη δύναμή μου. 

13 Αυτός που αποφεύγει το βάρος του καθήκοντός του, που εγκαταλείπει το σωστό δρόμο ή αγνοεί 

τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ψυχή του απέναντί Μου, προκειμένου να αναλάβει υποχρεώσεις 

σύμφωνα με το γούστο ή τη θέλησή του, δεν θα μπορέσει να έχει αληθινή ειρήνη στην καρδιά του, γιατί η 

ψυχή του δεν θα είναι ποτέ ικανοποιημένη και ήρεμη. Είναι εκείνοι που αναζητούν πάντα απολαύσεις για 

να ξεχάσουν το μαρτύριο και την ανησυχία τους, εξαπατώντας τον εαυτό τους με ψεύτικες απολαύσεις και 

εφήμερες ικανοποιήσεις. 

14 Τους αφήνω να ακολουθήσουν τον δρόμο τους, γιατί ξέρω ότι ακόμη και αν σήμερα 

απομακρυνθούν, Με ξεχάσουν και ακόμη και Με αρνηθούν, σύντομα θα καταλάβουν την ασημαντότητα 

των πλούτων, των τίτλων, των απολαύσεων και των τιμών του κόσμου, όταν η πραγματικότητα τους 

ξυπνήσει από το όνειρο της μεγαλοσύνης στη γη, όταν ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει την 

πνευματική αλήθεια, την αιωνιότητα, τη θεία δικαιοσύνη, από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. 

15 Κανείς δεν το αγνοεί αυτό, γιατί όλοι σας διαθέτετε ένα πνεύμα που, μέσω του χαρίσματος της 

διαίσθησης, σας αποκαλύπτει την πραγματικότητα της ζωής σας ─ το μονοπάτι που έχει χαραχθεί για 

εσάς και όλα όσα πρόκειται να πραγματοποιήσετε σε αυτό. Αλλά θέλετε απεγνωσμένα να 

απελευθερωθείτε από κάθε πνευματικό όρκο, προκειμένου να νιώσετε ελεύθεροι και κύριοι της ζωής σας. 

16 Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν αγωνιά να εκπληρώσει τα θρησκευτικά της καθήκοντα; Σας 

λέω, δημιουργήσατε θρησκείες για να προσπαθήσετε να ξεφύγετε από τον νόμο μου και να πιστέψετε ότι 

τον εκπληρώνετε. 

17 Σε αυτή την ανθρωπότητα θα μπορούσα να εφαρμόσω τα ίδια λόγια που είπα στον εβραϊκό λαό 

εκείνη την εποχή, όταν τους έκανα να δουν ότι για να ακολουθήσουν παλιές και ήδη άχρηστες 

παραδόσεις, είχαν ξεχάσει τον Νόμο. 

18 Το σύμβολο του χριστιανισμού, ο σταυρός, βρίσκεται παντού. Παντού βρίσκω τις εκκλησίες από 

πέτρα, η πλειοψηφία των ανθρώπων προφέρει το όνομά Μου, οι άνθρωποι Μου προσφέρουν φόρο τιμής 

και εκτελούν καθημερινά τελετές για Μένα. Ωστόσο, δεν ανακαλύπτω στις καρδιές των ανθρώπων καμία 

εκδήλωση της αγάπης, η οποία είναι η ουσία, η αρχή και ο τελικός στόχος της Διδασκαλίας Μου. 

Ωστόσο, όλοι σας πιστεύετε ότι βρίσκεστε στο νόμο και στην αλήθεια. Επομένως, παραπονιέστε όταν σας 

αποκαλύπτω το αντίθετο, και όταν κάποιος σας δείχνει τα λάθη σας, αφήνετε τον θυμό να σας κυριεύσει. 

19 Σας λέω ειλικρινά, Χριστιανοί, αν ερχόμουν στον κόσμο ως άνθρωπος στην παρούσα εποχή, εσείς 

θα ήσασταν αυτοί που θα Με έσερναν στο σταυρό ενός νέου Γολγοθά, αν ακούγατε την αλήθεια από τα 

χείλη Μου. Αλλά δεν θα έρθω πλέον στον κόσμο σας ως άνθρωπος. Έχω έρθει με πνεύμα, δεν θα Με 

δείτε με τα μάτια του σώματός σας, αλλά πρέπει να Με ακούσετε. Θέλετε να Με συναντήσετε για να Με 

καταστρέψετε. Αλλά μόλις Με συναντήσετε, θα είναι για να Με λατρέψετε. Διότι όποιος Μου μιλάει 

πνευματικά, θα παρέχει αποδείξεις ότι η πίστη έχει εμφανιστεί στην καρδιά του και έχει φωτίσει το μυαλό 

του. 

20 Σήμερα εξακολουθώ να ανακαλύπτω ανάμεσα στους νέους μαθητές Μου την αδυναμία του 

Πέτρου, την αμφιβολία του Θωμά, τη φιλοδοξία του Ιούδα, και γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνεχίσω να 

σας διδάσκω ως Δάσκαλος. 

21 Σε αυτή την τελευταία μνήμη που πραγματοποιώ μαζί σας σήμερα, εν έτει 1950, θυμηθείτε την 

ημέρα κατά την οποία ο Ιησούς, συνοδευόμενος από τους μαθητές του, εισήλθε θριαμβευτικά στην πρώτη 

Ιερουσαλήμ για να ολοκληρώσει τη θεία αποστολή του στο σταυρό. 

22 Βιώστε αυτές τις στιγμές πνευματικά με αληθινή αφοσίωση ─ όχι ως μια απλή ανάμνηση. Όχι ─ 

αισθάνεστε ότι απλώς σας δίνω τα τελευταία Μου μαθήματα μέσω των Φωνηφόρων στον Τρίτο Χρόνο. 

Αυτά τα λόγια θα είναι το ψωμί της αιώνιας ζωής για την ψυχή σας καθ' όλη τη διάρκεια της 

περιπλάνησής της. Αυτές οι διδασκαλίες θα είναι η άμυνά σας και το προσωπικό σας. Πρέπει να τις 
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κάνετε δικές σας, να τις αποτυπώσετε στη συνείδησή σας με τη φωτιά της αγάπης μου, ώστε αργότερα να 

τις αποτυπώσετε, όπως σας τις έδωσα, στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

23 Ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας γιορτάζει αυτή την παράδοση και το Πνεύμα μου κάνει 

αισθητή την αγάπη του σε όλα τα παιδιά του. 

24 Είναι η προετοιμασία που δίνω στις ψυχές. Όταν η πνευματική και ανθρώπινη ανανέωση λάβει 

χώρα σε όλους τους ανθρώπους, η πνευματοποίηση θα φέρει ως καρπό την αδελφοσύνη και την αγάπη 

μεταξύ των εθνών. Τότε από αυτόν τον πλανήτη θα ακτινοβολεί το λαμπρό φως της πνευματικής 

αρμονίας, το οποίο θα γίνει ορατό σε όλους τους κόσμους. Θα είναι η εκθαμβωτική λευκή πόλη που είδε ο 

απόστολός μου Ιωάννης στην αρπαγή του. 

Δεν θα είναι πια η πόλη που σκοτώνει τον Θεό και εξυψώνει τον Δάσκαλό της πάνω σε έναν σταυρό 

για να τον δει να αιμορραγεί και να πεθαίνει. Θα είναι η ανανεωμένη πόλη που θα περιμένει τον ερχομό 

του Κυρίου της, του Πατέρα, ο οποίος κατεβαίνει από τον σταυρό του μαρτυρίου Του για να ζήσει αιώνια 

στις καρδιές των παιδιών Του. 

25 Όταν ο Διδάσκαλος έκλαψε στην πρώην Ιερουσαλήμ, δεν ήταν εξαιτίας αυτής της φυλής, αλλά 

εξαιτίας της τύφλωσης των ανθρώπων που ─ αν και ήταν τόσο κοντά στον Πατέρα ─ δεν Τον 

αναγνώριζαν. 

Ο Δάσκαλος άπλωσε τα πατρικά του χέρια για να αγκαλιάσει τα παιδιά του. Αλλά οι καρδιές των 

παιδιών έκλεισαν, τυφλωμένες από το σκοτάδι Του, και έτσι ο Πατέρας δεν μπορούσε να νιώσει το χάδι 

του δικού Του. Αντιθέτως, δέχτηκε απιστία, χλευασμό, περιφρόνηση και θάνατο. Ωστόσο, αφού δεν ήταν 

η επίγεια πόλη για την οποία ο Ιησούς έκλαψε, επέτρεψε την καταστροφή της για να δείξει στην 

ανθρωπότητα ότι αυτό που ο Πατέρας αναζητούσε και πάντα θα αναζητά είναι τα πνευματικά πρόβατα 

που χάθηκαν στο σκοτεινό δάσος της αμαρτίας. 

26 Αφού σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "Η Βασιλεία Μου δεν είναι αυτού του κόσμου" ─ γιατί 

νομίζατε ότι η Εκδήλωσή Μου ως Άγιο Πνεύμα θα συνέβαινε ξανά με την περιορισμένη μορφή του 

Ιησού; Θυμηθείτε ότι είπα στη γυναίκα από τη Σαμάρεια: "Έρχεται η ώρα που οι αληθινοί προσκυνητές 

θα λατρεύουν τον Πατέρα στο πνεύμα και στην αλήθεια". 

27 Ήρθα σε σας με πνεύμα, εκπλήρωσα την υπόσχεσή μου προς εσάς. Αλλά μην γίνεστε φανατικοί 

με το έθνος σας, γιατί αυτό ήταν μόνο το καταφύγιό σας σε αυτή την εποχή, όπως θα μπορούσε να είναι 

οποιοδήποτε άλλο έθνος στη γη. Αλλά εσείς, όσοι είστε προορισμένοι να ακούσετε το λόγο μου αυτή την 

εποχή, είστε πραγματικά οι εκλεκτοί για να αρχίσετε να χτίζετε τη Νέα Ιερουσαλήμ με την ένωση των 

ψυχών σας. 

28 Σήμερα απέχετε ακόμη πολύ από το να δείτε το βασίλειο της ειρήνης στον κόσμο σας. 

Απελευθερωθείτε από κάθε εγωισμό, και παρόλο που δεν απολαμβάνετε την ειρήνη στην παρούσα 

ανθρώπινη ζωή, μην πάψετε να προσπαθείτε γι' αυτήν. 

Σας δίδαξα να ξεχνάτε τον εαυτό σας και να σκέφτεστε τους άλλους. Γιατί πρέπει πάντα να αναζητάτε 

μόνο τη δική σας ευημερία και να Μου επιτρέπετε να είμαι ο μόνος που νοιάζεται για όλη την 

ανθρωπότητα; Υπάρχουν πολλοί από εσάς που τους λείπουν τα λόγια σας, οι προσευχές σας και η αγάπη 

σας. Τους λείπει ο πλούτος των πλεονεκτημάτων που δίνουν αυτές οι αποκαλύψεις, τα οποία έχετε 

σπαταλήσει. Εργάστε αυτά τα χωράφια, κάντε τα γόνιμα με την αγάπη σας. Αν αφήσετε το έργο σας 

ανολοκλήρωτο όταν σας καλέσω στο υπερπέραν, μην ανησυχείτε, γιατί ο φυσικός θάνατος δεν θα θέσει 

τέλος στην εκπλήρωση της αποστολής σας. 

29 Εγώ είμαι η Ζωή, είμαι αιώνιος, και σας έκανα να κατοικήσετε μαζί Μου, ώστε να μην 

εγκαταλείψετε ποτέ το έργο που ξεκινήσατε. Εμπιστευτείτε Με, και αληθινά σας λέω, ούτε ένας σπόρος 

δεν θα χαθεί, και η συγκομιδή σας θα είναι τέλεια. 

30 Σκεφτείτε τις επόμενες γενιές που θα έρθουν μετά από εσάς και σπείρετε γι' αυτές τους σπόρους 

της αγάπης, αφήνοντας αναγνωρίσιμα τα ίχνη της αρετής σας. Ξέρετε αν δεν θα σας αφήσω να 

επιστρέψετε σε αυτές τις γενιές; Να είστε ενάρετοι στην ευχαρίστηση και στον πόνο, στην ειρήνη και στη 

μάχη. 

31 Υπακούστε στο νόμο Μου της δικαιοσύνης και της αγάπης, δεν υπάρχει κανένα "αδύνατο" που να 

σας εμποδίζει να εκπληρώσετε τις υπέρτατες εντολές Μου. Δεν απαιτώ τέλεια έργα από εσάς, γιατί σας 

βλέπω ακόμα να αγωνίζεστε για τη ζωή σας στον φουρτουνιασμένο ωκεανό της ζωής. Παλεύετε εκεί, 
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προσκολλημένοι στη σωσίβια λέμβο της συνείδησής σας, για να μην χαθείτε στη φουρτουνιασμένη 

θάλασσα της διαφθοράς. 

32 Οι μεγάλοι κατακλυσμοί της ψυχής και οι εκλείψεις που προκαλούνται από τις διδασκαλίες του 

υλισμού θα προετοιμάσουν το δισκοπότηρο των δεινών και των μεγάλων γεγονότων για την 

ανθρωπότητα. 

33 Παρόλα αυτά, ο πλανήτης σας δεν είναι τόπος αγάπης, αρετής ή ειρήνης. Στέλνω στον κόσμο σας 

καθαρές ψυχές, και Μου τις επιστρέφετε ακάθαρτες, επειδή οι ζωές των ανθρώπων είναι διαποτισμένες 

από την αμαρτία και τη διαφθορά. 

34 Βλέπω τις αρετές σαν μικρά, απομονωμένα φώτα ανάμεσα στις ψυχές που μαστιγώνονται από τις 

θύελλες του εγωισμού, της εκδίκησης και του μίσους. Αυτός είναι ο καρπός που Μου προσφέρει η 

ανθρωπότητα. 

35 Για πολύ καιρό, πριν η ψυχή σας βρει την ειρήνη και την αρμονία σε αυτόν τον κόσμο, η ύλη σας 

απολάμβανε αυτή την ευδαιμονία. 

36 Για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατοικήσει αυτόν τον πλανήτη, ταρακούνησα και προετοίμασα 

αυτή τη γη με την τέλεια σοφία Μου και μέσω των δυνάμεων της φύσης. Αλλά πριν την κατοικήσει ο 

άνθρωπος, υπήρχαν τα πρωτόγονα ζώα που ζούσαν σε αυτήν. 

37 Όταν αυτός ο κόσμος μεταμορφώθηκε σε ένα σπίτι γεμάτο απολαύσεις, θαύματα και ομορφιές, 

τον πρόσφερα στο πολυαγαπημένο Μου παιδί, τον άνθρωπο. Έτσι σας άφησα να κατοικήσετε τη γη για να 

ζήσετε πάνω της, γιατί το να αγαπάς και να καταλαβαίνεις τη ζωή σημαίνει επίσης να με αγαπάς και να με 

καταλαβαίνεις. Μόλις η αγάπη και η κατανόηση όλων όσων σας περιβάλλουν είναι πραγματικά παρούσες, 

τότε θα Με έχετε αναγνωρίσει και θα έχετε λυτρωθεί με αληθινή γνώση, γιατί Εγώ είμαι σε όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα. 

38 Εκείνοι που μελετούν τη φύση χωρίς αγάπη, καθοδηγούμενοι μόνο από τη γνώση της ανθρώπινης 

επιστήμης, Με αρνούνται, και αυτό γιατί δεν ήξεραν πώς να δουν, γιατί δεν καταλάβαιναν πραγματικά, 

πόσο μάλλον γιατί δεν αισθάνονταν και δεν αγαπούσαν. 

Από την άλλη πλευρά, πόσοι είναι οι ταπεινοί, οι καταφρονημένοι, οι ταπεινωμένοι από την 

υπερηφάνεια και την άγνοια εκείνων που θεωρούν τους εαυτούς τους μελετητές ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα, οι οποίοι πίστεψαν χωρίς να γνωρίζουν, επειδή το βλέμμα της πίστης τους είδε την αλήθεια 

άμεσα και κατάλαβαν ότι αυτός ο πλανήτης ήταν εκεί για τον άνθρωπο από την αρχή ─ ένας παράδεισος 

χάρης, αρμονίας και ευλογιών. 

39 Θαυμάσατε όταν συνειδητοποιήσατε την τελειότητα κάθε όντος, πώς κάθε πλάσμα που 

δημιουργήθηκε από Μένα παίρνει τη θέση του στο δρόμο του, όλα υπόκεινται σε μια εντολή, όλα 

υπακούουν στο νόμο Μου. Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλετε για την προέλευση της φύσης σας, επειδή ήδη 

εμπιστεύεστε την ακρίβεια και την αξιοπιστία του νόμου της. Έχετε ανακαλύψει πολλές διδασκαλίες στη 

ζωή και εμπιστεύεστε την τήρηση των νόμων της φύσης της, οι οποίοι δεν σας έχουν εξαπατήσει. 

40 Από τη γη έχετε λάβει τα οφέλη της. Είναι σαν μια ευλογία για σας, που σας έδινε πάντα τροφή, 

ένας παράδεισος γεμάτος απολαύσεις, και στο τέλος της γήινης ζωής σας άνοιξε τη μήτρα του για να σας 

δεχτεί με αγάπη. Αλλά ενώ βρήκατε την ομορφιά στην ανθρώπινη ζωή στην αρχή της ύπαρξής σας σε 

αυτόν τον κόσμο, η ψυχή σας, παρόλο που βρίσκεται στην Τρίτη Εποχή, εξακολουθεί να αγωνίζεται για 

την επίτευξη της ειρήνης. 

Ακριβώς όπως ταρακούνησα αυτόν τον πλανήτη στην αρχή μέσω των δυνάμεων της φύσης για να σας 

τον προσφέρω ως έναν παράδεισο γεμάτο ευλογίες, έτσι και αυτή τη φορά θα είναι και πάλι οι δυνάμεις 

της φύσης μου που θα σας ταρακουνήσουν. Θα είναι η τέλεια δικαιοσύνη μου που θα βοηθήσει τις ψυχές 

να αποκτήσουν την ελευθερία τους. 

Παρομοίως, θα εκδηλωθώ εν μέσω των θρησκευτικών κοινοτήτων, των αιρέσεων και των θεσμών και 

θα εξαλείψω τις έχθρες και τα αισθήματα εκδίκησης που έχουν διχάσει τους ανθρώπους λόγω έλλειψης 

πνευματικής ένωσης. 

41 Αυτά τα γεγονότα περιμένουν την ανθρωπότητα. Προσέξτε και προσευχηθείτε, μαθητές, γιατί 

αυτές τις δοκιμασίες θα τις παρακολουθήσουν πολλοί από εσάς. Θα δείτε τα δόγματα του υλισμού να 

γίνονται ιδιαίτερα ενεργά, καθώς καταπίνουν τους ανθρώπους και τους κάνουν να βγάζουν κραυγές 

αγωνίας. 
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42 Δεν θέλω να σας τρομάξω με αυτό το κάλεσμα αφύπνισης, αλλά να προειδοποιήσω εσάς που ζείτε 

σε αυτή την εποχή της δοκιμασίας στη γη. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν για να μπορέσουν όλες οι ψυχές 

να επιτύχουν τη σωτηρία τους. 

43 Το Θεϊκό μου Πνεύμα θα είναι αυτό που θα εξαλείψει την αλαζονεία των ανθρώπων. Η σοφία μου 

θα είναι αυτή που θα αποκαλύψει την αλήθεια σε εσάς που περιπλανηθήκατε στο σκοτάδι. Θα είναι το 

φως του Αγίου Πνεύματος που θα φωτίζει την ψυχή των ανθρώπων στις επιστήμες τους και θα τους 

οδηγεί στον δρόμο της συγχώρεσης, της αγάπης και της δικαιοσύνης. 

44 Μόλις περάσετε αυτές τις δοκιμασίες της αγάπης Μου, θα επέλθει η πνευματική και φυσική 

ανανέωση της ανθρωπότητας. Τότε, περπατώντας στο μονοπάτι της αρετής και της πνευματοποίησης, οι 

άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν έκπληκτοι ότι αυτή η ζωή είναι η ίδια με εκείνη που τους πρόσφερα από 

την αρχή, ότι τίποτα σε αυτήν δεν έχει αλλάξει. Θα μάθουν ότι ο πλανήτης που τους εμπιστεύτηκα ως 

προσωρινό σπίτι συνεχίζει να είναι πλούσιος σε δώρα ευλογιών ─ ότι η Μητέρα Γη, φιλεύσπλαχνη ως η 

Δημιουργός της ζωής, συνεχίζει να τους προσφέρει την αγκαλιά της για να τους θρέψει με την αγάπη της. 

Γιατί αυτό είναι το έργο που της έχει αναθέσει ο Πατέρας. 

Ο ήλιος θα είναι επίσης ο ίδιος, στέλνοντας πάντα την αναζωογονητική του θερμότητα ως σύμβολο 

της παρουσίας του Κυρίου. Εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι τα 

κακά τους έργα ήταν αυτά που έκαναν την ύπαρξή τους πικρή. Ως εκ τούτου, θα γίνουν οι καλοί μου 

εργάτες και θα προετοιμαστούν για να κατοικήσουν σε πιο τέλεια σπίτια στην αιωνιότητα με αρμονικό 

τρόπο. 

45 Έτσι σας προετοιμάζω, μαθητές, για τους καιρούς που σας περιμένουν, όταν δεν θα υπάρχουν 

πεινασμένοι με τους χορτάτους, αδαείς με τους μορφωμένους, ούτε ισχυροί με τους ανίσχυρους. Θα είστε 

όλοι στο συμπόσιο του Κυρίου και θα απολαύσετε την αιώνια συναυλία της αγάπης Του. 

46 Εκείνη την εποχή, ω μαθητές, η Νέα Ιερουσαλήμ θα βρίσκεται στην καρδιά των ανθρώπων. Θα 

φτάσετε σε υψηλούς βαθμούς πνευματοποίησης και δεν θα στείλω μόνο ψυχές με μεγάλη ανάπτυξη να 

ενσαρκωθούν ανάμεσά σας, ώστε να σας μεταφέρουν τα μηνύματά μου. Θα σας στείλω επίσης τις ψυχές 

που χρειάζονται την αρετή σας και που, ζώντας ανάμεσά σας, θα καθαριστούν από τις αμαρτίες τους. Σε 

εκείνους τους καιρούς, θα συμβεί το αντίθετο από το σημερινό, όταν σας στέλνω καθαρές ψυχές και τις 

επιστρέφετε χρωματισμένες σε Μένα. 

47 Με το νόημα του Λόγου μου, δημιουργήστε στις καρδιές των παιδιών σας ένα ιερό 

πνευματικότητας, όχι φανατισμού ή ειδωλολατρίας. Οδήγησέ τους στον δρόμο του νόμου μου. Δεν αρκεί 

να μην πειράξουμε κανέναν. Είναι σωστό να μην κάνεις το κακό, αλλά αν κάνεις το καλό, θα είσαι 

αρεστός σε Μένα. 

48 Πόσο ξεκάθαρη και απλή είναι η αλήθεια! Πόσο ξεκάθαρη και απλή είναι η πνευματικότητα! Και 

όμως ─ πόσο δύσκολο είναι να το κατανοήσει εκείνος που παραμένει πεισματικά στο σκοτάδι του 

φανατισμού και των παραδόσεών του. Το μυαλό του δεν μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχει κάτι 

περισσότερο από αυτό που καταλαβαίνει- η καρδιά του αντιστέκεται στην απόρριψη αυτού που ήταν γι' 

αυτόν ο Θεός του και ο νόμος του: η παράδοση και η ιεροτελεστία. 

49 Νομίζετε ότι απεχθάνομαι εκείνους που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την αλήθεια Μου; Όχι, 

παιδιά Μου, το έλεός Μου είναι άπειρο, και σ' αυτούς ακριβώς στρέφομαι για να τους βοηθήσω να 

εγκαταλείψουν τη φυλακή τους, ώστε να μπορούν να χαρούν με την ενατένιση του φωτός. Οι δοκιμασίες 

που είναι απαραίτητες για την αφύπνισή τους στην πίστη είναι επιφυλαγμένες γι' αυτούς. Δεν θα είναι 

δοκιμασίες πέρα από τις δυνάμεις τους, θα είναι μαθήματα σοφά προσαρμοσμένα σε κάθε ψυχή, σε κάθε 

ζωή, σε κάθε άνθρωπο. 

50 Από εκεί, ανάμεσα σε αυτά τα σκοτεινιασμένα μυαλά, ανάμεσα σε αυτές τις καρδιές που νοσούν 

από θρησκευτικό φανατισμό και άγνοια, θα δείτε να εμφανίζονται οι μεγάλοι και παθιασμένοι στρατιώτες 

της αλήθειας. Διότι την ημέρα που θα απελευθερωθούν από τις αλυσίδες τους, το σκοτάδι τους, και θα 

δουν το φως, δεν θα μπορούν να συγκρατήσουν τον πανηγυρισμό τους και θα φωνάξουν με όλη τους τη 

δύναμη ότι επέστρεψα για να σώσω τον κόσμο, ανεβάζοντάς τον στη σκάλα της πνευματοποίησης προς 

την αληθινή βασιλεία. 

51 Για να σας βοηθήσει να εξελιχθείτε, είχατε την εκδήλωση του Ηλία, του πνευματικού σας οδηγού, 

του προδρόμου της Τρίτης Εποχής, ο οποίος προετοίμασε την ψυχή σας. Αλλά βλέπει με θλίψη ότι πολλοί 

έχουν παραστρατήσει, και πόσο μεγάλος είναι τότε ο πόνος του Ηλία. Αναζητά τα πρόβατά του μαζί με 
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τους πνευματικούς του υπηρέτες με κάθε τρόπο. Ποιος από εσάς θα προετοιμαστεί για να φέρει τους 

απόντες ─ αυτούς που βρίσκονται στο μονοπάτι του πόνου; 

Όσους υποφέρουν αυτή τη στιγμή θα τους ενισχύσω για να μην βλασφημήσουν, για να νιώσουν την 

παρουσία Μου και να σπεύσουν αυτή τη στιγμή να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι με τον Δάσκαλο και να 

τραφούν από το ψωμί και το κρασί που έχω ετοιμάσει με την αγάπη Μου. 

52 Εσείς είστε η γενιά που ακούει το Λόγο Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ώστε η ζωή σας να είναι 

σύμφωνη με την εκπλήρωση του Νόμου Μου και Εγώ να γίνω γνωστός μέσω του οργάνου της 

κατανόησης που έχω προετοιμάσει για να εκπληρώσω την υπόσχεσή Μου της Δεύτερης Εποχής. 

53 Στο παρελθόν, οι απόστολοί Μου ένιωθαν θλίψη όταν τους είπα ότι σύντομα θα τους αφήσω, ότι 

μετά θα ήταν αυτοί που θα διέδιδαν τη διδασκαλία Μου. Αλλά τους επεσήμανα ότι θα ερχόμουν ξανά 

όταν ο κόσμος θα βρισκόταν στο απόγειο της διαφθοράς. 

Κάποιοι δεν Με έχουν αναγνωρίσει, αλλά θα έρθουν και άλλοι, οι οποίοι ─ όταν λάβουν την ουσία του 

Λόγου Μου ─ θα καταλάβουν τον Δάσκαλό τους και θα νιώσουν την Παρουσία Μου. Θα είσαι πάλι μαζί 

Μου και θα σε δεχτώ με την ίδια αγάπη όπως πάντα, ώστε να είσαι στο στήθος Μου. 

54 Σας έδωσα τη διδασκαλία μου, ώστε ─ ζώντας την ─ να γίνετε άξιοι να εισέλθετε στη βασιλεία 

μου. 

55 Ήδη στη Δεύτερη Εποχή σας έδωσα οδηγίες για το πώς να απορρίπτετε τους πειρασμούς ─ όλα 

όσα δεν είναι δικά σας από αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορείτε να είστε μαζί Μου, όπως ο Ιησούς ήταν 

στον Πατέρα. 

56 Προετοιμαστείτε, γιατί είστε οι μαθητές που ακολουθούν τα βήματα του Διδασκάλου που 

ανεβαίνει τον Γολγοθά για άλλη μια φορά. Αυτά τα τελευταία λόγια της διδασκαλίας μοιάζουν με τις 

τελευταίες στιγμές στη ζωή του Ιησού. Γιατί όταν τελειώσει το έτος 1950, ο Θεϊκός μου "Λόγος" δεν θα 

σας μιλάει πλέον μέσω αυτών των φερέφωνων. Σήμερα ήρθατε βιαστικά γιατί δεν θέλετε να χάσετε ούτε 

ένα από τα μαθήματά μου. Τα κρατάτε στις καρδιές σας, επειδή θέλετε να είστε μάρτυρες των τελευταίων 

μου λόγων προς την ανθρωπότητα. 

57 Είστε ίδιοι με εκείνους που έψαλλαν το Ωσαννά στη Δεύτερη Εποχή, όταν ο Ιησούς μπήκε στην 

Ιερουσαλήμ. Σήμερα, καθώς σας γνωστοποιώ τον εαυτό Μου στο Πνεύμα, δεν απλώνετε πλέον τους 

μανδύες σας στο δρόμο Μου, αλλά τις καρδιές σας τις προσφέρετε ως κατοικία στον Κύριό σας. Σήμερα 

το ωσαννά σας δεν βγαίνει πλέον από το λαιμό σας, αυτό το ωσαννά ξεπηδά από την ψυχή σας ως ύμνος 

ταπεινότητας, αγάπης και γνώσης του Πατέρα, ως ύμνος πίστης σε αυτή την εκδήλωση που σας έφερε ο 

Κύριός σας στην Τρίτη Εποχή. 

58 Κάποτε, όπως και τώρα, είστε ίδιοι με εκείνους που Με ακολούθησαν όταν μπήκα στην 

Ιερουσαλήμ. Τα μεγάλα πλήθη Με περιέβαλαν, γοητευμένα από τα λόγια της αγάπης Μου. Άνδρες και 

γυναίκες, γέροι και παιδιά συγκλόνισαν την πόλη με τις κραυγές χαράς τους, και ακόμη και οι ιερείς και 

οι Φαρισαίοι, φοβούμενοι ότι ο λαός θα επαναστατούσε, Μου είπαν: "Δάσκαλε, αν διδάσκεις την ειρήνη 

─ γιατί επιτρέπεις στους οπαδούς Σου να προκαλούν τέτοια αναταραχή;" Εγώ όμως τους απάντησα: 

"Αληθινά σας λέω, αν αυτοί σιωπούσαν, οι πέτρες θα μιλούσαν". Γιατί αυτές ήταν στιγμές αγαλλίασης, 

ήταν το αποκορύφωμα και η δόξα του Μεσσία ανάμεσα σε εκείνους που διψούσαν και διψούσαν για 

δικαιοσύνη ─ εκείνες τις ψυχές που περίμεναν από καιρό τον ερχομό του Κυρίου σε εκπλήρωση των 

προφητειών. 

59 Με αυτή την αγαλλίαση και τη χαρά ο λαός μου γιόρτασε επίσης την απελευθέρωση από την 

Αίγυπτο. Ήθελα να κάνω αυτή τη γιορτή του Πάσχα αξέχαστη για το λαό Μου. Αλλά αληθινά, σας λέω, 

δεν ακολούθησα απλώς μια παράδοση θυσιάζοντας ένα αρνί ─ όχι, προσέφερα τον εαυτό Μου στον 

Ιησού, το θυσιαστικό αρνί, ως τον τρόπο μέσω του οποίου όλα τα παιδιά Μου θα βρουν τη σωτηρία. 

Ακόμη και στην Τρίτη Εποχή δεν ακολουθώ την παράδοση. Μέσω του Λόγου Μου σας έκανα να 

ξαναζήσετε τα γεγονότα του παρελθόντος. Αλλά να ξέρετε, μαθητές, ότι ο νόμος που σας υπαγόρευσα στο 

όρος Σινά είναι παρών στη συνείδησή σας. Η θυσία του Άμωμου Αρνίου, καθώς και οι αποκαλύψεις που 

σας έφερα ως Άγιο Πνεύμα, και οι διδασκαλίες που θα σας δώσω στους καιρούς που έρχονται ─ όλα αυτά 

είναι παρόντα στην αιωνιότητα. 

60 Αργότερα θα μνημονεύσετε αυτά τα γεγονότα, αλλά ο εορτασμός σας θα αποτελείται από 

διαλογισμό, αληθινές αποφάσεις ανανέωσης και εκπλήρωσης στη Διδασκαλία Μου. Δεν θα γιορτάζετε 

πανηγύρια, δεν θα κάνετε τελετές ούτε τελετουργίες, πιστεύοντας ότι Με ευχαριστείτε, ξεχνώντας τον 
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Νόμο. Δεν θα είστε παραδοσιακοί. Οι πνευματιστές μαθητές θα οραματίζονται πάντα τα βάσανα του 

Κυρίου τους, θα αισθάνονται τη θεϊκή παρουσία Του και θα διδάσκουν τους συνανθρώπους τους, 

ακούγοντας τη φωνή του πνεύματός τους. 

61 Όταν έρθει η ώρα να μνημονεύσετε τη Θεία Κοινωνία, θα πρέπει να το κάνετε με τις προσευχές 

σας, τότε θα νιώσετε το Θείο Πνεύμα Μου να μοιράζει ανάμεσά σας τον πνευματικό άρτο και τον οίνο. 

Με αυτόν τον τρόπο θα σας φωτίσω τα μαθήματα που εσείς θα θεωρείτε ακόμα ότι καλύπτονται από 

μυστήριο. 

62 Ξυπνήστε, μαθητές! Έχετε εισέλθει σε μια εποχή που η χριστιανική ανθρωπότητα μελετά το Λόγο 

Μου και τις προφητείες με την επιθυμία να αποκτήσει τη σωστή ερμηνεία των προηγούμενων 

αποκαλύψεων. Σε μερικούς ανακαλύπτω λίγο φως, άλλοι έχουν παραστρατήσει. Σε μερικούς βλέπω 

αρκετή ταπεινότητα, σεβασμό και αγάπη για να κατανοήσουν τις προφητείες που μελετούν. Σε άλλους 

βλέπω υπερηφάνεια και ματαιοδοξία, και εξηγούν το νόημα των γραφών στα έθνη στην επιθυμία τους για 

φήμη. Αλλά αληθινά σας λέω, με τα λάθη τους έχουν μπερδέψει την ανθρωπότητα. 

63 Θυμηθείτε ότι στη Δεύτερη Εποχή σας είπα ότι θα σας έστελνα το "Πνεύμα της Αλήθειας", το 

Άγιο Πνεύμα, και ότι θα σας εξηγούσε τις αποκαλύψεις που δεν μπορούσατε να κατανοήσετε εκείνη την 

εποχή και θα σας έδινε νέες διδασκαλίες. 

64 Εδώ είναι το Πνεύμα της Αλήθειας, το Άγιο Πνεύμα, που σας μιλάει για το παρελθόν, το παρόν 

και το μέλλον. 

65 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, άνθρωποι, γιατί στην προσευχή θα βρείτε το φως για να 

κατανοήσετε καλύτερα τις διδασκαλίες μου. Αυτός είναι ο άρτος και ο οίνος ─ τρέφεστε, μαθητές, 

δυναμώστε, γιατί αύριο θα πρέπει να μοιραστείτε αυτή τη τροφή με την ανθρωπότητα. 

66 Μάθετε από Μένα, μεταδώστε το παράδειγμά Μου και τη σοφία Μου, ω άνθρωποι, ω 

πολυαγαπημένοι μαθητές. 

67 Είστε όλοι εργάτες στον όροφο μου ─ κάποιοι ως "πρώτοι" και άλλοι ως "τελευταίοι", αλλά όλοι 

θα μπορέσετε να γίνετε "πρώτοι" μέσω του ζήλου και της πνευματοποίησής σας. 

68 Σε αυτή την ώρα της κατάνυξης, κατά την οποία η ψυχή σας Μου προσφέρει το πνευματικό της 

ωσαννά, το Θείο Πνεύμα Μου σας πλημμυρίζει με ειρήνη, αγάπη και ευλογία. 

69 Μέσω των ευλογιών μου, στρατιές ψυχών που έχουν εξαγνιστεί στην πνευματική κοιλάδα 

λαμβάνουν το φως. Αυτή τη στιγμή βιώνουν τη συνέχιση του Έργου μου, την ανύψωση της Νέας 

Ιερουσαλήμ στις ενωμένες ψυχές των ανθρώπων. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 319  
1 Να είστε ευπρόσδεκτοι μαζί Μου για άλλη μια φορά. Ποιος σας αποκαλύπτεται αυτή τη στιγμή; Ο 

Πατέρας, ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα; Σας απαντώ: Ο Θεός σας εκδηλώνεται ανάμεσά σας. Αν σας είπα στη 

Δεύτερη Εποχή ως άνθρωπος: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα", σας το λέω σήμερα, αφού 

δεν έρχομαι σε σας ως άνθρωπος, αλλά με το Πνεύμα: Αυτός που ακούει τον Ιησού ακούει και δέχεται 

τον Ιεχωβά, και αυτή είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος. 

Μην βλέπετε σε αυτό τρία πρόσωπα ή τρεις θεούς, αναγνωρίστε ένα Θείο Πνεύμα που εκδηλώνεται σε 

αφθονία ανάμεσά σας αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φωνή, σε αυτόν τον λόγο του Διδασκάλου όλων των 

Διδασκάλων σας. Θα συναντήσετε τον Κριτή, θα ανακαλύψετε τον Πατέρα και θα νιώσετε την ουσία του 

Αγίου Πνεύματος. 

2 Στις τελευταίες Μου εκδηλώσεις μέσω των ανθρώπινων φορέων φωνής στο παρόν έτος 1950, θα 

δοκιμάσω την πρόοδο των μαθητών Μου. Θα τους θέσω σε δοκιμασία ανακαλώντας την εντολή σας. 

Γιατί θα σας δείξω ποιος είναι πιο προχωρημένος στη διδασκαλία Μου ή ποιος έχει μείνει πίσω. 

Ξέρω τα πάντα. Τα μαθήματα και οι δοκιμασίες που δίνω θα χρησιμεύσουν για να γνωρίσει ο καθένας 

σας εσωτερικά την πρόοδό του, τη στασιμότητα ή την οπισθοδρόμησή του. 

3 Φέρνω όλο και περισσότερο φως στην ψυχή σας, έτσι ώστε μετά την παύση του Λόγου Μου να 

παραμείνετε φωτισμένοι και στη συνέχεια ─ όπως σας έχω ήδη πει ─ να γίνετε λαμπεροί φάροι σε αυτή 

τη θάλασσα των παθών και των καταιγίδων που σχηματίζουν τον κόσμο σας. 

4 Εκείνοι που έχουν μεγάλη πίστη σε Μένα προετοιμάζουν ταπεινά την ψυχή τους για να δεχτούν 

μέσα της όλα όσα παραδίδω αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχουν ακόμα μαθητές που ανοίγουν διάπλατα τα 

μάτια της ψυχής τους, επειδή προσπαθούν να ανακαλύψουν την αλήθεια της παρουσίας Μου στο 

υπερπέραν. 

5 Η αμφιβολία καταλαμβάνει ακόμα μερικές καρδιές και αναρωτιούνται αν είμαι Εγώ ή όχι. Ακόμα 

μερικοί είναι μπερδεμένοι από κάποια από τα λόγια και τις αποκαλύψεις Μου. Αλλά σας ρωτώ: Γιατί, 

αφού βρίσκεστε στην Τρίτη Εποχή; Αφήστε την αμφιβολία στον Θωμά, γιατί έζησε στη Δεύτερη Εποχή. 

Αλλά θυμηθείτε το μάθημα που του έδωσα και όλα όσα εκδηλώθηκα εκείνη την εποχή για να 

καταστρέψω τον υλισμό, να απομακρύνω την αμφιβολία αυτών των ανθρώπων. 

Αλλά σήμερα, στην Τρίτη Εποχή, όταν οι διδασκαλίες και οι αποκαλύψεις των περασμένων καιρών 

και της Τρίτης Εποχής συσσωρεύονται στην ψυχή και στην καρδιά σας, γιατί εξακολουθείτε να 

αμφιβάλλετε; Γιατί αναρωτιέστε μέσα σας αν είμαι εγώ ή όχι, αν υπάρχει αλήθεια ή απάτη σε αυτό το 

έργο που λαμβάνετε αυτή τη στιγμή; 

Μιλάω με αυτόν τον τρόπο μόνο σε εκείνους που αμφιβάλλουν ─ σε εκείνους που παλεύουν 

εσωτερικά, επειδή βρίσκονται στους τελευταίους χρόνους της εκδήλωσής Μου μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας. Αλλά σας λέω εκ νέου: "Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να δουν!" 

6 Θυμάστε μαζί με τον Δάσκαλό σας τα γεγονότα που συνέβησαν στη Δεύτερη Εποχή. Σας δίδαξα 

ότι έχω αφήσει στην ψυχή σας τη διδασκαλία που σας έδωσα τότε. Καθένα από τα έργα Μου και τα λόγια 

Μου ήταν πράξεις αιώνιας ζωής που σας έδωσα. Το Αίμα που έχυσα για να σας δείξω τον δρόμο προς τη 

σωτηρία σας είναι ακόμα φρέσκο και θα είναι αιώνιο στην ψυχή όλων των παιδιών Μου. Γιατί αυτό που 

έρεε από το σώμα Μου εκείνη τη στιγμή ήταν εμβληματικό της ζωής που έχυσα ─ της συγχώρεσης με την 

οποία περιέβαλα όλους τους αμαρτωλούς ─ του φωτός με το οποίο άναψα την πίστη στους άπιστους ─ 

του φωτός με το οποίο διέλυσα όλες τις σκοτεινές ομίχλες αυτής της ανθρωπότητας. Αυτή η πνευματική 

ζωή είναι αιώνια μέσα σας ─ σε αυτό το αίμα που θα είναι πάντα φρέσκο στην ψυχή σας. 

7 Όταν έγινα άνθρωπος για να φέρω τη σωτηρία, τη σωτηρία και το φως στους ανθρώπους, δεν 

ήρθα μόνο σ' αυτούς. Ήταν η ώρα που όρισε το Θείο Πνεύμα μου να ξεκινήσει για όλες τις ψυχές, χωρίς 

να δίνει καμία προτίμηση σε κόσμους ή βαθμούς ανάπτυξης. Επομένως, αφού ολοκλήρωσα την αποστολή 

Μου ως Δάσκαλος ανάμεσά σας, το Πνεύμα Μου πήγε σε όλα τα σπίτια που κατοικούνται από τις ψυχές 

του Κυρίου. 

Διότι, αν και είχατε την υπόσχεση του Μεσσία, η υπόσχεση αυτή δεν ήταν μόνο για τις ενσαρκωμένες 

ψυχές, αλλά και για εκείνες που Με περίμεναν στο υπερπέραν ─ για εκείνες που, σε επανόρθωση, σε 

εξιλέωση, σε συγκέντρωση πνευματικών εμπειριών, περίμεναν την ημέρα που ο Λυτρωτής όλων των 

ψυχών θα ερχόταν να ανοίξει την πόρτα. 
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8 Έτσι συνέβη ─ αφού είχα ολοκληρώσει το έργο Μου ανάμεσά σας και είχα ανοίξει τις πύλες της 

βασιλείας Μου μέσω της θυσίας της αγάπης Μου για όλα τα γήινα παιδιά Μου ─ στράφηκα προς τις 

άλλες ψυχές και τους έδωσα επίσης την ελευθερία. Αλλά μερικούς συνάντησα με ένα ανθρώπινο 

"ένδυμα" και άλλους με διαφορετικά "ενδύματα". Αλλά αληθινά σας λέω, ποτέ δεν είχαν σημασία για 

Μένα αυτά τα "ενδύματα", αλλά η ανοδική εξέλιξη των ψυχών. Γιατί έρχομαι για να τους απαλλάξω από 

τις ατέλειες και τον υλισμό ─ έρχομαι για να τους εξαγνίσω με τη Διδασκαλία Μου, για να τους δώσω τον 

λευκό χιτώνα, λευκότερο από την εκτυφλωτική λευκότητα του χιονιού, για την οποία σας έχω μιλήσει 

συχνά αυτή την εποχή. 

9 Ακριβώς όπως εκείνη την εποχή επισκέφθηκα κάποιους και άλλους στους διαφορετικούς κόσμους 

τους, έτσι και στην Τρίτη Εποχή πήγα και πάλι σε όλους. Για άλλη μια φορά αποκαλύφθηκα στις ψυχές 

που κατοικούν σε όλο το σύμπαν. 

Έχω πράγματι δημιουργήσει δεσμούς αγάπης, προσπαθώντας για την ενότητα όλων των ψυχών. Θέλω 

όμως η διακήρυξή Μου σήμερα να είναι πιο τέλεια από εκείνη των προηγούμενων χρόνων, ώστε μέσω 

αυτής να Με φτάσετε σύντομα, ώστε μέσω της διακήρυξης από πνεύμα σε πνεύμα να λάβετε τις 

εμπνεύσεις του Πατέρα, τις εντολές Του, τις επιπλήξεις Του και τη δικαιοσύνη Του με μεγαλύτερη 

τελειότητα. 

10 Ως το Άγιο Πνεύμα, έχω αφιερώσει την Τρίτη Ώρα στο έργο του φωτισμού όλων των ψυχών, ώστε 

να μην πέσουν ποτέ ξανά, της σωτηρίας των πλανεμένων, της μεταστροφής των τυφλών και του 

εξαγνισμού εκείνων που έχουν μολυνθεί πολύ, προκειμένου να τους απελευθερώσω από τα δεσμά της 

ντροπής, της ατίμωσης, του εγκλήματος και των τύψεων ─ όλους εκείνους που σέρνουν μαζί τους, 

αποτυπωμένη στο πνεύμα τους, ολόκληρη την ιστορία των παραβάσεών τους, των παραβιάσεων του 

Νόμου Μου. 

11 Τα πάντα στο σύμπαν είναι σοφά διατεταγμένα. Μιλάω προς το παρόν στους κόσμους, σε όλα τα 

παιδιά μου, με τη μορφή με την οποία πρέπει να γίνω γνωστός στον καθένα από αυτούς, για να τους φέρω 

στον τέλειο διάλογο πνεύματος με πνεύμα, για να τους φέρω στην τελειότητα, που είναι ο στόχος που 

περιμένει όλους. Είστε ο πιο προηγμένος πνευματικά στο σύμπαν; Μη ζητάς να μάθεις, γιατί δεν μπορείς 

να καταλάβεις. 

12 Στη Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Στον οίκο του Πατέρα υπάρχουν πολλές κατοικίες". Σήμερα σας 

λέω στη δική σας γλώσσα: Στο σύμπαν που δημιούργησα Εγώ, υπάρχουν πολλοί κόσμοι που 

κατοικούνται από παιδιά του Θείου Πνεύματός Μου. Είστε όλοι αδελφοί και αδελφές σε Μένα, είστε όλοι 

σαν Εμένα, και παρόλο που προς το παρόν διαφέρετε ως προς τις ατέλειές σας, στην τελειότητα θα είστε 

όλοι ίδιοι. Σε αυτή την τελειότητα σας οδηγώ, και για να την επιτύχετε, σας προετοιμάζω, σας διδάσκω, 

σας δοκιμάζω και εργάζομαι πάνω σας. 

Σας οδηγώ όλους εξίσου προς την κοινωνία με το Θείο Πνεύμα Μου και σας οδηγώ επίσης προς την 

κοινωνία μεταξύ σας. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η κοινωνία μεταξύ των ψυχών; Δεν ξέρετε τώρα. Θα 

υπάρξουν πολλές συζητήσεις ─ πολλές εκδηλώσεις που κάποιοι πιστεύουν και άλλοι αρνούνται. Αλλά το 

Πνεύμα θα εκδηλωθεί, το Πνεύμα θα μιλήσει, το Πνεύμα θα επικρατήσει σε όλη τη γη. 

13 Σε όλα αυτά σας λέω ότι δεν είναι μια γήινη ημέρα, δεν είναι μόνο λίγες ώρες που σας αφιερώνω 

για να διεισδύσετε στον κόσμο του φωτός και στις αβύσσους του σκότους αναζητώντας τις ψυχές που Με 

περιμένουν. Όχι, άνθρωποι, είναι μια ολόκληρη χρονική περίοδος, είναι μια ολόκληρη εποχή μέσα στην 

αιωνιότητα, προορισμένη από Μένα από την αρχή της δημιουργίας να έρθει σε όλους ως το Άγιο Πνεύμα, 

αποκαλύπτοντάς Με ανάλογα με την πρόοδο των ψυχών στην Τρίτη Εποχή σε υψηλότερο επίπεδο και με 

μεγαλύτερη τελειότητα. 

14 Σήμερα δεν κοιτάζετε πέρα από τον κόσμο σας, έτσι ώστε ούτε το πνεύμα σας, ούτε το βλέμμα 

σας, ούτε η διάνοιά σας καταφέρνει να εξερευνήσει αυτό που δεν είναι ακόμα σύμφωνα με εσάς και που 

έρχεται σε σας μόνο με μια σεβαστή και υπάκουη στάση για να το δεχτείτε ─ μέσω της προσευχής, της 

ανοδικής εξέλιξης που σας οδηγεί σε Μένα και στον Πνευματικό Μου Κόσμο, αφιερωμένο στο καθήκον 

της προστασίας σας. 

Μέσω αυτής της ανοδικής εξέλιξης, μέσω του οφέλους που αποκομίζετε από όσα σας αποκαλύπτω 

αυτή τη στιγμή, θα καταφέρετε να μάθετε αυτό που θέλετε να μάθετε σήμερα από περιέργεια και αυτό που 

θα μάθετε αύριο λόγω δικαιοσύνης, ως αμοιβή, ως ανταμοιβή, ω αγαπημένοι μαθητές του Κυρίου! 
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15 Πλησιάζει ο καιρός που θα σας αφήσω χωρίς αυτόν τον Λόγο. Όταν δεν θα το ακούτε πια, πολλοί 

θα λυπηθούν, άλλοι θα ψυχρανθούν, αλλά οι υπόλοιποι θα παραμείνουν δυνατοί στην πίστη. Αλλά αν Με 

ρωτήσετε σήμερα ποια είναι η θεία επιθυμία Μου, σας απαντώ: να είστε όλοι δυνατοί στην πίστη, να 

προετοιμαστείτε πριν τελειώσω αυτόν τον Λόγο ανάμεσά σας. 

Ερευνήστε το Έργο μου, αν θέλετε, για να πεισθείτε, για να είστε σταθεροί, για να μην σας έρθει 

αργότερα η αμφιβολία. Διότι αυτό θα σας κάνει να υποφέρετε και να σκοντάψετε, διότι αυτή η αμφιβολία 

θα σας αφήσει έναν ισχυρό πόνο, μέσω του οποίου η συνείδησή σας θα ανακαλέσει τον εαυτό της. Αλλά 

δεν θέλω οι μαθητές Μου να φέρουν καμία μομφή στη συνείδησή τους ─ θέλω μόνο να αισθάνονται την 

ειρήνη του Πνεύματός Μου. 

16 Αν αυτός ο λαός δεν ξέρει πώς να προετοιμαστεί, αν δεν κάνει χρήση των τελευταίων μου 

διδασκαλιών, θα χάσει αργότερα τον λόγο μου, και ο χρόνος, οι δοκιμασίες, οι κακοτυχίες και τα ανόητα 

λόγια των ανθρώπων θα τον βυθίσουν στην αμφιβολία. Τότε ο μαθητής θα πρέπει να σταματήσει στο 

δρόμο του και να αναρωτηθεί αν αυτό που άκουσε ήταν σωστό ή αν δεν ήταν αλήθεια, και τότε, όταν 

μόνο η φαινομενική σιωπή απαντά στις αμφιβολίες του, θα σηκώσει το πρόσωπό του ασεβώς για να πει 

στον Πατέρα: "Κύριε, αν και υποσχέθηκες να μείνεις μαζί μας για πάντα ─ γιατί τα παιδιά Σου δεν σε 

βλέπουν; Γιατί τα αυτιά μας δεν σε ακούνε; Γιατί η καρδιά μας δεν αισθάνεται τον χτύπο σας; Γιατί δεν 

εκδηλώνεσαι ξεκάθαρα μαζί μας;" 

17 Και όταν θα δείτε τα δόγματα των ανθρώπων και τους θρησκευτικούς θεσμούς να αναδεικνύονται 

σε μεγάλους αγώνες και να προχωρούν με τον τρόπο τους, κερδίζοντας "μάχες", θα πείτε: "Πού πήγε το 

έργο του Πατέρα; Γιατί σιώπησε και μας άφησε μόνους ως θύματα χτυπημάτων της μοίρας και κινδύνων;" 

Θα έχετε πολύ μεγάλες αμφιβολίες, όπως είχαν και άλλοι μαθητές Μου σε άλλη εποχή, και η 

αμφιβολία θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη όταν θυμηθείτε πολλά από τα λόγια Μου που, σύμφωνα με τις 

κακές ερμηνείες, δεν έγιναν πραγματικότητα, και τότε θα πείτε: "Γιατί ο Λόγος Του δεν είχε το 

αποτέλεσμα ούτε τη δύναμη να αφήσει τον λαό Του ενωμένο;". Γιατί δεν έκανε, με όλη τη δύναμή Του, το 

θαύμα της συγχώνευσης αυτού του πνευματικού λαού του Κυρίου σε μια καρδιά; Γιατί, την εποχή που 

δίδασκε τους μαθητές Του, δεν έρχονταν άνθρωποι από όλα τα έθνη του κόσμου για να Τον ακούσουν; 

Γιατί δεν υπήρχε ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων όταν κατέβηκε με δύναμη μέσω της Παγκόσμιας Ακτίνας 

Του; Γιατί η αναχώρησή Του ήταν τόσο θλιβερή; Γιατί έφυγε από εμάς σιωπηλά, χωρίς να ακουστεί ούτε 

να δοξαστεί από όλη την ανθρωπότητα;" 

Όλα αυτά θα βασανίσουν την καρδιά σας στη φωτιά της αμφιβολίας, αλλά δεν θέλω να συμβεί αυτό. 

Θέλω η ψυχή σας, απαλλαγμένη από όλες τις αμφιβολίες και τις αβεβαιότητες, να μην απαιτεί από τον 

Πατέρα οτιδήποτε σημαίνει υλοποίηση για το Θεϊκό Του Πνεύμα. Δεν θέλω να ζητήσετε, μετά την παύση 

του Λόγου Μου, να εξανθρωπίσω τον εαυτό Μου, να περιορίσω τον εαυτό Μου ή να πάρω τη μορφή του 

Ιησού ως άνθρωπος. 

18 Θέλω η ψυχή σας να Με ακολουθήσει αληθινά ─ όχι μόνο λόγω της επιθυμίας να Με νιώσετε, όχι 

λόγω της δύναμης της ανάγκης της ψυχής σας να Με δει και να Με ακούσει, αλλά να Με νιώσετε λόγω 

της ειλικρίνειας, να Με δείτε στην ισορροπία της ψυχής σας μέσω της πιστότητας της ύπαρξής σας. Γιατί 

τότε θα Με δείτε μεγαλύτερο, πιο τέλειο και αναλλοίωτο. 

19 Θυμηθείτε ότι οι άνθρωποι αισθάνονταν εξαπατημένοι σε εκείνους τους Δεύτερους Καιρούς. 

Περίμεναν έναν Μεσσία γεμάτο γήινη δύναμη που θα απελευθέρωνε τον Ισραήλ από τη δουλεία των 

ανθρώπων. Περίμεναν έναν πολεμοχαρή πρίγκιπα, έναν άρχοντα στρατών, εθνών και γήινων εδαφών. 

Όταν όμως άκουσαν τον λόγο αυτού του πράου και ταπεινού Διδασκάλου, που μιλούσε μόνο για τα 

έργα του Πατέρα του και που τους υποσχέθηκε μια καλύτερη βασιλεία από τα βασίλεια της γης, που τους 

ανακοίνωσε την πνευματική νίκη της διδασκαλίας του, που τους ανακοίνωσε δικαιοσύνη για όσους 

χύνουν δάκρυα για τους πνευματικά φτωχούς, για τους ασθενείς, για τους ταπεινωμένους, για τους 

σκλάβους ─ τότε εκείνοι που αισθάνονταν εξαπατημένοι και περίμεναν την κοντινή στιγμή της επίγειας 

απελευθέρωσής τους και της δόξας αυτού του Κυρίου ─ εκείνοι που λαχταρούσαν να τον δουν να κάθεται 

σε έναν θρόνο σε αυτόν τον κόσμο και να βλέπουν ένα σκήπτρο δικαιοσύνης στα δεξιά του για να κρίνει 

τα έθνη, να υποτάξει τα μεγάλα βασίλεια αυτού του κόσμου. 

20 Όταν ήρθε η νύχτα της σύλληψης του Διδασκάλου, οι καρδιές τους συγκλονίστηκαν μπροστά σε 

μια τέτοια πραότητα, επειδή ο Κύριος δεν αντιστάθηκε, επειδή δεν χτύπησε τους ίδιους τους εχθρούς Του 

με τη δύναμή Του, επειδή άφησε να Τον σύρουν σαν ευγενικό αρνί στον τόπο του κρανίου. Και όταν οι 
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απόστολοί Του είδαν την κοροϊδία και τον χλευασμό από εκείνον τον λαό, ακόμη κι αυτοί έφυγαν 

μπερδεμένοι και καχύποπτοι. Και αναρωτήθηκαν: "Γιατί τα γεγονότα έγιναν με αυτόν τον τρόπο;" 

Ένιωσαν μεγάλη αγάπη για τον Δάσκαλό τους και έκαναν τον πόνο του Ιησού δικό τους, αλλά δεν είχαν 

ακόμη αφυπνιστεί πνευματικά, ούτε είχαν ανοίξει τα πνευματικά τους μάτια στο φως της αλήθειας. Και 

όταν Τον είδαν εκεί στον τόπο του κρανίου και έγιναν μάρτυρες του θανάτου Του σε εκείνο το 

επαίσχυντο ξύλο των βασανιστηρίων, και είδαν το αίμα Του να κυλάει σαν αίμα οποιουδήποτε ανθρώπου, 

η αμφιβολία κατέλαβε τις καρδιές τους. 

21 Πώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν το έργο του Δασκάλου τους; Πώς θα συνέχιζαν αυτό το 

παράδειγμα λύτρωσης; Αλλά ο Δάσκαλος είχε περάσει μέσα από το θάνατο για να αναστηθεί γεμάτος 

δόξα και ζωή πάνω από όλα τα κτιστά πράγματα. Σκέφτηκε τα δικά Του και υπέμεινε την αμφιβολία των 

μαθητών Του, και ως περαιτέρω απόδειξη της άπειρης αγάπης Του, μετά την ανάστασή Του επέτρεψε να 

Τον δουν οι γυναίκες που Τον αγαπούσαν ακλόνητα και Τον ακολουθούσαν, ώστε να μαρτυρήσουν στους 

μαθητές Του αυτά που είδαν και άκουσαν. 

Όμως, παρά τη μαρτυρία αυτή, αμφέβαλαν. Ήταν απαραίτητο ο Δάσκαλος να φανερωθεί, να διαλύσει 

το σκοτάδι της αμφιβολίας και να ανάψει φως σε όλες αυτές τις καρδιές. Υπήρχε όμως ακόμα ο μαθητής 

που αμφέβαλλε περισσότερο ─ ο Θωμάς, ο οποίος είχε πει ότι μόνο αν μπορούσε να αγγίξει τις πληγές 

του Διδασκάλου του με τα ίδια του τα δάχτυλα θα μπορούσε να πιστέψει ότι είχε αναστηθεί. Και έτσι ο 

Δάσκαλος έπρεπε να τον πείσει και για την αμφιβολία του. 

22 Όταν ο Δάσκαλος βρήκε τους μαθητές του μόνους και ταραγμένους, επειδή κάποιοι πίστευαν στην 

ανάσταση του Δασκάλου και ο Θωμάς αμφέβαλλε, ο Κύριος εμφανίστηκε ανάμεσά τους και τους είπε: "Η 

ειρήνη μου μαζί σας!". Κάλεσε τον Θωμά κοντά Του, του έδειξε τις πληγές Του και του είπε: "Βάλε τα 

δάχτυλά σου μέσα, Θωμά, και μην αμφιβάλλεις, γιατί είμαι πραγματικά Εγώ". 

Αλλά ο Θωμάς, μετανοώντας για την αμφιβολία του εκείνη τη στιγμή, αναφώνησε ─ νικημένος από τη 

δυσπιστία του ─ "Κύριε μου!" Εγώ όμως του είπα: "Επειδή Με είδες, πίστεψες. Μακάριοι είναι εκείνοι 

που πιστεύουν χωρίς να βλέπουν". 

23 Θέλετε να κουβαλάτε στο πνεύμα σας για πάντα αυτή την αγαπητική μομφή του Ιησού, του 

Δασκάλου; Και να σας ξαναπώ, "Πιστεύετε επειδή είδατε;" Όχι, μαθητές του Αγίου Πνεύματος ─ όχι, 

μαθητές της Τρίτης Εποχής! Μην έχετε αμφιβολία μέσα σας, αφαιρέστε την ακόμη και τώρα, κοιτάξτε Με 

στο Πνεύμα, κοιτάξτε Με στην αλήθεια Μου και στην ουσία Μου, έτσι ώστε αργότερα, όταν θα σας 

λείπουν αυτές οι εκδηλώσεις, να μπορείτε να Με δείτε μέσω της αγάπης και της πίστης με το πνευματικό 

βλέμμα που είναι καθαρό και απαλλαγμένο από αμφιβολίες και κηλίδες. 

24 Για να ξεκινήσετε να εκπληρώνετε την αποστολή σας, δεν θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να 

μπορέσω να σας το πω μόνο μέσω των μάντεις: Σήκω και κάνε το καθήκον σου, μην περιμένεις να 

ξαναγίνω άνθρωπος για να βρεις πίστη. Αυτό συνέβη στη Δεύτερη Εποχή επειδή ήταν τόσο απαραίτητο. 

Διότι ο Δάσκαλος δεν θα μπορούσε να ζητήσει περισσότερα από τους μαθητές του εκείνη την εποχή, όταν 

ο άνθρωπος άρχισε να διεισδύει με το πνεύμα του στις ανεξιχνίαστες σφαίρες του υπερπέραν. 

Αλλά εσείς, που είστε εκείνοι που είναι σήμερα ζωντανοί και εκείνοι από παλιά, που έχετε αναπτύξει 

τις ψυχές σας, τους οποίους έχω συχνά δοκιμάσει και στους οποίους έχω μιλήσει συχνά μέσω της 

ανθρώπινης διάνοιας για να σας φέρω την αλήθεια και να σας κάνω μεγάλες αποκαλύψεις ─ θα 

μπορούσατε να αμφιβάλλετε, θα μπορούσατε να πέσετε στην πραγμάτωση, θα μπορούσατε να αφήσετε 

την αγάπη της καρδιάς σας να ψυχρανθεί και την ψυχή σας να απομακρυνθεί από το μονοπάτι μετά την 

παύση του Λόγου Μου; Όχι, μαθητές μου, σας μιλάω αυτή τη στιγμή και θα σας προετοιμάσω πολλές 

φορές ακόμα μέσω του Λόγου Μου, ώστε στην ψυχή σας να υπάρχει μόνο φως, δύναμη, 

αποφασιστικότητα και άφθαρτος ζήλος πίστης μπροστά σε όλες τις δοκιμασίες. 

25 Όταν φάνηκα πνευματικά στους μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής, ένιωσαν αληθινή αγάπη στις 

ψυχές τους. Εκείνη τη στιγμή ενώθηκαν σε μια αγκαλιά αδελφοσύνης και πνευματικής δύναμης για να 

συνεχίσουν το έργο του Δασκάλου τους. Διότι αφού έδιωξαν τις αμφιβολίες τους, είπαν γεμάτοι ψυχική 

ευτυχία: "Πράγματι ─ ήμασταν πραγματικά με τον Μεσσία, με τον Υιό του Θεού, ζήσαμε πραγματικά 

μαζί με τον Σωτήρα του κόσμου, δεν μας εξαπάτησε. Είναι η Ζωή, είναι ο Λυτρωτής, είναι η Αλήθεια, η 

Βασιλεία Του δεν είναι αυτού του κόσμου, το σπίτι Του είναι η Αιώνια Βασιλεία, από όπου μας κοιτάζει 

σήμερα, μας μιλάει και αφήνει τον εαυτό Του να φανεί. Έχει υποσχεθεί να είναι μαζί μας αιώνια. Και 
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πράγματι είμαστε ενωμένοι, αγαπάμε ο ένας τον άλλον και θα δώσουμε μαρτυρία γι' Αυτόν σε όλους τους 

λαούς της γης". 

26 Ξέρετε αν η αληθινή ένωση θα έρθει ανάμεσά σας μετά την παύση του Λόγου μου, όταν θα 

νιώσετε την απουσία του Λόγου μου στα βάθη της καρδιάς και της ψυχής σας, όταν ο Πνευματικός μου 

Κόσμος δεν θα αντηχεί πλέον τον Λόγο του ανάμεσά σας μέσω των φορέων των δώρων; Τότε οι 

κοινότητες θα αναζητήσουν η μία την άλλη, και όσοι παρέμειναν μακριά και εργάστηκαν σύμφωνα με τα 

δικά τους, θα αναζητήσουν τους αδελφούς και τις αδελφές τους, θα παρέχουν ο ένας στον άλλον ζεστασιά 

και παρουσία, συμβουλές και βοήθεια. Θα λαχταρήσουν τον λόγο Μου, και κάποιοι θα αναζητήσουν το 

θεραπευτικό βάλσαμο στον κύκλο των άλλων, και θα έρθω ξανά να φανερωθώ. 

27 Ναι, λαέ Μου, και θα μιλήσω κοντά στο πνευματικό σας αυτί, και θα Με δείτε όλοι σας, και αυτές 

οι σαφείς ανακοινώσεις που σας δίνω, τις οποίες δεν ξέρετε σήμερα με ποιον τρόπο θα έρθουν, θα έρθουν 

με συγκεκριμένο και ξεκάθαρο τρόπο για να σας βάλουν στο σωστό δρόμο. Θα είναι η υπεράσπισή σας, 

το κίνητρό σας, έτσι ώστε να μη νομίζετε ποτέ ότι περπατάτε μόνοι σας. 

Θα σας εκπλήξω στα μονοπάτια, στην πνευματική εκπλήρωση της αποστολής σας, στην επίγεια 

εκπλήρωση του καθήκοντος, αλλά και στις παραβάσεις σας. Θα επιλέξω την κατάλληλη στιγμή για να 

γίνω αισθητός στο δρόμο του κάθε μαθητή Μου. Θα είμαι παρών και αισθητός στις συναντήσεις σας και 

θα νιώθετε τη ζεστασιά Μου, την ανάσα του Πνεύματός Μου και θα λαμβάνετε τις εμπνεύσεις Μου. 

28 Θέλω, καθώς πιστεύετε σε Μένα όλο και περισσότερο, να έχετε πίστη μεταξύ σας ─ ώστε να μην 

υπάρχει ψευδομάρτυρας ανάμεσά σας ─ ώστε να μην βγει κανένα ψέμα από τα χείλη σας για να σας κάνει 

σπουδαίους ή γνωστούς στους ανθρώπους ή στην ανθρωπότητα. Αλίμονο σ' αυτόν που λέει ψέματα! 

Αλίμονο σ' εκείνον που θα πει: "Είδα τον Δάσκαλο" χωρίς να Τον έχει δει! Αλίμονο σ' αυτόν που θα πει: 

"Έλαβα αυτό το μήνυμα από τον Κύριο" χωρίς να το έχει λάβει! Γιατί τότε η έμπνευσή μου θα αποσυρθεί 

από αυτόν και θα την ανακτήσει μόνο αν καθαρίσει τον εαυτό του από τους λεκέδες του. 

Μην καταχραστείτε το όνομά μου, μην χρησιμοποιήσετε το έργο μου για να πείτε ψέματα, μην 

καταχραστείτε το πνεύμα μου ή το έργο μου για να καλύψετε την απάτη σας. 

29 Θέλω να λέτε μόνο την αλήθεια, ώστε αν ποτέ δεν λάβετε μια έμπνευση ή μια εκδήλωση από 

Μένα, να συμφωνείτε με αυτήν και να μην λέτε ψέματα, γιατί τότε κανείς δεν θα μπορεί να σας 

κατηγορήσει. Αλλά σας ρωτώ: Ποιος μπορεί να είναι αυτός που δεν λαμβάνει τίποτα από Μένα; Ποιος 

μπορεί να είναι αυτός που δεν απολαμβάνει την έμπνευσή Μου, που δεν λαμβάνει τις οδηγίες Μου και 

δεν αισθάνεται τις εκδηλώσεις Μου; Δεν θα υποχωρήσω μπροστά στις παραβάσεις σας. Θα είμαι πάντοτε 

μαζί σας, αφήνοντάς σας να μεταμορφωθείτε σε προφήτες ─ αλλά ως προφήτες της αλήθειας, όχι ως 

ψευτοπροφήτες που βγαίνουν στους δρόμους καυχιόμενοι για την προφητεία τους. 

30 Στην αρχή, οι προφήτες μου έβγαιναν στους δρόμους και διακήρυτταν το μήνυμα του Κυρίου. 

Αλλά πόση ταπεινότητα, πόση δύναμη και πίστη υπήρχε μέσα τους! 

Οι καιροί έχουν αλλάξει και σήμερα δεν μπορείτε να βγείτε στους δρόμους, στα σοκάκια ή στις λαϊκές 

αγορές και να φωνάξετε τα μηνύματά μου με όλη σας τη δύναμη. Σήμερα πρέπει να ξέρετε πότε έχει έρθει 

η στιγμή να μιλήσετε, να δράσετε ή να προσευχηθείτε. Αν προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, ο λαός 

μου δεν θα αμφισβητήσει τις δικές σας μαρτυρίες. 

31 Όταν είστε κοντά σε μια δοκιμασία, όταν η δικαιοσύνη Μου πρόκειται να γίνει αισθητή ανάμεσα 

στους λαούς της γης και ανάμεσά σας ─ όταν είναι θέλημά Μου να σας αποκαλύψω κάποιο γεγονός, θα 

επιλέξω έναν από εσάς να σας προειδοποιήσει και να σας ανακοινώσει τι θα συμβεί. Θα επιλέξω δύο ή 

τρεις ή όσους περισσότερους χρειάζεται για να επιβεβαιώσω αυτό το μήνυμα. Ωστόσο, μην αμφιβάλλετε, 

γιατί έτσι θα ζητάτε από τον Πατέρα μια ακόμη μεγαλύτερη εκδήλωση. 

Δεν ξέρετε ότι ο Δάσκαλος σας έχει πει σ' αυτή την Τρίτη Ώρα: "Ο χρόνος των παροχών έχει 

τελειώσει"; Αν τότε πείτε: "Ναι, Πατέρα, τα υλικά οφέλη έχουν τελειώσει, αλλά τα πνευματικά οφέλη που 

μας υποσχέθηκες". Σε αυτό σας απαντώ: "Ναι, παιδιά μου ─ αλλά αν απαιτήσετε από τον Δάσκαλο να 

γίνει άνθρωπος, τότε αυτή η απαίτησή σας ανήκει στα γήινα οφέλη, και αυτή η εποχή έχει πλέον 

τελειώσει". 

32 Επομένως, σας απελευθέρωσα από πολλές παραδόσεις, επειδή θα βεβηλώνατε και θα υποβάθμιζαν 

τον τρόπο λατρείας που αποκάλυψε στο πνεύμα σας ο Πατέρας ─ μια μορφή λατρείας τυλιγμένη σε χάρη 

και τελειότητα. Θα την αφήνατε να εκφυλιστεί σε τελετές, σε τελετές και κοσμικές γιορτές και θα την 

απασχολούσε όλο και περισσότερο η εξωτερική λατρεία, η τήρηση των παραδόσεων, αντί της 
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εκπλήρωσης του Νόμου και της Διδασκαλίας. Γι' αυτό, προς απογοήτευση ορισμένων και χαρά άλλων, 

σας απελευθέρωσα αυτή τη στιγμή από πολλές παραδόσεις, από πολλές θρησκευτικές πρακτικές με τις 

οποίες ήταν δεμένη η ψυχή σας. 

33 Τώρα, σιγά-σιγά, ανακαλύπτετε τον αληθινό ναό, και αυτόν τον ναό τον βρίσκετε τόσο μέσα σας 

όσο και έξω, στο άπειρο του σύμπαντος. 

Σήμερα συνειδητοποιείτε ότι το αληθινό θυσιαστήριο βρίσκεται στην καρδιά σας, ότι η πίστη είναι το 

λυχνάρι που πρέπει να ανάψετε για Μένα, ότι τα λουλούδια, οι προσφορές, τα έργα σας, οι αρετές σας 

πρέπει να είναι ─ ότι η εικόνα του Κυρίου σας είναι εσείς οι ίδιοι, ώστε να Με βλέπετε μέσα από εσάς. 

Σήμερα συνειδητοποιείτε ότι η πηγή της χάρης είναι το Θεϊκό Μου Πνεύμα ─ μια ανεξάντλητη πηγή 

τελειότητας και ευλογιών ─ ότι Εγώ είμαι το Έργο, επειδή το δικό Μου Έργο είναι μέσα Μου και είναι 

άπειρο και παγκόσμιο ─ ότι Εγώ είμαι ο Ποιμένας όλων των ψυχών που Με ακολουθούν σε ένδοξους 

αριθμούς, και ότι τελικά όλοι θα φτάσουν στο μοναδικό εμπόδιο, που είναι η τέλεια ειρήνη, που είναι το 

αιώνιο σπίτι των ψυχών στο υπερπέραν, και ότι ο οίκος του Πατέρα είναι παντού, και εσείς δεν έχετε 

φύγει ποτέ από αυτόν τον οίκο. 

34 Με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή σας θα ανοίξει τα φτερά της και θα δει το άπειρο μέσα από το χώρο, 

την αιωνιότητα μέσα από το χρόνο, το τέλειο και φωτεινό μονοπάτι που σας οδηγεί στον Πατέρα μέσω 

του "δρόμου". Τότε θα έχετε ξεχάσει τις παραδόσεις που αποτελούσαν εμπόδια και παγίδες και τις 

αφήσατε πίσω σας στο μονοπάτι ─ η ρουτίνα που ήταν μόνο ο τοίχος που είχε σταματήσει την ψυχή σας, 

και οι εικόνες ─ αντικείμενα φανατισμού ─ θα μείνουν πίσω, και η ψυχή σας θα περπατήσει βιαστικά και 

ελεύθερα, γεμάτη θέρμη, χαρά, ελπίδα και πίστη προς το πνευματικό της μέλλον. 

35 Όλα όσα η ψυχή θεώρησε ραβδί για να κρατηθεί, να στηριχτεί, να Με πιστέψει και να Με 

αγαπήσει, θα συνεχίσουν να είναι στη διάθεσή της για να Με ατενίζει με το πνευματικό της βλέμμα, να 

εμπιστεύεται το Αιώνιο και την Αλήθεια που έχω αποκαλύψει σε αφθονία ανάμεσά σας αυτή την εποχή. 

Μέσα από την προετοιμασία κάποιων ξεπερνώ τις ατέλειες άλλων. Μέσα από την επιθυμία σας για 

πρόοδο, για προσέγγιση σε Μένα, για ανοδική ανάπτυξη, για ένα ιδανικό και για κατανόηση στο Θείο 

Έργο Μου, έρχομαι και αποκαλύπτομαι, χύνω τον εαυτό Μου ανάμεσά σας ως σοφία και ως φως. 

36 Το Αίμα του Ιησού, μεταμορφωμένο σε φως σωτηρίας, διείσδυσε σε όλες τις ψυχές ως σωτηρία 

και συνεχίζει να το κάνει. Αιώνια το Πνεύμα Μου δίνει σωτηρία και φως, αδιάκοπα αφήνω τις ακτίνες 

του φωτός Μου να διαπερνούν εκεί που είναι σκοτάδι, αδιάκοπα το Θείο Πνεύμα Μου ─ όχι ως 

ανθρώπινο αίμα, αλλά ως λυτρωτική δύναμη, ως πνευματική ζωή ─ ξεχύνεται σε όλα τα παιδιά Μου. 

37 Το μέλλον σας σας περιμένει, αυτοί οι καιροί πλησιάζουν και έρχονται προς το μέρος σας, και 

μαζί με αυτούς τους καιρούς θα έρθουν οι άνθρωποι, τα πλήθη, που ανυπομονούν για πνευματική γνώση 

─ επίσης ανυπομονούν να διαλύσουν τις αμφιβολίες τους και να μπορέσουν να βρουν για την ψυχή τους 

μια πόρτα προς το φως και την ειρήνη. 

38 Οι άνθρωποι θα έρθουν, και ανάμεσά τους ο "Θωμάς", που εκπροσωπείται από την επιστήμη και 

τον υλισμό, με άγρυπνα μάτια για να ερευνήσει- και αυτό όχι μόνο με τα μάτια του, αλλά και με τα 

δάχτυλα του χεριού του για να ανιχνεύσει, να αγγίξει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να πιστέψει στην παρουσία 

μου και στα πνευματικά γεγονότα που θα συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο ανάμεσα στην ανθρωπότητα 

και για τα οποία οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν μάρτυρες, έτσι ώστε ο "Θωμάς της Τρίτης Εποχής" με την 

αμφιβολία του και τον υλισμό του να ξεπεραστεί από την αγάπη μου. 

39 Προετοιμαστείτε για να γίνετε απόστολοι της πίστης, για να γίνετε ένθερμοι μαθητές που 

μαρτυρούν όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Με αυτόν τον τρόπο τα παραδείγματά σας θα ξεπεράσουν 

τη σκληροκαρδία των ανθρώπων. Θα κάνω θαύματα και θα δώσω αποδείξεις που θα διαφωτίσουν 

πραγματικά τη δυσπιστία εκείνων που έρχονται σε σας. 

40 Δεν ζητώ τίποτα αδύνατο από εσάς, δεν θα υπάρξουν δύσκολα έργα για να εκτελέσετε, η 

προετοιμασία σας, η προσευχή σας και η πίστη σας θα είναι αρκετά για Μένα, και όλα τα υπόλοιπα θα τα 

κάνω Εγώ, ω αγαπημένα Μου παιδιά! 

41 Όλα όσα δεν μπορείτε να κάνετε ─ κάθε δυσκολία που συναντάτε ─ θα τα αφήσετε σε Μένα, και 

Εγώ θα κάνω τα πάντα δυνατά. Τότε οι άνθρωποι θα βιώσουν ότι αυτό που είναι αδύνατο για τα 

ανθρώπινα όντα γίνεται πραγματικότητα μέσω της διαμεσολάβησής σας. Δεν θα είναι σε θέση να 

αποδώσουν αυτά τα θαύματα σε ανθρώπινα όντα, και μέσα στην έκπληξή τους θα πρέπει να πάνε στο 

υπερπέραν για να αναλογιστούν μια υπέρτατη και μεγαλειώδη δύναμη. 
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42 Θα αποκαλυφθώ σε δόξα για να ακυρώσω την αμαρτία των ανθρώπων. Μπροστά στην ανθρώπινη 

δύναμη θα αποκαλυφθώ ως σοφία και θεία επιστήμη. Θα ντροπιάσω επίσης τον υλισμό της ανθρώπινης 

επιστήμης. Για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες και τα ιδρύματα των ανθρώπων θα έρθω ως Σωτήρας ─ 

έτσι έχω ανακοινώσει. Στα πεδία της διχόνοιας και της μάχης θα είμαι παρών με τα αόρατα όπλα της 

ειρήνης Μου, με το δίκοπο σπαθί Μου, για να καταστρέψω κάθε αμαρτία και διαφθορά. 

43 Έχω έρθει ως ο Μεγάλος Μαχητής, όπως οι άνθρωποι θέλουν να Με δουν και όπως Με 

περιμένουν πολλοί που κατοικούν στη γη. Ως πολεμιστής έχω έρθει με αλήθεια και πνεύμα. Ο πόλεμός 

μου άρχισε πριν από πολύ καιρό, και όμως μόλις που έχει αρχίσει: η πιο δύσκολη, η πιο τρομερή μάχη 

αυτής της μάχης είναι ακόμα μπροστά μας, και σ' αυτή τη μάχη θα πάτε εσείς που τώρα εκπαιδεύω ως 

στρατιώτες. 

Γνωρίζετε, ωστόσο, ότι ο πόλεμός μου δεν είναι της αδικίας, αλλά ακριβώς της δικαιοσύνης έναντι της 

ανθρώπινης αδικίας. Η αγάπη μου θα εξαλείψει την υποκρισία, τον εγωισμό και την κακία του ανθρώπου. 

Η ειρήνη μου θα εξαλείψει όλα όσα έχουν σπόρο και βάση το μίσος, τη διχόνοια. Τι, λοιπόν, θα γλιτώσει 

το αόρατο σπαθί Μου που τοποθετώ στα χέρια σας; Η ζωή των παιδιών μου, η ευαισθησία και η αρετή. 

Όλα τα άλλα θα πέσουν. 

44 Αν δω μια σπίθα αγάπης για Μένα, ένα άτομο ειλικρίνειας, λίγη αγάπη ή συμπόνια για τους 

άλλους, όλα αυτά θα γλιτώσουν το όπλο μου. 

Επομένως, μπορείτε τώρα να καταλάβετε ότι αυτή η μάχη θα είναι πολύ μεγάλη ανάμεσά σας. Αλλά 

αυτό δεν συμβαίνει μόνο μεταξύ των ανθρώπων, αυτή η μάχη είναι παγκόσμια. Όλες οι ψυχές, μετά από 

αυτή τη μάχη, θα έχουν κάνει ένα βήμα προς την αληθινή ζωή ─ ένα βήμα προς την πρόοδο, ένα σταθερό 

βήμα προς Εμένα, στην αλήθεια και στο πνεύμα. 

45 Δεν αισθάνεστε πώς η πνευματική ζωή γύρω σας βρίσκεται σε αναστάτωση; Δεν αισθάνεστε ότι ο 

βρυχηθμός αυτής της μεγάλης μάχης ακούγεται στην ψυχή σας; Ακόμη και τη στιγμή του βαθύ ύπνου 

σας, η ψυχή σας παλεύει και αγωνίζεται, απελευθερώνεται και εργάζεται στην αποστολή που της έχω 

αναθέσει. 

46 Αυτές είναι οι μεγάλες μάχες που είδε ο μαθητής μου Ιωάννης μέσω του προφητικού χαρίσματος. 

Είδε τους στρατούς που είναι οι ίδιοι με αυτούς που βρίσκονται σε πλήρη μάχη σήμερα. 

47 Η πιο σκληρή μάχη δεν έχει έρθει ακόμα, και γι' αυτό σας διδάσκω αδιάκοπα για να σας αφήσω να 

μεταμορφωθείτε σε θαρραλέους στρατιώτες της Διδασκαλίας Μου, του Νόμου Μου ─ αυτού του Νόμου 

που λέει στους στρατιώτες του: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον!" 

48 Αυτό σας λέει ο Μεγάλος Απεργός, ο Πρίγκιπας των Στρατευμάτων, αγαπητέ λαέ, στην Τρίτη 

Εποχή. Σηκωθείτε με αυτό το σπαθί της αγάπης, αρπάξτε το, βγάλτε το από το θηκάρι του και νικήστε όλο 

το μίσος και το κακό που υπάρχει στην ανθρωπότητα. 

49 Γνωρίζετε ότι από τον "Υψηλό Θρόνο Μου" περιβάλλω το σύμπαν με την ειρήνη και τις ευλογίες 

Μου. 

50 Όλα ευλογούνται από Μένα κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Από Μένα δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει 

ποτέ, καμία κατάρα ή καταδίκη για τα παιδιά Μου. Γι' αυτό, χωρίς να βλέπω τους δίκαιους ή τους 

αμαρτωλούς, μοιράζω σε όλους τις ευλογίες Μου, το φιλί της αγάπης Μου και την ειρήνη Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 320  
1 Ευτυχισμένο το ανθρώπινο γένος επειδή είχε την ενσαρκωμένη παρουσία του Κυρίου του. 

Ευτυχισμένο το ανθρώπινο γένος επειδή έλαβε αυτή την κληρονομιά της αγάπης. 

2 Η ύπαρξή Μου στον κόσμο μέσω του Ιησού συνέβη στη γη της Παλαιστίνης, το κήρυγμά Μου 

διήρκεσε μόνο τρία χρόνια, επισκέφθηκα μόνο μερικά χωριά και το πλήθος που Με συνόδευσε στον 

Γολγοθά δεν ήταν πολύ μεγάλο. Ωστόσο, ο Λόγος αυτός που βγήκε από τα χείλη του Ιησού έχει φτάσει 

στην ανθρωπότητα όλων των εποχών. 

Δεν ήταν απαραίτητο να πάω σε όλες τις χώρες εκείνης της εποχής για να βρω μαθητές, γιατί ήξερα 

ότι ο Λόγος Μου, σαν σπόρος, θα μεταφερόταν σύντομα από εκείνη τη χώρα για να σκορπίσει σε όλους 

τους λαούς του πλανήτη. 

Εκείνοι που άκουσαν τον Ιησού και είδαν τον "θάνατό" του ήταν αντιπροσωπευτικοί όλων των γενεών 

που θα ακολουθούσαν. Γιατί η ουσία της διδασκαλίας μου και η αγάπη με την οποία χύθηκε το αίμα 

προορίζονταν για όλους. 

3 Μην καταδικάζετε αυτόν τον λαό επειδή δεν αναγνώρισε τον Μεσσία στον Ιησού και επειδή τον 

θυσίασε. Μην αγανακτείτε στη σκέψη ότι Αυτός που κορόιδευαν ήταν ο ίδιος ο Θεός. Αληθινά σας λέω, 

εγώ είμαι ο μόνος κριτής. 

Πολλοί από αυτούς που καταδικάζουν άδικα αυτόν τον λαό και δεν τους συγχωρούν που θυσίασαν τον 

Δάσκαλο, κουβαλούν μια κατάθλιψη στην καρδιά τους χωρίς να το συνειδητοποιούν, επειδή έχουν 

καταλάβει μια θέση που δεν τους ανήκει. 

4 Ακριβώς όπως όταν κρεμόμουν ετοιμοθάνατος στο σταυρό, μπροστά στο πλήθος που γλεντούσε 

με τα βάσανά μου, αναφώνησα: "Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν", την ίδια 

φράση θα μπορούσα να επαναλάβω καθημερινά απευθυνόμενος σε εσάς. Διότι, μολονότι γνωρίζετε το 

όνομά μου από τη γέννησή σας και έχετε στο πνεύμα σας τη διδασκαλία μου, τις εντολές μου και τους 

νόμους μου, δεν παύετε να με προσβάλλετε και να κοροϊδεύετε τις αρχές μου. 

5 Έχετε ζήσει τρεις εποχές πνευματικών αποκαλύψεων, αλλά ακόμα η ανθρωπότητα δεν έχει 

ανεγείρει τον ναό που περιμένω. Ωστόσο ─ σε αυτή την Τρίτη Εποχή ─ οι άνθρωποι θα ανεγείρουν στο 

βάθος της καρδιάς τους το Άγιο των Αγίων, όπου θα βρίσκεται η κιβωτός, η οποία είναι η ψυχή που 

φυλάει μέσα της τις πλάκες του Νόμου που βρίσκεται στο πνεύμα σας. 

6 Για σας, η ηθική και πνευματική μεταμόρφωση της ανθρωπότητας φαίνεται αδύνατη, επειδή είστε 

πολύ μακριά από τις αρχές που σας έχουν αποκαλυφθεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, και πολύ 

περισσότερο να πιστέψετε, έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η αγάπη, η ειρήνη και η δικαιοσύνη. 

7 Σας λέω ότι δεν μπορείτε να πιστέψετε σε όλα αυτά, επειδή δεν θέλατε να ερευνήσετε το νόημα 

του λόγου μου, ούτε το νόημα των έργων μου. Αν αφιερώνατε λίγο από το χρόνο σας στον πνευματικό 

στοχασμό, θα λαμβάνατε μεγάλες εμπνεύσεις και θα αποκτούσατε σοφία. 

8 Ποιος από τους ανθρώπους πριν από 2000 χρόνια είχε ιδέα για τον σημερινό κόσμο που έχετε 

δημιουργήσει με τη δύναμη της νοημοσύνης σας; Κανείς. Ως εκ τούτου, πολλές από τις αρχαίες 

προφητείες που ανήγγειλαν αυτόν τον σημερινό κόσμο δεν έγιναν πιστευτές. 

9 Σας αναγγέλλω προφητικά έναν νέο κόσμο και μια πνευματοποιημένη ανθρωπότητα, αλλά όταν 

αυτός ο λόγος γίνει γνωστός, και πάλι δεν θα γίνει πιστευτός. 

10 Η μια γενιά μετά την άλλη θα φεύγει, η αλαζονεία του ανθρώπου θα εξαπολύει καταιγίδες και 

πλημμύρες, λοιμούς και πληγές, και ο θρήνος της ανθρωπότητας θα συγκλονίζει το διάστημα. Αλλά μετά 

από όλα αυτά, οι νέοι κάτοικοι της Γης θα ξεκινήσουν μια ζωή ενδοσκόπησης και πνευματοποίησης, 

χρησιμοποιώντας τον τεράστιο θησαυρό εμπειριών που τους κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές, και ο 

θείος σπόρος θα αρχίσει να βλασταίνει. 

11 Σε κάθε ψυχή υπάρχει το θείο μικρόβιο, που έχει βγει από Εμένα, και όπως τα παιδιά σας 

κληρονομούν τα χαρακτηριστικά ή τον χαρακτήρα των γονέων τους, έτσι και οι ψυχές θα αποκαλύψουν 

τελικά αυτό που έχουν κληρονομήσει από τον Ουράνιο Πατέρα τους: την αγάπη. 

12 Θυμηθείτε εκείνη την ημέρα που, από αγάπη για σας, πέθανα ως άνθρωπος στο σταυρό. 

Θυμηθείτε το Πάθος Μου ─ ναι, αλλά μην το κάνετε πλέον με τον συμβατικό τρόπο στον οποίο έχετε 

συνηθίσει εδώ και αιώνες ─ έναν εξωτερικό και αισθησιακό τρόπο που δεν έχει αφήσει κανένα σπόρο 

στην ψυχή σας, επειδή δεν έχετε βυθιστεί στο νόημα και τη σημασία του. 
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13 Βλέπω ότι για να συγκινήσετε την καρδιά σας, δραματοποιείτε το θάνατό μου μέσα από αιματηρές 

απεικονίσεις και εικόνες, ότι κλαίτε και φοράτε πένθιμα ρούχα σαν να είχε μόλις πεθάνει ένας άνθρωπος, 

και ότι χρόνο με το χρόνο προσφέρετε τα συλλυπητήριά σας στη Μητέρα χωρίς να έχετε επίγνωση του τι 

κάνετε. 

14 Γιατί να συλλυπηθείτε τη Μαρία, όταν δεν έχει χάσει κανέναν, αφού Εκείνος που πέθανε στον 

Σταυρό αναστήθηκε στην Αιώνια Ζωή; Γιατί να χύνετε δάκρυα για Μένα, αφού είμαι πέρα από τον πόνο 

και τον θάνατο; 

15 Αληθινά, σας λέω, καλύτερα να χύνετε δάκρυα εξαιτίας του εαυτού σας και να αισθάνεστε θλίψη 

εξαιτίας των αμαρτιών σας και να κουβαλάτε θλίψη στην καρδιά σας εξαιτίας τόσων πολλών αρετών και 

ευγενών συναισθημάτων που έχουν πεθάνει μέσα σας. 

16 Θέλω, χωρίς να περιμένετε επετείους ή ημερομηνίες ή παραδοσιακές ημέρες μνήμης, να ενωθείτε 

σε συναντήσεις ή στην αγκαλιά των οικογενειών σας και, εξετάζοντας τα παραδείγματα και τα έργα που 

σας παρουσίασα στη Δεύτερη Εποχή, να συγκεντρωθείτε με πνευματικότητα και αφοσίωση για να 

σκεφτείτε και να ερμηνεύσετε τον Λόγο μου. Γιατί τότε θα ωφελήσετε πραγματικά την ψυχή σας, γιατί θα 

ανακαλύψετε το νόημα ή την ουσία των έργων μου και των λόγων μου. 

17 Μην προσπαθήσετε να με λυπηθείτε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε Μένα που θα μπορούσε να κάνει 

τους ανθρώπους να νιώσουν λύπη. Αντίθετα, αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί από την αγάπη που σας 

έχω δείξει σε όλη τη διάρκεια μιας ζωής, και εφαρμόστε αυτόν τον οίκτο, τη λύπη για την προσβολή και 

τις τύψεις στον πλησίον σας, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν χιλιάδες που αξίζουν κάθε οίκτο και 

συμπόνια: άλλοι επειδή υποφέρουν πολύ, άλλοι επειδή έχουν πέσει στη βρωμιά της κακίας, άλλοι επειδή 

δεν γνωρίζουν το φως της αλήθειας και άλλοι επειδή ζουν χωρίς αγάπη ή επειδή πεινούν και διψούν για 

δικαιοσύνη και ειρήνη. 

18 Νιώστε πραγματική συμπόνια και έλεος γι' αυτούς, κλάψτε και προσευχηθείτε γι' αυτούς. Αλλά 

πάνω απ' όλα, κάντε κάτι που θα απαλύνει τον πόνο τους ή θα βελτιώσει τη ζωή τους. Τότε θα είστε 

πραγματικά στο δρόμο για την κατανόηση της διδασκαλίας μου, για την κατανόηση του θυσιαστικού μου 

θανάτου και για τη σωστή ερμηνεία του θελήματός μου. 

19 Η αγάπη μεταξύ σας θα είναι η μόνη συμπεριφορά που θα υπακούει στο λόγο μου και θα είναι 

ευχάριστη στο πνεύμα μου. 

20 Είπα στο σταυρό μέσω του Ιησού: "Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν!" 

Μετά από πολλούς αιώνες, μπορώ να πω ξανά σε αυτή την ανθρωπότητα ότι εξακολουθεί να μην ξέρει 

τι κάνει. Διότι συχνά διαστρεβλώνει το νόημα του Νόμου ή της Διδασκαλίας που του έχω αποκαλύψει, 

και παραβιάζει και τα δύο, πιστεύοντας ότι τα τιμά και τα εκπληρώνει. 

21 Αν κατανοούσατε και νιώθατε τη διδασκαλία Μου, η αγάπη θα κυλούσε στις φλέβες σας ─ αγάπη 

για τους συνανθρώπους σας που είναι μέρος Μου. Αλλά απέχετε πολύ από το να αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον, και το αποδεικνύετε με όλα σχεδόν τα έργα σας. 

22 Θυμηθείτε στις εκδηλώσεις μνήμης σας ότι Εγώ, ο Θείος Δάσκαλος, από αγάπη για σας, άφησα το 

Πνευματικό Βασίλειο και έγινα άνθρωπος για να κατοικήσω ανάμεσα στους ανθρώπους ─ ότι άφησα το 

Βασίλειο Μου για να κατοικήσω στον κόσμο σας ως άνθρωπος στο 

Για να δείξετε υπηρεσία στους αναξιοπαθούντες ─ ότι ο Πατέρας όλων των δημιουργημένων πραγμάτων, 

όντας εν Χριστώ, ήρθε σε σας για να είναι ο ταπεινότερος και να αφιερώσει όλη του τη ζωή σε σας. 

23 Η διδασκαλία μου δίδαξε ότι όσο περισσότερα έχεις, τόσο περισσότερα έχεις να δώσεις, και όσο 

μεγαλύτερος είσαι, τόσο πιο ταπεινός πρέπει να είσαι. 

24 Ποιοι είναι εκείνοι που Με παίρνουν ως παράδειγμα σε αυτή την εποχή; Ποιοι είναι ικανοί να 

κατέβουν από ένα θρόνο ή από μια τιμητική καρέκλα για να βρεθούν ανάμεσα στους φτωχούς και τους 

άπορους και να τους δώσουν ζωή; Δεν τους ανακαλύπτω, αν και ο κόσμος σας είναι τόσο μεγάλος και η 

ανθρωπότητα τόσο πολυάριθμη. 

25 Μόλις τέτοια παραδείγματα βρεθούν σε αφθονία στη γη, τότε θα μπορείτε να πείτε ότι προσέχετε 

τον λόγο μου και τα παραδείγματά μου, ότι τα ζείτε. 

26 Από γενιά σε γενιά και από εποχή σε εποχή, οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο 

από τους θεϊκούς νόμους, προκαλώντας οπισθοδρόμηση στο πνευματικό πεδίο. 
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27 Αν σταματήσετε για μια στιγμή να κοιτάξετε τον κόσμο σας, να τον δείτε μέσα από τη λογική, σαν 

να βρισκόσασταν στο ύψος ενός βουνού και να κοιτάζατε μια πόλη, θα παρατηρήσετε ότι οι άνθρωποι 

ανέπτυξαν τα πάθη και τη νοημοσύνη τους και τα χρησιμοποίησαν πάντα για γήινους σκοπούς. 

28 Αν ερευνήσετε και προβληματιστείτε, θα ανακαλύψετε ότι πουθενά δεν εμφανίζεται ένα σημάδι 

αληθινής πνευματοποίησης ─ κάτι που αποδεικνύει ότι ένα ον του φωτός κατοικεί στον άνθρωπο. 

29 Όταν κατεβείτε από αυτό το βουνό των στοχασμών σας, θα το κάνετε με λύπη, με θλίψη ─ με τη 

συνειδητοποίηση ότι έχετε απομακρυνθεί πολύ από τους θεϊκούς νόμους που διέπουν την πνευματική 

ζωή. 

30 Στο δρόμο σας θα συναντήσετε τα μικρά, κατώτερα όντα: μια μέλισσα, ένα μυρμήγκι, ένα 

σκουλήκι, και θα πείτε: "Πατέρα, γιατί δεν επιτρέπεις σε αυτά τα όντα, που είναι κατώτερα από εμάς, να 

αμαρτάνουν, ενώ από την άλλη επιτρέπεις στα πνευματικά σου παιδιά, όπως εμείς, να αμαρτάνουν πολύ 

καλά;" Αχ, μικρά μου, εσείς που τολμάτε να κάνετε στον Κύριό σας τέτοιες ανούσιες ερωτήσεις! 

31 Σας έχω ήδη εκπλήξει ζηλεύοντας αυτά τα πλάσματα για την ανεμελιά και την ειρήνη με την 

οποία ζουν. Σας έχω δει να ζηλεύετε τα πουλιά για τη χαρά της φωλιάς τους, την οποία έχουν κάνει σπίτι 

τους, και έχω ακούσει την καρδιά σας να λέει στον εαυτό της: "Ίσως αυτά τα πλάσματα αξίζουν 

μεγαλύτερες ευλογίες από τα παιδιά του Θεού;" 

Τώρα σας λέω ότι αμφισβητείτε και αγωνιάτε τόσο πολύ επειδή δεν ξέρετε πώς να μελετήσετε τη 

διδασκαλία μου μέχρι να βρείτε την αλήθεια. 

32 Γιατί δεν βλέπετε ότι αυτά τα πλάσματα έχουν μόνο ένα σπίτι, που είναι η γη, και ότι ακριβώς σε 

αυτήν έχουν τον παράδεισο και την ευδαιμονία τους; Δεν βλέπετε ότι τους αναγκάζω να ακολουθούν μια 

δύναμη που είναι ο νόμος της Φύσης; Εφόσον ζουν εντός του Νόμου, πρέπει να απολαμβάνουν όλα όσα 

περιέχει ο Νόμος, δηλαδή αγάπη, ειρήνη, ευημερία, απόλαυση, δραστηριότητα, ζωή. 

33 Εσείς οι άνθρωποι έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε κάτι που είναι πέρα από τη γήινη φύση, που 

είναι η Πνευματική Ζωή. Γι' αυτό, σας έχει αποκαλυφθεί ο δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία του Πατέρα 

σας. Αλλά σας άφησα ελεύθερους να ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι ή όχι ─ να ανεβείτε ή να κατεβείτε, 

να πλησιάσετε ή να αποχωρήσετε. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να αποκτήσετε αληθινή αξία απέναντι 

στον Πατέρα και ταυτόχρονα να αποδείξετε την αγάπη σας γι' Αυτόν. 

34 Το παράλογο ον καθοδηγείται από το ένστικτο, το οποίο είναι η εσωτερική του φωνή, ο δάσκαλός 

του, ο οδηγός του. Είναι σαν ένα φως που προέρχεται από τη μητέρα του, τη Φύση, και φωτίζει το 

μονοπάτι που πρέπει να διανύσει στη ζωή του ─ και αυτό είναι ένα μονοπάτι γεμάτο κινδύνους και ρίσκα. 

Εσείς οι άνθρωποι καθοδηγείστε από την ψυχή, εσείς οι ψυχές καθοδηγείστε από το πνεύμα, το οποίο 

είναι το φως που το Θείο Πνεύμα έχει τοποθετήσει στα πνευματικά του παιδιά. 

35 Το πεπρωμένο των παιδιών της φύσης βρίσκεται στη γη, εδώ αρχίζει και εδώ τελειώνει. Το 

πεπρωμένο της ψυχής, από την άλλη πλευρά, αρχίζει μαζί Μου και δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί όταν 

ανυψωθεί πάνω από τη γήινη ζωή, όταν περάσει πέρα από τους κόσμους της τελειότητας και εισέλθει 

στην αιωνιότητα, θα μετακινείται από το ένα σπίτι στο άλλο, ανακαλύπτοντας νέους κόσμους γεμάτους 

σοφία, θα γίνεται όλο και πιο ευτυχισμένη, θα αγαπάει όλο και περισσότερο. 

36 Μη σταματάτε να σκέφτεστε το πεπρωμένο σας, ούτε να παραλείπετε να παρατηρείτε τους 

κατώτερους αδελφούς και αδελφές σας, γιατί σε αυτούς θα ανακαλύψετε άπειρα παραδείγματα σοφίας 

που ─ εφαρμοσμένα στη ζωή σας ─ θα σας κάνουν να δρέψετε καλούς καρπούς. 

37 Πάρτε ένα παράδειγμα από την αρμονία με την οποία ζει κάθε είδος, από τη δραστηριότητα 

εκείνων που είναι εργατικοί. Πάρτε στην καρδιά σας τα παραδείγματα της πίστης ή της ευγνωμοσύνης. 

Είναι παραδείγματα που περιέχουν τη θεϊκή σοφία, αφού προέρχονται από τα πλάσματά Μου, που επίσης 

γεννήθηκαν από Μένα, ώστε να σας περιβάλλουν και να σας συνοδεύουν στον κόσμο σας, ώστε να 

μοιραστούν αυτό που έχω τοποθετήσει στη γη, και ώστε να ανακαλύψετε σε αυτά τη φωνή που σας λέει 

ότι..., αν εκπληρώσετε κατά γράμμα τον Θείο Νόμο και αφήσετε τον εαυτό σας να καθοδηγείται από τη 

φωνή της συνείδησης, όπως εκείνοι καθοδηγούνται από το ένστικτο, θα γνωρίσετε την αρμονία, θα 

βιώσετε την ειρήνη, και αυτό θα σας φέρει την αύξηση των αγαθών σας, την αφθονία και την πνευματική 

και ανθρώπινη πρόοδο. 

38 Πιστεύετε ότι αυτός που σκέφτεται βαθιά για όλα αυτά θα ήταν ικανός να υποδαυλίσει τον 

πόλεμο; Νομίζετε ότι αυτός που έχει ακούσει καθαρά τη φωνή της συνείδησής του θα έβαζε σκοπό να 

ταπεινώσει τον ίδιο του τον πλησίον; Όχι, αγαπημένοι μου άνθρωποι. Καταλήξτε, λοιπόν, στο 
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συμπέρασμα ότι πρέπει να προβληματιστείτε σχετικά με τις αποκαλύψεις μου, ότι ο κόσμος πρέπει επίσης 

να προβληματιστεί, έτσι ώστε η ψυχή να ανυψωθεί με αυτούς τους στοχασμούς, ο νους να είναι σε δέος, 

και ο άνθρωπος ─ με μια λέξη ─ να ακούσει πραγματικά και να υπακούσει στη φωνή της συνείδησης. 

39 Σκεφτείτε το μάθημα αυτής της ημέρας και διδάξτε να το σκεφτείτε. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει 

να μεταφέρετε στις καρδιές των συνανθρώπων σας με την εγκαρδιότητα που σας έδωσα. Γιατί πρέπει να 

εκπληρώσετε μια αποστολή, και γι' αυτό ήρθα αυτή τη στιγμή να σας φέρω τον Λόγο Μου. Αλλά για αυτή 

τη διακήρυξη δεν χρησιμοποίησα εκείνους που έχουν εκπαιδεύσει το μυαλό τους στη μάθηση αυτού του 

κόσμου, αλλά εκείνους που με την απλότητά τους ήταν σαν τους μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής. 

40 Δείξτε της το έργο μου χωρίς φόβο, γιατί πρέπει να φωτίζει τον κόσμο ανά πάσα στιγμή. 

41 Εκπαιδευτείτε για να μείνει ο λόγος μου γραμμένος στις καρδιές σας, για να μοιάσετε στον 

Δάσκαλό σας, για να γίνετε αληθινοί μαθητές μου, όντας ταπεινοί. Φέρτε την αλήθεια, ώστε μέσω αυτής 

να φωτιστεί όλη η ανθρωπότητα. 

42 Ασκηθείτε στις αρετές και ενωθείτε μαζί ως ένας μαθητής. Από αυτό το βιβλίο όλοι θα πάρουν 

μαζί τους τις οδηγίες, και έτσι "οι τελευταίοι θα είναι πρώτοι". 

43 Αγαπητοί άνθρωποι: Με πόση αφοσίωση ακούσατε αυτόν τον λόγο που σας καθοδηγεί και σας 

αναγγέλλει τα γεγονότα που θα δείτε σύντομα να συμβαίνουν στη χώρα σας. 

44 Το πνεύμα του θα είναι σε θέση να υπερβεί τους ανθρώπινους περιορισμούς και να φτάσει σε 

ανώτερους κόσμους της ζωής για να έρθει σε επαφή με τους αδελφούς του και να λάβει το φως που έχουν 

να του προσφέρουν. Θα είναι επίσης σε θέση να κατέβει στα πεδία της ζωής όπου κατοικούν όντα 

χαμηλότερου επιπέδου ανάπτυξης, καθυστερημένα όντα, προκειμένου να τα βοηθήσει να αφήσουν πίσω 

τους τη φτωχή τους ύπαρξη και να τα μεταφέρει σε ένα καλύτερο σχέδιο ζωής. Η σκάλα πάνω στην οποία 

η ψυχή ανεβαίνει προς την τελειότητά της είναι πολύ μακριά- πάνω σε αυτήν θα συναντήσετε όντα με 

άπειρα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, και θα τους προσφέρετε κάτι από αυτό που κατέχετε, και εκείνα, 

με τη σειρά τους, θα σας δώσουν επίσης κάτι από τον πνευματικό τους πλούτο. 

45 Τότε θα ανακαλύψετε ότι αυτός δεν είναι ο μόνος κόσμος που αγωνίζεται να βελτιωθεί. Θα μάθετε 

ότι σε όλους τους πλανήτες η ψυχή εξελίσσεται, ότι σε όλους τους πλανήτες αναδεύεται και αναπτύσσεται 

για την εκπλήρωση του πεπρωμένου της, και θέλω να προετοιμαστείτε ώστε να κάνετε μια διαθήκη με 

όλους τους αδελφούς σας, ώστε να ανταλλάξετε μαζί τους την ιερή επιθυμία να γνωρίσετε, να αγαπήσετε 

και να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον. Κάντε το στο όνομά μου και σε άνευ όρων υπακοή, μέσω των 

σκέψεών σας. Αν ξεκινήσετε αυτή την άσκηση, σταδιακά θα κατανοήσετε τα αιτήματά τους, τις 

διδασκαλίες τους και τα οφέλη τους. 

46 Επιθυμώ να είστε σε αρμονία με τα αδέλφια σας σε αυτόν τον πλανήτη και πέρα από αυτόν, που 

είναι το σπίτι σας αυτή τη στιγμή. Σχηματίστε δεσμούς φιλίας, ζητήστε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε και 

σπεύστε να βοηθήσετε όσους σας ζητούν αυτά που έχετε. 

47 Πόσο πολύ σας αγαπούν και σας προστατεύουν τα όντα που προορίζονται αυτή τη στιγμή να σας 

φέρουν στη γνώση της επιστροφής Μου, και πόσο ευεργετικά επηρεάζουν αυτή την ανθρωπότητα! Μόνο 

εγώ βλέπω αυτή τη συνεχή προσπάθεια και γνωρίζω την αξία της. Τους ευλογώ γιατί η δουλειά τους είναι 

σπουδαία. Αν μπορούσατε να διεισδύσετε στην πνευματική σας ζωή, θα τη βλέπατε γεμάτη με φροντίδα, 

με θαύματα, τα οποία οφείλετε στους πνευματικούς σας ευεργέτες. Εργάζονται σε διάφορες αποστολές 

στον κόσμο σας χωρίς καν να υποψιάζεστε την καλοσύνη και την προσπάθειά τους. Σας λέω μόνο ότι 

αγωνίζονται συνεχώς για να αποκαταστήσουν την τάξη και τη δικαιοσύνη στις ζωές των ανθρώπων. 

48 Βοηθήστε τους στη δύσκολη αποστολή τους, κατανοήστε την αγάπη τους, την ανιδιοτέλειά τους 

και γίνετε συνεργάτες τους σε αυτό το μεγάλο έργο! 

49 Όχι μόνο αυτή την εποχή, αλλά από τότε που ο πρώτος άνθρωπος κατοίκησε τη γη, ο πνευματικός 

κόσμος έχει σταλεί και έχει εκδηλωθεί, συμμετέχοντας στα βάσανά σας και στις χαρές σας. Το όρισα για 

να μην αισθάνεστε εγκαταλελειμμένοι ή απομακρυσμένοι από τους πνευματικούς σας αδελφούς και 

αδελφές. Μόλις επιστρέψετε στην απλότητα, μόλις έρθετε σε επαφή με αυτά τα όντα και τα δείτε γύρω 

σας, θα αναγνωρίσετε το έργο τους και θα τα ευλογήσετε. Και μόλις φύγετε από τη γη για να ξεκινήσετε 

το ταξίδι προς την επόμενη πατρίδα σας, θα ενωθείτε με εκείνους που υπήρξαν οι προστάτες της ζωής 

σας. Αλλά αφού γνωρίσετε την αρετή των πνευματικών αδελφών σας ─ δεν θα είστε τότε για τα μικρά 

σας αδέλφια ό,τι είναι για σας οι φύλακες άγγελοι σας; 
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50 Αυτή τη στιγμή σας αποκαλύπτω αυτό που ήταν κρυμμένο από την κοσμική σας κατανόηση, 

επειδή δεν θέλω να μείνετε ανυποψίαστοι για το θεμελιώδες στη ζωή σας: την αθανασία της ψυχής σας, 

την ολοένα ανοδική της πορεία και τον τελικό της στόχο σε Μένα. 

51 Ταξιδέψτε το μονοπάτι βήμα προς βήμα, ζώντας στη γη, αλλά πάντα με το βλέμμα στραμμένο 

στον ουρανό. Να θυμάστε ότι από τη στιγμή που ξεκινήσατε το ταξίδι σας, ζείτε αιώνια ζωή και ότι κάθε 

δοκιμασία που περνάτε σας φέρνει πιο κοντά σε Μένα και ότι κάθε απόσταση που διανύετε κάνει το 

χρόνο του ταξιδιού της επιστροφής σας μικρότερο. 

52 Έχετε δει τα πρώτα φώτα αυτής της εποχής της πνευματοποίησης, αλλά δεν θα δείτε την πλήρη 

ανάπτυξή της από αυτόν τον κόσμο. Οι απόγονοί σας θα είναι αυτοί που θα συνεχίσουν το έργο σας. 

Ωστόσο, θα σας επιτρέψω να συνεχίσετε να φροντίζετε τον σπόρο σας, όπως ακριβώς επέτρεψα στις 

ψυχές εκείνων που υπήρξαν γονείς σας να συνεχίσουν να εργάζονται για την εκπλήρωση της αποστολής 

σας. 

53 Εργαστείτε για το καλό σε αυτόν τον κόσμο, φέρτε το λόγο μου στις καρδιές. Συχνά δεν θα 

βρίσκετε ευήκοα ώτα σε κάποιους, αλλά σε άλλους θα βρίσκετε ανταπόκριση, και σε αυτούς θα δίνετε 

άφθονη αυτή τη διδασκαλία που σας έδωσα, ώστε να τη μεταδώσετε σε όλους τους συνανθρώπους σας. 

54 Σήμερα έχετε τον Λόγο μου, ο οποίος αποκαλύπτει την ίδια και μοναδική ουσία που σας έχω 

δώσει ανά πάσα στιγμή: την αγάπη. Οι αρχές στις οποίες βασίζονται ο Νόμος Μου και η Διδασκαλία Μου 

είναι αμετάβλητες και αιώνιες. 

55 Σήμερα έρχομαι στο Πνεύμα για να αποκαλύψω την αλήθεια Μου και την Παρουσία Μου μέσω 

του Θείου Φωτός, όπως ακριβώς σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή έκανα τον "Λόγο" Μου να ενσαρκωθεί 

στον Ιησού για να σας αποκαλύψω την αλήθεια Μου μέσω του Λόγου και να τη σφραγίσω με Αίμα. Ήταν 

απαραίτητο να έρθει στους ανθρώπους, να ζήσει μαζί τους, να αφήσει τον εαυτό του να δει και να 

αισθανθεί όπως βλέπουν και αισθάνονται αυτοί, προκειμένου να τους δώσει αποδείξεις της άπειρης 

αγάπης που το Πνεύμα μου αισθάνεται για τους ανθρώπους. 

56 Εγώ, ο Χριστός, αποκάλυψα τη δόξα του Πατέρα, τη σοφία Του και τη δύναμή Του μέσω του 

ανθρώπου Ιησού. Η δύναμη αυτή χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν θαύματα προς όφελος εκείνων που είχαν 

ανάγκη από πίστη στο πνεύμα τους, φως στο μυαλό τους και ειρήνη στην καρδιά τους. Αυτή η δύναμη, η 

οποία είναι η δύναμη της ίδιας της αγάπης, ξεχύθηκε στους άπορους για να τους δοθεί ολοκληρωτικά, 

πράγμα που έφτασε τόσο μακριά, ώστε δεν τη χρησιμοποίησα για το δικό μου σώμα, το οποίο επίσης τη 

χρειαζόταν την ώρα του θανάτου. 

57 Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τη δύναμή Μου για να αποφύγω τον διαπεραστικό πόνο του 

σώματός Μου. Γιατί όταν έγινα άνθρωπος, ήταν με την πρόθεση να υποφέρω για χάρη σας και να σας 

δώσω μια απτή θεία και ανθρώπινη απόδειξη της άπειρης αγάπης και συμπόνιας Μου για τους ανώριμους, 

τους άπορους, τους αμαρτωλούς. 

58 Όλη τη δύναμη που αποκάλυψα στους άλλους, είτε θεράπευσα έναν λεπρό, είτε αποκατέστησα 

την όραση στους τυφλούς και την κινητικότητα στους κουτσούς, είτε μετέτρεψα τους αμαρτωλούς και 

ανέστησα τους νεκρούς, όλη την εξουσία που αποκάλυψα μπροστά στα πλήθη για να τους δώσω 

αποδείξεις της αλήθειας Μου, αποδεικνύοντας τους την εξουσία Μου πάνω στα βασίλεια της φύσης και 

τη δύναμή Μου πάνω στη ζωή και το θάνατο, δεν ήθελα να τη χρησιμοποιήσω για τον εαυτό Μου, 

επιτρέποντας στο σώμα Μου να υποστεί αυτό το πάθος και να υποφέρει αυτόν τον πόνο. Είναι αλήθεια 

ότι η δύναμή μου θα μπορούσε να απαλλάξει το σώμα μου από κάθε πόνο, αλλά τι αξία θα είχα τότε στα 

μάτια σας; Ποιο παράδειγμα, κατανοητό στον άνθρωπο, θα είχα αφήσει αν είχα χρησιμοποιήσει τη 

δύναμή Μου για να με απαλλάξω από τον πόνο; Ήταν απαραίτητο να απεκδυθώ τη δύναμή Μου εκείνες 

τις στιγμές, να απορρίψω τη θεία δύναμη για να νιώσω και να βιώσω τον πόνο της σάρκας, τη θλίψη 

μπροστά στην αχαριστία, τη μοναξιά, την αγωνία και τον θάνατο. 

59 Επομένως, τα χείλη του Ιησού παρακαλούσαν για βοήθεια την ώρα του θανάτου, επειδή ο πόνος 

του ήταν πραγματικός. Αλλά δεν ήταν μόνο ο φυσικός πόνος που κατέκλυσε το πυρετώδες και 

εξαντλημένο σώμα του Ιησού ─ ήταν επίσης η πνευματική αίσθηση ενός Θεού που, μέσω αυτού του 

σώματος, γδέρνονταν και κοροϊδεύονταν από τα τυφλά, αχάριστα και υπεροπτικά παιδιά του, για τα οποία 

έχυσε αυτό το αίμα. 

60 Ο Ιησούς ήταν δυνατός μέσω του Πνεύματος που τον εμψύχωνε, το οποίο ήταν το Θείο Πνεύμα, 

και θα μπορούσε να είναι αδιαπέραστος από τον πόνο και ανίκητος στις επιθέσεις των διωκτών του- αλλά 
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ήταν απαραίτητο να χύνει δάκρυα, να αισθάνεται ότι πέφτει στο έδαφος ξανά και ξανά μπροστά στα μάτια 

του πλήθους, ότι οι δυνάμεις του σώματός του είχαν εξαντληθεί και ότι θα πέθαινε αφού το σώμα του είχε 

χάσει και την τελευταία σταγόνα αίματος. 

61 Έτσι ολοκληρώθηκε η αποστολή μου στη γη- έτσι τελείωσε η ύπαρξη στη γη Εκείνου που ο λαός 

είχε ανακηρύξει βασιλιά λίγες μέρες πριν, όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ. 

62 Αυτοί που Με είχαν δεχτεί ήταν οι ίδιοι που Με συνόδευσαν στον τόπο του κρανίου, και πολλοί 

που είχαν τραγουδήσει "Ωσαννά! Ωσαννά!" φώναξε αργότερα, "Σταύρωσέ τον! Αλλά πολλοί που Με 

δέχτηκαν στις καρδιές τους προετοιμασμένοι με αγάπη και πίστη Με ακολούθησαν πιστά μέχρι την 

τελευταία στιγμή, αφήνοντας τα δάκρυά τους να πέσουν στο μονοπάτι του αίματος που άφησε ο 

Δάσκαλος. 

63 Για εκείνους που Με είδαν μέσα από το φως της ψυχής τους, ήμουν ο ίδιος ο Θεός ενσαρκωμένος. 

Για εκείνους που Με έβλεπαν μόνο μέσω των αισθήσεών τους, δεν ήμουν η αλήθεια, αφού ο θάνατός 

Μου ως ανθρώπινο ον τους μπέρδευε και τους έκανε να αισθάνονται εξαπατημένοι. Αυτοί ήταν που 

κορόιδευαν, που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους ψεύτες σε ανάμνηση της επιμονής με την οποία ο 

Ιησούς τους υποσχέθηκε μια βασιλεία γεμάτη χαρές. Αλλά τώρα, βλέποντάς Τον λυγισμένο κάτω από το 

βάρος του σταυρού και στη συνέχεια καρφωμένο σε έναν ατιμωτικό σταυρό, δεν μπορούσαν παρά να 

γελάσουν και να φωνάξουν ότι ο Ιησούς ήταν ένας ψευδοπροφήτης που δεν άξιζε να ζήσει. 

64 Ήταν φτωχά αδαή μυαλά, φτωχές υλοποιημένες ψυχές, παγιδευμένες στις δικές τους εικασίες: "Αν 

είναι ο Υιός του Θεού ─ γιατί δεν σώθηκε από τα χέρια των καταπιεστών και των εκτελεστών του;". Αν 

στη φωνή του και στο δεξί του χέρι είναι η δύναμη ─ γιατί θρήνησε στο σταυρό ότι είχε εγκαταλειφθεί; 

Αν είναι η ζωή που ανέστησε τους νεκρούς ─ γιατί πέθανε στα χέρια ασήμαντων ανθρώπων;" 

65 Δεν ήταν ακόμη καιρός να φτάσει το φως στις ψυχές αυτών των πλασμάτων. Έπρεπε να 

συνεχίσουν να περπατούν στα μονοπάτια της ζωής για να μάθουν να κατανοούν τη Θεία αλήθεια του 

πόνου και του θανάτου Μου. Εκείνοι, από την άλλη πλευρά, που Με αγάπησαν με την ψυχή τους δεν 

είχαν ούτε μια στιγμή απογοήτευσης ή αμφιβολίας, και όσο περισσότερο έβλεπαν τον Κύριό τους να 

υποφέρει, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο θαυμασμός τους μπροστά σε αυτές τις αποδείξεις της άπειρης αγάπης, 

της τελειότερης δικαιοσύνης και σοφίας. 

66 Ακόμα και ο ληστής Δήμας, για τον οποίο όλοι θα έλεγαν ότι είχε μια καρδιά γεμάτη σκοτάδι ─ 

ανίκανος να ανακαλύψει έστω και ένα άτομο της αλήθειας μου, μπόρεσε να αναγνωρίσει τη θεότητά μου 

ακριβώς εκεί που οι άλλοι δεν την αναγνώριζαν πια: στο σταυρό. Μπόρεσε να αναγνωρίσει το φως μου, 

μπόρεσε να ανακαλύψει την αγάπη μου, είδε την ταπεινότητα του Ιησού και την τύφλωση του κόσμου, 

και επειδή είχε υποφέρει πολύ στη γη, είχε καταδικαστεί και είχε γνωρίσει το ικρίωμα του αίματος, με 

κατάλαβε και είπε στον εαυτό του μέσα στην καρδιά του: "Είναι σωστό να πεθάνω στο σταυρό ως ληστής 

και κακοποιός. Αλλά γιατί παραδίδετε αυτό το ποτήρι στον Κύριο ─ αυτόν τον άνθρωπο από τον οποίο 

έχετε λάβει μόνο οφέλη;" Και όταν είδε την υπομονή και την ταπείνωση με την οποία ο δίκαιος Ιησούς 

πάλευε με τον θάνατο, δεν μπόρεσε να σταματήσει τον εαυτό του και αναφώνησε: "Κύριε, θυμήσου με 

όταν θα είσαι στη βασιλεία σου!" 

67 Ναι, αγαπητέ Δήμα, ήσουν μαζί Μου στον παράδεισο του φωτός και της πνευματικής ειρήνης, 

όπου μετέφερα την ψυχή σου ως ανταμοιβή για την πίστη σου. Ποιος θα μπορούσε να πει σε εκείνους που 

αμφέβαλλαν ότι ένας Θεός κατοικούσε στον Ιησού ─ που πέθαινε και αιμορραγούσε όπως ήταν ─ ότι ένα 

πνεύμα φωτός ήταν κρυμμένο στον ληστή που βρισκόταν στα δεξιά του στη δίνη του θανάτου; Ο καιρός 

πέρασε, και όταν επέστρεψε η ειρήνη του νου, πολλοί από εκείνους που Με είχαν απορρίψει και Με 

χλεύασε διείσδυσαν στο φως της αλήθειας Μου, γι' αυτό και η μετάνοιά τους ήταν μεγάλη και η αγάπη 

τους να Με ακολουθήσουν άφθαρτη. 

68 Κληροδότησα στον κόσμο από τον σταυρό το βιβλίο της ζωής και της πνευματικής σοφίας ─ ένα 

βιβλίο που θα ερμηνεύεται και θα κατανοείται από τους ανθρώπους σε όλους τους αιώνες, τους αιώνες και 

τις εποχές. Γι' αυτό, είπα στη Μαρία, συγκλονισμένη από τον πόνο, στους πρόποδες του σταυρού: 

"Γυναίκα, αυτός είναι ο Υιός σου", δείχνοντας με το βλέμμα Μου τον Ιωάννη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή 

ενσάρκωνε την ανθρωπότητα, αλλά την ανθρωπότητα που μεταμορφώθηκε σε καλό μαθητή του Χριστού, 

την πνευματοποιημένη ανθρωπότητα. 

69 Απευθύνθηκα επίσης στον Ιωάννη με τα λόγια: "Γιε μου, αυτή είναι η Μητέρα σου" ─ λόγια που 

θα σας εξηγήσω τώρα. 
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70 Η Μαρία ενσάρκωσε την αγνότητα, την υπακοή, την πίστη, την τρυφερότητα και την ταπεινότητα. 

Κάθε μία από αυτές τις αρετές είναι ένα σκαλί της σκάλας πάνω στην οποία κατέβηκα στον κόσμο για να 

γίνω άνθρωπος μέσα στη μήτρα αυτής της αγίας και αγνής γυναίκας. 

71 Ότι η τρυφερότητα, η αγνότητα και η αγάπη είναι η θεία μήτρα στην οποία γονιμοποιείται ο 

σπόρος της ζωής. 

72 Εκείνη η σκάλα με την οποία κατέβηκα σε σας για να γίνω άνθρωπος και να κατοικήσω με τα 

παιδιά Μου είναι η ίδια με εκείνη που σας προσφέρω για να μπορέσετε να ανεβείτε σε Μένα πάνω σε 

αυτήν, μεταμορφώνοντας τους εαυτούς σας από ανθρώπους σε πνεύματα φωτός. 

73 Η Μαρία είναι η σκάλα, η Μαρία είναι η μητρική μήτρα. Γυρίστε προς αυτήν και θα Με 

συναντήσετε. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 321  
1 Να είστε ευλογημένοι, μαθητές, επειδή χρησιμοποιείτε την καλή σας θέληση για να ερμηνεύσετε 

τον Λόγο μου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να ξεδιπλώσετε τα χαρίσματα που έχετε και να τα 

χρησιμοποιήσετε προς όφελος των συνανθρώπων σας. 

2 Βρίσκεστε τώρα στην εποχή που οι άνθρωποι αισθάνονται ανησυχία για το αιώνιο, για τη ζωή που 

είναι πέρα από την εφήμερη ανθρώπινη ύπαρξη. Εσείς όμως που υπήρξατε μαθητές μου σε αυτή την 

εποχή, να γνωρίζετε πάντα ότι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της πνευματικής σοφίας είναι η αγάπη. 

3 Σας έχω εξηγήσει καθ' όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας μου πώς αυτή η ζωή στη γη χρησιμεύει 

ως σχολείο, εμπειρία, λυδία λίθος και εξέλιξη για την ψυχή, αλλά ότι θα αποκτήσει την υψηλότερη γνώση 

της πνευματικής ζωής μόνο όταν εγκαταλείψει το γήινο σώμα και βρεθεί στην άπειρη "κοιλάδα", πέρα 

από το γήινο. 

4 Θαυμάστε την απλότητα της διδασκαλίας μου, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε 

δραστηριότητα, σε κάθε τομέα, επειδή το φως της φωτίζει και ζωογονεί ολόκληρο το σύμπαν. Όταν η 

ουσία της χύνεται στη διάνοιά σας, αποκαλύπτει στους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

βελτιωθούν μέχρι να φτάσουν στην πνευματική τελειότητα. Αυτή η ουσία είναι το καλό που υπάρχει στο 

Θεό σας ως ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης στη ζωή σας. 

5 Η διδασκαλία μου είναι απλή και επομένως κατανοητή από το ανθρώπινο πλάσμα, κατανοητή από 

όλους, αφού όλοι έχετε πνεύμα. Όπου υπάρχει περιπλοκή, μυστικοποίηση ή υλισμός, δεν είναι η αλήθεια 

μου, η οποία είναι φως. 

6 Αγωνιστείτε για απλότητα, αγαπήστε την ταπεινότητα, τότε τα μυστήρια καθώς και τα πιο 

αδιαπέραστα μυστήρια θα εμφανιστούν στο μυαλό σας σαν τις σελίδες ενός βιβλίου που εκθέτει με 

σαφήνεια ολόκληρο το περιεχόμενό του. 

Όταν σας μιλάω για μυστήρια και μυστικά που οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να 

διαλευκάνουν, αναφέρομαι σε όλα όσα φυλάω στο μυστικό μου θησαυροφυλάκιο για τη γνώση των 

παιδιών Μου. Δεν μιλάω για αυτά που δεν χρειάζεται να μάθετε ποτέ, γιατί μόνο ο Πατέρας σας είναι 

υπεύθυνος γι' αυτό. 

7 Στη Δεύτερη Εποχή σας έδωσα μια διδασκαλία μέσω της οποίας έκανα τους ανθρώπους να 

καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο φτιαγμένοι από ύλη, αλλά ότι μέσα στον καθένα από αυτούς κατοικεί ένα 

Ον, του οποίου η ζωή είναι ανώτερη από την ανθρώπινη και του οποίου το σπίτι δεν είναι για πάντα σε 

αυτόν τον κόσμο, αλλά σε ένα απείρως ανώτερο βασίλειο από αυτό της γης. Αυτή η διδασκαλία, αν και 

βαθιά για την αιωνιότητα, εκφράστηκε ωστόσο με απλή και ξεκάθαρη μορφή, ώστε όλοι οι άνθρωποι να 

μπορούν να την καταλάβουν, αφού όλοι είχαν δικαίωμα να τη γνωρίζουν. 

8 Αυτό το μάθημα ήταν η προετοιμασία της ανθρωπότητας για να μετακινηθεί εξ ολοκλήρου στο 

πνευματικό πεδίο σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Γιατί σήμερα, καθώς για άλλη μια φορά εξανθρωπίζω τη 

φωνή Μου για να γίνω ακουστός στους ανθρώπους, ήρθα σε αυτούς για να επεκτείνω αυτό το μάθημα, να 

το ξεδιπλώσω και να το εξηγήσω, γιατί βλέπω ότι αυτή η ανθρωπότητα είναι πλέον ικανή να κατανοήσει 

το νόημα όλων αυτών που ήταν σαν υπόσχεση στην αρχή. 

9 Θα συγκεντρώσω όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη γύρω από το νέο μου μήνυμα, θα τους 

καλέσω όπως ο βοσκός καλεί τα πρόβατά του και θα τους παράσχω την ειρήνη ενός στάβλου όπου θα 

μπορούν να βρουν καταφύγιο από τις κακοκαιρίες και τις καταιγίδες. 

10 Θα δείτε ακόμα πόσοι, παρόλο που δεν φαίνεται να έχουν το παραμικρό ίχνος πίστης ή 

πνευματικότητας, έχουν διατηρήσει στο πιο αγνό μέρος της ψυχής τους τις αθάνατες αρχές της 

Πνευματικής Ζωής ─ θα συνειδητοποιήσετε ακόμα πόσοι από αυτούς που σας φαίνονται να μην έχουν 

καθόλου σεβασμό για τον Θεό, έχουν στο πιο βαθύ μέρος της ύπαρξής τους έναν άφθαρτο βωμό μέσα 

τους. 

11 Μπροστά σε αυτό το εσωτερικό θυσιαστήριο οι άνθρωποι θα πρέπει να γονατίσουν πνευματικά 

για να κλάψουν για τις παραβάσεις τους, τα κακά τους έργα και τις προσβολές τους, με ειλικρινή μετάνοια 

για την ανυπακοή τους. Εκεί, μπροστά στο βωμό της συνείδησης, η ανθρώπινη αλαζονεία θα 

καταρρεύσει, ώστε οι άνθρωποι να μην θεωρούν πλέον τους εαυτούς τους ανώτερους λόγω της φυλής 

τους. Τότε θα έρθουν οι απαρνήσεις, οι αποζημιώσεις και τελικά η ειρήνη ως ο νόμιμος καρπός της 

αγάπης και της ταπεινότητας, της πίστης και της καλής θέλησης.  
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12 Αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα τρέφουν μόνο τη φιλόδοξη επιδίωξη της εξουσίας και της γήινης 

δόξας γνωρίζουν ότι ο πιο ισχυρός τους αντίπαλος είναι η πνευματικότητα, γι' αυτό και την πολεμούν. Και 

αισθανόμενοι τη μάχη που ήδη πλησιάζει ─ τη μάχη του πνεύματος ενάντια στο κακό ─ φοβούνται ότι θα 

χάσουν τα υπάρχοντά τους και, ως εκ τούτου, αντιστέκονται στο φως που τους εκπλήσσει συνεχώς με τη 

μορφή έμπνευσης. 

13 Ποιος ─ πιστεύετε ─ θα είναι ο νικητής στο τέλος: το πνεύμα ή η σάρκα; Αναμφίβολα, η νίκη θα 

είναι αυτή του Πνεύματος, το οποίο, αφού υπήρξε δούλος του κόσμου, θα είναι τώρα εκείνο που θα 

ελέγχει τα πάθη της "σάρκας". Θα είναι η στιγμή που θα "δώσετε στον Θεό ό,τι είναι του Θεού και στον 

κόσμο ό,τι είναι του κόσμου". 

14 Με προφητικά λόγια σας λέω σήμερα ότι πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι λαοί της γης θα 

εναρμονιστούν πνευματικά. Ποιος από εσάς θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτό το έργο; Ποιος 

άνθρωπος θα έχει τη δύναμη και το φως να κάνει την προφητεία μου πραγματικότητα; Κανένας, 

αγαπημένοι μου άνθρωποι, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε να ανάψει το φως στα σκοτάδια που 

σας περιβάλλουν. Όπως πάντα, εγώ θα είμαι αυτός που θα διαλύσει τις σκιές, που θα ηρεμήσει την 

καταιγίδα και θα σας κάνει όλους να ενωθείτε γύρω από το τραπέζι της αγάπης μου ως αληθινοί αδελφοί 

και αδελφές, ως παιδιά του ενός Πατέρα που είστε. 

Ωστόσο, δεν θα είμαι μόνος στον αγώνα, αυτός ο λαός θα συνεργαστεί μαζί Μου, αυτοί οι μαθητές θα 

είναι οι διερμηνείς Μου προς την ανθρωπότητα. Θα είναι οι πιστοί Μου μάρτυρες στους προσκόπους, θα 

είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για να δώσω στον κόσμο αποδείξεις της δύναμής Μου, της αγάπης 

Μου, της παρουσίας Μου. 

15 Ποτέ δεν θα σηκώσετε όλο το βάρος του σταυρού Μου ─ σας το λέω για άλλη μια φορά. Αλλά το 

μέρος που θα πρέπει να μεταφέρετε ─ πόσο δύσκολο θα είναι! Η ευθύνη σας θα είναι μεγάλη. 

16 Η μάχη θα είναι σκληρή, αλλά πάντα θα ελαφρύνεται από ευνοϊκά γεγονότα που θα αποδεικνύουν 

ότι είμαι μαζί σας. Θα είναι σαν τη φωνή μου που θα μιλάει στην καρδιά σας. 

17 Πόσο θα χαίρεται η ψυχή σας για κάθε λαό που σταδιακά θα ξυπνήσει στο φως της νέας ημέρας, 

στο φως της Τρίτης Εποχής, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα ενωθούν για να οικοδομήσουν, με σεβασμό 

στον Θεό σας, τον πνευματικό ναό, το εσωτερικό ιερό στο οποίο θα λάμπει η άσβεστη φλόγα της πίστης 

και της αγάπης. 

18 Προς το παρόν αισθάνεστε πολύ μακριά από την ειρήνη, την αρμονία και την αδελφοσύνη, και 

έχετε καλό λόγο να το κάνετε. Γιατί οι ιδέες του κάθε ανθρώπου για τον Θεό, για τη ζωή, για την αλήθεια 

είναι τόσο διαφορετικές που δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχουν πολλοί θεοί και ότι υπάρχει ένας 

ξεχωριστός θεός για κάθε άνθρωπο. 

19 Δεν έχετε τουλάχιστον παρατηρήσει στη φύση που σας περιβάλλει πώς τα πάντα υπακούουν σε 

μία και μόνη αρχή, πώς όλα ακολουθούν μία και μόνη τάξη και πώς όλα εναρμονίζονται σε έναν και 

μοναδικό νόμο; 

20 Αν υπήρχαν διαφορετικά τάγματα, αν είχατε ανακαλύψει νόμους διαφορετικούς από αυτούς που 

σας αποκάλυψα και κάποιον άλλο εκτός από Μένα, θα είχατε λόγο να υπάρχουν διαφορές στις 

πεποιθήσεις σας, στις μορφές λατρείας σας, στις ιδέες και στον τρόπο ζωής σας. Αλλά σας ξαναλέω ότι 

είναι μόνο ένα φως που έλαμψε από την αιωνιότητα στο στερέωμα της ανθρώπινης και πνευματικής σας 

ζωής. 

21 Για κανέναν άνθρωπο δεν θα είναι θυσία να μεταστραφεί σε αυτό το δόγμα, ούτε θα πρέπει να 

βασανίσει το μυαλό του, ούτε θα πρέπει να απορρίψει όλα όσα είναι καλά, αληθινά ή δίκαια που 

κουβαλάει στην καρδιά του. 

22 Το μόνο πράγμα στο οποίο στοχεύει το έργο μου είναι η πνευματοποίηση όλων των ανθρώπων, 

γιατί με την πνευματοποίηση θα γίνουν ένα και θα καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Στην 

πνευματοποίηση θα δουν τα ονόματα να εξαφανίζονται, τις εξωτερικές μορφές των θρησκειών τους, που 

ήταν η αιτία του πνευματικού τους διαχωρισμού, αφού η καθεμία ερμήνευσε τον Θεό της με διαφορετικό 

τρόπο. 

23 Μόλις όλοι προσεγγίσουν την πνευματοποίηση στα διαφορετικά μονοπάτια τους, θα 

συνειδητοποιήσουν ότι το μόνο πράγμα που τους έλειπε ήταν να απελευθερωθούν από τον υλισμό τους 

για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν πνευματικά αυτό που πάντα αντιλαμβάνονταν με την υλική έννοια. 
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24 Έτσι, αυτός που γονάτισε μπροστά σε μια εικόνα για να αναγνωρίσει την παρουσία Μου σε αυτήν, 

θα Με αισθάνεται στην ψυχή του μετά, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει κάποια μορφή για να Με 

αντιπροσωπεύσει μέσω αυτής. 

25 Όποιος έχει κάνει μεγάλα προσκυνήματα για να φτάσει σε ένα μέρος όπου του είχαν πει ότι ήμουν 

εκεί και ότι μπορούσε να γίνει καλά εκεί, θα μάθει ότι δεν είναι απαραίτητο να πάει από το ένα σημείο της 

γης στο άλλο για να Με βρει, αφού ο άνθρωπος, μέσω του θείου δώρου της προσευχής, μπορεί να Με βρει 

ανεξάρτητα από το μέρος σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του. 

26 Τότε οι άνθρωποι θα εξαγνιστούν με ειλικρινή μετάνοια και θα εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους 

από πνεύμα σε πνεύμα με τη θεότητά μου, εμπλέκοντας τη συνείδησή τους σε αυτή την πνευματική 

πράξη. 

27 Πνευματικά, δεν θα υπάρχει άλλο ψωμί ούτε κρασί από την ουσία του Λόγου μου ─ μια ουσία με 

την οποία οι άνθρωποι θα τρέφονται και θα δυναμώνουν στην αγάπη, στη δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη, 

στο έλεος. 

28 Και εκείνοι που αφιερώνουν τη ζωή τους στη μελέτη των γραφών των περασμένων εποχών, και οι 

οποίοι έχουν επίσης διασπαστεί σε αιρέσεις και εκκλησίες εξαιτίας των διαφορετικών τρόπων ερμηνείας 

αυτών των λέξεων, θα έρθουν επίσης πιο κοντά ο ένας στον άλλον στην πνευματοποίηση, επειδή η 

ανώτερη άποψη στον τρόπο ανάλυσης και ερμηνείας θα τους αποκαλύψει όλο το αληθινό νόημα που δεν 

είχαν ποτέ ανακαλύψει, επειδή έδιναν πάντα μια ανθρώπινη και γήινη έννοια στη θεία αποκάλυψη. 

29 Η πνευματοποίηση είναι το μόνο που ζητώ από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, τότε θα δουν τα 

υψηλότερα ιδανικά τους να εκπληρώνονται και τις πιο δύσκολες συγκρούσεις τους να επιλύονται μέσα 

στα όρια του επιτρεπτού. 

30 Σε αυτή την εποχή της σύγχυσης, ο Λόγος μου θα εμφανιστεί στον κόσμο σαν σωσίβια λέμβος. Οι 

άνθρωποι θα είναι σε θέση να ανέλθουν σε μια νέα ζωή γεμάτη φως, ειρήνη και αδελφοσύνη. 

31 Τώρα η ανθρωπότητα θα δει σύντομα το περιστέρι της ειρήνης να πετάει πάνω από τα έθνη, 

κρατώντας το συμβολικό κλαδί ελιάς στο ράμφος του. 

32 Η ακτίνα μου έχει κατέβει σε σας, και παρόλο που δεν την βλέπετε αισθητά με τις αισθήσεις σας, 

η ψυχή σας αισθάνεται την παρουσία του φωτός μου που σας φωτίζει. 

33 Θα ανακαλύψετε τώρα στην ύπαρξή σας κάτι περισσότερο από τα όργανα του σώματός σας, και 

αυτά θα είναι τα χαρίσματα, οι ικανότητες, οι δυνάμεις και οι ιδιότητες της ψυχής που παρέμεναν αδρανή 

στον άνθρωπο για πολλούς αιώνες. Δεν θα ανακαλύψετε ούτε ουσία ούτε μορφή, γι' αυτό και σας λέω ότι 

δεν θα είναι η επιστήμη σας που θα ανακαλύψει αυτό το μυστήριο. 

34 Μέχρι τώρα, γνωρίζατε μόνο ό,τι ανακαλύψατε με το μυαλό σας και αγγίξατε με τις αισθήσεις 

σας. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα καταλάβετε ότι οι αληθινές αξίες βρίσκονται στην πνευματική, σε 

εκείνη τη ζωή που δεν θέλατε να γνωρίσετε. Τότε η ύπαρξή σας θα φωτιστεί από ένα νέο φως που θα σας 

αποκαλύψει τα μεγαλύτερα μυστικά και τις πιο όμορφες διδασκαλίες. Θα σας ευλογήσω, γιατί επιτέλους 

θα συνεργαστείτε με τον Πατέρα σας για το ξεδίπλωμα της ζωής και την ανάπτυξη της ψυχής σας. 

35 Προς το παρόν βρίσκεστε σε αδιέξοδο χωρίς να μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, χωρίς να 

αντιλαμβάνεστε το τέλος μιας περιόδου και την αρχή μιας άλλης, χωρίς να ανακαλύπτετε το νόημα των 

δοκιμασιών σας και χωρίς να είστε σε θέση να απομακρύνετε τα θεία σημάδια που σας δίνω σε κάθε 

στροφή. 

36 Δεν ξέρετε αν βρίσκεστε μέσα ή έξω από Μένα, ούτε αν είστε ζωντανοί ή νεκροί για την 

Πνευματική Ζωή, γιατί ακόμα ο συναισθηματικός σας κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου μέσα στην 

ύπαρξή σας. 

37 Αλήθεια σας λέω, μόνο η φωνή Μου μπορεί να σας αφυπνίσει, μόνο το κάλεσμά Μου μπορεί να 

σας σηκώσει, και γι' αυτό έχω έρθει με έλεος για να σας σώσω. Ήδη το φως μου πλησιάζει κάθε καρδιά, 

ήδη διεισδύει ανεπαίσθητα στην κατανόησή σας, όπως ένας κλέφτης μπαίνει σε μια κρεβατοκάμαρα μέσα 

στη νύχτα: στις μύτες των ποδιών, χωρίς να κάνει τον παραμικρό θόρυβο. 

38 Όταν η φωνή μου ακουστεί πνευματικά στην ανθρωπότητα, οι άνθρωποι θα νιώσουν κάτι να 

δονείται που πάντα υπήρχε μέσα τους, παρόλο που δεν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα. Θα είναι το 

πνεύμα που ─ ενθαρρυμένο από τη φωνή του Κυρίου του ─ θα σηκωθεί και θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά 

μου. 
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39 Τότε θα αρχίσει μια νέα εποχή στη γη, γιατί δεν θα κοιτάτε πλέον τη ζωή από κάτω, αλλά θα τη 

βλέπετε, θα την αναγνωρίζετε και θα την απολαμβάνετε από τα ύψη της πνευματικής σας ανύψωσης. 

40 Συνειδητοποιήστε ότι η αγάπη μου δεν περιμένει να ξυπνήσετε από μόνοι σας, αλλά έρχεται να 

σας βοηθήσει για να σας αναστήσει από τον βαθύ ύπνο του υλισμού. 

41 Σε βλέπω μικρό και θέλω να γίνεις μεγάλος, να κατακτήσεις με τις ικανότητές σου, την ευφυΐα 

σου και τις αισθήσεις σου όλα όσα είναι δικά σου με τη συγκατάθεσή μου. 

42 Αφήστε τη διαίσθηση να ξυπνήσει, την ευαισθησία στο πνευματικό να εμφανιστεί, την έμπνευσή 

σας να γίνει ενεργή, την καρδιά σας να καθαρίσει από τις αμαρτίες, το μυαλό σας να καθαρίσει. 

43 Προσπαθήστε να είστε αλληλέγγυοι μεταξύ σας, εργαστείτε για να είστε όλοι σας σε αρμονία 

μεταξύ σας. Πολεμήστε αυτή τη συνεχή εχθρότητα μέσα στην οποία ζούσατε στη γη μέχρι να την 

εξαλείψετε. Φροντίστε ώστε το καλό να έρχεται στο προσκήνιο στον κόσμο, ώστε η ζωή σας να 

εξευγενίζεται ακολουθώντας τη Διδασκαλία μου, από την οποία πηγάζει ο νόμος της αγάπης και της 

δικαιοσύνης. Τότε θα έχετε εργαστεί για τον ευγενέστερο σκοπό και η ψυχή σας θα έχει έρθει πολύ πιο 

κοντά σε Μένα. 

44 Η καταστροφή του κακού, το οποίο θέλατε να διαιωνίσετε στον κόσμο σας, το οποίο πολλοί ─ 

ακόμα κι αν δεν το πιστεύετε ─ το έχουν κάνει θεό τους, αφιερώνοντας σε αυτό όλες τις δυνάμεις και τις 

σκέψεις της ύπαρξής τους, πρέπει να είναι ο στόχος σας πολεμώντας το ─ εμψυχωμένοι από τη σκέψη να 

το εξαλείψετε και να το διώξετε όλο και περισσότερο από τη ζωή σας. 

45 Γι' αυτόν τον ευλογημένο αγώνα πρέπει να δημιουργήσετε ένα απόθεμα πίστης, θέλησης, 

θάρρους, δύναμης, υπομονής και επιμονής. 

46 Ούτε θα είστε μόνοι σας σε αυτή τη μάχη. Θα βάλω τη δύναμή μου στο χέρι σου και το φως μου 

στη νοημοσύνη σου. Θα κάνω θαύματα από κάθε έργο σας, αν είναι εμπνευσμένο από το έλεος και την 

αγάπη. 

47 Πάρτε αυτό το μάθημα μέσα σας, κρατήστε το στις καρδιές σας και χρησιμοποιήστε όλη σας τη 

θέληση υπέρ της επιθυμίας να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Πώς; Προσπαθώντας να ανακαλύψετε 

την ψυχή σας στα χαρίσματά της, τις ικανότητές της, τα καθήκοντά της, τις υποχρεώσεις της εξιλέωσης 

και όλα όσα κατέχει ως κληρονομιά σας. 

48 Μην αποθαρρύνεστε αν βλέπετε τις μέρες να περνούν χωρίς να ανακαλύπτετε τίποτα από αυτά 

μέσα σας. Προσευχηθείτε και διαλογιστείτε, ενεργήστε σύμφωνα με τα παραδείγματα και τα μαθήματά 

μου, και όταν δεν το σκέφτεστε καθόλου, κάποιο χάρισμα της ψυχής σας θα αποκαλυφθεί μέσα από τα 

έργα σας. 

49 Ανοίξτε τα μάτια σας και τελειοποιήστε τις αισθήσεις σας, ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε τον 

αόρατο κόσμο που ζει και υφαίνεται γύρω σας. Έχετε σκληρύνει τους εαυτούς σας ώστε να μη δίνετε 

καμία σημασία σε αυτή την πνευματική ζωή που αναδεύεται αδιάκοπα μέσα σας, έξω από εσάς και πάνω 

από εσάς, χωρίς να είστε σε θέση να φανταστείτε ότι είστε τόσο στενά συνδεδεμένοι μαζί της όσο και με 

τον αέρα που αναπνέετε. 

50 Ο λόγος είναι ότι έχετε αρχίσει να ενδιαφέρεστε υπερβολικά για τη γήινη επιστήμη και έχετε 

ξεχάσει την πνευματική σοφία. 

51 Γνωρίζετε ότι για να διεισδύσει κανείς στον απέραντο ωκεανό της πνευματικής ζωής, πρέπει να 

έχει θάρρος, καλοσύνη, πίστη και αγάπη για τον Θεό, και αυτό σας φαίνεται δύσκολο και δυσεπίλυτο, γι' 

αυτό και προτιμάτε πάντα τις ανθρώπινες επιστήμες, οι οποίες, κατά τη γνώμη σας, δεν απαιτούν την 

καθαρότητα και την ανύψωση που απαιτεί η μελέτη των πνευματικών. 

52 Αν μαθαίνατε ότι δεν υπάρχει έργο σας που να μην επηρεάζεται από κάποιο πνευματικό ον, αυτό 

θα σας φαινόταν ακατανόητο, και όμως είναι έτσι. 

53 Πέρα από την ανθρώπινη ζωή σας υπάρχει ένας κόσμος πνευμάτων, τα αδέλφια σας, όντα αόρατα 

στον άνθρωπο, που μάχονται μεταξύ τους για να σας κατακτήσουν. 

54 Ο αγώνας αυτός οφείλεται στη διαφορά ανάπτυξης μεταξύ ορισμένων και άλλων. Ενώ τα όντα του 

φωτός, που φέρουν το ιδεώδες της αγάπης, της αρμονίας, της ειρήνης και της τελειότητας, στρώνουν το 

δρόμο της ανθρωπότητας με φως, την εμπνέουν πάντα με το καλό και της αποκαλύπτουν όλα όσα είναι 

για το καλό της ανθρωπότητας, τα όντα που εξακολουθούν να προσκολλώνται στον υλισμό της γης 

σπέρνουν, που δεν μπόρεσαν να αποστασιοποιηθούν από τον εγωισμό τους και την αγάπη τους για τον 

κόσμο, ή που τρέφουν επ' άπειρον τις ανθρώπινες εξαρτήσεις και κλίσεις, σπέρνουν το μονοπάτι της 
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ανθρωπότητας με σύγχυση σκοτεινιάζοντας τη διάνοια, τυφλώνοντας τις καρδιές, υποδουλώνοντας τη 

θέληση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα ανθρώπινα όντα και να τα μετατρέψουν σε όργανα των 

σχεδίων τους, ή να τα χρησιμοποιήσουν σαν να ήταν τα δικά τους σώματα. 

55 Ενώ ο Πνευματικός Κόσμος του Φωτός επιδιώκει να κερδίσει την ψυχή του ανθρώπου για να του 

ανοίξει ένα ρήγμα προς την αιωνιότητα, Ενώ αυτές οι ευλογημένες στρατιές εργάζονται αδιάκοπα, 

αυξάνοντας την αγάπη, γίνονται νοσοκόμες στο κρεβάτι του πόνου, σύμβουλοι στο πλευρό του ανθρώπου 

που φέρει το βάρος της μεγάλης ευθύνης, σύμβουλοι της νεολαίας, προστάτες των παιδιών, σύντροφοι 

εκείνων που ξεχνούν και ζουν μόνοι, οι λεγεώνες των όντων χωρίς το φως της πνευματικής σοφίας και 

χωρίς το αναζωογονητικό συναίσθημα της αγάπης εργάζονται επίσης αδιάκοπα ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Αλλά ο σκοπός τους δεν είναι να διευκολύνουν το δρόμο σας προς το Πνευματικό Βασίλειο 

─ όχι, η πρόθεση αυτών των όντων είναι εντελώς αντίθετη, η φιλοδοξία τους είναι να κυριαρχήσουν στον 

κόσμο, να συνεχίσουν να είναι οι κύριοι του, να διαιωνίσουν τους εαυτούς τους στη γη, να κυριαρχήσουν 

στους ανθρώπους και να τους κάνουν σκλάβους και όργανα της θέλησής τους ─ με μια λέξη, να μην 

αφήσουν κανέναν να τους πάρει αυτό που πάντα θεωρούσαν δικό τους: τον κόσμο. 

56 Έτσι, μαθητές: Υπάρχει μια άγρια μάχη που μαίνεται μεταξύ ενός όντος και ενός άλλου ─ μια 

μάχη που τα φυσικά σας μάτια δεν βλέπουν, αλλά της οποίας οι αντανακλάσεις γίνονται αισθητές μέρα με 

τη μέρα στον κόσμο σας. 

57 Για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να απαλλαγεί από τις κακές 

επιρροές, χρειάζεται γνώση της αλήθειας που τον περιβάλλει, πρέπει να μάθει να προσεύχεται με το 

πνεύμα και πρέπει επίσης να γνωρίζει με ποιες ικανότητες είναι προικισμένο το είναι του, ώστε να μπορεί 

να τις χρησιμοποιεί ως όπλα σε αυτή τη μεγάλη μάχη του καλού ενάντια στο κακό, του φωτός ενάντια στο 

σκοτάδι, της πνευματοποίησης ενάντια στον υλισμό. 

58 Είναι ακριβώς ο πνευματικός κόσμος του φωτός που εργάζεται και αγωνίζεται και προετοιμάζει τα 

πάντα, έτσι ώστε μια μέρα ο κόσμος να ξεκινήσει το μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

59 Σκεφτείτε όλα αυτά και θα μπορέσετε να φανταστείτε τη σφοδρότητα αυτού του αγώνα των 

πνευματικών αδελφών σας που αγωνίζονται για τη σωτηρία των ανθρώπων ─ ένας αγώνας που είναι γι' 

αυτούς ένα δισκοπότηρο με το οποίο τους δίνετε συνεχώς τη χολή της αχαριστίας να πιουν, αφού 

περιορίζεστε στο να λαμβάνετε από αυτούς όλα τα καλά που σας προσφέρουν, χωρίς όμως ποτέ να 

τοποθετηθείτε δίπλα τους για να τους βοηθήσετε στον αγώνα τους. 

60 Υπάρχουν μόνο λίγοι που ξέρουν πώς να τους ακολουθήσουν, λίγοι που είναι δεκτικοί στις 

εμπνεύσεις τους και ακολουθούν τις συμβουλές τους. Αλλά πόσο δυνατά προχωρούν στη ζωή, πόσο 

προστατευμένοι αισθάνονται, τι απολαύσεις και εμπνεύσεις εμπνέουν το πνεύμα τους! 

61 Η πλειονότητα των ανθρώπων διχάζεται ανάμεσα στις δύο επιρροές, χωρίς να επιλέγει μία από 

αυτές, χωρίς να δεσμεύεται πλήρως στον υλισμό, αλλά και χωρίς να καταβάλλει προσπάθεια να 

απελευθερωθεί από αυτόν και να πνευματοποιήσει τη ζωή του, δηλαδή να την εξυψώσει μέσω της 

καλοσύνης, της γνώσης και της πνευματικής δύναμης. Αυτοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη 

πόλεμο με τον εαυτό τους. 

62 Εκείνοι που έχουν παραδοθεί πλήρως στον υλισμό, χωρίς να νοιάζονται για τη φωνή της 

συνείδησης, και που αγνοούν τα πάντα σε ό,τι αφορά την ψυχή τους, δεν πολεμούν πλέον, έχουν νικηθεί 

στη μάχη. Νομίζουν ότι έχουν νικήσει, νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι και δεν συνειδητοποιούν ότι είναι 

φυλακισμένοι και ότι θα χρειαστεί οι λεγεώνες του φωτός να κατέβουν στο σκοτάδι για να τους 

απελευθερώσουν. 

63 Στέλνω αυτό το μήνυμα φωτός σε όλους τους λαούς της γης για να αφυπνιστούν οι άνθρωποι, για 

να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι ο εχθρός που πρέπει να πολεμήσουν μέχρι να τον νικήσουν, και τι όπλα 

κουβαλούν χωρίς να το γνωρίζουν. 

64 Αλήθεια, σας λέω, αν είχα έρθει ως άνθρωπος εκείνη την εποχή, τα μάτια σας θα έπρεπε να δουν 

τις πληγές Μου ακόμα νωπές και αιμορραγικές, επειδή η αμαρτία των ανθρώπων δεν είχε σταματήσει και 

ούτε ήθελαν να λυτρωθούν στη μνήμη εκείνου του αίματος που έχυσα στον Γολγοθά και το οποίο ήταν 

απόδειξη της αγάπης Μου για την ανθρωπότητα. Αλλά ήρθα στο πνεύμα για να σας απαλλάξω από την 

ντροπή να εξετάζετε το έργο εκείνων που Με έκριναν και Με καταδίκασαν στη γη. 

65 Όλα συγχωρούνται- αλλά σε κάθε ψυχή υπάρχει κάτι από αυτό που έχυσα για όλους στο σταυρό. 

Μην νομίζετε ότι η ζωτική δύναμη και το αίμα διαλύθηκαν ή χάθηκαν. Ενσάρκωσαν την Πνευματική Ζωή 
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που έχυσα σε όλους τους ανθρώπους από εκείνη τη στιγμή και μετά. Μέσω αυτού του Αίματος, το οποίο 

σφράγισε το Λόγο Μου και επιβεβαίωσε όλα όσα είχα πει και είχα κάνει στη γη, οι άνθρωποι θα 

εξελιχθούν προς τα πάνω στην επιθυμία για την ανανέωση των ψυχών τους. 

66 Ο λόγος μου, τα έργα μου και το αίμα μου δεν ήταν και δεν θα είναι μάταια. Αν κατά καιρούς σας 

φαίνεται ότι το όνομά μου και ο λόγος μου έχουν σχεδόν ξεχαστεί, σύντομα θα τα δείτε να εμφανίζονται 

εκ νέου γεμάτα ζωτικό αίμα, ζωή και αγνότητα, όπως ένας σπόρος που, αν και πολεμάται συνεχώς, δεν 

χάνεται ποτέ. 

67 Ούτε ο λόγος μου και οι εκδηλώσεις μου σε αυτόν τον καιρό θα παρέλθουν. Είναι αλήθεια ότι θα 

υπάρξουν στιγμές που θα φαίνεται ότι όλα αυτά έχουν τελειώσει, χωρίς να αφήσουν ίχνος ή ίχνη στον 

κόσμο. Αλλά ξαφνικά, όταν δεν το νομίζετε, το δόγμα της πνευματοποίησης που σας δίδαξα θα αναδυθεί 

ξανά με εξίσου μεγάλη ή και μεγαλύτερη δύναμη. 

68 Το υπομονετικό Μου έργο μέσω της διάνοιάς σας δεν θα είναι μάταιο, γιατί όπως ακριβώς έχυσα 

συμβολικά τη Ζωή Μου μέσω αυτού του Αίματος εκείνη την εποχή για να σας διδάξω την αγάπη, έτσι και 

τώρα χύνω το Πνεύμα Μου πάνω σας για να σας ανοίξω το μονοπάτι της ανόδου προς την αιωνιότητα. 

Ωστόσο, αν το Αίμα μου δεν ήταν άγονο, θα είναι ακόμη λιγότερο το φως του Πνεύματός μου. 

69 Τώρα δεν μπορείτε ακόμη να εκτιμήσετε τις συνέπειες του Λόγου που ακούτε αυτή τη στιγμή. 

Αλλά η φωτεινή ψυχή σας, που έχει αιώνια προέλευση, θα μπορέσει να δει την αλήθεια και την 

εκπλήρωση όλων όσων έχω αποκαλύψει στον κόσμο σε αυτή την Τρίτη Εποχή μέσω των αμόρφωτων και 

ακάθαρτων φορέων φωνής και του πνευματικού κόσμου του φωτός. 

70 Μερικές φορές, στους στοχασμούς σας, αναρωτιέστε πώς τα πνευματικά όντα στο διάστημα 

προχωρούν για να μετακινηθούν από το ένα σημείο στο άλλο, όταν την ίδια στιγμή τα ζητάτε σε 

διαφορετικά σημεία της γης. Η φαντασία σας τότε τα κάνει να πετούν αδιάκοπα, γρήγορα σαν το φως, από 

το ένα σημείο στο άλλο και από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. 

71 Σκέφτεστε: Πόσο δύσκολο και δύσκολο είναι το έργο τους! Λέτε: "Πόσο θλιβερή είναι η 

επανόρθωσή τους!" 

72 Πρέπει να σας πω ότι η αποστολή αυτή δεν είναι όπως την έχει φανταστεί το μυαλό σας. Αυτά τα 

όντα, όταν έχουν φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο ανάπτυξης για να λάβουν την αποστολή των οδηγών, 

των προστατών, των συμβούλων και των ευεργετών, έχουν τόσο μεγάλη ακτινοβολία που δεν χρειάζεται 

να μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο, γιατί από εκεί που βρίσκονται μπορούν να επηρεάσουν τους 

αδελφούς και τις αδελφές τους που τους χρειάζονται. Από εκεί μπορούν να δουν, να ακούσουν, να 

αισθανθούν και να κάνουν τα έργα που αποτελούν μέρος της αποστολής τους. 

73 Οι αποστάσεις εξαφανίζονται για την υψηλή ψυχή λόγω της σοφίας και της αγάπης της, και η 

σφαίρα δράσης της αντιστοιχεί στο επίπεδο ανάπτυξης που έχει φτάσει. 

74 Τώρα, ωστόσο, θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι μια ψυχή χωρίς κανένα επίπεδο ανάπτυξης θα 

χρειαζόταν σίγουρα να μεταφερθεί για να ξεπεράσει τις αποστάσεις, αφού οι πιο πολύτιμες ιδιότητές της 

δεν έχουν αναπτυχθεί. 

75 Μην προσπαθήσετε να φανταστείτε τον τόπο όπου βρίσκεται αυτό το ον που η μνήμη σας 

ανακαλεί. Διότι δεν είναι ούτε κοντά ούτε μακριά, όπως εγώ, που δεν είμαι ούτε κοντά ούτε μακριά από 

εσάς, είμαι παρών σε όλα και παντού. 

76 Η μόνη απόσταση που υπάρχει μεταξύ εσάς και του Θεού ή μεταξύ εσάς και ενός πνευματικού 

όντος, δεν είναι υλική, αλλά πνευματική, η οποία προκαλείται από την έλλειψη προετοιμασίας, 

καθαρότητας ή προθυμίας σας να δεχθείτε την έμπνευση και την πνευματική επιρροή. 

77 Ποτέ μη βάζετε αυτή την απόσταση ανάμεσα σε εσάς και τον Δάσκαλό σας, ή ανάμεσα σε εσάς 

και τον πνευματικό κόσμο, και θα απολαμβάνετε πάντα τα οφέλη που η αγάπη μου χύνει σε όσους ξέρουν 

να την αναζητούν. Θα αισθάνεστε πάντα ότι ο πνευματικός κόσμος είναι κοντά στην καρδιά εκείνων που 

προετοιμάζονται να τον αισθανθούν. 

78 Πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που χωρίζει την ανθρωπότητα της εποχής μας από την πνευματική 

ζωή! Είναι τόσο μεγάλο που οι άνθρωποι σήμερα αισθάνονται ότι ο Θεός είναι απείρως απομακρυσμένος 

από αυτούς και θεωρούν τη Βασιλεία των Ουρανών μακρινή και ανέφικτη. 

79 Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο απομακρυσμένοι αισθάνονται οι άνθρωποι από το πνευματικό 

βασίλειο. Χάνουν την ευλογημένη ιδέα ότι κάποτε κατοικούσαν σ' αυτήν, και όταν πεθαίνουν και 



U 321 

88 

αφήνουν την ψυχή να αποχωριστεί από τη σάρκα, έχουν μόνο τις εντυπώσεις του γήινου, που τους κάνουν 

να χάνουν κάθε ιδέα για το πνευματικό. 

80 Το μήνυμα της αγάπης μου αυτή τη στιγμή σβήνει αποστάσεις, απομακρύνει λάθη, διαλύει 

σκοτάδια και κάνει την ψυχή του ανθρώπου, που έχει ήδη ζήσει στο άπειρο πνευματικό πεδίο, να 

επιστρέψει προσευχητικά και διαλογιστικά στην καταγωγή της, να ανακαλύψει την ουσία της και να την 

αποκαλύψει στον άνθρωπο, το μυαλό και την καρδιά του όντος που της έχει ανατεθεί ως όργανο για την 

εκπλήρωση ενός καθήκοντος στη γη. 

81 Βλέπετε ότι μια στιγμή πνευματικής διαφώτισης είναι αρκετή για να εξαφανιστεί αυτή η 

φαινομενικά μεγάλη απόσταση και να σας κάνει να βιώσετε όλη τη χαρά που στερηθήκατε από τον εαυτό 

σας για τόσο πολύ καιρό, ενώ Με θεωρούσατε μακρινό. 

82 Σήμερα είστε πιο ικανοί να αλλάξετε γνώμη, παρόλο που σας φαίνεται δύσκολο. Σας το λέω αυτό 

επειδή ολόκληρη η ύπαρξή σας έχει ξεδιπλωθεί και αναπτυχθεί τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα, χωρίς 

να σταματήσει σε όλη την πορεία της ελευθερίας της βούλησής σας. 

83 Όπως ακριβώς η διανοητική ικανότητα των σημερινών ανθρώπων είναι πολύ μεγαλύτερη από 

εκείνη των ανθρώπων των προηγούμενων εποχών, επειδή οι ικανότητές τους έχουν αναπτυχθεί, έτσι και η 

ψυχή έχει αναπτυχθεί στη συνεχή εμπειρία της ζωής, μέσω της οποίας μπορεί να κατανοήσει, να 

κατανοήσει, να πιστέψει και να αποδεχτεί αυτό που οι άνθρωποι άλλων εποχών δεν ήταν σε θέση να 

επιτύχουν. 

84 Επομένως, για να αποκαλυφθώ στην ανθρωπότητα, επέλεξα την τέλεια μορφή, δηλαδή την 

πνευματική μορφή, επειδή γνωρίζω ότι είστε πλέον σε θέση να την κατανοήσετε. Όχι όμως και στο 

παρελθόν, όταν έπρεπε να ψάξω να βρω ουσιαστικές μορφές για να γίνω κατανοητός και ακουστός στους 

ανθρώπους. 

85 Τώρα είναι η εποχή που η ανθρωπότητα θα αγωνιστεί να εισαγάγει την πνευματική λατρεία για 

τον Θεό. Αλλά είναι φυσικό αυτό να συμβεί μόνο μετά από αγώνα, όταν η κατανόηση και η ειρήνη του 

νου έχουν φτάσει στις καρδιές. 

86 Εσείς που Με ακούτε μέσα από αυτή τη διδασκαλία έχετε μάθει πώς να απελευθερώνετε τις 

καρδιές σας από τις προκαταλήψεις και τον φανατισμό και να Με λατρεύετε με φυσικό και απλό τρόπο, 

νιώθοντας Με μέσα σας. Μπορείτε να θεωρείτε τους εαυτούς σας προνομιούχα όντα ανάμεσα στους 

ανθρώπους και θα σας χρησιμοποιήσω ως πρωτοπόρους της εποχής της πνευματοποίησης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 322  
1 Σας παρουσιάζω μια άλλη σελίδα του Βιβλίου των Οδηγιών Μου, η οποία είναι αγάπη και φως για 

την ψυχή σας. Μακάριοι είστε εσείς που ακούτε πραγματικά τον Δάσκαλό σας, γιατί σας καθοδηγώ με 

σαφήνεια και τελειότητα, ώστε να κατανοήσετε το πεπρωμένο σας και την αποστολή που έχω αναθέσει 

στην ψυχή σας. 

2 Έρχεστε για να μελετήσετε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες μου, για να τις μεταδώσετε στους 

συνανθρώπους σας, και παρόλο που μερικές φορές σας απέρριπταν, δεν αισθανόσασταν πληγωμένοι, 

αλλά ικανοποιημένοι που καταφέρατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους. 

3 Μου μιλάτε στα βάθη της καρδιάς σας για να Μου επισημάνετε την απιστία των συνανθρώπων 

σας. Σας λέω όμως: Όταν συναντήσετε καρδιές σαν σκληρές πέτρες, θα τους μιλήσω μέσω της 

συνείδησής τους, ώστε να νιώσουν την επιθυμία να είναι μαζί Μου. Το καθήκον σας είναι να αγωνιστείτε 

για το καλό των ανθρώπων, ακολουθώντας το μονοπάτι που σας έχω χαράξει, χωρίς να υπολογίζετε το 

χρόνο ή την απόσταση. 

4 Θα βρείτε πολλούς άπορους, άρρωστους και "σκλάβους", τους οποίους πρέπει να θεραπεύσετε και 

να ελευθερώσετε σπάζοντας τις αλυσίδες τους και δίνοντάς τους με αγάπη τις οδηγίες μου. Γιατί θα έρθει 

η μέρα που δεν θα ακούτε πια τον λόγο μου, και τότε θα μείνετε πίσω ως δάσκαλοι για να εκπαιδεύσετε 

τις επόμενες γενιές. 

5 Με τη ρομφαία του φωτός θα μπορέσετε να διαλύσετε το σκοτάδι και να κάνετε ένα ρήγμα για 

τους συνανθρώπους σας. Θέλω οι άνθρωποι να είναι σε θέση να έχουν ειρήνη, αρμονία και καλή θέληση 

σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Από ποιον θα λάβουν τις διδασκαλίες γι' αυτό; Από τους μαθητές Μου, 

αγαπημένοι Μου άνθρωποι ─ από εκείνους που Με αγαπούν και δεν κουράζονται να είναι μαζί Μου ─ 

που αισθάνονται στα βάθη της καρδιάς τους. 

6 Μακάριοι είναι εκείνοι που είναι πάντα μαζί Μου και απορρίπτουν τους πειρασμούς κρατώντας 

μακριά από τις ακολασίες του κόσμου. Τα πνευματικά τους μάτια θα δουν την αιώνια δόξα στο υπερπέραν 

─ τη βασιλεία όπου η ψυχή πρέπει να είναι στο σπίτι της. 

7 Αφήνω σε σας την οδηγία της ένωσης και της αδελφοσύνης. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε 

ώστε ο πειρασμός να μην σας αρπάξει αυτό που σας εμπιστεύτηκα ─ ώστε να γίνετε οι αγγελιοφόροι και 

οι μαθητές που ─ όταν έρθει η ώρα ─ θα σταλούν από Μένα στην ανθρωπότητα. 

Μόλις απελευθερωθείτε από κάθε υλικότητα, ντυμένοι μόνο με την αγάπη μου και με το φως μου, θα 

ακούσετε τη φωνή μου στην ψυχή σας, θα αναγνωρίσετε τη φωνή του ποιμένα σας, και τότε θα ανεβείτε 

πρόθυμα το βουνό σαν πρόβατο για να φτάσετε στη θεία πατρίδα. 

8 Η Ουράνια Μητέρα σας είναι σαν βοσκοπούλα που ακολουθεί τα βήματά σας. Η Μαρία σας 

φροντίζει στον υπέροχο κήπο της, όπως τα τριαντάφυλλα και τα κρίνα, σας δίνει το άρωμα, ώστε να είστε 

σαν τα λουλούδια που προσφέρουν την ουσία τους στον Πατέρα τους. 

9 Στη Δεύτερη Εποχή σας είπα ότι θα ήμουν μαζί σας για άλλη μια φορά. Αλλά τώρα που 

εκπλήρωσα την υπόσχεσή Μου προς εσάς, κάποιοι Με αναγνώρισαν και άλλοι αμφισβήτησαν την 

παρουσία Μου. Κάποιοι από εσάς έχυσαν δάκρυα χαράς επειδή Με ακούσατε ξανά και Με είδατε με τα 

μάτια του πνεύματός σας. Άκουσα εκείνους που Μου είπαν: "Δάσκαλε, αν η θυσία του σώματός μου ήταν 

απαραίτητη, θα την έδινα με όλη την αφοσίωση και την ταπεινότητα για τη σωτηρία της ψυχής μου και 

της ανθρωπότητας". 

10 Σας εμπιστεύτηκα στον Πνευματικό Μου Κόσμο του Φωτός για να είναι ο σύμβουλος και ο 

προστάτης σας ─ για να σας καθοδηγήσει στο μονοπάτι και να σας βοηθήσει στην εκπλήρωση της 

αποστολής σας. Σε όσους από εσάς δεν Με έχουν καταλάβει, λέω: Μην αμφιβάλλετε, γιατί έχω γίνει 

γνωστός μέσω των ανθρώπων σε όλους τους καιρούς. Αλλά δεν ήθελα να τους αιφνιδιάσω με τις 

εκδηλώσεις Μου, γι' αυτό και έστειλα εκ των προτέρων τους αγγελιοφόρους Μου. Έστειλα τον Οδοιπόρο 

για να προετοιμάσει το δρόμο και την καρδιά των ανθρώπων. 

11 Κατά τη διάρκεια του έτους 1950 θα σας δώσω τις τελευταίες Μου διδασκαλίες και θέλω, πριν 

τελειώσω τη διακήρυξή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, να καταλάβετε πώς θα σπείρετε το λόγο 

Μου της αγάπης και πώς θα τον διαδώσετε από καρδιά σε καρδιά, από επαρχία σε επαρχία, σε όλα τα 

μέρη της γης όπου δεν με άκουσαν και δεν με ένιωσαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
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12 Είστε δυνατές ψυχές γεμάτες αγάπη και φως. Μη γίνεστε γραμματείς, ούτε να καυχιέστε μπροστά 

στους ανθρώπους, γιατί στην ταπεινοφροσύνη σας θα είναι η χάρη και το φως του Πατέρα σας. 

13 Ας είναι το βλέμμα σας γεμάτο εγκαρδιότητα, ας είναι η επιστήμη σας αυτή της αγάπης, ας 

χαϊδεύουν τα χέρια σας, ας είναι ο λόγος σας παρηγοριά για τους ανθρώπους, και τότε ο κόσμος θα δεχτεί 

το παράδειγμά σας και δεν θα υποδαυλίζει πλέον τους πολέμους που έχει εξαπολύσει από αιώνα σε αιώνα 

και από εποχή σε εποχή. 

14 Τότε θα εκπληρωθεί η θέλησή μου και η θέληση εκείνων που μόχθησαν σκληρά και έχυσαν πολλά 

δάκρυα για να επιτύχουν την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Τότε δεν θα υπάρχουν πλέον διακρίσεις 

φυλής ή χρώματος. Αυτή είναι η υπόσχεσή μου σε εσάς. 

15 Σήμερα, όλοι πιστεύουν ότι γνωρίζουν πλήρως την αλήθεια. Κάθε θρησκεία ισχυρίζεται ότι 

κατέχει την αλήθεια. Οι επιστήμονες δηλώνουν ότι έχουν βρει την αλήθεια. Σας λέω ότι κανείς δεν 

γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια, επειδή ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να συλλάβει με το μυαλό του ούτε 

το μέρος που του έχει αποκαλυφθεί. 

16 Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους ένα μέρος της αλήθειας και των λαθών, τα οποία 

αναμειγνύουν με το φως της αλήθειας. 

17 Πλησιάζει η μάχη στην οποία όλες αυτές οι δυνάμεις μάχονται μεταξύ τους, καθώς η καθεμία 

θέλει να επιβάλει την κοσμοθεωρία της. Αλλά στο τέλος δεν θα επικρατήσει η νίκη μιας ανθρώπινης 

ιδεολογίας, ούτε μιας επιστημονικής θεωρίας, ούτε ενός θρησκευτικού δόγματος, αλλά η αρμονική ένωση 

όλων των καλών τρόπων θεώρησης των πραγμάτων, όλων των υψηλών πεποιθήσεων, όλων των μορφών 

λατρείας που υψώνονται στην υψηλότερη πνευματικότητα, όλων των επιστημών που είναι αφιερωμένες 

στην υπηρεσία της αληθινής ανθρώπινης προόδου. 

18 Θα επιτρέψω στους ανθρώπους να μιλούν για τις ιδέες τους και να τις παρουσιάζουν, άλλοι να 

επιδεικνύουν δημοσίως τις λατρευτικές τους μορφές και τελετές, οι άνθρωποι να συζητούν και να 

πολεμούν μεταξύ τους, οι επιστήμονες να διαδίδουν τις πιο προηγμένες θεωρίες τους, όλα όσα υπάρχουν 

κρυμμένα σε κάθε πνεύμα να ανοίγουν, να έρχονται στο φως και να γίνονται γνωστά. Διότι η ημέρα του 

θεριστή είναι κοντά ─ η ημέρα εκείνη που η συνείδηση, σαν αδυσώπητο δρεπάνι, θα κόψει στη ρίζα κάθε 

τι που είναι λάθος στην καρδιά του ανθρώπου. 

19 Εσείς, άνθρωποι, να είστε ξύπνιοι και να μην ξεχνάτε ότι σας έχω αναγγείλει αυτή τη μάχη, ώστε 

να μην απελπίζεστε όταν βλέπετε ανθρώπους να διαφωνούν με πάθος, όταν βλέπετε τις θρησκευτικές 

κοινότητες να πολεμούν και το Πνεύμα να πολεμά μαζί τους. 

20 Ας αφυπνιστεί ο κόσμος, ας ξεσπάσει η καταιγίδα και ας ξεσπάσει η μάχη, έτσι ώστε ο άνθρωπος 

να ξυπνήσει και, ξυπνώντας, να δει το φως που ονειρευόταν από καιρό να θαυμάσει ─ έτσι ώστε οι 

εγωιστές άνθρωποι, που έχουν κλείσει τις πύλες του μονοπατιού που οδηγεί στη γνώση της αλήθειας, να 

κατέβουν από τις υψηλές θέσεις τους, τους θρόνους και τα βάθρα τους, και να αφήσουν τα πλήθη των 

ανθρώπων που διψούν και διψούν για το φως του Πνεύματος να περάσουν. 

21 Όλοι θα πρέπει να αναζητήσετε το φως μου, όλοι θα πρέπει να αναζητήσετε έναν φάρο για να 

μπορέσετε να αναγνωρίσετε το μονοπάτι στις μέρες του σκότους ─ μέρες περισυλλογής και μετάνοιας, 

μέρες βαθιάς αυτοεξέτασης προς τη συνείδησή σας, στις οποίες δεν θα υπάρχει ανθρώπινο πλάσμα που να 

αισθάνεται ήρεμο και να μπορεί να πει: Δεν φοβάμαι τίποτα, επειδή πάντα ενεργούσα με σωστό τρόπο. 

22 Όχι, δεν θα υπάρχει κανένας που να αναφωνεί ή να σκέφτεται κάτι τέτοιο, διότι η συνείδηση θα 

ακουστεί σε κάθε ψυχή. 

23 Μόνο όσοι προσεύχονται και μετανοούν θα επιτύχουν τον εξαγνισμό της ψυχής τους. Μόνο όσοι 

εγκαταλείψουν τις ματαιοδοξίες τους, την άσκηση εξουσίας πάνω στους άλλους και την αλαζονεία τους 

θα καταφέρουν να εγκατασταθούν στη σωσίβια λέμβο. Γιατί όσοι προσκολλώνται στις τρέλες τους, όσοι 

προσκολλώνται στα λάθη και τις παραδόσεις τους ─ έτοιμοι να τα διατηρήσουν μέχρι τέλους, παρά τις 

κρίσεις και τις οδηγίες της συνείδησης ─ αυτοί, παρά την καλύτερη κρίση τους, θα κατευθυνθούν προς 

την άβυσσο της σύγχυσης και του σκότους, στην οποία, σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα σας, κανείς 

δεν θέλει να πέσει. 

24 Αυτό το μήνυμα της αγάπης και του ελέους, που σας έφερα εγκαίρως για τη σωτηρία σας, θα το 

κάνετε γνωστό στην ανθρωπότητα εγκαίρως. 

25 Το μήνυμα της σοφίας μου έχει το καθήκον να ενώνει τους ανθρώπους πνευματικά, να τους σώζει 

από τον ανεμοστρόβιλο της σύγχυσης, να τους σώζει από το σκοτάδι όταν έχουν χάσει την πίστη τους. 
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26 Μόνο ο Λόγος μου θα έχει τη δύναμη να σταματήσει εκείνους που κινούνται με ιλιγγιώδη 

ταχύτητα προς την άβυσσο, επειδή αποκαλύπτει τα πάντα, επειδή δεν διστάζει να ξετυλίξει ένα μυστήριο, 

επειδή διαπνέεται από το έλεος και την αγάπη του Πατέρα σας. 

27 Ποιος άλλος εκτός από Μένα θα μπορούσε να σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους χωρίς πίστη 

στην ανώτερη ζωή και χωρίς γνώση της δικαιοσύνης Μου; Ποιος έχει κατανοήσει πραγματικά το νόημα 

και την προέλευση του πόνου στη ζωή του από τις δοκιμασίες, τις καταπιέσεις και τους φόβους; Πόσο 

λίγους αφέντες και ηγέτες της ανθρωπότητας βλέπω! Τι γνωρίζουν οι άνθρωποι για το πνεύμα; 

Ασχολούνται μόνο με την ανθρώπινη πλευρά, χωρίς να είναι σε θέση να ανακαλύψουν τι υπάρχει πέρα 

από τις γήινες ανάγκες και ανησυχίες. Ως εκ τούτου, απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν μπορούν να 

βρουν ικανοποιητική απάντηση στα ερωτήματά τους ούτε στις επιστήμες ούτε στις θρησκείες, οι 

άνθρωποι αφιερώθηκαν στο έργο της αναζήτησης της αλήθειας από μόνοι τους. Κάποιοι έρχονται πιο 

κοντά στο μονοπάτι, ενώ άλλοι, ως αποτέλεσμα της χαμηλής πνευματικότητάς τους, υιοθετούν νέα λάθη. 

28 Οι άνθρωποι που έχουν πιει το ένα ποτήρι του πόνου μετά το άλλο στη ζωή τους, μου λένε: 

"Κύριε, γιατί δεν υπάρχει κανείς να μας εξηγήσει τον λόγο του πόνου μας, ώστε να ανάψει μέσα μας μια 

πίστη που θα μας βοηθήσει να σηκώσουμε το βάρος του σταυρού μας;" 

29 Σε αυτά τα παιδιά στέλνω ως ουράνιο βάλσαμο το φως Μου για το μυαλό τους και την 

ενθάρρυνσή Μου για τις καρδιές τους. Γιατί έχω άπειρες δυνατότητες να προσεγγίσω κάθε πλάσμα. 

30 Ω, αν όλοι ήξεραν πώς να Με ρωτήσουν, αν όλοι προσεύχονταν πνευματικά, αν όλοι 

ενδιαφέρονταν να μάθουν την αλήθεια! Αληθινά σας λέω, θα λάβουν αυτό που λαχταρούσαν. Γιατί κανείς 

δεν αναζήτησε και δεν βρήκε ─ κανείς δεν χτύπησε την πόρτα Μου και δεν άνοιξε. 

31 Αφήστε ένα ίχνος ταπεινότητας στο μονοπάτι σας. Μην επιτρέψετε στην υπερηφάνεια να εισέλθει 

στην καρδιά σας επειδή νομίζετε ότι είστε οι μόνοι με πνευματική γνώση. 

32 Να έχετε πάντα επίγνωση ότι είστε όλοι ίδιοι μπροστά Μου, ότι όλοι είχατε την ίδια προέλευση 

και όλοι έχετε τον ίδιο στόχο, ακόμη και αν εξωτερικά κάθε πεπρωμένο εμφανίζεται διαφορετικά. 

33 Μην ξεχνάτε ποτέ ότι όλοι πρέπει να Με φτάσετε, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι πρέπει ─ αν και 

με διαφορετικούς τρόπους ─ να κάνετε τις απαραίτητες αξίες για να φτάσετε στο μεγαλύτερο πνευματικό 

ύψος. Επομένως, μην θεωρείτε ποτέ κανέναν κατώτερο. 

34 Η ματαιοδοξία δεν πρέπει ποτέ να ριζώσει στον πνευματιστή. Από την άλλη πλευρά, η αληθινή 

σεμνότητα πρέπει να είναι πάντα σύντροφός του, τότε οι πράξεις του, αντί να θαμπώνουν με ψεύτικο φως, 

θα βρίσκουν εύνοια στις καρδιές των συνανθρώπων του. 

35 Θα σηκώσετε το σταυρό σας με αγάπη ─ όχι όπως κάποιος που αναλαμβάνει ένα καθήκον, όχι με 

τη σκέψη ότι αν δεν το κάνετε, θα σας συμβεί κακό στη ζωή σας ─ όχι, δεν θα είναι από φόβο για τη 

δικαιοσύνη Μου. Είστε αρκετά ανεπτυγμένοι ψυχικά ώστε να απαιτείτε από τον εαυτό σας ─ όπως κάνω 

Εγώ τώρα ─ η εκπλήρωση των εντολών του Νόμου Μου να γίνεται από αγάπη για τους συνανθρώπους 

σας και αυτό το συναίσθημα να εμπνέεται από την αγάπη για Μένα. 

36 Αφήστε πίσω σας τις εποχές που οι άνθρωποι μετανόησαν για τις παραβάσεις τους όχι από τύψεις 

που Με προσέβαλαν, αλλά από φόβο για την αιώνια καταδίκη, όπως την είχαν φανταστεί οι άνθρωποι. 

37 Απομακρύνετε από την καρδιά σας την ιδέα ότι μπορείτε να αναβάλλετε τη μετάνοιά σας μέχρι 

την τελευταία στιγμή, εμπιστευόμενοι το έλεος του Θεού, και θυμηθείτε ότι το μόνο πράγμα που θα 

θερίσει η ψυχή σας εκείνη τη στιγμή της κρίσης θα είναι αυτό που έσπειρε καθ' όλη τη διάρκεια της 

ύπαρξής της στη γη. Η συγκομιδή του, ή οι καρποί του, θα είναι η ανάπτυξη, η πρόοδος, η ανύψωση που 

απέκτησε μέσα από τη ζωή που του ανατέθηκε. 

38 Πόσο διαφορετική είναι η πνευματική πραγματικότητα από όλα όσα έχουν φανταστεί οι 

άνθρωποι! Ούτε η δικαιοσύνη μου είναι όπως πιστεύετε, ούτε η θεία τιμωρία είναι αυτό που αποκαλείτε 

με αυτό το όνομα, ούτε ο παράδεισος είναι όπως νομίζετε, ούτε επιτυγχάνεται τόσο εύκολα και γρήγορα 

όσο φαντάζεστε, όπως ακριβώς η πνευματική εξιλέωση δεν είναι όπως λέτε, ούτε ο πειρασμός είναι 

πνευματικό ον. 

39 Πρέπει να μελετάτε τις θείες αποκαλύψεις που σας έχω δώσει ανά πάσα στιγμή, πρέπει να 

καταλαβαίνετε τη μεταφορική γλώσσα που σας μιλάει, πρέπει να ευαισθητοποιείτε τις πνευματικές σας 

αισθήσεις με αυτόν τον τρόπο, ώστε να αναγνωρίζετε ποιος είναι ο λόγος του Θεού και ποιος ο λόγος των 

ανθρώπων, ώστε να ανακαλύπτετε το νόημα των διδασκαλιών Μου. 
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40 Μόνο από πνευματική άποψη θα μπορέσετε να βρείτε τη σωστή και αληθινή ερμηνεία του Λόγου 

Μου ─ τόσο αυτού που σας έστειλα μέσω των προφητών όσο και αυτού που σας κληροδότησα μέσω του 

Ιησού, ή αυτού του Λόγου που σας δίνω μέσω της μεσολάβησης των φερέφωνων της Τρίτης Εποχής. 

41 Μόλις αυτή η ανθρωπότητα βρει το αληθινό νόημα του νόμου, των διδασκαλιών, των προφητειών 

και των αποκαλύψεων, θα έχει ανακαλύψει το πιο όμορφο και βαθύ σε σχέση με την ύπαρξή της. 

42 Τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν την αληθινή δικαιοσύνη και οι καρδιές τους θα δουν τον αληθινό 

παράδεισο- τότε θα ξέρετε επίσης τι είναι η εξιλέωση, ο εξαγνισμός και η επανόρθωση. 

43 Σήμερα είστε ακόμα καλυμμένοι με το πέπλο της άγνοιας που δεν έχετε τολμήσει να σκίσετε μέσα 

στον γήινο υλισμό σας και τον θρησκευτικό φανατισμό σας γεμάτο ψευδείς φόβους και προκαταλήψεις. 

Επομένως, όταν η ζωή σας πλήττεται από μια δοκιμασία και δεν μπορείτε να βρείτε μια σαφή αιτία γι' 

αυτό, αναφωνείτε: "Τι έκανα για να τιμωρηθώ έτσι;" χωρίς να γνωρίζετε ότι η δικαιοσύνη μου περιμένει 

μερικές φορές για αιώνες ─ και ακόμη και χιλιετίες. Αλλά η δικαιοσύνη μου έρχεται πάντα, και ακόμη και 

αν φαίνεται να έρχεται πολύ αργά ή σε ακατάλληλη στιγμή, είναι βέβαιο ότι εκδηλώνεται πάντα με σοφό 

τρόπο. 

44 Η πνευματική μου διδασκαλία έχει διάφορους στόχους ή καθήκοντα: ένας είναι να παρηγορήσω 

την ψυχή στην εξορία της και να την κάνω να καταλάβει ότι ο Θεός που την δημιούργησε την περιμένει 

αιώνια στο βασίλειο της ειρήνης Του. Ένα άλλο είναι να το ενημερώσουμε για το πόσα χαρίσματα και 

ικανότητες μπορεί να έχει στη διάθεσή του για να επιτύχει τη σωτηρία του και την ανύψωση ή την 

τελειοποίησή του. 

45 Αυτός ο Λόγος φέρνει το μήνυμα της πνευματοποίησης που ανοίγει τα μάτια των ανθρώπων, ώστε 

να μπορούν να δουν κατάματα την πραγματικότητα που νομίζουν ότι βρίσκουν μόνο σε αυτό που 

βλέπουν, σε αυτό που αγγίζουν ή σε αυτό που αποδεικνύουν με την ανθρώπινη επιστήμη τους, χωρίς να 

συνειδητοποιούν ότι με αυτόν τον τρόπο αποκαλούν το παροδικό "πραγματικότητα" και κρίνουν 

λανθασμένα και αρνούνται το αιώνιο, όπου υπάρχει η αληθινή πραγματικότητα. 

46 Ας πάει αυτό το μήνυμα από έθνος σε έθνος, από σπίτι σε σπίτι, αφήνοντας τους σπόρους του 

φωτός, της παρηγοριάς και της ειρήνης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να σταματήσουν για λίγες στιγμές και να 

ξεκουράσουν το μυαλό τους, κάτι που είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να σκεφτούν και να θυμηθούν ότι κάθε 

στιγμή μπορεί να είναι αυτή της επιστροφής τους στον Πνευματικό Κόσμο και ότι από τα έργα τους και 

τη σπορά τους στον κόσμο εξαρτάται ο καρπός που θα θερίσουν κατά την άφιξή τους στην Πνευματική 

Ζωή. 

47 Σήμερα σας βρίσκω θλιμμένους, καταθλιπτικούς και χωρίς ελπίδα, και Μου λέτε στην προσευχή 

σας ότι η ζωή έχει αποσύρει από καιρό την εύνοιά της από εσάς. Ο Δάσκαλος σας λέει ότι αυτοί οι καιροί 

που ζείτε είναι αυτοί που ανακοινώθηκαν από τους προφήτες των πρώτων καιρών και αργότερα 

επιβεβαιώθηκαν από τον "Θείο Λόγο" στο λαό του. Αλλά ακόμη και αν είναι αλήθεια ότι αδειάζετε ένα 

πολύ πικρό ποτήρι, να ξέρετε ότι ο πόνος σας δεν θα είναι άχρηστος αν ξέρετε πώς να τον υπομένετε με 

αγάπη και υπομονή. 

Ήταν απαραίτητο οι άνθρωποι να φτάσουν σε εκείνο το σημείο όπου ο πόνος θα διαπερνούσε και θα 

στοίχειωνε όλες τις ίνες της ύπαρξής τους, ώστε να ξυπνήσουν από τον βαθύ ύπνο στον οποίο ζει η ψυχή 

τους και να ξεκινήσουν μια ζωή αυτοδιάθεσης στην οποία θα προσέφεραν στον Δημιουργό τους τον φόρο 

τιμής και την αναγνώριση που Του όφειλαν. 

48 Εδώ και πολύ καιρό, τους έκανα ανάχωμα στην ελευθερία της βούλησής τους, δείχνοντάς τους ότι 

έχει έρθει η ώρα για περισυλλογή και καλή δράση, ώστε να μην συνεχίσουν να υποφέρουν και να 

βυθιστούν στο χάος. Ήθελα να αποφύγω την πτώση τους συμβουλεύοντας και προειδοποιώντας τους, 

αλλά ήταν κουφοί στα λόγια Μου. Αλλά θα συνεχίσω να καλώ αυτή την τόσο αγαπημένη ανθρωπότητα, 

παροτρύνοντάς την να αναμορφωθεί και να είναι έντιμη σε όλες τις πράξεις της, μέχρι να την κάνω άξια 

μαθήτρια των διδασκαλιών Μου. 

49 Επέστρεψα σε σας, όπως σας υποσχέθηκα, για να σας παρηγορήσω και να σας δώσω ελπίδα στις 

δοκιμασίες σας. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και να σας διαφωτίσει, ώστε να κάνετε μεγάλα βήματα στο 

πνευματικό μονοπάτι. Σας έδωσα τις οδηγίες που χρειάζεστε ακριβώς σε αυτές τις στιγμές σύγχυσης που 

περιμένατε με ανυπομονησία για να επουλώσετε τις πληγές σας και να βιώσετε το σωτήριο μονοπάτι. 

50 Έχω προετοιμάσει τα πάντα, ώστε να μπορέσετε να επιτελέσετε ένα μεγάλο έργο και στο τέλος 

του να έρθετε σε Μένα ήρεμοι, ικανοποιημένοι και ειρηνικοί μαζί Μου και με τους συνανθρώπους σας. 
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Εκείνη τη στιγμή της κοινωνίας με το Πνεύμα Μου δεν θα απαιτήσω φόρο τιμής από εσάς, οι αρετές σας 

δεν θα είναι επομένως για Μένα αλλά για εσάς τους ίδιους, και ό,τι Μου προσφέρετε θα σας το 

επιστρέψω ως ευλογίες και ευεργεσίες χωρίς τέλος με τόκο. 

51 Συνειδητοποίησε πόσο πολύ σε αγαπώ. Αν θέλετε περισσότερες αποδείξεις της αγάπης του 

Πατέρα σας, ζητήστε τις και θα σας τις δώσω, γιατί η αγάπη Μου είναι ανεξάντλητη. Αν θέλετε να 

δοκιμάσετε την υπομονή Μου, την επιείκειά Μου, κάντε και αυτό. Αλλά αφού το λάβετε, αφού το 

αναγνωρίσετε, κάντε στους συνανθρώπους σας ό,τι έκανα εγώ σε εσάς. 

52 Συγχωρήστε όσο συχνά μπορεί να προσβληθείτε. Μην σκεφτείτε καν τον αριθμό των φορών που 

πρέπει να συγχωρήσετε. Το πεπρωμένο σας είναι τόσο υψηλό που δεν πρέπει να παγιδευτείτε σε αυτά τα 

ερείσματα του μονοπατιού, γιατί πολύ μεγάλα καθήκοντα σας περιμένουν πιο μπροστά. Η ψυχή σας θα 

πρέπει να είναι πάντα έτοιμη για αγάπη, κατανόηση και καλοσύνη, ώστε να μπορέσετε να ανέλθετε σε 

υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς όπως στο παρελθόν πολλοί από τους αδελφούς και τις αδελφές σας έγραψαν 

όμορφες σελίδες στο Αιώνιο Βιβλίο του Πνεύματος με τα έργα τους, θα πρέπει να συνεχίσετε αυτή την 

ιστορία με τη διαδοχή τους, ως παράδειγμα και για τη χαρά των νέων γενεών που θα έρθουν στη γη. 

53 Να είστε δυνατοί, γιατί περνάτε στιγμές δοκιμασίας. Κάθε πλάσμα ─ από το βρέφος που μόλις 

έχει ανοίξει τα μάτια του στο φως αυτού του κόσμου μέχρι τον ηλικιωμένο άνδρα που λυγίζει από το 

βάρος των χρόνων ─ περνάει μια δοκιμασία, μια διαδικασία επανόρθωσης. Αλλά σας δίνω τη δύναμή 

Μου, την επιρροή Μου, ώστε να περάσετε αυτές τις δοκιμασίες με πίστη και ψυχική γαλήνη, που θα σας 

κάνει άτρωτους στον πόνο. 

54 Θα υπάρξει σύγκρουση των κοσμοθεωριών και η πίστη και η πεποίθηση του ενός και του άλλου 

θα δοκιμαστούν. Όσοι όμως έχτισαν το έργο τους πάνω σε κινούμενη άμμο, θα το δουν να καταρρέει 

επειδή τα θεμέλιά του δεν ήταν γερά. 

Αυτή τη στιγμή οι ισχυροί θα πρέπει να στηρίξουν τους αδύναμους. Εκείνοι που δεν έχουν μάθει πώς 

να προσεύχονται ούτε να διεισδύουν στην αλήθεια των διδασκαλιών μου θα κλαίνε για την άγνοιά τους, 

την ανάγκη τους και την έλλειψη αξίας τους. Πολλά από αυτά, ωστόσο, είναι αθώα επειδή δεν είχαν έναν 

αληθινό ανθρώπινο οδηγό, και οι βοσκοί, όπως και τα πρόβατα, θα χύσουν δάκρυα εξαιτίας της 

αβεβαιότητας και της σύγχυσής τους. 

55 Εσείς, άνθρωποι, προορισμένοι από Μένα να ασκήσετε την επιρροή σας σε αυτόν τον κόσμο, θα 

παρακολουθείτε και θα προσεύχεστε για την ειρήνη και τη σωτηρία του. Θα ανοίξετε τα φτερά σας για να 

καλύψετε την ανθρωπότητα σε αυτές τις ώρες κινδύνου και φόβου. 

56 Γι' αυτό, σας δίδαξα την προσευχή από πνεύμα σε πνεύμα και αφαίρεσα κάθε σύμβολο ή έμβλημα 

της Θεϊκότητάς Μου. Έχετε χτίσει έναν ναό μέσα σας, και από εκεί Με αγαπάτε και Με δοξάζετε. 

Σας έχω διδάξει σεβασμό για τις πεποιθήσεις των συνανθρώπων σας και σας έχω εκπαιδεύσει σαν 

φρουρό που ζει άγρυπνα για να υπερασπιστεί την πίστη εκείνων που αποδυναμώνονται στη μάχη που ήδη 

πλησιάζει. 

Τότε, όταν θα έχετε ολοκληρώσει την αποστολή σας, θα μπορείτε να Μου πείτε με ικανοποίηση: 

"Πατέρα μας, πολεμάμε με το σπαθί που δεν πληγώνει, με αγάπη και καλή θέληση. Μιλάμε τον θείο λόγο, 

καλούμε τους ανθρώπους να προσευχηθούν σε σένα. Φέρνουμε παρηγοριά σε εκείνους που υποφέρουν, 

μετατρέπουμε σε αγαθούς εκείνους που είχαν παραβιάσει το νόμο. Ανασταίνουμε άνδρες και γυναίκες 

που στην άγνοιά τους ήταν χαμένοι, και τους ξυπνάμε την πίστη και την εμπιστοσύνη τους σε Εσένα, και 

από τότε μας αγαπούν και μας ακολουθούν". Και θα σας δεχθώ ως στρατιώτες στον αγώνα μου και θα σας 

δώσω την ανταμοιβή που σας αξίζει. 

57 Το έργο μου θα εξαπλωθεί σε όλη τη γη. Στους "πρώτους" θα προστεθούν και άλλοι και μετά 

άλλοι, γιατί είναι γραμμένο ότι ο άνθρωπος θα ξεπεράσει την παρούσα κατάστασή του με την επιθυμία 

για την τελείωση της ψυχής του. 

58 Πόσο πρέπει να αγωνιστείτε για να προετοιμάσετε τη γη, ώστε να μπορέσω να κάνω τη Βασιλεία 

της Ειρήνης Μου να κατέβει στην ανθρωπότητα! 

59 Προσευχηθείτε και σκεφτείτε τα λόγια μου και θα ανακαλύψετε ότι περιέχουν έναν ωκεανό 

αγάπης. Σας μίλησα μέσω της περιορισμένης διάνοιας του ανθρώπου, και αυτή, ακόμη και με όλη την 

προετοιμασία, δεν μπορεί να εκφράσει το νόημα, το λόγο που περιέχει η διδασκαλία μου. Διεισδύστε σε 

αυτό με την ψυχή σας, ώστε να μπορέσετε να το κατανοήσετε με μεγαλύτερη σαφήνεια από ό,τι με την 

καρδιά ή την περιορισμένη διάνοια του ανθρώπινου όντος σας. Εφόσον το Έργο μου της Δεύτερης 
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Εποχής σας φάνηκε μεγάλο, θα αναγνωρίσετε επίσης τον ερχομό μου αυτή τη στιγμή ως απόδειξη της 

άπειρης αγάπης του Πατέρα σας. 

60 Όσο πιο πολύ τελειοποιείτε τον εαυτό σας, τόσο πιο κοντά θα βλέπετε τον στόχο. Δεν ξέρετε αν 

απέχετε μόνο ένα βήμα από τη σωτηρία σας ή αν έχετε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σας. Το μόνο που σας 

λέω είναι να καθοδηγείστε πρόθυμα και υπάκουα από αυτόν τον λόγο, που είναι η φωνή του Θείου 

Πνεύματός μου. Προσοχή στην παράβαση του νόμου, στην επανάληψη του ίδιου λάθους. Ακούστε αυτό 

το κάλεσμα, το οποίο είναι ένα αίτημα διόρθωσης ─ ένα αίτημα που σας απευθύνει ο Πατέρας σας, διότι 

δεν θέλω να σας δω να ζείτε μάταια στη γη και μετά να κλαίτε για την ανυπακοή σας. 

61 Εργαστείτε αδιάκοπα για την πρόοδό σας και θα δείτε ότι οι δοκιμασίες που σας κάνουν να 

υποφέρετε σήμερα και των οποίων το νόημα δεν έχετε κατανοήσει είναι για το καλό σας και θα γεμίσουν 

την ύπαρξή σας με ειρήνη και χαρά. Είναι σοφές δοκιμασίες που σας στέλνω για να εξαγνίσω και να 

χαλυβδώσω την ψυχή σας στη μάχη, όπως ακριβώς έχω δουλέψει με τόσα πολλά όντα που αγαπάτε και 

λατρεύετε σήμερα, των οποίων τη δύναμη της ψυχής και την αποδεδειγμένη αρετή αναγνωρίζετε. Είναι οι 

αδελφοί και οι αδελφές σας που πέρασαν από αυτόν τον κόσμο αφήνοντας ένα ίχνος αγνότητας και 

αγιότητας. Θέλω να ενωθείτε μαζί τους και να τους ακολουθήσετε. Γιατί το πεπρωμένο σας είναι το ίδιο, 

όλοι σας είστε σπουδαίοι στα μάτια Μου, όλοι σας είστε άξιοι, και θέλω να σας δω να κατοικείτε στον 

κόσμο της ειρήνης που κατοικούν αυτοί. 

 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 323  
1 Έρχομαι να δώσω τις οδηγίες μου στην ψυχή σας, να την θρέψω και να την ενισχύσω με την 

αγάπη μου. 

2 Αγαπημένα μου παιδιά, είστε τα μικρά Μου παιδιά, τα μικρά Μου παιδιά που περπατούν στη γη 

υπομένοντας την πίκρα και τον πόνο. Μακάριοι όσοι από εσάς εγκαταλείπετε το μονοπάτι της αμαρτίας 

για να έρθει η ψυχή σας πιο κοντά σε Μένα. 

3 Ο Πατέρας σας διδάσκει πώς να λαμβάνετε και πώς να ζητάτε. Γιατί αληθινά σας λέω, αν 

καθαριστείτε από την αμαρτία, θα έχετε τη συγχώρεσή Μου και θα ενισχυθείτε. 

4 Θέλω να σας καθαρίσω από κάθε λεκέ, ώστε να μπορέσετε να λάβετε έλεος από τον Πατέρα σας. 

Ωστόσο, μην χάνετε ποτέ αυτό το έλεος, γιατί προέρχεται από το Θείο Πνεύμα μου και είναι η 

κληρονομιά που πρέπει να κουβαλάτε μαζί σας στο ταξίδι σας. Εγώ είμαι ο Δάσκαλος και σας δίνω ξανά 

τη διδασκαλία μου, ώστε να τη μεταφέρετε στην καρδιά σας και να τη μεταδώσετε όπως σας την έδωσα. 

5 Η συνείδηση είναι σαν ένας καθρέφτης στον οποίο η ψυχή σας βλέπει τον εαυτό της. Σας λέω: 

Τώρα δεν είναι πια η ώρα να βλέπετε τον εαυτό σας να έχει ανάγκη από αυτόν τον καθρέφτη, γιατί σας 

έδωσα το φως Μου, τον εξαίρετο Λόγο Μου, ώστε αύριο να μην σας λείψει τίποτα, ώστε να μπορείτε να 

υπακούσετε στον Νόμο Μου και να συνεχίσετε να αποτελείτε παράδειγμα για τους ανθρώπους, όπως 

έκαναν οι απόστολοί Μου της Δεύτερης Εποχής. 

6 Δεν είναι ο φορέας της φωνής από τον οποίο λαμβάνετε αυτή την οδηγία, διότι είναι αμαρτωλός 

όπως εσείς. Τον παρέσυρα από τους δρόμους του και τον προετοίμασα για να σας δώσω τον λόγο μου 

μέσω της διαμεσολάβησής του. Το νόημα αυτής της διδασκαλίας είναι το δικό μου μυαλό. 

7 Ήδη στη Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον", γιατί όποιος αγαπάει τον πλησίον 

του με αγαπάει. 

8 Δεν σας διακρίνω ούτε από φυλή ή χρώμα, ούτε από τάξη. Μιλώ σε όλους εξίσου, ώστε να έχετε 

μια θέληση, ώστε να μπορείτε να υποδεχτείτε τους συνανθρώπους σας που προέρχονται από διαφορετικά 

έθνη με χαμόγελο και ανοιχτές αγκάλες. Αν ασκείτε αυτή την αγάπη, αύριο δεν θα υπάρχουν πια πόλεμοι, 

ο θάνατος δεν θα κυριεύει πια την ανθρωπότητα. Μην με κατηγορείτε για τους πολέμους σας, ω 

ανθρωπότητα. 

9 Μην πέφτετε σε σύγχυση, μην χτίζετε έναν νέο Πύργο της Βαβέλ, ώστε όσοι σας πλησιάζουν να 

σας βρίσκουν όλους εξίσου προετοιμασμένους. Ο άπιστος πρέπει να έχει αποδείξεις για να αναγνωρίσει 

τα θαύματα του Πατέρα, ώστε η ψυχή του να γνωρίσει τον Θεό της εξαιτίας του Λόγου μου. 

10 Η απόδειξη θα πρέπει να είναι η αγάπη, γιατί τότε το κρυστάλλινο νερό θα πρέπει να αναβλύζει 

ακόμη και από τον πιο σκληρό βράχο. 

11 Σηκωθείτε σε Μένα και θα σας απαλλάξω από κάθε ασθένεια, γιατί Εγώ είμαι ο καλύτερος 

γιατρός. Θα σας αφήσω όλα όσα χρειάζεται πνευματικά η ανθρωπότητα, και μόλις σας αναγνωρίσουν, 

όλοι οι γιατροί της γης θα Με έχουν αναγνωρίσει στο Πνευματικό Μου Έργο, γιατί αυτό είναι το Θέλημά 

Μου. 

12 Σας άφησα την προσευχή ως υπεράσπιση. Γι' αυτό σας λέω: Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε 

ώστε η ανθρωπότητα να αποκτήσει σωτηρία μέσω εσάς, ώστε να της φέρετε εγκαίρως τον Λόγο που 

λαμβάνετε αυτή τη στιγμή. 

13 Η εποχή στην οποία ζείτε, η οποία έχει τόσο μεγάλη πνευματική σημασία για όλους τους 

ανθρώπους, περνάει απαρατήρητη από την ανθρωπότητα. Παρ' όλα αυτά, θα έρθει η στιγμή που θα 

αναγνωριστεί ως ένα μήνυμα μεγάλης σημασίας ─ όχι μόνο στη ζωή των ανθρώπων που έλαβαν αυτό το 

μήνυμα, αλλά και στην ιστορία όλων των λαών της γης. 

14 Σκεφτείτε τη δόξα της ακρόασης του λόγου μου. Ωστόσο, μην επαναπαύεστε στις δάφνες σας, 

γιατί την ίδια στιγμή που μπορεί να αισθάνεστε χαρά που έχετε αυτή τη χάρη, να γνωρίζετε ότι η ευθύνη 

σας απέναντι στα έθνη, τους συνανθρώπους σας, είναι πολύ μεγάλη, αφού πρέπει να τους μεταφέρετε τη 

μαρτυρία όλων όσων έχετε λάβει σε αυτούς τους καιρούς. 

15 Μακάριοι όσοι κρατούν τον Λόγο Μου στην καρδιά τους, γιατί θα αγαπούν τον σταυρό τους και 

με αυτόν στους ώμους τους θα χτυπούν τις πόρτες των συνανθρώπων τους και θα τους φέρνουν το 

μήνυμα του φωτός, της ειρήνης και της αγάπης που έχω εμπιστευτεί σε αυτόν τον λαό στον Λόγο Μου. 
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16 Κάθε ένα από τα μαθήματά μου αυτού του έτους 1950 είναι μια προετοιμασία, έτσι ώστε όταν 

έρθει η στιγμή να κηρύξω την αναγγελία μου προς εσάς τελειωμένη, να μην χύσετε δάκρυα, αφού σας 

δίνω τα πάντα για να μην σας λείψει τίποτα. Μην κλαίτε λοιπόν για την απουσία του Λόγου Μου, 

άνθρωποι. Σας έχω ήδη πει ότι η ουσία Μου θα διατηρηθεί στις καρδιές σας, και αν η μνήμη σας είναι 

αδύναμη, θα εμπνεύσω κάποια από τα παιδιά Μου να ενώσουν σε βιβλία και άλμπουμ τις σελίδες και τα 

γραπτά που έχουν δημιουργήσει από τον λόγο Μου. 

17 Ενισχυθείτε με διαλογισμό και προσευχή. Είστε άνθρωποι και μικροί, και ο "αποχαιρετισμός" της 

εκδήλωσής μου θα ταρακουνήσει ολόκληρη την ύπαρξή σας. Πώς δεν θα ταρακουνηθεί αυτός ο λαός 

εκείνη την ημέρα, όταν οι άνθρωποι σε όλη τη γη θα Τον αισθανθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

παρόλο που δεν έχουν καν την παραμικρή ιδέα της Παρουσίας Μου στην Τρίτη Εποχή; 

18 Μόλις το φως ανατείλει στα μυαλά των ανθρώπων, οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι όλα τα 

γεγονότα που συνέβησαν γύρω στο τέλος του 1950 ήταν μαρτυρία του γεγονότος ότι η περίοδος της 

εκδήλωσής μου είχε ολοκληρωθεί, όπως ακριβώς και η αυγή αυτής της εποχής προαναγγέλθηκε από 

γεγονότα που συγκλόνισαν τους ανθρώπους όλης της γης. 

19 Σας προετοιμάζω και σας προειδοποιώ ενόψει της εποχής της σύγχυσης των κοσμοθεωριών, ώστε 

να μπορέσετε να απελευθερωθείτε από την εσωτερική πάλη της ψυχής και το μαρτύριο των σκέψεων. 

Διότι όλες οι κοσμοθεωρίες, τα δόγματα, οι θεολογίες, οι φιλοσοφίες και οι δοξασίες της ανθρωπότητας 

θα κλονιστούν και έτσι θα συμβολίζουν μια καταιγίδα, μια αληθινή θύελλα του πνεύματος, στα 

ταραγμένα κύματα της οποίας θα πλεύσετε σύμφωνα με τη θέλησή μου και θα παραμείνετε στην κορυφή 

μέχρι να τελειώσει η καταιγίδα και το σκοτάδι. Δεν σας δίνω καλύτερη συνταγή για να ξεπεράσετε αυτή 

τη δοκιμασία σώοι και αβλαβείς από την προσευχή και την τήρηση του λόγου μου, μέσω του οποίου η 

πίστη σας θα νιώθει συνεχώς ενισχυμένη. 

20 Αυτή η μάχη των κοσμοθεωριών, αυτή η σύγκρουση δοξασιών και ιδεολογιών, αυτή η μάχη είναι 

απολύτως απαραίτητη, ώστε όλες οι αδυναμίες και τα λάθη που έχουν συσσωρευτεί στο βάθος κάθε 

λατρείας και κάθε θεσμού να βγουν στην επιφάνεια. Μόνο μετά από αυτή την "καταιγίδα" θα μπορέσει να 

ξεκινήσει μια ηθική και πνευματική κάθαρση των ανθρώπων- γιατί θα δουν την αλήθεια να έρχεται στο 

φως, θα την αναγνωρίσουν, θα την αισθανθούν μέσα τους και δεν θα μπορούν πλέον να τρέφονται με 

έπαρση και προσχήματα. 

21 Ακριβώς όπως κάθε άνθρωπος οικειοθελώς και εξ ολοκλήρου για τον εαυτό του εκμεταλλεύεται 

τη ζωτική επίδραση του ήλιου στο σώμα του, επειδή αναγνωρίζει ότι στο φως, τη ζεστασιά και την 

επιρροή του βασίζεται η υλική ζωή, έτσι και από το φως της αλήθειας θα εκμεταλλευτούν όλα όσα 

χρειάζονται για τη διατήρηση, την ενδυνάμωση και τη διαφώτιση της ψυχής τους. 

22 Τότε μια δύναμη που δεν είχε νιώσει ποτέ πριν ο άνθρωπος θα γίνει αποτελεσματική, επειδή η ζωή 

του θα προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις αληθινές αρχές της ζωής, στους κανόνες που έχει 

θεσπίσει ο Νόμος μου. 

23 Το καθήκον σας, άνθρωποι, είναι να μεταφέρετε το μήνυμα της πνευματοποίησης, που σας έφερα, 

σε όλο τον κόσμο. Θέλω όμως να καταλάβετε ότι ο τρόπος διάδοσης αυτού του φωτός έχει δύο πτυχές: η 

μία, εντελώς πνευματική, μέσω της σκέψης, της προσευχής, με την οποία δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα 

πνευματοποίησης, και η άλλη, πνευματική και ταυτόχρονα ανθρώπινη, μέσω του λόγου, της φυσικής 

παρουσίας, της εξήγησης του λόγου μου στους αδύναμους. Θυμηθείτε το παράδειγμα του Ιησού. 

24 Αν είχατε μεγάλη πίστη και μεγαλύτερη γνώση της δύναμης της προσευχής ─ πόσα έργα ελέους 

θα κάνατε μέσω της σκέψης σας. Αλλά δεν της έχετε δώσει όλη τη δύναμη που διαθέτει, και γι' αυτό 

συχνά δεν αντιλαμβάνεστε τι αποτρέπετε σε μια στιγμή γνήσια αισθητής και αληθινής προσευχής. 

25 Δεν αντιλαμβάνεστε ότι κάτι ανώτερο εμποδίζει τον πιο απάνθρωπο από τους πολέμους σας να 

ξεσπάσει στον κόσμο σας; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θαύμα επηρεάζεται από τις προσευχές 

εκατομμυρίων ανδρών, γυναικών και παιδιών που, με το πνεύμα τους, πολεμούν τις σκοτεινές δυνάμεις 

και αντιστέκονται στον πόλεμο; Συνεχίστε να προσεύχεστε, συνεχίστε να παρακολουθείτε, αλλά βάλτε σε 

αυτή τη δραστηριότητα όλη την πίστη για την οποία είστε ικανοί. 

26 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, και απλώστε πάνω από τον πόλεμο, τον πόνο και τη δυστυχία τον 

μανδύα της ειρήνης των σκέψεών σας, με τον οποίο θα σχηματίσετε μια ασπίδα, κάτω από την προστασία 

της οποίας οι συνάνθρωποί σας θα βρουν φώτιση και καταφύγιο. 
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27 Δεδομένου ότι ο κόσμος είναι σήμερα τόσο τυφλός που δεν μπορεί να αναγνωρίσει το φως της 

αλήθειας, ούτε να ακούσει στο εσωτερικό του το κάλεσμά μου, θα προσευχηθείτε και θα κερδίσετε 

πνευματικό έδαφος. Διότι προς το παρόν δεν θα σας ακούσουν, επειδή όλα τα έθνη είναι απασχολημένα 

με την προετοιμασία, την καταστροφή και την άμυνα. 

28 Οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουν ακόμη πιο τυφλοί όταν η απελπισία, το μίσος, ο τρόμος και ο 

πόνος φτάσουν στα όριά τους. 

29 Ούτε αυτή θα ήταν η κατάλληλη ώρα για να παραδώσετε το μήνυμά μου, γιατί θα ήσασταν σαν 

καλεσμένοι στη μέση της ερήμου- κανείς δεν θα σας άκουγε. 

30 Μην ξεχνάτε ότι η ανθρώπινη καρδιά είναι σαν την καλλιεργήσιμη γη που πρέπει να 

καλλιεργηθεί: Πρώτα πρέπει να καθαριστεί με την απομάκρυνση των ογκόλιθων και το ξερίζωμα των 

ζιζανίων που την καλύπτουν. Στη συνέχεια, πρέπει να γίνει γόνιμο από τη βροχή, ώστε να μπορέσει να 

βλαστήσει ένας σπόρος μέσα σε αυτό, και τέλος πρέπει να έρθει η ώρα να σπείρετε τον σπόρο πριν το 

έδαφος δεν θέλει πλέον να περιμένει και περάσει η ευνοϊκή χρονική περίοδος. 

31 Με τον ίδιο τρόπο, ένα έργο εξαγνισμού λαμβάνει χώρα σε αυτή την ανθρωπότητα, στο πλαίσιο 

του οποίου ο άνθρωπος, χωρίς να το γνωρίζει, έχει παραδώσει στον εαυτό του το ποτήρι του πόνου που θα 

του επιστρέψει την αγνότητά του. 

32 Όλος ο πόνος που προκαλεί στον εαυτό του θα χρησιμεύσει για να μαλακώσει την καρδιά του, 

ώστε να μπορέσει τελικά να πετάξει από τα βάθη της ύπαρξής του όλο το κακό που έχει φυτρώσει μέσα 

του. Τότε, όταν δεν θα μπορεί πλέον να υποφέρει και δεν θα αντέχει άλλη οδύνη, θα νιώσει να έρχεται 

στην καρδιά του το φως της συνείδησης, η ευημερία της μετάνοιας, η ζωογόνος δύναμη μιας νέας ζωής 

για την ψυχή του. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und αργότερα durch 

den Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den 

göttlichen Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den 

Vorsatz zur Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn 

der Liebe, des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Τι θα γινόταν αυτή η ανθρωπότητα αν, τη στιγμή που λαχταρούσε τον ερχομό του μηνύματός μου, 

αυτός ο λαός εδώ δεν είχε προετοιμαστεί για να εμφανιστεί στους συνανθρώπους του ως αγγελιοφόροι ή 

"εργάτες" του Λόγου μου; 

35 Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη σας, μαθητές ─ τόσο μεγάλη που θα πρέπει να λογοδοτήσετε σε 

Μένα για κάθε λεπτό που σας έχω αναθέσει να εκτελέσετε την αποστολή σας. 

36 Σας είπα να προσεύχεστε πρώτα, δηλαδή να ξεκινήσετε αποκτώντας πραγματική γνώση της 

αποστολής που θα εκπληρώσετε ─ να συντονίσετε την καρδιά σας μέσω της άσκησης του ελέους ─ να 

τρυφεράνετε σιγά-σιγά την ύπαρξή σας προσπαθώντας να καταπολεμήσετε τον εγωισμό σας, που είναι 

καρπός του υλισμού. Τότε η πνευματοποίηση θα εισέρχεται μέσα σας όλο και περισσότερο. 

37 Μην είστε πια μικρά παιδιά, ώστε όταν σας λέω να προσεύχεστε, να καταλαβαίνετε ότι σας ζητώ 

καλά έργα, αφού είναι τα λόγια ή οι σκέψεις σας ─ ή όχι ─ που πραγματικά μιλούν στο Πνεύμα Μου. Αν 

μια σκέψη, όσο όμορφη κι αν είναι, δεν γίνεται αισθητή, στερείται περιεχομένου. Αν μια λέξη ή μια 

πρόταση, όσο όμορφα κι αν εκφράζεται, δεν γίνει έργο, δεν θα έχει ζωή, και ήδη γνωρίζετε ότι αυτό που 

δεν έχει ζωή είναι ανύπαρκτο, γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει δεκτό από Μένα. 

38 Ξέρετε τώρα: Όταν σας λέω, προσευχηθείτε, δεν πρέπει να περιορίζεστε στο να συγκεντρώνετε τις 

σκέψεις σας σε εσωτερική κατάνυξη, αλλά να φεύγετε και πάλι από αυτό το ιερό και να αφήνετε μια 

υπόσχεση αγάπης αληθινής αδελφοσύνης σε κάθε έναν από τους συνανθρώπους σας ως την ασφαλέστερη 

απόδειξη ότι ζείτε παρακολουθώντας και προσευχόμενοι για τον πλησίον σας. 

39 Έτσι, σιγά-σιγά, οι ελλείψεις σας θα εξαφανιστούν, θα καταπολεμήσετε τη διχόνοιά σας και θα 

επιτύχετε εκείνη την προετοιμασία για την οποία τόσο συχνά σας μιλάω στις διδασκαλίες Μου. 

40 Αν αυτός ο λαός, την ώρα που οι άνθρωποι λαχταρούν στις καρδιές τους το νέο μου μήνυμα, δεν 

έχει προετοιμαστεί με πρακτική δράση, ούτε έχει εξαγνιστεί σε έναν αγώνα αγάπης ενάντια στο μίσος, 

ελέους ενάντια στον εγωισμό και ειρήνης ενάντια στη διχόνοια, την αρρώστια και τον πόνο, τότε ας μην 

περιμένει να φτάσει στο βάθος των καρδιών μόνο με το λόγο και να τους πείσει για την αλήθεια μου. 
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41 Γι' αυτό, την ίδια στιγμή που σας δίνω τον λόγο Μου, σας λέω να τον εφαρμόζετε, γιατί μόνο έτσι 

θα μπορέσετε να κατανοήσετε την ουσία των διδασκαλιών Μου, το νόημά τους και την άπειρη καλοσύνη 

τους. 

42 Από το 1866 έως το 1950, πέρασαν 84 χρόνια, μια ολόκληρη εποχή πνευματικών αποκαλύψεων, 

κατά την οποία το Θείο Φως έλαμψε αδιάκοπα σε κάθε ψυχή και σε κάθε "σάρκα" ─ κατά την οποία ο 

Πνευματικός Κόσμος αποκαλύφθηκε σε αυτόν τον λαό με έναν τρόπο και σε όλη την ανθρωπότητα με 

πολλούς τρόπους. 

43 Τώρα πλησιάζει η στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω με τα μέσα που επέλεξα για τη διακήρυξή 

Μου αυτή τη στιγμή. Αλλά θα παραμείνω περιμένοντας την προετοιμασία και την πνευματοποίησή σας 

για να συνεχίσω τη διακήρυξή Μου στην ανθρωπότητα, παρόλο που δεν θα χρησιμοποιώ πλέον 

εγκεφάλους για να μεταδώσω τα μηνύματά Μου, αλλά θα χρησιμοποιώ την άμεση διακήρυξη από το 

Πνεύμα Μου προς εσάς. 

44 Όταν είπα μέσω του στόματος ενός προφήτη της αρχαιότητας ότι θα έρθουν καιροί κατά τους 

οποίους το Πνεύμα Μου θα εκχυθεί σε κάθε ψυχή και σε κάθε σάρκα, και ότι οι άνθρωποι θα έχουν 

οράματα και προφητικά όνειρα, αναφερόμουν ακριβώς στον χρόνο που πλησιάζει, όταν τα χαρίσματα που 

διαθέτει κάθε ψυχή θα εκδηλωθούν, και όταν θα αναζητήσει τη Θεία αλήθεια και θα γίνει μάρτυρας της 

εκπλήρωσης όλων όσων σας είχαν προφητευθεί. 

45 Μη φοβάστε την ημέρα που θα σας μιλήσω για τελευταία φορά, ούτε να φοβάστε την ώρα της 

περισυλλογής, όταν δεν θα ακούτε πια τα λόγια Μου από ανθρώπινα χείλη. Γιατί πραγματικά σας λέω, θα 

είμαι παρών, θα σας ακούσω και δεν θα σας εγκαταλείψω ούτε για μια στιγμή, θα ενθαρρύνω την πίστη 

σας μέσω της αγάπης Μου, θα κάνω αισθητή την παρουσία Μου σε εσάς με διάφορες μορφές, θα γεμίσω 

τις συγκεντρώσεις σας με πνευματική ουσία και θεϊκές εμπνεύσεις δίνοντάς σας σκέψεις, έργα και λόγια, 

θα καθοδηγήσω τα βήματά σας και θα σας σώσω από πτώσεις και σκοντάφτες. 

46 Μη φοβάστε τη νέα εποχή, μην αμφιβάλλετε για την παρουσία Μου στο πνεύμα, γιατί θα σας 

αφήσω να ακούσετε τη φωνή Μου, θα απομακρύνω την αμφιβολία σας και θα σας πω: Ω, άνθρωποι με 

μικρή πίστη, πρέπει να δείτε και να αγγίξετε για να πιστέψετε. 

47 Αν θέλετε πραγματικά να πνευματοποιηθείτε, να αποκαλείτε σωστά τους εαυτούς σας μαθητές 

Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, σκεφτείτε βαθιά αυτές τις επίσημες στιγμές, αυτές τις διδασκαλίες, οι 

οποίες είναι από τις τελευταίες που θα λάβετε. 

48 Θέλω εσείς, ως καλοί μαθητές, να πάρετε τον Δάσκαλό σας ως παράδειγμα για την ειλικρίνειά 

του, ώστε σε όλη την περιπλάνησή σας να εκπληρώσετε την αποστολή σας χωρίς ποτέ να παρεκκλίνετε 

από την κατεύθυνση που ορίζουν ο νόμος και η συνείδηση. 

49 Από τότε που σας ανακοίνωσα τον ερχομό Μου πριν από πολλούς αιώνες, έχω εκπληρώσει την 

υπόσχεσή Μου. Από τότε που υποσχέθηκα ─ αφού ήρθα σε επαφή μαζί σας μέσω των φορέων της φωνής 

Μου ─ μια περίοδο προσαρμογής κατά την οποία θα μιλούσα αδιάκοπα για το πνευματικό βασίλειο, το 

έκανα. Αφού όμως σας αποκάλυψα την ημερομηνία κατά την οποία θα τελείωνε αυτό το μήνυμα, θα την 

τηρήσω και πρέπει να την τηρήσω. Γιατί στη Θέλησή Μου δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως 

αλλαγή, ούτε τα Θεία Μου σχέδια μπορούν να υποστούν αλλαγή, ούτε υπάρχει άλλη δύναμη ή θέληση 

που να μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο της ζωής και των ανθρώπων. 

50 Όλα έχουν προβλεφθεί από Μένα από την αιωνιότητα, τίποτα δεν διέφυγε από τη σοφία Μου. 

Κάθε χρόνος ήταν προκαθορισμένος από την αρχή, και κάθε μοίρα ήταν προκαθορισμένη. Ακόμα κι αν οι 

άνθρωποι δεν έφεραν ποτέ τη θέλησή τους σε αρμονία με τη δική μου, εντούτοις το θέλημά μου έχει 

πραγματοποιηθεί. 

51 Σας έδινα πάντα χρόνο για την προετοιμασία σας και σας παρείχα μέσα για να σωθείτε. Πριν σας 

στείλω την κρίση Μου για να απαιτήσω λογαριασμό από εσάς στο τέλος μιας εποχής ή μιας χρονικής 

περιόδου, εκδήλωσα την αγάπη Μου για εσάς προειδοποιώντας σας, αφυπνίζοντάς σας και προτρέποντάς 

σας σε μετάνοια, διόρθωση και καλοσύνη. Αλλά όταν ήρθε η ώρα της κρίσης, δεν σταμάτησα να σας 

ρωτήσω αν είχατε ήδη μετανοήσει, αν είχατε ήδη προετοιμαστεί ή αν εξακολουθούσατε να επιμένετε στο 

κακό και την ανυπακοή. Η κρίση μου ήρθε την καθορισμένη ώρα, και όποιος ήξερε πώς να χτίσει 

εγκαίρως την κιβωτό του σώθηκε. Όποιος όμως χλεύασε όταν του ανακοινώθηκε η ώρα της κρίσης και 

δεν έκανε τίποτα για τη σωτηρία του, έπρεπε να χαθεί. 
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52 Σκεφτείτε αυτά που σας λέω, ώστε να ξέρετε ότι η θέλησή σας δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει τη δική 

Μου, παρόλο που μερικές φορές μπορεί να σας φαίνεται έτσι ─ ότι όταν έρθει η ώρα της κρίσης, θα σας 

αναζητήσω και θα σας επισκεφθώ για να δώσω στον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του. Γιατί ακόμη 

και πριν από αυτό, σας μίλησα γεμάτος αγάπη και φως, ώστε να χτίσετε εγκαίρως τη σωτήρια κιβωτό ─ 

αυτή που θα μπορούσε να σας σώσει από το να χαθείτε στις πλημμύρες του παγκόσμιου εξαγνισμού κατά 

τις ημέρες της μεγαλύτερης κρίσης. 

53 Αν αυτό το γεγονός δεν έχει ακόμη λάβει μορφή στους νεοφερμένους και τους παραπαίοντες, η 

ευθύνη γι' αυτό ανήκει στους πρεσβύτερους, στους "πρώτους", στους μαθητές, ώστε να διδάξουν στους 

μικρούς αδελφούς και αδελφές τους πώς να υπακούουν στο θέλημα του Πατέρα και πώς να εκπληρώνουν 

τον Νόμο Του. Σας λέω όμως: Αν δεν δώσουν ένα παράδειγμα υπακοής, ούτε τη μαρτυρία της αλήθειας 

Μου, σίγουρα θα τους δώσω μια άλλη απόδειξη της δικαιοσύνης Μου και του πώς το θέλημά Μου 

εκπληρώνεται πάνω απ' όλα. 

54 Αναρωτιέσαι στα βάθη της καρδιάς σου γιατί κατηγορώ την ψυχή σου τόσο σκληρά. Σας λέω 

όμως: Αν, όταν σας δημιούργησα, σας είχα αρνηθεί μια από τις ιδιότητές Μου, θα είχατε λόγο να 

παραπονεθείτε ή να εκπλαγείτε από τις μομφές Μου. Επειδή όμως γνωρίζω ότι έχω τοποθετήσει στην 

ύπαρξή σας κάτι από κάθε μία από τις ικανότητες, τις αρετές και τις ιδιότητές Μου, και σας έχω επίσης 

δώσει αποκαλύψεις για τον Νόμο Μου, για το πεπρωμένο σας και για τη ζωή, και σας έχω παραχωρήσει 

τον απαραίτητο χρόνο για την κατανόηση, την ανάπτυξη και το ξεδίπλωμά σας, πρέπει να θεωρήσετε 

δίκαιο το γεγονός ότι κατεβαίνω σε σας για να κρίνω τα έργα σας και τη χρήση που κάνατε τα δώρα Μου. 

55 Σας ξαναλέω ότι αν σας είχα αρνηθεί έστω και μία από τις ιδιότητές Μου, δεν θα δικαιολογούμουν 

να σας κατηγορώ για τα λάθη που διαπράττετε στη ζωή σας. 

56 Έτσι θα μπορέσετε να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε ποτέ, ανθρώπινο ον στο οποίο να 

μην υπάρχει ψυχή που να το ζωογονεί, ούτε υπήρξε ποτέ ανθρώπινη ψυχή που να μην έχει πνεύμα. 

57 Ποια μεγαλύτερη δόξα υπάρχει για τον άνθρωπο από το να γνωρίζει ότι ένα ον του φωτός τον 

εμψυχώνει, ένας κάτοικος του Πνευματικού Βασιλείου, ένας απεσταλμένος ή αγγελιοφόρος ενός 

ανώτερου κόσμου; Και από την άλλη πλευρά ─ ποια μεγαλύτερη ευτυχία υπάρχει για την ψυχή από το να 

γνωρίζει ότι αιώνια μαζί της είναι ο λαμπερός φάρος του Πνεύματος, που είναι το φως της Θεότητας που 

φωτίζει την πορεία της; 

Ωστόσο, αφού σπαταλήσατε χρόνο, ασχολούμενοι μόνο με τα γήινα πράγματα, και απομακρυνθήκατε 

καθημερινά όλο και περισσότερο από τις σκέψεις για την πνευματική ζωή ─ αφού ακόμη και οι 

θρησκευτικές σας κοινότητες υποφέρουν από έλλειψη πνευματοποίησης, έχετε μια κουρασμένη, άρρωστη 

και μελαγχολική ανθρωπότητα, η οποία, όταν ακούει τη φωνή του Πατέρα της, ο οποίος έρχεται να την 

κρίνει και να την καλέσει σε λογοδοσία, εντυπωσιάζεται από την απαίτηση για λογοδοσία και ρωτάει τον 

εαυτό της: Γιατί τόση μεγάλη αυστηρότητα απέναντι σε αυτόν τον αδύναμο, μικρό, άρρωστο και αδαή 

λαό; 

Αλλά δεν γνωρίζει ότι δεν έχει δίκιο όταν ανταποκρίνεται στη φωνή του Κυρίου του. Διότι δεν είναι 

ούτε αδύναμο, αφού φέρει μέσα του τη δύναμη που του έδωσε ο Θεός, ούτε μικρό, γιατί στο σχηματισμό 

της ψυχής και του σώματός του βρίσκεται η σοφία και η τελειότητα με την οποία το δημιούργησα, ούτε 

αδαές, γιατί μέσω του πνεύματος έχει πλήρη επίγνωση του τι κάνει, τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να 

αποφύγει. 

Αν, ωστόσο, αισθάνεται άρρωστη, είναι επειδή η έλλειψη αρμονίας, τόσο με το πνευματικό όσο και με 

το γήινο, την έχουν απομακρύνει από τις αρχικές πηγές της ζωής, όπως η πνευματική επικοινωνία μαζί 

Μου και η επαφή με τη μητέρα της, τη Φύση. 

58 Σας παροτρύνω να σκεφτείτε βαθιά τον Λόγο Μου και πρέπει να σας πω: Αν κάποιος ─ αφού Με 

ακούσει ─ εξακολουθεί να θεωρεί άδικες τις επιπλήξεις Μου και τις κρίσεις Μου, αυτό θα συμβαίνει μόνο 

επειδή δεν μπόρεσε να κατανοήσει το νόημα του Λόγου Μου, και τότε θα πρέπει να συγχωρήσω τη 

σκλήρυνση της καρδιάς και του νου του. 

59 Δοκιμάζεστε εδώ και πολύ καιρό, αγαπημένοι μου άνθρωποι, γιατί είναι απαραίτητο να 

εξαγνιστείτε για να γίνετε άξιοι να γίνετε οι δικοί μου. 

Λόγος προς τους συνανθρώπους σας ─ σήμερα, που τα έθνη έχουν τόση ανάγκη από ένα μήνυμα ειρήνης. 
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60 Δεν θα στείλω ως αγγελιοφόρους εκείνους που είναι νεκροί από τη ζωή της χάρης, γιατί δεν θα 

έχουν τίποτα να δώσουν. Δεν θα αναθέσω αυτή την αποστολή σε εκείνους που δεν έχουν καθαρίσει τις 

καρδιές τους από τον εγωισμό. 

61 Ο αγγελιοφόρος του Λόγου Μου πρέπει να είναι ένας μαθητής Μου, του οποίου η απλή παρουσία 

κάνει την ειρήνη Μου αισθητή στις καρδιές. Πρέπει να έχει την ικανότητα να παρηγορεί τους 

συνανθρώπους του ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής, και τα λόγια του πρέπει πάντα να 

εκπέμπουν ένα φως που διαλύει κάθε σκοτάδι ψυχής ή διάνοιας. 

62 Βρήκα αυτούς τους ανθρώπους "νεκρούς" και τους ανέστησα στη ζωή με το φως του Λόγου Μου. 

Γιατί οι μαθητές μου να μην μπορούν να κάνουν το ίδιο στους συνανθρώπους τους, αφού αυτό τους 

δίδαξα; 

63 Όταν μιλάω για "νεκρούς", εννοώ εκείνους που έχουν πεθάνει όσον αφορά την πίστη, το καλό, την 

αλήθεια, και μπορώ να σας πω ότι υπήρχε ένας "νεκρός" στον καθένα από εσάς όταν ήρθατε στην 

εκδήλωσή Μου. 

64 Όταν ο λόγος μου άγγιξε την ταφόπλακα της καρδιάς σας, έκανε την ψυχή που ήταν για καιρό 

θαμμένη κάτω από τον υλισμό της ζωής σας να τρέμει. 

65 Άγνωστες αισθήσεις, θαμμένα συναισθήματα αγάπης και απολαύσεις της ψυχής σας έκαναν να 

βιώσετε τον λόγο μου. Με ανυπομονησία ήρθατε στη Θεία Ακτίνα που διακήρυξε ο Φωνοφόρος για να 

απολαύσετε αυτή την ουσία που νιώσατε να κατεβαίνει στην καρδιά σας από το Άπειρο. 

66 Αυτές ήταν στιγμές αληθινής ειρήνης για σας, όταν, μεταφερόμενοι σε έναν κόσμο γεμάτο φως 

και τελειότητα, ξεχάσατε το γήινο πεπρωμένο σας. 

67 Τότε η καρδιά σας κυριεύτηκε από αισθήματα ευγνωμοσύνης, γιατί ακριβώς εκεί που περιμένατε 

μόνο πόνο από τη ζωή, το πέπλο του μυστηρίου σκίστηκε και μια ακτίνα θεϊκού φωτός έπεσε στην ψυχή 

σας ως μήνυμα αγάπης, αλήθειας και παρηγοριάς. 

68 Στη σκοτεινή, οδυνηρή και μονότονη ζωή σας, το απροσδόκητο θαύμα της επιστροφής μου 

συνέβη μέσα από μια πνευματική και ταυτόχρονα κατανοητή διακήρυξη. 

69 Από εκείνη την ημέρα, μια νέα ζωή εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια σας. Οι σκιές της αμφιβολίας 

και της αβεβαιότητας εξαφανίστηκαν και το φως άναψε στην καρδιά σας. 

70 Αυτή είναι η νέα αυγή για την οποία μιλάω τόσο συχνά στο Λόγο Μου, αυτή είναι η νέα μέρα 

στην οποία έχετε ξυπνήσει. 

71 Τώρα έχετε ελπίδα, τώρα αισθάνεστε ασφαλείς και τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να ζήσετε 

μέσα σε αυτό το μονοπάτι. 

72 Ευγενείς προθέσεις, καλές προθέσεις, όμορφες προθέσεις γεννήθηκαν στην καρδιά σας. 

73 Το μονοπάτι απλώνεται μπροστά στα μάτια σας γεμάτο φως και σας προσκαλεί να το περπατήσετε 

αδιάκοπα, να σας δείξει τις ομορφιές του και να σας αποκαλύψει νέες διδασκαλίες σε κάθε στροφή. 

74 Ποιος από εσάς δεν εύχεται αυτή την υπέροχη αφύπνιση για όλη την ανθρωπότητα; Ποιος από 

εσάς θέλει αυτόν τον θησαυρό μόνο για τον εαυτό του; Κανείς. Βλέπω σε κάθε καρδιά την επιθυμία για 

μια παγκόσμια ανάσταση, την επιθυμία για ειρήνη και φως σε όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά, σας 

λέω, αυτή η επιθυμία, που μεγαλώνει καθημερινά στην καρδιά σας, θα είναι η δύναμη που θα σας 

οδηγήσει αύριο να αγωνιστείτε για την πραγματοποίηση του ιδανικού που ο Λόγος μου έχει βλαστήσει 

στην ψυχή σας. 

75 Θα δώσω στο λαό μου τα μέσα για να μεταφέρει το μήνυμά μου σε όλα τα έθνη. Θα φροντίσω να 

βρει ανθρώπους καλής θέλησης στην πορεία που θα το βοηθήσουν να μεταφέρει τις διακηρύξεις μου στα 

πέρατα της γης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 324  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Κατέβηκα στην καρδιά σας, την οποία βρήκα έτοιμη να Με δεχτεί. Ποιος από εσάς Με αναζήτησε 

και δεν Με βρήκε; 

2 Περιπλανιέστε σε μια έρημο αυτή τη στιγμή, αλλά έχετε την Παρουσία μου σε αυτή τη φωνή που 

σας ενθαρρύνει αδιάκοπα στις αμέτρητες δοκιμασίες του μονοπατιού. Έχετε τραφεί με το ψωμί του 

Πνεύματος, ενώ πολλά πλήθη κατοικούν σε ερήμους όπου δεν έχουν βρει ούτε νερό, ούτε τροφή, ούτε 

οδηγό. 

3 Κατεβαίνω σε όλους, χωρίς να έχω ευνοήσει καμία φυλή. Το Πνεύμα Μου κατεβαίνει σε όλους 

τους ανθρώπους, αλλά μόνο όσοι είναι προετοιμασμένοι Με δέχονται και αναζωογονούνται στην 

παρουσία Μου. 

4 Ευλογώ τον "λαό του Ισραήλ" που άνοιξε τις πόρτες της καρδιάς του για να Μου δώσει καταφύγιο 

─ εκείνους που άνοιξαν τα μάτια τους στο φως και ανακάλυψαν σε αυτό το έργο όλη την αλήθεια και τη 

δόξα που περιέχει. Διότι αυτοί θα σωθούν, και μέσω αυτών θα σωθούν οι μελλοντικές γενεές. 

Εσείς, ο εκλεκτός λαός, που Με έχετε ακούσει ανά πάσα στιγμή, ελάτε σήμερα άλλη μια φορά, 

υποκλιθείτε μπροστά Μου και πείτε Μου: "Πατέρα, κατεύθυνε τα βήματά μας, φώτισε ακόμα 

περισσότερο την πίστη μας, μην μας επιτρέψεις να πέσουμε σε πειρασμό". 

Μου λέτε στην προσευχή σας ότι έχετε μεγάλες θλίψεις, ότι έχετε αδειάσει ένα ποτήρι πόνου, ότι τα 

πόδια σας έχουν τσαλακωθεί στα αγκάθια του δρόμου. Αλλά ο Δάσκαλος σας απαντά: Κάντε υπομονή 

στις δοκιμασίες, πιείτε το ποτήρι του πόνου σας με παράδοση και περιμένετε το αύριο, ενώ ασχολείστε με 

τη διδασκαλία Μου. 

5 Ήσασταν προειδοποιημένοι, ξέρατε τι θα έφερναν αυτοί οι καιροί, επειδή σας το ανακοίνωσα. Δεν 

είστε τυφλοί, περπατάτε στο μονοπάτι γεμάτο φως. Είναι οι άλλοι που σκοντάφτουν, πέφτουν και χύνουν 

δάκρυα: είναι οι αδαείς που δεν ξέρουν πού πηγαίνουν, που ζουν μια άγονη και άχρηστη ζωή. 

Αλλά εσείς, άνθρωποι, που έχετε τη γνώση ότι κατέχετε όλα τα χαρίσματα του πνεύματος, ότι έχετε 

την παρουσία Μου στο λόγο Μου και Με έχετε λάβει μέρα με τη μέρα στις διδασκαλίες Μου, είστε ο 

δυνατός που Μου δείχνει το αγωνιστικό του πνεύμα ─ ένα πνεύμα που έχει νικήσει τις αντιξοότητες, που 

έχει περάσει τα μεγάλα εμπόδια και έχει σπάσει τα μεγάλα εμπόδια στην επιθυμία για Μένα, για την 

τελειότητα. Γιατί πρέπει να είσαι ο πρώτος, ο δυνατός ανάμεσα στους ανθρώπους, που μιλάει με αλήθεια 

και μαρτυρεί για όσα έχει βιώσει. 

6 Όταν πλησιάζει αυτή η μεγάλη τελική δοκιμασία, θα μιλήσετε στους συνανθρώπους σας. Τα λόγια 

σας πρέπει να σπάσουν τη σιωπή στην οποία θα πέσει η ανθρωπότητα, που θα διαταραχθεί για λίγο από 

αυτή τη μεγάλη επίσκεψη. Θα είναι η φωνή του "Ισραήλ" που θα υψωθεί, θα μιλήσει στον κόσμο και θα 

του αναγγείλει αυτό που του έχω υποσχεθεί: Ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης, σωτηρία στους 

ανθρώπους της πίστης, εξουσία και δύναμη σε κάθε έναν που ανυψώνεται σε ένα αγνό ιδανικό. 

Για να σας ενθαρρύνω, θα βάλω τα λόγια μου στα χείλη σας, τις εμπνεύσεις μου στην καρδιά σας, 

ώστε να μπορείτε να οδηγήσετε με ασφάλεια αυτή την ανθρωπότητα. 

Έχετε προετοιμαστεί εκτενώς. Σε κάθε μία από τις διδασκαλίες Μου έχω ανοίξει μπροστά στα μάτια 

σας ένα άπειρο μονοπάτι γεμάτο ιδανικά και πνευματισμό. 

7 Το μυαλό σας, και ακόμη περισσότερο οι ψυχές σας, αναζωογονήθηκαν ενώ απολαμβάνατε τις 

απολαύσεις αυτού του Λόγου και τον κρατούσατε στην καρδιά σας για να τον μελετήσετε αργότερα. Ήδη 

πλησιάζει η ώρα της μεγάλης μελέτης για τον "λαό του Ισραήλ", όταν θα πρέπει να αναλογιστείτε τα 

λόγια που σας είπα, τις διδασκαλίες που σας έδωσα ως διαθήκη για εσάς και για όλη την ανθρωπότητα. 

8 Να είστε προετοιμασμένοι, άνθρωποι, γιατί από όλες τις καρδιές θα ξεπηδήσουν πολλές ιδέες που 

θα προκαλέσουν τις σκέψεις σας, και δεν θα βρείτε καμία πνευματική συγγένεια μεταξύ των ανθρώπων. 

Είναι η ώρα της αναγγελθείσας μάχης. Ενώ κάποιοι θα ξεκινήσουν να υπερασπίζονται την αλήθεια Μου 

και να διαδίδουν τη διδασκαλία Μου, άλλοι θα θέλουν να την καταστρέψουν, θα θέλουν να γκρεμίσουν τη 

μια πέτρα μετά την άλλη αυτού του έργου που έχω χτίσει στην καρδιά του λαού του Ισραήλ. 

9 Θα ξεσηκωθούν με φανατισμό και άγνοια, επειδή ο καθένας θα το έχει κατανοήσει ανάλογα με 

την ικανότητά του για κατανόηση. Αλλά Εγώ, το Φως, θα κατέβω σε σας για να σας καθοδηγήσω. Εγώ, η 
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Δικαιοσύνη, θα φωτίσω την Αλήθεια στις καρδιές εκείνων που Με έχουν ακούσει με προετοιμασμένες 

ψυχές. 

10 Λαέ του Ισραήλ: Σε αυτή τη μεγάλη μάχη θα κουβαλάτε μόνο τα όπλα της αγάπης, της ειρήνης 

και της δικαιοσύνης. Τι θα γινόταν αν έπαιρνες το δίκοπο μαχαίρι που πονάει και σκοτώνει; Πάνω απ' 

όλα, αφήστε το φως μου να λάμψει και φέρτε το λόγο μου στις καρδιές. Θα οπλιστείτε με υπομονή, 

σύνεση και αγάπη και θα θυμάστε αυτές τις διδασκαλίες που σας έδωσα εν μέσω αυτής της ειρήνης. 

Παρόλο που έχω δει τις κοινότητες να αγωνίζονται μέσα σε μεγάλες καταιγίδες, σε μεγάλη σύγχυση, ο 

Λόγος μου ήταν σαν φάρος σε αυτή τη θάλασσα που ταράζεται από κοσμοθεωρίες, ιδέες, διαφορετικές 

ερμηνείες. 

Ο καθένας από εσάς θα πρέπει να είναι κήρυκας της αλήθειας, όλοι σας θα πρέπει να Με πάρετε ως 

παράδειγμα, όλοι σας θα πρέπει να θυμάστε την αγάπη με την οποία καθοδηγούσα κάθε μαθητή Μου ─ 

την υπομονή με την οποία εκπαίδευσα κάθε πρωτοβάθμιο μαθητή Μου ─ τη συγχώρεση που παρείχα σε 

όλους όταν έκαναν λάθη και υπέκυπταν στον πειρασμό. 

11 Έτσι, εσύ, Ισραήλ, που θα παραμείνεις ως μαθητές Μου, που θα δώσεις μαρτυρία γι' αυτόν τον 

Δάσκαλο, πρέπει να Με πάρεις ως παράδειγμά σου. Τότε θα είναι η στιγμή της δοκιμασίας, της ευκαιρίας 

σας, τότε θα γνωρίσετε και τον εαυτό σας, τότε θα γνωρίσετε το μεγαλείο της ψυχής σας. Αλλά αν δεν 

είστε προετοιμασμένοι, θα θρηνήσετε για την αδυναμία σας. 

Εγώ, ως Δάσκαλος, σας έχω διδάξει, σας έχω δώσει άπειρες οδηγίες, και όταν αυτό το έτος 1950 

φτάσει στο τέλος του ─ ένα έτος χάριτος, το τελευταίο κατά το οποίο θα μιλήσω με αυτή τη μορφή ─ θα 

είστε προετοιμασμένοι, και όλα όσα δεν θα έπρεπε να έχετε ακούσει μέσω του φωνητικού φορέα θα τα 

λάβετε με διαίσθηση στην ψυχή σας. 

12 Με αυτόν τον τρόπο θα κατανοήσετε μεγάλες διδασκαλίες. Το μονοπάτι που έχω χαράξει για εσάς 

είναι άπειρο. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να πείτε ότι έχετε φτάσει στο τέλος, ότι δεν έχετε τίποτα άλλο να 

μάθετε ή να μελετήσετε, ότι έχετε καταλάβει τα πάντα. Όχι, άνθρωποι, ένας σύντομος χρόνος δεν θα είναι 

αρκετός για να καταλάβετε τη διδασκαλία μου, θα πρέπει να μελετάτε καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του 

ταξιδιού στη γη, και στη συνέχεια, στο υπερπέραν, η ψυχή σας θα κινηθεί προς τις πνευματικές περιοχές 

επιθυμώντας την ουσία και τη σοφία του Πνεύματός μου, και θα ανακαλύψετε ακόμα άλλους ορίζοντες, 

τα ιδανικά σας θα μεγαλώσουν, και τότε θα καταλάβετε ότι ο Πατέρας σας είναι άπειρος στο φως του και 

στην αγάπη του για τα παιδιά του. 

13 Σήμερα δεν είστε πια παιδιά-μαθητές, δεν είστε πια μικρά παιδιά σε αυτό το Έργο, έχετε 

απομακρυνθεί πολύ από την εκπλήρωση της αποστολής σας. Σας μίλησα και σας είπα ότι "ο λαός του 

Ισραήλ" κατοικούσε στη γη για να Με δεχτεί. Επομένως, υπάρχουν πολλές εποχές στις οποίες η ψυχή σας 

Με έχει ακούσει. 

14 Έχετε ήδη περάσει από διάφορα στάδια της ζωής, έχετε εξελιχθεί. Έχετε την εμπειρία και τους 

καρπούς που αποκομίσατε στο παρελθόν. Έχετε ήδη ζήσει μέσα από μεγάλες δοκιμασίες, επομένως η 

ψυχή σας δεν θα παραπλανηθεί από ψεύτικα φώτα. Γνωρίζετε τη "γεύση" του Λόγου μου, έχετε ανοίξει τα 

μάτια σας και γνωρίζετε το αγνότερο πνευματικό φως. Έχετε διαβάσει στο μεγάλο βιβλίο της σοφίας μου 

και δεν θα μπορέσετε να μπερδευτείτε από τις ατελείς επιστήμες. 

15 Έφερα στη γνώση σας το αληθινό φως και την αληθινή επιστήμη που υπάρχει μέσα Μου. Σας 

έκανα σπουδαίους σύμφωνα με την ψυχή, επειδή θέλω να Με αναζητάτε περισσότερο με αυτήν παρά με 

τη διάνοια, ώστε να είστε πνευματικοί στην αλήθεια. Γιατί ήδη πλησιάζει η ώρα των μεγάλων ευκαιριών 

για τον λαό του Ισραήλ. Αν σήμερα νιώθατε σαν φυλακισμένοι, με περιορισμένο πεδίο δράσης για να 

εφαρμόσετε τη διδασκαλία Μου, τώρα πλησιάζει η στιγμή που θα ανοίξω τους δρόμους για τον καθένα 

από εσάς, και εκεί θα εφαρμόσετε τη διδασκαλία Μου, και ασκώντας την θα ανακαλύψετε το μεγαλείο 

του καθενός από τα λόγια Μου. 

16 Μόνο έτσι θα μπορέσετε να Με καταλάβετε, έτσι θα ερμηνεύσετε σωστά το Λόγο Μου και δεν θα 

σχηματίσετε θεωρίες και ιδέες στο μυαλό σας που θα σας μπερδεύουν και δεν θα σας οδηγούν στην 

κατανόηση της διδασκαλίας Μου. 

Πρέπει να εξασκήσετε την αγάπη, την ειρήνη και το έλεος για να γίνετε ένα με τον Πατέρα σας, και 

τότε θα μπορείτε να γνωρίσετε τον εαυτό σας όπως σας έχω προετοιμάσει ─ γεμάτους δώρα και χάρες. 

Σας είπα ότι σας δημιούργησα κατ' εικόνα και ομοίωσή Μου, ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να κάνει 
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μεγάλα έργα με τρόπο που θα μαρτυρήσει για Μένα, που θα σας κάνει όμοιούς Μου, και χάρη στην 

ικανότητά σας μπορείτε να τα επιτελέσετε. 

17 Είστε ήδη έτοιμοι; Έχετε ήδη προετοιμαστεί για να Με πάρετε ως παράδειγμά σας; Αλήθεια σας 

λέω, δεν σας λείπει τίποτα γι' αυτό, έχετε ήδη φτάσει στην ωριμότητα της ψυχής, και από αυτό το σημείο 

μπορείτε να γίνετε ενεργοί και να Μου προσφέρετε τους πρώτους καρπούς της εκπλήρωσης της 

αποστολής σας, ενώ ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας συνεχίζει να κοιμάται περιμένοντας το 

σπρώξιμο ή τον κλονισμό που θα τους ξυπνήσει. 

18 Παρακολουθείτε και προσεύχεστε, διατηρήστε την πίστη σας αναμμένη. Προσεύχεστε για όλους 

εκείνους που αισθάνονται αποκληρωμένοι και έχουν απομακρυνθεί από το πνευματικό μονοπάτι, και αυτή 

η προσευχή περιβάλλει τους ανθρώπους και τους σώζει, τους λυτρώνει. Θα έρθει η ώρα που οι καρδιές 

στις οποίες έχετε σπείρει την αγάπη και τις οποίες δεν γνωρίζετε ακόμη, επειδή προσευχηθήκατε τόσο για 

εκείνους που γνωρίζετε όσο και για εκείνους που δεν γνωρίζετε, θα έρθουν στο δρόμο σας ή θα τους 

συναντήσετε στο δρόμο σας και θα τους ανακαλύψετε, και τότε θα γίνετε ένα μεταξύ σας, τότε η ψυχή 

σας θα αναγνωρίσει το σπόρο που έσπειρε. 

19 Οι επαρχίες σας περιμένουν, πολύ σας έχω μιλήσει γι' αυτό, αλλά το έχετε δει ως κάτι μακρινό, 

επειδή δεν το είδατε να συμβαίνει άμεσα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα σκορπίσετε, και τότε θα πάρετε 

αυτόν τον σπόρο μαζί σας ως άφθονο σπόρο για να τον σκορπίσετε στα χωράφια της ανθρωπότητας. Εκεί 

θα συνειδητοποιήσετε την πρόοδό σας, εκεί θα αρχίσετε να προάγετε το ιδανικό σας, εκεί θα γίνετε 

σπουδαίοι μέσα από τις πράξεις αγάπης και θυσίας σας για την ανθρωπότητα. 

20 Είναι απαραίτητο να περάσετε αυτές τις δοκιμασίες για να καταλάβετε τη διδασκαλία μου. Ο 

καθένας από εσάς πρέπει να γίνει απόστολος και εγώ θα σας φωτίσω και θα σας ευλογήσω από το 

υπερπέραν. 

21 Έχετε τα ίδια χαρίσματα που είχαν και εκείνοι εκείνη την εποχή. Ναι, λαέ του Ισραήλ, γιατί 

ήσασταν μαθητές Μου εκείνη την εποχή, όπως και εκείνοι οι Δώδεκα και όλοι όσοι Με άκουσαν στη 

Δεύτερη Εποχή. Μέσα σας έχω τοποθετήσει τον σπόρο Μου, η σοφία Μου έχει περιβάλει τις ψυχές σας. 

Αλλά αν για λίγο καιρό δεν αισθανθήκατε να σας γεμίζει, αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχετε ακόμη 

αναστοχαστεί και μελετήσει. 

22 Σας χαρίζω τώρα ένα διάστημα ειρήνης, ένα διάστημα απομάκρυνσης από τη γήινη ζωή σας, ώστε 

να μπορείτε να μελετήσετε και στη συνέχεια να ξεκινήσετε την αποστολή σας προετοιμασμένοι. Όταν 

έρθει αυτή η ώρα, μην την αφήσετε να περάσει απαρατήρητη, μην αφιερώσετε αυτό το χρόνο που σας 

παραχωρώ τώρα στην κοσμική ζωή. Θα σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι για τα προς το ζην και ό,τι χρειάζεσαι 

για την ψυχή σου. 

23 Ήρθα για χάρη της ψυχής του ανθρώπου, για να τη σώσω από το σκοτάδι στο οποίο ζούσε. Το 

σώμα είναι δευτερεύον, η γήινη ζωή, αν και σημαντική για τον άνθρωπο, είναι επίσης δευτερεύουσα. Μια 

φρατζόλα ψωμί είναι αρκετή για να σας θρέψει, μια κουβέρτα για να σκεπάσει το σώμα σας και να το 

προστατεύσει από τις κακουχίες του καιρού, ακόμη και ένα απλό ρούχο, και αυτό είναι αρκετό. Αλλά η 

ψυχή που έχει πολύ δρόμο να διανύσει, που πρέπει να Με φτάσει με μεγάλες αξίες για να λάβει τις 

μεγάλες υποσχέσεις, δεν είχε ακόμα την ευκαιρία της μαζί σας, είναι ακόμα αλυσοδεμένη, εξακολουθεί να 

ζητάει συνεχώς σωτηρία και απελευθέρωση. Ανεβαίνει στον πυρήνα της ύπαρξής σας και ταρακουνάει τη 

σκληρή σας καρδιά. Ωστόσο, είναι αυτή που πρέπει να κυβερνήσει "τη σάρκα" και όχι αυτή που πρέπει να 

κυβερνήσει την ψυχή. 

24 Το φυσικό κέλυφος είναι μόνο το ένδυμα, το εργαλείο που σας έδωσα στη γη, ώστε να μπορείτε 

να ζήσετε με αυτό για ένα διάστημα. Θα ζητήσω από την ψυχή να δώσει λογαριασμό για το σώμα της τη 

στιγμή που θα έχετε βγάλει αυτό το ένδυμα. 

Αλλά ο υλισμός στον οποίο ζείτε είναι ένα μπουντρούμι στο οποίο έχετε καταπιέσει την ψυχή σας. Θα 

ανοίξω τώρα τις πόρτες της, θα σας δώσω ελευθερία, ώστε να μπορέσετε να ζήσετε πολύ κοντά Μου και 

να αγαπήσετε αυτή την ανθρωπότητα με όλες τις δυνάμεις της ύπαρξής σας. 

25 Θέλω ο λαός του Ισραήλ να είναι σαν μια τρυφερή μητέρα που καλωσορίζει αυτή την 

ανυπεράσπιστη ανθρωπότητα, να είναι η μήτρα σας ζεστή, τα μάτια σας γεμάτα αγάπη και συμπόνια για 

αυτή την ανθρωπότητα. Σας τις εμπιστεύομαι για να τις θεωρήσετε ως μικρότερη αδελφή ή ─ αν θέλετε ─ 

ως κόρη. 
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Θα σας αφήσω ως εκπροσώπους Μου, και όπως αγαπώ, ευλογώ και αγκαλιάζω την ανθρωπότητα, έτσι 

θα κάνετε κι εσείς. Διψούν για αγάπη, για παραδείγματα και για φως. Θα πω στην ανθρωπότητα: 

Αναζητήστε τον "λαό του Ισραήλ", σε αυτόν θα βρείτε την υποκατάστασή Μου και τα θαύματά Μου, σε 

αυτόν θα χύσω τις οδηγίες Μου και τις ευεργεσίες Μου! 

26 Πόσο μεγάλο είναι το έργο σας, αγαπητοί άνθρωποι, που ακόμα δεν το έχετε καταλάβει! Αλλά 

μην ανησυχείτε. Αν πιστέψετε σε Μένα, θα μπορέσετε να φτάσετε στην εκπλήρωσή της και θα πρέπει να 

πάρετε αυτή την τιμητική θέση απέναντι στην ανθρωπότητα. 

Προετοιμαστείτε τώρα που έχετε ακόμα χρόνο να σκεφτείτε και να διαλογιστείτε ─ τώρα που δεν 

στέκεστε ακόμα να κηρύξετε μπροστά στα μεγάλα πλήθη και μπορείτε ακόμα να διορθώσετε τα λάθη σας. 

Διεισδύστε στο εσωτερικό σας για να αναγνωρίσετε τι κρύβει το καλό και το κακό και να προωθήσετε τις 

αρετές που μπορεί να ανακαλύψετε, τις οποίες έχω αποτυπώσει στην ψυχή σας από την αρχή, από τότε 

που δημιουργήθηκες. Αλλά αυτό που θα πρέπει να ανακαλύψετε για το κακό ─ όλες τις ατέλειες που θα 

πρέπει να υπάρχουν μέσα σας, θα πρέπει να τις μετατρέψετε σε τελειότητες. 

27 Η γη είναι μια κοιλάδα εξιλέωσης και δοκιμασίας για το πνεύμα. Αλλά πρέπει να θριαμβεύσει με 

τη δύναμη και τη δύναμη που της έχω δώσει, επειδή είναι μέρος του εαυτού Μου, είναι η δική Μου ουσία, 

η δική Μου ζωή. Είστε τα πλάσματά Μου, όπως Εγώ. Επομένως, ποια εμπόδια θα συναντήσετε στην 

πορεία σας, τα οποία δεν μπορέσατε να ξεπεράσετε στο μονοπάτι της πνευματοποίησης και της ανοδικής 

ανάπτυξης; 

28 Άνθρωποι: Σας αρκεί να προσεύχεστε καθημερινά και να εκπαιδεύεστε στη μελέτη των 

διδασκαλιών Μου, ώστε να ανοίγετε το δρόμο για τον εαυτό σας με τη δική σας προσπάθεια, να περνάτε 

όλες τις δοκιμασίες, να περιμένετε με υπομονή όταν πρέπει να περιμένετε και να δέχεστε τα πάντα όπως 

είναι το θέλημά Μου. Δεν σας υποσχέθηκα ένα ανθισμένο μονοπάτι, δεν σας είπα ότι θα είστε 

ευτυχισμένοι και θα απολαμβάνετε την τέλεια ευτυχία σε αυτή τη γη. Σας δίδαξα ότι θα υποστείτε 

δοκιμασίες και θα περάσετε από ένα μονοπάτι εξιλέωσης, επανορθώνοντας για τις προηγούμενες 

παραβάσεις σας, όπως ακριβώς πρέπει να αποκτήσετε αξιώσεις για να αναληφθείτε. 

29 Αυτό σας είπα, άνθρωποι. Επομένως, να είστε αφοσιωμένοι στις θλίψεις, να υπομένετε τη ζωή σας 

με χαρά. Ελπίστε ότι αυτό που δεν λάβατε το σούρουπο, θα το λάβετε το ξημέρωμα. Γιατί όποιος 

εμπιστεύεται σε μένα λαμβάνει ─ όποιος προσεύχεται είναι δυνατός. Επομένως, αυτός ο Δάσκαλος οδηγεί 

πάντα εσάς τους μαθητές στην προσευχή, στη μελέτη των πνευματικών διδασκαλιών, στη μελέτη της 

ανθρώπινης ζωής, έτσι ώστε να είστε πάντοτε σοφοί και δίκαιοι, έτσι ώστε να είστε δίκαιοι σε όλες τις 

αποφάσεις σας, έτσι ώστε να μαρτυράτε το γεγονός ότι είστε απόστολοί Μου και να αισθάνεστε γεμάτοι 

ειρήνη λόγω της δικαιοσύνης που ασκήσατε στις πράξεις σας. 

30 Έτσι σας προετοιμάζω, λαέ του Ισραήλ, έτσι σας έχω ενώσει σε αυτή την κοινότητα. Όσοι από 

εσάς ήρθατε τις τελευταίες ώρες του Λόγου Μου, τους δίδαξα και τους ανύψωσα για να σας ενώσω όλους 

σε μια σκέψη, στην ίδια μελέτη, έτσι ώστε εσείς οι νεοεισερχόμενοι να φτάσετε σε ένα ίσο επίπεδο 

ανάπτυξης με εκείνους που Με έχουν ακούσει εδώ και καιρό. 

31 Σας βλέπω όλους να βαδίζετε στην ίδια σκάλα και να τρέφεστε με υψηλά ιδανικά, βάζοντας πάντα 

την ψυχή πρώτα, προσευχόμενοι και περιμένοντας τα πάντα από Μένα. Σας ευλογώ και σας λέω: Αυτό 

περιμένω και από την ανθρωπότητα. 

Πότε θα μεταστραφεί; Πότε θα αποτινάξει τον μανδύα της ακαθαρσίας; Πότε θα έχει απαρνηθεί τον 

υλισμό της για να πάει να αναζητήσει το πνευματικό ένδυμα; 

Αυτό το σπουδαίο έργο δεν θα επιτευχθεί από εσάς. Εγώ, που εργάζομαι ακούραστα, θα μετατρέψω 

την ανθρωπότητα στον χρόνο που απαιτείται γι' αυτό. Θα εξελιχθεί, θα κάνει μεγάλα βήματα σε μια 

στιγμή, επειδή προετοιμάζω τις δοκιμασίες και τις συνθήκες που πρέπει να την οδηγήσουν στην 

πνευματοποίηση. 

Εσείς θα εκπληρώσετε την αποστολή σας κατά την παρούσα περίοδο, αλλά εγώ θα εργάζομαι και θα 

εκπληρώνω σε όλες τις εποχές. 

32 Έχετε γνωρίσει το Λόγο Μου, έχετε αναγνωρίσει ότι προέρχεται από Μένα, αλλά μερικές φορές 

επιθυμείτε επίσης τη ζεστασιά και την τρυφερότητα της μητρικής αγάπης. Αλλά ο Δάσκαλος σας ρωτά: 

Δεν αναγνωρίσατε επίσης την τρυφερότητα και την αγάπη της Μητέρας σε αυτόν τον λόγο του 

Δασκάλου; 
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     Σας είπα ότι είμαι ένας Δάσκαλος, ένα Πνεύμα, και σε Μένα υπάρχουν όλα τα είδη της αγάπης. Αν 

έχετε επιθυμία για τη Μαρία, αναζητήστε την στο δικό Μου Λόγο ─ σε αυτόν εδώ το Λόγο, που σας 

ευλογεί και σας χαϊδεύει συνεχώς. 

33 Ναι, λαέ του Ισραήλ, σε Μένα μιλούν ο Πατέρας και η Μητέρα, σε Μένα μιλούν όλα τα είδη της 

αγάπης. Σ' αυτόν τον Λόγο Μου, που έχω μιλήσει ανά πάσα στιγμή, θα βρείτε ─ αν Με αναγνωρίσετε ─ 

όλα όσα ποθείτε. Δεν θα υπάρχει κενό στην καρδιά σας, σε Μένα θα βρείτε τον Πατέρα, τον Φίλο, τον 

Αδελφό, τον Δάσκαλο, αλλά και τη Μητέρα. Είμαι η τέλεια Αγάπη, η μεγαλύτερη Αγάπη. Να είστε 

χαρούμενοι, άνθρωποι, και να Με ευχαριστείτε που έφερα αυτά τα μαθήματα στην προσοχή σας. 

34 Γεμίζω το μονοπάτι σας με ευλογίες κάθε πρωί της χάρης. Ποιος από εσάς που Με ρωτάει με 

φόβο ή με λαχτάρα δεν έχει εισακουστεί; Τα βλέπω όλα και τα ξέρω όλα. Σας μιλάω από το υπερπέραν. 

Ανήκετε σε εκείνους που έρχονται σε Μένα, που πετούν για να Με βρουν στις περιοχές του 

πνεύματος. Δεν έχω εισέλθει στη γη αυτή τη στιγμή, κατεβαίνω πνευματικά και επικοινωνώ μαζί σας 

μέσω της Συμπαντικής Ακτίνας, και από εκεί βλέπω και ακούω τα πάντα, σας μιλάω και σας ευλογώ, και 

αυτό το πρωινό της χάρης σας λέω: Αποκτήστε αξία, γιατί ήδη πλησιάζετε στα μέσα αυτού του έτους. Αν 

το χρησιμοποιήσατε σωστά, να είστε ευλογημένοι. Αλλά εγώ ως Δάσκαλος σας συμβουλεύω: 

Αξιοποιήστε κάθε μέρα και κάθε στιγμή, ώστε να απομνημονεύσετε τον Λόγο Μου και να τον κρατήσετε 

στην καρδιά σας για πάντα. 

Αυτή η ατμόσφαιρα, αυτή η ειρήνη, αυτό το φως, αυτή η χαρά και αυτή η αγάπη θα συνεχιστεί, θα 

συνεχίσετε να την αναπνέετε και μετά από αυτή τη χρονιά στις συγκεντρώσεις σας και έξω από αυτές, θα 

σας την παραχωρήσω. Όπου κι αν συγκεντρωθείτε, θα έχετε την παρουσία Μου, όπου κι αν Με 

επικαλεστείτε, εκεί θα είμαι μαζί σας. 

35 Έτσι, λοιπόν, άνθρωποι, συνειδητοποιήστε ότι ο Θείος Δάσκαλος εκδηλώνεται αυτή τη στιγμή 

μέσα σε μια ατμόσφαιρα ειρήνης, κατανόησης και πνευματοποίησης. Έχω ενώσει τα μυαλά σας και έχετε 

χτίσει έναν πνευματικό ναό στον οποίο κατεβαίνω. Εκεί αποκαλύπτομαι και γίνομαι αισθητός. Εκεί θα Με 

αναγνωρίσετε μετά από αυτό το έτος, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω να εκδηλώνω τον εαυτό Μου 

εν μέσω ειρήνης και πνευματοποίησης. Η ψυχή σας θα εξαλείψει τη διχόνοια και θα δημιουργήσει μια 

ατμόσφαιρα αρμονίας, ενότητας των πεποιθήσεων. 

36 Όταν έρθει η ώρα, θα διαλυθείτε χωρίς να σχηματίσετε κόμματα, ούτε να αφήσετε σύγχυση ή 

κακά παραδείγματα. 

37 Θα πρέπει να μιλάτε από την καρδιά και την ψυχή σας γεμάτη ειρήνη, τότε όλη η δικαιοσύνη και 

η αλήθεια που θέλω να γνωστοποιήσω σε αυτόν τον κόσμο θα περιέχεται σε μία από τις προτάσεις σας. 

Φροντίστε λοιπόν να διατηρείτε καλά την ειρήνη σας, την πνευματική σας ενέργεια και την πίστη σας, 

ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή η φωνή της αλήθειας, η φωνή που προφητεύει, η φωνή που σιγοντάρει το 

κακό και που αφυπνίζει την ψυχή μέσω της φωνής του πνεύματος. 

38 Αυτό θα είστε, άνθρωποι, μέσα στην ταραγμένη ανθρωπότητα, γι' αυτό σας έχω προετοιμάσει. Ο 

καθένας από εσάς θα εκπληρώσει την αποστολή του μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων, αλλά θα είστε όλοι 

πνευματικά ενωμένοι, ακόμη και αν βρίσκεστε φυσικά μακριά ο ένας από τον άλλο. Και θα ανταλλάσσετε 

μεταξύ σας, είτε με πνευματικό τρόπο, είτε με επιστολές. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεδιπλώσετε σταδιακά 

το έργο μου, με αυτόν τον τρόπο θα το φέρετε κοντά στον κόσμο. Γι' αυτό σας ξύπνησα το ιδανικό αυτή 

τη στιγμή, για να αναπτύξετε πνευματικά χαρίσματα μέσω της ειλικρίνειας και της δικαιοσύνης, ώστε να 

είστε πάντα δίκαιοι και πνευματικοί. 

39 Σας αφήνω ενωμένους ως μια οικογένεια στην οποία δεν θα υπάρχουν διαμάχες. Θα πρέπει όλοι 

να θεωρείτε τους εαυτούς σας αδελφούς και αδελφές, όλοι στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, με την ίδια 

προθυμία να εκπληρώσουν την αποστολή τους και με υψηλά ιδανικά. Θα λάβετε όλοι από το Πνεύμα μου 

ευλογίες, ενθάρρυνση και ό,τι χρειάζεστε για τον αγώνα σας. 

Σας ενισχύω αυτό το πρωινό της χάρης. Απομνημονεύστε κάθε μια από τις διδασκαλίες μου, περιέχουν 

μεγάλο φως, ακόμη και αν είναι σύντομες. 

40 Να είστε ευλογημένοι. Περιμένω πάντα εκείνους που επιθυμούν να ανέλθουν πνευματικά ─ 

εκείνους που αναζητούν πέρα από αυτό που τα μάτια τους μπορούν να δουν ─ εκείνους που 

ανακαλύπτουν την Αιώνια Ζωή με τα μάτια του πνεύματός τους στο υπερπέραν. 

41 Σας εξοικειώνω με τα πνευματικά σας χαρίσματα και αφήνω την κλήση να βγει προς εσάς. Αλλά ο 

καθένας από εσάς πρέπει να Με φτάσει μέσα από τις αρετές του. 
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42 Αυτό το πρωινό της χάριτος, μέσω της προσευχής του λαού του Ισραήλ που συγκεντρώθηκε σε 

διάφορες κοινότητες εντός και εκτός αυτού του έθνους, ευλογώ όλη την ανθρωπότητα και της δίνω την 

ειρήνη και το έλεός Μου. 

43 Έτσι σας προετοιμάζω σήμερα για τους δύσκολους καιρούς. Τα λόγια σας πρέπει να σπάσουν τη 

σιωπή που θα πέσει τώρα πάνω στην ανθρωπότητα, που συνθλίβεται από τις πολλές συμφορές, που 

μπερδεύεται από την ποικιλομορφία των παγκόσμιων απόψεων που θα αναδυθούν μεταξύ των 

πνευματικών ηγετών διαφορετικών θρησκειών. 

Σ' εκείνη την εποχή της αγωνίας, που δεν ξέρετε πόσο θα διαρκέσει, μια φωνή θα υψωθεί σε κάθε 

ψυχή που θα λέει: "Ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης". Τότε θα σωθούν όσοι αισθάνονται πίστη 

στην καρδιά τους, όσοι κρατούν το λυχνάρι τους αναμμένο. Αυτοί θα νιώσουν μια μεγάλη δύναμη μέσα 

τους. 

44 Τώρα πλησιάζει ο καιρός της μελέτης για αυτόν τον λαό, όταν θα αναλογιστεί τα λόγια και τις 

εντολές μου, και θα προετοιμαστείτε για αυτή τη μάχη. Οι σκέψεις σας θα συγκρουστούν, θα 

διαφωνήσετε στα συμπεράσματά σας. Αλλά πάνω από όλες τις ιδέες σας το φως Μου θα λάμψει και θα 

επωφεληθώ από εκείνους που ξεκινούν με υγιή ψυχή για να υλοποιήσουν τα σχέδιά Μου. 

45 Σας δίνω μόνο τα όπλα της αγάπης, της σοφίας και της υπομονής σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά κατά 

την εκτέλεση αυτής της αποστολής θα θυμάστε με νοσταλγία εκείνες τις ώρες ειρήνης, εκείνη την 

ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία σας έδωσα οδηγίες και σας προετοίμασα για τους καιρούς που 

έρχονται. Αλλά μέσα σε αυτή τη θάλασσα διαφορετικών κοσμοθεωριών, ιδεών και τρόπων θεώρησης των 

πραγμάτων, θα αγωνιστείτε να διατηρήσετε την ειρήνη και την αξιοπρέπειά σας ως μαθητές Μου. 

46 Δεν αρκεί να κατανοήσετε τις διδασκαλίες Μου και να κατανοήσετε το νόημά τους για να 

επιτύχετε τη σωτηρία. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις οδηγίες τους, ώστε να γίνετε ένα μαζί Μου 

και η ψυχή σας να αποκτά όλο και περισσότερη ωριμότητα, σταθερότητα στις πεποιθήσεις της. 

47 Δεν σας υποσχέθηκα ένα ανθισμένο μονοπάτι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά παρά τις δυσκολίες του 

μπορείτε να ζήσετε τη ζωή σας με χαρά, να ελπίζετε με αυτοπεποίθηση για το μέλλον και να είστε δίκαιοι 

και ορθά σκεπτόμενοι σε όλες σας τις πράξεις. Εργαστείτε και εκπληρώστε το έργο σας σε αυτό το 

χρονικό διάστημα και εγώ θα εργάζομαι ανά πάσα στιγμή. 

48 Διατηρήστε την πνευματικότητά σας έτσι ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή η φωνή που λέει την 

αλήθεια, που φιμώνει το κακό και εκπληρώνει το καθήκον της να καθοδηγεί και να διδάσκει τους 

συνανθρώπους σας. 

Καλέστε με αγάπη την Ουράνια Μητέρα σας σε κάθε σας συγκέντρωση. Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: 

Το πνεύμα της και το δικό μου είναι ένα. Δεν αναγνωρίσατε την τρυφερότητα και τη χάρη της στα λόγια 

μου; Σε αυτή τη διδασκαλία ο Πατέρας και η Μητέρα σας μιλούν σε μια τέλεια θεϊκή ένωση. 

49 Πόσες φορές έχω πιάσει ανθρώπους να αναρωτιούνται αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να έρθουν 

σε επαφή με τον Θεό, και συχνά αναφωνούσαν με έναν αναστεναγμό: "Αχ, μακάρι να μπορούσα να κάνω 

στον Κύριο μια ερώτηση και να λάβω την απάντηση!" Αλλά μετά παραιτούνται, επειδή πιστεύουν ότι 

αυτό είναι αδύνατο, και συνεχίζουν να ζητούν το έλεός Μου με εξωτερικές μορφές λατρείας και υλικές 

προσφορές, παρόλο που στα βάθη της ύπαρξής τους δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς ένας Πατέρας που 

πάντα έλεγε ότι αγαπάει τόσο πολύ τα πλάσματά Του δεν καταδέχεται να τους απαντήσει όταν Τον 

ζητούν και Τον επικαλούνται. 

50 Αλίμονο, εσείς οι ανώριμοι που έχετε πέσει θύματα της γήινης ζωής! 

Ανθρώπινα όντα, μακάρι να ξέρατε ότι αυτή η ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί Μου είναι η δίψα που 

νιώθω στο πνεύμα μου! Μακάρι να γνωρίζατε ότι όχι μόνο σας έχει παραχωρηθεί αυτή η κοινωνία που 

λαχταράτε, αλλά ότι όλες οι διδασκαλίες Μου που σας αποκαλύπτονται ανά πάσα στιγμή έχουν ως σκοπό 

να σας οδηγήσουν να επικοινωνήσετε πνεύμα με πνεύμα! Όμως, από τη στιγμή που ζείτε υλοποιημένοι, 

θέλετε να ακούσετε τη φωνή μου, καθώς ανταποκρίνεται στα λόγια που ξεστομίζουν τα χείλη σας, και 

αυτό δεν μπορεί και δεν θα γίνει. Γιατί τότε δεν θα ήταν πλέον ένας πνευματικός διάλογος, αλλά ένας 

διάλογος στον οποίο ο Κύριός σας θα κατέβαινε στο επίπεδο του υλισμού σας. 

51 Επομένως, ο τρόπος που επέλεξα αυτή την εποχή, όταν εκδηλώνομαι μέσω αυτών των φορέων 

φωνής, πρέπει να είναι σύντομος, επειδή δεν είναι η τέλεια μορφή αποκάλυψης, αλλά ─ μόλις τελειώσει 

─ θα έρθει η εποχή της προετοιμασίας, όταν πολλοί άνθρωποι θα αρχίσουν την εξέλιξή τους προς το 

διάλογο πνεύματος με πνεύμα. 
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52 Ποτέ δεν ήμουν μακριά σας, όπως πιστεύατε μερικές φορές, ούτε αδιαφόρησα ποτέ για τα βάσανά 

σας, ούτε ήμουν κουφός στις κραυγές σας. Αυτό συνέβη: Δεν μπήκατε στον κόπο να βελτιώσετε τις 

ανώτερες αισθήσεις σας και περιμένατε να Με αντιληφθείτε με τις αισθήσεις της σάρκας. Ωστόσο, σας 

λέω ότι η εποχή που το παραχώρησα αυτό στους ανθρώπους ήταν πριν από πολύ καιρό. 

53 Αν είχατε καταβάλει λίγη προσπάθεια να αναπτύξετε κάποιες από τις πνευματικές σας ικανότητες, 

όπως η εσωτερική ανύψωση μέσω της πνευματικής περισυλλογής, της προσευχής, της μαντείας, των 

προφητικών ονείρων ή του πνευματικού οράματος ─ σας διαβεβαιώνω ότι μέσω καθεμιάς από αυτές θα 

συνδεόσασταν μαζί Μου και, ως εκ τούτου, θα λαμβάνατε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και θεία 

έμπνευση στις σκέψεις σας. 

54 Είμαι πάντα έτοιμος να σας μιλήσω, περιμένω πάντα την ανύψωσή σας και την πνευματική σας 

ετοιμότητα για να σας ευχαριστήσω και να σας προετοιμάσω την ευτυχία για να γίνω γνωστός στο πνεύμα 

σας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο μόνο να προετοιμαστείτε με απόλυτη ειλικρίνεια για να αποκτήσετε αυτή 

τη χάρη. 

55 Πράγματι, σας δέχομαι και σας δίνω τις ευεργεσίες Μου, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία 

εκλιπαρείται το έλεός Μου. Αλλά αν λάβετε επίσης από Μένα αυτό που ζητήσατε, η ψυχή σας δεν θα 

βιώσει ποτέ την ευτυχία του να έχει καταστεί άξια αυτού του αγαθού. 

56 Πρέπει να σας πω ότι την ημέρα που θα ξέρετε πώς να φτάσετε στο πνευματικό επίπεδο με τα 

αιτήματά σας, η ευτυχία σας να λάβετε το έλεός μου θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Διότι όποιος ξέρει 

να ζητάει, θα ξέρει φυσικά και να λαμβάνει. 

Σας το λέω αυτό επειδή μερικοί παίρνουν από Μένα αυτό που επιθυμούν, παρόλο που δεν ήξεραν πώς 

να το ζητήσουν. Ποια αξία, λοιπόν, μπορούν να αποδώσουν σε αυτό που δεν ήξεραν καν πώς να 

παρακαλέσουν ή να ζητήσουν; Είναι από εκείνους που δεν ξέρουν πώς να δέχονται, που δεν μπόρεσαν να 

καταλάβουν την αγάπη με την οποία ο Πατέρας τους ικανοποίησε το αίτημά τους. 

Αλλά το καθήκον μου ως πατέρας είναι να βοηθάω τα παιδιά στον αγώνα τους για ζωή, να τα 

προστατεύω, να τους συμπαραστέκομαι και να τα παρηγορώ. Ως εκ τούτου, το έλεός μου δεν μπορεί ποτέ 

να σταματήσει να χύνεται στα παιδιά μου. 

57 Αυτός ο Πατέρας που σας αγαπάει τόσο πολύ δεν μπορεί να σας δει να βυθίζεστε στην πνευματική 

άγνοια, που είναι σκοτάδι, φτώχεια και εξαθλίωση. Επομένως, αφυπνίζω τη συνείδησή σας, η οποία είναι 

σαν Δάσκαλος που αναδύεται από εσάς τους ίδιους και αναζητά πάντα τα μέσα για να ακουστεί και να 

γίνει αισθητή, για να εκφραστεί με λόγια και διδασκαλίες που διορθώνουν τα λάθη σας και σας ανεβάζουν 

στα ύψη του φωτός, της γνώσης, του πνεύματος και του μεγαλείου της ψυχής. 

58 Ενώστε στο μυαλό και το πνεύμα σας τις αποκαλύψεις Μου ως Θεού, που σας διακηρύσσουν το 

Νόμο, τις αποκαλύψεις Μου ως Πατέρα, που σας αποκαλύπτουν την άπειρη αγάπη Μου, και τις 

διδασκαλίες Μου ως Διδασκάλου, που σας αποκαλύπτουν τη σοφία Μου, τότε θα λάβετε από όλα αυτά 

μια ουσία, μια Θεία πρόθεση: να έρθετε σε Μένα στο μονοπάτι του πνευματικού φωτός ─ κάτι 

περισσότερο από μια διακήρυξη προς εσάς. Θέλω να σας οδηγήσω στο δικό Μου βασίλειο, όπου είμαι 

πάντα παρών σε σας, για πάντα μέσα σας. 

59 Πρώτα απ' όλα, κάντε μια προσπάθεια να πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, ώστε να αφυπνιστούν 

σταδιακά τα κρυμμένα χαρίσματά σας και να έρχεστε όλο και πιο κοντά, βήμα προς βήμα, πρώτα στο 

διάλογο του πνεύματος με το πνεύμα και μετά στον κόσμο της τελειότητας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 325  
1 Μακάριοι όσοι κλαίνε από αγάπη, γιατί αυτό είναι απόδειξη ότι το μυαλό και η καρδιά τους ζουν 

σε αρμονία. 

2 Είναι οι στιγμές της ενδοσκόπησής σας, η κατάλληλη ώρα για να κατανοήσετε και να νιώσετε την 

αγάπη μου, η στιγμή που η καρδιά σας ανοίγει ─ σχεδόν χωρίς να το καταλάβετε ─ σαν λουλούδι και η 

γλυκιά άνοιξη των δακρύων ξεπηδά από τα μάτια σας. 

3 Αυτά τα δάκρυα μιλούν περισσότερο από κάθε λέξη και λένε περισσότερα από κάθε σκέψη. Σε 

αυτούς υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει ταπεινότητα, υπάρχει αγάπη, ευγνωμοσύνη, μεταμέλεια, υποσχέσεις. 

4 Όταν Με ακούτε να μιλάω έτσι, αισθάνεστε ότι Με καταλαβαίνετε και ότι Με αγαπάτε. Ναι, 

μικρά Μου παιδιά, σας βλέπω όλους και σας ακούω όλους, γνωρίζω τα ονόματά σας, γνωρίζω όλες τις 

ανάγκες σας, ακούω τους θρήνους και τις ικεσίες σας και δέχομαι όλες τις αιτήσεις και τις προσφορές 

σας. 

5 Ναι, είστε παιδιά μου, επειδή βγήκατε από το Πνεύμα μου. Πώς θα μπορούσα να μη σε γνωρίσω 

και να μην σε αγαπήσω; 

6 Αν μερικές φορές, παρά τις προσευχές σας, ο πόνος ή τα βάσανα επιμένουν, δεν είναι επειδή δεν 

σας άκουσα ─ ούτε επειδή δεν θέλω να σας ενθαρρύνω, αλλά επειδή θέλω να σας δοκιμάσω για να σας 

δώσω το ένα μάθημά Μου μετά το άλλο, επειδή είναι καθήκον Μου ως Πατέρας να σας διορθώνω, να σας 

επισκέπτομαι και να σας τελειοποιώ σε αυτό το μονοπάτι που είναι η ζωή. 

7 Μακάριοι όσοι Με ευλογούν στο βωμό της δημιουργίας και ξέρουν να δέχονται ταπεινά τις 

συνέπειες των παραβάσεών τους χωρίς να τις αποδίδουν σε θεϊκές τιμωρίες. 

8 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν πώς να υπακούουν στο Θέλημά Μου και δέχονται τις 

δοκιμασίες τους με ταπεινότητα. Όλοι θα Με αγαπήσουν. 

9 Εσείς, τα πλήθη, έρχεστε να καταφύγετε σε Μένα, επειδή αυτό που συμβαίνει στον κόσμο σας σας 

γεμίζει φόβο. Έχετε παρατηρήσει ότι κάθε δικαιοσύνη, κάθε αγάπη και κάθε ειλικρίνεια έχουν 

εγκαταλείψει τις καρδιές των ανθρώπων. Αναρωτηθήκατε: "Σε ποιον θα καταφύγω; Ποιον να 

παρακαλέσω για βοήθεια και από ποιον να ελπίζω;" Και τότε Με θυμήθηκες. 

10 Εσείς οι φτωχοί λαοί της γης ─ κάποιοι υποδουλωμένοι, άλλοι καταπιεσμένοι και οι υπόλοιποι 

εκμεταλλευόμενοι από τους ίδιους τους ηγέτες και τους εκπροσώπους τους! 

11 Η καρδιά σας δεν αγαπά πλέον αυτούς που σας κυβερνούν στη γη, επειδή η εμπιστοσύνη σας έχει 

απογοητευτεί. Δεν πιστεύετε πλέον στη δικαιοσύνη ή τη μεγαλοψυχία των δικαστών σας, δεν πιστεύετε 

πλέον στις υποσχέσεις, στα λόγια ή στα χαμογελαστά πρόσωπα. Είδατε την υποκρισία να κατακτά τις 

καρδιές και να εγκαθιδρύει το βασίλειό της με ψέματα, ψεύδη και απάτες στη γη. 

12 Φτωχοί λαοί, εσείς που κουβαλάτε στους ώμους σας μόχθο σαν αβάσταχτο φορτίο ─ αυτόν τον 

μόχθο που δεν είναι πλέον εκείνος ο ευλογημένος νόμος με τον οποίο ο άνθρωπος λάμβανε όλα όσα ήταν 

απαραίτητα για τη συντήρησή του, αλλά που έχει μετατραπεί σε έναν απελπισμένο και φοβερό αγώνα για 

επιβίωση. Και τι κερδίζουν οι άνθρωποι που θυσιάζουν τη δύναμή τους και τη ζωή τους; Ένα ανυπόστατο 

κομμάτι ψωμί, ένα ποτήρι γεμάτο πίκρα. 

13 Αλήθεια σας λέω, δεν είναι αυτή η τροφή που έβαλα στη γη για την απόλαυση και τη διατήρησή 

σας, είναι το ψωμί της διχόνοιας, της ματαιοδοξίας, των απάνθρωπων συναισθημάτων ─ εν ολίγοις, η 

απόδειξη της έλλειψης ή της απουσίας πνευματικής ωριμότητας σε εκείνους που κυβερνούν την 

ανθρώπινη ζωή σας. 

14 Βλέπω ότι αρπάζετε το ψωμί ο ένας από τον άλλον, ότι όσοι αγωνίζονται για την εξουσία δεν 

μπορούν να αντέξουν ότι οι άλλοι κατέχουν κάτι, επειδή θέλουν τα πάντα για τον εαυτό τους- ότι οι 

ισχυροί αρπάζουν το ψωμί των αδυνάτων και οι τελευταίοι πρέπει να αρκούνται στο να βλέπουν τους 

ισχυρούς να τρώνε και να απολαμβάνουν. 

15 Τώρα σας ρωτώ: Ποια είναι η ηθική πρόοδος αυτής της ανθρωπότητας; Πού είναι η ανάπτυξη των 

ευγενέστερων συναισθημάτων τους; 

16 Αληθινά σας λέω, στην εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος ζούσε σε σπηλιές και καλυπτόταν με 

δέρματα, άρπαζε επίσης τροφή ο ένας από το στόμα του άλλου, ο ισχυρότερος έπαιρνε επίσης το 

μεγαλύτερο μέρος, ο μόχθος των αδύναμων ήταν επίσης προς όφελος εκείνων που τους υποδούλωναν με 

τη βία, οι άνθρωποι, οι φυλές και οι λαοί σκότωναν επίσης ο ένας τον άλλον. 
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17 Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ της σημερινής ανθρωπότητας και της ανθρωπότητας εκείνων 

των ημερών; 

18 Ναι, ξέρω ήδη ότι θα Μου πείτε ότι έχετε κάνει μεγάλη πρόοδο ─ ξέρω ότι θα Μου δείξετε τον 

πολιτισμό σας και την επιστήμη σας. Αλλά τότε θα σας πω ότι όλα αυτά είναι μόνο η μάσκα της 

υποκρισίας πίσω από την οποία κρύβετε τα αληθινά σας συναισθήματα και τα πρωτόγονα ακόμα ένστικτά 

σας, επειδή δεν έχετε κάνει την παραμικρή προσπάθεια να ξεδιπλώσετε την ψυχή σας, να εκπληρώσετε το 

Νόμο Μου. 

19 Δεν σας λέω να μην ψάχνετε επιστημονικά ─ όχι, το αντίθετο: Αναζητήστε, ερευνήστε, αναπτύξτε 

και αυξήστε τις γνώσεις και την ευφυΐα σας στην υλική ζωή, αλλά να είστε φιλεύσπλαχνοι μεταξύ σας, να 

σέβεστε τα ιερά δικαιώματα του πλησίον σας, να κατανοήσετε ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που να 

εξουσιοδοτεί τον άνθρωπο να διαθέτει τις ζωές των συνανθρώπων του ─ με λίγα λόγια, άνδρες, κάντε 

κάτι, να εφαρμόσετε την ύψιστη εντολή μου "αγαπάτε αλλήλους" στη ζωή σας, ώστε να μπορέσετε να 

ξεφύγετε από την ηθική και πνευματική στασιμότητα στην οποία έχετε περιπέσει, και ώστε, όταν πέσει το 

πέπλο του ψεύδους που κάλυπτε το πρόσωπό σας, να διαπεράσει το φως σας, να λάμψει η ειλικρίνεια και 

να εισέλθει η ειλικρίνεια στη ζωή σας. Τότε μπορείτε δικαίως να πείτε ότι έχετε σημειώσει πρόοδο. 

20 Να γίνετε πνευματικά δυνατοί ακολουθώντας τις διδασκαλίες μου, ώστε στο μέλλον τα λόγια σας 

να επιβεβαιώνονται πάντα με πραγματικά έργα ελέους, σοφίας και αδελφοσύνης. 

21 Ξέρω ότι στα βάθη της καρδιάς σας αναρωτιέστε αν, αν δεν ακούτε πλέον τον λόγο μου, θα έχετε 

την απαραίτητη έμπνευση και δύναμη για να αντεπεξέλθετε στη μάχη και να μην υποκύψετε σε αυτήν. 

22 Αναρωτιέστε αν δεν θα χάσετε την ενδυνάμωση ή τον εξοπλισμό που αποκτάτε όταν ακούτε τον 

λόγο μου. 

23 Σε βλέπω άστατο και αβέβαιο όταν σκέφτεσαι την ημέρα που θα σου μιλήσω για τελευταία φορά. 

Γιατί καταλαβαίνετε ότι τότε θα έχει έρθει η ώρα που θα αρχίσετε να μεταμορφώνεστε από μαθητές σε 

δασκάλους και θα νιώθετε ανίκανοι να ζήσετε χωρίς τον Λόγο Μου. 

24 Σας τα λέω όλα αυτά γιατί αν ήξερα ότι χωρίς αυτές τις εκδηλώσεις θα ήταν αδύνατο να υπάρξετε 

στην πνευματική σας μάχη, δεν θα απέσυρα τον λόγο Μου. Ξέρω όμως ότι είναι απαραίτητο να 

ολοκληρώσω το μήνυμά Μου, ώστε σύντομα να μην σκέφτεστε πλέον σαν μαθητές ή σπουδαστές, αλλά 

να αρχίσετε να σκέφτεστε σαν δάσκαλοι. 

25 Καταλάβετε ότι δεν πρέπει να περνάτε τη ζωή σας πηγαίνοντας σε αυτούς τους τόπους 

συγκέντρωσης με την επιθυμία πνευματικής ευδαιμονίας ή άνεσης. Πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να 

έρθει η στιγμή που το πνεύμα σας θα πρέπει να διδάξει όλα όσα έχει λάβει από Μένα για την πρόοδο των 

συνανθρώπων σας. 

26 Αλήθεια σας λέω, είναι απαραίτητο για την πνευματοποίησή σας να πάψω να εκδηλώνω τον εαυτό 

μου με αυτή τη μορφή. Μόλις τελειώσει το μήνυμά Μου, θα προσπαθήσετε να τελειοποιήσετε την 

προσευχή και την έκστασή σας για να νιώσετε την αόρατη Θεία Παρουσία Μου, και θα προσπαθήσετε 

επίσης να τελειοποιήσετε τις αισθήσεις και τις ικανότητές σας. 

27 Ωστόσο, να είστε σε επαγρύπνηση, γιατί θα εμφανιστούν άνδρες και γυναίκες στις τάξεις σας που 

θα αρνηθούν ότι έβαλα τέλος στην εκδήλωσή Μου. Θα προβάλουν πολλά επιχειρήματα και θα πουν ότι η 

θεία δόνηση είναι αιώνια και ότι είναι επομένως αδύνατο να μην κάνω πλέον αισθητή την παρουσία Μου 

μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας. Αλλά ήδη σήμερα σας λέω ότι, όπως είναι βέβαιο ότι το 

Πνεύμα Μου δονείται αιώνια μέσα στους ανθρώπους, είναι επίσης αλήθεια ότι ο τρόπος με τον οποίο Με 

γνωστοποιώ μέσω αυτών των φορέων φωνής δεν θα διαρκέσει για πάντα, επειδή δεν είναι ο πιο τέλειος, 

αφού τώρα σας προετοιμάζω για έναν διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. 

28 Αυτή η εκδήλωση ανάμεσά σας δεν πρέπει να διαρκέσει περισσότερο, για να μην την κάνετε 

παράδοση, συνήθεια ή τελετουργία. Ούτε θα πρέπει να ακούτε εκείνους που λένε ότι ο διάλογος 

πνεύματος προς πνεύμα προορίζεται για τις γενιές ενός πολύ μακρινού μέλλοντος. Όχι, μαθητές. Είναι 

αλήθεια ότι θα φτάσετε στην τέλεια πνευματική κοινωνία μόνο μετά από μεγάλη εξέλιξη, αλλά αυτό θα 

γίνει μέσω της πρακτικής της διδασκαλίας μου, η οποία θα φτάνει πάντα σε ένα υψηλότερο επίπεδο. 

29 Προσευχηθείτε απευθείας σε Μένα χωρίς την ανάγκη για μεσάζοντες, ούτε για λόγια, σύμβολα, 

τελετές ή εικόνες. Αυτό θα είναι η αρχή του διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα, γιατί τότε είναι που η 

εσωτερική και ανώτερη ύπαρξή σας θα εκτοξευθεί στην επιθυμία για Μένα. Η πνευματική σας φωνή Με 

κάλεσε τότε και η θεία φωνή Μου σας απαντά. Πώς δέχεται η ύπαρξή σας το μήνυμα του Πνεύματός 



U 325 

110 

Μου;: μέσω των χαρισμάτων της διαίσθησης και της έμπνευσης, δηλαδή με έναν λεπτό και πνευματικό 

τρόπο. 

30 Δεν είναι αυτό το είδος επικοινωνίας πιο τέλειο και πιο πνευματικό από αυτό που έχετε μέσω των 

φωνητικών σας φορέων; Γι' αυτό, σας λέω επίσης ότι ο πνευματικός σας διάλογος θα έχει το βαθμό 

τελειότητάς του ανάλογα με την προετοιμασία σας, όπως ακριβώς συνέβη με τους φορείς της φωνής και 

με τα πλήθη που τους βοήθησαν στην προετοιμασία τους. 

31 Εξασκείστε όλο και περισσότερο τη νοερή προσευχή, ώστε να διαπιστώσετε ήδη την καλοσύνη 

και την αλήθεια της. Συνηθίστε να αναζητάτε την έμπνευση και το ξεδίπλωμα της διαίσθησής σας μέσω 

αυτού του είδους προσευχής. Τότε θα βιώσετε στο μυαλό σας μια ροή φωτός που αγωνίζεται να 

μεταμορφωθεί σε ανθρώπινες εκφράσεις και λέξεις, σε ευγενή συναισθήματα και σε καλά έργα. 

32 Όταν θα έχετε ξεδιπλώσει την προσευχή με αυτόν τον τρόπο, που είναι η αρχή του διαλόγου από 

πνεύμα σε πνεύμα, δεν θα έχετε πλέον την ανάγκη για φορείς φωνής για να σας μεταφέρουν ένα θείο 

μήνυμα. Διότι αντί να αναθέσετε σε κάποιο άλλο πρόσωπο να προετοιμαστεί για να λάβει και να 

μεταδώσει αυτό το φως, θα είναι τότε ο καθένας από εσάς που θα προετοιμάζεται για να λάβει από τον 

Πατέρα του απευθείας και σύμφωνα με τις αξίες που έχει αποκτήσει απέναντί Του. 

33 Μαθητές, εγώ είμαι αυτός που σας αποκάλυψα αυτή τη στιγμή όλες τις ικανότητες που διαθέτετε, 

ώστε να τις αναπτύξετε όλο και περισσότερο υπό την καθοδήγηση του πνευματικού κόσμου, και έτσι ─ 

όταν τελειώσει η εκδήλωση των αδελφών σας, των πνευματικών συμβούλων ─ θα είστε ήδη 

προετοιμασμένοι να εκπληρώσετε καλά την αποστολή σας. 

34 Τώρα που λαμβάνετε τις τελευταίες μου διδασκαλίες, επειδή βρίσκεστε στο έτος 1950, και επειδή 

ο πνευματικός κόσμος θα σας δώσει τις τελευταίες του εκδηλώσεις, θα είστε σε θέση να 

συνειδητοποιήσετε ότι αυτός ο λαός εδώ δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον χρόνο προετοιμασίας και 

εξέλιξης. 

35 Πόσοι από τους εκλεκτούς μου δεν έχουν κάνει καν το πρώτο βήμα προς την προετοιμασία! Τι θα 

κάνουν όταν δεν θα έχουν πλέον την ευκαιρία να ακούνε τον Δάσκαλό τους και τους πνευματικούς τους 

αδελφούς, όπως είχαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα; 

36 Πολλοί θα πρέπει να κλαίνε για τον χαμένο χρόνο και να λένε στον εαυτό τους: "Γιατί δεν 

εκτιμήσαμε σε όλη τους την αξία τις ευλογημένες στιγμές που ο Πατέρας χάρισε στον λαό Του;". Τι θα 

μπορούσε να είναι καλύτερο από το να έχουμε κάνει μια αρχή για το ξεδίπλωμα των χαρισμάτων μας υπό 

την καθοδήγηση του Δασκάλου και τη συμβουλή και την εποπτεία του Πνευματικού Κόσμου;" Αλλά 

τώρα θα είναι πολύ αργά, γιατί η θέληση του ανθρώπου δεν θα μπορέσει να αλλάξει την ημέρα και την 

ώρα που έχει καθοριστεί από τη θέλησή μου για το τέλος αυτής της περιόδου των εκδηλώσεων. Τότε θα 

ξεκινήσει μια νέα περίοδος και μαζί της ένας νέος τρόπος να ξεδιπλώσετε τα πνευματικά σας χαρίσματα 

με έναν απλούστερο, ανώτερο και πιο πνευματικό τρόπο. 

37 Για όσους έχουν προσπαθήσει να αξιοποιήσουν στο έπακρο την παρούσα περίοδο, θα παραμείνει 

μια ηρεμία στις καρδιές τους και μια γαλήνη στις ψυχές τους. Όσοι όμως περίμεναν μέχρι τις τελευταίες 

πρωινές ακολουθίες για να ξυπνήσουν από τον βαθύ τους ύπνο, θα δουν, με δάκρυα στα μάτια, τον ήλιο 

του Λόγου μου, που φώτισε αυτή τη φορά, να δύει χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει το φως του για να 

αρχίσει να σπέρνει τον σπόρο της πνευματοποίησης. 

38 Η ανάμνηση εκείνων των ημερών θα είναι χαρούμενη για κάποιους, ενώ για άλλους θα είναι 

αγωνιώδης. Οι συνειδήσεις των τελευταίων θα αφυπνιστούν στην πραγματικότητα και θα 

συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες που έχει ο νέος μου Λόγος για τον κόσμο. Αυτό θα κάνει την αγάπη για 

τη μελέτη του Έργου μου να ξυπνήσει στις καρδιές τους και, βήμα προς βήμα, θα ανακτήσουν τον χαμένο 

χρόνο μέσω των προσευχών τους και του διαλογισμού τους στον γραπτό Λόγο. 

39 Αληθινά σας λέω, σε όλους εκείνους στους οποίους το κλουβί είναι πολύ βαθύ και η επιθυμία για 

πνευματοποίηση γίνεται πολύ μεγάλη, η βοήθειά Μου θα αποκαλυφθεί πλήρως και σύντομα θα 

μπορέσουν να είναι ανάμεσα στους πιο προχωρημένους. 

40 Θα έρθει η ώρα που όλοι όσοι Με άκουσαν αυτή την εποχή θα νιώσουν την ανάγκη να 

μαρτυρήσουν τα λόγια Μου, γιατί ο κόσμος θα παρουσιαστεί σαν ένα απέραντο χωράφι που διψάει για 

νερό και για σπόρο. Σκεφτείτε, λοιπόν: Τι έχετε ήδη στην καρδιά σας για να προσφέρετε στους 

συνανθρώπους σας; Πώς θα μαρτυρήσετε την αλήθεια μου και θα δείξετε το μεγαλείο του έργου μου; 
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41 Όταν έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα σας ανακρίνουν, θα ζητήσουν αποδείξεις και μαρτυρίες από 

εσάς για όσα είδατε και ακούσατε από Μένα, ο καθένας θα δώσει ό,τι έχει, και γι' αυτό σας λέω ήδη από 

τώρα ότι είναι καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι, ώστε η ώρα της δίκης να μην αιφνιδιάσει κανέναν. 

Ιδού, αν οι συνάνθρωποί σας σας έβρισκαν κοιμισμένους, θα ξυπνούσατε ακέφαλοι, απογοητευμένοι, και 

στα λόγια σας θα υπήρχαν ανακρίβειες και ψεύδη, επειδή δεν είχατε προετοιμαστεί εγκαίρως, και η 

απερισκεψία θα σας έκανε να διαπράξετε πολλά λάθη. 

42 Όχι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, δεν θέλω η ανάγκη για φως να σας εκπλήξει βυθισμένους στο 

σκοτάδι, και γι' αυτό σας μιλάω με πλήρη σαφήνεια, ώστε να αποφύγετε τις πτώσεις στο μέλλον. 

43 Να γνωρίζετε πάντα ότι κάθε στιγμή μπορεί να είναι ευνοϊκή για το ξεδίπλωμα της ψυχής και την 

αυτοκριτική. 

44 Μήπως όλοι αυτοί οι "εργάτες" που δούλεψαν μαζί Μου δεν το έκαναν εν μέσω των αγώνων και 

των δυστυχιών της ζωής τους; Αλλά τους έδωσα εντολή να αποσυρθούν από όλα όσα τους περιβάλλουν, 

προκειμένου να αφοσιωθούν εξ ολοκλήρου στην αποστολή τους στις στιγμές της πνευματικής εργασίας, 

είτε στο πνεύμα είτε στο γήινο σώμα. 

45 Λάβετε από Μένα αυτές τις διδασκαλίες και μην τις ξεχνάτε, και λάβετε από αυτούς τους 

αδελφούς σας αυτό το παράδειγμα, ώστε να ενθαρρύνεστε από αυτό. 

46 Αν περιμένετε περιόδους ειρήνης για να μπορέσετε να αρχίσετε να εκπληρώνετε την αποστολή 

σας, κάνετε λάθος, διότι αυτές οι εποχές ειρήνης θα έρθουν ακριβώς μέσα από την εργασία, τον αγώνα, 

την προσπάθεια και ακόμη και τη θυσία του λαού μου. 

47 Ποιος ο λόγος να σπείρεις σε ένα χωράφι που είναι σε πλήρη καρποφορία; Σας αποκάλεσα 

"εργάτες", επειδή το καθήκον σας είναι να σπείρετε. Αλλά είναι ακριβώς ο σπόρος που σας εμπιστεύτηκα 

και θα σας δώσει την ειρήνη που λαχταράτε, πράγμα που σημαίνει ότι για να την θερίσετε, πρέπει πρώτα 

να την σπείρετε. 

48 Παρόλο που θεωρείτε τους εαυτούς σας πολύ ασήμαντους, σας λέω ειλικρινά ότι θα είστε πολύ 

χρήσιμοι για την ανθρωπότητα ─ πνευματικά χρήσιμοι. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να προετοιμαστείτε ήδη 

από τώρα. 

49 Αργότερα δεν θα χρειαστεί να μεταφέρετε το χάρισμα του πνευματικού θεραπευτή, ούτε εκείνο 

του φορέα φωνής σε άλλα έθνη, γιατί τότε ο χρόνος της διακήρυξής Μου θα έχει ήδη τελειώσει, αλλά θα 

μεταφέρετε τον θησαυρό της έμπνευσης και της σοφίας που σας έφερα με τον Λόγο Μου. 

50 Για το έργο σας θα είναι απαραίτητο να παραμείνετε ενωμένοι στο έργο μου και να σχηματίσετε 

έτσι μια αληθινή πνευματική οικογένεια. Όμως όλοι γνωρίζετε ήδη ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω 

εκδηλώσεις με αυτή τη μορφή μετά το τέλος του έτους 1950. 

Παρ' όλα αυτά, ως ενθάρρυνση και παρηγοριά, σας διαβεβαιώνω ότι το Πνεύμα μου θα είναι πάντα μαζί 

σας και ότι θα αισθάνεστε την παρουσία μου ακόμη πιο βαθιά μέσα σας. 

51 Θα σας εκδηλωθώ στις σκέψεις σας, θα χαρώ τις συναντήσεις σας, θα κάνω τον εαυτό Μου 

αισθητό στην καρδιά και το πνεύμα σας και θα ξεχυθώ με έλεος με πολλούς τρόπους, ανταμείβοντας και 

ενθαρρύνοντας έτσι την πίστη και την πνευματοποίησή σας. 

52 Όποιος εκπληρώνει το Θέλημά μου με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιστός μάρτυρας του Λόγου μου, 

και ο ζήλος του και η υπακοή του να ακολουθεί τις οδηγίες μου θα είναι το σταθερό θεμέλιο πάνω στο 

οποίο θα χτίσει τον πνευματικό του ναό. Αυτοί θα είναι οι μαθητές μου που θα διαδώσουν τις διδασκαλίες 

μου σε όλη τη γη. Αλλά αν υπάρξουν κάποιοι που, μετά το 1950, επιμένουν να συνεχίσω να αναγγέλλω 

τον εαυτό Μου με αυτή τη μορφή, τότε θα εξαπατήσουν και η μαρτυρία τους θα είναι ψευδής. Γιατί 

κανένας από τους μαθητές Μου δεν αγνοεί την ανακοινωθείσα και καθορισμένη ημέρα για την τελευταία 

Μου εκδήλωση. 

53 Έχω δώσει σε αυτόν τον λαό αρκετό χρόνο για να συσσωρεύσει πνευματικό φως, που είναι η 

σοφία και το ξεδίπλωμα όλων των ικανοτήτων της ψυχής, έτσι ώστε όταν φύγω να μπορέσει να 

παραμείνει ως δάσκαλος στον κόσμο. 

54 Ήδη τώρα, δημιουργήστε μια πνευματική σύνδεση με τους άλλους λαούς της ανθρωπότητας, ώστε 

σιγά-σιγά να προετοιμάσετε τα μονοπάτια εκείνων που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Λόγου Μου. 

Μέσω της προσευχής θα μπορέσετε να δημιουργήσετε αυτή την πνευματική σύνδεση που σας δίνω. 

55 Τώρα, αν ακολουθήσετε αυτή τη συμβουλή που μόλις σας έδωσα στη σημερινή μου διδασκαλία, 

μη σκέφτεστε αν τη στιγμή που προσευχηθήκατε για έναν συγκεκριμένο λαό ή έθνος, οι συνάνθρωποι για 
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τους οποίους προσευχηθήκατε το αισθάνθηκαν ή δεν παρατήρησαν ότι κάποιος τους σκεφτόταν και 

προσευχόταν γι' αυτούς. Ούτε θα πρέπει να περιμένετε την απάντησή τους με τον ίδιο τρόπο. Να θυμάστε 

ότι την ημέρα που οι άνθρωποι θα επικοινωνούν με τη σκέψη θα έχουν ήδη κάνει ένα μεγάλο βήμα προς 

την εποχή του διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα, αλλά δύσκολα τώρα που μόλις αρχίζετε να τεντώνετε 

αυτά τα αόρατα νήματα της αδελφοσύνης, της αγάπης, της κατανόησης και της πνευματικής προσέγγισης. 

56 Τα πάντα θα εκπληρωθούν στην ώρα τους, επειδή όλα όσα έχουν προφητευτεί είχαν πάντα έναν 

βαθύ λόγο, ακόμη και αν οι άνθρωποι το αμφισβήτησαν όταν η ανακοίνωση αυτή τους αποκαλύφθηκε 

πολύ πριν από την εκπλήρωσή της. 

57 Βλέπετε ήδη πώς η πλειονότητα των προφητειών του παρελθόντος έχει επαληθευτεί. 

Εμπιστευτείτε ότι αυτό που σας ανακοίνωσα και σας υποσχέθηκα τώρα θα γίνει πραγματικότητα. Η 

αλήθεια θα επικρατήσει, το Θέλημά μου θα εκπληρωθεί, το φως θα λάμψει. 

58 Αναγνωρίστε πώς μια αόρατη δύναμη αποκαλύπτεται καθημερινά στον κόσμο σας. Νιώστε την 

παρουσία της ώρας της κρίσης ανάμεσα στους ανθρώπους, δείτε πώς επί του παρόντος όλα 

προετοιμάζονται για την τελική μάχη στην οποία όλα τα ανθρώπινα πάθη που μάχονται ενάντια στο καλό 

και την αλήθεια θα νικηθούν και θα ακυρωθούν για να δώσουν χώρο σε νέα συναισθήματα και νέα 

ιδανικά. 

59 Το δρεπάνι της δικαιοσύνης Μου θα θερίσει τα χωράφια σας και σας δηλώνω με αλήθεια και 

πνεύμα ότι όλα όσα δεν έχουν βαθιές ρίζες καλοσύνης θα θεριστούν και ότι όλα τα περιττά θα 

εξαλειφθούν. 

60 Ο καιρός που το κακό εμποδίζει την εκδίπλωση του καλού θα περάσει, και παρόλο που αυτός ο 

αγώνας θα υπάρχει πάντα όσο μια ψυχή κατοικεί σε μια ανθρώπινη σάρκα, το καλό θα επικρατήσει και θα 

είναι κυρίαρχο. 

61 Κερδίστε αξία για να ανήκετε στον κόσμο του φωτός που σας ανακοινώνω. Αφήστε έναν σπόρο 

τώρα που θα αποδώσει καλούς καρπούς αύριο. Μη νομίζετε ότι δεν θα είστε πλέον εσείς αυτοί που θα 

μπορούν να συγκομίσουν και να απολαύσουν αυτούς τους καρπούς. Διώξτε από τις καρδιές σας κάθε 

εγωισμό και θυμηθείτε ότι τα παιδιά σας εξ αίματος ή οι αδελφοί και οι αδελφές σας εξ πνεύματος θα 

είναι εκείνοι που θα θερίσουν τη σοδειά των μεγαλύτερων αδελφών τους, τους οποίους θα αποκαλούν 

πρωτοπόρους και θα ευλογούν στις προσευχές τους. 

62 Οι άνθρωποι μιλούν για περασμένους χρόνους, για αρχαιότητα, για αιώνες και ατέλειωτους 

αιώνες, αλλά εγώ σε βλέπω ακόμα μικρό. Βλέπω ότι έχετε ωριμάσει πολύ λίγο στην ψυχή. Στα μάτια μου, 

ο κόσμος σας βρίσκεται ακόμη σε νηπιακή ηλικία, παρόλο που σας φαίνεται ότι έχετε ωριμάσει. 

63 Όχι, ανθρωπότητα, όσο δεν είναι η ψυχή που δίνει αυτά τα στοιχεία της ωριμότητας, της ανοδικής 

ανάπτυξης, της τελειότητας και της προόδου στους διάφορους τομείς της ζωής σας, αναπόφευκτα θα Μου 

παρουσιάζετε ανθρώπινα έργα που είναι σπουδαία μόνο φαινομενικά, αλλά τα οποία, λόγω της έλλειψης 

αγάπης, είναι χωρίς ηθικό περιεχόμενο και δεν διαρκούν. 

64 Νομίζετε ότι θα μπορούσα να δεχθώ από εσάς τους καρπούς που Μου προσφέρετε, αν σας 

καλούσα να λογοδοτήσετε αυτές τις στιγμές; Όχι, ανθρωπότητα, κανείς δεν θα μπορούσε να Μου 

προσφέρει έναν καρπό αντάξιο Μου ─ κάτι που θα ήταν απόδειξη της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων, της 

αρμονίας τους, της πίστης τους σε Μένα, της ζωής τους που εξυψώνεται από την άσκηση του καλού. 

65 Δεν θα δεχθώ κάποιους και δεν θα δεχθώ άλλους, θα περιμένω τον χρόνο μέχρι να Μου 

προσφέρετε τον καρπό της αρμονίας σας. Αυτή θα είναι η επανόρθωσή σας στη γη. 

66 Μου λες ότι με αγαπάς; Ισχυρίζεστε ότι αγαπάτε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη; Τότε σας λέω ότι 

αν όλοι σας αγαπούσατε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, δεν θα ζούσατε όπως ζείτε ─ χωρισμένοι από 

κοινωνικές τάξεις, θρησκείες, φυλές και έθιμα. 

67 Αν αγαπούσατε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, θα αγαπούσατε ο ένας τον άλλον, θα 

προσπαθούσατε να καταστρέψετε τα εμπόδια, να μειώσετε τις αποστάσεις και να εξαλείψετε τις διαφορές. 

68 Το έχετε κάνει αυτό; Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει, αντίθετα έχετε εργαστεί για να 

διαιωνίσετε αυτές τις διαφορές, ότι υπάρχουν οι ισχυροί και οι αδύναμοι, οι πλούσιοι και οι φτωχοί, οι 

ισχυροί και οι άθλιοι, οι μορφωμένοι και οι αδαείς, και βρίσκω παντού αυτόν τον κακό σπόρο. 

69 Θέλεις να σε δεχτώ έτσι ─ μολυσμένο από φθόνο, ματαιοδοξία και ποταπά πάθη; 

70 Πόσο λίγο αντιληφθήκατε το νόημα του ερχομού Μου στον κόσμο εκείνη την εποχή, όταν 

εμφανίστηκα ανάμεσά σας ως άνθρωπος για να σας εξηγήσω ότι όλο το περιεχόμενο του Νόμου 
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συνίσταται σε δύο υπέρτατες εντολές: την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη μεταξύ των συνανθρώπων. 

Γιατί αυτή είναι η ουσία της ζωής και ο θείος δεσμός που ενώνει την οικογένεια του Θεού! 

71 Συνειδητοποιείτε πόσο λάθος ζείτε ενώ νομίζετε ότι βρίσκεστε στο απόγειο της δύναμης και της 

γνώσης σας; Αν δεν έχετε πειστεί ακόμα για όσα σας είπα, απαντήστε Μου: Όλα όσα δημιουργείτε με την 

επιστήμη σας είναι για την ευτυχία του πλησίον σας, για την επίλυση των προβλημάτων του και για την 

ευημερία του; Δεν θα μπορέσετε να Μου απαντήσετε "ναι", γιατί τότε θα λέγατε ψέματα, ούτε θα 

μπορέσετε να Μου πείτε ότι πρέπει να καταστρέψετε τα ζιζάνια για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένας 

καλύτερος κόσμος. Διότι ο νόμος Μου ποτέ δεν εξουσιοδότησε τον άνθρωπο να διαθέτει τη ζωή του 

συνανθρώπου του. 

72 Είναι η αγάπη που εμπνέει την επιστήμη σας σε αυτές τις στιγμές; Όλα όσα ετοιμάζετε αυτή τη 

στιγμή δεν εξυπηρετούν την ικανοποίηση του μίσους και της επιθυμίας για εξουσία; Υποβάλετε, λοιπόν, 

το θέμα στην κρίση της συνείδησής σας και θα δείτε πώς αυτή σας λέει ότι τα περισσότερα από τα έργα 

των ανθρώπων αυτή τη στιγμή δεν αποτελούν απόδειξη πνευματικής προόδου, αλλά την άρνηση όλων 

όσων σας δίδαξα εκείνη την εποχή με το λόγο Μου και με τη ζωή Μου. 

73 Είμαι ο Πατέρας σας και είναι απαραίτητο να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να σας 

εξαπατήσω, ούτε θέλω να ζείτε ως εξαπατημένοι. Σας στέλνω αυτό το μήνυμα και ας φτάσει σε όλους. 

Αλλά αν δεν το πιστέψετε, επειδή ο Λόγος είναι απλός και επίσης οι φορείς της φωνής του ασήμαντοι, τα 

γεγονότα, οι δοκιμασίες και τα γεγονότα θα σας αιφνιδιάσουν, και τότε θα καταλάβετε ότι αυτό το 

μήνυμα ήταν αληθινό, αλλά δεν θέλατε να το ακούσετε ούτε να το δεχτείτε εγκαίρως. Και πάλι, όπως 

στην εποχή του Νώε, οι άνθρωποι θα χλευάζουν τις προφητείες και μόνο όταν αισθανθούν ότι οι 

πλημμύρες του νερού θάβουν ήδη τα σώματά τους θα αρχίσουν να πιστεύουν και να μετανοούν. 

74 Το Έλεός Μου ήθελε πάντα να σας σταματήσει στην απερισκεψία σας, αλλά ποτέ δεν θέλατε να 

Με ακούσετε. Τα Σόδομα και τα Γόμορρα προειδοποιήθηκαν επίσης να νιώσουν φόβο και μετάνοια και 

να αποφύγουν την καταστροφή τους. Αλλά δεν άκουσαν τη φωνή Μου και χάθηκαν. 

75 Προέτρεψα επίσης την Ιερουσαλήμ να προσευχηθεί και να επιστρέψει στην αληθινή λατρεία του 

Θεού. Αλλά η άπιστη και σαρκικά σκεπτόμενη καρδιά του απέρριψε την πατρική μου νουθεσία και 

έπρεπε να πεισθεί για την αλήθεια από αυτό που συνέβη. Πόσο πικρές ήταν εκείνες οι ημέρες για την 

Ιερουσαλήμ! 

76 Αναγνωρίζετε τώρα την αλήθεια ότι εξακολουθείτε να είστε οι ίδιοι; Γιατί δεν θέλατε να αφήσετε 

την πνευματική σας παιδική ηλικία για να αναπτυχθείτε και να ανεβείτε στο μονοπάτι της σοφίας που 

βρίσκεται στο λόγο μου. 

77 Σας στέλνω σε όλους αυτό το μήνυμα, το οποίο θα χρησιμεύσει στους λαούς και τα έθνη ως 

προφητεία για αφύπνιση, για επαγρύπνηση. Ευλογημένος είσαι αν πιστεύεις στο περιεχόμενό του. 

Σκεφτείτε το νόημά του, αλλά προσέξτε και προσευχηθείτε γι' αυτό. Γιατί αν το κάνετε αυτό, ένα 

εσωτερικό φως θα σας καθοδηγήσει και μια ανώτερη δύναμη θα σας προστατεύσει μέχρι να σωθείτε. 

78 Σήμερα είστε μάρτυρες του γεγονότος ότι θεραπεύω τους "ψυχικά ασθενείς" ανθρώπους με το 

θεραπευτικό βάλσαμο της αλήθειας, από την οποία προέρχεται κάθε σοφία. 

79 Αυτό που λείπει ακόμη είναι να ενώσετε όλες τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει για την ανθρώπινη 

ζωή με τις γνώσεις της πνευματικής ζωής. Γιατί όσο δεν έχετε βεβαιότητα για την προέλευσή σας, το 

πεπρωμένο σας και τον τελικό σας στόχο, δεν θα αναγνωρίζετε τον εαυτό σας, ούτε θα ξέρετε ποιοι είστε. 

80 Στο ανθρώπινο βασίλειο, ξέρετε την ημέρα που γεννηθήκατε και ξέρετε επίσης ότι όταν κάποιος 

δεν είναι πια ζωντανός, πρέπει να θάψετε το σώμα του. Αλλά ποιος γνωρίζει τη στιγμή που η πνευματική 

σας ψυχή ξεπήδησε από τη μήτρα μου, τον τρόπο με τον οποίο γεννήθηκε, τον τρόπο με τον οποίο 

ενσαρκώνεται και ποια είναι η επιστροφή της στη μήτρα από την οποία ξεπήδησε; Κάτι, αλλά πολύ λίγα, 

έχουν μαντέψει οι άνθρωποι χωρίς να είναι σε θέση να ανακαλύψουν ολόκληρη την αλήθεια, επειδή ο 

άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να διεισδύσει στο μυστικό της ζωής από μόνος του. 

81 Εγώ, ο Δάσκαλός σας, είμαι αυτός που πλησιάζω τους ανθρώπους για άλλη μια φορά σε μια εποχή 

πνευματικής ανησυχίας, ερωτημάτων, δυσαρέσκειας μπροστά σε αυτό που παρέμεινε καλυμμένο από 

μυστήριο. 

82 Αποκαλύπτω την αλήθεια και ηρεμώ την πνευματική ανησυχία των ανθρώπων. Απαντώ στις 

ερωτήσεις τους και απομακρύνω το άγχος που βιώνουν μπροστά στην αδυναμία τους να βρουν την 

αλήθεια. Πλησιάζω επίσης για να τους πω ότι πολλά από αυτά που βλέπουν καλυμμένα με μυστήριο ήταν 
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κάτι που δεν μπόρεσαν να ξετυλίξουν λόγω έλλειψης προετοιμασίας και καθαρότητας, αλλά που 

επιτράπηκε από Εμένα για να γνωρίσουν την ουσία του. 

83 Εφόσον υποσχέθηκα στον κόσμο να έρθω ξανά για να φωτίσω τα μυστήρια με το φως Μου και να 

απομακρύνω το σκοτάδι της ανθρώπινης διάνοιας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την επιστροφή 

Μου, κατά την οποία το Πνεύμα Μου ανοίγει εκ νέου το Βιβλίο της Σοφίας, ώστε οι άνθρωποι να βρουν 

σε αυτό όλα όσα δικαιούνται να γνωρίζουν, τα οποία τους έχουν παραχωρηθεί μέσω Εμού. 

84 Όλοι αυτοί οι άνθρωποι Με ρώτησαν γιατί επέλεξα την πνευματική μορφή αυτή τη στιγμή για να 

γίνω γνωστός στους ανθρώπους, θεωρώντας ότι είναι μια πολύ υψηλή και δύσκολη μορφή για να την 

κατανοήσουν και να την αισθανθούν. 

85 Ξέρω ότι οι σημερινοί άνθρωποι Μου το λένε αυτό επειδή γνωρίζουν ότι στο παρελθόν 

ενσαρκώθηκα, έγινα άνθρωπος, ορατός και αγγίξιμος. Αλλά αυτός ο λαός δεν έχει σκεφτεί το γεγονός ότι, 

πριν έρθω στον κόσμο ως άνθρωπος, είχα ήδη γίνει γνωστός στους ανθρώπους πνευματικά, και Με είχαν 

ακούσει και Με είχαν πιστέψει, αλλά ποτέ δεν Μου ζήτησαν να κατέβω στον κόσμο για να Με δουν. 

86 Πήρα ανθρώπινη μορφή επειδή ήταν απολύτως απαραίτητο να δώσω ένα τέλειο και ζωντανό 

παράδειγμα για το τι είναι η εκπλήρωση του Θείου Νόμου, και κανένας άλλος εκτός από εμένα δεν ήταν 

κατάλληλος να το κάνει αυτό ─ Εγώ που έκανα τον Νόμο ─ Εγώ που έπρεπε να σας φέρω τον Νόμο 

εξηγημένο με λόγια και έργα που έδιναν μορφή σε μια διδασκαλία. 

87 Αν, αντί να επιλέξω την ανθρώπινη μορφή για να κατοικήσω ανάμεσά σας, είχα πάρει τη μορφή 

αγγέλου, οι άνθρωποι θα αισθάνονταν ασήμαντοι και ανίκανοι να ακολουθήσουν τα βήματά Μου, και θα 

θεωρούσαν ότι ο Λόγος Μου είναι κάτι αδύνατο για τον άνθρωπο να το συνειδητοποιήσει, και από την 

άλλη πλευρά, δεν θα πιστεύατε σε μια θυσία Μου από αγάπη προς εσάς. 

88 Τώρα, αν, αντί να επιλέξω μια μορφή πάνω από την ανθρώπινη, είχα πάρει τη μορφή ενός πουλιού 

ή ενός φυτού, ή αν είχα κρυφτεί σε ένα από τα πολλά πλάσματα κάτω από τον άνθρωπο, δεν θα 

θεωρούσατε αυτή την εκδήλωση τέλεια, θα αισθανόσασταν ταπεινωμένοι που δεν είχατε επιλεγεί ως μέσο 

για τη θεία αποκάλυψη. 

89 Τώρα σας λέω ότι κάθε μορφή που χρησιμοποιώ για να εκδηλωθώ είναι σωστή και τέλεια, και ότι 

αν δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι είμαι παρών, εκδηλωμένος, προσβάσιμος σε όλα τα πεδία της φύσης, ο 

λόγος είναι ότι δεν ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε τη θεία γλώσσα. 

90 Οι αιώνες έχουν περάσει, και μόνο εν μέρει έχουν χρησιμοποιηθεί. Επομένως, σας πλησιάζω τώρα 

για να σας δείξω τη διαδικασία ανάκτησης του χαμένου χρόνου. 

91 Εδώ είναι ο Δάσκαλός σας που σας υπενθυμίζει ότι έγινα άνθρωπος στον Ιησού στη Δεύτερη 

Εποχή για να σας μιλήσω από καρδιά σε καρδιά και ότι επί του παρόντος σας προετοιμάζω για να 

επικοινωνήσετε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Σας καθοδηγώ επίσης να παρατηρείτε τα στοιχεία της 

φύσης στα οποία εκδηλώνεται η δύναμή Μου, η σοφία Μου και η δικαιοσύνη Μου. Τέλος, μαθητές, σας 

δίδαξα την πνευματική γλώσσα, ώστε να μπορείτε να ακούτε και να καταλαβαίνετε τη φωνή Μου, η οποία 

σας μιλάει συνεχώς, σας καθοδηγεί και σας καθοδηγεί. 

92 Αυτή η διδασκαλία είναι που θα δώσει στον άνθρωπο την πνευματοποίηση που χρειάζεται για να 

ανέλθει βήμα προς βήμα, στάδιο προς στάδιο στην πνευματική σοφία, όπου θα ανακαλύψει την καταγωγή 

του, τον πυρήνα της ύπαρξής του, τον λόγο ύπαρξής του, και τότε η αγάπη του για Μένα θα είναι πολύ 

μεγάλη και θα ευλογεί όλη τη ζωή και όλα όσα υπάρχουν και τον περιβάλλουν, γιατί σε όλα θα βλέπει, θα 

ακούει και θα αισθάνεται την παρουσία του Ουράνιου Πατέρα του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 326  
1 Αρχίζετε να ακούτε το λόγο μου και τα μάτια σας γίνονται μια ανεξάντλητη πηγή δακρύων. Γιατί 

κλαίτε, άνθρωποι; Μερικές φορές συμβαίνει επειδή ο αγώνας της ζωής ήταν σκληρός ─ μερικές φορές 

επειδή η ζωή σας έχει μαστιγώσει με αντιξοότητες, απογοητεύσεις, αποτυχίες, ασθένειες ή πένθος. Αλλά 

υπάρχουν περιπτώσεις που, χωρίς κανέναν από αυτούς τους λόγους, χύνετε πολλά δάκρυα όταν Με 

ακούτε. 

2 Γνωρίζω τον λόγο για αυτό το κλάμα χωρίς εμφανή αιτία, γνωρίζω την προέλευσή του: είναι η 

ψυχή σας που κλαίει και το κάνει γνωστό με δάκρυα μέσω της σάρκας. Κάθε δάκρυ είναι ένας θησαυρός 

από τρυφερότητα που περιέχεται σε αυτό, από πόνο επειδή αισθάνεστε παγιδευμένοι, από τύψεις για λάθη 

που κάνατε, από αγωνία επειδή γίνατε αδύναμοι, από θλίψη επειδή χάσατε χρόνο. 

3 Τι γνωρίζει η υλική φύση για όλα αυτά; Ως εκ τούτου, συχνά πιστεύετε ότι κλαίτε χωρίς λόγο. 

4 Με ρωτάτε αν είναι λάθος να κλαίτε μαζί Μου. Αλήθεια, σας λέω, όποιος δεν αισθάνεται αυτή την 

ανάγκη να ανακουφίσει έναν πόνο ή να εκφράσει μια υπέρτατη χαρά, κουβαλάει μια πέτρα στο στήθος 

του αντί για καρδιά, γιατί δεν αισθάνεται την Παρουσία Μου με κανέναν τρόπο. 

5 Κλαίτε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, γιατί το κλάμα είναι επίσης ένα μέσο που έχω δώσει στον 

άνθρωπο για να εξαγνιστεί και να απαλλαγεί από ένα βάρος που τον βαραίνει. Δείτε πώς μετά νιώθετε πιο 

ελεύθεροι, πιο ανάλαφροι και πιο καθαροί για να συνεχίσετε τη δουλειά της ημέρας. 

6 Η ψυχή σας χρειάζεται αυτόν τον εξαγνισμό για να γίνει άξια να εκπληρώσει το έργο που της έχει 

ανατεθεί, και πρέπει να απαλλαγεί από το βάρος που έχει συσσωρευτεί μέσα της με την πάροδο του 

χρόνου. Γιατί μια νέα μάχη την περιμένει ─ μια μάχη που πρέπει να ξεκινήσει χωρίς να νιώθει καμία 

κόπωση. 

7 Ναι, μαθητές! Το κλάμα τις στιγμές της εσωτερικής σας περισυλλογής είναι απόδειξη ειλικρινούς 

συγκίνησης και κάθε δάκρυ είναι πιο εύγλωττο από χίλιες από τις πιο όμορφες και εκφραστικές λέξεις της 

γλώσσας σας. Αλλά όχι σε όλο το κλάμα της ψυχής, η μετάνοια ή η χαρά δεν εκδηλώνεται μέσα από τα 

δάκρυα. Σε πολλά από τα παιδιά μου αυτό το συναίσθημα είναι εσωτερικό, κρυμμένο, ορατό μόνο σε 

Μένα. Φαίνονται μουδιασμένοι ή αδιάφοροι, αλλά η καρδιά τους είναι εξίσου ή και περισσότερο 

ευαίσθητη από εκείνους που εκφράζουν τα συναισθήματά τους. 

8 Όταν όλοι έχετε κατανοήσει και ζήσει την πνευματοποίηση, θα έχετε επίσης υπό έλεγχο τα 

πνευματικά σας συναισθήματα χωρίς να τα επιδεικνύετε στους συνανθρώπους σας, διότι θα έχετε 

κατανοήσει ότι Αυτός ενώπιον του οποίου πρέπει να ομολογείτε, να μετανοείτε και να εξαγνίζεστε είναι ο 

Πατέρας σας και Αυτόν θα κουβαλάτε στην ύπαρξή σας. 

9 Πρώτα απ' όλα, αγαπημένοι μαθητές, είναι σημαντικό η καρδιά σας να αρχίσει να αισθάνεται τη 

δόνηση της ψυχής μέσα στην ύπαρξή σας, την ανάγκη να καταλάβετε ότι πρέπει να εξαγνιστείτε για να 

δεχτείτε το ποτήρι του πόνου όταν φτάσει στα χείλη σας, και ότι είναι εξίσου ψυχικά ωφέλιμο να 

αισθάνεστε τα συναισθήματα που κρύβονται στον πυρήνα της ύπαρξής σας όσο και να τα εκδηλώνετε 

προς τα έξω. 

10 Σας περιμένει ένας ολόκληρος κόσμος, σας περιμένει μια ανθρωπότητα, και γι' αυτό θα πρέπει να 

αγωνιστείτε για τον εξαγνισμό σας, έτσι ώστε όταν ξεκινήσετε το μονοπάτι, έχοντας γίνει ιεραπόστολοι 

αυτού του πνευματικού μηνύματος, οι αρετές να μην αναμειχθούν με τις κακίες στην καρδιά σας, γιατί 

τότε θα βρίσκεστε συνεχώς εξαπατημένοι από τον εαυτό σας. Θα έχετε την επιθυμία να είστε ειλικρινείς, 

και η υποκρισία θα βγει για να σας εξαπατήσει. Θα έχετε την επιθυμία να είστε φιλανθρωπικοί, και ο 

εγωισμός της καρδιάς σας θα το εμποδίσει. Γι' αυτό, σας λέω ότι ο εξαγνισμός σας πρέπει να είναι 

αληθινός για να σας κάνει άξιους να κρατήσετε αυτή την πνευματική αποστολή. Αλλά δεν υπάρχει κανείς 

άλλος παρά η συνείδησή σας για να προκαλέσει αυτή την εσωτερική κάθαρση να είναι μόνιμη, αληθινή, 

σαν ώριμος καρπός, μέσω της ενδοσκόπησης, της εμπειρίας, της αυτοκριτικής και ακολουθώντας τις 

διδασκαλίες Μου. 

11 Μπορείτε να φανταστείτε την ευτυχία που θα βιώσει η καρδιά σας όταν μιλήσετε στους 

συνανθρώπους σας για όσα σας αποκάλυψα αυτή τη στιγμή, και τότε θα τους δείτε να κλαίνε σιωπηλά ─ 

με ένα κλάμα που δεν θα είναι μόνο της "σάρκας" αλλά και της ψυχής που διψάει για τρυφερότητα; 

12 Κάθε φορά που ο λόγος μου προφέρεται από τα χείλη σας, προηγουμένως προετοιμασμένος μέσω 

της προσευχής και εμπνευσμένος από το έλεός μου, η ουσία μου θα είναι ζωντανή και ο λόγος μου θα 
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είναι καυστικός, γι' αυτό και σας λέω ότι θα παράγει το ίδιο αποτέλεσμα μέσω του στόματός σας, όπως 

παρήγαγε στις καρδιές των ακροατών όταν μεταδόθηκε μέσω της μεσολάβησης των φορέων της φωνής. 

13 Μαθητές: Τον Λόγο που σας έδωσα σε αυτή την εποχή δεν θα τον χρησιμοποιήσετε ως βάση για 

μια νέα θρησκεία, διότι είναι μόνο η εξήγηση του Νόμου που σας αποκάλυψα από τους πρώτους χρόνους. 

14 Σκεφτείτε: Αν ήταν θρησκεία, θα ήταν μόνο για εκείνους που την ομολογούν. Αλλά επειδή είναι 

το άπειρο φως του Θεού, λάμπει σε όλους, κατεβαίνει σε όλους για να φωτίσει τους δρόμους της 

ανθρωπότητας χωρίς διάκριση λαών, φυλών, γλωσσών ή δογμάτων. 

15 Ο Νόμος Μου είναι ο βωμός στον οποίο όλοι θα πρέπει να προσέλθουν για να λατρέψουν τον 

Κύριό τους. Όπου υπάρχει ένας άνθρωπος, εκεί θα βρίσκεται ο βωμός στο κοίλωμα της ψυχής του, 

περιμένοντας τον φόρο τιμής και την προσφορά αγάπης του. 

16 Καταλάβετε, μαθητές: Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι όλοι όσοι λαμβάνουν αυτή τη 

διδασκαλία θα πρέπει ομοίως να ενωθούν πνευματικά με όλους και να γίνουν ένα, χωρίς η εξωτερική 

διαφορά των διαφόρων μορφών λατρείας να αποτελεί εμπόδιο που σας εμποδίζει να αναγνωρίζετε και να 

αγαπάτε τους πλησίον σας ως αδελφούς και αδελφές σε Μένα. 

17 Μόλις νιώσετε έτσι, θα έχετε κάνει τη διδασκαλία μου δική σας και στις δύσκολες μέρες της 

δοκιμασίας που πλησιάζουν, θα είστε σε θέση να μοιράζεστε και να μοιράζεστε τα χαρίσματά σας χωρίς 

να αποκλείετε κανέναν συνάνθρωπό σας. 

18 Δεν ζητώ από τους ανθρώπους να ενοποιήσουν τα έθιμα, τους γήινους νόμους ή τη γνώση της 

επιστήμης. Γιατί τελικά και στο τέλος θα έρθει η μέρα που μια συμφωνία θα κάνει τους λαούς να 

ενωθούν. Αυτό στο οποίο σας εμπνέω είναι η πνευματική αρμονία, η ενοποίηση στη σκέψη, ώστε όλη η 

ανθρωπότητα να γνωρίσει και να εξασκήσει την πνευματική προσευχή, με την οποία όλοι θα μπορέσετε 

να αναστηθείτε εσωτερικά και να λάβετε το ψωμί της αιώνιας ζωής απευθείας από το Πνεύμα μου. 

19 Υπάρχουν πολλές θρησκευτικές κοινότητες στη γη, οι οποίες στην πλειονότητά τους βασίζονται 

στην πίστη στον Χριστό. Ωστόσο, δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον, ούτε αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον ως 

μαθητές του Θείου Δασκάλου. 

20 Δεν νομίζετε ότι αν είχαν κατανοήσει όλη τη διδασκαλία μου, θα την είχαν αξιοποιήσει οδηγώντας 

τις ομολογίες στη συμφιλίωση και την ειρήνη; Αλλά αυτό δεν ήταν έτσι. Όλοι απομακρύνθηκαν ο ένας 

από τον άλλον, διαχωρίζοντας έτσι πνευματικά και διχάζοντας τους ανθρώπους, οι οποίοι στη συνέχεια 

θεωρούν ο ένας τον άλλον ως εχθρούς ή ξένους. Ο καθένας αναζητά μέσα και επιχειρήματα για να 

αποδείξει στους άλλους ότι αυτός είναι ο κάτοχος της αλήθειας και ότι οι άλλοι κάνουν λάθος. Αλλά 

κανείς δεν έχει τη δύναμη και το θάρρος να αγωνιστεί για την ενοποίηση όλων, ούτε έχει την καλή 

θέληση να ανακαλύψει ότι υπάρχει κάποια αλήθεια σε κάθε πίστη και σε κάθε λατρεία του Θεού. 

21 Περιμένω πνευματοποίηση από τον κόσμο. Για Μένα, τα ονόματα με τα οποία διακρίνεται κάθε 

εκκλησία ή αίρεση δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, ούτε η μεγαλύτερη ή μικρότερη λαμπρότητα των 

τελετών και των εξωτερικών μορφών λατρείας της. Αυτό φτάνει μόνο στις ανθρώπινες αισθήσεις, αλλά 

όχι στο πνεύμα μου. 

22 Περιμένω πνευματοποίηση από τους ανθρώπους, γιατί αυτό σημαίνει ανύψωση της ζωής, ιδανικό 

της τελειότητας, αγάπη για το καλό, στροφή προς την αλήθεια, άσκηση της δραστηριότητας της αγάπης, 

αρμονία με τον εαυτό μας, που είναι αρμονία με τους άλλους και επομένως με τον Θεό. 

23 Αυτή τη στιγμή δίνω τη βροχή που θα προετοιμάσει τα χωράφια όπου αύριο ο σπόρος μου θα 

σηκωθεί και θα καρποφορήσει. Σήμερα εξακολουθεί να φαίνεται αδύνατο ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να 

μεταμορφωθεί σε γήινο και πνευματικό επίπεδο, δεδομένου ότι το κακό έχει ριζώσει στην καρδιά αυτής 

της ανθρωπότητας. Αλλά σας λέω ότι δεν θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να βιώσετε την αρχή της 

πνευματικής μεταμόρφωσης των λαών σας. 

24 Ποιος θα πίστευε εκείνη την εποχή ότι στην ειδωλολατρική, αμαρτωλή και αισθησιακή Ρώμη ─ 

μια πόλη όπου η ζωή ήταν ένα συνεχές όργιο βλαβών και απολαύσεων, αμαρτιών και εγκλημάτων ─ η 

πίστη στον λόγο της αγάπης, στον Χριστό, θα αναφλεγόταν νωρίτερα από οποιονδήποτε άλλο λαό; Και 

όμως αυτό συνέβη. 

25 Η Ρώμη έπρεπε να αμαρτήσει πολύ από πριν και να φτάσει στην εξάντληση και την αηδία για να 

φτάσει στο σημείο να δεχτεί στην καρδιά της τον σπόρο του Λόγου μου. Αλλά όταν ήρθε σε αυτούς, οι 

καρδιές αυτές, κουρασμένες από την ευχαρίστηση και διχασμένες από την απογοήτευση και τον πόνο, 
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άνοιξαν στην επαφή με την ουσία του μηνύματός μου, όπως ανοίγουν οι μαραμένοι κάλυκες των 

λουλουδιών όταν τους χαϊδεύει ένα υγρό αεράκι. 

26 Η καρδιά αυτού του λαού χτυπούσε με δύναμη και η ψυχή του ταρακουνήθηκε. Οι αμαρτίες του 

συγχωρέθηκαν χάρη στην πίστη και το θάρρος του να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μου. 

27 Χρειάστηκαν θάρρος και θυσίες από τους ανθρώπους αυτούς για να ενισχύσουν την πίστη τους 

και την αγάπη τους για την αλήθεια, η οποία άρχισε να φωτίζει τις καρδιές τους. Αλλά ήταν δυναμικά 

σκεπτόμενοι άνδρες και γυναίκες, είτε ήταν ενήλικες, είτε νέοι, είτε παιδιά. 

28 Καταλαβαίνετε, μαθητές; Στη συνέχεια, συγκρίνετε εκείνη τη βασιλεία της ματαιοδοξίας, της 

κακίας και της αγάπης του κόσμου με αυτή την ανθρωπότητα του σήμερα, και θα ανακαλύψετε ότι και 

αυτή ─ αηδιασμένη και κουρασμένη από τη ματαιοδοξία και άρρωστη από την αμαρτία ─ πλησιάζει 

ολοένα και περισσότερο στην ημέρα, όταν η ψυχή της θα αιφνιδιαστεί από την πνοή της θεϊκής αύρας που 

θα την αφυπνίσει ─ μια αύρα που προηγείται της δροσιάς που θα σβήσει την πνευματική δίψα που την 

βασανίζει και η οποία θα είναι η προετοιμασία για τον σπόρο της πνευματοποίησης που θα πέσει 

αργότερα σε όλες τις καρδιές. 

29 Πόσες φορές Με έχετε ρωτήσει μέσα στην καρδιά σας γιατί δεν σας έχω δείξει την πνευματική 

ζωή σε όλη της τη σαφήνεια. Σας λέω όμως: Αν αγγίξετε αυτή τη ζωή με τις φυσικές σας αισθήσεις, δεν 

θα κάνετε ποτέ την παραμικρή προσπάθεια να επιτύχετε οποιαδήποτε πνευματοποίηση. Ποτέ δεν θα 

αναπτύξετε τα πνευματικά σας χαρίσματα και τις ικανότητές σας, ούτε θα προσπαθήσετε να αποκτήσετε 

προσόντα για να αξίζετε τις αποκαλύψεις μου. 

30 Ανάμεσα σε εσάς και την Πνευματική Κοιλάδα υπάρχει ένα πέπλο που δεν επιτρέπει σε κανέναν 

να βεβηλώσει την αγνότητα αυτού του ιερού, και μόνο αυτός που είναι ντυμένος με ευλάβεια και 

ταπεινότητα, ειλικρίνεια και ευγενή σκοπό, με αγάπη και αληθινή πίστη, επιτρέπεται να περάσει αυτά τα 

κατώφλια. 

31 Λέω "αληθινή πίστη" επειδή υπάρχει φαινομενική πίστη εμπνευσμένη από κάτι εξωπραγματικό ─ 

από κάτι που, επειδή είναι ψεύτικο, εξαφανίζεται και ξεθωριάζει μόλις μάθεις την αλήθεια. 

32 Υπάρχουν πολλοί που προσπάθησαν να φανταστούν την πνευματική ζωή για να πιστέψουν σε 

αυτήν. "Μεγάλοι και μικροί, αδαείς και μορφωμένοι, όλοι ήθελαν να μάθουν πώς είναι ο παράδεισος, πώς 

είναι ο Θεός, ποια μορφή παίρνουν τα πνευματικά όντα, πώς είναι το φως και η ύπαρξη σε εκείνον τον 

κόσμο. Τότε φαντάστηκαν ένα όμορφο βασίλειο πέρα από τα αστέρια, ένα μεγαλοπρεπές παλάτι, έναν 

θρόνο και τον Θεό να κάθεται σε αυτό με ανθρώπινη μορφή. 

Έχετε επίσης δώσει στα πνεύματα ανθρώπινη μορφή και τα έχετε φανταστεί να πετούν σαν πουλιά για 

να μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο. Όλα αυτά τα βλέπετε γεμάτα φως ─ ένα φως παρόμοιο με 

αυτό που έχετε στη γη, όλα λάμπουν σαν χρυσάφι και στολίζονται με τα πιο όμορφα πράγματα που 

γνωρίζετε στον υλικό κόσμο: ουράνια τραγούδια και θεϊκή μουσική που γεμίζει το χώρο, ενώ 

εκατομμύρια όντα λατρεύουν αιώνια τον Κύριο, γονατίζοντας πάντα μπροστά στο θρόνο Του, δοξάζοντάς 

Τον και προσφέροντάς Του θυμίαμα. 

33 Έτσι γίνεται αντιληπτή η πνευματική ζωή στο μυαλό πολλών ανθρώπων, και μόλις 

δημιουργήσουν αυτή την εικόνα στο μυαλό τους, πιστεύουν ότι είναι έτσι, ότι πρέπει να είναι έτσι, και 

έχουν δεσμευτεί σε αυτή την πεποίθηση. 

34 Τι θα τους συμβεί όταν γνωρίσουν αυτή τη διδασκαλία και μάθουν ότι αυτό που έχουν φανταστεί 

δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Κάποιοι θα ανοίξουν αμέσως τα μάτια τους στο φως της 

αλήθειας καθώς θα αναγνωρίζουν τα λάθη που δημιούργησε ο υλισμός τους. Άλλοι θα μπερδευτούν και 

θα αρνηθούν την αλήθεια των αποκαλύψεών μου. 

35 Σας λέω μόνο ότι είναι απαραίτητο να διώξετε από το μυαλό σας όλες τις εικόνες που έχετε 

δημιουργήσει για την πνευματική ζωή, διότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, ούτε κάθεται σε θρόνο όπως οι 

βασιλιάδες της γης, ούτε ο Ουρανός είναι πέρα από τα αστέρια, ούτε το φως Του είναι σαν αυτό του 

ήλιου, ούτε οι ψυχές είναι ανθρώπινες. Όλα είναι διαφορετικά από ό,τι έχετε φανταστεί ─ σε βαθμό που 

ακόμη και αν σας εξηγούσα πώς είναι η Πνευματική Ζωή στην πραγματικότητα, δεν θα το 

καταλαβαίνατε, γιατί ούτε η γλώσσα σας δεν θα ήταν σε θέση να εκφράσει την αλήθεια, την άπειρη δόξα, 

την ομορφιά και την τελειότητα του Αιώνιου. 

36 Μπορείτε να μου πείτε τι σχήμα ή όγκο έχει η συνείδηση; Θα μπορούσατε να Μου πείτε τι μορφή 

έχει η αγάπη ή η νοημοσύνη; "Όχι, Δάσκαλε", Μου λες. Έτσι, όπως ακριβώς ούτε η συνείδηση, ούτε η 
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νοημοσύνη, ούτε η αγάπη έχουν μορφή, έτσι δεν μπορείτε να συγκρίνετε τα γήινα πράγματα με εκείνα της 

πνευματικής ζωής. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από τις ιδιότητες της φωτεινής ψυχής, 

η οποία είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων και αρετών που δεν χρειάζονται μορφή για να υπάρξουν. 

37 Ο Θεός δεν έχει μορφή, γιατί αν είχε, θα ήταν ένα περιορισμένο ον, όπως είναι τα ανθρώπινα 

όντα, και τότε δεν θα ήταν Θεός. Ο "θρόνος" Του είναι η τελειότητα, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η σοφία, η 

δημιουργική δύναμη, η αιωνιότητα. 

38 Ο "Παράδεισος" είναι η υψηλότερη ευδαιμονία που φτάνει μια ψυχή στην πορεία της προς την 

τελειότητα, όταν ανυψώνεται τόσο ψηλά στη σοφία και την αγάπη ώστε να φτάσει σε έναν βαθμό 

καθαρότητας που δεν μπορεί να φτάσει καμία αμαρτία και κανένας πόνος. 

39 Όταν οι προφήτες μου μιλούσαν για την Πνευματική Ζωή, μερικές φορές το έκαναν μέσω 

ανθρώπινων εκδηλώσεων και αντικειμένων που σας είναι οικεία. 

40 Οι προφήτες είδαν θρόνους σαν αυτούς των βασιλιάδων της γης ─ βιβλία, όντα με ανθρώπινη 

μορφή, παλάτια με ταπισερί, κηροπήγια, το Αρνίο και πολλές άλλες μορφές. Αλλά σήμερα πρέπει να 

καταλάβετε ότι όλα αυτά ήταν μόνο ένα σύμβολο, ένα σύμβολο, ένα θείο νόημα, μια αποκάλυψη που 

έπρεπε να σας εκφραστεί με μια εικονογραφική μορφή, αφού δεν ήσασταν σε θέση να κατανοήσετε μια 

άλλη, ανώτερη. 

41 Τώρα ήρθε η ώρα να ερμηνεύσετε σωστά το νόημα όλων των παραβολών και των διδασκαλιών 

Μου που σας έχω αποκαλύψει μέσω αλληγοριών, έτσι ώστε το νόημα να διεισδύσει στο πνεύμα σας και η 

αλληγορική μορφή να εξαφανιστεί. 

42 Όταν φτάσετε σε αυτή τη συνειδητοποίηση, η πίστη σας θα είναι αληθινή, γιατί τότε θα την έχετε 

θεμελιώσει στην αλήθεια. 

43 Εσείς οι άνθρωποι, σας προφητεύω στο Λόγο Μου έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που ζείτε, και 

αυτός είναι όταν η καρδιά σας έχει ξεπλύνει την ακαθαρσία της στο αίμα που έχυσα στο σταυρό ─ ένα 

αίμα που υπήρξε η ενσάρκωση της θεϊκής αγάπης, της υπέρτατης συγχώρεσης και της λύτρωσης όλων 

των ανθρώπων. 

44 Εσείς ─ οι άπιστοι και οι αμφισβητίες ─ δεν μπορείτε να πιστέψετε σε έναν κόσμο δικαιοσύνης, 

ούτε μπορείτε να φανταστείτε μια ζωή αγάπης και αρετής στη γη σας. Με λίγα λόγια, θεωρείτε τους 

εαυτούς σας ανίκανους για οτιδήποτε καλό, ούτε πιστεύετε στον εαυτό σας. 

45 Εγώ, ωστόσο, πιστεύω σε σας, γνωρίζω τον σπόρο που υπάρχει σε κάθε ένα από τα παιδιά Μου, 

γιατί Εγώ τα δημιούργησα, γιατί Εγώ τους έδωσα ζωή μέσω της αγάπης Μου. 

46 Πράγματι εναποθέτω την ελπίδα μου στον άνθρωπο, πιστεύω στη σωτηρία του, στο να γίνει άξιος 

και στην άνοδό του. Διότι όταν τον δημιούργησα, τον όρισα να είναι Κύριος στη γη, όπου θα 

δημιουργούσε έναν τόπο αγάπης και ειρήνης, και επίσης όρισα η ψυχή του να γίνει δυνατή στη μάχη της 

ζωής, ώστε να φτάσει μέσω της αξίας της να ζει στο φως της βασιλείας της τελειότητας, που είναι η 

αιώνια κληρονομιά της. 

47 Αυτή η γη, την οποία αποκαλείτε "Κοιλάδα των Δακρύων" ή "Τόπος Εξορίας", προετοιμάστηκε 

από Εμένα με άπειρη αγάπη για να την προσφέρω στα παιδιά που θα την κατοικήσουν. Τα πάντα πάνω 

της ξεχείλιζαν από ζωή, αφθονία, ευλογία και απόλαυση για όσους τα κατείχαν. Δεν υπήρχε τίποτα σε 

αυτό που είχε δημιουργηθεί για να προκαλέσει πόνο στον άνθρωπο ─ αντίθετα, τα πάντα είχαν 

προβλεφθεί με τέτοιο τρόπο ώστε, αν η ανθρωπότητα έβλαπτε τον εαυτό της με τα λάθη της, να βρει μόνη 

της, στο δρόμο της και παντού, τα απαραίτητα μέσα για να θεραπεύσει τα βάσανά της και να θριαμβεύσει 

πάνω από τις συμφορές της. 

48 Πολλοί αιώνες έχουν περάσει για τον άνθρωπο στη γη, και ακόμα δεν έχει καταφέρει να είναι 

ευτυχισμένος πάνω σε αυτήν. Γιατί; Απλά επειδή ήθελε να βρει αυτή την ευτυχία χωρίς να την 

αναζητήσει στο αληθινό μονοπάτι, το οποίο είναι το μονοπάτι που οριοθετεί ο νόμος μου, ο νόμος της 

αγάπης και της δικαιοσύνης, της αρμονίας και της καθαρότητας. 

49 Πιστεύετε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υποφέρετε στη γη για να κερδίσετε τον ουρανό; Όχι, 

ανθρωπότητα, το μόνο πράγμα που επιτυγχάνεις μέσα από τα βάσανα είναι μια ορισμένη κάθαρση. Γιατί η 

αληθινή και απόλυτη κάθαρση της ψυχής επιτυγχάνεται μέσω της αγάπης με την οποία σας εμπνέει ο 

Νόμος μου. 

50 Ποια αξία έχει το γεγονός ότι κάποιοι που έχουν υποφέρει πολύ στη γη ζουν γι' αυτό το λόγο με 

την επιθυμία να πάνε στον ουρανό; Είναι φυσικό, όταν βλέπουν ότι ο κόσμος δεν έχει πλέον τίποτα άλλο 
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να τους προσφέρει, να σκέφτονται την πνευματική ζωή. Πραγματική αξία έχει εκείνος που ─ αν και έχει 

τα πάντα στον κόσμο ─ θα ήταν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να απαρνηθεί τα υπάρχοντα και τις ανέσεις του. 

Διότι τότε θα αποδείξει πραγματικά τον υψηλότερο βαθμό πνευματικής του ανάπτυξης και θα καταθέσει 

ότι ο παράδεισος ή η ευδαιμονία δεν είναι ο συγκεκριμένος τόπος που δημιούργησε η φαντασία των 

ανθρώπων ανά τους αιώνες, αλλά μια κατάσταση της ψυχής που μπορεί να αρχίσει να βιώνει, να γνωρίζει 

και να απολαμβάνει ήδη στην ανθρώπινη ζωή του ─ μια κατάσταση που γίνεται ολοένα και πιο καθαρή 

και πιο τέλεια ανάλογα με το βαθμό που η ψυχή ανεβαίνει τη σκάλα που την οδηγεί από τον γήινο κόσμο 

στην κορυφή της Πνευματικής Ζωής. 

51 Αν δεν ήξερα ότι το πεπρωμένο σας είναι τόσο υψηλό, δεν θα σας μιλούσα με αυτόν τον τρόπο, 

ούτε θα σας έστελνα τον νόμο μου, ούτε θα έδινα τη ζωή μου για σας, αν ήξερα ότι δεν θα λυτρωθείτε 

ποτέ από τον ίδιο. 

52 Επιδίωξα μόνο την προσέγγιση του να γίνω γνωστός στους ανθρώπους σε τρεις αιώνες, επειδή 

ήξερα ότι στο τέλος των αιώνων θα ανυψωνόσασταν πάνω από τα πάθη, τη σαρκικότητα και τις 

ανθρώπινες δυσκολίες και θα ζούσατε μια ευγενή ζωή γεμάτη υψηλές εμπνεύσεις, γεμάτη έργα που θα 

αποκάλυπταν την ωριμότητα της ψυχής σας. 

53 Πιστεύετε ότι όταν οι άνθρωποι ζήσουν με έναν τέτοιο τρόπο θα εξακολουθούν να αισθάνονται 

πείνα και δίψα για δικαιοσύνη, ή θα εξακολουθούν να χρειάζονται δικαστές και άρχοντες για να τους 

καθοδηγούν στον κόσμο και να τους κρίνουν και να τιμωρούν τις πράξεις τους; Πιστεύετε ότι σε έναν 

κόσμο όπου η καλή θέληση επικρατεί μεταξύ τους και όπου υπάρχει αδελφοσύνη και δικαιοσύνη, μπορεί 

να υπάρχουν ακόμα πόλεμοι, δυστυχία και πόνος; Όχι, την ανθρωπότητα. Τότε θα δείτε πώς αυτή η γη 

μπορεί να σας δώσει μόνο ζεστασιά και ζωή, τροφή και ευημερία, σοφία και ευδαιμονία ─ μια ευδαιμονία 

που, ακόμη και αν δεν είναι στον ύψιστο βαθμό της ─ γιατί κανείς το γνωρίζει αυτό μόνο όταν φτάσει στο 

ύψος της τελειότητας ─ είναι ωστόσο μια ευτυχία που ανταμείβει δίκαια όσους αγωνίζονται να 

παραμείνουν στην αλήθεια. 

54 Προς τα εκεί οδεύετε όλοι σας, προς αυτή τη ζωή χαράς και ειρήνης, όχι προς την άβυσσο και τον 

"θάνατο", όπως πιστεύει η καρδιά σας ότι οδεύετε. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να βιώσετε ακόμη πολλά 

πικρά πράγματα πριν φτάσει η ώρα της πνευματοποίησής σας. Όμως ούτε ο θάνατος, ούτε ο πόλεμος, 

ούτε ο λοιμός, ούτε η πείνα θα σταματήσουν την πορεία της ζωής και την πνευματική ανάπτυξη αυτής της 

ανθρωπότητας. Είμαι ισχυρότερος από τον θάνατο, και γι' αυτό θα σας δώσω πίσω στη ζωή, αν χαθείτε, 

και θα σας αφήσω να επιστρέψετε στη γη όποτε χρειαστεί. Έχω ακόμα πολλά πράγματα να σας 

αποκαλύψω, αγαπημένη ανθρωπότητα, το Βιβλίο της Θείας Σοφίας μου κρύβει ακόμα πολλές εκπλήξεις. 

55 Η φύση σας επιφυλάσσει ακόμη πολλά μαθήματα και η γη δεν σας έχει δώσει ακόμη όλα όσα 

κρατάει μέσα στην κοιλιά της. 

56 Είστε εύθραυστη σάρκα και ευαίσθητοι στον πόνο, είστε αδύναμοι και μικροί, και γι' αυτό σας 

λυπάμαι. 

57 Ο αγώνας της ψυχής, όσο κατοικεί στην ύλη, είναι πολύ μεγάλος, αλλά εκεί χαλυβδώνεται, έτσι 

αποκτά τα προτερήματά της, και εκεί δοκιμάζεται. 

58 Η θεία μου διδασκαλία δεν προορίζεται μόνο για το πνεύμα ─ όχι, πρέπει επίσης να φτάσει στην 

ανθρώπινη καρδιά, ώστε τόσο το πνευματικό όσο και το φυσικό μέρος της ύπαρξης να γίνουν αρμονικά. 

59 Ο θείος λόγος έχει σκοπό να φωτίσει το νου και να κάνει την καρδιά του ανθρώπου ευαίσθητη, και 

η ουσία της ζωής που περιέχεται σε αυτόν τον λόγο έχει σκοπό να θρέψει και να ανυψώσει την ψυχή. 

60 Για να είναι ολοκληρωμένη η ζωή του ανθρώπου, χρειάζεται οπωσδήποτε πνευματικό ψωμί, όπως 

ακριβώς εργάζεται και μοχθεί για την υλική τροφή. 

61 "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί", σας είπα στη Δεύτερη Εποχή, ο λόγος Μου εξακολουθεί 

να ισχύει, γιατί ποτέ οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να ζήσουν χωρίς πνευματική τροφή χωρίς να 

ταλαιπωρηθούν στη γη από αρρώστιες, πόνο, σκοτάδι, συμφορές, δυστυχία και θάνατο. 

62 Οι υλιστές θα μπορούσαν να αντιτείνουν ότι οι άνθρωποι ζουν ήδη μόνο με αυτά που τους δίνει η 

γη και η φύση, χωρίς να χρειάζεται να αγωνίζονται για κάτι πνευματικό που τους τρέφει, που τους 

δυναμώνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη ζωή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι μια 

τέλεια και ολοκληρωμένη ζωή, αλλά μια ύπαρξη που στερείται το ουσιώδες, που είναι η πνευματικότητα. 

63 Η πνευματοποίηση δεν σημαίνει ευσέβεια, ούτε προϋποθέτει την άσκηση κάποιας τελετής, ούτε 

είναι μια εξωτερική μορφή λατρείας. 
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64 Πνευματοποίηση σημαίνει την ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων του ανθρώπου ─ τόσο εκείνων 

που ανήκουν στο ανθρώπινο μέρος του όσο και εκείνων που βρίσκονται πέρα από τις σωματικές 

αισθήσεις και είναι δυνάμεις, ιδιότητες, ικανότητες και αισθήσεις της ψυχής. 

65 Η πνευματοποίηση είναι η σωστή και καλή χρήση όλων των χαρισμάτων που διαθέτει ο 

άνθρωπος. 

66 Πνευματοποίηση είναι η αρμονία με όλα όσα σας περιβάλλουν. 

67 Η ανάγκη του ανθρώπου να τρέφεται πνευματικά γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, αλλά αυτός 

προσπαθεί με όλα τα μέσα να ικανοποιηθεί από όσα κατέχει στον κόσμο. 

68 Αυτή η επιθυμία θα πρέπει να γίνεται καθημερινά πιο αισθητή καθώς η ψυχή αναπτύσσεται, μέχρι 

να φτάσει στα χαρακτηριστικά της άπειρης δίψας και πείνας, μέχρι να νιώσει απελπισία και φόβο όπως 

αυτά που νιώθει ο περιπλανώμενος που χάνεται στη μέση μιας καυτής και άνυδρης ερήμου ─ όπως αυτά 

που νιώθει ο ναυαγός που βρίσκεται σε ένα έρημο νησί. 

69 Αλλά μια μέρα, όταν η ανθρωπότητα τουλάχιστον το σκεφτεί, τα έθνη θα ξυπνήσουν και θα 

φωνάξουν για δικαιοσύνη, φως, αλήθεια και αγάπη, οι άνθρωποι θα κουραστούν από τόση αμαρτία και 

τόσο ψέμα και θα συνειδητοποιήσουν ότι στη ζωή τους υπήρχε ένα τεράστιο κενό που δεν μπόρεσαν ποτέ 

να γεμίσουν και μια πείνα που δεν μπόρεσαν ποτέ να ικανοποιήσουν. 

70 Είναι αλήθεια ότι χιλιάδες και χιλιάδες άνδρες και γυναίκες ομολογούν μια μορφή λατρείας και 

προσπαθούν μέσω των διαφόρων θρησκειών τους να θρέψουν την ψυχή τους. Αλλά είναι τόσο λίγο αυτό 

που κάνουν, και είναι τόσο ατελές, ώστε σχεδόν τίποτα δεν φτάνει στην καρδιά μέσω των αισθήσεων, 

επειδή δεν είναι σε θέση να φτάσει στην ψυχή, αφού η ψυχή μπορεί να φάει μόνο πνευματικό ψωμί και να 

πιει κρασί, που είναι Θεία Ουσία. 

71 Μόλις οι άνθρωποι που αναζητούν το φως μέσω τελετών και λειτουργικών πράξεων απαρνηθούν 

κάθε τελετουργία και εξωτερική λατρεία, θα δουν αμέσως το φως της αλήθειας να εμφανίζεται σε 

αφθονία σαν ένα θαυμαστό καλάθι γεμάτο ψωμιά και ψάρια, το οποίο, μπροστά στην επιθυμία των 

ανθρώπων, δίνει ανεξάντλητα τα δώρα του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 327  
Η ειρήνη μου μαζί σας, αγαπημένοι μαθητές του Ιησού! 

1 Το πνεύμα του Ηλία προπορεύτηκε πριν από εσάς, αγγίζοντας τις ψυχές σας με φως και αγάπη, 

προετοιμάζοντας τον χρόνο και τον δρόμο για εσάς. Ο Ηλίας είναι σαν ένα σπαθί στο δρόμο κάθε 

πρόβατου του, σαν μια ασπίδα που σε βοηθά να ξεπεράσεις τα πολλά εμπόδια, τους πειρασμούς που 

στέκονται στο δρόμο σου, και αυτός που είναι σε θέση να τον αισθανθεί, που τον επικαλείται και τον 

αναζητά όπως το χαμένο πρόβατο αναζητά τον βοσκό του, θα τον βρίσκει πάντα, θα ακούγεται και θα 

ακούγεται πάντα στους θρήνους του, στις ικεσίες του. 

2 Συχνά αναρωτιέστε: Γιατί, αν και στο βάθος της καρδιάς μου ζει η λαχτάρα να ακολουθήσω τον 

Δάσκαλο, τόσα πολλά εμπόδια με εμποδίζουν να έρθω σ' Αυτόν και να Τον υπηρετήσω; Τότε η ψυχή σας 

υψώνεται σε μια προσευχή που είναι μια ικεσία για θεία βοήθεια, και εκείνη τη στιγμή ο Ηλίας, ο οποίος 

είναι εντεταλμένος από τον Θεό να φυλάει το ποίμνιο στην Τρίτη Εποχή, σπεύδει, εμφανίζεται στο δρόμο 

σας και σας βοηθά να ξεπεράσετε τη δυσκολία. Τότε σηκώνεις το πρόσωπό σου θριαμβευτικά και 

ευχαριστείς τον Πατέρα, και το μικρό λυχνάρι της πίστης σου ανάβει ξανά, και συνεχίζεις το δρόμο σου 

με ειρήνη και εμπιστοσύνη σε Μένα. 

3 Στην πραγματικότητα, ο Δάσκαλος σας λέει: Έχω ετοιμάσει ένα βασίλειο ειρήνης και τελειότητας 

για κάθε ψυχή. Αλλά αυτή η βασιλεία που έχω ετοιμάσει αντιτίθεται σε μια άλλη βασιλεία: τον κόσμο. 

Ενώ το δικό μου βασίλειο κερδίζεται με την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη και την αρετή, η κατάληψη του 

άλλου βασιλείου απαιτεί αλαζονεία, φιλοδοξία, υπερηφάνεια, απληστία, εγωισμό και κακία. 

Σε όλες τις εποχές ο κόσμος αντιστάθηκε στη Βασιλεία Μου, σε όλες τις εποχές εκείνοι που Με 

ακολουθούν παρενοχλήθηκαν και μπήκαν σε πειρασμό στην πορεία τους, είτε από ορατές επιρροές είτε 

από αόρατες δυνάμεις. Δεν είναι η μόνη φορά που περπατάτε πάνω σε αγκάθια για να Με φτάσετε, δεν 

είναι η πρώτη φορά που η ψυχή σας σκοντάφτει στην προσπάθειά της να φτάσει στην Παρουσία Μου. 

Ανά πάσα στιγμή δίνατε τη μάχη στο εσωτερικό της ύπαρξής σας. Η έμπνευση του Πνεύματός μου 

φωτίζει το εσωτερικό σας και έχει ανάψει μια μάχη με τις σκοτεινές δυνάμεις, με τα ψεύτικα φώτα, με τις 

ψεύτικες αρετές, με την ύλη, με όλα τα περιττά, με όλη την ψεύτικη δόξα αυτού του κόσμου. 

4 Η ψυχή σας έχει γράψει το παρελθόν της και την πορεία της μέσα στη ζωή στο Βιβλίο των Επτά 

Σφραγίδων. Εκεί έχω καταγράψει όλες τις πράξεις σας, κάθε σας βήμα, σκέψη και λέξη. Οι μεγάλες 

πράξεις της ψυχής σας, τα μεγάλα χτυπήματα της μοίρας και τα μονοπάτια της ζωής, οι μεγάλες 

δοκιμασίες της, τα κύπελλα του πόνου της ─ όλα είναι γραμμένα εκεί αληθινά. 

Η ψυχή σας έχει βιώσει πολλά, αλλά η "σάρκα" σας δεν τα γνωρίζει. Αν το σώμα σας έχει ξεχάσει τα 

πρώτα βήματα της παιδικής σας ηλικίας ─ πώς θα μπορούσε να γνωρίζει την ανάπτυξη της ψυχής σας 

κατά τη διάρκεια της μακράς διαδρομής της στη ζωή; Πόσο λίγα μπόρεσε να αποκαλύψει η ψυχή σας στο 

γήινο σώμα της ─ δεν σας τα έχω παραχωρήσει ακόμη λόγω της έλλειψης ανάπτυξής σας. 

5 Θα έρθουν καιροί που ο ανθρώπινος νους και η καρδιά, εξαγνισμένοι και καθαρισμένοι στην 

πνευματοποίηση, θα είναι σε θέση να λαμβάνουν τη φωνή της ίδιας τους της ψυχής μέσω της διαίσθησης, 

θα είναι σε θέση να λαμβάνουν καθαρά κάθε αποκάλυψη που κάνει η ψυχή στο σωματικό της κέλυφος. 

6 Σήμερα δεν είστε ακόμη έτοιμοι να δείτε το παρελθόν της ψυχής σας κατά τη διάρκεια της 

ανθρώπινης ζωής σας. Ωστόσο, ο Πατέρας σας λέει: Πόσο μακρύ ήταν το ταξίδι σας! Πόσο πολύ έχει 

αγωνιστεί η ψυχή σας για να παραμείνει στο σωστό δρόμο! Πόσες φορές έχει τραυματιστεί από τα 

αγκάθια της ζωής και πόσα κομμάτια του μονοπατιού σας έχουν σημαδευτεί από τα ίχνη αίματος των 

βημάτων σας! 

Ωστόσο, παρά τις δοκιμασίες και τις αντιξοότητες, ακολουθείτε τον Πατέρα, τον Δάσκαλό σας, τον 

οποίο αγαπάτε ─ τον Θεό που είναι πηγή φωτός και παρηγοριάς για την ψυχή σας. Και ακόμη και τώρα, 

στην Τρίτη Εποχή, όταν θέλετε να Με ακολουθήσετε, αντιμετωπίζετε δυσκολίες, σκοντάφτετε σε 

κακοτυχίες. Κάποιες τις ονομάζετε δοκιμασίες και άλλες πειρασμούς. 

Αφού Με αγαπάτε τόσο πολύ και επιθυμείτε τόσο πολύ να Με ακολουθήσετε στον Δρόμο και να 

έρθετε σε Μένα ─ γιατί τότε ο Πατέρας σας σας επιτρέπει να δοκιμάζεστε και να μπαίνετε σε πειρασμό; 

Αληθινά σας λέω: Επειδή ο δρόμος που οδηγεί σε Μένα είναι στενός, και σε αυτή τη στενότητα υπάρχουν 

δυσκολίες. Είναι τόσο στενό όσο και το Μονοπάτι των Παθών, έχει τις πτώσεις του, έχει τα αγκάθια του, 

πολλές ακατανόητες και αχαριστίες και όλα τα βάσανα της ζωής. 
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7 Αλλά για να φτάσετε σε αυτό το βασίλειο της τελειότητας, υπάρχει μόνο αυτός ο δρόμος. Ο 

πλατύς δρόμος οδηγεί στο βασίλειο του κόσμου και της αμαρτίας. 

8 Η Βασιλεία Μου είναι ισχυρή και πανίσχυρη, και αν επέτρεψα σε μια άλλη δύναμη να υψωθεί 

μπροστά από τη δύναμή Μου και τη δύναμή Μου, αυτή του κακού, είναι για να αποδείξω τη δική Μου, 

έτσι ώστε μπροστά στην απάτη, στο σκοτάδι, να δείτε και να βιώσετε τη δύναμη του φωτός Μου και της 

αλήθειας Μου. Είναι για να αναγνωρίσετε ότι αυτό το βασίλειο των σκοτεινών σκιών των παρεκκλίσεων 

και των πειρασμών, αν και έχει μεγάλη δύναμη, είναι το όργανό Μου και το χρησιμοποιώ στην 

πραγματικότητα. 

9 Όταν σας δοκιμάζω, δεν είναι για να σας σταματήσω στην πορεία της ανάπτυξής σας, γιατί 

περιμένω την άφιξή σας στο βασίλειό Μου. Αλλά θέλω να έρθετε σε Μένα νικητές μετά τις μάχες, δυνατοί 

μετά τη μάχη, γεμάτοι φως πνευματικής εμπειρίας μετά το μακρύ προσκύνημα, γεμάτοι αξιώσεις στο 

πνεύμα, ώστε να μπορείτε να σηκώσετε ταπεινά το πρόσωπό σας και να αντικρίσετε τον Πατέρα τη 

στιγμή που πλησιάζει για να σας δώσει το θείο Του φιλί ─ ένα φιλί που περιέχει όλη την ευτυχία και την 

τελειότητα για την ψυχή σας. 

10 Για να είστε νικητές σε όλες τις δοκιμασίες, κάντε ό,τι σας έχει διδάξει ο Δάσκαλος: 

Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, ώστε τα μάτια σας να είναι πάντα σε εγρήγορση και να μην σας 

κυριεύσει ο πειρασμός. Να θυμάστε ότι ο πονηρός έχει μεγάλη μύτη για να σας βάλει σε πειρασμό, να σας 

ρίξει, να σας νικήσει και να εκμεταλλευτεί την αδυναμία σας. Να είστε οξυδερκείς, ώστε να ξέρετε πώς 

να την εντοπίσετε όταν σας περιμένει. Γιατί παρόλο που είχατε μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς στους 

οποίους νικήσατε για να Με ακολουθήσετε σε αυτή την εποχή, θα έχετε πολύ μεγάλες δοκιμασίες και 

πειρασμούς σε αυτό το τρέχον έτος. 

Ο αγώνας μέσα σας είναι μεγάλος, ο αγώνας μέσα στους κόλπους της ανθρωπότητας είναι μεγάλος, ο 

πνευματικός αγώνας σε όλο το σύμπαν είναι επίσης πολύ μεγάλος. Είναι η αποφασιστική στιγμή για τη 

βασιλεία μου, για τη δικαιοσύνη μου, για τη δύναμή μου. Και εκείνοι που είναι τώρα μαζί Μου, που έχουν 

μάθει από το Λόγο Μου, που τώρα ενισχύονται μαζί Μου, πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν τα 

πάντα για να μπορέσουν να είναι νικητές, για να μπορέσουν να σταθούν στις μεγάλες δοκιμασίες που 

έρχονται στην ανθρωπότητα. 

11 Σας διδάσκω να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε ─ όχι μόνο για τον εαυτό σας αλλά και για 

τους άλλους, ώστε να γίνετε σαν πνευματικοί προφήτες που μεταδίδουν διαίσθηση στους συνανθρώπους 

τους μέσω των προσευχών τους, οι οποίες τους κάνουν να διαισθάνονται τους κινδύνους, τους 

πειρασμούς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γλιτώσετε την ανθρωπότητα από τις σοβαρές κακές 

αποφάσεις. 

Αυτό είναι ακατανόητο για κάποιους, αδύνατο για άλλους, αλλά σας λέω: είναι αυτό που το Άγιο 

Πνεύμα έφερε στους μαθητές του στην Τρίτη Εποχή: η πνευματοποίηση, το ξεδίπλωμα της ψυχής μέσω 

της διδασκαλίας του πνεύματος, ώστε να εξελιχθεί προς τα πάνω, ώστε να ανακαλύψει τον πνευματικό της 

ορίζοντα, το κατάλληλο πεδίο για να βλαστήσει, ώστε να βρει τη σκάλα του ουρανού, ώστε καθώς 

ανεβαίνει να βρίσκει πάντα την παρουσία του Δασκάλου, τη σκάλα με τα σκαλοπάτια πάνω στα οποία 

στηρίζεται και κατά μήκος της οποίας πλησιάζει την τελειότητα. 

12 Πόσο λίγοι ένιωσαν την εσωτερική φώτιση με την πρώτη ώθηση κατά τη διάρκεια εκείνης της 

περιόδου, όταν έστειλα το κάλεσμα στον καθένα από εσάς. Πόσο λίγοι ήταν εκείνοι που ομολογούσαν ότι 

η ψυχή τους προέβλεπε το θαύμα, ότι η ψυχή τους ένιωθε ότι η εκπλήρωση της θείας υπόσχεσης γινόταν 

τώρα πραγματικότητα μέσα τους: η επιστροφή του Διδασκάλου. Αλλά πόσοι από εσάς παγιδευτήκατε στα 

δίχτυα της αμφιβολίας και στο πνεύμα της αντίφασης. 

13 Άλλοι από εσάς που ήδη θέλατε να πάτε στο λόγο Μου και στην Παρουσία Μου, απορροφήθηκαν 

από γιορτές, απολαύσεις, από γήινες αγάπες και συναισθήματα, από τις ανθρώπινες δουλειές σας, και ο 

Δάσκαλος συνέχισε να σας περιμένει. Αλλά στο τέλος, με τη βοήθειά μου, η ψυχή σας θριάμβευσε και 

ήρθε σε Μένα για να πεισθεί από την Παρουσία μου ότι το "αδύνατο" ήταν δυνατό, ότι η υπόσχεσή μου 

είχε γίνει πραγματικότητα. 

14 Αφού δοκιμαστήκατε όσο ήσασταν ακόμα αδύναμοι ─ πόσο πολύ θα γίνετε τώρα που είστε 

δυνατοί! 

15 Θα επιτρέψει ο Πατέρας να έρθουν μεγάλες συγχύσεις ή πειρασμοί στους μαθητές Του; Αληθινά 

σας λέω, σίγουρα θα το επιτρέψω αυτό τώρα. Αλλά όχι με την πρόθεση να σας δω να νικάτε από τον 
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πειρασμό σε αυτές τις δοκιμασίες ─ όχι, αλλά για να μετατρέψετε το σκοτάδι σε φως και, νικώντας τους 

εχθρούς σας, να τους μετατρέψετε σε φίλους και αδελφούς ─ έτσι ώστε και εσείς να ανυψωθείτε πάνω 

από τις αμαρτίες των ανθρώπων, αφήνοντας ίχνη καλοσύνης και αρετής, μετατρέποντας τους ανθρώπους 

σε καλούς ανθρώπους. Επομένως, θα επιτρέψω να σας ταλαιπωρήσουν δοκιμασίες. Σας έχω ήδη 

καθοδηγήσει πώς να περάσετε: Παρακολουθώντας, προσευχόμενος και εφαρμόζοντας τη διδασκαλία μου. 

16 Πώς θα είναι αυτές οι δοκιμασίες που έρχονται πάνω σας και που θα φτάσουν σύντομα; Με 

πολλούς τρόπους. Κάποιες από αυτές τις εμπειρίες τις έχετε ήδη ζήσει, άλλες τις ζείτε τώρα και άλλες θα 

έρθουν αργότερα. 

Ας μην υπάρχει ούτε θλίψη ούτε φόβος στην ψυχή σας. Όπως κάθε μέρα σας φέρνει μια ικανοποίηση 

και ένα ψωμί, έτσι και κάθε μέρα σας φέρνει έναν πόνο. Πάρτε αυτές τις δοκιμασίες ως σπουδαία 

μαθήματα που σας δίνει η ζωή, στα οποία πρέπει να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες μου. 

Από το "παιδί-μαθητή" μέχρι τον προχωρημένο ─ όλοι σας θα έχετε δοκιμασίες στην πορεία, και σας 

επισημαίνω ήδη ότι είναι θέλημά Μου να είστε ξύπνιοι. Δεν εύχομαι σε κανέναν σας να αποτύχει σε 

τέτοιες δοκιμασίες. Αν κάποιος παραπαίει, θα υπάρχει πάντα ένα φιλικό χέρι, ένα αδελφικό χέρι, στο 

πλευρό του για να τον επαναφέρει στο μονοπάτι. 

Αν κάποιος κοιμάται και αιφνιδιάζεται στον ύπνο του, πηγαίνετε σε αυτόν που έχει αποκοιμηθεί και 

ξυπνήστε τον. Αν ο ύπνος είναι βαθύς και δεν ξυπνάει, ας είναι αυτός που είναι ξύπνιος ο φρουρός αυτού 

που έχει αποκοιμηθεί. 

17 Έτσι σας καθοδηγώ, έτσι σας προετοιμάζω και σας προετοιμάζω για μια πλήρη συμφιλίωση, ώστε 

να ξέρετε κι εσείς πώς να συγχωρείτε. 

18 Σκεφτείτε, άνθρωποι, δεν ξέρετε αν πολλές δοκιμασίες που είχατε πριν από πολύ καιρό, και τις 

οποίες ξεπεράσατε ευτυχώς από αγάπη για τον Σκοπό μου, δεν σας προκαλούν απελπισία όταν 

εμφανίζονται ξανά στην πορεία σας. Δεν ξέρετε αν οι ασθένειες ή η έλλειψη των απαραίτητων για τη ζωή 

σας δεν σας κάνουν να αμφιβάλλετε για στιγμές για το έλεός μου, να αμφιβάλλετε για την προετοιμασία 

σας. 

19 Σας μιλάω για όλα αυτά επειδή ο πειρασμός θα χρησιμοποιήσει όλες τις τέχνες του, όλες τις 

δυνάμεις του, για να πλήξει τους μαθητές μου ─ τους μαθητές μου που δεν είναι μόνοι τους μέσα στον 

πνευματισμό, επειδή είναι σε ολόκληρο τον κόσμο. Τους βλέπω διάσπαρτους, έστω και αραιά, αλλά είναι 

παντού γιατί τους έχω στείλει. 

Θα τους αναζητήσουν για να δοκιμάσουν την ψυχή τους στην αρετή της, στην αγάπη της για Μένα, 

στην αγάπη της για τους άλλους, για να την λυγίσουν, για να της προσφέρουν τα πλούτη αυτού του 

κόσμου, τις γήινες, πρόσκαιρες δόξες, τη λάμψη της δόξας και το γήινο μεγαλείο. Αλλά όπως ακριβώς σας 

προειδοποιώ μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, έτσι προειδοποιώ όλους αυτούς τους μαθητές μέσω 

αποκαλύψεων και διαίσθησης. 

20 Να είστε σε εγρήγορση, σας λέει ο Κύριος! Παρόλο που σύντομα θα ταλαιπωρηθείτε από 

δοκιμασίες στη γήινη ζωή και συχνά θα είστε νικητές σε αυτές, θα έρθουν και άλλες δοκιμασίες για την 

ψυχή. Το έτος 1950 πλησιάζει στο τέλος του και όλοι όσοι δεν έχουν προετοιμαστεί μέσα σε αυτόν τον 

λαό μου θα βάλουν σε πειρασμό τους φορείς της φωνής μου, τον πνευματικό μου κόσμο, τους ηγέτες της 

εκκλησίας και επίσης τους "εργάτες". 

21 Πολλοί θα σηκωθούν που δεν συμφωνούν με την παύση του λόγου μου ─ όλοι εκείνοι που 

αισθάνονται ανίκανοι να ζήσουν ήδη χωρίς αυτή την εκδήλωση θα σηκωθούν για να ζητήσουν από τον 

Κύριο να ανακαλέσει το διάταγμά Του, να αλλάξει την απόφασή Του και να εκδώσει νέα διατάγματα για 

τον λαό Του. Αλλά σε όλα αυτά θα υπάρχει ο πειρασμός, ο οποίος θα σπέρνει το σπόρο του και θα 

ταλαιπωρεί τις καρδιές των φορέων της φωνής, όλων ανεξαιρέτως. Σε εκείνους που θα βρει ξύπνιους και 

προσευχόμενους, φωτισμένους από το πνεύμα της, αυτό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Αλλά εκείνους 

που βρίσκει ήδη επηρεασμένους από την έλλειψη προετοιμασίας, από την εξέγερση, από τη σύγχυση και 

το φόβο της εγκατάλειψης, σίγουρα θα τους εμπνεύσει, σε αυτούς θα βρει βάση, και αυτές οι καρδιές θα 

πάρουν το δικαίωμα να διαστρεβλώσουν τη διδασκαλία μου σε μεγάλο βαθμό. 

22 Ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τον Πατέρα να αλλάξει τις θεϊκές του αποφάσεις; Αληθινά 

σας λέω, ούτε ο Ιησούς δεν το έλαβε αυτό από τον Πατέρα. 

Όταν πλησίαζε η ώρα του θυσιαστικού θανάτου του Διδασκάλου στη Δεύτερη Εποχή, ο Ιησούς 

αναζήτησε τη μοναξιά του κήπου και συνοδευόταν από τους μαθητές του. Η θλίψη πλημμύρισε τις 
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καρδιές των αποστόλων, η πρόβλεψη σοβαρών δοκιμασιών τους καταπίεζε. Αλλά η καρδιά του Ιησού 

ήταν επίσης διαπερασμένη από μεγάλη θλίψη. Τότε ο Δάσκαλος είπε στους μαθητές Του: 

"Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε μαζί μου για λίγα λεπτά". Αλλά όταν ο Δάσκαλος παρακολουθούσε 

και προσευχόταν, το έκανε όχι μόνο για εκείνους τους μαθητές, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. 

23 Η καρδιά του Διδασκάλου ως ανθρώπου ένιωσε για μια στιγμή εγκαταλελειμμένη από όλους, 

παρεξηγημένη και μόνη, και αιματηρός ιδρώτας έτρεξε από το σώμα του. Αυτό συνέβη όταν ο Ιησούς, 

υψώνοντας το βλέμμα και τη φωνή του, είπε στον Πατέρα: "Θεέ μου, αν είναι δυνατόν, πάρε από μένα 

αυτό το τόσο πικρό ποτήρι. Αλλά όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει". 

24 Εν όψει του αιτήματος του Υιού να πάρει ο Πατέρας πίσω το θέλημά Του, αν ήταν δυνατόν ─ 

άκουσε ο Πατέρας αυτά τα λόγια; Αληθινά σας λέω: Όχι, ήταν γραμμένο και αποφασισμένο, και ο 

Δάσκαλος όλων των Δασκάλων έπρεπε να γίνει αισθητός πάνω σε αυτό το ευλογημένο σώμα, ώστε το 

πνεύμα να θριαμβεύσει πάνω στο σώμα. Στη συνέχεια, όταν επέστρεψα στους μαθητές που κοιμόντουσαν, 

τους είπα: "Το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι αδύναμη". 

25 Πόσο τρυφερή ήταν η μομφή του για αυτό το σώμα! 

26 Ο Τρίτος Χρόνος πλησιάζει στην κορύφωσή του και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να τον 

παρακολουθήσετε. Ναι, μαθητές μου αυτής της εποχής. Γιατί αν και εκείνοι της Δεύτερης Εποχής 

κοιμόντουσαν εκείνη την ευλογημένη και πανηγυρική ώρα και ο Κύριος παρακολουθούσε και 

προσευχόταν για όλους, σήμερα θέλω να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε 

πειρασμό, για να επιτρέψετε στον Πατέρα να ενεργήσει το θέλημά Του ανάμεσά σας. Και αν έχει 

ανακοινώσει την ώρα της αναχώρησης Του, αν σας έχει υποδείξει τη στιγμή που θα αποσύρει το Λόγο 

Του, τότε πρέπει να υπακούσετε στις υψηλές εντολές του Κυρίου, ακόμη και αν αυτό αποτελεί μεγάλη 

δοκιμασία για εσάς. Αλλά ήδη ξέρετε ότι το Πνεύμα Μου θα είναι αιώνια παρόν, ότι θα γίνω γνωστός από 

πνεύμα σε πνεύμα και ότι ο πνευματικός Μου κόσμος θα σας υπερασπιστεί και θα σας προστατεύσει. 

27 Έχετε συνηθίσει σε αυτές τις εκδηλώσεις που λαμβάνετε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τις 

έχετε συνηθίσει σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και αισθάνεστε πόνο με την παύση αυτών των εκδηλώσεων. 

Αλλά να είστε δυνατοί μπροστά σε αυτόν τον πόνο, παιδιά μου, μπροστά σε αυτή τη δοκιμασία, δώστε 

σημάδια του υψηλού επιπέδου της πνευματικής σας ανάπτυξης. Αλλά αληθινά σας λέω: Όλοι εκείνοι οι 

φορείς της φωνής που φτάνουν καλά προετοιμασμένοι σε αυτή την ημέρα, θα νιώσουν ότι ακόμη και 

αυτούς τους αγγίζει για λίγο ο θάνατος. Αλλά θα τους αναστήσω αργότερα. Άλλοι θα αισθάνονται σαν να 

έχουν μείνει ορφανοί. 

Αλλά το μόνο πράγμα που θα λείπει ─ το μόνο πράγμα που θα χάσουν ─ θα είναι ο ήχος της φυσικής 

φωνής, ο ήχος του ανθρώπινου λόγου, επειδή η δόνηση του φωτός μου, του πνεύματός μου και των 

εμπνεύσεών μου θα σας ακολουθούν παντού. Και όσο μεγαλύτερη είναι η πνευματοποίησή σας, τόσο 

μεγαλύτερο θα είναι αυτό που θα σας αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα. 

28 Ω, αν μπορούσα μόνο να δώσω πραγματικά τη διδασκαλία Μου σε όλους τους μαθητές Μου 

αυτής της εποχής, ενωμένους σε ένα ενιαίο πλήθος ─ αν όλος ο λαός Μου άκουγε αυτές τις 

προειδοποιήσεις! Αλλά η τελευταία στιγμή αυτής της περιόδου πλησιάζει, και εξακολουθώ να σας βρίσκω 

διχασμένους, πνευματικά απομακρυσμένους, χωρίς αγάπη του ενός για τον άλλον. Ακόμα, από την πιο 

αγνή από τις καρδιές σας, δεν γεννιούνται ο πνευματικός σεβασμός και η φιλανθρωπία, αλλά υπάρχουν οι 

αρετές που έχω σπείρει ως θεϊκούς σπόρους στην καρδιά όλων των παιδιών Μου, περιμένοντας την 

εξέλιξη της ψυχής για να ξαναγεννηθεί στη ζωή της χάρης. 

29 Μόνο η πνευματοποίηση θα σας δώσει την ένωση. Μέχρι να αποκτήσετε πνευματικότητα στο 

Έργο Μου, δεν θα υπάρχει ούτε έλεος, ούτε κατανόηση, ούτε αγάπη, και χωρίς αυτές τις αρετές δεν θα 

μπορέσετε να ενωθείτε μαζί Μου. Θέλω να ενωθείτε μεταξύ σας, ώστε να δώσετε μαρτυρία στον 

Δάσκαλό σας, και εγώ επίσης σε εσάς. Όταν λέτε μεταξύ των ανθρώπων, "Αυτός είναι ο Δάσκαλός Μου", 

θέλω επίσης να πω σε ολόκληρο τον γήινο κύκλο, "Αυτοί είναι οι μαθητές Μου". Αλλά πρέπει ακόμα να 

δουλέψω πάνω σου, και εσύ πρέπει ακόμα να μάθεις και να δουλέψεις. 

30 Προχωρήστε μαζί Μου, παιδιά Μου, γιατί θα σας βοηθήσω να περάσετε κάθε δοκιμασία. Θα σας 

δώσω το φως, ώστε να μην υπάρχει σκοτάδι στο μονοπάτι σας. Θα είμαι πάντα η φωνή της αγάπης που 

δεν θα σε αφήνει να κοιμηθείς. Και όταν πλησιάζει αυτή η ώρα, η οποία είναι ήδη κοντά, όταν θα σας πω 

τον τελευταίο λόγο μέσα από αυτή τη διακήρυξη, τότε θα βρω ανάμεσά σας πνευματική αφοσίωση, 

υποταγή, πραγματική κατανόηση και την προσπάθεια για πρόοδο. Αλλά αλίμονο σε όσους αντιτίθενται 
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στη θέλησή μου! Αλίμονο σ' αυτούς που αποπλανούν τους φορείς της φωνής μου! Αλίμονο σε όσους τους 

αφήνουν να πέσουν στα δίχτυα του πειρασμού! Γιατί κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι ήταν αδαής, κανείς 

δεν θα μπορεί να ισχυριστεί ενώπιον του δικαστηρίου της δικαιοσύνης μου ότι δεν ήξερε τι έκανε. Ποιος 

πνευματιστής δεν γνωρίζει ότι στο τέλος του 1950 αυτή η μορφή εκδήλωσης του ανθρώπου θα τελειώσει; 

Ποιος δεν γνωρίζει ότι μόνο εγώ, στα υψηλά μου συμβούλια, πρέπει να το καθορίσω αυτό; Ποιος δεν έχει 

ακούσει ότι είμαι αμείλικτος δικαστής; 

31 Έτσι, όταν σας πω την τελευταία Μου λέξη, η οποία θα είναι "Η ειρήνη Μου μαζί σας!", θα 

επικρατήσει σιωπή στο υλικό. Ο Πατέρας σας δεν θα ακούει πλέον τον λόγο Του μέσα από τον ανθρώπινο 

νου. Δεν έχω προβλέψει καμία τιμωρία, δεν έχω στήσει αγχόνη για τα παιδιά που Με παρακούουν ή 

αντιτίθενται στις εντολές Μου ─ για εκείνους που Με δοκιμάζουν εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Θα είναι 

κατηγορούμενοι του εαυτού τους, κατηγορούμενοι ενώπιον της συνείδησής τους. Θα είναι αυτοί που θα 

υπογράψουν την καταδίκη τους και θα είναι επίσης οι εκτελεστές τους. 

32 Αλλά τι καρπούς θα μπορέσουν να παραδώσουν, τι ουσία θα μπορέσουν να χύσουν στις καρδιές 

των ανθρώπων; Αυτός που θα σηκωθεί έτσι σε ανυπακοή θα στερήσει από τον εαυτό του με το ίδιο του το 

χέρι την εξουσία, τα δώρα και τις εντολές. 

33 Δεν μπορώ να σας εξαπατήσω! Ποτέ δεν είμαι σε μια πράξη ψεύδους, δεν κρύβομαι στο σκοτάδι. 

Η αλήθεια μου είναι πάντα γυμνή. Αλλά αν οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να δουν τη γύμνια του Πνεύματός 

Μου, είναι επειδή δεν το ήθελαν. Δεν σας κρύβω την αλήθεια μου με κανένα ένδυμα. Η γύμνια μου είναι 

θεϊκή και καθαρή, η γύμνια μου είναι ιερή και θα την δείξω σε όλα τα όντα του σύμπαντος. Ως σύμβολο 

αυτού, ήρθα στον κόσμο γυμνός σαν άνθρωπος, και γυμνός σας άφησα. 

34 Θέλω η αλήθεια να βασιλεύει πάντα ανάμεσα στους δικούς Μου, γιατί είμαι και θα είμαι πάντα 

μέσα στην αλήθεια σας. Θέλω η αγάπη να είναι ανάμεσά σας, και η αγάπη Μου θα είναι πάντα μέσα στην 

αγάπη σας. Υπάρχει μόνο μία αλήθεια, μία αληθινή αγάπη- και όταν αυτή η αλήθεια και αυτή η αγάπη 

είναι μέσα σας, η αγάπη σας και η αλήθεια σας θα είναι δική μου, και η αλήθεια μου και η αγάπη μου θα 

είναι δική σας. 

35 Θέλω οι μαθητές μου να είναι έτσι, γιατί ακόμα και μετά το 1950, θα συνεχίσω να τους μιλάω στις 

στιγμές του διαλογισμού τους, στις συγκεντρώσεις σας, όταν περπατάτε μόνοι σας. Όταν είσαι με παρέα, 

θα συναντάς πάντα τον ταξιδιώτη, τον οδοιπόρο, που θα διασχίζει το δρόμο σου και θα ζητάει να τον 

προσκαλέσεις να περπατήσει μαζί σου, και οι εμπνεύσεις μου θα είναι τότε μεγάλες, και θα νιώθεις την 

ψυχή σου παρηγορημένη και θα λες: "Αυτό που ο Πατέρας έστειλε από το υπερπέραν, δεν το είπε ποτέ 

μέσα από το μυαλό του φορέα της φωνής. Ο λόγος είναι ότι ο Πατέρας συνεχίζει το έργο Του ανάμεσά 

μας". 

36 Έτσι, θέλω να σας δω στην αλήθεια ─ με αυτή την ταπεινότητα, με αυτή την προθυμία να 

μπορέσω να σας γνωρίσω τον εαυτό Μου. Διότι εξακολουθώ να σας επιφυλάσσω μεγάλα μαθήματα για 

το μέλλον ─ όλα αυτά που δεν σας έχω παραδώσει αυτή τη στιγμή. 

Ο Πνευματικός Μου Κόσμος θα έρθει στο πνεύμα σας και αυτό θα είναι η ισχυρή ενθάρρυνση που θα 

σας παρηγορήσει και θα σας ενθαρρύνει στο δρόμο σας: η εγγύτητα του Πατέρα, η πραγματική παρουσία 

Αυτού και του Πνευματικού Του Κόσμου, η εγγύτητα της Βασιλείας Του ανάμεσά σας. 

Όταν πάτε στα πλήθη, θα τους μαρτυρήσετε και θα τους πείτε ότι Εγώ και ο Πνευματικός Μου 

Κόσμος ήμασταν μαζί σας, μεταδιδόμενοι μέσω της ανθρώπινης διάνοιας ─ ότι ήσασταν εσείς που 

μιλήσατε με τον Πατέρα και εκείνοι που συνομίλησαν με τα ευλογημένα Μου Όντα. 

37 Αν ο κόσμος σας ρωτήσει: "Και αυτή η ανταλλαγή σκέψεων και αυτές οι πνευματικές συζητήσεις 

έχουν σταματήσει μαζί σας;" Τότε θα πρέπει να πείτε: "Ο διάλογος με τον Πατέρα είναι αιώνιος. Αναζητά 

τα παιδιά Του από την αρχή της ανάπτυξής τους και κάθε στιγμή ανταλλάσσει σκέψεις με τα πλάσματά 

Του. Αλλά με την πάροδο του χρόνου αναζήτησε μια καλύτερη, τελειότερη, υψηλότερη και 

πνευματικότερη εκδήλωση". 

Αν μιλήσετε με αυτή την απλότητα, η ανθρωπότητα θα κατανοήσει πολλές θεϊκές αποκαλύψεις και θα 

κάνετε να πέσει η σκοτεινή παρωπίδα που εμποδίζει την ψυχή να κατανοήσει την αλήθεια μου. Με αυτόν 

τον τρόπο, θα τους κάνεις να αναγνωρίσουν το μεγαλείο μου και ο φανατισμός και η ειδωλολατρία θα 

εξαφανιστούν από τις καρδιές τους. 

38 Με αυτόν τον τρόπο, τα υπερήφανα κτίρια, οι βωμοί από χρυσό και ασήμι, οι τελετές γεμάτες 

μεγαλοπρέπεια πρέπει να πέσουν, θα πέσουν όλα από μόνα τους, μόνο νικημένα από τον χρόνο. Αλλά η 
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ειδωλολατρία, ο ναός του φανατισμού που ζει στις καρδιές των ανθρώπων, θα καταρρεύσει σύμφωνα με 

το θέλημά Μου, θα καταστραφεί. Και από τους ανθρώπους που Με έχουν προσβάλει περισσότερο, θα 

αρπάξω όλα όσα κρατούν στις καρδιές τους, έτσι ώστε να μη μείνει κανένα ίχνος αυτών των βεβηλώσεων. 

39 Ω ευλογημένε λαέ του Ισραήλ! Γεμίστε με τη δύναμή Μου και το φως Μου. Γιατί αν σας 

ανακοινώνω πάντα δύσκολες δοκιμασίες και οδυνηρά γεγονότα στο Λόγο Μου, είναι για να μπορείτε να 

προστατευτείτε από αυτά και να τα ξεπεράσετε σώοι και αβλαβείς. Όμως, πάντα χύνω βάλσαμο και χαρά, 

αυτοπεποίθηση και ελπίδα στην καρδιά και την ψυχή σας μέσα από τον Λόγο Μου. 

Στην καρδιά σας αναγγέλλω και προετοιμάζω μια καλύτερη ζωή στη γη. Παρηγορώ και ευλογώ την 

ανθρώπινη καρδιά σας ─ είτε είναι αυτή ενός παιδιού, ενός νέου, ενός άνδρα ή μιας γυναίκας σε ώριμη 

ηλικία ή μεγαλύτερης ─ και ανοίγω νέες ευκαιρίες στο μονοπάτι της ζωής για να χύσω ευλογίες προς το 

μέρος σας. 

Σας διδάσκω τον καλύτερο τρόπο για να βρείτε την ειρήνη στον κόσμο, να γνωρίσετε τους καρπούς 

που έχουν γλυκιά γεύση στο στόμα. Σας διδάσκω ποια είναι τα επιτρεπόμενα έργα που μπορούν να σας 

κάνουν ευτυχισμένους και άξιους της ειρήνης μου σε αυτόν τον κόσμο που είναι μια κοιλάδα δακρύων. 

Ενισχύω τους δεσμούς αγάπης με τα παιδιά σας, τους γονείς σας, τους αδελφούς και τις αδελφές σας, τους 

συγγενείς ή τους φίλους σας και μεταξύ των λαών. 

Διδάσκω επίσης στην ψυχή σας για άλλη μια φορά τη ζωή στο υπερπέραν, την οποία μπορείτε να 

αποκτήσετε μέσω των αρετών που αποκτάτε. 

Γιατί όλοι σας, χωρίς καμία εξαίρεση, θα πρέπει αναπόφευκτα να περάσετε στο υπερπέραν, χωρίς να 

ξέρετε ποια στιγμή μπορεί να φτάσετε εκεί, γιατί ο θάνατος δεν έρχεται μόνο με τα γηρατειά, όχι μόνο με 

την εξάντληση της ζωής ─ έρχεται οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε μέρα, τη λιγότερο αναμενόμενη 

στιγμή. Να θυμάστε ότι όλοι σας ─ απολύτως όλοι σας ─ θα αφήσετε πίσω σας αυτή τη ζωή. 

40 Αλλά αν απολαμβάνετε και εξερευνάτε αυτή την ανθρώπινη ζωή που ζείτε ─ αν ποτέ δεν έχετε 

γνωρίσει πλήρως αυτή τη ζωή που απολαμβάνετε και υποφέρετε, που μελετάτε τόσο πολύ και επίσης 

υπηρετείτε ─ πώς θα είναι αυτή η άλλη που είναι πάνω από αυτή; Η ψυχή σας γνωρίζει κάτι από αυτό, 

αλλά αυτό το κάτι δεν είναι τα πάντα. 

Κάποιοι περισσότερο και κάποιοι λιγότερο ─ όλοι έχουν ζήσει μέσα από την "κοιλάδα" της ψυχής, 

αυτές τις υψηλές περιοχές, αυτούς τους κόσμους που είναι ανώτεροι από αυτόν τον κόσμο. Αλλά και πάλι, 

η ψυχή σας πρέπει πάντα να είναι έτοιμη να εισέλθει σε άλλους κόσμους ─ όχι σε αυτόν που αφήσατε την 

τελευταία φορά, αλλά σε έναν άλλο, ανώτερο, σε ένα υψηλότερο σκαλοπάτι της σκάλας προς την 

τελείωση της ψυχής. 

Γι' αυτό έρχομαι σε σας, γι' αυτό σας μιλάω όχι για τη γήινη ζωή, αλλά και για τη ζωή της ψυχής. Γιατί 

είναι μεγαλύτερη, είναι η τέλεια ζωή, γιατί είναι το σπίτι όπου θα μείνετε αιώνια, και δεν θέλω να 

στενοχωρηθείτε όταν φτάσετε εκεί. Δεν θέλω η ψυχή σας να αισθάνεται ανάξια να χτυπήσει την πόρτα 

μου ─ δεν θέλω να σας μπερδεύει το βήμα από αυτή τη ζωή στην άλλη. Γιατί αυτό το βήμα είναι 

σημαντικό, είναι πραγματικά μια δοκιμασία, ένας αγώνας. 

41 Δεν αφαιρώ όλη τη σκέψη σας από την ανθρώπινη ζωή. Εγώ είμαι που σας έδωσα σώμα, που 

ενσάρκωσα την ψυχή σας. Είναι το έλεός μου που σας έστειλε να ζήσετε στη γη, που στόλισε και 

ευλόγησε αυτόν τον πλανήτη με κάθε είδους δώρο, φυσικά βασίλεια, στοιχεία, πλάσματα γεμάτα 

χρησιμότητα για τη διατροφή, τη διατήρηση, την αναζωογόνηση και την ανάπτυξή σας. Εγώ είμαι αυτός 

που σας παντρεύω, που σας δίνω την εντολή να αναπτυχθείτε και να πολλαπλασιαστείτε. 

42 Εγώ είμαι αυτός που βάζω τα εργαλεία της εργασίας στα χέρια σας και που ευλογώ αυτή την 

εργασία και τους καρπούς σας. Εγώ είμαι που ευλογώ τον ιδρώτα στο μέτωπό σας. Επομένως, δεν μπορώ 

να είμαι εγώ αυτός που θα σας εμποδίσει να εκπληρώσετε το καθήκον σας, εφόσον ασχολείστε 

πραγματικά με αυτό. Αλλά εκπληρώστε το, όπως πρέπει, με ταπεινότητα, με σεβασμό και συμπόνια προς 

τον εαυτό σας και επίσης με συμπόνια προς τους άλλους, τότε με την ελάχιστη γήινη προσπάθεια θα 

θερίσετε έναν καρπό που θα δώσει ειρήνη και ικανοποίηση στην καρδιά σας. 

43 Αλλά εκτός από αυτά τα καθήκοντα, αυτές τις αγάπες, τα συναισθήματα και τους δεσμούς που σας 

ενώνουν, απαιτώ επίσης προσοχή και χρόνο για την ψυχή σας, για εκείνο το ανώτερο ον που πρέπει να 

κυβερνά όλες τις κινήσεις της καρδιάς σας, του νου σας και ολόκληρης της ύπαρξής σας ─ για εκείνο το 

ον που κυβερνά το σωματικό σας κέλυφος, για εκείνο το ον που είναι υπηρέτης Μου και στο οποίο το 

σώμα σας πρέπει να είναι αυτό το ένα. Θέλω επίσης να της παραχωρήσετε χρόνο για την 
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αυτοσυγκέντρωση, για το έργο της, για το ξεδίπλωμά της, για τη λατρεία της προς τον Θεό, για τα 

πνευματικά της καθήκοντα προς τον Πατέρα της και προς τις άλλες ψυχές. 

44 Στη Διδασκαλία Μου και στο Νόμο Μου έχω ενώσει ανά πάσα στιγμή όλους τους νόμους, όλα τα 

καθήκοντα, όλες τις μορφές λατρείας. Παρομοίως, σε αυτή την Τρίτη Εποχή, έρχομαι σε σας και σας 

διδάσκω με αυτό το εύρος, ώστε να μην πέσετε σε νέο φανατισμό, ώστε να μην πέσετε σε μυστικοπάθεια 

ούτε σε πειρασμό και να είστε απλοί στην εκπλήρωση όλων των καθηκόντων σας, ώστε η ψυχή να μην 

γίνεται φανατική, ούτε το κέλυφος του σώματος να δυσκολεύει τα καθήκοντά του ─ ώστε η ψυχή να μην 

αποτελεί εμπόδιο για την καρδιά ούτε για το μυαλό, ώστε το σώμα να είναι επίσης πρόθυμο και η 

συνείδηση να γίνεται αισθητή στο σώμα, ώστε και αυτό να μην εμποδίζει την ψυχή από την εκπλήρωσή 

της. 

45 Αυτοί είναι οι μαθητές μου. Μακάριοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν πραγματικά το μάθημά 

μου. Μακάριοι είναι εκείνοι που παρακολουθούν και προσεύχονται σε αυτό το έτος της δοκιμασίας ─ σε 

αυτό το έτος που θα έρθουν πειρασμοί και συγχύσεις στο δρόμο σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να 

είστε δυνατοί, μπορείτε να ξεπεράσετε τα πάντα μέσω της προσευχής, μέσω της νηστείας, μέσω της 

ακολουθίας της διδασκαλίας μου και να ξέρετε πώς να ενώνεστε και να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να 

δείχνετε έλεος. Δεν θέλω εμπόδια στην εκδίπλωση των εκδηλώσεών μου, δεν θέλω να δημιουργούνται 

διαφορές μεταξύ σας, αλλά να επικρατεί πάντα η κατανόηση και το έλεος, η αδελφοσύνη και η αγάπη, η 

πραότητα και η ταπεινότητα. Τότε θα συνεχίσω να σας ανταμείβω και να γίνομαι γνωστός μέσω του 

Λόγου Μου στους κόλπους αυτού του λαού. 

46 Προσέξτε για όλους, προσέξτε για τον εαυτό σας, ώστε η καλοσύνη και η ειρήνη να υπερνικήσουν 

τελικά τις διαφορές σας, ώστε το βασίλειό μου να κατακτήσει μαζί σας το βασίλειο του ψεύδους, του 

σκότους και του κακού. 

47 Θέλω να βλέπετε τον Πατέρα σας ως τον Βασιλιά των στρατευμάτων που νικάει το κακό μέσα σας 

και τους εαυτούς σας ως στρατιώτες γεμάτους πνευματική τιμή, γεμάτους ικανοποίηση και ειρήνη του 

νου. Τότε ο ύμνος της Παγκόσμιας Αρμονίας θα ακουστεί στη μεγαλύτερη από τις νίκες ─ ο θρίαμβος 

που θα έρθει, αλλά στον οποίο ούτε ο Πατέρας σας ούτε εσείς οι ίδιοι θα στεναχωρηθείτε που "νικήσατε" 

μέσω της αγάπης σας. Οι "νικητές" μας δεν θα είναι ψυχές ─ θα είναι το κακό, όλα τα σκοτάδια, οι 

αμαρτίες και οι ατέλειες. Ο θρίαμβος του Πατέρα θα είναι η σωτηρία όλων των καθυστερημένων ψυχών 

που ήταν ριζωμένες στο σκοτάδι και το κακό. 

Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε θα χαθεί. Δεν θα ήμουν πλέον Θεός αν ούτε μία ψυχή 

δεν έβρισκε σωτηρία. Όλοι εκείνοι που αποκαλείτε δαίμονες είναι επίσης ψυχές που βγήκαν από τον Θεό, 

και αν είναι ακόμα χαμένοι σήμερα, θα βρουν και αυτοί σωτηρία. Πότε θα τους εμφανιστεί το αληθινό 

φως; Τότε, όταν εσείς, μαζί με τις πνευματικές στρατιές του φωτός, καταπολεμήσετε την άγνοιά τους και 

την αμαρτία τους με την προσευχή σας και τα έργα αγάπης και ελέους σας. 

48 Η τέλεια ευτυχία του Πατέρα σας και η δική σας θα είναι η Μεγάλη Ημέρα του Κυρίου. Το 

Παγκόσμιο συμπόσιο θα λάβει χώρα όταν όλοι σας θα τραφείτε στο Τραπέζι Του με τον Άρτο της 

Αιώνιας Ζωής. 

 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 328  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Να είστε ευπρόσδεκτοι στην παρουσία Μου ως ψυχή και ως σώμα! Γιατί και οι δύο ανανεώνονται, 

χορταίνουν στη θεία ουσία Μου και ενδυναμώνονται σε Μένα για να συνεχίσουν το έργο της ημέρας. 

2 Εδώ είναι το πνεύμα μου, και εδώ είναι και το δικό σας! 

3 Ο Πατέρας και τα παιδιά είναι παρόντες, κοιτάζονται με αγάπη πρόσωπο με πρόσωπο, 

αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, αγαπιούνται και ευλογούν ο ένας τον άλλον. Αλήθεια σας λέω, 

άνθρωποι, ποτέ πριν από το παρόν η ψυχή σας δεν είχε βρει τον σίγουρο δρόμο για να Με φτάσει. Σήμερα 

Με βρίσκετε μέσα από μια στιγμή ανύψωσης, απελευθέρωσης από τα γήινα καθήκοντα, μέσα από μια 

στιγμή αληθινής μετάνοιας και γνώσης του δρόμου για την πνευματική προσευχή. 

4 Δεν είναι πλέον η ώρα των ασκήσεων μετάνοιας, των τελετών ή των τελετουργιών για να σας 

συνδέσουμε μαζί Μου, για να μπορέσετε να πιστέψετε ότι Με δοξάζετε και Μου είστε αρεστοί. Έχετε 

αφήσει προ πολλού πίσω σας εκείνη την εποχή. Η ψυχή σας έχει απελευθερωθεί και αναζωογονείται στον 

Τρίτο Χρόνο ανοίγοντας τα πνευματικά της φτερά και κατακτώντας το άπειρο, ανυψώνοντας και 

μεταφέροντας τον εαυτό της σε Μένα και απελευθερώνοντας τον εαυτό της από τα γήινα βάσανα και τις 

κακουχίες. 

Όταν επιστρέφει στο σώμα του μετά την ανύψωσή του, του μεταδίδει τη δύναμη και το φως του, το 

ανυψώνει, το ενισχύει και το παρηγορεί. Παίρνοντας το σώμα της στην αγκαλιά της, όπως κάνει ένας 

ενήλικας με ένα μικρό παιδί, η ψυχή το μεταφέρει στα μονοπάτια της ζωής και του φωτός, το ζωντανεύει 

με πίστη και ελπίδα. 

5 Καθώς περνάει ο καιρός, η ψυχή σας παύει να αισθάνεται αδύναμη, αισθάνεται όλο και πιο 

δυνατή μέσα από τις διδασκαλίες μου και μέσα από το φως που αποκτά στις δοκιμασίες και τον αγώνα 

της. Γι' αυτό, θέλω να δω τους μαθητές μου να γίνονται μαθητές, απόστολοι αυτού του έργου γεμάτου 

φως, πνευματικότητα και αγάπη, για να μπορέσω να σας αφήσω στη θέση μου να διδάξετε τους 

ανθρώπους, να τους δείξετε τα μαθήματα που δεν έχουν ανακαλύψει και να τους δείξετε επίμονα και 

σταθερά τον δρόμο προς την αλήθεια ─ τον δρόμο που οδηγεί στην ειρήνη αυτής της γης και στη 

μακαριότητα και την αιώνια ειρήνη της ψυχής. 

6 Από τον υψηλό μου θρόνο στέλνω τη Συμπαντική μου Ακτίνα. Εξαπλώνεται και ξεχύνεται με 

αγάπη σε όλα τα υπάρχοντα πλάσματα. Αλλά μαζί σας, εκλεκτοί άνθρωποι, η ακτίνα μου γίνεται μια 

ανθρώπινη λέξη, μια λέξη κατανοητή από τον νου, και το περιεχόμενό της είναι η θεία ουσία και το θείο 

μυστήριο που διαφωτίζεται. 

Ο Λόγος Μου κατεβαίνει σε όλους τους ανθρώπους Μου, και αληθινά σας λέω, παρόλο που τα παιδιά 

Μου έχουν πει συχνά: "Σε έναν τέτοιο κοινωνό του Λόγου και σε μια τέτοια σύναξη υπάρχει απάτη", 

ωστόσο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε απάτη και έλλειψη προετοιμασίας, το Πνεύμα Μου ήταν παρόν. 

Δεν θυμάστε ότι σας έχω πει συχνά: Δεν εξετάζω την ατέλεια ή την έλλειψη προετοιμασίας των παιδιών 

μου; 

7 Τώρα είναι η ώρα μου. Είναι η ώρα της εκπλήρωσης για τον Πατέρα, η οποία επιβάλλεται από τον 

ίδιο από αγάπη για τα παιδιά Του. Γιατί να συγκρατηθώ μπροστά στην αμαρτία σας, αφού είναι ακριβώς 

αυτή με την οποία αγωνίζομαι και την οποία θα κατακτήσω μέσω του φωτός Μου και της αγάπης Μου; 

8 Μην καταδικάζετε κανέναν ως απατεώνα, μην καταδικάζετε κανέναν ως ψεύτη ή ως κηλιδωμένο. 

Δεν βλέπετε ότι είστε όλοι μαθητές Μου, ότι όλοι μαθαίνετε από Μένα; 

Μετά το 1950, όταν η Συμπαντική μου Ακτίνα δεν θα είναι πλέον μια ανθρώπινη λέξη ανάμεσά σας, 

τότε πραγματικά "Αλίμονο, αλίμονο!" σε αυτόν που ─ όσο μεγάλη κι αν είναι η προετοιμασία του ─ 

προσπαθεί να κάνει τη Συμπαντική μου Ακτίνα να εκδηλωθεί όπως αυτή τη φορά. Διότι, παρά τη μεγάλη 

πνευματοποίηση και προετοιμασία του, θα είναι απατεώνας μέσω της ανυπακοής του. 

Θα είναι η στιγμή που δεν θα υπολογίζετε πλέον στην παρουσία του Πατέρα με τη μορφή που την 

είχατε από την αρχή αυτής της αποκάλυψης μέχρι το 1950, επειδή οι νόμοι Μου και τα διατάγματά Μου 

είναι αμετάβλητα. Δεν αλλάζω ποτέ το έργο μου, η δικαιοσύνη μου είναι αμείλικτη και οι μαθητές μου 

πρέπει να ζουν σε αρμονία με τον Πατέρα τους, σε υπακοή σ' Αυτόν και σε πλήρη συμφωνία μαζί Του. 

Παρ' όλα αυτά, ως Δάσκαλος, σας διαβεβαιώνω ότι παρά τη μεγάλη τους απροετοιμασία και ατέλεια, 

συγχωρώ τους μεταδότες του λόγου μέσω των οποίων κάνω τον εαυτό Μου γνωστό, τώρα, την ώρα της 
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εκδήλωσής Μου, και κάνω τον εαυτό Μου γνωστό και χύνω το έλεός Μου στα πλήθη. Αν στον Λόγο 

Μου, που είναι αγνότητα και τελειότητα, παρατηρούν τις ατέλειες της "σάρκας", σας έχω δώσει εντολή να 

αναγνωρίζετε το δέντρο από τον καρπό του, ώστε να συγχωρείτε τις ανθρώπινες ατέλειες και να ξέρετε 

πώς να ανακαλύπτετε την παρουσία, τη δύναμη και την ουσία του Κυρίου σας στην πνευματική "γεύση" 

του καρπού. 

9 Αυτή τη στιγμή δημιουργώ ένα πνευματικό βιβλίο ανάμνησης στο πνεύμα σας, και με βάση τις 

θεϊκές μου οδηγίες, δημιουργείται επίσης ένα υλικό βιβλίο του Λόγου μου. Είναι η Θεία Διαθήκη που 

αφήνω για τους μεταγενέστερους, για τις μελλοντικές γενιές, για τις μεταγενέστερες γενιές που θα έρθουν 

μετά από εσάς. Αλλά αληθινά σας λέω: δεν θα γνωρίσουν τη "γεύση" των ατελειών σας. 

Ο Λόγος Μου ─ είτε είναι αυτός που το πνεύμα σας έχει διατηρήσει είτε αυτός που είναι 

καταγεγραμμένος σε χαρτί ─ θα είναι τέλειος, θα είναι καθαρός χωρίς κανένα ψεγάδι, χωρίς καμία 

ακαθαρσία και ατέλεια, και θα είναι το κρυστάλλινο νερό του οποίου η θαυματουργή δύναμη σβήνει τη 

δίψα του ανθρώπου, τη δίψα της ψυχής. Θα είναι το ψωμί και το κρασί με τα οποία η ψυχή του ανθρώπου 

γιορτάζει πολλές φορές. Θα είναι ο φωτεινός φάρος και επίσης το μονοπάτι, φωτισμένο από το φως του 

Αγίου Πνεύματος, στο οποίο οι οδοιπόροι ή οι χαμένοι ναυαγοί μπορούν να ανακαλύψουν την 

κατεύθυνση για να φτάσουν στο ασφαλές λιμάνι. 

10 Η εδραίωση του πνευματισμού στον κόσμο δεν θα σας φανεί δύσκολη, πολύ περισσότερο 

αδύνατη. Γιατί έκανα τα χωράφια γόνιμα, και ο σπόρος που σας εμπιστεύτηκα είναι ικανός να βλαστήσει. 

Τα χωράφια το περιμένουν, και παρόλο που δεν είναι όλα έτοιμα, κάποια περιμένουν τη σπορά, άλλα 

καθαρίζονται, και αυτός ο καθαρισμός είναι ένα ράντισμα δικαιοσύνης, δοκιμασιών, σοφίας και αγάπης 

από τον Πατέρα σας. 

11 Τώρα η ανθρωπότητα, χωρισμένη σε λαούς, φυλές, γλώσσες και χρώματα, λαμβάνει από το Θείο 

Πνεύμα μου το αντίστοιχο μερίδιο της κρίσης, τις δοκιμασίες που ανήκουν στον καθένα, τον αγώνα, το 

καμίνι και την εξιλέωση που έχω προβλέψει για κάθε άτομο και κάθε φυλή. Αλλά ξέρετε ότι η κρίση Μου 

έχει ως βάση την αγάπη, ότι οι δοκιμασίες που στέλνει ο Πατέρας στους ανθρώπους είναι δοκιμασίες 

αγάπης ─ ότι όλα κατευθύνονται προς τη σωτηρία, προς το καλό, ακόμη και αν φαίνεται να υπάρχει 

δυστυχία, καταδίκη ή δυστυχία σε αυτές τις επισκέψεις. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται η ζωή, η διατήρηση 

της ψυχής, η λύτρωση της ίδιας. Ο Πατέρας περιμένει πάντα τον Άσωτο Υιό για να τον αγκαλιάσει με τη 

μεγαλύτερη αγάπη. 

12 Υπάρχουν ολόκληρες φυλές που δεν Με αναγνωρίζουν, υπάρχουν λαοί που απομακρύνονται 

πεισματικά από τους νόμους Μου, που δεν θέλουν να γνωρίσουν τη διδασκαλία Μου, που αντιτίθενται σ' 

αυτήν επειδή τη θεωρούν ξεπερασμένη. Αυτοί που δεν Με έχουν καταλάβει είναι αυτοί που επιμένουν 

στις γήινες ελευθερίες. Είναι επίσης εκείνοι που συχνά κάνουν το καλό από δικό τους όφελος και όχι από 

γενναιοδωρία. 

Ωστόσο, σε κάθε λαό και φυλή προορίζονται η δικαιοσύνη Μου και οι δοκιμασίες Μου, και αυτές 

φτάνουν μέρα με τη μέρα για να κάνουν τελικά τις καρδιές και τις ψυχές τους καρποφόρες, σαν να ήταν 

καλλιεργήσιμα χωράφια, και αφού δουλευτούν, να τοποθετήσουν μέσα τους τον σπόρο, τον αιώνιο σπόρο 

της αγάπης Μου, της δικαιοσύνης Μου και του φωτός Μου. Αυτοί οι λαοί θα μιλήσουν για Μένα με 

αγάπη, αυτές οι φυλές θα εναποθέσουν τότε την ελπίδα τους σε Μένα, και στις ψυχές όλων των λαών 

αυτής της ανθρωπότητας θα ηχήσουν τραγούδια αγαλλίασης, χορωδίες δοξολογίας και αγάπης για τον 

μοναδικό Κύριο όλων των ανθρώπων. 

13 Ωστόσο, τώρα είναι μια περίοδος δοκιμασίας και αγώνα. Ακόμα και ο Θεός σας πολεμάει αυτή τη 

στιγμή. Είναι ο Κύριος των στρατευμάτων και σας έχει ορίσει ως στρατιώτες Του. 

Σήμερα είστε ακόμα αδύναμοι και δύσπιστοι απέναντι στον εαυτό σας. Μετράτε τις δοκιμασίες, 

φαντάζεστε τον αγώνα και αφήνετε την ψυχή και την καρδιά σας να δειλιάσει. 

Το πνεύμα σας δημιουργεί μια κλίμακα μέσα του, και στη δεξιά κλίμακα τοποθετεί το καλό και στην 

αριστερή το κακό αυτής της ανθρωπότητας. Όσο βλέπετε ότι το καλό είναι μόνο σαν ένας κόκκος 

καλαμποκιού, αλλά το κακό σαν εκατό κουβάδες, δεν ξέρετε τι να κάνετε. Τότε κοιτάζετε μέσα σας και 

βλέπετε ότι δεν είστε ούτε δίκαιοι, ούτε ενάρετοι, ούτε άγιοι, και νομίζετε ότι μόνο οι δίκαιοι, οι ενάρετοι 

και οι άγιοι μπορούν να επιφέρουν τη λύτρωση αυτής της ανθρωπότητας, η οποία είναι αμβλυμένη στο 

κακό, σκληρή στο μίσος, υλοποιημένη στα πάθη, στα ελαττώματα και στη δυστυχία. 
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14 Κρίνετε το δικό σας ιερό και βλέπετε σε αυτό τη μικρή σας προσφορά, την αδύναμη φλόγα σας. 

Εισβάλλετε στα άδυτα των άλλων και βλέπετε ότι δεν είναι πια χαλινάρι για να σταματήσετε την ξέφρενη 

πορεία των ανθρώπων. Τότε νομίζετε ότι όταν μιλάτε για τον Θεό, δεν σας ακούνε ─ ότι όταν μιλάτε για 

τις ικανότητες του πνεύματος, σας κοροϊδεύουν. 

15 Γιατί τόσο λίγη εμπιστοσύνη στον θησαυρό ανεκτίμητης αξίας που σας έχω εμπιστευτεί σε αυτό 

το Έργο που σας έχω αποκαλύψει; Αληθινά σας λέω: χωρίς να γίνετε άγιοι ή δίκαιοι, θα μπορέσετε να 

κάνετε μεγάλα έργα σωτηρίας ανάμεσα στους ανθρώπους, μεγάλα θαύματα ανάμεσα στην ανθρωπότητα, 

και θα μπορέσετε επίσης να γίνετε παράδειγμα ανάμεσα στους ανθρώπους. Αν έστελνα αγίους και τέλεια 

όντα σε αυτή την ανθρωπότητα για να αποτελέσουν παράδειγμα για τους ανθρώπους, θα φαινόταν 

αδύνατο γι' αυτούς να τους μοιάσουν έστω και λίγο! 

Θα στείλω ανάμεσα στους ανθρώπους μεταστραμμένους αμαρτωλούς που ─ χωρίς να γίνουν δίκαιοι, 

άγιοι ─ ξέρουν πώς να αφήσουν ένα παράδειγμα ανανέωσης, μετάνοιας, θάρρους, ζήλου στη διδασκαλία 

του Πατέρα, λαχτάρας, προόδου και πνευματικής ανάπτυξης, και αυτοί είστε εσείς! 

16 Η ψυχή σας θα φτάσει στην τελειότητα μια μέρα, αλλά δεν ξέρετε πότε. Ο Πατέρας δεν θα σας 

αναγκάσει, ούτε εσείς θα αναγκάσετε τα βήματά σας. Αλλά παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει ποτέ να 

σταματήσετε. Ακόμα κι αν το βήμα σας είναι αργό, θέλω να είναι πάντα σταθερό και ανοδικό. 

17 Ότι θα πρέπει να πολεμήσετε ανάμεσα στους ανθρώπους; ─ 

Αυτό είναι αλήθεια. Θα αμφισβητηθεί η μαρτυρία που δίνετε ανάμεσά τους, ότι Εγώ έγινα γνωστός μέσω 

της ανθρώπινης διάνοιας για να σας φέρω αυτόν τον Λόγο που τώρα μεταδίδετε; Αυτό είναι βέβαιο. 

Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να σας προσβάλει, διότι σε όλες τις εποχές η ανθρωπότητα αμφέβαλε για την 

παρουσία Μου και τον ερχομό Μου σε αυτόν τον κόσμο, και αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι δεν 

γνώρισαν τον εαυτό τους ─ επειδή η ανθρωπότητα, αν και λέει ότι αγαπιέται από τον Πατέρα, δεν έχει 

ποτέ κατανοήσει την έκταση αυτής της αγάπης ─ επειδή, αν και πιστεύει ότι γνωρίζει τον Κύριό της, δεν 

γνωρίζει ότι ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά Του είναι αυτό της ταπεινότητας. Επομένως, έρχομαι 

πάντα στους ανθρώπους με ταπεινό τρόπο, ποτέ δεν χρησιμοποίησα όλη Μου τη δύναμη, ούτε όλη Μου 

τη λάμψη, ούτε όλη Μου τη δόξα στις θεϊκές Μου εκδηλώσεις. Τότε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να Με 

κοιτάξουν, αλλά ούτε και να Μου αντισταθούν! 

18 Πάντα περιόριζα τον εαυτό Μου, αλλά δεν περιόριζα τον εαυτό Μου με ταπεινότητα, αγάπη και 

τρυφερότητα. Διότι με την ίδια αγάπη με την οποία σας αγαπώ σήμερα, σας αγάπησα κατά τη Δεύτερη 

φορά, κατά την Πρώτη, και θα σας αγαπώ για όλη την αιωνιότητα. Μπορώ να σας πω ειλικρινά ότι ο 

Πατέρας σας αγάπησε πριν από την ύπαρξή σας. 

19 Ανάμεσά σας υπάρχουν μαθητές που αναρωτιούνται: "Γιατί η ψυχή μας δεν μπόρεσε να 

παραμείνει και να επιμείνει στην καλοσύνη και την αρετή, παρόλο που προήλθε από έναν πατέρα γεμάτο 

αγάπη, γεμάτο αγνότητα και τελειότητα;" Ο Δάσκαλος σας απαντά: Έστειλα την ψυχή σου στη γη, 

προικισμένη με όλες τις ιδιότητες που υπάρχουν στον Πατέρα, και τη δημιούργησα ως παιδί όμοιο με τον 

Δημιουργό της. Της ανατέθηκε ένα σώμα για την περιπλάνησή της στη γη, αλλά αυτό το σώμα υπήρξε η 

αιτία δοκιμασιών και αγώνων για την ψυχή, επειδή η σάρκα είναι αδύναμη. Έπρεπε να είναι έτσι ─ 

αποπλανητικό ─ για να δοκιμάσει τη δύναμη της ψυχής. 

20 Η αρετή εμφανίζεται μόνο στη δοκιμασία. Το φως λάμπει πιο έντονα στο σκοτάδι, το φως δεν 

λάμπει στο φως, και γι' αυτό ήταν απαραίτητο να δοκιμαστεί και να εξαγνιστεί η ψυχή σας. Γιατί η ψυχή 

σας έχει μια αρχή, αλλά στην αθωότητά της δεν είχε καμία αξία, δεν είχε εμπειρία, ανάπτυξη και 

τελειότητα. Γι' αυτό της δόθηκε εντολή για ένα χαμηλότερο στάδιο ζωής, προκειμένου να μπορέσει να 

ανέβει σε ένα άλλο, υψηλότερο, και ούτω καθεξής στα επτά σκαλοπάτια της σκάλας προς την τελειότητα, 

μέχρι να φτάσει στην παρουσία του Πατέρα ως μια τέλεια και καθαρή ψυχή ─ γεμάτη φως, ανεπτυγμένη 

μέσα από το ξεδίπλωμα όλων των χαρισμάτων της, τελειοποιημένη σε όλες τις ικανότητές της, με πολλές 

αρετές που απέκτησε στη μάχη, γεμάτη γνώση του εαυτού της, του Πατέρα της και της ζωής, γνωρίζοντας 

την καταγωγή της, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και πού επέστρεψε. 

21 Όπως ακριβώς η ψυχή αντιμετώπισε στη σάρκα την αρχή του αγώνα της στο γήινο μονοπάτι, έτσι 

και αυτή αντιμετώπισε έναν άπειρο αριθμό δοκιμασιών και πειρασμών ─ άλλες δοκιμασίες αισθητές και 

άλλες αόρατες ─ πειρασμούς και δοκιμασίες τόσο ισχυρές που την κατέβασαν μέσω της σάρκας ─ άλλες 

ορατές και άλλες αντιληπτές μόνο στην ψυχή, το πνεύμα, τις τρυφερές χορδές της καρδιάς και του νου. 
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22 Η ψυχή έχει δοκιμαστεί με όλους τους τρόπους από την προέλευσή της. Εφόσον έχει δοκιμαστεί 

από το κακό ─ πιστεύετε ότι ο Πατέρας θα μπορούσε να έχει το κακό για να πειράξει τα παιδιά του; 

Αληθινά σας λέω: Όχι, αλλά το κακό υπάρχει επίσης από την καταγωγή σας, έχει προκαλέσει την 

αδυναμία, τη σαγήνη της ψυχής και της "σάρκας". 

Αφού οι ψυχές δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιούν τις δικές τους δυνάμεις και η "σάρκα" υπέκυπτε 

στους πειρασμούς ─ τι έκανε ο Πατέρας ενόψει αυτού; Επέτρεψε στις δυνάμεις του κακού να σας 

δοκιμάσουν. Μια φορά και χίλιες φορές το επέτρεψα για να δοκιμάσω μέσα σας το δικό Μου φως που σας 

εμπιστεύτηκα, για να δοκιμάσω τη δική σας αρετή, που είναι δική Μου, για να σας εξαγνίσω μέσα στον 

πόνο, στις δύσκολες στιγμές της κρίσης, στο χάος της ζωής, ώστε κατά τη διάρκεια αυτών των 

δοκιμασιών και αυτών των δύσκολων γεγονότων, η ψυχή σας να βρει ευκαιρίες για τελείωση, για 

εκπλήρωση του νόμου ─ ευκαιρίες για να αποδείξει στους συνανθρώπους σας και στον Πατέρα σας τη 

δύναμη και τη σταθερότητα στους νόμους Μου. 

23 Πάντα γνωρίζατε διαισθητικά τον νόμο μου ─ τον νόμο μου που προστάζει το καλό και 

καταδικάζει το κακό. Διαισθητικά, κάθε ανθρώπινο ον, από τα πρώτα του βήματα στη γη, αναγνωρίζει το 

καλό και το ανακαλύπτει εκεί που υπάρχει το κακό. Αλλά δεν μπορέσατε, όπως οι πρώτοι άνθρωποι, να 

παραμείνετε στον φυσικό νόμο, όπως ο λαός μου πριν από τον ερχομό του Μωυσή. Νομίζετε ότι ο λαός 

μου ο Ισραήλ, ο οποίος βρισκόταν στο στάδιο της δημιουργίας, δεν αναγνώριζε τον Πατέρα του πριν από 

τον ερχομό του Μωυσή; Αληθινά σας λέω, δεν ήταν έτσι. 

Από την αρχή αυτής της ανθρωπότητας υπήρξε κάποιος που Με αναγνώρισε, και μέσω αυτού 

αναγνωρίστηκα από άλλους. Αλλά όταν, ανάμεσα στην ανθρωπότητα, το κακό απέκτησε μεγαλύτερο 

βάρος από το καλό, έπρεπε να έρθω να υπενθυμίσω στον άνθρωπο το καλό, έπρεπε να κάνω τον εαυτό 

Μου σωματικά αισθητό για να γίνω ορατός και απτός στους ανθρώπους, όπως συνέβη στο Σινά, όταν 

διακήρυξα το Νόμο Μου μπροστά στο Μωυσή, ο οποίος ήταν περιτριγυρισμένος από το λαό του, και του 

τον έδωσα σκαλισμένο σε πέτρα και τον έστειλα στο λαό του, ώστε να γίνει ο σπόρος ανάμεσα σε όλα τα 

έθνη. 

24 Μέσω αυτού του νόμου, ο λαός μου σώθηκε, απελευθερώθηκε και απέκτησε ευημερία και ευτυχία 

σε αυτή τη γη και ελπίδα για το μέλλον. Αλλά ήρθε η ημέρα της φθοράς του νόμου μου, η ημέρα της 

συνήθειας σε αυτόν, και πάλι το κακό εξαπλώθηκε μέχρι που ξεπέρασε ακόμη και το καλό. 

Όταν αυτές οι εντολές σταδιακά διαστρεβλώθηκαν, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να δημιουργούν νέους 

δρόμους μέσα στα δικά μου, έπρεπε να έρθω ξανά, αλλά τώρα ως Μεσσίας, που έγινε άνθρωπος ανάμεσα 

στους ανθρώπους, για να κάνω τους δρόμους ίσους και να τους συνδέσω με τον δρόμο της αλήθειας, να 

τραβήξω τους ανθρώπους στην αλήθεια και το καλό, να τους προσκαλέσω στον δρόμο της δικαιοσύνης 

και της αγάπης ─ να αποκαλύψω τους απατεώνες, να καταστρέψω όλα τα ψεύτικα, όλες τις 

δεισιδαιμονίες, και να τους πω: "Αυτός είναι ο Νόμος, αυτό παρέδωσα σε εκείνους τους Πρώτους 

Χρόνους!" 

25 Μέσω αυτού του δικού μου ερχομού, νέοι λαοί της γης και νέες φυλές βρήκαν επίσης τον δρόμο, 

την ειρήνη, την πνευματική ευτυχία, την τροφή και την ελπίδα για το μέλλον. 

26 Για μια μακρά εποχή αυτή η ανθρωπότητα έτρωγε το πλούσιο συμπόσιο της Βασιλείας των 

Ουρανών. Αλλά ιδού, αυτό το γεύμα ήταν επίσης βεβηλωμένο, και ήδη σε αυτή την κατάσταση 

μεταφέρθηκε στους πεινασμένους ανθρώπους, η διδασκαλία μου παραποιήθηκε, οι διδασκαλίες μου 

επίσης διαστρεβλώθηκαν και παρερμηνεύτηκαν. Η εκπλήρωση του νόμου από τα παιδιά και η λατρεία 

τους προς τον Θεό δεν ήταν αυτό που είχε διατάξει ο Πατέρας, και έτσι κατέστη αναγκαίο να επιστρέψει 

στον λαό και να εξαργυρώσει έτσι μια υπόσχεση. Γιατί ήξερα εκ των προτέρων ότι η παρουσία Μου 

ανάμεσα στους ανθρώπους ήταν αναγκαία από καιρό σε καιρό. 

Επομένως, τώρα είναι η προαναγγελθείσα εποχή κατά την οποία ο Κύριος θα έρθει και πάλι σε σας για 

να σας ζητήσει λογαριασμό για το νόμο των προηγούμενων εποχών, για τις αποκαλύψεις, τις διδασκαλίες 

και τα θαύματα με τα οποία έχετε ευλογηθεί άφθονα στις δύο εποχές που πέρασαν πριν. 

27 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα. Γιατί δεν μπορέσατε να σταθείτε σταθεροί στην 

καλοσύνη και να παραμείνετε σε αυτήν, επειδή υποκύψατε στις αδυναμίες της σάρκας, επειδή πέσατε σε 

ορατούς και αόρατους πειρασμούς ─ κάτω από την υπερφυσική δύναμη του κακού που υπάρχει πάνω σας. 

28 Νομίζετε ότι σε εκείνη την Πρώτη Ώρα όλοι οι μάρτυρες του ερχομού Μου έγιναν πιστοί μπροστά 

του; Αλήθεια, όχι όλοι! 
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29 Πιστεύετε ότι αυτή η αποκάλυψη έγινε πιστευτή από όλους όταν μεταφέρθηκε σε άλλες χώρες, σε 

χώρες παγανιστών; Όχι. Πολλοί δεν κατάλαβαν ότι ο Νόμος ήταν ένα θεϊκό έργο. Αντίθετα, πίστευαν ότι 

ήταν έργο ανθρώπων. Όταν όμως ο νόμος αυτός καθιερώθηκε και εκδηλώθηκε με τη δικαιοσύνη του, με 

τις δικές τους πράξεις, τότε οι μεγάλοι άπιστοι τον ερεύνησαν. 

30 Το ίδιο συνέβη και στη Δεύτερη Εποχή. Χιλιάδες και χιλιάδες άνδρες και γυναίκες Με άκουσαν. 

Πολλοί πραγματικά πίστεψαν, αλλά ακόμη περισσότεροι αμφέβαλαν και πίστευαν ότι αυτός ο άνθρωπος 

δεν ήταν ο Μεσσίας, αλλά ότι ήταν ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Ο Λόγος Του έγινε 

ακατανόητος και συγκεχυμένος λόγω της απιστίας τους, και ήταν αληθοφανής και σαφής μόνο για 

εκείνους που πίστευαν καλά. Επομένως, πολεμήθηκα, χλευάστηκα και διώχθηκα από τους άπιστους, και 

τα παθήματά Μου, οι πράξεις Μου, τα θαύματά Μου δεν θεωρήθηκαν από τους άπιστους ως θεϊκά έργα, 

αλλά ως έργα ανθρώπων. 

31 Όταν η Διδασκαλία μου εξαπλώθηκε σε όλη την ανθρωπότητα μέσω των δικών της εκδηλώσεων, 

όταν οι μάρτυρές μου έδωσαν επίσης αποδείξεις ότι ήταν αληθινοί μαθητές μου, οι αληθινοί μου 

μάρτυρες, η άπιστη ανθρωπότητα μεταστράφηκε στη Διδασκαλία μου, έχυσε δάκρυα μετάνοιας και έγινε 

επίσης μαθητές μου. 

32 Γιατί να εκπλαγείτε που αυτό συμβαίνει και αυτή τη στιγμή;  

33 Κάποιοι θα αμφισβητήσουν τη μαρτυρία σας και ότι έχω γίνει γνωστός στον άνθρωπο μέσω της 

διάνοιας. Κάποιοι, όταν στρέψουν τα μάτια τους σε αυτά τα υλικά βιβλία που περιέχουν το Λόγο Μου, θα 

αμφιβάλλουν ότι πρόκειται για θεϊκό έργο που ελήφθη με έμπνευση. Τότε θα αποδώσουν τα πάντα σε 

εσάς, τους ανθρώπους, στην ανθρώπινη ματαιοδοξία, επειδή υπάρχει δυσπιστία σε αυτή την 

ανθρωπότητα. Αλλά θα πρέπει να παραβλέπετε τη δυσπιστία και τη δυσπιστία χωρίς να καταδικάζετε τους 

συνανθρώπους σας, χωρίς να ασκείτε βία στον εαυτό σας με αυτό, επειδή γνωρίζετε ότι μετά τη δυσπιστία 

και τη δυσπιστία, η πίστη θα έρθει ως αποτέλεσμα των δικών σας πράξεων. 

Ας δουν τα έργα σας, ας είναι οι μαρτυρίες σας πραγματικά γεμάτες φως, έτσι ώστε να μην είναι ούτε 

τα βιβλία ούτε τα λόγια σας που προσηλυτίζουν τον κόσμο, αλλά τα καλά σας έργα με τα οποία 

σφραγίζετε τη μαρτυρία ότι ήμουν μαζί σας, ότι ήρθα "πάνω στο σύννεφο" για να γίνω γνωστός μέσω της 

ακτίνας Μου μέσω ενός φορέα φωνής, ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει οριστεί έτσι από το Θείο Πνεύμα 

Μου. 

34 Θα σας στείλω σε όλους τους δρόμους του πλανήτη, καθώς και τα παιδιά σας, τα οποία θα γίνουν 

επίσης μαθητές του Αγίου Πνεύματος, και τα παιδιά τους θα μεταφέρουν επίσης το σπέρμα μου. Αλλά 

σας λέω ειλικρινά, δεν θα περάσουν τρεις γενιές μετά τη δική σας, πριν αυτή η ανθρωπότητα, μπροστά 

στον πνευματισμό, στον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, κλονιστεί στα θεμέλιά της από εξαιρετικά 

γεγονότα, μερικά από τα οποία έχω πραγματοποιήσει ανάμεσά σας, ενώ προετοιμάζω άλλα για το μέλλον. 

Με τον ίδιο τρόπο, θα εξαλείψετε σταδιακά το βασίλειο του κακού. Αυτή η δύναμη θα καταρρέει όλο και 

περισσότερο μέσα από τα έργα σας αγάπης και δικαιοσύνης. 

35 Κάθε άνθρωπος που μεταστρέφεται στον πνευματισμό θα είναι ένας λιγότερος που θα ανήκει σε 

αυτό το βασίλειο. Αλλά αν πιστεύετε ότι σας δίνω το καθήκον ή την αποστολή να νικήσετε την 

ατμόσφαιρα του κακού μέσω των έργων σας αγάπης και φωτός, σας λέω με ειλικρίνεια ότι δεν είναι 

ακόμη η ώρα που μπορείτε να το νικήσετε πλήρως, ότι είναι ακόμη πιο δυνατό από εσάς. Αλλά εξαιτίας 

αυτών των λόγων που σας λέω, μην κρύβετε τα όπλα σας και μην αποφεύγετε να τα τραβάτε ─ όχι, παιδιά 

Μου. Να θυμάστε: Παρόλο που το σπαθί σας δεν είναι παντοδύναμο, εγώ είμαι παντοδύναμος και είμαι 

μέσα στο σπαθί σας. 

36 Πολεμήστε τους πειρασμούς, ανακαλύψτε τις παγίδες, σκίστε τα σαγηνευτικά δίχτυα και σχοινιά, 

ανακαλύψτε τους μέσω της διαίσθησής σας όταν κρύβονται πίσω από το πέπλο του υπερπέραν, 

ανακαλύψτε τους όταν κρύβονται ανάμεσα στους ανθρώπους ή στους αγώνες των ανθρώπων ─ 

πολεμήστε πάντα. 

Σας λέω: Θα είσαι μαζί Μου σε αυτή τη μάχη. Βρίσκομαι μέσα σ' αυτό ως μεγάλος μαχητής ενάντια 

στο σκοτάδι και σε κάθε υπάρχον κακό, και στο τέλος θα είμαι Εγώ που θα δώσω το τελικό χτύπημα και 

θα νικήσω, που θα σταθώ δίπλα σας, και εσείς θα είστε αυτοί που θα Με βοηθήσετε να νικήσω. Η τελική 

νίκη επί του πειρασμού και του κακού δεν θα έρθει σε σας, λαέ Μου, αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να 

δεσμεύσω αυτή τη δύναμη για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά τα προσόντα σας σε αυτό θα σας 

καταλογιστούν. 
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Ο χρόνος κατά τον οποίο η δύναμη αυτή θα είναι δεσμευμένη θα χρησιμεύσει για να ριζώσει η 

καλοσύνη στην καρδιά του ανθρώπου, για να αυξηθεί η δύναμη της καλοσύνης σε όλες τις μορφές της. 

Τότε, όταν ο άνθρωπος θα έχει δυναμώσει στην καλοσύνη, όταν η καλοσύνη θα ζυγίζει περισσότερο από 

το κακό στη ζυγαριά της δικαιοσύνης μου, ο πειρασμός σε όλες του τις μορφές θα αφεθεί ελεύθερος για 

μια άλλη χρονική περίοδο, και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν θα είναι το σπαθί μου που θα τον 

νικήσει, αλλά τα δικά σας όπλα. 

37 Θα παρακολουθώ μόνο από το άπειρο, γιατί τότε θα έχετε την απαραίτητη δύναμη για να νικήσετε 

τον εχθρό. Η αρετή σε όλες τις μορφές της θα έχει επικρατήσει σε αυτόν τον κόσμο, και ο πειρασμός δεν 

θα βρει ούτε γωνιά, ούτε ανοιχτή πόρτα, ούτε χώρο, και οι μεγαλύτερες παγίδες του, οι μεγαλύτερες 

παγίδες του θα εξουδετερωθούν μέχρι το τελευταίο στοιχείο αυτής της δύναμης του πειρασμού. Τότε, 

όταν το βασίλειό τους συντριβεί και διαιρεθεί, θα έρθει η αρχή του θριάμβου σας και το σκοτάδι θα 

μετατραπεί σε φως, το κακό θα γίνει καλό και οι χαμένοι θα βρεθούν. 

38 Ιδού, αυτός θα είναι ο θρίαμβος στην ψυχή σας, και όταν τότε θα τραγουδάτε τους επαίνους σας, 

θα είναι ο θρίαμβος του φωτός, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Διότι δεν θα φύγετε από αυτόν τον 

κόσμο ως αποτυχημένοι, δεν θα φύγετε κατεστραμμένοι από τον πειρασμό. Όχι, τα παιδιά μου. Παρόλο 

που έχετε πέσει για πολύ καιρό και θα συνεχίσετε να πέφτετε μέσα από αυτές τις παγίδες, θα έρθει η 

ημέρα του θριάμβου σας, όταν θα σηκώσετε τα πρόσωπά σας και θα κοιτάξετε τον Κύριό σας, όπως ο 

στρατιώτης σηκώνεται μπροστά στον διοικητή του. 

39 Άνθρωποι, σας προετοιμάζω για τις επερχόμενες μάχες. Θέλω να σας βλέπω πάντα νικητές σε 

όλες τις μάχες. Αλλά δεν θέλω αυτές οι νίκες να κολακεύουν την υπερηφάνειά σας. Δεν πρόκειται να είναι 

νίκες για τη ματαιοδοξία σας, αλλά για τη βασιλεία Μου. Πρέπει να είναι βαθιές, ειλικρινείς 

ικανοποιήσεις για την πνευματική σας ταπεινότητα που δεν φαίνονται καν στο πρόσωπό σας. 

40 Τα έργα της αγάπης και του ελέους σας δεν θα γίνουν γνωστά, δεν θα υπάρξουν μεταξύ σας 

φαρισαίοι που χαίρονται με τη φιλανθρωπία που ασκείται μεταξύ των συνανθρώπων τους. Θα είστε 

εκείνοι που κάνουν το καλό στη σιωπή. 

Ζείτε ήδη στην εποχή του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή σας ξεδιπλώνεται τώρα σε όλες τις 

δυνατότητές της να κάνει καλό μέσω αυτού. Θα είστε σε θέση να δώσετε ─ όχι μόνο τα αγαθά που 

κατέχετε στη γη, αλλά και εκείνα που κατέχει ο νους, η καρδιά και η ψυχή σας. Ό,τι δεν μπορείτε να 

κάνετε μέσω του λόγου σας, μέσω της γήινης προσωπικότητάς σας, κάντε το μέσω της προσευχής. 

Μιλήστε σε Μένα, ανεβείτε σε Μένα, και θα μπορέσετε να κάνετε μεγάλα έργα ελέους και αγάπης από 

εκεί. 

Αλλά αν η συνείδησή σας σας λέει ότι πρέπει να αποχωριστείτε κάτι υλικό για να το δώσετε στους 

άπορους, μην έχετε σκοπό να αντικαταστήσετε αυτό το όφελος με μια προσευχή. Μην προσπαθείτε να 

κρύψετε ή να συγκαλύψετε τον εγωισμό σας με πνευματικές προσευχές. Μην τρέφετε την επιθυμία ότι 

ό,τι μπορείτε να κάνετε εσείς, πρέπει να το κάνει ο Πατέρας. 

41 Αφήστε τη συνείδησή σας να σας προστάζει πάντα και να σας λέει με ποιον τρόπο πρέπει να 

κάνετε φιλανθρωπία, και αν σε αυτή τη φιλανθρωπία υπάρχει η ανάγκη να αποχωριστείτε κάτι δικό σας, 

ας μην το μετανιώσει η καρδιά σας. Απλώστε το χέρι σας και θα νιώσετε την ευτυχία στην ψυχή σας. 

Τότε και η καρδιά σας θα προσδοκά τη χαρά στον Πατέρα σας. 

42 Σας προετοιμάζω για τις μεγάλες μάχες ανάμεσα στην ανθρωπότητα και σας λέω: Οι σημερινοί 

άνθρωποι ενδιαφέρονται για το επέκεινα ─ όχι πραγματικά όλοι τους, αλλά παρ' όλα αυτά κάποιος 

εξερευνά το πνευματικό σε όλα τα σημεία της γης, προσπαθεί να εξερευνήσει το μυστικό 

θησαυροφυλάκιο του Κυρίου, συζητά και μελετά τα βιβλία, οι άνθρωποι διεισδύουν στις φιλοσοφίες και 

τις επιστήμες. 

Ο λόγος είναι ότι Με αναζητούν, ότι η παρουσία Μου γίνεται αισθητή από όλους και προσπαθούν να 

Με βρουν. Οι ψυχές γνωρίζουν ότι Εγώ είμαι η πηγή της αγάπης και της συγχώρεσης, και έτσι τολμούν να 

Με αναζητήσουν παρά τις παραβάσεις τους, επειδή ελπίζουν στη συγχώρεση και τη σωτηρία. Γνωρίζουν 

ότι είμαι μια ανεξάντλητη πηγή ελέους και ότι είμαι επίσης ένα τραπέζι καλυμμένο με τροφή για να 

ικανοποιήσω την πείνα και τη δίψα τους. 

43 Πιστεύετε ότι σε αυτή την αναζήτηση οι άνθρωποι δεν γίνονται δυνατοί και δεν προετοιμάζονται; 

Πιστεύετε ότι στις σπουδές τους δεν επιτυγχάνουν ανάπτυξη και ξεδίπλωση; Ναι, άνθρωποι. Μόλις 

ξεκινήσετε το μονοπάτι, θα εκπλαγείτε. Αν μιλήσετε με τους συνανθρώπους σας που τρέφονται κάτω από 
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τη σκιά άλλων δέντρων ─ που τρώνε άλλους καρπούς από αυτούς που σας πρόσφερα ─ θα διαπιστώσετε 

ότι και αυτοί τρέφονται, ότι και αυτοί είναι δυνατοί. Και όταν έρθει η στιγμή της μάχης, όταν θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε το σπαθί της λογικής σας, της γνώσης σας και της πνευματικής σας ανύψωσης, θα 

διαπιστώσετε ότι το σπαθί των συνανθρώπων σας διαθέτει επίσης τη δύναμη του φωτός. 

44 Μην κοιμάστε για να μπορέσετε να πολεμήσετε, αλλά μάθετε να αναγνωρίζετε τη νίκη. Γιατί 

συχνά η νίκη θα είναι η ήττα σας, η ήττα του αντιπάλου θα είναι μόνο εμφανής. Η νίκη θα είναι μέσα σας 

και μετά θα αντανακλάται στο πρόσωπο αυτού που φαινομενικά σας νίκησε. 

45 Καταλάβετε Με, άνθρωποι. Γιατί θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να σιωπήσετε, που θα πρέπει να 

σκύψετε ταπεινά το κεφάλι σας με αληθινή ταπεινοφροσύνη, και τότε ο αντίπαλος θα σηκωθεί από πάνω 

σας και θα χτυπήσει το χτύπημά του. Αλλά θα έχετε σιωπήσει, θα έχετε σκύψει σκόπιμα τον λαιμό σας, 

και αργότερα θα δείτε τον σπόρο που αφήσατε να φυτρώνει στην ψυχή εκείνου, και ότι το χτύπημα του 

σπαθιού σας του φωτός και της αγάπης άφησε μια βαθιά πληγή στην καρδιά του αδελφού σας ─ όχι του 

εχθρού σας ─ και μέσα από αυτή την πληγή η αλαζονεία εκείνης της καρδιάς θα περάσει και ο σπόρος του 

Διδασκάλου θα εισέλθει. 

46 Είχατε ήδη εμπειρία, γιατί συχνά ερχόσασταν στο ιερό Μου για να Μου πείτε: "Δάσκαλε, έσπειρα 

σε μια καρδιά με μεγάλη αγάπη, αλλά τα αυτιά του δεν Με άκουσαν, παρέμεινε ψυχρός και σκληρός, και 

τα χείλη του Με κορόιδευαν". 

Αλλά ο Δάσκαλος χαμογέλασε με αγάπη, σας γέμισε με ειρήνη και ελπίδα και σας είπε: Περιμένετε, 

γιατί ο σπόρος σας δεν έχει χαθεί, έχει φτάσει στον πάτο αυτής της καρδιάς. Αφήστε το εκεί! Θα του 

δώσω βροχή και θα το κάνω καρποφόρο. Θα απομακρύνω τα ζιζάνια και τους ογκόλιθους που το χέρι σας 

δεν μπόρεσε να απομακρύνει προς το παρόν. Αλλά προσευχηθείτε γι' αυτό, μην το ξεχνάτε, προσευχηθείτε 

πνευματικά και ελπίστε ότι θα έρθει η ώρα της ικανοποίησης και της ευτυχίας σας. 

Αλλά αν αυτή η στιγμή έχει έρθει αργά, έχει προκαλέσει αμφιβολίες σε σας. Αλλά για να μην επιμείνει 

για πάντα η αμφιβολία, σας είπα: "Θυμηθείτε τον σπόρο που σπείρατε. Εξαφανίστηκε στην όψη, αλλά στη 

θέση του μεγάλωσε ένας θάμνος. Φροντίστε το τώρα, ώστε να αποδώσει καρπούς". Η χαρά σας και η 

χαρά των άλλων ήταν μεγάλη. 

47 Σας προετοιμάζω, άνθρωποι, ώστε να μην είστε ανυπόμονοι, ώστε η πνευματική υπομονή να 

καθορίσει την εκπλήρωση της αποστολής. Γιατί ο σπόρος που σας εμπιστεύομαι για άλλη μια φορά δεν 

έχει χρονικό όριο για να βλαστήσει, όπως ο σπόρος στη γη. Εκτυλίσσεται μέσα στην αιωνιότητα, και ο 

χρόνος αυτός μπορεί να είναι τόσο σύντομος όσο και μακρύς. Εσείς δεν το γνωρίζετε αυτό, καθήκον σας 

είναι μόνο να το φροντίζετε και να το φυλάτε με την προσευχή και την αγάπη σας. 

48 Έτσι σας προετοιμάζει ο Δάσκαλος για την εποχή μετά την αναχώρησή του. Θέλω η ευδαιμονία 

που απολαμβάνετε σήμερα όταν ακούτε το λόγο μου μέσω του ανθρώπινου νου να συνεχιστεί και μετά 

την αναχώρησή μου. Άνθρωποι, το θέλω αυτό ─ όταν το πνεύμα μου περιμένει σε αυτό το υψηλό πέραν 

της προσέγγισής σας μέσω της προσευχής, είτε ατομικά είτε συλλογικά ─ βλέπω στην καρδιά των παιδιών 

μου την ευδαιμονία και την απόλαυση που βλέπω σήμερα, ότι με πλήρη γνώση όλων όσων συνέβησαν σε 

αυτό το διάστημα ─ όλων όσων σας έδωσε ο Πατέρας και του τελικού σημείου που έθεσε στην εκδήλωσή 

Του μέσω της διάνοιας, έρχεστε να Του προσφέρετε τις άπειρες ευχαριστίες σας- ότι με ένα τραγούδι 

δοξολογίας που τα χείλη σας κρύβουν, αλλά που καίει την ψυχή σας, έρχεστε να Του πείτε: "Πατέρα, 

πόσα πράγματα μας χάρισες! Πόση ευχαρίστηση στις ψυχές μας εκείνες τις ώρες! Πόσο πλημμυρισμένες 

από φως έχετε αφήσει τις ψυχές, και τι πολύτιμη κληρονομιά έχετε αφήσει στην ανθρωπότητα!" 

49 Τόσο μακάριος θέλω να σας δω, ω άνθρωποι! Δεν θέλω να δω ανάμεσά σας μια ψυχή που έχει 

μείνει πίσω, δεν θέλω να δω κανέναν που συνεχίζει να περιπλανιέται στην απιστία, ο οποίος χωρίζει 

τρίχες εν μέσω των αμαρτιών του και της έλλειψης χρήσης της χάρης Μου. Θέλω να δω την ενότητα 

μεταξύ των ανθρώπων, έτσι ώστε με το δικό Μου Πνεύμα να αυξήσω την ακτινοβολία της και την 

μπορεί να αισθάνεται προσευχές που εκφράζουν τα εξής: ΕΝΌΤΗΤΑ, ΕΙΡΉΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΉ ΘΈΛΗΣΗ ─ 

ΠΊΣΤΗ, ΕΛΠΊΔΑ ΚΑΙ ΈΛΕΟΣ. 

50 Θέλω λοιπόν να δω αυτές τις αρετές να καλλιεργούνται από την ψυχή σας και να κυματίζουν σαν 

σημαία στον άνεμο, στο άπειρο, ώστε να μπορέσω να σας δώσω την εντολή να ξεκινήσετε προς όλους 

τους λαούς, προς τις μάζες των ανθρώπων, που Με περιμένουν πραγματικά και λαχταρούν με φλεγόμενη 

καρδιά την επιστροφή του Μεσσία, του Λυτρωτή στους ανθρώπους. Κάποιοι λένε: "Ο Δάσκαλος είναι 

ήδη ανάμεσά μας, αλλά είναι αόρατος". Σας λέω, ας είναι ευλογημένη η διαίσθηση και η προαίσθηση 
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αυτών των ψυχών. Άλλοι λένε: "Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα, πρέπει να έρθει ορατά και αισθητά όπως στη 

Δεύτερη φορά". Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι έχουν ξεχάσει "το σύννεφο" ─ εκείνο το πνευματικό σύννεφο 

με το οποίο ήρθα σε αυτή την Τρίτη Ώρα. 

51 Υπάρχουν άλλοι που έχουν ξεχάσει εντελώς αυτή την υπόσχεση και ούτε παρακολουθούν ούτε 

προσεύχονται. Αλλά έχετε προετοιμαστεί, σας δόθηκε η αποκάλυψη της Τρίτης Εποχής με ζωντανή φωνή, 

ώστε να μπορείτε να πηγαίνετε στους συνανθρώπους σας χωρίς δισταγμό, με πλήρη βεβαιότητα, και να 

μην πτοείστε μπροστά σε μεγάλα πλήθη. 

Γιατί όταν έρθει η ώρα, θα σας ανακρίνουν και θα αφήσετε τις καρδιές ικανοποιημένες από τη 

μαρτυρία σας. Οι πιστοί θα σχηματίσουν λεγεώνες, οι άπιστοι επίσης θα σχηματίσουν τέτοιες και θα 

πολεμήσουν. Αλλά οι στρατιές των απίστων θα αποδεκατιστούν σύντομα, γιατί τότε είναι η ώρα που το 

Άγιο Πνεύμα θα κερδίσει το πάνω χέρι. Γιατί θα εισχωρήσει σε όλες τις καρδιές. 

52 Δυναμώστε τους εαυτούς σας, μαθητές, τρέφεστε, γίνετε καλά μαζί Μου, περάστε τις επίγειες 

δοκιμασίες, έχετε καλό κουράγιο μπροστά στη ζωή. Μην κοιτάτε αδιάφορα τον πόνο που σας ταλαιπωρεί, 

γιατί αυτή η λυδία λίθος θα σας τελειοποιήσει. Μην καταριέστε τον πόνο, ούτε να τον καταριέστε, μάλλον 

να τον ευλογείτε. Αν πρέπει να πιείτε το ποτήρι του πόνου, πιείτε το. Αν δεν μπορείτε να πιείτε τις ζύμες 

του, εγώ θα τις πιω. Αλλά να είστε αφοσιωμένοι και υπομονετικοί. 

Κοιτάξτε τον πόνο περισσότερο με την ψυχή παρά με τη "σάρκα", ή αισθανθείτε τον περισσότερο με 

την ψυχή παρά με το σώμα, τότε θα βιώσετε πόσο πολύ θα βρείτε ενίσχυση στους διαλογισμούς της ψυχής 

σας. Θα βιώσετε πόσο φως δίνει το πνεύμα στην ψυχή και αυτό στο σωματικό της περίβλημα. Στην ψυχή 

σας θα βρείτε το θεϊκό βάλσαμο, το αληθινό βάλσαμο, που καταπραΰνει και θεραπεύει κάθε πόνο, και 

μέσω αυτού θα ανακάμψετε πραγματικά. 

53 Γίνε ο αληθινός πνευματιστής, γίνε ο αληθινός μαθητής μου, ω άνθρωποι! Τότε όλα τα αγκάθια, οι 

σκόνες και τα εμπόδια στο μονοπάτι θα ελαφρυνθούν και θα αμβλυνθούν. Αυτό το βάρος που προσωρινά 

αναπαύεται στους ώμους σας θα γίνει ανεξήγητα ελαφρύτερο αν διαλογιστείτε και προσευχηθείτε. Θα 

έχετε την εξήγηση γι' αυτό μέσα σας. Είναι επειδή η ψυχή θα ανυψωθεί, και ανυψώνεται δυνατά και κάνει 

τη "σάρκα" της δυνατή. Γι' αυτό, θέλω να ζήσετε μια ανεβασμένη ζωή, έτσι ώστε από εκεί να 

κυριαρχήσετε σε αυτή τη ζωή, και η ψυχή σας να αγωνιστεί και να νικήσει σε όλες τις δοκιμασίες ─ έτσι 

ώστε από εκεί να κυριαρχήσει στη "σάρκα", στα πάθη, τις αδυναμίες και τις δυσκολίες της. 

54 Σηκωθείτε όλο και περισσότερο, λαέ μου, τότε η ειρήνη και η βασιλεία του Πατέρα θα είναι 

προσιτή σε σας, και όσο ακόμα κατοικείτε σε αυτή τη γη, η ψυχή σας θα είναι κάτοικος της βασιλείας της 

ειρήνης του Πατέρα! 

55 Αυτός είναι ο διδακτικός μου λόγος, τον οποίο σας δίνω σε αυτή την πρωινή κατάνυξη ως 

διδασκαλία. Πάρτε το μαζί σας στην ψυχή σας, σε αυτό περιέχεται όλη η αγάπη του Δασκάλου, σε αυτό 

περιέχεται ένα όπλο με την ενθάρρυνση να σηκωθείτε και να πολεμήσετε στο μέλλον. 

56 Προσευχηθείτε για όλη την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, σας λέει ο Δάσκαλος, και 

προσευχηθείτε με αλήθεια για όλους τους πνευματικούς σας αδελφούς και αδελφές! Τώρα είναι η στιγμή 

της προσευχής. Το Πνεύμα μου της αγάπης και της ειρήνης θα απλώσει τον μανδύα του σε ολόκληρο το 

σύμπαν για να τυλίξει όλα τα παιδιά μου σε αυτό το χάδι, σε αυτό το βάλσαμο και σε αυτή την πατρική 

ευλογία, ω ευλογημένοι άνθρωποι της Θεότητάς μου! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 329  
1 Μακάριοι είστε εσείς που επιθυμείτε να αυξήσετε τις γνώσεις σας για να ανακαλύψετε τα ανώτερα 

πράγματα. 

2 Ευτυχισμένοι και ευλογημένοι είναι εκείνοι που θέλουν να δουν καθαρά. Αλλά αληθινά σας λέω, 

πρέπει να μελετήσετε και να εμβαθύνετε στον Λόγο Μου, ώστε να πέσει η παρωπίδα που καλύπτει τα 

μάτια σας. 

3 Ο άνθρωπος είναι διπλά ένοχος. Όχι μόνο επειδή δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια ώστε να πέσει 

αυτός ο επίδεσμος που τον εμποδίζει να γνωρίσει τις διδασκαλίες μου, αλλά και επειδή εξαντλείται στα 

δεσμά της σάρκας που τον παρασύρουν σε γήινες απολαύσεις εις βάρος των πνευματικών χαρών. Έτσι 

γίνεται έρμαιο των παθών του και καταστρέφεται η θέλησή του για ανανέωση. 

4 Οι τυφλοί θέλουν να καθοδηγήσουν τους τυφλούς, και εκείνοι που δεν έχουν ακολουθήσει τη 

διδασκαλία μου θέλουν να δώσουν καθοδήγηση στους αμαρτωλούς. Ο άνθρωπος είναι αδύναμος επειδή 

δεν θέλησε να κάνει μια αρχή για να ανανεωθεί και να εξαγνιστεί με τον λόγο μου. Δεν ήθελε να 

χρησιμοποιήσει τη δύναμη με την οποία είναι προικισμένος, δηλαδή τη θέληση να πολεμήσει τα 

ελαττώματά του και να ξεπεράσει τον εαυτό του. 

Όταν η ψυχή σας κερδίσει αυτή τη μάχη, τότε μπορείτε να πείτε ότι έχετε απελευθερωθεί. Όταν η 

ψυχή σας κυριαρχήσει πάνω στη "σάρκα", θα δείτε ακόμη και τα αρπακτικά να υποκλίνονται απαλά στο 

κάλεσμα της αγάπης σας. 

5 Όταν ο άνθρωπος πνευματοποιήσει τον εαυτό του, θα κατανοήσει, μέσα από το φως του Αγίου 

Πνεύματός μου, όλα όσα θεωρούσε μυστήριο στον Θεό και στη φύση. 

6 Μην λέτε ότι πιστεύετε σε Μένα όταν τα έργα σας ή οι σκέψεις σας λένε ακριβώς το αντίθετο. Θα 

έρθει η μέρα που, λόγω της πνευματοποίησής σας, θα νιώσετε ότι Εγώ είμαι μέσα σας και εσείς είστε 

μέσα Μου. Αν θέλετε να γίνετε αληθινοί μαθητές Μου, αναζητήστε αυτή την πνευματοποίηση. 

7 Το τραπέζι μου είναι στρωμένο, ελάτε να τραφείτε με το ψωμί της αιώνιας ζωής, προετοιμαστείτε 

με τα μαθήματα αγάπης μου, απομακρύνετε την άγνοιά σας μέσω του φωτός μου, απελευθερωθείτε από 

τα πάθη, γίνετε παιδιά του φωτός. 

8 Τότε τα έργα σας και η πνευματοποίησή σας θα είναι σαν ένας ύμνος που η ψυχή σας τραγουδάει 

για να δοξάσει τον Πατέρα σας. 

9 Προετοιμαστείτε, μαθητές, γιατί πλησιάζει η μέρα που θα σας μιλήσω για τελευταία φορά μέσω 

αυτού του μέσου, και τότε θα πρέπει να είστε δυνατοί για να περιμένετε τη νέα μέρα, τη νέα εποχή, όταν 

δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον εγκέφαλο των φωνητικών σας φορέων ως όργανα μετάδοσης του Λόγου 

Μου, αλλά θα είμαι παρών στο πνεύμα ─ έτοιμος να εμφυσήσω την έμπνευσή Μου στην ψυχή του 

καθενός από εσάς. 

10 Σας απομένουν μόνο λίγοι μήνες για να ανανεωθείτε για τελευταία φορά με αυτές τις εκδηλώσεις. 

Αλλά σας λέω ότι είναι αρκετός χρόνος για να σκεφτείτε το μήνυμά μου και τις αποκαλύψεις μου, ώστε 

να προετοιμαστείτε με μελέτη, προσευχή και τήρηση, ώστε να συσσωρεύσετε δύναμη. 

Σταθείτε δίπλα στους συνανθρώπους σας, σηκώστε ψηλά όσους έχουν πέσει, παρηγορήστε όσους 

χύνουν δάκρυα στις δύσκολες δοκιμασίες τους και αφήστε ένα πραγματικό ίχνος πνευματοποίησης με 

κάθε σας βήμα. 

11 Όποιος θα είναι στο πόστο του την πιο σημαντική ώρα, όταν θα σας δώσω τον τελευταίο Μου 

λόγο, θα παραμείνει ακλόνητος στη μάχη, θα παραμείνει στα πόδια του. Όποιος όμως κάνει λάθος 

βήματα, θα πέσει, γιατί μόνο ό,τι είναι γερά θεμελιωμένο θα αντισταθεί στην πορεία των ανεμοστρόβιλων 

που θα έρθουν σε αυτόν τον λαό στη συνέχεια, γι' αυτό και σας λέω ότι κάθε έργο που δεν πρέπει να 

χτιστεί πάνω σε θεμέλια αλήθειας, αφοσίωσης, φιλανθρωπίας και πνευματοποίησης θα γκρεμιστεί. 

12 Μάθετε να διακρίνετε το νόημα του Λόγου Μου, ώστε να μπορείτε να τρέφετε την ψυχή σας μόνο 

από αυτόν. Διότι έχω δει ότι ─ επειδή δεν επιδιώξατε να ανακαλύψετε την ουσία μου ─ αντί γι' αυτό 

υιοθετήσατε την έκφραση των φορέων της φωνής και των εμπνευσμένων ομιλητών. Αλλά μην ξεχνάτε ότι 

η αναζωογόνηση που θέλετε να φέρετε στον κόσμο δεν είναι ανθρώπινη αλλά θεϊκή. 

13 Αληθινά σας λέω, αν τα σώματα των φορέων της φωνής είχαν προετοιμαστεί για να φέρουν εις 

πέρας το έργο τους, τόσο υψηλό και δύσκολο, τα χείλη τους, μεταφέροντας το μήνυμά μου, δεν θα 
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χρειαζόταν να μιλήσουν τόσο πολύ για να εκφράσουν την έμπνευσή μου, ούτε οι διακηρύξεις μου θα 

τραβούσαν για ώρες. 

14 Αν είχαν κατανοήσει και υπακούσει στη φωνή της συνείδησής τους, και αν είχαν εμπνευστεί από 

την αγάπη για τους ανθρώπους και το έλεος για όσους επιθυμούν το πνευματικό φως, ο λόγος μου θα 

περιοριζόταν σε λίγες προτάσεις, οι οποίες, ωστόσο, θα ήταν τόσο τέλειες ακόμη και ως προς τη μορφή 

που θα συγκλόνιζαν αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο μορφωμένους στη γη. Και τα μηνύματά 

μου θα διαρκούσαν μόνο λεπτά, αλλά σε αυτά θα μεταφερόταν τόση ουσία που οι ψυχές των ακροατών θα 

ένιωθαν ότι μεταφέρονται στην αιωνιότητα, όπου ο χρόνος δεν είναι ούτε μακρύς ούτε σύντομος. Και θα 

είχατε νιώσει την παρουσία μου σε όλη της την ένταση, επειδή δεν θα είχε καλυφθεί από τις ατέλειες, τις 

ακαθαρσίες και τη γήινη βαρύτητα των φορέων της φωνής σας. 

15 Αχ, παιδιά Μου, σας βλέπω να κλαίτε αυτές τις στιγμές, αλλά αλίμονο, είναι ήδη πολύ αργά. Για 

ό,τι απομένει να γίνει από την εκπλήρωση της αποστολής που έχετε, δεν υπάρχει πλέον αρκετός χρόνος 

για να αποκτήσετε έναν τέλειο καρπό ─ αυτόν τον καρπό που θα έπρεπε να είχατε αφήσει να ωριμάσει 

κατά τη διάρκεια ενός συνεχούς αγώνα για να φτάσετε στην πνευματοποίηση! Παρ' όλα αυτά, θα 

μπορέσετε να κάνετε κάτι αυτές τις τελευταίες πρωινές ώρες. 

16 Τώρα θα σας πω πώς να βελτιώσετε τα λάθη σας, ώστε να μην τα κουβαλάτε πλέον μαζί σας, 

πόσο μάλλον να τα μεταδίδετε στους συνανθρώπους σας σαν να ήταν μέρος της αλήθειας. 

17 Πάρτε τον λόγο όπως τον ακούσατε από τα χείλη του φορέα της φωνής, ήρεμα και λογικά, και 

υψώστε τον νου σας μέσω της προσευχής. Σκεφτείτε αυτά τα μαθήματα μέχρι να ανακαλύψετε το νόημά 

τους, την ουσία τους, το περιεχόμενό τους. Αυτή θα είναι η θεϊκή ουσία που θα κρατήσετε στην καρδιά 

σας και την οποία στη συνέχεια θα μεταφέρετε στην ανθρωπότητα ως μήνυμα φωτός. 

18 Μόλις απαρνηθείτε τα κενά λόγια, τις τυπικότητες, τις συμβολικές πράξεις και τις τελετές, θα 

έχετε σκίσει το πέπλο που σας εμποδίζει να γνωρίσετε την αλήθεια. Αν απορρίψετε το εξωτερικό και το 

περιττό, αυτό θα είναι σημάδι ότι η πνευματοποίηση γίνεται σταδιακά αισθητή και βιώνεται από εσάς. 

Τότε η ψυχή σας, η καρδιά και το μυαλό σας, ακόμη και οι αισθήσεις σας δεν θα εντυπωσιάζονται πλέον 

τόσο εύκολα από εξωτερικές ή ασήμαντες εκδηλώσεις. Η ψυχή θα αναζητήσει το νόημα, την αλήθεια, τη 

ζωή, την αρχή στα πάντα. 

19 Θα μπορούσε κάποιος από αυτούς τους μαθητές να μεταφέρει στους συνανθρώπους του ένα 

μήνυμα στο οποίο το αγνό αναμιγνύεται με το ακάθαρτο, το θείο με το σαρκικό και το υψηλό με το κοινό; 

Όχι, άνθρωποι, είναι φυσικό και σωστό να σκέφτεστε ότι αυτοί οι καλοί μαθητές διαδίδουν απλώς ένα 

ουράνιο μήνυμα, το οποίο είναι μια ζωντανή μαρτυρία φωτός και αλήθειας τόσο ως προς το περιεχόμενο 

όσο και ως προς τη μορφή του. 

20 Σε ποιον θα αναθέσω το έργο της μετατροπής του Λόγου Μου σε γραπτά, ώστε να αποτελέσουν 

ένα άλλο μέσο διάδοσης της μαρτυρίας σας; Μόνο εγώ ξέρω. Αλλά πραγματικά, σας λέω, θα τους 

δοκιμάσω πολύ, και θα επιλεγούν ανάμεσα σε εκείνους που νιώθουν την περισσότερη αγάπη, επειδή η 

πνευματικότητα της Διδασκαλίας Μου εξαπλώνεται ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές τους. 

21 Ενθαρρύνετε τους εαυτούς σας σε αυτές τις διδασκαλίες, ώστε να είστε σταθεροί την τελευταία 

ώρα της συγκέντρωσής μου και μετά να φύγετε για να αποτελέσετε μέρος του αριθμού των στρατιωτών 

που αγωνίζονται για την ουσία, την πνευματικότητα και την απλότητα αυτού του έργου. 

22 Όταν αυτός ο σπόρος μου φυτρώσει στις καρδιές των λαών που απαρτίζουν την ανθρωπότητα, θα 

υπάρξει απόλυτη αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων. Πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά που θα δείξουν τόσο 

στην ανθρώπινη ζωή τους όσο και στην πνευματική λατρεία τους προς τον Θεό, αν κάνει κανείς τη 

σύγκριση μεταξύ του τρόπου ζωής, πίστης, λατρείας, "μάχης" και σκέψης των ανθρώπων των 

προηγούμενων εποχών και εκείνων που ζουν πνευματικότητα. 

23 Από εκείνη την εποχή του φανατισμού, της ειδωλολατρίας, της υλοποίησης και των παράλογων 

δογμάτων πίστης, δεν θα μείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. Όλα τα λάθη που κληροδοτήθηκαν από 

τους προγόνους σας και από εσάς τους ίδιους στις επόμενες γενιές θα εξαλειφθούν. Όλα όσα δεν έχουν 

μέσα τους την ουσία του καλού και της αλήθειας δεν θα αντέξουν. Αλλά όλα τα καλά που 

κληρονομήσατε, θα τα διατηρήσουν. 

24 Αυτή η διδασκαλία, η οποία παρουσιάζεται σε μια πιο πνευματική μορφή από ό,τι στο παρελθόν, 

θα πρέπει να αγωνιστεί μεταξύ ανθρώπων, λαών, εκκλησιών και αιρέσεων για να κερδίσει την αποδοχή 
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και να εδραιωθεί. Αλλά μόλις τελειώσει ο σύντομος χρόνος της σύγχυσης, η ειρήνη θα έρθει στους 

ανθρώπους και θα χαρούν όταν πάρουν από το λόγο μου το νόημα που πάντα είχε. 

25 Οι ιδέες για τη Θεότητά μου, για την Πνευματική Ζωή και για τον σκοπό της ύπαρξής σας θα 

μπουν στα σωστά κανάλια, επειδή κάθε ανθρώπινο ον θα είναι ένας καλός ερμηνευτής όλων όσων σας 

έχουν ειπωθεί από τον Δάσκαλό σας, τους αγγελιοφόρους και τους προφήτες Του με παραβολές και 

αλληγορίες. 

26 Αυτή η μορφή έκφρασης ήταν μόνο εν μέρει κατανοητή από τους ανθρώπους. Ήταν η διδασκαλία 

που προοριζόταν γι' αυτούς, σύμφωνα με την αυξανόμενη πνευματική και διανοητική τους ικανότητα 

κατανόησης. Αλλά επειδή ήθελαν να τα γνωρίζουν όλα ταυτόχρονα, μπλέχτηκαν σε όλο και περισσότερες 

αντιφάσεις και λανθασμένες ιδέες, επειδή έδιναν υλικές ερμηνείες σε αυτά που μπορούσαν να 

ερμηνευτούν μόνο με πνευματικό τρόπο. 

27 Τώρα το φως λάμπει εκ νέου σε κάθε ψυχή, και επομένως θα είστε σε θέση να διεισδύσετε στον 

πυρήνα αυτών και αυτών των αποκαλύψεων. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ─ αν επιδιώκετε πραγματικά να 

γνωρίσετε το νόημα ή την ουσία του Λόγου μου ─ πρέπει να αφιερωθείτε στη μελέτη αυτών των 

αποκαλύψεων, κατανοώντας τες πνευματικά. Τότε θα γίνει απλό, το νόημά του θα φανεί προφανές, 

ξεκάθαρο, απλό. Τα μυστήρια θα εξαλειφθούν και μαζί τους η άγνοια. Τότε, σιγά-σιγά, η γη θα στέλνει 

πίσω στην πνευματική κοιλάδα όντα του φωτός και όχι σκοτεινά όντα τυλιγμένα στο πέπλο της άγνοιας. 

28 Από τότε που αυτή η εκδήλωση άρχισε να εκδηλώνεται, τα μυαλά σας έχουν φωτιστεί από τη 

διδασκαλία μου, αν και έχουν εμφανιστεί και άπιστοι ─ τόσο μεταξύ εκείνων που έχουν εκπαιδεύσει τα 

μυαλά τους όσο και μεταξύ των αμόρφωτων και αδαών. 

29 Πόσα επιχειρήματα για να αρνηθεί κανείς αυτή την αποκάλυψη! Πόσες προσπάθειες να 

καταστραφεί αυτός ο Λόγος! Ωστόσο, τίποτα δεν έχει σταματήσει την πορεία του μηνύματός Μου ─ 

αντίθετα, όσο περισσότερο αγωνίζεται αυτό το Έργο, τόσο περισσότερο ανάβει η πίστη των ανθρώπων, 

και όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυξάνεται ο αριθμός εκείνων μέσω των οποίων μεταδίδω το Λόγο Μου. 

30 Τι πρέπει να μάθουμε από αυτό; Ότι η ανθρώπινη δύναμη δεν θα μπορέσει ποτέ να εμποδίσει τη 

θεία δύναμη να εκτελέσει τις συμβουλές της. 

31 Αν ο σημερινός άνθρωπος, με όλη την επιστήμη του, δεν είναι σε θέση να υποτάξει τα στοιχεία 

της φύσης στη θέλησή του ─ πώς θα μπορούσε τότε να επιβάλει τη δύναμή του στις πνευματικές 

δυνάμεις; 

32 Όπως ακριβώς τα ουράνια σώματα στο σύμπαν ακολουθούν την αμετάβλητη τάξη τους χωρίς η 

θέληση του ανθρώπου να μπορεί να τα κάνει να αλλάξουν την πορεία τους ή το πεπρωμένο τους, έτσι και 

η τάξη που υπάρχει στο πνευματικό δεν μπορεί να αλλάξει από κανέναν. 

33 Εγώ δημιούργησα τη μέρα και τη νύχτα, δηλαδή εγώ είμαι το φως και κανείς άλλος εκτός από 

εμένα δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Το ίδιο ισχύει και για το πνευματικό. 

34 Εγώ είμαι το φως της ψυχής σας και μόνο εγώ ξέρω πότε να σας στείλω τον θησαυρό της θεϊκής 

διαύγειας. 

35 Κανείς δεν θα μπορέσει να αλλάξει την πορεία της ροής της ζωής, κανείς δεν θα μπορέσει να 

εμποδίσει την πρόοδο του φωτός. Επομένως, βλέπετε ότι ─ αφού η διακήρυξή μου έχει γίνει γνωστή σε 

εσάς με αυτή τη μορφή για τόσα πολλά χρόνια, πλησιάζει τώρα στην ολοκλήρωσή της, χωρίς κανένας από 

τους τόσους πολλούς αντιπάλους αυτής της διδασκαλίας να έχει καταφέρει να εμποδίσει έστω και μια 

μέρα την εκτέλεση της διακήρυξής μου. 

36 Ο φορέας της φωνής ένιωθε δυνατός, ανίκητος, άτρωτος όταν ερχόταν σε επαφή με το φως μου, 

και έτσι ήταν πραγματικά. 

37 Όταν οι άνθρωποι συναντιόντουσαν μέσα σε αυτούς τους τόπους συνάθροισης, το έκαναν πάντα 

χωρίς φόβο για τον κόσμο, πάντα γεμάτοι εμπιστοσύνη στην παρουσία και την προστασία Μου, και τους 

απέδειξα ότι η πίστη τους βασιζόταν στην αλήθεια. 

38 Λόγω των αποδείξεων που έχω δώσει σε αυτόν τον λαό για την αλήθεια της Παρουσίας Μου, τα 

πλήθη συρρέουν όλο και περισσότερο και ο αριθμός των τόπων όπου κάνω γνωστό τον Λόγο Μου έχει 

πολλαπλασιαστεί. 

39 Πρέπει επίσης να σας πω ότι ο αριθμός των άπιστων, των αμφισβητιών και των αρνητών έχει 

αυξηθεί. Γιατί όσο η ανθρωπότητα δεν έχει την αντίληψη για Μένα που αντιστοιχεί στην αλήθεια, θα 

υπάρχουν πάντα εκείνοι που Με αρνούνται. Εξαιτίας της σύγχυσής τους δεν μπορούν να Με καταλάβουν, 
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ούτε να Με ακούσουν, ούτε να Με αισθανθούν, και τότε πρέπει να Με αρνηθούν και να πολεμήσουν αυτό 

που δεν μπορεί να είναι αληθινό γι' αυτούς, επειδή είναι πέρα από την κατανόησή τους. 

40 Τους συγχωρώ γιατί δεν είναι πρόθεσή τους να Με βλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε θα 

μπορούσαν να το κάνουν. Πιστεύουν πραγματικά ότι αυτά τα πλήθη είναι θύματα αποπλάνησης ή 

εξαπάτησης και ευχαρίστως θα τους το χαρίσουν αυτό. 

41 Αλλά θα έρθουν και άλλοι αρνητές, οι οποίοι ─ όταν ακούσουν το νόημα αυτής της διδασκαλίας 

─ θα τρέμουν μπροστά στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη της, και βλέποντας τη δύναμη και το όνομά τους 

σε κίνδυνο, θα κάνουν πόλεμο και θα πολεμήσουν το έργο μου με ατιμωτικά όπλα. Με αυτές τις καρδιές 

δεν θα είναι η άγνοια ούτε η ειλικρινής πεποίθηση που θα τους κάνει να πολεμήσουν αυτόν τον λαό ─ θα 

είναι η κακή θέληση, το μίσος και ο φόβος ότι θα γίνει φως στην ανθρωπότητα. Κανείς όμως δεν θα 

μπορέσει να εμποδίσει το φως να γίνει φως, όταν έρθει η ώρα της αυγής για την ψυχή. 

42 Γνωρίζετε ποια είναι η προέλευση αυτού του φωτός που περιέχεται στις λέξεις που λέγονται από 

τα χείλη των φορέων της φωνής; Η προέλευσή του είναι στην καλοσύνη, στη θεία αγάπη, στο συμπαντικό 

φως που πηγάζει από τον Θεό. Είναι μια ακτίνα ή σπίθα αυτού του φωτεινού Παντός Όντος που σας δίνει 

ζωή- είναι ένα μέρος της άπειρης δύναμης που κινεί τα πάντα και κάτω από την οποία τα πάντα δονείται, 

αναδεύεται και κάνει αδιάκοπα τους κύκλους της. Είναι αυτό που ονομάζετε θεϊκή ακτινοβολία, είναι το 

φως του Θείου Πνεύματος που φωτίζει και ζωογονεί τις ψυχές. 

43 Αυτή η ακτινοβολία επηρεάζει τόσο την ψυχή όσο και το σώμα, τους κόσμους καθώς και τα 

ανθρώπινα όντα, τα φυτά και όλα τα όντα της δημιουργίας. Είναι πνευματικό για το πνεύμα, είναι υλικό 

για την ύλη, είναι νοημοσύνη για το μυαλό, είναι αγάπη στις καρδιές. Είναι η γνώση, είναι το ταλέντο και 

είναι η αυτοσυνειδησία, είναι το ένστικτο, είναι η διαίσθηση και είναι πάνω από τις αισθήσεις όλων των 

όντων ανάλογα με την τάξη τους, τη φύση τους, το είδος τους και το βαθμό ανάπτυξής τους. Αλλά η 

προέλευση είναι μία: ο Θεός- και η ουσία της μία: η αγάπη. Τι, λοιπόν, μπορεί να είναι αδύνατο από το να 

διαφωτίσω τα μυαλά αυτών των πλασμάτων για να σας στείλω ένα μήνυμα πνευματικού φωτός; 

44 Τα φυτά δέχονται την ακτινοβολία ζωής που τους στέλνει το πνεύμα μου, ώστε να 

καρποφορήσουν. Τα αστέρια λαμβάνουν τη δύναμη που τους στέλνει το Πνεύμα μου για να μπορούν να 

περιστρέφονται στις τροχιές τους. Η γη, που είναι η παρούσα ζωντανή μαρτυρία, προσιτή σε όλες τις 

αισθήσεις σας, δέχεται αδιάκοπα την ακτινοβολία της ζωής που κάνει τόσα πολλά θαύματα να βγαίνουν 

από τους κόλπους της. Γιατί λοιπόν να είναι αδύνατο για τον άνθρωπο, στην ύπαρξη του οποίου λάμπει 

σαν κόσμημα η παρουσία ενός Πνεύματος, στο οποίο θεμελιώνεται η ομοιότητά του με Μένα, να λάβει 

απευθείας από το Πνεύμα Μου στο πνεύμα του τη θεϊκή ακτινοβολία που είναι ο πνευματικός σπόρος που 

θα καρποφορήσει μέσα του; 

45 Γνωρίστε Με, όλοι σας, ώστε κανείς να μην Με αρνείται ─ γνωρίστε Με, ώστε η αντίληψή σας 

για τον Θεό να βασίζεται στην αλήθεια και να ξέρετε ότι εκεί που εμφανίζεται το καλό, εκεί είμαι Εγώ. 

46 Η καλοσύνη δεν αναμειγνύεται με τίποτα. Η καλοσύνη είναι αλήθεια, είναι αγάπη, είναι έλεος, 

είναι κατανόηση. 

47 Η καλοσύνη είναι σαφώς αναγνωρίσιμη και αδιαμφισβήτητη. Αναγνωρίστε το για να μην κάνετε 

λάθη. Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο, αλλά αν όλοι συναντηθούν σε ένα σημείο, 

που είναι το καλό, τελικά θα αναγνωρίσουν και θα ενωθούν. Όχι όμως αν πεισματικά εξαπατούν τον 

εαυτό τους δίνοντας την εμφάνιση του κακού στο καλό και καλύπτοντας το κακό ως καλό, όπως 

συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτής της εποχής. 

48 Σκεφτείτε αυτή τη διδασκαλία, άπιστοι στην εκδήλωσή Μου και στο Λόγο Μου, και μόνο τότε 

κρίνετε. Αλλά πρώτα θυμηθείτε ότι όταν ήμουν ανάμεσα στους ανθρώπους, σας είπα ότι η βασιλεία Μου 

δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, κάνοντάς τους έτσι να καταλάβουν ότι το σπίτι Μου είναι πνευματικό. 

Όταν τους μιλούσα για την πνευματική ζωή, το έκανα μέσω παραβολών, διότι δεν θα μπορούσαν να το 

καταλάβουν αν τους περιέγραφα τη βασιλεία των ουρανών σε όλη της τη δόξα και την αλήθεια. 

49 Οι άνθρωποι λανθασμένα πήραν τις αλληγορικές παραβολές και τις διδασκαλίες μου 

κυριολεκτικά, επειδή στη φαντασία τους έδωσαν γήινες ή ανθρώπινες μορφές σε κάθε τι θεϊκό. 

50 Εξαιτίας της γήινης ερμηνείας που έχει δώσει ο ανθρώπινος νους στις αποκαλύψεις μου, πολλές 

ιδέες για την Πνευματική Ζωή απέχουν πολύ από την αλήθεια. 

51 Πώς θα μπορούσαν έτσι οι άνθρωποι να δώσουν μια σωστή ερμηνεία σε αυτό που αποκάλεσα 

"Βασιλεία των Ουρανών"; Πώς θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη δικαιοσύνη Μου όσο πιστεύουν ότι 
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υπάρχει μια κόλαση σαν αυτή που δημιούργησε η φαντασία τους, και πότε θα δεχτούν και θα καταλάβουν 

ότι ο νόμος της μετενσάρκωσης δεν είναι μόνο μια θεωρία, ούτε μια ψευδής πεποίθηση κάποιων 

ανθρώπων, αλλά ένας νόμος αιώνιας δικαιοσύνης και στοργικής ισορροπίας με τον οποίο η ψυχή 

εξαγνίζεται, τελειοποιείται, διαμορφώνεται και ανυψώνεται; 

52 Ακούστε Με ξανά, ανθρωπότητα: Τώρα είναι η Τρίτη φορά που έχω θέσει τον εαυτό Μου να σας 

πω ότι δεν ήρθα για να διαγράψω ούτε ένα από τα Λόγια που αποκάλυψα όταν ήμουν στη γη, αλλά για να 

διαγράψω από τις καρδιές σας όλες τις λανθασμένες ερμηνείες που δώσατε στις διδασκαλίες Μου. 

53 Αν αποβάλλετε τον φανατισμό σας, που είναι αυτός που σας τυφλώνει και σας εμποδίζει να 

αναγνωρίσετε την αλήθεια, θα κατανοήσετε σταδιακά αυτή τη διδασκαλία και θα δείτε μπροστά σας, 

γεμάτο φως, το περιεχόμενο των αποκαλύψεών μου, τόσο αυτής της εποχής όσο και των περασμένων 

εποχών. Τότε θα αποκαλέσετε αυτό που μέχρι τώρα αποκαλούσατε μυστήριο τέλεια δικαιοσύνη και θα 

ξέρετε πώς να δίνετε αιώνια αξία σε αυτό που είναι αμετάβλητο και το κατάλληλο νόημα σε αυτό που 

είναι ανθρώπινο και παροδικό. 

54 Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε ότι μια απλή ύπαρξη στη γη ─ αφού είναι τόσο σύντομη σε 

σύγκριση με την πνευματική ζωή ─ δεν μπορεί να είναι καθοριστική για την αιωνιότητα μιας ψυχής. 

Δηλαδή, δεν θα είναι αρκετό για έναν από εσάς να επιτύχει μέσα σε αυτήν την τελειότητα που θα σας 

οδηγήσει απευθείας στο πεδίο της υψηλότερης πνευματοποίησης που εσείς ονομάζετε "Ουρανό", ούτε τα 

λάθη μιας ζωής στη γη θα είναι σε θέση να αποφασίσουν ότι μια ψυχή θα χαθεί στο σκοτάδι ή στον πόνο 

για την αιωνιότητα. 

55 Είναι αλήθεια ότι μια ανθρώπινη ζωή που παραχωρείται σε μια ψυχή έχει τόσο μεγάλη αξία, και 

αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία τόσο ευνοϊκή για την πρόοδο μιας ψυχής, που το να μην τη χρησιμοποιήσει 

κανείς, ή να τη χρησιμοποιήσει κακώς, σημαίνει ότι η πάντα αμείλικτη δικαιοσύνη Μου εκδηλώνεται στο 

δρόμο εκείνου που υποβαθμίζει τέτοια ιερά δώρα όπως αυτά που εμπιστεύομαι σε κάθε ψυχή όταν την 

στέλνω στη γη. Όμως το ότι από μια τόσο σύντομη ύπαρξη όπως αυτή του ανθρώπου στη γη εξαρτάται 

ολόκληρη η αιωνιότητα της ψυχής του είναι λάθος ─ πολύ περισσότερο όταν λάβετε υπόψη ότι τα 

ανθρώπινα λάθη είναι ιδιάζοντα για τα όντα που στερούνται ανάπτυξης, φωτός και ανύψωσης. 

56 Η διδασκαλία μου, γεμάτη φως και αγάπη, ενδυναμώνει το πνεύμα, ώστε να μπορεί να ασκήσει τη 

δύναμή του πάνω στη "σάρκα" και να την κάνει τόσο ευαίσθητη, ώστε οι προτροπές της συνείδησης να 

γίνονται όλο και πιο αισθητές σε αυτό. 

57 Η πνευματικότητα είναι ο στόχος στον οποίο πρέπει να αποβλέπει ο άνθρωπος, διότι έτσι θα 

μπορέσει να γίνει πλήρως ένα με τη συνείδησή του και τελικά να διακρίνει το καλό από το κακό. Διότι 

λόγω της έλλειψης ανύψωσης της ψυχής του ανθρώπου, αυτή η βαθιά και σοφή, ακλόνητη και δίκαιη 

εσωτερική φωνή δεν μπόρεσε να ακουστεί και να ερμηνευτεί επαρκώς, και ως εκ τούτου ο άνθρωπος δεν 

έχει αποκτήσει απεριόριστη γνώση που του επιτρέπει πραγματικά να διακρίνει το καλό από το κακό. 

Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να βρει μέσα του την απαραίτητη δύναμη να ακολουθεί κάθε καλή 

παρόρμηση και να υπακούει σε κάθε φωτεινή έμπνευση και ταυτόχρονα να απορρίπτει κάθε πειρασμό, 

κάθε ανέντιμη ή κακή σκέψη ή συναισθηματική παρόρμηση. 

58 Τα καλύτερα όπλα για να νικήσει όλους τους εχθρούς του ο άνθρωπος θα τα βρει στην ίδια του 

την ψυχή, και η συνείδηση θα του αποκαλύψει την πορεία δράσης για να πολεμήσει και να υπερασπιστεί 

τον εαυτό του σε αυτή τη μάχη που πρέπει αναπόφευκτα να δώσει ενάντια στο κακό ─ αυτή τη δύναμη 

στην οποία ο άνθρωπος είναι τόσο γοητευμένος και την οποία προσωποποιεί σε ένα πνεύμα στο οποίο 

έχει δώσει τόσα πολλά ονόματα και σχήμα. 

59 Σας λέω ότι πρέπει να πολεμήσετε το κακό, τον πειρασμό και το σκοτάδι, αλλά όχι σ' αυτό το ον 

που δημιουργήσατε στη φαντασία σας, αλλά εσωτερικά, με τον εαυτό σας, εκεί όπου οι αδυναμίες, οι 

κακές κλίσεις και το σκοτάδι έχουν το σπίτι τους. Γιατί οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο 

από το φως. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 330  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Αγαπημένοι μαθητές, αναγνωρίστε Με για άλλη μια φορά ως τον Δάσκαλο που αναζητά την ψυχή 

σας για να της δώσει νέες οδηγίες. 

2 Ο Λόγος Μου γίνεται θεραπευτικό βάλσαμο ανάμεσά σας, και με την επιθυμία για αυτό το 

βάλσαμο έρχεστε. Ολόκληρη η ύπαρξή σας ενισχύεται και η ψυχή σας παρηγορείται από την παρουσία 

μου. Γιατί ζείτε σε καιρούς πικρίας και αγώνων, γιατί όπου πατάτε το πόδι σας, νιώθετε τα αγκάθια που 

πονάνε. Αλλά όταν ο πόνος διαπερνά ολόκληρη την ύπαρξή σας, στρέφετε τις σκέψεις σας προς τα πάνω 

με την επιθυμία να δείξει ο Κύριος κατανόηση και παράδοση μπροστά στις δοκιμασίες. 

3 Ήδη στη Δεύτερη Εποχή σας υποσχέθηκα μια μεγάλη παρηγοριά, για την οποία δεν ξέρατε πότε 

θα έρθει. Αυτή η μεγάλη παρηγοριά θα ερχόταν την εποχή που η ειρήνη είχε φύγει από αυτόν τον κόσμο, 

όταν δεν υπήρχε αγάπη και έλεος στις καρδιές των ανθρώπων- και ιδού, εδώ είναι η υποσχόμενη 

παρηγοριά μαζί σας! Εδώ είναι η ζεστασιά του Θείου Πνεύματός Μου που σας περιβάλλει ─ όχι μόνο για 

εκείνους που Με ακούνε μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, αλλά και για τα πλάσματά Μου σε όλο τον 

κόσμο! 

Σας αφήνω να νιώσετε τη ζεστασιά Μου, την παρηγοριά Μου και τη δύναμή Μου αυτή τη στιγμή ─ 

εσείς που αποτελείτε την αποστασία Μου και Με είχατε μαζί σας στην Τρίτη Εποχή και Με ακούσατε 

μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. 

4 Να είστε ευλογημένοι για το θάρρος σας, για την παράδοσή σας και την ανύψωση της ψυχής σας 

μπροστά στις δοκιμασίες που σας έστειλα, γιατί ο πόνος σας καθάρισε. Αλλά δεν είναι μόνο ο πόνος που 

πρέπει να σας φέρει στο δίκιο Μου, δεν είναι μόνο ο πόνος που πρέπει να δώσει τελειότητα στην ψυχή 

σας. Είναι αλήθεια ότι ο πόνος ξεπλένει τους ψυχικούς και αισθησιακούς λεκέδες, είναι σε ορισμένες 

περιπτώσεις εμπόδιο, είναι περιορισμός, είναι αφορμή για αυτοκριτική, για μετάνοια, για κατανόηση των 

δεινών των άλλων. Αλλά η ανοδική ανάπτυξη της ψυχής, η τελείωση της ψυχής επιτυγχάνεται με την 

άσκηση της αγάπης και του ελέους. 

Αφήστε λοιπόν τον πόνο να σας εξαγνίσει όταν έρθει, μην τον καλέσετε ποτέ, αφήστε τον να έρθει 

όταν πρέπει να έρθει σε σας. Μην αναζητάτε τον πόνο, αναζητήστε την ειρήνη, αναζητήστε την ευημερία 

και τη χαρά, αναζητήστε τα για τον εαυτό σας και για τους άλλους, επιθυμήστε τα για όλους. Γιατί εγώ 

είμαι ο Θεός της ειρήνης, της χαράς και του φωτός. 

5 Είμαι ο Θεός της ελπίδας και ο πραγματωτής όλων των ελπίδων που επιτρέπονται στα παιδιά μου. 

Αν ο πόνος σας διαπερνά, αφήστε τον να εκπληρώσει το καθήκον του, αλλά να θυμάστε ότι για να 

ανεβείτε τη σκάλα προς την τελειότητα, προς την πνευματική ανάπτυξη, δεν πρέπει να αρκεστείτε στο να 

είστε δυνατοί και αφοσιωμένοι στις δοκιμασίες, στον πόνο. Θα πρέπει επίσης να σκέφτεστε τα βάσανα 

του πλησίον σας, να έχετε συμπόνια για τους άλλους και να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας. Τότε η 

ψυχή σας θα έχει αποκτήσει αξία, θα έχει ξεπεράσει τον ανθρώπινο εγωισμό, θα έχει νικήσει την αυτο-

αγάπη του σωματικού κελύφους και θα έχει εξελιχθεί προς τα πάνω ως καλός μαθητής του Θείου 

Δασκάλου. 

6 Ποιος από εσάς δεν επιθυμεί πραγματική ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο; Ποιος από εσάς δεν 

επιθυμεί το βασίλειο της αγάπης, της αρετής, της χαράς στην καρδιά όλων των ανθρώπων; Αλλά βλέπω 

ότι η καρδιά σας έχει φτάσει σε μια αληθινή παράδοση στον πόνο, σε μια μεγάλη αποδοχή εν μέσω 

δοκιμασιών, και γι' αυτό σας ευλογώ. 

Αλλά πέρα από αυτό, ενθαρρύνω μέσα σας την ελπίδα της αλλαγής στη ζωή σας: Μην απελπίζεστε, 

μην νομίζετε ότι δεν θα βιώσετε στις καρδιές σας ή στις καρδιές των αγαπημένων σας προσώπων την 

ειρήνη που σε περασμένες εποχές γέμισε τις καρδιές και τους δρόμους όλων. 

Φωτισμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό σας καθοδηγώ και σας προετοιμάζω να καθαρίσετε και να προετοιμάσετε 

τα χωράφια και τα μονοπάτια μέσω των ενάρετων δραστηριοτήτων σας, μέσω των προσευχών σας, μέσω 

των σοφών συμβουλών σας που μαθαίνετε από Μένα, μέσω των πνευματικών σας έργων ─ έργων αγάπης 

─. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζετε αυτόν τον κόσμο και τον κάνετε άξιο για να εισέλθει η βασιλεία 

του Πατέρα για άλλη μια φορά στις καρδιές των παιδιών του. 

7 Μην παραιτηθείτε από το ότι αυτός ο κόσμος θα είναι για πάντα μια κοιλάδα δακρύων. Θέλω η 

εκπλήρωση της αποστολής σας και η ανανέωση να ανανεώσει τα έθνη, τις φυλές και τους λαούς και μέσω 
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αυτής της ανανέωσης η κοιλάδα των δακρύων θα γίνει κοιλάδα αγάπης και ειρήνης. Δεν προσέφερα τη 

βασιλεία των ουρανών στην ανθρωπότητα κατά το παρελθόν; Δεν το έφερα με τα λόγια Μου και τις 

εκδηλώσεις Μου; 

8 Προετοιμαστείτε, λοιπόν, ω μαθητές, ώστε η δύναμη του Πνεύματός σας να ανοίξει ρήγματα, να 

ανοίξει δρόμους, να προετοιμάσει τις οδούς, και να γίνετε σαν πρόδρομοι της έλευσής μου στην πορεία 

των ανθρώπων. Θα κάνω όλα τα έργα σας καινούργια! 

Παραχώρησα στον άνθρωπο την ελευθερία της βούλησης και του εμπιστεύτηκα τον πλανήτη γη. Του 

έδωσα δύναμη και κυριαρχία πάνω σε όλα τα βασίλεια της φύσης, τις ουσίες και τα όντα για να 

δημιουργήσει το σπίτι του. 

Από την αρχή του ανθρώπου, από την αρχή της πνευματικής ψυχής, έχω δείξει τον εαυτό Μου ως 

νόμο της αγάπης και της δικαιοσύνης, έχω εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους με εντολές, με κανόνες ζωής, 

με παραβολές. Έκανα από τη ζωή, από τη φύση, ένα αληθινό και τέλειο εγχειρίδιο, έτσι ώστε η ψυχή του 

ανθρώπου να μην πλανάται σε στραβά μονοπάτια, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί πάντα να βρίσκει το 

δρόμο και να μαθαίνει από το μεγάλο βιβλίο της ζωής που έγραψε και δημιούργησε ο Θεός. 

Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα που πρέπει να τραβήξω την προσοχή όλων των ανθρώπων προς Εμένα, 

και άρχισα με εσάς, τους "τελευταίους", τους φτωχούς και ταπεινούς, για να σας κάνω αποστόλους αυτής 

της αλήθειας, προφήτες των γεγονότων που θα συμβούν, μάρτυρες της Τρίτης Παρουσίας Μου. 

9 Η διδασκαλία Μου απευθύνεται σε όλους, και σε αυτό το αναζωογονητικό κάλεσμα προς την 

ανθρωπότητα θα καθιερώσω τη δικαιοσύνη και θα υπενθυμίσω σε όλα τα παιδιά Μου το καθήκον τους. 

Μέσω αυτών θα κάνω καινούργια όλα όσα έχουν καταστραφεί, όλα όσα έχουν υποβαθμιστεί θα τα κάνω 

άξια και θα θέσω τα θεμέλια για μια νέα ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Θα εξαλείψω κάθε τι άχρηστο και 

περιττό, θα καταστρέψω κάθε τι βλαβερό στη ζωή των ανθρώπων, θα καταπολεμήσω κάθε απάτη και 

κακία, την αλαζονεία, τον εγωισμό, την υποκρισία, και θα δείξω στην ανθρωπότητα για άλλη μια φορά 

τον αμετάβλητο νόμο, τον νόμο όλων των εποχών, τον αιώνιο, τον οποίο σας υπενθυμίζω για άλλη μια 

φορά. Τότε θα νιώσετε πραγματικά την εγγύτητα της Βασιλείας μου, την παρουσία του Παγκόσμιου 

Πατέρα. 

10 Μέσα και έξω από εσάς, η παρουσία μου θα γίνεται αισθητή και θα αναγνωρίζεται με βαθύ 

σεβασμό, με ψυχική ανάταση, με αληθινή αγάπη και ευλάβεια. Οι ευτυχισμένες ημέρες των πατριαρχών 

θα επιστρέψουν. Οι μέρες που οι οικογένειες ζούσαν μαζί με αγάπη για πολλά χρόνια και μόνο ο θάνατος 

τις χώριζε θα επιστρέψουν. Οι ημέρες κατά τις οποίες μεγαλόψυχοι και δίκαιοι πληρεξούσιοι 

κυβερνούσαν τους λαούς της γης θα επιστρέψουν επίσης. Όλα αυτά τα κρατώ σε ετοιμότητα, και αυτοί οι 

καιροί θα φέρουν φως και μεγάλη πρόοδο στον άνθρωπο, γιατί θα του αφήσω την εμπειρία, το φως, την 

ανύψωση και όλα όσα η ανθρωπότητα έχει αποκομίσει στους μεγάλους αγώνες της, στις πτώσεις της, στα 

λάθη της και στις επιτυχίες της στο μονοπάτι της ζωής, ως θεμέλιο, ως εμπειρία, ως πραγματική γνώση 

του τι είναι καλό και τι κακό, τι είναι φως και τι σκοτάδι. Και τότε, όταν τα χωράφια είναι έτοιμα, θα 

έρθουν οι μεγάλοι σπορείς, οι μεγάλοι ηγέτες, οι μεγάλοι πατριάρχες, οι καλοί κυβερνητικοί επίτροποι και 

οι δίκαιοι δικαστές. 

11 Μόλις αυτές οι ψυχές εμφανιστούν ανάμεσα στους ανθρώπους με μεγάλο φως, η ανθρωπότητα, 

έκπληκτη από τη δύναμη, την καλοσύνη και την ενέργειά τους, θα αναρωτηθεί: "Ποιοι είναι αυτοί;". Είναι 

ο Δαβίδ που επέστρεψε στη γη; Μήπως είναι ο Σολομών; Είναι ο Ηλίας; Επέστρεψαν οι προφήτες των 

πρώτων χρόνων; Είναι οι απόστολοι του Διδασκάλου της Δεύτερης Εποχής;" Έτσι οι άνθρωποι θα 

αναρωτηθούν. Αλλά θα κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να επιστρέψετε όλοι σας στη μετά θάνατον ζωή. 

Τότε θα ξέρετε αξιόπιστα ποιοι ήταν αυτοί που ήρθαν σε σας στην Τρίτη Εποχή. 

12 Εσείς, που είστε παρόντες αυτή τη στιγμή και ακούτε το λόγο μου, πείτε μέσα σας: "Δεν θα 

ζήσουμε για να δούμε αυτούς τους καιρούς, δεν θα ζήσουμε για να δούμε αυτούς τους ευτυχισμένους 

καιρούς". Αλλά ο Δάσκαλος σας δηλώνει: Επιτρέπω ότι ─ παρόλο που τα γεγονότα που σας προβλέπω 

είναι μακρινά, πέρα από τη διάρκεια της παρούσας ύπαρξής σας ─ η ευτυχία, η ειρήνη και η ευημερία θα 

εισέλθουν στην καρδιά σας, στην παρούσα ύπαρξή σας, και αυτό θα είναι σαν μια πρόβλεψη της 

ευδαιμονίας που θα απολαύσει αυτή η ανθρωπότητα στους καιρούς της πλήρους ανάπτυξης του 

Πνευματισμού μεταξύ των ανθρώπων. 

Αλλά ποιος ή ποιοι από εσάς μπορούν να γνωρίζουν αν δεν θα τους στείλω να κατοικήσουν σε αυτόν 

τον κόσμο εκείνη τη στιγμή, για να δρέψουν τους καρπούς της υπομονής σας, της σταθερότητάς σας και 
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της παράδοσής σας στον πόνο; Αυτό θα συμβεί όταν μάθετε να ασκείτε αγάπη και έλεος εν μέσω της 

ευημερίας σας ─ όταν μάθετε να δοξάζετε τον Πατέρα στις ύψιστες στιγμές ευτυχίας σας. 

Αλλά τότε, όταν είστε τυλιγμένοι σε αυτή την ατμόσφαιρα ευδαιμονίας και ψυχικής γαλήνης, θα 

πρέπει να στραφείτε προς τους άπορους. Τότε θα πρέπει να θυμάστε αυτόν που υποφέρει. Με αυτόν τον 

τρόπο θα σας δείξω ότι μπορείτε να ακολουθήσετε τις διδασκαλίες Μου ακόμη και σε βαθιά ψυχική 

γαλήνη, σε ευημερία, και ότι ─ όταν ο πόνος καθαρίζει ─ η αγάπη αγιάζει. 

13 Γι' αυτό σας προετοιμάζω τώρα, μαθητές, για τους νέους καιρούς που θα έρθουν. Για να εισέλθει η 

Βασιλεία των Ουρανών στην καρδιά των παιδιών μου, ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να βιώσει τη δικαιοσύνη 

μου, πρέπει πρώτα να εξαγνιστεί μέχρι την τελευταία γωνιά αυτού του κόσμου, και τότε, όταν όλα είναι 

έτοιμα, η Βασιλεία μου θα είναι εξ ολοκλήρου ανάμεσά σας. Η Βασιλεία Μου έχει αρχίσει να πλησιάζει 

με τον ερχομό της Παγκόσμιας Ακτίνας μου, η οποία σε αυτή την Τρίτη Εποχή έχει γίνει λόγος και ζωή 

ανάμεσά σας, μια ανθρώπινη φωνή. 

14 Ο Ηλίας, ως πρωτοπόρος του Αγίου Πνεύματος σε κάθε εποχή, άνοιξε το δρόμο και αφύπνισε 

τους ανθρώπους. Ήρθε για να καλέσει με την καμπάνα του τα διασκορπισμένα πρόβατα, ώστε να ενωθούν 

όλα στο εμπόδιο και να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου τους. Αυτή ήταν η προετοιμασία για τη Βασιλεία 

του Πατέρα, την Ουράνια Βασιλεία που θα έρθει όλο και πιο κοντά σας αυτή την εποχή. 

15 Ποιος, έχοντας ακούσει τη φωνή του Κυρίου αυτή τη στιγμή, δεν ένιωσε τουλάχιστον λίγη ειρήνη 

στην καρδιά του; Ποιος δεν απέκτησε μια σταγόνα βάλσαμο ή λίγη παρηγοριά για τον πόνο του; Ποιος, 

έχοντας περιπλανηθεί στους δρόμους του σκότους, δεν έχει δει μια ακτίνα φωτός να λάμπει μέσα από τον 

λόγο μου; Ποιος, έχοντας κουραστεί από τη ζωή και πιστεύοντας ότι δεν είχε δικαίωμα ύπαρξης, δεν 

ανακάλυψε στο έργο μου την αληθινή δικαίωση της ύπαρξής του; 

16 Είναι η βασιλεία του Πατέρα που σας πλησίασε. Αλλά αυτό το βασίλειο δεν αποτελείται μόνο από 

τον Βασιλιά, διότι ένας Βασιλιάς χωρίς υπηκόους δεν μπορεί να είναι Βασιλιάς, και έτσι είναι με όλους 

τους 

Η Βασιλεία έρχεται να γίνει γνωστή: Αυτός ως Πατέρας, και οι υπήκοοί του ως αληθινά παιδιά του 

Πατέρα και ως αληθινοί αδελφοί και αδελφές σας. Αυτή είναι η Βασιλεία που είχα υποσχεθεί ─ αυτή είναι 

η παρηγοριά που είχα έτοιμη για εσάς σε αυτούς τους καιρούς, και καθώς η προετοιμασία σας προχωρά 

και ο χρόνος περνά, ο Λόγος Μου θα γίνει πραγματικότητα και η Βασιλεία Μου θα πλησιάζει όλο και πιο 

κοντά σας. 

17 Ο Ηλίας διασχίζει ολόκληρο το σύμπαν πνευματικά, σαν σε πύρινο άρμα, αφήνοντας πίσω του ένα 

ίχνος αγάπης ─ αυτής της αγάπης που είναι η φωτιά του Πνεύματος του Θεού, αυτό το φως που φωτίζει 

και διαφωτίζει, που αγκαλιάζει, που ζεσταίνει όσους είναι ψυχροί στην ψυχή και στην καρδιά. Αλλά αν ο 

Ηλίας είχε διασχίσει ολόκληρο το σύμπαν ─ θα παρέλειπε να διασχίσει και τα έθνη αυτού του κόσμου; 

Όχι, βέβαια. Το φως του ήταν σε όλους, όπως και η προετοιμασία του. Είναι ο Οδοιπόρος, γι' αυτό και 

ξυπνάει τις ψυχές καθώς περνάει. Αν κάποιοι δεν έχουν ακόμη αφυπνιστεί, είναι επειδή περιμένουν ακόμη 

το νέο κάλεσμα του Ηλία ως Ποιμένα. Εκείνος, που είναι ακούραστος, θα ταρακουνήσει εκείνους που 

έχουν αποκοιμηθεί, εκείνους που έχουν βυθιστεί σε βαθύ ύπνο, μέχρι να τους ξυπνήσει. Όσοι όμως 

αφυπνίζονται ανοίγουν τα μάτια τους και διαισθάνονται την εποχή στην οποία ζουν. Αισθάνονται την 

παρουσία του Πατέρα, τη σημασία του χρόνου, και η ψυχή τους αποσύρεται από τον κόσμο για να 

συνδεθεί με τον Κύριό τους, να Τον καλέσουν στη μοναξιά τους, να Τον καλέσουν, να Τον τραβήξουν 

μέσα στην καρδιά τους. 

Κάποιοι Τον καλούν ως Πατέρα, άλλοι ως Δάσκαλο, οι υπόλοιποι Τον αναζητούν και ως Κριτή. Αλλά 

αληθινά σας λέω, όλοι θα ξυπνήσουν καθώς και εκείνοι που το έχουν ήδη κάνει. Κανείς δεν θα περάσει 

απαρατήρητος στην ικεσία του, στην ανύψωσή του, στην προσευχή του. Τους μιλάω, τους επικοινωνώ και 

τους προετοιμάζω. Επειδή όμως δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί, ούτε είναι σίγουροι για τον διάλογο από 

πνεύμα σε πνεύμα, αμφιβάλλουν για την αλήθεια αυτή. 

18 Ποιοι είναι εκείνοι που απομακρύνουν την αβεβαιότητα εκείνων που αρχίζουν να επικοινωνούν 

πνευματικά με το Θείο Πνεύμα μου; Εσείς που θα γίνετε πρωτοπόροι, απόστολοι και προφήτες. Θα 

φτάσετε με τον σίγουρο Λόγο, με την ακριβή, σαφή οδηγία και την ωμή μαρτυρία ότι έχω βρεθεί ανάμεσα 

στην ανθρωπότητα και ότι συνεχίζω να είμαι παρών και αιώνιος στην ψυχή όλων των παιδιών μου, και θα 

τους πείτε επίσης τον τέλειο τρόπο να Με προσεγγίσουν. Θα τους διδάξετε την αληθινή πνευματική 
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λατρεία ─ πώς να αποδίδουν δικαιοσύνη στην πνευματική ζωή και τη γήινη ζωή, και θα θέσετε μπροστά 

τους την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την ηθική. 

19 Αν οι άνθρωποι ανακαλύπτουν μεγάλα χαρίσματα σε εσάς και γι' αυτό αισθάνονται κατώτεροι, 

ενημερώστε τους ότι δεν υπάρχουν ανώτερα ανθρώπινα όντα. Μπορεί να υπάρχουν πιο εξελιγμένες 

ψυχές, αλλά ανώτερες δεν υπάρχουν. Αλήθεια σας λέω, εκεί στο σπίτι των δικαίων, πολύ κοντά σε Μένα, 

υπάρχουν μεγάλες ψυχές. Αυτός είναι ο στόχος που δείχνω στον καθένα από εσάς. 

Θέλω ότι στο τέλος των καιρών, όταν αυτά εξαφανιστούν, όταν τα μονοπάτια τελειώσουν για τα πόδια 

σας και φτάσετε στον στόχο αυτής της όασης ουράνιας ειρήνης, θα είστε όλοι ίσοι στο τραπέζι μου ─ ίσοι 

στην άπειρη και τέλεια ειρήνη του σπιτιού μου, του βασιλείου μου. Έτσι, όταν οι άνδρες σας θαυμάζουν, 

σας κολακεύουν, σας ζηλεύουν, δώστε τους να καταλάβουν ότι όλοι είναι εξίσου προικισμένοι. 

Σας αποκαλύπτω σήμερα ότι κάθε άνδρας ή γυναίκα που έχει τη θέληση μπορεί να γίνει φορέας 

δώρων για να θεραπεύσει και να μεταδώσει το φως. Σας διακηρύσσω σήμερα ότι κάθε άνδρας ή γυναίκα, 

λόγω της διορατικότητας ή της πνευματικής όρασης, μπορεί να δει το υπερπέραν και το μέλλον. 

20 Αληθινά σας λέω, οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα, όποια ηλικία και αν έχει, θα μπορεί να 

θεραπεύει και να κάνει θαύματα, αν έχει αγάπη και καλή θέληση. Αν έχω επισημάνει ανάμεσά σας 

εκείνους που θα έχουν το χάρισμα της προφητείας, της θεραπείας, της ικανότητας να μεταδίδουν τις 

φωνές του Πέρατος, το χάρισμα της συμβουλευτικής και της καθοδήγησης πλήθους, είναι επειδή ήθελα 

να αναθέσω στον καθένα από εσάς ένα μικρό μέρος στο Έργο Μου. Αλλά οι ψυχές σας και τα ανθρώπινα 

σώματά σας δημιουργήθηκαν από την αγάπη Μου με τρόπο που είναι ο ίδιος για όλους. Προήλθατε από 

ένα και μόνο πνεύμα, αλλά και από μια και μόνο "σάρκα". 

Αλλά θα πρέπει επίσης να δώσετε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι θα πρέπει να αναλάβουν μόνο 

ένα μέρος στο έργο του Κυρίου- αλλά αυτό το μέρος δεν θα καθορίζεται από εσάς. Θα πρέπει μόνο να 

τους προετοιμάσετε με αυτές τις διδασκαλίες, έτσι ώστε μέσω της συνείδησής τους και του ελέους μου να 

ανακαλύψουν το δώρο και το καθήκον που τους εμπιστεύτηκε ο Πατέρας. 

21 Εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες είναι οι σημαδεμένοι σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Είναι μια 

λεγεώνα ψυχών, είναι ένα πλήθος που το έλεός μου έχει επισημάνει και επιλέξει ανά πάσα στιγμή από το 

πλήθος των ψυχών για να τους δώσει μια ειδική αποστολή, μια ευθύνη προς τους άλλους και επίσης μια 

ευκαιρία για επανόρθωση, για να τους προετοιμάσει ως ηγέτες, ως αποστόλους, ως παραδείγματα. 

Οι δώδεκα φυλές του Ιακώβ σε εκείνη την Πρώτη Εποχή ήταν πολυάριθμες, ξεπερνώντας κατά πολύ 

τις εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, και όμως ήταν θέλημά Μου να επιλέξω μόνο αυτόν τον αριθμό από 

αυτόν τον τόσο πολυάριθμο λαό για την εκπλήρωση της αποστολής σε αυτήν την Τρίτη Εποχή. Σε αυτούς 

έχω δώσει την αποστολή να αφυπνίσουν την ανθρωπότητα, να την οδηγήσουν στο μονοπάτι του Αγίου 

Πνεύματος ─ το άπειρο μονοπάτι που σας φέρνει πιο κοντά στον Πατέρα, που συνδέει την ψυχή του 

ανθρώπου με τους ανώτερους και τους κατώτερους κόσμους ─ που φέρνει όλες τις ψυχές πιο κοντά, που 

τις κάνει ένα και, μέσω της συμβολικής πράξης της "σφράγισης", τις κάνει αληθινούς αδελφούς και 

αδελφές και παιδιά του Θεού. 

22 Πολλοί έχουν σημαδευτεί, αλλά άλλοι θα εκπλαγούν στην πορεία της ζωής τους και θα τους 

αποκαλυφθεί ─ είτε μέσω του Θείου Πνεύματός μου είτε μέσω της δικής σας μεσολάβησης ─ ότι 

ανήκουν στον αριθμό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων. 

Το σημάδι που σας έδωσα, ο αριθμός του οποίου έχει ολοκληρωθεί, θα προκαλέσει ένα μεγάλο 

κλονισμό στον πλανήτη σας, και αυτός ο κλονισμός, αυτό το γεγονός, θα έρθει σε σας πολύ σύντομα. 

Όταν συμβεί αυτό, και πολλοί από εσάς θυμάστε αυτά τα λόγια, θα γονατίσετε νοερά μπροστά στον 

Πατέρα και θα πείτε: "Κύριε, μας σφράγισες, τώρα είμαστε ενωμένοι". 

23 "Αλίμονο, αλίμονο σε ολόκληρη την υδρόγειο αυτή τη στιγμή", σας λέει ο Πατέρας με αλήθεια. 

Γιατί μέσω αυτού θα κάνω τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι κάτι υπερφυσικό συμβαίνει, ότι ακριβώς 

συμβαίνει κάτι πέρα από τις δυνάμεις της φύσης, πέρα από τη θέληση του ανθρώπου. Τότε το μεγαλύτερο 

μέρος της ανθρωπότητας θα έρθει με φόβο στην προσευχή και τη μετάνοια. 

24 Εξαιτίας του ελέους του Θεού και σύμφωνα με τις προβλέψεις του προφήτη Ιωάννη, είναι 

γραμμένο ότι κατά την κορύφωση της έκτης σφραγίδας οι εκλεκτοί του Κυρίου θα σφραγιστούν. 

Εκπλήρωσα αυτό που γράφτηκε και ειπώθηκε από τον προφήτη. Να είστε επίσης βέβαιοι για όλα όσα σας 

λέω. Ποιος από εσάς δεν καταλαβαίνει τι λέω; Ποιος αφήνει τη διδασκαλία που δίνω στους μαθητές Μου 

να περάσει χωρίς συναίσθημα; 



U 330 

145 

25 Περιόρισα την εκδήλωσή Μου, την απλοποίησα για να γίνω κατανοητός σε όλα τα παιδιά Μου. 

Μην αναζητάτε το μεγαλείο Μου ή τη δόξα Μου σε εξωτερικά έργα, μην αναζητάτε τα πάντα στο 

πρόσωπο των σωμάτων μέσω των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό Μου. Αν αποκτήσουν μια μικρή 

πνευματική μεταμόρφωση, μια μικρή αλλαγή της μορφής τους, είναι επειδή κατέχονται από τη χάρη Μου. 

Αλλά αναζητήστε Με στο νόημα του Λόγου Μου, εκεί θα Με βρείτε. 

26 Έτσι εκδηλώνω τη Συμπαντική Ακτίνα μου ανάμεσά σας. Γίνεται βάλσαμο, διδασκαλία, 

προφητεία και αναζωογόνηση για την ψυχή σας. Αλλά το φως της ακτίνας Μου κατεβαίνει σε όλες τις 

δοξασίες, σε όλες τις πνευματικές-θρησκευτικές τελετές που γιορτάζει η ανθρωπότητα. Αυτή τη στιγμή 

είμαι παρών σε όλες τις καρδιές, μαζεύω τα δάκρυα των ανθρώπων, δίνω στα ορφανά την προστασία της 

αγάπης Μου, χαϊδεύω τα παιδιά με τρυφερότητα, ενθαρρύνω την καρδιά της νεολαίας, ενισχύω τους 

ηλικιωμένους στην κούρασή τους, συνοδεύω τους μοναχικούς και τους εγκαταλελειμμένους, θεραπεύω 

τους αρρώστους, ακούω ακόμη και τον τελευταίο θρήνο και τη θλίψη τόσο εκείνων που ξέρουν να ζητούν 

και να προσεύχονται όσο και εκείνων που δεν ξέρουν. Αν ακούσω και την προσβολή εκείνου που 

βλασφημεί μέσα στον πόνο του, του συγχωρώ την άγνοιά του. 

Είμαι με όλους. Δεν διαχωρίζομαι από τον ισχυρό, ούτε τον ταπεινώνω. Δεν απορρίπτω τους 

πλούσιους ούτε τους άπληστους, ούτε απομακρύνομαι από τους εγωιστές. Αντιθέτως ─ τους θεωρώ ως τα 

παιδιά εκείνα που πήραν την κληρονομιά τους και έφυγαν από τον Πατέρα. Μέσα στον πλούτο τους με 

ξέχασαν ─ ξέχασαν ότι έχω περισσότερα από αυτούς και ότι μια μέρα θα Με χρειαστούν. 

27 Σήμερα δεν επικαλούνται το όνομά Μου, δεν αναζητούν το Πνεύμα Μου, δεν Με αγαπούν, αλλά 

Εγώ είμαι μαζί τους. Οι πύλες της Βασιλείας Μου είναι πάντα ανοιχτές για τους μετανοημένους, η Καρδιά 

Μου είναι πάντα ανοιχτή για τους "φτωχούς". Γιατί όλοι σας, μιλώντας πνευματικά, είστε φτωχοί ─ άλλοι 

σε υλικό πλούτο και άλλοι σε δυστυχία, παρόλο που πάντα σας χαρίζω τα δώρα Μου και τις ευεργεσίες 

Μου για να γίνετε πλούσιοι και κάτοχοι των αληθινών αξιών, των αληθινών αιώνιων αγαθών. Και αφού 

εγώ είμαι με όλους, ω λαέ μου, γιατί να μην είστε κι εσείς το ίδιο; 

Θέλω η ψυχή σας, ανυψωμένη στο υπερπέραν, να βλέπει επίσης όλους τους αδελφούς και τις αδελφές 

σας με τον ίδιο τρόπο, ώστε από το επίπεδο στο οποίο φτάνει η ψυχή σας με την προσευχή και την αγάπη, 

να μη διακρίνετε τους συνανθρώπους σας ανάλογα με τις θρησκευτικές κοινότητες, τις αιρέσεις, τις τάξεις 

ή τις φυλές ─ να τους βλέπετε όλους με την ίδια αγάπη και να τους κοιτάτε με την ίδια αδελφοσύνη και το 

ίδιο έλεος- να μη βλασφημείτε τις λατρείες ή τις μορφές λατρείας των άλλων, πολύ περισσότερο να μη 

χλευάζετε τον φανατισμό ή την ειδωλολατρία των γειτόνων σας. Γιατί τότε δεν θα εφαρμόζατε τη 

διδασκαλία Μου όπως σας τη διδάσκω. 

28 Έχω παραχωρήσει πνευματική ελευθερία στην πνευματική ψυχή από τις πρώτες φορές. Από τη 

στιγμή που τα πρώτα πνευματικά όντα ξεπήδησαν από την καρδιά Μου, τα τοποθέτησα στο μονοπάτι της 

πνευματικής ελευθερίας, και χορήγησα επίσης ελευθερία σκέψης στον άνθρωπο από την καταγωγή του. 

Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που σφυρηλατούν τις αλυσίδες για τις ψυχές; Ποιοι είναι αυτοί που φυλακίζουν 

και εκφοβίζουν ανθρώπους και ψυχές; Είναι οι κακοί κληρικοί και οι κακοί πνευματικοί ηγέτες της 

ανθρωπότητας που αφήνουν τον εαυτό τους να κυριευτεί από το σκοτάδι και στη συνέχεια οδηγούν την 

ψυχή του ανθρώπου σε λάθος μονοπάτια. 

Ανά πάσα στιγμή προσέφερα τον νόμο της αγάπης Μου, ποτέ δεν τον επέβαλα. Ποτέ δεν τιμώρησα 

μια ψυχή επειδή δεν Με αγάπησε ή επειδή δεν υπάκουσε στον Νόμο Μου. Το μόνο που κάνω είναι να το 

δοκιμάζω, να το περιορίζω, να το νουθετώ, να το αγγίζω και να του παρέχω τα μέσα για τη σωτηρία του. 

Αλλά ποτέ δεν την τιμώρησα, πολύ περισσότερο δεν θα μπορούσα να εκδικηθώ τον εαυτό μου. Στο 

πνεύμα του Θεού που είναι γεμάτο αγάπη, η εκδίκηση δεν μπορεί να έχει καμία θέση. 

29 Έτσι, λαέ μου, μην απαιτείτε από όλους τους ανθρώπους να σκέφτονται και να πιστεύουν όπως 

εσείς. Δεν πρέπει ποτέ να καταδικάζετε τους ανθρώπους, δεν πρέπει να κρίνετε ή να επιβάλλετε τιμωρία 

σε αυτόν που δεν σας ακούει, που δεν δέχεται τις υποδείξεις σας, τη διδασκαλία σας ή τη συμβουλή σας. 

Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε όλους τους συνανθρώπους σας με τον ίδιο βαθύ σεβασμό και με αληθινή 

πνευματική φιλανθρωπία. Τότε θα μάθετε ότι στη θρησκευτική του πρακτική, στη διδασκαλία του, στην 

πορεία του, ο καθένας έχει φτάσει στο σημείο στο οποίο η πνευματική του ικανότητα του έδωσε το 

δικαίωμα- και στο σημείο που βλέπετε τους ανθρώπους, τους έχει οδηγήσει η δική τους ανάπτυξη. 

30 Το μόνο που πρέπει να προσφέρετε είναι ο πνευματισμός, το τρίτο μήνυμα του Θεού προς τον 

άνθρωπο. Γιατί το πρώτο ήταν από τον Πατέρα στο Σινά, το δεύτερο ήταν από τον Χριστό και το τρίτο 
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μήνυμα είναι από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά σε αυτό το τρίτο μήνυμα είναι ενωμένοι όλοι οι νόμοι, οι 

εντολές, οι διαθήκες, που ο Θεός κληροδότησε στα παιδιά του. 

31 Φέρτε αυτό το πλούσιο και όμορφο μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα και προσφέρετέ το με 

αγάπη. Αν το κάνετε αυτό, θα δείτε τον σπόρο σας να βλασταίνει στις καρδιές με ταπεινότητα, με εκείνη 

τη σιωπή με την οποία βλασταίνει ο σπόρος της γης. Με τον ίδιο τρόπο, η ψυχή σας θα ανθίσει και θα 

χαρεί πάρα πολύ όταν δει ότι ο σπόρος του Πατέρα δεν πεθαίνει ποτέ, όταν είναι καλά σπαρμένος. 

32 Σας προετοιμάζω ώστε σύντομα να γίνετε οι αληθινοί σπορείς και οι καλοί απόστολοι που θα 

μεταφέρουν τους σπόρους του ελέους μου στους συνανθρώπους τους. Αυτή τη στιγμή σας προετοιμάζω 

για την εποχή μετά την αναχώρηση του Λόγου μου, ώστε τότε να μην υπάρχει χάος ανάμεσά σας, ώστε να 

μην υπάρχει κλάμα, ώστε να μην υπάρχει αβεβαιότητα ή αποπροσανατολισμός στην ψυχή σας. 

33 Σας είπα ότι δεν είναι όλες οι κοινότητες προετοιμασμένες, επειδή δεν ήξεραν πώς να ξυπνήσουν 

αυτές τις τελευταίες στιγμές. Αλλά όλοι εκείνοι που προετοιμάζονται πραγματικά θα μείνουν πίσω ως 

υπεύθυνοι να βοηθήσουν τις άλλες κοινότητες στις δοκιμασίες τους, οι οποίοι, όταν δεν θα ακούνε πλέον 

τον Λόγο μου, θα απελπίζονται ─ οι οποίοι, μέσα στον πόνο τους όταν δεν θα βλέπουν πλέον τους 

αγγελιοφόρους του Λόγου του Κυρίου στο τραπέζι όπου έτρωγαν για τόσο καιρό, θα χύνουν δάκρυα και 

θα αμφιταλαντεύονται στην πίστη τους. 

34 Θα είστε πράγματι σύμβουλοι, ισχυροί σαν στύλοι, ώστε οι στέγες των σπιτιών του Ισραήλ να μην 

καταρρεύσουν. Θέλω να είστε σαν φωνή που παρηγορεί, σαν τραγούδι δοξολογίας, όπως ήσασταν εκείνες 

τις Πρώτες Μέρες, όταν διασχίζατε την έρημο με την επιθυμία να φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας, όταν οι 

γυναίκες έπαιζαν τις λύρες τους για να ενθαρρύνουν και να παρηγορήσουν τους άνδρες και να 

χαροποιήσουν την καρδιά των παιδιών στο δύσκολο δρόμο ─ όταν οι στρατιώτες ένιωθαν εξαντλημένοι 

από τη μάχη, όταν τα πέλματα των ποδιών τους είχαν γίνει σκληρά από το σκληρό δρόμο. Τότε το 

τραγούδι της δοξολογίας των γυναικών του Ισραήλ αντηχούσε στην αίθουσα, αναζωογονώντας την 

καρδιά των ανδρών και διευκολύνοντας την περιπλάνηση. 

35 Έτσι και σ' εκείνες τις στιγμές της σιωπής, της κατάνυξης και του διαλογισμού, όταν αυτές 

διακόπτονται από το κλάμα, από την απελπισία, από τη λαχτάρα να επιστρέψει για άλλη μια φορά η 

ακτίνα του Πατέρα στους φωνοφόρους, θα πείτε με τα λόγια σας σαν ύμνο δοξολογίας, σαν φωνή γεμάτη 

παρηγοριά: "Δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι, ο Δάσκαλος είναι ανάμεσά μας, έχει μείνει για πάντα στις 

καρδιές μας", και η φωνή των οραματιστών θα σας φτιάξει τη διάθεση. Αυτή θα είναι η εποχή των 

προφητών, όταν οι πιστές μαρτυρίες τους θα αντηχήσουν στην καρδιά των ανθρώπων σαν κήρυκες, οι 

οποίοι θα αναγγείλουν πραγματικά τα γεγονότα που θα έρθουν ως μαρτυρία ότι ο Πατέρας και η Βασιλεία 

Του είναι πιο κοντά απ' ό,τι ήταν σ' αυτή την εποχή της εκδήλωσής μου. 

36 Σύντομος είναι ήδη ο χρόνος της παραμονής Μου ανάμεσά σας με αυτή τη μορφή, και ήδη σας 

προετοιμάζω για κάποια δώρα χάριτος που θα σας χορηγήσω τις τελευταίες ημέρες του 1950. 

37 Εσείς οι φορείς της φωνής, μη νομίζετε ακόμη και τώρα ότι αυτός από εσάς που θα λάβει την 

ακτίνα μου για τελευταία φορά και θα πει την τελευταία μου λέξη θα είναι ο πιο ευτυχισμένος και ο πιο 

γεμάτος από τη χάρη μου ανάμεσά σας ─ μην το σκέφτεστε έτσι. 

Θα γίνω γνωστός μέσω ενός από εσάς σε κάθε μια από τις τελευταίες διδακτικές Μου ομιλίες, θα 

κατέβω στο μυαλό του καθενός σας. Με όλη Μου τη χάρη θα αφήσω αποτυπωμένη στην ψυχή σας και 

στην καρδιά σας την ανάμνηση της τελευταίας φορά που έγινα γνωστός μέσω του καθενός από εσάς. Θα 

είναι σαν ένα φιλί, σαν μια αίσθηση που η ψυχή σου δεν θα μπορέσει ποτέ να σβήσει. Γιατί είστε εκείνοι 

που Με υπηρέτησαν ─ τα όργανα μέσω των οποίων μίλησα στον κόσμο αυτή την εποχή, και θα σας δώσω 

το χάδι Μου και την ευλογία Μου, θα σας συνοδεύσω σε όλο το ταξίδι της ζωής σας, και θα σας περιμένω 

μέχρι εκείνη την ημέρα ή τη στιγμή που θα είστε στα δεξιά Μου για πάντα. 

38 Για εσάς τους δωρητές που υπήρξατε μια ανοιχτή πόρτα για τον πνευματικό μου κόσμο, θα κάνω 

επίσης τη χάρη μου και τη χάρη αυτών των ευλογημένων όντων να παραμείνουν αποτυπωμένες στις 

καρδιές σας για πάντα. 

Ο πνευματικός μου κόσμος θα γίνει επίσης γνωστός για τελευταία φορά μέσω των προστατών και των 

προστατευομένων του, αφήνοντας πίσω του ως τελευταίο μήνυμα μια συμβουλή αγάπης, μια συμβουλή 

γεμάτη εγκαρδιότητα και φως, και τη μαρτυρία και την επιβεβαίωση ότι καθένα από αυτά τα πνεύματα-

φύλακες θα συνεχίσουν να προσέχουν τα βήματα των αδελφών και αδελφών τους στη γη, και ότι ούτε ο 

Πατέρας ούτε ο πνευματικός κόσμος θα αποχωριστούν αυτόν τον αγαπημένο λαό. 
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39 Εκείνοι που είχαν το καθήκον του εκκλησιαστικού ηγέτη και όλοι όσοι άκουσαν τις διδασκαλίες 

μου και τις ακολουθούν, αγαπώντας και συγχωρώντας τους συνανθρώπους τους, θα έχουν πάνω από τις 

ψυχές και τα σώματά τους τη χάρη και την ενθάρρυνση του Διδασκάλου να συνεχίσουν. Γιατί η φωνή 

τους θα είναι δυνατή μετά την αναχώρησή μου, μια φωνή γεμάτη ζωή, ένας λόγος γεμάτος περιεχόμενο 

και δύναμη. 

Όλα τα χαρίσματά τους θα ζωντανέψουν στις τελευταίες "στιγμές". Καθένας από αυτούς θα γίνει μια 

ψυχή που θα μεταμορφωθεί σε πυρσό φωτός, και όλοι αυτοί οι πυρσοί θα προηγούνται των ανθρώπων για 

να μην παραστρατήσουν. Διότι θα συνεχίσουν να είναι πνευματικοί φύλακες του λαού κατά τη διάρκεια 

του χρόνου της εσωτερικής περισυλλογής και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του αγώνα, για να τον 

απαλλάξουν από τις παγίδες της δουλείας, τις παγίδες, τις σαγηνευτικές ενέδρες σε αναζήτηση όλων των 

εμποδίων, και να συνεχίσουν να οδηγούν τους πιστούς στους τόπους συγκέντρωσης ─ στο ευλογημένο 

εμπόδιο της πνευματικής ένωσης, της ένωσης των ιδανικών και των αποφάσεων, της ένωσης στην υπακοή 

και στην εκπλήρωση των αποστολών που τους αναθέτω από Μένα. 

40 Στους μάντεις λέω: Θα έχετε οράματα γεμάτα δόξα, τέτοια που δεν είχατε ποτέ πριν ─ προάγγελοι 

των αποκαλύψεών σας, τις οποίες θα ξεδιπλώσετε και θα λάβετε στους καιρούς που έρχονται. Γιατί 

σίγουρα αυτοί οι προφήτες δεν έχουν φτάσει ακόμη στην ανύψωση που πρέπει να φτάσουν ─ ούτε τα 

μάτια τους έχουν δει όλα όσα πρέπει να δουν, ούτε τα χείλη τους έχουν μιλήσει όλα όσα πρέπει να 

προφητεύσουν. Αλλά ο εξαγνισμός που θα επιτύχουν ─ καθοδηγούμενοι από τη συνείδησή τους ─ θα 

είναι τόσο αποτελεσματικός ώστε δεν θα υπάρχει ποτέ ψέμα ή σκοτάδι στην ψυχή τους ή στα χείλη τους. 

Πάντα θα ξέρουν πώς να διακρίνουν την αληθινή έμπνευση από την ψεύτικη και σαγηνευτική έμπνευση. 

Θα ξέρουν πώς να λαμβάνουν από το έλεος του Πατέρα ό,τι τους παραδίδει ως μήνυμα για την 

ανθρωπότητα. 

41 Τα "χρυσά φτερά" μου, των οποίων τα χέρια ήταν ακούραστα σε αυτούς τους καιρούς, θα 

συνεχίσουν να καταγράφουν τη μαρτυρία των προφητών, θα συνεχίσουν να καταγράφουν τη δική τους 

έμπνευση, καθώς και το λόγο των εμπνευσμένων ─ εκείνων που θα εμφανιστούν ως δάσκαλοι ανάμεσα 

στους ανθρώπους. 

42 Δεν θα ξεχάσω επίσης τους "στυλοβάτες" μου ─ τις καρδιές εκείνες που έκαναν τους ανθρώπους 

να βαδίσουν στο μονοπάτι της εσωτερικής συγκέντρωσης, της υψηλής εκτίμησης και της πνευματικής 

ανάτασης. Ο ένας και ο άλλος ήταν σαν λοχαγοί υπό τις διαταγές ενός στρατηγού. Ήταν σαν τον Μωυσή 

ή τον Ιησού του Ναυή στην έρημο, υποστηριζόμενοι από τη φυλή του Ιούδα ─ τη φυλή στην οποία οι 

Μακκαβαίοι ήταν σπουδαίοι διοικητές στρατού, ανίκητοι πολεμιστές, που έσπασαν ρήγματα στην πόλη, 

γκρέμισαν τείχη και κυριάρχησαν σε ολόκληρα έθνη, επειδή είχαν πίσω τους τον λαό του Κυρίου, ο 

οποίος έπρεπε να λάβει τη γη της επαγγελίας ως κληρονομιά. Τέτοιες συγκρίσεις σας κάνει ο Δάσκαλος, 

ω "στύλοι"! 

43 Και οι άνθρωποι, που αποτελούνται από μαθητές, θα έχουν επίσης μεγάλη ευδαιμονία στις 

τελευταίες στιγμές και θα λάβουν μεγάλες διδασκαλίες από τον Δάσκαλο. Ανάμεσα στα μεγάλα δώρα 

χάρης που σας εμπιστεύομαι, ω λαέ, είναι ότι θα σας δώσω τη δυνατότητα στο τέλος του 1950 να 

επικοινωνήσετε για τελευταία φορά με τον πνευματικό κόσμο, με τους φύλακες αγγέλους, τους 

συμβούλους ή τα θεραπευτικά όντα, καθώς και με εκείνες τις ψυχές που στη γη υπήρξαν γονείς, παιδιά, 

αδέλφια, φίλοι ή συγγενείς σας. Θα σας επιτρέψω να τους ακούσετε για τελευταία φορά υλοποιημένους, 

εξανθρωπισμένους, και σε αυτή την επικοινωνία να λάβετε το χάδι, την πνευματική αγκαλιά, τη 

συμβουλή γεμάτη φως, τη φωνή της ελπίδας που σας λέει: "Συνεχίστε το δρόμο σας μέχρι να ενωθούμε 

όλοι στον οίκο του Κυρίου". 

44 Έτσι, ακόμη και τώρα σας προετοιμάζω με αγάπη, με τρυφερότητα, βελτιώνω τα γούστα σας, 

μαλακώνω την καρδιά σας, έτσι ώστε αυτές οι στιγμές μαζί σας να είναι μια ευκαιρία για προσέγγιση, για 

συμφιλίωση, για συγχώρεση μεταξύ σας, έτσι ώστε η ύπουλη συμπεριφορά, τα κακά βλέμματα, τα δίκοπα 

σπαθιά που έχουν αφήσει βαθιές πληγές στις καρδιές σας να μπουν στις θήκες τους και όλα αυτά να 

σβηστούν από την αληθινή αγάπη, από τη συγχώρεση μεταξύ αδελφών- έτσι ώστε όταν τα μάτια σας 

χύνουν δάκρυα εκείνες τις στιγμές, τα δάκρυά σας να είναι από αληθινή αγάπη και να πηγάζουν από την 

πηγή των υψηλών συναισθημάτων της ψυχής σας περισσότερο παρά από τα μάτια σας. Όταν τα σωματικά 

σας χέρια περιπλέκονται, περισσότερο από τα χέρια του σώματός σας, θα είναι οι δεσμοί των ψυχών σας 

─ δεσμοί αγάπης με τους οποίους έχω ενώσει όλες τις ψυχές του πλανήτη, και όλοι σας θα αναγνωρίσετε 
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τον εαυτό σας εκείνη τη στιγμή στο Νόμο Μου. Τότε, όταν ο λόγος μου τελειώσει, όταν η φωνή του 

Δασκάλου θα ακούγεται μόνο σαν μακρινή ηχώ στην απεραντοσύνη, αυτή η αγάπη, αυτή η στενή σας 

αγκαλιά θα είναι η ζεστασιά, θα είναι η παρηγοριά, θα είναι η συντροφιά που θα κρατάτε ο ένας τον 

άλλον στις περιπλανήσεις σας, και μέσω αυτής της αγάπης, μέσω αυτού του ελέους μεταξύ σας, θα δείτε 

το ιερό, Αυτόν τον ναό όπου θέλω να κατοικώ και όπου με βλέπετε, με ακούτε και με αισθάνεστε ─ αυτόν 

τον ναό στον οποίο ο κόσμος θα εισέλθει σύμφωνα με το θέλημά Μου, ώστε να με αισθάνεται, να με 

βλέπει, να με λατρεύει και να με αγαπά για όλη την αιωνιότητα μέσω του πνευματισμού, που είναι το 

μήνυμα που στέλνει το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο μέσω της διάνοιάς σας. 

45 Θα πρέπει επίσης να απευθύνεστε στα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωμένους με το πνευματικό 

σας μήνυμα. Μη βλέπετε πλέον όρια και μη λέτε πλέον: "Πατέρα μου, ξεχύσου στο έθνος μου". Μην 

πείτε πια: "Κύριε, ελευθέρωσε τα έθνη". Πείτε Μου τώρα: "Πατέρα, ευλόγησε τους συνανθρώπους μας, 

συγχώρεσε όλους όσους προσβάλλουμε". 

Μην βλέπετε πλέον τις εθνικότητες, μην τις αναφέρετε πλέον στις προσευχές σας. Πετάξτε ψηλά, και 

όταν ενωθείτε με τους αγγέλους ─ με εκείνους που πάντοτε μεσολαβούν και ζητούν για όλα, τότε χύστε 

επίσης την ειρήνη της ψυχής σας σε όλους τους συνανθρώπους σας. Τότε θα δείτε πώς οι φυλές αρχίζουν 

να ενώνονται και πάλι σε μία. Οι γλώσσες που σας χώριζαν θα γίνουν σταδιακά γνωστές σε όσους δεν τις 

γνώριζαν.  

Οι κάστες και οι φυλές θα εξαφανιστούν και θα αντικατασταθούν από την ταπεινότητα και την 

κατανόηση. Εκείνοι που είναι ψηλά θα κατέβουν ─ νικημένοι από τις δοκιμασίες ─ σε εκείνους που 

θεωρούσαν χαμηλά, και εκείνοι που ήταν κάτω θα ανέβουν για να φτάσουν στο ύψος εκείνων που ήταν 

πάνω. Διότι είναι η ώρα της επανόρθωσης, και σε αυτή την επανόρθωση υπάρχει η Θεία μου δικαιοσύνη, 

η οποία είναι τέλεια. Σε κάθε παρούσα ψυχή θα είναι η ζυγαριά μου που θα ζυγίζει τις 

οι πράξεις ζυγίζουν. Γι' αυτό σας λέω: Εγώ είμαι Εκείνος που ξέρει να κρίνει και να καθοδηγεί με 

τελειότητα, και μόνο εγώ μπορώ να διεισδύσω στο μυστήριο κάθε ζωής, κάθε πεπρωμένου. 

46 Προσέξτε και προσευχηθείτε, ώστε η ειρήνη του Θείου Πνεύματός μου να κατέβει σε ολόκληρο 

τον κόσμο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U 331 

149 

Οδηγία 331  
1 Όποιος αμφισβητεί αυτή την εκδήλωση μέσω της ανθρώπινης διάνοιας συμπεριφέρεται σαν να 

αρνείται την υπεροχή του έναντι των άλλων πλασμάτων ─ σαν να αρνείται το ίδιο του το πνεύμα και δεν 

θέλει να συνειδητοποιήσει το πνευματικό και διανοητικό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει μέσα από άπειρες 

δοκιμασίες, βάσανα και αγώνες. 

2 Το να αρνείστε ότι κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω της διάνοιας ή του πνεύματός σας, σημαίνει 

να αρνείστε τον εαυτό σας και να τοποθετείτε τον εαυτό σας στη θέση των κατώτερων πλασμάτων. 

3 Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού; Ποιος δεν γνωρίζει ότι έχει ψυχή μέσα 

του; Γιατί λοιπόν να μην πιστεύουμε ότι μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών του πρέπει να υπάρχουν 

ένας ή περισσότεροι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ τους; 

4 Εφόσον είμαι νοημοσύνη, σας απευθύνομαι μέσω της νοημοσύνης σας- εφόσον είμαι πνεύμα, 

απευθύνομαι στο πνεύμα σας. Αλλά πώς θα κατανοήσουν και θα αποδεχτούν αυτή την αλήθεια όσοι 

αρνούνται την εκδήλωσή Μου, αν ποτέ δεν θέλησαν να Με θεωρήσουν και να Με αναγνωρίσουν ως 

πνεύμα; Έχουν αναπτύξει πολλές λανθασμένες ιδέες στις καρδιές τους, όπως αυτή της σκέψης ότι είμαι 

ένα θείο Ον με ανθρώπινη μορφή, το οποίο πρέπει να συμβολίζεται με σύμβολα και εικόνες για να έρθει 

σε επαφή μαζί Μου μέσω αυτών. 

5 Με την πάροδο των αιώνων, οι άνθρωποι που Με αναζήτησαν με αυτόν τον τρόπο έχουν 

συνηθίσει στη βουβαμάρα των εικόνων και των γλυπτών τους μπροστά στα οποία προσεύχονται και 

προσφέρουν τελετές, και τελικά έχει σχηματιστεί στην καρδιά τους η αντίληψη ότι κανείς δεν είναι άξιος 

να δει, να ακούσει ή να αισθανθεί τον Θεό. Λέγοντας ότι είμαι απείρως υπερβολικά ψηλή για να 

πλησιάσω τους άνδρες, αυτοί πιστεύουν ότι Μου προσφέρουν έναν θαυμαστικό φόρο τιμής. Αλλά κάνουν 

λάθος, γιατί όποιος ισχυρίζεται ότι είμαι πολύ μεγάλος για να ασχοληθώ με τόσο μικρά πλάσματα όπως ο 

άνθρωπος, είναι ένας αδαής που αρνείται το πιο όμορφο πράγμα που σας αποκάλυψε το Πνεύμα Μου: την 

ταπεινοφροσύνη. 

6 Αν πιστεύετε στον Χριστό, αν ισχυρίζεστε ότι είστε χριστιανοί, δεν πρέπει να διασκεδάζετε με 

τέτοιες ανόητες ιδέες όπως αυτή της σκέψης ότι δεν είστε άξιοι της προσέγγισης του Κυρίου σας. Έχετε 

ξεχάσει ότι η ίδια η χριστιανική σας πίστη βασίζεται σε αυτή την απόδειξη της θεϊκής αγάπης, όταν ο 

"Λόγος" του Θεού έγινε άνθρωπος; Ποια πιο απτή και ανθρώπινη προσέγγιση θα μπορούσε να 

συναντήσει την κατανόηση των αμαρτωλών και σαρκικών ανθρώπων με σκοτεινές ψυχές και αδύναμο 

νου από εκείνη στην οποία τους αφήνω να ακούσουν τη θεία φωνή Μου να μετατρέπεται σε ανθρώπινο 

λόγο; 

7 Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης, της ταπεινότητας και της συμπόνιας για τους 

ανθρώπους, την οποία σφράγισα με αίμα, ώστε να μένει πάντα μπροστά στα μάτια σας ότι κανείς δεν 

είναι ανάξιος για Μένα, αφού ακριβώς για χάρη εκείνων που ήταν πιο χαμένοι στη λάσπη, στο σκοτάδι 

και στα ελαττώματα άφησα τον Λόγο Μου να γίνει άνθρωπος και να χύσει το αίμα της ζωής Μου. 

8 Γιατί, λοιπόν, εκείνοι που τα πιστεύουν όλα αυτά τώρα αρνούνται την παρουσία και την 

εκδήλωσή μου; Γιατί προσπαθούν να ισχυριστούν ότι αυτό δεν είναι δυνατό, επειδή ο Θεός είναι άπειρος 

και ο άνθρωπος είναι πολύ χαμηλός, πολύ ασήμαντος και ανάξιος; Αληθινά σας λέω, όποιος αρνείται την 

εκδήλωσή Μου σε αυτή τη στιγμή, αρνείται επίσης την παρουσία Μου στον κόσμο σε εκείνη τη Δεύτερη 

Ώρα, και επίσης αρνείται την αγάπη Μου και την ταπεινοφροσύνη Μου. 

9 Είναι φυσικό για εσάς, τους αμαρτωλούς, να αισθάνεστε μακριά από Μένα μέσα στην αμαρτία 

σας. Εγώ, από την άλλη πλευρά, αισθάνομαι ότι όσο περισσότερες παραβάσεις διαπράττετε και όσο 

περισσότερο λερώνετε την ψυχή σας, τόσο πιο αναγκαίο είναι να στραφώ σε εσάς για να σας δώσω το 

φως, να σας πλησιάσω για να σας θεραπεύσω και να σας σώσω. 

10 Ήξερα ότι όταν θα γινόμουν ξανά γνωστός στα παιδιά Μου, πολλοί θα Με αρνούνταν, και γι' αυτό 

ανακοίνωσα την επιστροφή Μου ακόμη και τότε, αλλά ταυτόχρονα ξεκαθάρισα ότι η παρουσία Μου θα 

ήταν τότε πνευματική. Αλλά αν αμφιβάλλετε γι' αυτό, επαληθεύστε το με τη μαρτυρία εκείνων των 

τεσσάρων μαθητών που κατέγραψαν τα λόγια Μου στα Ευαγγέλια. 

11 Γιατί θα έπρεπε να επιστρέψω στον κόσμο ως άνθρωπος και να χυθεί ξανά το αίμα Μου; Θα ήταν 

σαν να θεωρούσα το έργο μου και τον θυσιαστικό μου θάνατο εκείνης της εποχής άκαρπο, και θα ήταν 

σαν να θεωρούσα ότι η ανθρωπότητα δεν είχε αναπτυχθεί πνευματικά καθόλου από τότε μέχρι σήμερα. 
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12 Ήξερα ότι, παρά τον υλισμό σας εκείνη την εποχή, θα έπρεπε να βρω μια εξελιγμένη ψυχή στον 

πυρήνα της ύπαρξής σας, και γι' αυτό το λόγο η διακήρυξή μου ήταν τώρα πνευματική. 

13 Εδώ είμαι στο Πνεύμα, σας στέλνω τον Λόγο Μου από το φωτεινό "σύννεφο" και τον 

εξανθρωπίζω μέσω αυτών των φερέφωνων ─ ως προπαρασκευαστική οδηγία για την εκδήλωση στην 

οποία θα φτάσετε όλοι: τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα. 

14 Σας έφερα αυτό το μήνυμα, μεταφρασμένο σε ανθρώπινες λέξεις από τα χείλη των φορέων της 

φωνής μου, έτσι ώστε αργότερα, όταν ο λόγος μου θα έχει σταματήσει και θα έχετε αφιερώσει τον 

απαραίτητο χρόνο για να τον μελετήσετε και να τον κατανοήσετε από την αρχή, να μπορέσετε να βγείτε 

έξω ως αγγελιοφόροι καλών ειδήσεων για να μοιραστείτε την αποκάλυψή μου με τους συνανθρώπους 

σας. 

15 Εκτός από αυτό το μήνυμα, έχω στείλει στους ανθρώπους άμεσα ένα φως που έχει φτάσει στον 

πυρήνα της ύπαρξής τους και έχει φωτίσει σταδιακά τις καρδιές και το μυαλό τους. 

16 Όταν το μήνυμά μου φτάσει στον κόσμο μέσω εσάς, θα ανακαλύψετε ότι τα χωράφια ήταν 

πραγματικά προετοιμασμένα. 

17 Ναι, μαθητές, τώρα είναι η ώρα που οι άνθρωποι ─ χωρίς να το γνωρίζουν ─ προβληματίζονται 

για το πνευματικό τους μέλλον, κατανοούν αυτά που γνωρίζουν ότι είναι θεϊκές αποκαλύψεις και 

αναγνωρίζουν άμεσα ποιο είναι το καθήκον τους. Με αυτόν τον τρόπο, σκεπτόμενοι στην εσωτερική 

σιωπή της καρδιάς τους, φτάνουν στην κατανόηση πολλών αληθειών. 

18 Έτσι, το φως έχει ανατείλει στα μυαλά πολλών, έχουν απορρίψει όλο και περισσότερο τον 

θρησκευτικό φανατισμό και η ειδωλολατρία χάνει όλο και περισσότερο τη δύναμή της στις καρδιές τους. 

19 Χωρίς να το συνειδητοποιούν, ανοίγουν όλο και περισσότερο το δρόμο προς την πνευματοποίηση. 

Ένα άγνωστο θάρρος, μια πίστη και μια ανώτερη δύναμη τους βοήθησαν να ξεπεράσουν τους φόβους και 

τις προκαταλήψεις, και στο βαθμό που η θέλησή τους έγινε ισχυρότερη, οι προβληματισμοί τους έγιναν 

πιο συγκεκριμένοι, σαφέστεροι και ακριβέστεροι. 

20 Δείτε πώς το φως της αλήθειας, που μεταδίδεται από ψυχή σε ψυχή, φτάνει στους ανθρώπους. 

Ποιος θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδο αυτού του φωτός, το οποίο δεν μπορεί να φανεί με τα γήινα 

μάτια; 

21 Η ουσία και η αλήθεια που έφερα στη γνώση σας με τις αποκαλύψεις Μου των περασμένων 

εποχών δεν θα μπορούσε να χαθεί σε ξεχασμένα βιβλία στα οποία ήταν γραμμένος ο Λόγος Μου, ούτε θα 

μπορούσε να χαθεί το νόημά του από το γεγονός ότι υπέστη αλλαγές από την πλευρά των ανθρώπων. Η 

αλήθεια είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη φτώχεια και αποκαλύπτεται κάθε στιγμή. Αλλά το φως του 

φαίνεται πιο καθαρά όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει στο σημείο να κάνει ένα νέο, αποφασιστικό και 

αποφασιστικό βήμα στην πορεία της ανάπτυξής του. 

22 Τα σύμβολα, οι παραβολές και οι αλληγορίες με τις οποίες αποκαλύφθηκαν τα μυστήρια της 

Πνευματικής Ζωής στις προηγούμενες εποχές θα γίνουν κατανοητά στην παρούσα εποχή, όταν το φως της 

μακράς πνευματικής εμπειρίας θα σας βοηθήσει όλους να ερμηνεύσετε σωστά το Νόμο, τη Διδασκαλία, 

την Προφητεία, την Αποκάλυψη και τις Υποσχέσεις. 

23 Το μήνυμά μου πέφτει σαν καρποφόρα βροχή στην ψυχή σας, στην οποία έχω τοποθετήσει τον 

θείο σπόρο της αγάπης. Σήμερα είναι η ημέρα που αφιερώνετε για να ξεκουραστείτε από τους γήινους 

κόπους σας και να δώσετε στην ψυχή σας την ευκαιρία να προσευχηθεί και να διαλογιστεί με ηρεμία, 

προετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό σας να ακούσει τον Λόγο Μου, που είναι ο άρτος της αιώνιας ζωής για 

την ψυχή σας. 

24 Το έργο μου, αγαπημένοι μου άνθρωποι, έχει ως στόχο να κάνει την ψυχή σας να γεμίσει φως, 

διδάσκοντάς την να ζει σε ανώτερους κόσμους. 

25 Θέλω να σας κάνω μαθητές Μου, ώστε να μάθετε να Με αισθάνεστε ως παιδιά του Πνεύματός 

Μου. Γιατί να μην αισθάνεστε την Παρουσία Μου μέσα σας, αφού είστε φτιαγμένοι από τη δική Μου 

ουσία, ένα κομμάτι Μου; Δεν Με αισθάνεστε επειδή δεν έχετε επίγνωση, επειδή σας λείπει η 

πνευματικότητα και η προετοιμασία, και όσα σημάδια και αισθήσεις και αν λάβετε, τα αποδίδετε σε 

υλικές αιτίες. Γι' αυτό σας λέω ότι, αν και είμαι μαζί σας, δεν αντιλαμβάνεστε την παρουσία Μου. 

26 Τώρα σας λέω: Δεν είναι φυσικό να Με αισθάνεστε στην ύπαρξή σας, αφού είστε μέρος Μου; Δεν 

είναι σωστό, ενόψει αυτού, το πνεύμα σας να συγχωνευτεί τελικά με το δικό Μου; Σας αποκαλύπτω το 
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αληθινό μεγαλείο που θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε ανθρώπινο ον, γιατί έχετε παραστρατήσει και έχετε 

μικρύνει πνευματικά στην επιθυμία σας να γίνετε σπουδαίοι στη γη! 

27 Έχετε δώσει μεγαλύτερη σημασία στις υλικές αξίες από ό,τι διαθέτουν, από την άλλη πλευρά, για 

τα πνευματικά, δεν θέλετε να ξέρετε τίποτα, και η αγάπη σας για τον κόσμο έχει γίνει τόσο μεγάλη που 

προσπαθείτε ακόμη και να αρνηθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο οτιδήποτε σχετίζεται με τα 

πνευματικά, επειδή νομίζετε ότι αυτή η γνώση έρχεται σε αντίθεση με την πρόοδό σας στη γη. 

28 Σας λέω ότι η γνώση του πνευματικού δεν εμποδίζει την πρόοδο των ανθρώπων, ούτε σε ό,τι 

αφορά την ηθική ούτε σε ό,τι αφορά την επιστήμη της. Αντιθέτως, το φως αυτό αποκαλύπτει στους 

ανθρώπους έναν άπειρο πλούτο γνώσεων που είναι προς το παρόν άγνωστες στην επιστήμη του. 

29 Όσο ο άνθρωπος αρνείται να ανέβει τη σκάλα της πνευματοποίησης, δεν θα μπορεί να πλησιάσει 

την αληθινή δόξα που θα του δώσει εδώ, στους κόλπους του Πατέρα του, την υπέρτατη ευτυχία να είναι 

παιδί του Θεού ─ ένα άξιο παιδί του Πνεύματός Μου, λόγω της αγάπης, της ανύψωσης και της γνώσης 

του. 

30 Θέλετε να Με νιώσετε, ω άνθρωποι; Τότε να είστε υπάκουοι και ταπεινοί και να μη μου ζητάτε 

πλέον να είμαι μαζί σας. Περιμένετε με ικανοποίηση τη στιγμή που θα είναι το θέλημά Μου να σας γίνω 

γνωστός. 

31 Σας κάνω να αισθάνεστε την Παρουσία Μου μέσω αυτής της εκδήλωσης μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δεν λάβατε αυτή την εκδήλωση λόγω αξίας, αλλά ότι ήταν το 

έλεός Μου, γεννημένο από αγάπη, που έχω για σας και που Με έκανε να σας πλησιάσω για να κάνω την 

Παρουσία Μου αισθητή σε σας. 

32 Ήξερα ότι θα είχατε μεγάλη ανάγκη τα μηνύματά Μου, ότι στην ψυχή σας η πείνα και η δίψα για 

το φως Μου ήταν ήδη πολύ μεγάλη, ότι ήσασταν έτοιμοι να σπεύσετε σε ένα κάλεσμά Μου. Γιατί τα 

βάσανα στη γη σας είχαν εξαγνίσει και είχατε γίνει ευαίσθητοι. Ως εκ τούτου, τοποθετήθηκα μαζί σας με 

αυτή τη μορφή και σας έδωσα να καταλάβετε ότι αυτό το μήνυμα θα είναι μόνο η προετοιμασία για τη 

στιγμή που θα πρέπει να Με αναζητήσετε από πνεύμα σε πνεύμα. Τότε δεν θα είναι πια το έλεός Μου που 

θα κινηθεί για να σας κάνει γνωστό τον εαυτό Μου, αλλά θα είναι η πνευματική σας ανάταση. Τότε δεν 

θα είστε παρίες, τυφλοί ή μη δεκτικοί στα πνευματικά, αλλά θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν με πλήρη γνώση 

και απόλυτη πίστη για το τι σημαίνει για σας ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα, ώστε να αξίζετε αυτή τη 

χάρη. 

33 Τότε θα έχετε ήδη το φως που χρειάζεστε για να επιτρέψετε στο Πνεύμα μου να εκδηλωθεί μέσα 

από εσάς και να κάνει αισθητή την παρουσία μου στις σκέψεις σας, στα λόγια σας και στα έργα σας. 

34 Σήμερα είστε σαν προσκυνητές που περιπλανώνται εδώ και πολύ καιρό. Αλλά αυτή τη στιγμή, η 

δυνατή καμπάνα Μου σας κάλεσε. Έχετε έρθει, εν μέρει, βιαστικά στην πηγή της χάρης, και χαίρομαι που 

δέχομαι τους "εργάτες" Μου και που βλέπω ότι αυτός ο λαός προχωράει πνευματικά βήμα προς βήμα, 

δείχνοντάς Μου την αγάπη του για τον πλησίον του. Ήσασταν σαν σκληρός βράχος, αλλά η σμίλη του 

Λόγου Μου δούλεψε την καρδιά σας για να τη μετατρέψει σε ιερό. 

35 Από το Βιβλίο της Ζωής σας γνωστοποιώ μια άλλη σελίδα, ώστε να έχετε περισσότερο φως και ο 

Λόγος μου να ανθίσει στις καρδιές σας. Φέρνω έναν θησαυρό πνευματικού ελέους για όσους νομίζουν ότι 

έχουν ανάγκη. 

36 Έχετε μετατρέψει αυτόν τον επίγειο παράδεισο σε κοιλάδα δακρύων. Σας τον εμπιστεύτηκα ως 

τον Κήπο της Εδέμ, ώστε η ψυχή σας, μαζί με το σώμα της, να γευτεί όλα όσα ο Πατέρας σας είχε 

ετοιμάσει για την ευημερία του ανθρώπου, να απολαύσετε τους γλυκούς καρπούς του και να είστε έτσι σε 

πνευματική αρμονία με τον Πατέρα σας με την καρδιά σας γεμάτη απόλαυση. 

37 Μακάριοι είναι εκείνοι που, μπροστά στη Νέα Αυγή, απελευθερώθηκαν από τις σκοτεινές σκιές 

τους και Με ευλόγησαν. Σας έφερα την ουσία της ζωής και του φωτός στο Λόγο Μου και σας 

απομάκρυνα από το σκοτάδι, ώστε να μπορείτε να στέκεστε σταθεροί στο μονοπάτι που έχω φτιάξει για 

εσάς. 

38 Είστε οι εργάτες Μου στους οποίους έχω αναθέσει τη φροντίδα του σπόρου που αργότερα πρέπει 

να ανθίσει. Σου εμπιστεύτηκα το πανίσχυρο δέντρο γεμάτο φύλλωμα, ώστε ο οδοιπόρος να ξεκουραστεί 

στη σκιά του. Αλλά οι καταιγίδες του στέρησαν τα φύλλα του, επειδή σας αιφνιδίασε ο πειρασμός όταν 

κοιμόσασταν. Τα φύλλα που έσκισαν οι καταιγίδες από αυτό το δέντρο, το έλεός Μου τα μαζεύει, και 

δημιουργώ από αυτά ξανά το φύλλωμα των κλαδιών του. 
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39 Σας έδωσα τους καρπούς αυτού του δέντρου και απολαύσατε την άπειρη γλυκύτητα της θεϊκής 

μου αγάπης. Κάποιοι από τους εργάτες Μου έχουν αναδειχθεί σε αφέντες και έχουν εγκαταλείψει το 

δέντρο που τους είχα εμπιστευτεί. Αλλά θα συνεχίσω να το φροντίζω, γιατί πολλά πλήθη θα έρθουν κάτω 

από το φύλλωμά του για να ξεκουραστούν και να τραφούν από τους καρπούς του. 

40 Μακάριοι είναι εκείνοι που παρέμειναν δυνατοί σε όλες τις εποχές και σε όλες τις δοκιμασίες και 

που οδήγησαν τα πλήθη σε Μένα. Τους ενδυναμώνω, τους φωτίζω και τους προστατεύω με τον 

πνευματικό μου μανδύα από την ανελεημοσύνη των καιρών. Αφαιρώ το ποτήρι του πόνου από τα χείλη 

τους, ώστε ο λαός μου να αναζωογονείται καθημερινά με τον λόγο μου. 

41 Πολλοί θα έρθουν σε μακρά τρένα, λαχταρώντας τη γενναιοδωρία του Πατέρα μου και 

επιθυμώντας από το δέντρο τον καρπό της ζωής, τη γλύκα του οποίου θα πρέπει να γνωρίσουν. Περιμένω 

σ' αυτούς τους εκλεκτούς μου, τους αρρώστους και τους άπορους. 

Ο Ηλίας θα μου τους παρουσιάσει: Είναι οι ταλαιπωρημένες καρδιές και οι καταπιεσμένες ψυχές που 

έχουν ανά πάσα στιγμή αδειάσει ένα πολύ πικρό ποτήρι χωρίς να βρουν παρηγοριά. Αλλά ούτε οι καιροί 

ούτε οι καταιγίδες θα μπορέσουν να καταστρέψουν το δέντρο, τα φύλλα του θα έχουν πάντα χυμό μέσα 

τους και οι καρποί του θα πολλαπλασιάζονται. 

42 Έχω απομακρύνει από τους υπηρέτες μου το σκοτάδι, την αυταπάτη, έχω προετοιμάσει τις καρδιές 

τους με τη θεϊκή μου αγάπη και έχω τοποθετήσει μέσα τους την ειρήνη του Πνεύματός μου. Τους έδειξα 

το νόμο μου και τη λευκότητα του έργου μου, ώστε να προσέχουν την ακεραιότητα και την αγνότητά 

τους. 

43 Πολλοί θα αναγορευτούν σε δικαστές και θα αρνηθούν την ακεραιότητα του Έργου Μου και την 

εκδήλωση του Πνεύματός Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Αλλά Εγώ είμαι ο Παντοδύναμος, ο 

Δρόμος και το Φως, και όποτε ήταν το θέλημά Μου, άπλωσα το Έλεός Μου ως ράβδο για να στηριχθεί η 

ανθρωπότητα. 

44 Εγώ είμαι Αυτός που ζωντανεύει την ψυχή και το σώμα σας, και όταν είστε μαζί Μου, ο πόνος 

απομακρύνεται από πάνω σας και αισθάνεστε την τρυφερότητα της αγάπης Μου στα βάθη της καρδιάς 

σας. Είναι επίσης η στιγμή που η συνείδηση σας καλεί σε λογοδοσία και σας κάνει να νιώθετε ντροπή για 

τον εαυτό σας επειδή ζήσατε με αμαρτία και δεν εκπληρώσατε πιστά την αποστολή σας. 

45 Σας έκανα γνωστό το μονοπάτι της πνευματοποίησης, ώστε να μπορείτε καθημερινά να 

απελευθερώνεστε από την υλοποίηση, ώστε να είστε εκείνοι που βρίσκονται στην υπηρεσία της 

Θεϊκότητάς μου ─ έτοιμοι να επιτύχετε το διάλογο πνεύματος με πνεύμα. 

46 Κάποιες θλιμμένες καρδιές Μου λένε: "Πατέρα, πότε θα σταματήσουν οι πόλεμοι, όπως 

ανακοίνωσαν οι προφήτες Σου;" Και σας απαντώ ότι η ώρα της ειρήνης υποδεικνύεται από το Θεϊκό Μου 

δάχτυλο. 

Όταν πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, θα είστε σαν ένας καθαρός καθρέφτης, και όλοι όσοι σας 

βλέπουν έτσι προετοιμασμένους θα πρέπει να σας αμφισβητήσουν, και από τα πρώτα λόγια που θα βγουν 

από τα χείλη σας, θα λάβουν την αγάπη που προέρχεται από τα βάθη της καρδιάς σας. Και τότε θα σας 

αναγνωρίσουν ως μαθητές μου και θα σας ακούνε χωρίς να κουράζονται. Αυτή θα είναι η αρχή του 

χρόνου της ειρήνης. 

47 Φυλάξτε το ένδυμα της ψυχής σας ώστε να μην λερωθεί, ώστε να είναι πάντα λευκό, ώστε να σας 

σέβονται και να σας σέβονται οι συνάνθρωποί σας. Το σώμα σας είναι φθαρτό, αλλά η ψυχή σας ανήκει 

στην αιωνιότητα. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα χαρίσματα που σας εμπιστεύτηκα, ώστε να 

μπορέσετε να κατοικήσετε στην αιώνια κατοικία. 

48 Πόσο ευλογημένη είναι η εκδήλωσή Μου για σας όταν Με καταλαβαίνετε, όταν η καρδιά σας 

είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο στο οποίο ο Λόγος Μου παραμένει γραμμένος για να τον μελετάτε και να 

τον εφαρμόζετε, έτσι ώστε να μπορείτε να δώσετε το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης και της 

πραότητας. 

Σηκώστε και ενισχύστε αυτόν που βρίσκετε κουρασμένο και εξαντλημένο στο δρόμο, μην του 

αρνείστε αυτό που ζητάει, γιατί σας εμπιστεύτηκα το έλεος. Ευλογημένος είναι αυτός που μοιράζεται ό,τι 

κουβαλάει στο ταξιδιωτικό του δέμα, γιατί το όφελος που κάνει στον αδελφό του θα του επιστραφεί 

πολλαπλάσιο. Η ψυχή σας είναι κάτοχος ενός πνευματικού θησαυρού που είναι ανεξάντλητος κάθε μέρα. 

49 Να είστε σαν τον καλό αγρότη που φροντίζει τον σπόρο στα χωράφια ─ έναν σπόρο που, με την 

προσπάθεια του ανθρώπου, ανθίζει υλικά και αποδίδει τους καρπούς του. Αυτός που πιάνει τα εργαλεία 
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της εργασίας με πίστη και ελπίδα οργώνει τη γη, απαλλάσσει τη σοδειά από τα ζιζάνια και ελπίζει ότι οι 

βροχές θα την κάνουν να ανθίσει και να φέρει άφθονους καρπούς για τη διατροφή της ανθρωπότητας. 

50 Έκανα τον εαυτό μου γνωστό ανάμεσά σας σε εκπλήρωση μιας υπόσχεσης. Η αγάπη μου 

καθόρισε έναν χρόνο, ώστε να μειωθεί ο χρόνος μέχρι την εκδήλωση αυτή. Ενώ κάποιοι πιστεύουν, άλλοι 

αμφιβάλλουν. Αλλά τι θα κάνει ο Πατέρας μπροστά σε εκείνους που δεν Τον έχουν αναγνωρίσει; Ο πόνος 

θα επιστρέψει για να καθαρίσει το κακό σας μυαλό και τα ζιζάνια που έχουν πολλαπλασιαστεί θα 

καταστραφούν για άλλη μια φορά. 

51 Κατάλαβε, Ισραήλ, ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για το έργο μου. Νιώστε τον πόνο εκείνων που 

υποφέρουν και κλαίνε στη δουλεία σε αυτά τα έθνη. Ελπίζουν ότι το πανίσχυρο έλεός μου μπορεί να τους 

ελευθερώσει και να τους δώσει ειρήνη. Τα αθώα παιδιά κλαίνε και είναι ανυπεράσπιστα στους δρόμους, 

οι ηλικιωμένοι κοροϊδεύονται και οι παρθένες αποπλανούνται, και έτσι ο ένας αρπάζει από τον άλλον τη 

βάση της ύπαρξής του χωρίς οίκτο και χωρίς τύψεις. 

52 Ισραήλ, σε ετοίμασα να οικοδομήσεις, να δώσεις ειρήνη και ελπίδα στην ανθρωπότητα, να της 

δείξεις την πόρτα της σωτηρίας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 332  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Σας συναντώ να προσεύχεστε, αγαπητοί μαθητές, με την ψυχή σας να ζητά την ειρήνη αυτού του 

κόσμου. Είναι αυτό που σας δίδαξα ─ είναι αυτό που σας αποκάλυψα για άλλη μια φορά: ότι είστε οι 

αγγελιοφόροι της ειρήνης, οι μεταφορείς αυτού του ευλογημένου δώρου σε αυτή την εποχή που έχει φύγει 

από αυτόν τον πλανήτη, επειδή η καρδιά του ανθρώπου την απορρίπτει και μόνο η ανασφάλεια, το μίσος, 

η ζωή που κόβει την ανάσα και η ανησυχία εισέρχονται σε αυτήν. 

Ως αγγελιοφόροι της ειρήνης, και αφού δεν μπορείτε να πάτε φυσικά σε όλα τα μέρη, τους δρόμους 

και τις περιοχές της γης για να φέρετε αυτό το θείο μήνυμα, δίδαξα στην ψυχή σας την ανύψωση, τη 

μετάδοση μέσω της πνευματικής προσευχής, ώστε να μπορεί να εκπέμπει ευδαιμονία, ευεργεσία και 

ευλογίες σε όλους τους συνανθρώπους σας. 

2 Σας έχω πει στις διδασκαλίες Μου ότι δεν θα πρέπει να Με ρωτάτε για ορισμένα έθνη, αλλά για 

ολόκληρο τον κόσμο, για όλους τους συνανθρώπους σας, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη φυλές, εθνικότητες 

ή κοινωνικές τάξεις, και η ανυψωμένη ψυχή σας, που βρίσκεται για λίγο καιρό στο Υπερπέραν, θα βλέπει 

από εκεί μόνο τη μεγάλη παγκόσμια οικογένεια του Πατέρα, θα βλέπει τα βάσανα, τη δυστυχία, τον πόνο 

όλων, και γι' αυτούς θα Με ρωτάτε. Από εκεί μπορείτε να δείτε εκείνα τα όντα που είναι ανώτερα από 

εσάς σε ανώτερους πνευματικούς κόσμους, και θα τους ζητήσετε βοήθεια, όπως ακριβώς σας δίδαξα να 

επικαλείστε με σεβασμό τον πνευματικό κόσμο για να λάβετε έμπνευση και προστασία από αυτόν. Με 

αυτόν τον τρόπο, ω μαθητές, θα αγαπάτε με μια αγάπη που θα καλύπτει τα πάντα. 

3 Οι άνθρωποι λένε ότι στη Δεύτερη Εποχή ο Χριστός δίδαξε την αγάπη ο ένας για τον άλλον χωρίς 

διάκριση φυλής. Αλλά σ' αυτή την Τρίτη φορά σας λέω: Εγώ ως Χριστός σας δίδαξα την ολοκληρωτική 

αγάπη στη Δεύτερη Εποχή. Αλλά έπρεπε να αρχίσω να σας διδάσκω την αγάπη μεταξύ σας ως ανθρώπινα 

όντα, έτσι ώστε ─ όταν έρθει η ώρα ─ να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με πνευματική αγάπη ─ όχι πλέον 

μόνο χωρίς διάκριση φυλών, αλλά χωρίς διάκριση κόσμων. 

Θέλω η ψυχή σας να συμπεριλάβει τα πάντα σε αυτή την αγάπη που σας διδάσκω τώρα ─ ότι εσείς, 

αγαπώντας τον Πατέρα σας, αγαπάτε όλα τα πλάσματα ─ ότι αγαπάτε ο ένας τον άλλον στον κόσμο σας 

με ένα άτομο της αγάπης με την οποία σας αγαπά ο Πατέρας ─ ότι αγαπάτε όλα όσα δημιουργήθηκαν από 

Μένα, ότι δεν είστε αδιάφοροι ούτε απορρίπτετε ό,τι σας κληροδότησα και σας εμπιστεύτηκα. 

4 Ο άνθρωπος δεν ερμηνεύει πάντα σωστά τις διδασκαλίες μου. Ποτέ δεν σας δίδαξα να αγνοείτε ή 

να μην απολαμβάνετε τους καλούς καρπούς που οι νόμοι μου εγκρίνουν και επιτρέπουν. Δίδαξα μόνο ότι 

δεν πρέπει να επιδιώκετε, πολύ περισσότερο να αγαπάτε, το περιττό, το περιττό- ότι δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείτε το φθαρτό, το παράνομο, όπως τους καρπούς που είναι ωφέλιμοι για την ψυχή και το 

σώμα. Αλλά όλα όσα επιτρέπονται για την ψυχή ή την καρδιά και την εξυπηρετούν καλά, σας τα έχω 

συστήσει, επειδή είναι μέσα στους νόμους Μου. 

5 Σας έδωσα μια άλλη οδηγία: Ότι η ψυχή σας θα πρέπει να ξέρει πώς να αποβάλλει το σώμα της 

όταν έρθει η ώρα της ανάκλησής της ─ ότι όταν η ψυχή σας πρέπει να περάσει τα κατώφλια του 

υπερπέραν, θα πρέπει να ξέρει πώς να απαρνηθεί τα δεσμά και τις σχέσεις της με τη γη. Αλλά αληθινά 

σας λέω: Όταν η ψυχή έχει αποσπαστεί από το σώμα, δεν τυφλώνεται στα γήινα αγαθά. Αντίθετα, 

αντίθετα ─ σας λέει ο Δάσκαλος ─ τότε επιτρέπω στην ψυχή σας να αποκτήσει μεγαλύτερη γνώση, ώστε 

να θαυμάζει ακόμη περισσότερο τα έργα της δημιουργίας, ώστε να διεισδύει ακόμη περισσότερο στο 

νόημα της ζωής, ώστε να αρχίσει να αγκαλιάζει τα πάντα με τα πνευματικά της φτερά, ώστε το βλέμμα 

της να ξεπερνά τους ορίζοντες που ήταν σαν όρια για τη νοημοσύνη της στη γη. Τότε αρχίζει να αγαπά 

πραγματικά τον Πατέρα και τη θεία δημιουργία με αληθινή συμπαντική αγάπη. Τότε κάθε ανθρώπινη 

θέση, φυλή ή κοινωνική τάξη εξαφανίζεται για την ψυχή. Τότε δεν αγαπά πλέον μόνο εκείνους που της 

ανήκαν ως γήινη οικογένεια και αρχίζει να αγαπά όλους τους πλησίον της με πνευματική αγάπη. Αυτή 

είναι η αγάπη που σας έχω διδάξει ανά πάσα στιγμή. 

Αν, ωστόσο, υπάρχουν μαθητές ανάμεσά σας που Με έχουν ακούσει ελάχιστα σ' αυτόν τον καιρό και, 

ως εκ τούτου, φοβούνται ότι δεν μπορούν να αποδώσουν δικαιοσύνη στο έργο Μου ούτε να το 

κατανοήσουν, και, ως εκ τούτου, ζηλεύουν εκείνους που Με έχουν ακούσει συχνά, που έχουν λάβει τον 

Λόγο Μου συχνά σ' αυτόν τον καιρό, τότε τους λέω ειλικρινά: Μην ανησυχείτε! Το αν οι μαθητές Με 

έχουν ακούσει συχνά ή λίγο δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί μια στιγμή διαφώτισης μπορεί να είναι αρκετή για 
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να μεταμορφωθεί η ψυχή σας εκείνη τη στιγμή και να γίνει ένας δάσκαλος, μια ανεξάντλητη πηγή αγάπης 

και έμπνευσης. 

6 Φέρτε αυτόν τον Λόγο Μου ως παρηγοριά και εμπιστευτείτε τον ─ εσείς που Με έχετε ακούσει 

ελάχιστα! Γιατί αληθινά σας λέω: Θα συναντήσετε στο δρόμο σας εκείνους που δεν Με έχουν ακούσει 

ούτε μια φορά σε αυτή την Τρίτη Εποχή, και θα δείτε να εμφανίζονται ανάμεσά τους οι μεγάλοι 

απόστολοι του πνευματισμού, οι μεγάλοι διαισθητικοί προφήτες, οι μεγάλοι εμπνευσμένοι. Θα δείτε τα 

χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να εκδηλώνονται ανάμεσα στην ανθρωπότητα και να ξεδιπλώνονται 

μέσω της διαίσθησης. Θα δείτε ανθρώπους να επικοινωνούν από πνεύμα σε πνεύμα, και τότε θα πείτε: 

"Πόσο τυχεροί είμαστε εμείς που μπορέσαμε να ακούσουμε τον Δάσκαλο έστω και λίγο, γιατί αυτοί οι 

συνάνθρωποί μας δεν Τον έχουν ακούσει ποτέ μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης". 

7 Δεν θυμάστε ότι ο Μάρκος, αν και δεν ανήκε στους δώδεκα εκλεκτούς μου, ήταν ένας μεγάλος 

απόστολος των διδασκαλιών μου; Το παιδί-απόστολος που ήξερε πώς να διατηρεί στην καρδιά του τις 

διδασκαλίες του Θείου Δασκάλου για να τις αποτυπώσει στο χαρτί και να τις αφήσει στην ανθρωπότητα 

ως Χρυσό Βιβλίο. Στην παιδική του ηλικία Με άκουσε στην επίγεια αθωότητά του, αλλά επέτρεψε στο 

χέρι του Διδασκάλου να γράψει το Θείο Μήνυμα στην καρδιά του. Δεν θυμάστε ότι ο Παύλος, αν και δεν 

είχε ακούσει ούτε μια φορά τον Θείο Δάσκαλο, μεταστράφηκε. Παρόλο που υπήρξε διώκτης των 

αποστόλων μου, με αγάπησε και ανυψώθηκε εσωτερικά, μέχρι που έγινε ένας από τους μεγάλους 

στρατιώτες της διδασκαλίας μου. 

8 Το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Επίσης, θα σας αφήσω ένα βιβλίο γραμμένο 

εξωτερικά με υλικά γράμματα και εσωτερικά φωτισμένο από το φως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να 

μπορείτε να πίνετε από αυτή την πηγή ─ έτσι ώστε μέσω των διδασκαλιών μου να αποκτήσετε τη δύναμη 

και το πνευματικό φως για τον μεγάλο αγώνα που σας περιμένει. Γιατί όλοι σας θα έχετε τον ίδιο βαθμό 

προετοιμασίας, δύναμης και πνευματικής γνώσης για να στραφείτε προς την ανθρωπότητα, η οποία έχει 

γίνει καρποφόρα μέσα από τον πόνο, μέσα από τις σοφές δοκιμασίες που υπάρχουν στην πορεία κάθε 

πλάσματος. 

9 Θέλω, όταν έρθουν οι μεγάλες δοκιμασίες, να μην είστε εσείς που θα εκπλαγείτε, αλλά οι 

συνάνθρωποί σας.Κανένα στέμμα ή βασιλικός μανδύας να μην σας πτοήσει, κανένα ικρίωμα ή απειλή να 

μην σας τρομάξει, καμία συκοφαντία να μην σας κάνει δειλούς, καμία προσβολή να μην πληγώσει την 

καρδιά σας. Τότε ο κόσμος θα εκπλαγεί όταν θα μπορέσω να αποκαλυφθώ μέσα από εσάς με σοφία, 

ταπεινότητα, δικαιοσύνη και αγάπη. Αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω αυτές τις ιδιότητες μόνο μέσω του 

Λόγου ─ θέλω να είμαι παρών στα έργα σας. 

Θυμηθείτε ότι στο παρελθόν, στις πρώτες μέρες του Χριστιανισμού, ήταν το αίμα του Διδασκάλου, το 

αίμα των μαθητών και των αποστόλων του, το αίμα των μαρτύρων, που "μιλούσε" καλύτερα. Διότι η 

καρδιά του ανθρώπου ήταν σκληρή, και αν μια αλήθεια και ένας λόγος δεν σφραγίστηκε με αίμα, δεν 

έγινε πιστευτός. 

Σήμερα, ούτε ο Πατέρας ούτε ο κόσμος θα ζητήσουν το αίμα σου, ούτε θα ζητήσουν τη ζωή σου για 

να σφραγίσεις με αυτό την αλήθεια μου. Αλλά θα ζητήσουν αποδείξεις, και εσείς θα τους δώσετε αυτές τις 

αποδείξεις, και αυτές θα είναι της αγάπης, της αποκάλυψης, της πνευματοποίησης, γιατί οι συνάνθρωποί 

σας διψούν γι' αυτές. Αν προσφέρετε κρυστάλλινο νερό, αν προσφέρετε το ψωμί της ζωής, ο κόσμος θα 

σας πιστέψει, και μέσω εσάς θα πιστέψει σε Μένα. 

10 Σας είπα, μαθητές, ότι θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τις μεγάλες εκκλησίες και τις μικρότερες 

αιρέσεις- αλλά μη φοβάστε ούτε τη μία ούτε την άλλη. Η αλήθεια που σας εμπιστεύτηκα είναι 

αληθοφανής, ο Λόγος που σας δίδαξα είναι εξωτερικά σαφής και απλός, αλλά στο νόημά του βαθύς μέχρι 

το άπειρο, και είναι ισχυρά όπλα με τα οποία θα πολεμήσετε και θα νικήσετε. 

Αλλά σας λέω: Ένας λαός στη γη, γεμάτος υλισμό και απιστία, θα ξεσηκωθεί για να σας αρνηθεί το 

δικαίωμα να αποκαλείστε Ισραήλ, για να αρνηθεί τη μαρτυρία σας ότι υπήρξατε μάρτυρες του 

ανανεωμένου ερχομού του Μεσσία, και αυτός ο λαός είναι οι Εβραίοι. Δεν τους σκεφτήκατε; Αυτός ο 

λαός περιμένει στη μέση του τον ερχομό του Μεσσία του, του Σωτήρα του, ο οποίος θα τον δικαιώσει και 

θα τον θέσει και πάλι πάνω από όλους τους λαούς της γης. Αυτός ο λαός γνωρίζει ότι πάντα ερχόμουν σ' 

αυτόν, και σ' αυτή την Τρίτη Ώρα θα πουν: "Γιατί να έρθει ο Θεός σε άλλον λαό; ─ Αλλά ιδού, εδώ είναι 

οι διδασκαλίες Μου! 
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11 Ήδη από τις πρώτες ημέρες του κόσμου σας άρχισα να σχηματίζω τον σπόρο του Ισραήλ στην 

ανθρώπινη φυλή. Από γενιά σε γενιά το δούλεψα, το τελειοποίησα, ώσπου ήρθε η ώρα που σχημάτισα μια 

οικογένεια ψυχών που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε όλους για να ξεκινήσουν τη δημιουργία ενός λαού. Με 

σοφία επέλεξα κάθε ψυχή, κάθε ανθρώπινο ον, για να ολοκληρώσω τον λαό μου. 

12 Αφού κάθε ψυχή της είχε διαμορφωθεί και ενισχυθεί από το έλεός Μου και είχε αναπτύξει τις 

ικανότητές της, και σύμφωνα με εκείνους τους χρόνους κάθε σώμα είχε προετοιμαστεί με χάρη, την 

άφησα να απλωθεί στην επιφάνεια της γης. Και σε αυτόν τον λαό πάντα μιλούσα, πάντα αναζητούσα την 

ευκαιρία να είμαι μαζί του και να επικοινωνώ μαζί του μέσω των πατριαρχών του. Μίλησα στις φυλές των 

λαών μέσω των βασιλιάδων και των προφητών τους, κάνοντάς Με γνωστό μέσω των ηγετών τους για να 

τους καθοδηγώ πάντα στο σωστό δρόμο, για να τους υπενθυμίσω ότι είμαι πάνω από όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα ─ για να τους υπενθυμίσω τη δικαιοσύνη μεταξύ τους, έτσι ώστε αυτός ο λαός 

να είναι η άμυνα των άλλων λαών της γης ─ έτσι ώστε να είναι ο ζωντανός πυρσός που θα φωτίσει ακόμη 

και την τελευταία γωνιά του πλανήτη ─ έτσι ώστε να είναι η ευλογία όλων των εθνών και η όαση ειρήνης 

για όλους όσους έχουν ανάγκη. 

13 Γι' αυτό το χάρισα πνευματικά και σωματικά, γι' αυτό του χάρισα γόνιμη γη που ξεχειλίζει από 

γάλα και μέλι. Το δοκίμασα στις μεγάλες παραβάσεις του για να το κάνω δυνατό, να το ατσαλώσω για να 

γνωρίζει το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι, την αφθονία και την πείνα, την ελευθερία και τη 

δουλεία, και επίσης του επέτρεψα να μπει σε πειρασμό, και στους μεγάλους πειρασμούς και τους 

κλυδωνισμούς που έπληξαν τους ανθρώπους, κάποιοι έπεσαν και άλλοι παρέμειναν πιστοί σε Μένα. 

Μέσω αυτών που έπεσαν, οι άλλοι υπέφεραν- μέσω των αδυνάτων, οι δυνατοί ταλαιπωρήθηκαν. Ποια 

ήταν όμως η αδυναμία ορισμένων και ποια η πίστη και η σταθερότητα άλλων; 

Οι αδύναμοι έπεσαν στην αχαλίνωτη αγάπη για τα γήινα αγαθά, στα κατώτερα πάθη, στην απέραντη 

προσπάθεια για εξουσία, στις κακές λατρείες, στις υποκριτικές λατρείες. Οι ακλόνητοι ήταν αυτό στην 

ταπεινότητά τους, αναγνωρίζοντας και αγαπώντας τον Δημιουργό μέσω της απλής λατρείας και των 

υγιεινών εθίμων. 

14 Ποτέ δεν άφησα αυτόν τον λαό ανυπεράσπιστο, γιατί τους έστειλα προφήτες στα βάσανά τους για 

να αναστήσουν τις ψυχές τους, ώστε να μη χάσουν την ελπίδα και την πίστη τους σε Μένα. Αλλά όταν 

αυτοί οι προφήτες νουθετούσαν τους υλιστές, τους πλούσιους της γης, αυτούς που είχαν γίνει ματαιόδοξοι 

στις ανθρώπινες δόξες, απορρίπτονταν από αυτούς, διώκονταν και συχνά θανατώνονταν. 

Αλλά στις καρδιές των σταθερών, των πιστών, ο λόγος αυτών των προφητών παρέμεινε σαν 

αναμμένος πυρσός, και μέσω όλων των προφητών ο Πατέρας ανήγγειλε τον ερχομό του στο λαό του για 

να τον ελευθερώσει από τη δουλεία, να του φέρει δικαιοσύνη, να τοποθετήσει τη βασιλεία του στην 

καρδιά κάθε παιδιού του. Αλλά αυτές οι υποσχέσεις, αυτές οι προφητείες ερμηνεύτηκαν με διαφορετικό 

τρόπο από τα δύο κόμματα του λαού. 

15 Όταν ο Κύριος ήρθε στο λαό Του ως Μεσσίας, ως Σωτήρας, κάποιοι περίμεναν από καιρό να είναι 

ο Θεός της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, ο Πατέρας κάθε παρηγοριάς και βάλσαμου. Άλλοι 

περίμεναν ότι θα ήταν ένας ανίκητος στρατιώτης, ένας πολεμιστής που θα ύψωνε το λαό Του και θα τον 

οδηγούσε στην καταστροφή των εχθρικών εθνών που είχαν αιχμαλωτίσει και κυριαρχήσει στο λαό του 

Κυρίου. Περίμεναν ότι τα χέρια του θα παρέδιδαν τα μεγάλα γήινα πλούτη, τα πρόσκαιρα αγαθά, για να 

τα χαρίσει σε κάθε παιδί του και σε κάθε φυλή του. Τότε, όταν ο Μεσσίας εμφανίστηκε στη γη γεμάτος 

πραότητα και με ανθρώπινη φτώχεια, με όλη τη μεγαλύτερη ταπείνωση, έγινε αισθητός και 

αναγνωρίστηκε μόνο από τους πιστούς και επίμονους, των οποίων η ψυχή και η καρδιά ήταν δεκτικές στα 

υψηλά μαθήματα, στο θείο μήνυμα που έφερε ο Κύριος μέσω του Ιησού. 

16 Αλλά μεταξύ εκείνων που περίμεναν τον πλούσιο και ισχυρό Θεό της γης, τον πολεμοχαρή 

εκδικητή όλων των προσβολών που είχε υποστεί ο λαός, η απογοήτευσή τους ήταν μεγάλη και η 

απόρριψή τους επίσης. Αλλά αυτός ο Δάσκαλος της καλοσύνης και της ταπεινότητας τύλιξε όλους τους 

ανθρώπους του με την ίδια αγάπη όταν διαπίστωσε ότι είχαν χωριστεί σε βασίλεια. Τόσο στη Σαμάρεια 

όσο και στην Ιουδαία παρέδωσε το λόγο Του, τόσο στη μία φυλή όσο και στην άλλη, έχυσε την αγάπη 

Του, το βάλσαμό Του, τα θαύματά Του, τις διδασκαλίες και τις προφητείες Του. 

Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να απορρίπτεται από τους "σαρκικούς" Εβραίους, από τους εξαϋλωμένους 

Εβραίους ─ από εκείνους που έτρεμαν μπροστά στις αποκαλύψεις του Πνεύματος, από εκείνους που δεν 

ήθελαν να δουν την οδό που οδηγεί στο Υψηλό Πέραν. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίστηκε και 
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αγαπήθηκε από εκείνους που περίμεναν τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών, του Ψωμιού της 

Αιώνιας Ζωής, της Αλήθειας για όλους τους ανθρώπους, της Αγάπης για όλα τα πλάσματα, και από τότε 

αυτός ο λαός πήρε το δρόμο της διαίρεσης. 

17 Ήταν απαραίτητο ο Πατέρας, μετά την αναχώρησή Του (με τον Ιησού), να αρπάξει από τα χέρια 

του λαού Του τη γη που είχε ήδη ανατεθεί στους προγόνους τους. Σε μερικούς την άρπαξαν ως εξιλέωση 

και σε άλλους ως ανταμοιβή- γιατί αυτή η γη της Χαναάν, αυτή η υπέροχη Παλαιστίνη των περασμένων 

εποχών, προετοιμάστηκε από Εμένα μόνο ως εικόνα της αληθινής γης της υπόσχεσης για το πνεύμα. Όταν 

αυτά τα αγαθά αφαιρέθηκαν από τους ανθρώπους, ο υλιστικά σκεπτόμενος Εβραίος έμεινε άστεγος στη 

γη- αλλά το άλλο μέρος ─ οι πιστοί που πάντα ένιωθαν την παρουσία Μου ─ παρέμεινε αφοσιωμένο στο 

Θέλημά Μου, χωρίς πόνο που έχασε αυτή την κληρονομιά των περασμένων εποχών, επειδή ήξερε ότι του 

είχε ανατεθεί μια νέα χάρη από τον Πατέρα: η κληρονομιά του Λόγου Του, του Θείου Λόγου, της Θυσίας 

Του, του Αίματός Του. 

18 Στην παρούσα εποχή, όταν ο λαός μου ο Ισραήλ ζει ήδη στην Τρίτη Εποχή, εξακολουθώ να τον 

βλέπω χωρισμένο σε δύο ομάδες: η μία υλοποιημένη, πλουτισμένη από τα αγαθά της γης ως αυθαίρετη 

αποζημίωση, που κάνει ακόμη και τα θεμέλια του κόσμου να τρέμουν με τη δύναμή της, επειδή έχει θέσει 

τη δύναμή της, το ταλέντο της, τα χαρίσματα της χάρης που ο Πατέρας έχυσε στο πνεύμα της, στην 

υπηρεσία του εαυτού της, της φιλοδοξίας της, του μεγαλείου της. 

Δείτε πώς αυτός ο λαός, ακόμη και μέσα στα όρια του υλισμού του, έχει δώσει δείγματα δύναμης στις 

επιστήμες του, στη θέλησή του, στη νοημοσύνη του. Διατηρεί στο βάθος της καρδιάς του δυσαρέσκεια για 

τους προηγούμενους λιμούς, τις υποδουλώσεις, τις ταπεινώσεις- αλλά σήμερα σηκώνεται δυνατός και 

υπερήφανος για να ταπεινώσει άλλους λαούς, να τους εκφοβίσει με τη δύναμή του, να τους εξουσιάσει. 

Σήμερα είναι η ίδια η χορτασμένη και κοιτάζει με ικανοποίηση τα εκατομμύρια των πεινασμένων 

ανθρώπων και τις μεγάλες μάζες των σκλάβων ─ σκλάβοι του χρυσού τους, της εξουσίας τους, της 

επιστήμης τους και της επιθυμίας τους για κύρος. 

19 Αλλά βλέπω επίσης το άλλο μέρος του λαού Μου, αυτό των σταθερών και πιστών ─ εκείνων που 

ήταν πάντα σε θέση να αισθάνονται την παρουσία Μου, εκείνων που πάντα αναγνώριζαν την άφιξή Μου 

ανάμεσα στους ανθρώπους, εκείνων που πίστευαν στις αποκαλύψεις Μου και που, παρά τα πάντα, ήταν 

υπάκουοι σε Μένα και εκπλήρωναν τις εντολές Μου. 

Αυτό το άλλο μέρος δεν είστε μόνο εσείς που υπήρξατε μάρτυρες της εκδήλωσής Μου μέσω της 

διάνοιας του ανθρώπου σε αυτή την εποχή- γιατί ένα μέρος του Πνευματικού Λαού του Ισραήλ είναι 

διασκορπισμένο σε όλο τον κόσμο, και στον τόπο όπου βρίσκεται ο καθένας, δέχεται τη στοργική Μου 

αγάπη, αισθάνεται την Παρουσία Μου, τρέφεται με το Ψωμί Μου, και Με περιμένει χωρίς να γνωρίζει 

από πού θα έρθω, ούτε με ποιον τρόπο, αλλά Με περιμένει. 

Αλλά εκείνοι που γνωρίζουν πολύ καλά πώς έχω έρθει, πώς έχω κάνει τον εαυτό Μου γνωστό ─ 

εκείνοι που είναι προετοιμασμένοι για τους καιρούς που έρχονται, είστε εσείς που ανήκετε στους 144.000 

επιλεγμένους από Μένα από τις δώδεκα φυλές αυτού του λαού ─ εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες που 

θα είναι μπροστά στον πολυάριθμο λαό του Ισραήλ σαν 144.000 αρχηγοί που θα τους οδηγήσουν στη 

Μεγάλη Μάχη στην πνευματική πάλη της Τρίτης Εποχής. 

20 Νομίζετε ότι ο λαός μου θα είναι πάντα διχασμένος; Αληθινά σας λέω: Όχι! Για εσάς ήρθε η 

διδασκαλία, το φως και οι δοκιμασίες- για εκείνους ήρθε η δικαιοσύνη μου και επίσης οι επισκέψεις. Τους 

οδηγώ τώρα με μεγάλα βήματα στην αφύπνιση του πνεύματός τους, και παρόλο που σίγουρα θα αρνηθούν 

την πρώτη στιγμή την τρίτη μου έλευση στον κόσμο, όπως αρνήθηκαν τη δεύτερη, σας λέω: Δεν απέχει 

πολύ η ώρα της μεταστροφής τους. Ζουν στις παλιές τους παραδόσεις, αλλά εγώ βλέπω μέσα από το 

μυαλό και την καρδιά των Εβραίων και σας ενημερώνω ότι προσκολλώνται στις παραδόσεις τους 

περισσότερο από ευκολία και φόβο για πνευματικές αποκαλύψεις παρά από πεποίθηση. Αποφεύγουν τις 

εκδηλώσεις της μέλλουσας ζωής- αλλά αυτό που θα τους προτείνω είναι: η αποκήρυξη όλων των 

περιττών, η άσκηση του ελέους, της αγάπης και της ταπεινότητας. 

21 Θα πρέπει να τους αντιμετωπίσετε, και θα πάρετε και οι δύο τα όπλα σας: ο ένας στο λόγο, στη 

σκέψη, στην προσευχή και στις αποδείξεις- ο άλλος στο ταλέντο τους, στη δύναμή τους, στην παράδοσή 

τους. Αλλά θα είμαι παρών σε αυτή την αντιπαράθεση και θα κάνω τη δικαιοσύνη μου να θριαμβεύσει, θα 

κάνω την πνευματικότητα να θριαμβεύσει, το πνεύμα να υψωθεί πάνω από τη σάρκα, να υποκλιθεί και να 

την ταπεινώσει, και τότε θα έρθει η συμφιλίωση των φυλών του Ισραήλ, η ενοποίηση του λαού του 
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Κυρίου. Μόλις αυτός ο λαός προετοιμαστεί ─ αληθινά, σας λέω, θα εκπληρώσει την αποστολή του μέχρι 

να ολοκληρώσει τη μεγάλη αποστολή που ο Θεός έχει δώσει στον εκλεκτό λαό Του από την αρχή του 

χρόνου, που είναι να είναι ο πρωτότοκος και διαχειριστής των αποκαλύψεων του Κυρίου, έτσι ώστε 

αυτός, ως ο μεγαλύτερος των αδελφών, να οδηγήσει τους υπόλοιπους, μοιράζοντας τη χάρη Του μαζί τους 

και φέρνοντας όλους στα δεξιά του Πατέρα. 

22 Διαιρεμένος ο λαός δεν μπορούσε να θριαμβεύσει επί των άλλων λαών της γης. Αλλά αληθινά σας 

λέω: Θέλω όπως εκείνοι στην Τρίτη Εποχή έδωσαν μεγάλες αποδείξεις της δύναμης και του φωτός τους 

μέσα στην ανθρώπινη ζωή, να δώσετε και εσείς αποδείξεις της πνευματικότητάς σας ─ αποδείξεις ότι η 

δύναμη του Πνεύματος είναι μεγαλύτερη από τις ανθρώπινες δυνάμεις, έτσι ώστε στη μάχη να τις νικάει. 

23 Καταλάβετε, άνθρωποι, για να μπορέσετε να εκτελέσετε την αποστολή που σας έχει αναθέσει ο 

Πατέρας, για να μπορέσει η ψυχή σας να πετάξει εν ειρήνη, να φτάσετε επιτέλους σε Μένα και από το 

Βασίλειο Μου να αγαπάτε όλα τα πλάσματα με την παντοδύναμη αγάπη που διδάσκω. 

24 Πολλά πράγματα σας μίλησα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά από όλα όσα σας είπα, 

θα μάθετε ένα μάθημα που σας έδωσα αυτό το πρωινό της χάρης: Παντοδύναμη αγάπη! 

25 Πόσο συχνά οι μαθητές του βρήκαν τον Ιησού να μιλάει με τα διάφορα δημιουργήματα του γήινου 

βασιλείου. Πόσο συχνά ο Δάσκαλος εξεπλάγη στις συζητήσεις του με τα πουλιά, με το διάδρομο, με τη 

θάλασσα! Ήξεραν όμως ότι ο Δάσκαλός τους δεν είχε αρπαχτεί, ήξεραν ότι μέσα στον Δάσκαλό τους 

ζούσε το δημιουργικό Πνεύμα του Πατέρα, που είχε δώσει γλώσσα σε όλα τα όντα, που καταλάβαινε όλα 

τα "παιδιά" Του, που λάμβανε έπαινο και αγάπη από όλα τα δημιουργημένα από Αυτόν. 

26 Πόσο συχνά οι μαθητές και ο λαός έβλεπαν τον Ιησού να χαϊδεύει ένα πουλί ή ένα λουλούδι και 

να ευλογεί τα πάντα, και στα μάτια του ανακάλυπταν βλέμματα άπειρης αγάπης για όλα τα πλάσματα! Οι 

μαθητές έβλεπαν τη θεϊκή απόλαυση του Κυρίου όταν έβλεπε τον εαυτό του να περιβάλλεται από τόση 

δόξα, τόσα θαυμαστά πράγματα που είχαν βγει από τη σοφία του, και επίσης συχνά έβλεπαν δάκρυα στα 

μάτια του Διδασκάλου όταν έβλεπε την αδιαφορία των ανθρώπων μπροστά σε τέτοια δόξα, τη θαμπάδα 

και την τύφλωση των ανθρώπινων πλασμάτων απέναντι σε τόση λάμψη. Συχνά έβλεπαν τον Διδάσκαλο 

να κλαίει όταν έβλεπε έναν λεπρό να χύνει δάκρυα εξαιτίας της λέπρας του, ή άνδρες και γυναίκες να 

θρηνούν για τη μοίρα τους, παρόλο που περιβάλλονταν από μια σφαίρα τέλειας αγάπης!  

27 Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Νόμος Μου σας διδάσκει να Με αγαπάτε περισσότερο από τα πάντα ─ 

όχι επειδή η καρδιά του Πατέρα περιέχει εγωισμό, αλλά επειδή πρέπει να καταλάβετε ότι ─ για να 

μπορέσετε να αγαπήσετε τη Δημιουργία και τον εαυτό σας ─ πρέπει να καταλάβετε την αγάπη Μου μέσα 

από τη δική σας για να την αισθανθείτε προς τους συνανθρώπους σας. 

Γι' αυτό, αυτό το πρωινό της χάρης, σας λέω: θέλω η αγάπη σας να γίνει ολοκληρωτική ─ αλλά σε 

Μένα, αγαπώντας πρώτα Εμένα, έπειτα ο ένας τον άλλον, και έπειτα αγαπώντας όλους τους 

δημιουργημένους από τον Πατέρα, όλα τα πλάσματα, τα τέλεια έργα ως κόρες του Πατέρα, και ως εκ 

τούτου τους αδελφούς και τις αδελφές σας. 

28 Δώστε στην ψυχή σας και στα συναισθήματά σας ευαισθησία. Αφήστε το σώμα σας, παρόλο που 

είναι παροδικό στη ζωή, να μοιραστεί αυτή την αναζωογόνηση, να χαρεί με την ύπαρξή του, να χαρεί τις 

ακτινοβολίες που του χαρίζει η φύση, να χορτάσει και να αναζωογονηθεί από αυτές. Γιατί αυτή η φυσική 

ζωή είναι επίσης πηγή ευλογιών, ζεστασιάς, ενέργειας ─ είναι άνεση και χάδι, είναι τροφή, είναι ειρήνη. 

29 Αφήστε το σώμα σας να γιορτάσει, αφήστε το να συμμετάσχει σε αυτό το συμπόσιο, σας λέει ο 

Δάσκαλος. Μην το κρύψετε ούτε να το απομακρύνετε από τη φύση, μην το κάνετε να απορρίψει αυτή την 

πηγή ζωής, μην το αφήσετε να απορρίψει αυτό που σας έδωσα με τόση αγάπη. Τότε θα κοιμηθεί ήσυχος 

όταν έρθει η στιγμή. 

Αλλά η ψυχή σας, από το υπερπέραν, από την απελευθέρωσή της, θα συνεχίσει να εξετάζει την υλική 

δημιουργία περισσότερο από όλα τα έργα του Πατέρα, και τότε θα την εκτιμήσει καλύτερα από ό,τι τώρα. 

Και παρόλο που δεν θα τρέφεται πλέον από την υλική ζωή, παρόλο που δεν θα χρειάζεται πλέον να είναι 

ευχαριστημένη με αυτήν ούτε να ζει μέσα σε αυτήν, θα βρίσκεται σε αρμονία με τα πάντα, θα θαυμάζει τα 

πάντα και θα τα αγαπάει στον Πατέρα. 

30 Ο Λόγος Μου σας πλημμυρίζει με ειρήνη και είναι βάλσαμο για την ψυχή και την καρδιά σας. 

Έχετε μιλήσει με τον Κύριό σας και συνεχίζετε να μιλάτε μαζί Του στη γλώσσα της ψυχής ─ αυτή τη 

γλώσσα που περιέχει σεβασμό, που είναι ένας ύμνος δοξολογίας προς το Θεϊκό Μου αυτί, που είναι ένα 
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χάδι του παιδιού προς τον Πατέρα, που είναι ένα χέρι που απλώνεται προς Εκείνον που έχει τα πάντα και 

είναι ικανός να κάνει τα πάντα. 

Μου εξομολογείστε, δεν κρύβετε τίποτα από Μένα, γιατί ξέρετε ότι το βλέμμα Μου περικλείει τα 

πάντα, διεισδύει στα πάντα, και αισθάνεστε μεταμέλεια προς τη συνείδησή σας εξαιτίας των παραβάσεων 

που διαπράχθηκαν στη γη. Αλλά αληθινά σας λέω: Εγώ, που μετράω τα καλά σας έργα και τις παραβάσεις 

σας καθημερινά από το ένα πρωί στο άλλο, καταγράφω περισσότερα καλά έργα και καταγράφω λιγότερα 

κακά. 

31 Μην μένετε ακίνητοι, ω μαθητές! Όπως πάντα σας έλεγα, αφήστε το βάδισμά σας να παραμείνει 

σταθερά στο μονοπάτι της καλοσύνης και της προόδου, γιατί έρχονται καιροί που μόνο η καλοσύνη θα 

βοηθήσει τον άνθρωπο να προχωρήσει, που μόνο η αρετή και η αλήθεια θα τον στηρίξουν στο μονοπάτι 

του αγώνα και της διαμάχης. 

Πλησιάζουν οι μέρες που η απάτη θα πέσει, που το ψέμα, η υποκρισία, ο εγωισμός, κάθε κακός 

σπόρος θα τελειώσει μέσα από σοβαρές επισκέψεις, πτώσεις και χτυπήματα. 

Γι' αυτό, ο Δάσκαλος σας λέει: Γίνετε όλο και πιο δυνατοί στο καλό! Να είστε πεπεισμένοι, λαέ μου, 

ότι δεν μπορείτε να λάβετε το κακό για το καλό που κάνετε. Αν θερίσετε έναν κακό καρπό ή μια κακή 

ανταμοιβή για το καλό που κάνετε στη γη, αυτός ο κακός καρπός είναι προσωρινός, δεν είναι ο τελικός 

καρπός, σας λέω την αλήθεια. Πρέπει να επιμείνετε μέχρι να θερίσετε. 

32 Να είστε καλοί εργάτες στο χωράφι του Κυρίου και να προσέχετε πάντα τους εργάτες του υλικού 

εδάφους. Εγκαταλείπουν τον ήδη φυτρωμένο σπόρο τους εξαιτίας μιας περαστικής καταιγίδας; 

Πραγματικά ─ όχι! Περιμένουν να περάσει η κακοκαιρία, παρακολουθούν και προσεύχονται γι' αυτήν και 

περιμένουν τη συγκομιδή. Και πόσο συχνά αυτή η συγκομιδή της επιμονής ήταν πραγματικά γεμάτη 

ευλογίες και αφθονία! 

Να είστε και εσείς έτσι: παρά τις καλές σας πράξεις, να παίρνετε τις κακοτυχίες ως προσωρινές 

καταιγίδες, ως απόδειξη της αρετής σας, αλλά πάντα να εμπιστεύεστε ότι ο σπόρος μου, που έχετε σπείρει 

καλά, θα σας δώσει καλά άνθη και καλούς καρπούς όταν έρθει η ώρα. 

33 Αληθινά σας λέω, η ψυχή είναι σαν σπόρος, είναι σαν σπόρος που ξέρετε. ─ Μιλάω τώρα με 

μεταφορική έννοια. ─ Και αυτά βλαστάνουν, ριζώνουν και αναπτύσσονται, ανθίζουν και καρποφορούν. 

Αλλά πρέπει να σας πω και κάτι ακόμη: δεν βλασταίνουν όλες οι ψυχές την ίδια στιγμή, δεν ανθίζουν όλες 

την ίδια στιγμή, ούτε καρποφορούν σε καθορισμένο χρόνο. Κάποιοι το κάνουν νωρίτερα και άλλοι 

αργότερα, ακόμη και αν έχουν σπαρθεί την ίδια εποχή. Κατανοήστε το αυτό και εφαρμόστε το στο 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του εαυτού σας και όλης της ανθρωπότητας. Γιατί από αυτό θα 

βγάλετε μεγάλα συμπεράσματα, μεγάλες αποκαλύψεις και εκτεταμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις 

αμφιβολίες των ανθρώπων. 

34 Αν διεισδύσετε στον λόγο της διδασκαλίας μου σήμερα, θα ανακαλύψετε σε αυτόν μια 

συγκεκριμένη πρόθεση του Διδασκάλου: Αυτό της ενδυνάμωσης της ψυχής σας για να φέρετε στην 

ανθρωπότητα την αληθινή αποκάλυψη της μετενσάρκωσης των ψυχών. 

Η διαισθητική γνώση της διατηρείται από όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους λαούς της γης 

υποψιάζονται το μυστικό που περιέχει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον κάθε ψυχής. Για κάποιους 

είναι θεωρία, για άλλους μια πιθανότητα, για άλλους φαντασία και άλλοι το αρνούνται εντελώς. Ωστόσο, 

ανακαλύπτω ότι αναλογίζονται αυτή την αλήθεια. 

35 Η ανθρωπότητα αυτής της εποχής διαμορφώνει θρύλους, φαντασιώσεις, και ακόμη και οι πιο 

καθυστερημένες φυλές, ακόμη και οι λαοί που κρύβονται στα αρχέγονα δάση, υποψιάζονται το μυστικό 

της επανενσωμάτωσης της ψυχής, και αυτό επειδή η γη έχει προετοιμαστεί, έχει γίνει γόνιμη, επειδή η 

ανθρώπινη ψυχή στις εξελίξεις της μπόρεσε να αποκαλύψει στο σώμα της ένα μέρος αυτού του 

"μυστικού" ─ όπως το λέτε ─. 

Τώρα το μόνο που λείπει είναι να έρθει ο λαός μου, οι καθοδηγημένοι μου, οι πιστοί μου ─ αυτοί που 

πάντα με περίμεναν, που ήξεραν πώς να λαμβάνουν τις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες μου ─ να 

δώσουν στους ανθρώπους επιβεβαίωση γι' αυτό με ζωντανά λόγια, με λόγους, με αλήθειες. Τότε οι 

άνθρωποι θα ξυπνήσουν σε μια νέα γνώση, σε μια νέα ζωή, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από τη Βασιλεία 

του Θεού στην καρδιά των ανθρώπων, την Πνευματική Βασιλεία στις ψυχές των ίδιων των ανθρώπων. 

36 Σας μιλάω με τον ίδιο λόγο με τον οποίο μίλησα στη Δεύτερη Εποχή. Όλα τα καλά πηγάζουν από 

τον Λόγο Μου. Αν αναζητάτε το βάλσαμο σε αυτό ─ το θεραπευτικό μου βάλσαμο ρέει ανεξάντλητο στα 
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βάσανά σας. Αν Μου ζητήσατε τους απόντες αρρώστους, θα είναι απόντες για το σώμα σας, αλλά όχι για 

το πνεύμα μου ούτε για το δικό σας, και μέσα σε αυτούς είναι η θεραπευτική μου δύναμη. Αν Μου 

ζητήσετε την ευλογία Μου ή την προστασία Μου για τις επιχειρήσεις σας, αληθινά σας λέω, η αγάπη Μου 

και το φως Μου είναι επάνω τους. Σας παίρνω από το χέρι, επειδή Με εμπιστεύεστε ως σωτήριο οδηγό, 

και θα σας οδηγήσω πραγματικά στη νίκη. Θα σας ενισχύσω στις παγίδες και στις δοκιμασίες και θα σας 

ενθαρρύνω. 

37 Με ρωτάτε για εκείνους που απουσιάζουν, που είναι "εργάτες", που είναι μαθητές στο Πνευματικό 

Μου Έργο. Είμαι εκεί μαζί τους, ήμουν στο μονοπάτι τους, στην προσευχή τους, στην εκπλήρωση της 

αποστολής τους. Σαν πυρσούς φωτός, τους έχω τοποθετήσει σε έθνη που είναι ξένα προς εσάς, ώστε να 

είναι σαν άγγελοι ειρήνης, σαν φύλακες που περιβάλλονται από τον Πνευματικό Μου Κόσμο. 

Από τη στιγμή της αναχώρησής τους έχουν εμπνευστεί από τους φύλακες αγγέλους τους, ώστε τα 

γήινα και πνευματικά τους βήματα στο μονοπάτι να είναι ασφαλή, και επομένως, όταν ο Δάσκαλος καλεί 

για την εκπλήρωση της εντολής τους, αυτοί οι εργάτες μπορούν να πουν με ικανοποίηση: "Πατέρα, 

εργαστήκαμε στο όνομά Σου". 

Πότε θα επιστρέψουν σε αυτή τη γη; Ο Δάσκαλος έχει προετοιμάσει τον δρόμο και τον χρόνο, και θα 

είναι και πάλι ανάμεσά σας, και τα λόγια τους θα αντηχούν στις καρδιές σας ως μαρτυρία για τις μεγάλες 

αποκαλύψεις που τους έδωσε ο Πατέρας ─ τα μεγάλα θαύματα που είδαν τα μάτια τους, και αυτό θα σας 

δώσει δύναμη, θα αποτελέσει κίνητρο για το μέλλον, όταν κι εσείς θα διασχίσετε τα σύνορα και θα 

ξεκινήσετε για άλλες αδελφικές κοινότητες. 

38 Αφού σας διακρίνω με την αγάπη Μου, αφού σας καλύπτω με τον μανδύα Μου σε αυτή την εποχή 

της δοκιμασίας ─ πώς θα μπορούσα να μην καλύψω ολόκληρο τον κύκλο της γης με το έλεός Μου; Αφού 

σας διδάσκω, που είστε σήμερα ανθρώπινα πλάσματα, την αγάπη που περιλαμβάνει τα πάντα ─ πώς θα 

μπορούσε τότε ο Δάσκαλος να ασχοληθεί μόνο με κάποιους και να ξεχάσει τους άλλους; Το βλέμμα μου 

αναπαύεται σε όλους και ο μανδύας μου επίσης, το βάλσαμό μου ξεχειλίζει όλους, κάτω από τον μανδύα 

της ειρήνης μου κάποιοι τον αισθάνονται και τον χρησιμοποιούν. Άλλοι κάνουν πόλεμο, καταστρέφουν ο 

ένας τον άλλον και προσβάλλουν ο ένας τον άλλον. 

39 Με ρωτάτε: "Πατέρα, γιατί, σε αυτό το έτος συμφιλίωσης, σε αυτό το έτος πνευματικής ένωσης 

και αγάπης, που η ανθρωπότητα έχει ονομάσει "Άγιο Έτος", οι άνθρωποι βυθίζονται σε δολοφονικούς 

πολέμους;" 

Ο Δάσκαλος σας απαντά: "Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε! Σήμερα δεν είστε ακόμη σε θέση να 

διεισδύσετε στο νόημα αυτών των δοκιμασιών, αλλά αληθινά σας λέω, η ψυχή των ανθρώπων είναι ήδη 

κοντά στην αφύπνιση, και γι' αυτό είναι απαραίτητος λίγος πόνος ακόμη, είναι απαραίτητο να αδειάσουν 

αυτό το ποτήρι που οι άνθρωποι ετοιμάζουν για τον εαυτό τους αυτή τη στιγμή. Θα είναι η δική τους 

αφύπνιση, θα είναι ο δικός τους κριτής, θα είναι η δική τους ζυγαριά κρίσης. Το επιτρέπω και τους 

συγχωρώ και τους χαϊδεύω. Χύνω το φως Μου μέσα τους, ώστε, αν είναι δυνατόν να φτάσουν στην 

αλήθεια μέσω του φωτός Μου, να την φτάσουν με αυτόν τον τρόπο και όχι μέσω του πόνου. 

40 Όταν η Συμπαντική Ακτίνα μου ανατείλει, θα σας αφήσω να χύσετε την πνευματική σας ειρήνη 

και τις ευλογίες σας σε όλη την ανθρωπότητα από το υπερπέραν. 

41 Αυτό είναι το μάθημά μου. Συνεχίστε να ακολουθείτε τις διδασκαλίες μου! Συνεχίστε βήμα προς 

βήμα και βεβαιωθείτε ότι στην καρδιά και την ψυχή σας η πνευματική ένωση με τα πάντα αποκτά όλο και 

περισσότερη δύναμη και βάρος. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 333  
1 Ελάτε σε Μένα όταν είστε κουρασμένοι. Στο Λόγο Μου θα βρείτε βάλσαμο, παρηγοριά και χάδι. 

Σας διαβεβαιώνω ότι αφού ακούσετε τη διδασκαλία μου, θα νιώσετε ενισχυμένοι για να ακολουθήσετε με 

πίστη το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει να καταλάβετε τη Βασιλεία μου. 

2 Αυτές είναι οι στιγμές που πολλές καρδιές πλησιάζουν με επιθυμία για την εκδήλωσή Μου, όταν 

δίνω αποδείξεις της Παρουσίας Μου κάνοντάς τους να αισθάνονται το Πνεύμα Μου πολύ κοντά τους και 

εκπλήσσοντάς τους με την οξυδέρκεια του βλέμματός Μου, καθώς διαβάζω στον καθένα από αυτούς το 

παρελθόν τους, τις θλίψεις τους, τα αιτήματα και τις ανάγκες τους. 

3 Πολλοί από αυτούς έχουν πιστέψει, ακούγοντάς Με μόνο επειδή βρήκαν την αλήθεια στο Λόγο 

Μου. Ωστόσο, πολλοί άλλοι έχουν αμφιβολίες, παρόλο που έχω εκδηλωθεί μπροστά τους με τόσο μεγάλη 

σαφήνεια. Αυτές τις καρδιές ρωτώ αυτή τη στιγμή: "Τι αποδείξεις χρειάζεστε για να πιστέψετε σε Μένα;" 

Αλλά Μου απαντούν: "Να μας δώσεις αυτό που ο καθένας λαχταράει αυτή τη στιγμή". 

4 Ω, εσείς οι άνθρωποι! Τι θα γινόταν αν έκανα μόνο αυτό που επιθυμείτε; Παρ' όλα αυτά, θα σας 

δώσω κάποια από αυτά που ζητάτε, για να σας αποδείξω ότι Αυτός που ακούσατε κατά τη διάρκεια αυτών 

των εκδηλώσεων ήταν ο Δάσκαλός σας. 

5 Είναι απαραίτητο να κάνω θαύματα και θαυματουργίες για να αποκαλέσετε το έργο Μου 

θαυματουργό και αληθινό, επειδή φαίνεται υπερφυσικό στα μάτια σας; Ή μήπως είναι αρκετό να σας 

μιλάω απλώς, να επιτρέπω στην ουσία Μου να εισέλθει στην ψυχή σας και να κάνει αισθητή την 

παρουσία Μου στο εσωτερικό της καρδιάς σας; 

6 Μπορώ να σας δώσω ό,τι Μου ζητήσετε. Αλλά μπορώ να σας δώσω μόνο ό,τι είναι πραγματικά 

για το καλό της ψυχής σας. 

7 Μάθετε να προσεύχεστε και να διαλογίζεστε ταυτόχρονα, ώστε η γνώση και η κατανόηση να 

έρθουν στο φως στον καθένα σας. Μόνο όσοι γνωρίζουν δεν αμφιβάλλουν, ούτε δυσπιστούν. Η 

αμφιβολία πηγάζει από την άγνοια, και δεν θέλω να ζείτε άλλο στο σκοτάδι της άγνοιας. 

Καταλαβαίνετε γιατί δεν ήθελα να εκτελέσω μπροστά στα μάτια σας τα έργα που αποκαλείτε 

"θαυμάσια"; Γιατί με αυτά θα σας έκανα μόνο να πιστέψετε ότι τα είχα κάνει, αλλά η άγνοιά σας θα 

παρέμενε η ίδια. 

Προτίμησα να σας προσφέρω το θαύμα που κρύβεται στο νόημα του Λόγου μου, ώστε αναζητώντας 

το να βρείτε σοφία και φως, γνώση, αποκάλυψη και αλήθεια. Γιατί τότε όλες οι αβεβαιότητες και οι 

αμφιβολίες θα διαλυθούν. 

8 Τώρα καταλάβετε γιατί ήθελα να σας καλέσω σε αυτή την Τρίτη Εποχή μόνο για να ακούσετε το 

Λόγο Μου ─ γνωρίζοντας ότι περιέχει όλα όσα η ψυχή και η καρδιά σας θα μπορούσε να επιθυμεί ή να 

χρειάζεται. 

9 Μην είστε κακοί μαθητές της διδασκαλίας μου, δείξτε κατανόηση και διορατικότητα, ώστε η 

κρίση σας να είναι σωστή. 

10 Είστε μάρτυρες αυτού του Λόγου, ώστε να μη σιωπάτε όταν καλείστε να δώσετε πληροφορίες γι' 

αυτόν. 

11 Σας διαβεβαιώνω: Αν αναλάβετε να διεισδύσετε στο νόημα αυτών των διδασκαλιών με 

ενδιαφέρον και αγάπη, θα ανακαλύψετε σε κάθε στροφή αληθινά θαύματα πνευματικής σοφίας, τέλειας 

αγάπης και θείας δικαιοσύνης. Αλλά αν κοιτάξετε αυτές τις αποκαλύψεις αδιάφορα, δεν θα βιώσετε όλα 

όσα περιέχουν.  

12 Μην προσπερνάτε την εκδήλωσή μου όπως πολλοί από εσάς προσπερνάτε τη ζωή: βλέπετε χωρίς 

να βλέπετε, ακούτε χωρίς να ακούτε και σκέφτεστε χωρίς να καταλαβαίνετε. 

13 Οι άνθρωποι της γης είναι μάρτυρες για το πόσα θαύματα και αγαθά έχω τοποθετήσει μέσα τους. 

Όμως, μόνο εκείνοι ξέρουν να εκτιμούν τον πλούτο τους και να ανακαλύπτουν τα μυστικά τους που 

ενδιαφέρονται γι' αυτά από δίψα για γνώση, από επιθυμία για εξερεύνηση και για τη διαπαιδαγώγησή 

τους. Αυτοί είναι που χαίρονται όταν ανακαλύπτουν νέες εκδηλώσεις της θείας δύναμης, σοφίας και 

καλοσύνης σε κάθε στροφή. 

14 Για άλλη μια φορά σας λέω ότι σε αυτή την Τρίτη Εποχή δεν ήρθα για να κάνω ανεξήγητα 

θαύματα ή εξωτερικά θαύματα για να σας εντυπωσιάσω ή να σας καταπλήξω, αλλά για να σας φέρω έναν 
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Λόγο απλό στη μορφή του αλλά βαθύ στο περιεχόμενό του, ώστε να μπορεί να μελετηθεί στο φως της 

συνείδησης. Με αυτό σας δίνω άλλη μια απόδειξη της ειλικρίνειάς Μου. 

Διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι προειδοποίησα την ανθρωπότητα σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, 

ανακοινώνοντάς της ότι ψευδοπροφήτες θα εμφανίζονταν στον κόσμο και θα έκαναν θαύματα για να 

εξαπατήσουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να πιστέψουν ότι είμαι Εγώ. 

15 Δεν έφερα αυτού του είδους τα θαύματα, ούτε ανάγκασα κανέναν να πιστέψει σε αυτόν τον Λόγο, 

ούτε προσπάθησα να σκορπίσω φόβο αν δεν Με ακολουθήσετε. Εκπλήρωσα μόνο την υπόσχεση που 

έδωσα στους ανθρώπους να στείλω το Πνεύμα της Αλήθειας για να τους εξηγήσει όλα όσα δεν θα είχαν 

καταλάβει καλά ή θα είχαν ερμηνεύσει άσχημα. 

16 Ορίστε ο λόγος που σας υποσχέθηκα. Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν να διεισδύουν στο νόημά 

του. Γιατί πραγματικά, σας λέω, εκεί θα βρουν τη Θεία Παρουσία Μου. 

17 Ο Δάσκαλος σας μιλάει ακούραστα για την αποστολή σας. Κάποιοι από εσάς Μου δείχνετε την 

υπακοή σας με αγαλλίαση, άλλοι με θλίψη Μου δείχνετε τις δοκιμασίες που έχετε περάσει, και βάζω τη 

δύναμή Μου μέσα σας. Να είστε δυνατοί, σας λέει ο Δάσκαλος. Οι δοκιμασίες θα περάσουν. Ελπίστε και 

θα λάβετε- αγωνιστείτε και θα κατακτήσετε. 

18 Έχω χυθεί στην ψυχή σας για να φέρω το μήνυμα στην ανθρωπότητα- περιμένει τους εκλεκτούς 

Μου. Θα σας προετοιμάσω με τον λόγο Μου και η ψυχή σας θα είναι πάντα φωτισμένη. Μόλις οι σκέψεις 

σας και η ψυχή σας εναρμονιστούν με το πνεύμα σας, θα έχετε γίνει ένα και η πνευματοποίηση θα είναι 

μέσα σας. Θα είστε ο καθρέφτης της ανθρωπότητας και ως μαθητές θα διαδώσετε τη διδασκαλία μου. 

19 Δουλέψτε, αγαπημένοι άνθρωποι, αλλά Εγώ κρατώ την ανταμοιβή έτοιμη στη Θεϊκή Μου 

κατοικία. Εκεί οι άγγελοι θα σας καλωσορίσουν. 

20 Έχω ζήσει μέσα σου έναν θησαυρό ανυπολόγιστης αξίας. Κάποιοι από εσάς δεν αισθάνεστε άξιοι 

του ελέους Μου, αλλά σας λέω: Είστε το πιο πολύτιμο έργο μου. Ακολουθήστε τις διδασκαλίες μου και 

θα δείτε ότι τα έργα σας θα είναι γεμάτα φως, σε αυτά θα υπάρχει αλήθεια. 

Προς το παρόν είστε ακόμα σαν μικρά παιδιά, αργότερα θα γίνετε μαθητές. Αλλά η διδασκαλία μου 

δεν έχει όρια, γιατί το φως του Αγίου Πνεύματός μου θα λάμπει πάντα στην ψυχή σας. Εγώ είμαι η Οδός 

και το Φως, και όποιος έρχεται σε Μένα βρίσκει ειρήνη και ικανοποίηση στη ζωή του. 

21 Εσείς που βρίσκεστε στη σκιά του ισχυρού δέντρου, που είναι η διδασκαλία μου, είστε 

προορισμένοι να το φροντίζετε, να το περιποιείστε και να κάνετε τα κλαδιά του να απλώνονται 

καθημερινά, ώστε να προσφέρουν καταφύγιο στον οδοιπόρο που πλησιάζει κουρασμένος για να λάβει τη 

σκιά τους. 

Αν θέλετε να πολλαπλασιαστούν οι καρποί αυτού του δέντρου, που είναι ο Θείος Λόγος μου, πρέπει 

να είστε προετοιμασμένοι. Τότε θα δείτε τα κλαδιά του να απλώνονται, ώστε τα πλήθη να έρχονται και να 

τρέφονται από τους καρπούς του. 

22 Σας μιλάω μεταφορικά, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες 

μου. Το θεϊκό μου φως θα σας εμπνεύσει να μιλήσετε στους συνανθρώπους σας και να τους δώσετε 

μαρτυρία για την εκδήλωσή μου ως Άγιο Πνεύμα. Εργαστείτε με τη μεγαλύτερη αφοσίωση και 

προετοιμαστείτε όλο και περισσότερο για να πνευματοποιηθείτε. 

23 Έρχεστε στον Δάσκαλο για να ακούσετε και να μάθετε. Αλλά αργότερα θα μεταβιβάσετε τις 

οδηγίες που σας έδωσα. Γιατί οι καρδιές εξακολουθούν να είναι σκληρές πέτρες και οι ψυχές 

εξακολουθούν να καλύπτονται από το σκοτάδι, και γι' αυτό είναι απαραίτητο να σπάσουμε τις αλυσίδες 

και να τις ελευθερώσουμε ─ είναι απαραίτητο να αναστήσουμε τους "νεκρούς" και να μεταστρέψουμε 

όσους έχουν αμαρτήσει. 

24 Αυτή είναι η αποστολή σας, αγαπημένοι άνθρωποι. Μην αισθάνεστε αδύναμοι και μην λέτε μετά 

το 1950 ότι η δουλειά σας τελείωσε. Μην έχετε την επιθυμία να ξεκουραστείτε, γιατί έχετε ακόμα πολύ 

δουλειά να κάνετε, ώστε το φως μου να φωτίσει όλη την ανθρωπότητα. 

25 Η Παρουσία Μου ήταν ανάμεσά σας, ώστε όταν ακούσετε το Λόγο μου μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας, να προετοιμαστείτε για την εκπλήρωση της αποστολής σας ─ ώστε όταν η ανθρωπότητα λάβει 

ξανά τις διδασκαλίες μου μέσω της δικής σας διαμεσολάβησης, να φτάσει στην πνευματοποίηση. 

26 Είστε οι μικροί μαθητές Μου στους οποίους δίνω κάθε μέρα ένα ακόμη μάθημα, μια ακόμη σελίδα 

από το βιβλίο της ζωής που οι μάντεις κοιτάζουν πάντα όταν σας μιλάω για την αληθινή ζωή. 
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27 Επέτρεψα στα "χρυσά φτερά" μου να καταγράψουν το Λόγο μου που σας έδωσα σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή, από τον οποίο θα γίνει η Τρίτη Διαθήκη, η οποία θα έρθει αργότερα στα χέρια των 

ανθρώπων. Αύριο οι νέες γενιές θα τη μελετήσουν και θα ξέρουν πώς να τηρούν τα ήθη της, θα ξέρουν 

πώς να πνευματοποιούνται και θα αισθάνονται ότι ο Πατέρας είναι μαζί τους. Θα τους αναθέσω σε 

φύλακες αγγέλους και συμβούλους που θα είναι εκεί για το δίκιο τους και για την προστασία της 

ανθρωπότητας. 

28 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, είστε ο μαθητής που έχω προετοιμάσει από την αρχή της εκδήλωσής 

Μου, έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί το στάδιο του Λόγου Μου, να Με νιώσετε στην ψυχή σας. 

29 Το έτος 1950 έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του. Είναι η χρονιά που σημαδεύτηκε από τη θέλησή 

μου ως η τελευταία της διακήρυξής μου μέσα από τα μυαλά και τα χείλη αυτών των φορέων φωνής. Είναι 

η χρονιά που αναφέρεται χίλιες φορές στο Λόγο μου, έτσι ώστε κανένα εκκλησίασμα να μην αρνηθεί την 

τελευταία ημέρα της εκδήλωσής μου. 

30 Ο Λόγος που έριξε τόσο πολύ βάλσαμο στις πληγές σας σύντομα δεν θα ακούγεται πια. Η φωνή 

που ήταν η πνευματική σας αναζωογόνηση και παρηγοριά θα σταματήσει σύντομα. Αλλά δεν θα πρέπει 

να δείξετε ούτε για μια στιγμή δυσαρέσκεια γι' αυτό, μάλλον θα πρέπει να αναγνωρίσετε ταπεινά ότι αν 

ήταν θέλημά μου να σας στείλω αυτό το φως για κάποιο χρονικό διάστημα, θα έχει και το τέλος του 

σύμφωνα με το θέλημά μου. 

31 Μην πείτε ότι ο χρόνος μέσα στον οποίο σας γνωστοποίησα τον εαυτό Μου με λόγια φαίνεται 

σύντομος, γιατί δεν πρέπει να Μου αποδώσετε καμία ατέλεια στις αποφάσεις Μου. Νομίζετε ότι δεν 

ήξερα ότι όταν θα ερχόταν το έτος 1950, θα ήσασταν απροετοίμαστοι; Όχι, μαθητές, ήξερα τα πάντα. 

Παρ' όλα αυτά, ήταν η θέλησή Μου να ορίσω αυτό το έτος ως το τελευταίο, και θα πρέπει να θεωρήσετε 

αυτή την πρόθεση ως τέλεια. 

32 Σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, ανακοίνωσα επίσης την αναχώρησή Μου στους αποστόλους Μου εκ 

των προτέρων, αν και ήξερα ότι ήταν ακόμη αδύναμοι. Η απόδειξη ήταν ότι ένας από αυτούς 

αμφισβήτησε τη Θεότητά Μου και αισθάνθηκε απογοητευμένος από τις υλικές του προσδοκίες. Όταν 

συνειδητοποίησε ότι οι θησαυροί που του υποσχέθηκα δεν ήταν αυτού του κόσμου, αποφάσισε να Με 

παραδώσει στους εχθρούς της Διδασκαλίας Μου, τυφλωμένος από τα χρήματα με τα οποία θα 

ανταμείβανε την υπηρεσία του. 

33 Μάθετε αν δεν υπήρχε επίσης σκοτάδι σε εκείνη την καρδιά που έβαλε χρηματικό αντίτιμο για τη 

ζωή του Δασκάλου της. 

34 Στη συνέχεια, όταν με συνέλαβε εκείνο το πλήθος για να εμφανιστώ ενώπιον ιερέων και 

ηγεμόνων, είδα τη σύγχυση και τον αποτροπιασμό να κυριεύουν τους άλλους μαθητές μου, οι οποίοι, 

κυριευμένοι από φόβο, έφυγαν και κρύφτηκαν. Όταν ο Πέτρος ανακαλύφθηκε ως ένας από εκείνους που 

Με συνόδευαν, Με αρνήθηκε και ορκίστηκε ότι δεν Με είχε δει ποτέ. 

35 Όλα αυτά ήταν αποδείξεις ότι οι μαθητές δεν είχαν ακόμη ωριμάσει κατά την αναχώρησή μου. 

36 Ο λόγος γι' αυτό ήταν ότι αυτά τα τρία χρόνια που διήρκεσε ο χρόνος του κηρύγματός μου 

ορίστηκαν για να παραδώσω ένα θείο μήνυμα στην ανθρωπότητα, αλλά όχι επειδή οι μαθητές θα 

επιτύχουν τη μεγαλύτερη ανύψωση και τελείωση κατά την ίδια περίοδο. 

37 Αυτά τα τρία χρόνια χρησίμευσαν για την προετοιμασία για την περίοδο του αγώνα που θα 

ερχόταν μετά την αναχώρησή μου. 

38 Η θυσία Μου είχε ολοκληρωθεί, αλλά γνωρίζοντας ότι οι καρδιές αυτές Με χρειάζονταν 

περισσότερο από ποτέ, επειδή είχε ξεσπάσει μέσα τους μια θύελλα αμφιβολιών, πόνων, σύγχυσης και 

φόβων, τις πλησίασα αμέσως για να τους δώσω άλλη μια απόδειξη του άπειρου ελέους Μου. Με την 

αγάπη Μου και τη συμπόνια Μου γι' αυτά τα παιδιά του Λόγου Μου, εξανθρωπίστηκα παίρνοντας τη 

μορφή ή την ομοιότητα εκείνου του σώματος που είχα στον κόσμο, και έγινα ορατός και ακούστηκα, και 

με τα λόγια Μου αναζωπύρωσα την πίστη σ' αυτές τις καταβεβλημένες ψυχές. Ήταν ένα νέο μάθημα, ένας 

νέος τρόπος επικοινωνίας Μου με εκείνους που Με συνόδευαν στη γη- και ένιωσαν ενισχυμένοι, 

εμπνευσμένοι, μεταμορφωμένοι από την πίστη και τη γνώση της αλήθειας Μου. 

39 Παρά τις αποδείξεις αυτές, στις οποίες όλοι ήταν μάρτυρες, υπήρχε ένας που αρνιόταν πεισματικά 

τις επιβεβαιώσεις και τις αποδείξεις που έδωσα στους μαθητές Μου πνευματικά, και έτσι ήταν 

απαραίτητο να του επιτρέψω να αγγίξει την πνευματική Μου Παρουσία ακόμη και με τις φυσικές του 

αισθήσεις, ώστε να μπορέσει να πιστέψει. 
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40 Αλλά όχι μόνο μεταξύ των μαθητών που ήταν πιο κοντά Μου προέκυψε αυτή η αμφιβολία ─ όχι, 

και μεταξύ του πλήθους των οπαδών, στις τοποθεσίες, στις πόλεις και στα χωριά, μεταξύ εκείνων που 

είχαν λάβει αποδείξεις της δύναμής Μου και Με ακολούθησαν για χάρη αυτών των έργων, προέκυψε 

σύγχυση, ανήσυχες ερωτήσεις, αναστάτωση- κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί όλα είχαν τελειώσει 

με αυτόν τον τρόπο. 

41 Είχα συμπόνια για όλους, και γι' αυτό τους έδωσα, όπως και στους πιο κοντινούς μαθητές Μου, 

αποδείξεις ότι δεν είχα απομακρυνθεί από αυτούς, παρόλο που δεν τους βοηθούσα πλέον ως άνθρωπος 

στη γη. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια και σε κάθε έθνος εκδηλώθηκα στις καρδιές που πίστεψαν σε 

Μένα, κάνοντας την πνευματική Μου παρουσία απτή σε αυτές με πολλούς τρόπους. Τότε άρχισε ο 

αγώνας αυτού του λαού των χριστιανών που έπρεπε να χάσει τον Δάσκαλό του στη γη για να ξεσηκωθεί 

και να διακηρύξει την αλήθεια που τους είχε αποκαλύψει. Όλοι γνωρίζετε τα σπουδαία έργα τους. 

42 Και εσείς θα πρέπει να χάσετε αυτή τη διακήρυξη για να μπορέσετε να ξεκινήσετε να 

μαρτυρήσετε για το Λόγο Μου. Αλλά προτού ξεκινήσετε, θα γίνω γνωστός στο λαό Μου από πνεύμα σε 

πνεύμα, για να απομακρύνω τις αμφιβολίες τους, να διορθώσω τα λάθη τους και να τους απαλλάξω από 

τη σύγχυσή τους. Γιατί σας λέω για άλλη μια φορά ότι ούτε εσείς θα είστε προετοιμασμένοι όταν αφήσω 

τον Λόγο Μου να τελειώσει. Επομένως, θα υπάρξουν προδότες ─ θα υπάρξουν εκείνοι που Με αρνούνται 

και αμφισβητούν τη διακήρυξή Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Αλλά θα σας εμπνεύσω και θα σας δώσω 

νέες αποδείξεις της αλήθειας Μου, ώστε να μπορέσετε να σηκωθείτε κι εσείς γεμάτοι αγάπη, πίστη και 

πνευματικότητα στη μάχη που σας περιμένει. 

43 Ακούστε τη φωνή μου, άνθρωποι, κατεβαίνει για να σας γεμίσει με θάρρος και γενναιότητα για τη 

μάχη που πρέπει σύντομα να αναλάβετε. Το μονοπάτι σας περιμένει, η ώρα της αποστολής σας πλησιάζει 

και πρέπει να είστε δυνατοί. 

44 Ο Λόγος Μου, ο οποίος έχει ήδη αποτυπωθεί στην ψυχή σας, θα είναι ο οδηγός σας. Θα σας 

οδηγήσει βήμα-βήμα στον ευτυχισμένο στόχο που έχω χαράξει για εσάς, ώστε να μπορέσετε να μείνετε 

στο φως για πάντα. 

45 Καθένας από εκείνους που Με έχουν ακούσει και έχουν μάθει τη θεία διδασκαλία θα είναι 

πρεσβευτής του Λόγου Μου στο μονοπάτι. Η καρδιά του θα είναι ένα ταξιδιωτικό δέμα γεμάτο ευλογίες 

που θα ξεχυθούν στους συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη από υγεία, ειρήνη και παρηγοριά. 

46 Οι μαθητές μου θα διανύσουν μεγάλες αποστάσεις στο δρόμο προς πόλεις και λαούς, όπου ─ 

χωρίς να το γνωρίζουν ─ τους περιμένουν πολλές καρδιές. Μόλις ξεκινήσετε το ιεραποστολικό σας ταξίδι, 

δεν θα χρειάζεται να ρωτάτε κανέναν αν βρίσκεστε στο σωστό δρόμο ή αν έχετε χάσει το δρόμο σας, γιατί 

το Πνεύμα θα σας φωτίσει και ο Λόγος Μου θα σας καθοδηγήσει σε όλα όσα πρέπει να κάνετε. 

47 Το έλεος με το οποίο συμπεριφέρεστε στους συνανθρώπους σας θα ανταμειφθεί από Μένα με 

θαύματα και έργα που θα συγκινήσουν ακόμη και την πιο σκληρή και ψυχρή καρδιά. 

48 Τώρα θα είστε σε θέση να εξηγήσετε στον εαυτό σας γιατί έχετε υποβληθεί εδώ και πολύ καιρό σε 

εξαγνισμό. Διότι είναι απολύτως απαραίτητο όσοι πρόκειται να μιλήσουν για την καθαρότητα να έχουν 

καθαρότητα στην καρδιά τους και όσοι επιθυμούν να φέρουν ειρήνη και αρμονία στα σπίτια να έχουν 

ειρήνη μέσα τους. 

49 Ο Λόγος Μου σας γεμίζει με θάρρος, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να εμφανιστείτε στη γη ως 

αγγελιοφόροι και απόστολοι της πνευματοποίησης. Η ανθρωπότητα είναι γεμάτη τρόμο μέσω του 

πολέμου, της πείνας και της ηθικής διαφθοράς. 

50 Δεν πρέπει να σας λείπει το θάρρος όταν αντιμετωπίζετε τον πόνο, τη δυστυχία και το θάνατο. 

Γιατί τότε είναι που το φως που έχετε μέσα σας θα λάμψει και θα φωτίσει τις ζωές των συνανθρώπων σας. 

51 Ευτυχισμένος να είναι αυτός ο λαός, διότι σ' αυτόν θα εκπληρωθούν οι προφητείες των 

περασμένων εποχών, στις οποίες ειπώθηκε ότι στη γη θα εμφανιστεί ο λαός του Θεού, και ευλογημένοι 

είναι εκείνοι που είναι σε θέση να το αναγνωρίσουν και να το δεχτούν, διότι θα παραμείνουν ενωμένοι με 

τον λαό μου. 

52 Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τη δύναμή Μου. Επομένως, θα σας μετακινήσω από το ένα σημείο 

στο άλλο, θα σας καθοδηγήσω και θα σας κάνω να φτάσετε εκεί όπου χρειάζεται η παρουσία σας. Γιατί 

σε κάθε παιδί αυτού του λαού θα στείλω μια παρηγοριά σε όσους υποφέρουν ─ σε όσους περίμεναν από 

καιρό τον ερχομό της δικαιοσύνης και της ειρήνης στη γη. 
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53 Όταν ο λαός μου φθάσει στα έθνη και πλησιάσει τους συνανθρώπους του, θα εκπλαγεί όταν 

διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι είναι προετοιμασμένοι ή έτοιμοι να κατανοήσουν αυτή τη διδασκαλία. Αυτό 

οφείλεται στη φυσική εξέλιξη που κάθε πλάσμα έχει επιτύχει και στην αδιάκοπη δόνηση του Πνεύματός 

μου πάνω από την ανθρωπότητα. 

54 Από τους σημερινούς ανθρώπους χωρίς πνευματικότητα και αγάπη θα αναδείξω τις γενιές που 

τόσο συχνά προφητεύονται από τον Λόγο Μου. Αλλά πρώτα θα εργαστώ σε αυτούς τους λαούς που 

σήμερα παρεξηγούν, πολεμούν και καταστρέφουν ο ένας τον άλλον. 

Τότε, όταν η εκτέλεση της κρίσης μου θα έχει περάσει πάνω από όλους και τα ζιζάνια θα έχουν 

ξεριζωθεί από τις ρίζες τους, μια νέα ανθρωπότητα θα αρχίσει να αναδύεται, η οποία δεν θα φέρει πλέον 

στο "αίμα" της τους σπόρους της διχόνοιας, του μίσους ή του φθόνου, επειδή το "αίμα" των γονέων της 

εξαγνίστηκε στο χωνευτήρι του πόνου και της μετάνοιας. 

Θα τους παραλάβω και θα τους πω: "Ζητήστε, ζητήστε και θα σας δοθεί", όπως σας είπα στη Δεύτερη 

Εποχή. Αλλά σήμερα προσθέτω: να ξέρετε πώς να ρωτάτε. 

55 Πόσο λίγοι ήταν αυτοί που ήξεραν πραγματικά πώς να ρωτήσουν. Ακόμα κι εσείς που ακούτε 

αυτή τη λέξη συχνά δεν ξέρετε πώς να ζητήσετε και τι να ζητήσετε. Αλλά Εγώ, στο έλεός Μου προς εσάς, 

πάντα προχωρώ και σας δίνω περισσότερα από όσα χρειάζεστε, ακόμη και αν δεν είναι πάντα αυτό που 

ζητήσατε. Γιατί μόνο εγώ ξέρω τι είναι πιο χρήσιμο για τον καθένα. 

56 Ζητάτε για το τώρα, σας δίνω για το μέλλον. Εσείς σκέφτεστε την υλική σας βελτίωση, εγώ 

σκέφτομαι την πνευματική σας τελειότητα. Σας λέω όχι μόνο ότι η ψυχή είναι πιο σημαντική από το 

σώμα, αλλά ότι το σώμα πρέπει πάντα να έρχεται δεύτερο. Όλα όσα δεν αφορούν την ψυχή σας δίνονται 

επιπλέον. 

57 Σου δίνω τα πάντα. Και τι ζητώ ως αντάλλαγμα; Μόνο να εκπληρώσετε την αποστολή σας, 

αξιοποιώντας όσα σας έχω παραχωρήσει με αγάπη και κατανοώντας ότι αυτά είναι υπεραρκετά για να 

φτάσετε στο στόχο που πρέπει να πετύχετε. 

58 Σας μιλάω ακριβώς ως πατέρας, όχι ως δικαστής, αν και ο λόγος μου φέρει δικαιοσύνη. Διότι 

μόλις τώρα θα πρέπει να εργάζεστε με τις σκέψεις σας και να αγωνιάτε να βελτιωθείτε ηθικά και 

πνευματικά. 

59 Το έργο σας έχει αρχίσει σήμερα, μην περιμένετε μέχρι αύριο για να ξεκινήσετε το έργο της 

ημέρας, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά, καθώς στον καθένα αναλογεί μόνο ένας σύντομος χρόνος στη γη 

για να τον αξιοποιήσει για το καλό της ψυχής. 

60 Σας αποκαλώ "παιδιά του φωτός" επειδή η γνώση της διδασκαλίας μου σας δίνει την κατανόηση 

της ζωής στο σύνολό της. Επομένως, ας μην περιμένει κανείς μέχρι να φτάσει στην τελευταία ώρα της 

ύπαρξής του στη γη ─ με άδεια χέρια και εμπιστευόμενος τον ύπνο του θανάτου ή μια νέα ευκαιρία. Γιατί 

τίποτα δεν θα αλλάξει τη δικαιοσύνη μου. 

61 Αν είστε σε θέση να κατανοήσετε τη διδασκαλία μου, θα σας δώσει πολλές ικανοποιήσεις, πολλές 

ευκαιρίες για να εξελιχθείτε προς τα πάνω. Μάθετε να προσεύχεστε πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, 

γιατί η προσευχή είναι ο τέλειος τρόπος για να ζητήσετε από τον Πατέρα σας, αφού σ' Αυτόν αποζητάτε 

φως και δύναμη για να σταθείτε στη μάχη της ζωής. 

62 Όταν προσεύχεστε, σύντομα θα έρθει η φώτιση στη διάνοιά σας που θα σας επιτρέψει να 

διακρίνετε καθαρά το καλό από το κακό, το ενδεδειγμένο από αυτό που δεν πρέπει να κάνετε, και αυτό θα 

είναι η πιο προφανής απόδειξη ότι ξέρατε πώς να προετοιμάζεστε εσωτερικά για να ακούσετε τη φωνή 

του Πνεύματος. 

63 Η διδασκαλία μου φτάνει στην καρδιά του ανθρώπου σε αυτή την Τρίτη Εποχή για να του διδάξει 

τον τρόπο για να επιτύχει την τέλεια κοινωνία με τον Θεό και την εσωτερική επικοινωνία με τη συνείδηση 

ως απόδειξη ότι η ψυχή σας έχει φτάσει σε έναν βαθμό ανάπτυξης και ενδυνάμωσης που δεν είχε ποτέ 

πριν και που της επιτρέπει να κατανοήσει τις νέες αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος. 

64 Ο δρόμος είναι στρωμένος και η πόρτα ανοιχτή για όλους όσους θέλουν να έρθουν σε Μένα. 

65 Το μονοπάτι είναι στενό, αυτό σας είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι άγνωστο σε 

κανέναν ότι ο νόμος μου και η διδασκαλία μου είναι πιο αγνοί και αμετακίνητοι, έτσι ώστε κανείς να μην 

μπορεί να σκεφτεί να τους αλλάξει σύμφωνα με την ευκολία ή τη θέλησή του. 

66 Ο πλατύς δρόμος και η ορθάνοιχτη πύλη είναι κάθε άλλο παρά αυτό που οδηγεί την ψυχή σας στο 

φως, την ειρήνη και την αθανασία. Ο ευρύς δρόμος είναι αυτός της ακολασίας, της ανυπακοής, της 
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υπερηφάνειας και του υλισμού ─ ένας δρόμος που ακολουθεί η πλειοψηφία των ανθρώπων σε μια 

προσπάθεια να ξεφύγουν από την πνευματική τους ευθύνη και την εσωτερική κρίση της συνείδησής τους. 

67 Αυτό το μονοπάτι δεν μπορεί να είναι άπειρο επειδή δεν είναι ούτε αληθινό ούτε τέλειο. Επομένως, 

επειδή αυτό το μονοπάτι, όπως και κάθε τι ανθρώπινο, είναι περιορισμένο, ο άνθρωπος θα φτάσει μια 

μέρα στο τέλος του, όπου θα σταματήσει να σκύβει με τρόμο μπροστά στην άβυσσο που είναι το τέλος 

του μονοπατιού. Τότε το χάος θα ξεσπάσει στις καρδιές εκείνων που έχουν από καιρό απομακρυνθεί από 

το αληθινό μονοπάτι. 

68 Σε μερικούς θα υπάρξει μετάνοια, με την οποία θα βρουν αρκετό φως για να σωθούν, σε άλλους 

θα υπάρξει αποτροπιασμός για ένα τέλος που θα θεωρήσουν άδικο και παράλογο, και άλλοι πάλι θα 

βλασφημήσουν και θα επαναστατήσουν εναντίον του Θεού. Αλλά αληθινά σας λέω, αυτή θα είναι η αρχή 

της επιστροφής στο φως. 

69 Σας ευλογώ, μαθητές της Τρίτης Εποχής, που ξέρετε πώς να περνάτε τα κατώφλια αυτού του 

κόσμου για να έρθετε με την επιθυμία του Πνεύματός μου. Σας προσκαλώ να προσεύχεστε μέρα με τη 

μέρα, να μαζευόμαστε μαζί για να κατανοήσουμε και να μελετήσουμε τον Λόγο μου. Διότι αυτές είναι οι 

τελευταίες φορές που θα το έχετε σε αυτή τη μορφή. 

70 Σας προσκαλώ να εισέλθετε στο μυστικό θησαυροφυλάκιο, στη σοφία που περιέχει το έργο μου, 

ώστε να νιώσετε δυνατοί εν μέσω του αγώνα που περνάτε ─ σε αυτή τη μάχη που δίνετε. 

71 Ο εκλεκτός λαός, εντεταλμένος να ανάψει το φως στον κόσμο, είναι διασκορπισμένος στα έθνη 

και δέχεται το κάλεσμα να ζήσει ακούγοντας τη φωνή μου. Κάποιοι θα ακούσουν τον λόγο μου μέσω των 

φωνοφόρων μου και άλλοι θα διδαχθούν πνευματικά. Αλλά όλοι σας θα γίνετε μάρτυρες του ερχομού των 

προφητειών που έχουν ανακοινωθεί για αυτή την εποχή. Θα καθοδηγήσω τα βήματά σας στο ίδιο 

μονοπάτι, και μια μέρα θα συναντηθείτε και θα αναγνωρίσετε ο ένας τον άλλον. 

72 Έχετε ζήσει αιώνες, έχετε κατοικήσει στη γη για αιώνες, και κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων 

έχετε εξελιχθεί, και επιτέλους είστε σε θέση να αρχίσετε την πνευματική επικοινωνία με τον Δάσκαλό σας 

και με τον Πνευματικό Κόσμο. 

73 Σας αναθέτω μια μεγάλη αποστολή και περιμένω την κατανόησή σας. Βασίστε όλες τις ενέργειές 

σας στο νόμο, ο οποίος είναι άκαμπτος και αυστηρός. Έτσι προετοιμασμένοι, πορευτείτε με φόβο Θεού, 

αλλά με βεβαιότητα. Νιώστε το φόβο της παράβασης του νόμου, της μη ευσυνείδητης εργασίας. Αλλά να 

έχετε επίσης εμπιστοσύνη, γιατί είμαι ο οδηγός και η υποστήριξη στο μονοπάτι του καθενός από εσάς. 

74 Μοιράζεστε μόνο το παρόν, αλλά ξέρω τι θα ζήσετε αύριο και ξέρω τα εμπόδια που θα 

συναντήσετε. Σας λέω ότι αν έχετε πίστη, θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε τους μεγαλύτερους 

κινδύνους, θα είστε σε θέση να βυθιστείτε στα πιο επικίνδυνα εγχειρήματα, πάντα βέβαιοι για την 

προστασία μου. 

75 Υπομείνετε τις δυσκολίες σας με υπομονή, και αν δεν είστε σε θέση να κατανοήσετε το νόημα των 

δοκιμασιών σας, προσευχηθείτε και θα σας αποκαλύψω το νόημά τους, ώστε να τις επιβεβαιώσετε 

εσωτερικά. 

76 Δεν έχετε ακόμη τελειοποιήσει τον εαυτό σας, δεν είστε ακόμη "δίκαιοι", και γι' αυτό 

αντιμετωπίζετε νέες δοκιμασίες που θα εξομαλύνουν την καρδιά σας και θα τελειοποιήσουν την ψυχή 

σας. 

77 Ο Ισραήλ ήταν μαχητικός από την αρχή της μεγάλης περιπλάνησής του, και όταν λιποψυχούσε 

εξαιτίας της σκληρότητας του δρόμου, η φωνή μου τον ενθάρρυνε, λέγοντάς του: "Ο ισχυρός μου 

βραχίονας είναι στον βραχίονα σου". Και όταν προσευχήθηκε και παρακολούθησε και υπάκουσε στις 

εντολές μου, απόλαυσε τη χάρη μου και τα προνόμιά μου. 

78 Τώρα ζείτε τους προαναγγελθέντες καιρούς και δεν πρέπει να αμφιβάλλετε. Τώρα το βιβλίο 

ανοίγει στα τελευταία του κεφάλαια, ώστε να το διαβάσετε με αφοσίωση και να κατανοήσετε το νόημά 

του. Αυτές είναι οι δύσκολες στιγμές για τις οποίες σας μίλησα εκ των προτέρων. Αλλά παρά τις 

δυσκολίες τους, θέλω να ατενίζετε το μέλλον με χαρά και εμπιστοσύνη. Γιατί ο πόνος σας δεν θα 

διαρκέσει περισσότερο από τα όρια που θέτει ο νόμος Μου της αγάπης και της δικαιοσύνης. 

79 Προσευχηθείτε για να είστε γεμάτοι ειρήνη και καλή θέληση. Σκεφτείτε ώστε να είστε σίγουροι 

για τη θέση που κατέχετε πνευματικά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για την επίτευξη της 

μεγαλύτερης ανύψωσής σας. Αν έχετε πίστη, μπορείτε να κάνετε μεγάλα βήματα σε αυτό το μονοπάτι. 
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80 Η εκδήλωσή Μου μέσω του ανθρώπου θα τελειώσει το 1950. Αλλά η εποχή του πνεύματος θα 

συνεχιστεί, και μετά από αυτό το έτος θα έρθει η απελευθέρωση των πνευματικών χαρισμάτων και έτσι η 

μεταστροφή πολλών ψυχών. 

81 Τα κλαδιά που έχουν αποκολληθεί από το δέντρο θα προσκολληθούν ξανά σε αυτό, όλοι σας θα 

ενωθούν μαζί Μου. 

82 Φύλαξε τις αποκαλύψεις μου, ώστε η διδασκαλία μου να παραμείνει καθαρή και ανέγγιχτη. Ο 

άνθρωπος έχει βαρεθεί τις περιορισμένες μορφές λατρείας και αναζητά το όλον. Απαιτεί θεία διδασκαλία 

που θα τον σώσει στην ανθρώπινη κατάστασή του σήμερα και στην πνευματική του κατάσταση αύριο. 

83 Όποιος σηκώνεται με υψηλές επιθυμίες ή φιλοδοξίες θα υποστηριχθεί, και θα του δείξω το 

συντομότερο μονοπάτι για να Με φτάσει. 

84 Εκπληρώστε τον νόμο, ακόμη και αν χρειαστεί να θυσιάσετε την καρδιά σας ή να αλλάξετε τα 

έθιμα που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα έχετε εκκλησίες ούτε χώρους λατρείας, δεν θα 

περιορίσετε τη διδασκαλία μου ούτε τον τομέα εργασίας σας. Το σπίτι σας θα είναι όλος ο κόσμος, η 

οικογένειά σας η ανθρωπότητα και η εκκλησία σας το Θείο Πνεύμα μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 334  
1 Άνθρωποι, ξυπνήστε και συνειδητοποιήστε ότι ζείτε σε μια νέα εποχή. 

2 Διαλογιστείτε και προσευχηθείτε ώστε η πνευματική έμπνευση να αρχίσει να λάμπει στη νοητική 

σας ικανότητα. 

3 Παρατηρήστε όλα τα είδη της ανθρώπινης δυστυχίας, του πόνου, της ένδειας και αφήστε την 

καρδιά σας να γίνεται όλο και πιο συμπονετική στη θέα του πόνου που σας περιβάλλει παντού. 

4 Αν αισθάνεστε στο εσωτερικό της ύπαρξής σας μια γενναιόδωρη και ευγενική παρόρμηση να 

κάνετε το καλό, αφήστε αυτή την παρόρμηση να σας κυριεύσει και να εκδηλωθεί. Είναι η ψυχή που 

μεταδίδει το μήνυμά της επειδή βρήκε το σώμα της πρόθυμο και έτοιμο. 

5 Καταλάβετε ότι όταν ξεκινάτε να σπείρετε τους σπόρους της διδασκαλίας μου, πρέπει να το 

κάνετε από εκείνη την αγάπη που γεννιέται από το πιο ευαίσθητο μέρος της ύπαρξής σας. Αλλά μην 

προσπαθείτε πια να κάνετε το καλό ή να εκτελείτε πράξεις για χάρη των προσόντων σας, αν αυτές 

πηγάζουν από το φόβο της τιμωρίας αν δεν τις κάνετε. Αυτό δεν έχει καμία αξία. Μην μου πεις τίποτε 

άλλο, ούτε καν στην ψυχή σου, ότι δεν μπορεί να ανεχτεί μικροπράγματα. 

Όταν η ψυχή σας αποβάλει το ανθρώπινο κέλυφος της και αποσυρθεί στο εσωτερικό της στο ιερό της 

Πνευματικής Ζωής για να εξετάσει το παρελθόν της και τη συγκομιδή της, πολλά από τα έργα της, τα 

οποία εδώ στον κόσμο φαίνονταν τέλεια και άξια να παρουσιαστούν ενώπιον του Κυρίου και άξια 

ανταμοιβής, θα της φανούν τις στιγμές αυτής της ενδοσκόπησης ως φτωχά. Η ψυχή θα καταλάβει ότι το 

νόημα πολλών πράξεων που της φαίνονταν καλές στον κόσμο ήταν μόνο η έκφραση της ματαιοδοξίας, της 

ψεύτικης αγάπης, της φιλανθρωπίας που δεν προερχόταν από την καρδιά. 

6 Ποιος νομίζετε ότι έδωσε στην ψυχή τον φωτισμό ενός τέλειου κριτή για να κρίνει τον εαυτό της; 

Το Πνεύμα, το οποίο εκείνη την ώρα της δικαιοσύνης θα σας κάνει την εντύπωση ότι λάμπει με μια 

διαύγεια που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ ─ και θα είναι Εκείνος που θα πει στον καθένα τι ήταν το καλό, το 

δίκαιο, το σωστό, το αληθινό, που έκανε στη γη, και τι ήταν το κακό, το λάθος και το ακάθαρτο, που 

έσπειρε με τον τρόπο του. 

7 Το ιερό για το οποίο μόλις σας μίλησα είναι αυτό του Πνεύματος ─ ο ναός που κανείς δεν μπορεί 

να βεβηλώσει, ο ναός στον οποίο κατοικεί ο Θεός και από τον οποίο ηχεί η φωνή Του και λάμπει το φως. 

8 Στον κόσμο δεν ήσασταν ποτέ έτοιμοι να εισέλθετε σε αυτό το εσωτερικό ιερό, επειδή η 

ανθρώπινη προσωπικότητά σας ασχολείται πάντα με τρόπους και μέσα για να αποφύγετε τη σοφή φωνή 

που μιλάει μέσα σε κάθε ανθρώπινο ον. Σας λέω: Όταν η ψυχή σας απαλλαγεί από το κάλυμμά της, θα 

σταματήσει τελικά μπροστά στο κατώφλι αυτού του ιερού και θα συγκεντρωθεί για να εισέλθει σε αυτό 

και να γονατίσει μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο της ψυχής, για να ακούσει τον εαυτό της, να εξετάσει 

τα έργα της σε αυτό το φως που είναι η συνείδηση, για να ακούσει να μιλάει μέσα της η φωνή του Θεού 

ως Πατέρα, ως Διδάσκαλου και ως Κριτή. 

9 Κανένας θνητός δεν μπορεί να φανταστεί εκείνη τη στιγμή με όλη την επισημότητά της, την οποία 

πρέπει όλοι σας να ζήσετε για να αναγνωρίσετε τι καλό έχετε μέσα σας για να το διατηρήσετε, αλλά και τι 

πρέπει να απορρίψετε από τον εαυτό σας, επειδή δεν πρέπει πλέον να το κρατάτε στην ψυχή σας. 

10 Όταν τότε η ψυχή αισθάνεται ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συνείδησή της και αυτή έρχεται στο 

μυαλό της με τη σαφήνεια της αλήθειας, το ον αυτό αισθάνεται πολύ αδύναμο για να ακούσει τον εαυτό 

του, εύχεται να μην είχε υπάρξει ποτέ- γιατί σε μια στιγμή ολόκληρη η ζωή του περνάει από τη συνείδησή 

του ─ αυτό που άφησε πίσω του, που κατείχε και που ήταν δικό του και για το οποίο πρέπει τώρα τελικά 

να δώσει λογαριασμό. 

11 Μαθητές, άνδρες, προετοιμαστείτε για εκείνη τη στιγμή ακόμη και σ' αυτή τη ζωή, για να μη 

μετατρέψετε αυτόν το ναό σε δικαστήριο, όταν η ψυχή σας εμφανιστεί μπροστά στο κατώφλι του ναού 

του πνεύματος- γιατί ο πόνος της ψυχής θα είναι τότε τόσο μεγάλος που δεν θα υπάρχει κανένας φυσικός 

πόνος που να μπορεί να συγκριθεί μ' αυτόν. 

12 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, διαλογιστείτε, ακολουθήστε τις διδασκαλίες μου και μην 

εξαπατηθείτε ποτέ από τη ματαιοδοξία σας, η οποία θέλει να σας κάνει να πιστέψετε ότι εργάζεστε με 

ειλικρίνεια, με έλεος ή με αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία από αυτές τις αρετές. 

13 Ποτέ μη θυμάσαι στην καρδιά σου τα έργα που κάνεις, και να είσαι ευχαριστημένος με το πρώτο 

πράγμα που κάνεις, ώστε να ανεβαίνεις συνεχώς στον δρόμο σου. 
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14 Θέλω να σκεφτείτε όλα όσα σας είπα σε αυτή τη διδασκαλία, ώστε να καταλάβετε πώς γίνεται η 

κρίση σας στο πνευματικό πεδίο. Έτσι, θα πρέπει να αφαιρέσετε από τη φαντασία σας εκείνη την εικόνα 

στην οποία φαντάζεστε ένα δικαστήριο στο οποίο προεδρεύει ο Θεός με τη μορφή ενός γέρου που αφήνει 

τα καλά παιδιά να περάσουν από τα δεξιά του για να απολαύσουν τον παράδεισο και που τοποθετεί τα 

κακά στα αριστερά του για να τα καταδικάσει σε αιώνια τιμωρία. 

15 Τώρα είναι η ώρα να φτάσει το φως στα υψηλότερα πεδία της ψυχής και του νου σας, ώστε η 

αλήθεια να λάμψει σε κάθε άνθρωπο και να προετοιμαστεί για να εισέλθει άξια στην Πνευματική Ζωή. 

16 Μου επισημαίνετε ότι η μάχη που έχετε δώσει στις καρδιές των συνανθρώπων σας είναι 

προφανώς άχρηστη ─ ότι τους μιλάτε για πνευματοποίηση και προσπαθείτε να απομακρύνετε από τις 

καρδιές τους τον φανατισμό και τις ειδωλολατρικές λατρευτικές πράξεις, και ότι λίγο αφότου τους 

καθοδηγήσετε, γονατίζουν και πάλι μπροστά στα είδωλά τους. 

17 Έρχεστε με πληγωμένη και μαραμένη καρδιά, αλλά τρέφετε την ελπίδα ότι στο Λόγο Μου θα σας 

δώσω νέα επιχειρήματα και νέα όπλα για να συνεχίσετε να πολεμάτε. 

18 Σας λέω, αγαπημένοι μαθητές, στους οποίους βλέπω τον διακαή πόθο να λάμψει το φως σε όλους 

τους συνανθρώπους σας: Πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή για να περιμένετε την πολυπόθητη στιγμή του 

φωτισμού εκείνων για τους οποίους προσεύχεστε και ζητάτε τόσα πολλά. 

19 Και αυτοί πιστεύουν ότι κάνετε λάθος, επειδή σας βλέπουν να προσεύχεστε ανοιχτά και επειδή 

σας ακούνε να μιλάτε για διδασκαλίες και αποκαλύψεις που δεν είναι γραμμένες σε βιβλία. 

20 Και αυτοί προσεύχονται για σας και Μου μιλούν, ζητώντας Μου να μην παραστρατήσετε. 

21 Σας ρωτώ, μαθητές, "Ποιον νομίζετε ότι ακούω περισσότερο ─ εσάς ή αυτούς;" 

Πολλοί από εσάς Μου λέτε μέσα στην καρδιά σας: "Στην υγειά μας, Δάσκαλε, καθώς πλησιάζουμε 

περισσότερο το αληθινό με τον τρόπο της προσευχής". 

22 Γι' αυτό σας λέω, μαθητές, ότι ακούω εξίσου κάποιους και άλλους, επειδή είστε όλοι ίσοι μπροστά 

Μου, επειδή αγαπώ κάποιους όσο και άλλους και επειδή βλέπω σε όλους το φόβο ότι κάποιος μπορεί να 

παρεκκλίνει από το μονοπάτι. 

23 Είναι η μάχη, άνθρωποι, η προαναγγελθείσα μάχη, η μεγάλη μάχη που θα ξεσπάσει ακόμη και στα 

σπίτια, ακόμη και στους κόλπους των πιο αγαπημένων και ενωμένων οικογενειών. 

24 Ποιος θα κερδίσει σε αυτή τη μάχη; Κανείς. Η νίκη θα είναι αυτή της αλήθειας, του φωτός, της 

αγάπης και της δικαιοσύνης. Θα νικηθείτε όλοι από αυτές τις θεϊκές δυνάμεις. Αλλά ακριβώς αυτή η 

φαινομενική ήττα θα είναι η νίκη σας. 

25 Γι' αυτό, ο Δάσκαλος σας διδάσκει με μεγάλη αγάπη, ώστε να είστε προετοιμασμένοι για την 

εποχή μετά την αναχώρησή μου. Αλλά όπως ακριβώς σας έδωσα το έλεός Μου, έτσι θα οδηγήσετε τους 

ανθρώπους με τα έργα της αγάπης σας. 

26 Η ακτίνα Μου κατέβηκε στο μυαλό σας για να προετοιμάσει τις ψυχές σας, και μοίρασα τα δώρα 

της χάρης Μου ανάμεσά σας, ώστε να μπορέσετε να γίνετε άξιοι να είστε μαζί Μου στη Βασιλεία Μου. 

27 Ο πειρασμός επίσης μάχεται ανάμεσά σας για να σας παρασύρει από το μονοπάτι Μου. Αλλά 

Εγώ, ως ο Καλός Ποιμένας, σας επέλεξα από όλα τα μονοπάτια, και χωρίς να απαιτώ να φτάσετε στο 

σημείο της αυτοθυσίας, περιμένω τη διόρθωσή σας, ώστε να λάβετε πλήρως τη χάρη Μου και να γίνετε 

καλοί μαθητές που θα μεταφέρουν τη διδασκαλία Μου στην ανθρωπότητα αύριο. 

28 Σας ανέστησα επειδή ήσασταν νεκροί για τη ζωή της χάρης. Σας συγχώρεσα και σας προετοίμασα 

ώστε αύριο να μιλήσετε στην ανθρωπότητα που έχει ξεσηκωθεί και αρνείται τον Θεό της. Είμαι ο αδαής 

ξένος που χτυπά την πόρτα κάθε καρδιάς, γιατί θέλω να σας κάνω να νιώσετε την αγάπη Μου. 

29 Η ανθρωπότητα δεν Με αναγνωρίζει και αρνείται την παρουσία Μου σε αυτή την εποχή. Αλλά θα 

τους κάνω να αναγνωρίσουν ότι εκδηλώνω τη δικαιοσύνη Μου με αγάπη και έλεος, ότι δεν έρχομαι με το 

μαστίγιο για να τους προκαλέσω πόνο ─ ότι το μόνο που θέλω είναι να τους ανεβάσω στη ζωή της χάρης 

και να τους εξαγνίσω με το κρυστάλλινο νερό που είναι ο Λόγος Μου, η Αλήθειά Μου. 

30 Ο κόσμος δεν έχει μάθει τη διδασκαλία Μου και τρέφει την ειδωλολατρία και τον φανατισμό του. 

Γι' αυτό, τώρα ζει μέσα από το μεγάλο χωνευτήρι και πίνει το ποτήρι του πόνου- γιατί ο υλισμός του τον 

έχει απομακρύνει από Μένα. 

31 Μια μεγάλη μάχη σε περιμένει, Ισραήλ, γιατί θα γίνεις μάρτυρας της αλήθειας μου, θα 

απομακρύνεις το σκοτάδι της ανθρωπότητας και θα της δείξεις το φως μου. 
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32 Εκείνοι που αποκαλούνται ποιμένες των ανθρώπων δεν έχουν αισθανθεί την παρουσία Μου, Με 

περιμένουν ακόμα. Ωστόσο, βλέπω ότι δίνουν μια διαφορετική διδασκαλία από εκείνη που ο Δάσκαλος 

έχει εμπιστευθεί στην ανθρωπότητα, η οποία θα σας οδηγούσε στο μονοπάτι της αλήθειας, καθώς σας 

διδάσκει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

33 Δεν είναι το θέλημά Μου ο κόσμος να τρέφει κοσμοθεωρίες που αποκλίνουν από τη διδασκαλία 

Μου για την αγάπη. Γιατί αυτό βλάπτει την ψυχή, και έτσι Με αρνείστε. Δεν μπορέσατε να κατανοήσετε 

τη διδασκαλία Μου, απορρίπτετε το ψωμί της αιώνιας ζωής, και η ανθρωπότητα Με αναζητά στις 

συναγωγές της, στις υλικές εκκλησίες της, τις οποίες τα ίδια της τα χέρια δημιούργησαν σύμφωνα με την 

αντίληψή τους. Αλλά πότε η ανθρωπότητα θα Με καταλάβει και θα ακούσει το κάλεσμά Μου; 

34 Μετά το 1950, θα ξεκινήσει ένας μεγάλος αγώνας των παγκόσμιων απόψεων, και εσείς, λαέ του 

Ισραήλ, θα ξεκινήσετε εμπιστευόμενοι τη θεϊκότητά μου. Δεν ξέρετε ποιοι θα σας απορρίψουν. Υπάρχει 

όμως κάποιος ανθρώπινος νόμος που θα μπορούσε να τιμωρήσει τις καλές σας πράξεις και τα έργα που 

κάνετε στο δρόμο σας; Όχι, γιατί εσείς είστε αυτοί που σας ανατέθηκε να απομακρύνετε τον πόνο των 

ανθρώπων, να τους φέρετε την ειρήνη μου και να κάνετε την αγάπη να ανθίσει στην ανθρώπινη καρδιά. 

35 Μαθητές: Αυτή η αρχή που σας δίδαξα στη Δεύτερη Εποχή: να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, ισχύει 

για όλες τις πράξεις της ζωής σας. Κάποιοι Μου λένε: "Δάσκαλε, πώς μπορώ να αγαπήσω τον πλησίον 

μου, αφού είμαι ένα ασήμαντο ον, του οποίου η ζωή είναι γεμάτη με σωματική εργασία;" Σ' αυτούς τους 

μαθητές μου λέω: Ακόμη και σ' αυτή τη φυσική εργασία, που φαινομενικά δεν έχει καμία σημασία, 

μπορείτε να αγαπάτε τον πλησίον σας, αν κάνετε τη δουλειά σας με την επιθυμία να υπηρετήσετε τον 

συνάνθρωπό σας. 

36 Φανταστείτε πόσο όμορφη θα ήταν η ζωή σας, αν ο καθένας εργαζόταν με τη σκέψη να κάνει 

καλό και ένωνε τη μικρή του προσπάθεια με εκείνη των άλλων. Πραγματικά, σας λέω, δεν θα υπήρχε 

πλέον δυστυχία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο καθένας εργάζεται για τον εαυτό του, σκέφτεται τον εαυτό 

του και, το πολύ-πολύ, τα δικά του. 

37 Πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι αρκετός για τον εαυτό του και ότι 

χρειάζεται τους άλλους. Πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι είστε βαθιά συνδεδεμένοι με μια παγκόσμια 

αποστολή, την οποία πρέπει να εκπληρώσετε ενωμένοι ─ αλλά όχι ενωμένοι με γήινες υποχρεώσεις, αλλά 

ενωμένοι με το συναίσθημα, την έμπνευση και τα ιδανικά, με μια λέξη: με την αγάπη ο ένας για τον 

άλλον. Ο καρπός θα είναι τότε για το καλό όλων. 

38 Σας λέω, άνθρωποι, ότι δεν θα πρέπει να εργάζεστε μόνο για τον εαυτό σας, ότι στην προσπάθειά 

σας θα πρέπει να προσπαθείτε να διαδώσετε το φως σε όλους όσους σας αναζητούν, χωρίς να κάνετε 

διακρίσεις. Αλήθεια σας λέω, όποιος δίνει περισσότερα στον συνάνθρωπό του, θα λάβει περισσότερα από 

Μένα, επειδή εφαρμόζει τις οδηγίες Μου στη ζωή του. 

39 Σας δίνω επαρκή γνώση ώστε να μπορείτε να κάνετε γνωστό το μήνυμα αγάπης που σας έστειλα 

αυτή τη στιγμή. 

40 Αυτός ο Χριστός που ήρθε σε άλλη εποχή για να φέρει μια διδασκαλία αγάπης στους ανθρώπους 

είναι το Πνεύμα που σας μιλάει αυτή τη στιγμή και κάνει τον εαυτό Του γνωστό μέσω επιλεγμένων 

οργάνων της διάνοιας για να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Αυτός ο Λόγος ─ ταπεινός στη 

μορφή του και απλός στην έκφρασή του ─ θα φέρει αυτή την ανθρωπότητα, η οποία απέχει πολύ από την 

πνευματοποίηση, στις αισθήσεις της. 

41 Καλώ όλους τους λαούς και όλες τις θρησκευτικές κοινότητες του κόσμου για να τους υπενθυμίσω 

την ύψιστη εντολή του Νόμου Μου ─ αυτή που έκανα γνωστή στους μαθητές Μου στο Μυστικό Δείπνο 

μαζί τους. 

42 Επί του παρόντος, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε προπαρασκευαστική φάση. Είναι η δικαιοσύνη 

μου που λειτουργεί μέσα σε αυτό, χωρίς οι άνθρωποι να το έχουν ήδη αντιληφθεί. Γιατί μέσα στην 

υπερηφάνειά τους, στον υπεροπτικό υλισμό τους, αποδίδουν όλα τα γεγονότα της ζωής τους, που είναι 

αναπόφευκτα γι' αυτούς, στην τύχη. Αλλά σύντομα το κάλεσμά μου θα φτάσει στις καρδιές τους, και τότε 

θα με πλησιάσουν μετανιωμένοι και θα μου ζητήσουν να συγχωρήσω την υπερηφάνεια και τα λάθη τους. 

43 Αυτή θα είναι η ώρα του σταυρού για την ψυχή του ανθρώπου, όταν θα βιώσει για λίγο ένα 

απόλυτο κενό μετά από τις μεγάλες απογοητεύσεις του, όταν θα συνειδητοποιήσει το ψεύδος της 

αυτοπεποίθησής του, τη φθορά της εξουσίας του, την εσφαλμένη ιδεολογία του. Αλλά αυτή η κατάσταση 
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σύγχυσης δεν θα διαρκέσει για πολύ, διότι τότε θα εμφανιστούν οι απεσταλμένοι μου και θα διαδώσουν 

το νέο μου μήνυμα. 

44 Για άλλη μια φορά, όπως και στο παρελθόν, όταν οι αγγελιοφόροι της Διδασκαλίας μου βγήκαν 

από την Ανατολή και έφεραν τη γνώση του Λόγου μου στη Δύση, έτσι και τώρα ο κόσμος θα δει τους 

αγγελιοφόρους μου να φέρνουν το φως αυτού του μηνύματος στα έθνη και στα σπίτια. 

45 Θα φανεί παράξενο στους ανθρώπους ότι το φως πηγαίνει τώρα από τη Δύση στην Ανατολή; Δεν 

θα αναγνωρίσουν λοιπόν το μήνυμα που τους φέρνουν οι αγγελιοφόροι μου στο όνομά μου; 

46 Αληθινά σας λέω, το μόνο φως που βλέπετε να ανατέλλει από την Ανατολή είναι αυτό που φωτίζει 

τον κόσμο σας, το φως του Βασιλιά Άστρου. Γιατί το θείο φως που φωτίζει την ψυχή πηγάζει από Μένα 

και βρίσκεται σε όλα τα μέρη και τα σημεία του σύμπαντος. 

47 Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν συχνά σας μιλούσα μέσω λατρευτικών μορφών και συμβόλων. 

Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα που θα δείτε την αλήθεια απευθείας, χωρίς την ανάγκη να τοποθετήσετε 

λατρευτικές μορφές ή σύμβολα ανάμεσα σ' αυτήν και σ' εσάς. 

48 Ο Δάσκαλος δέχεται τον μαθητή που, σε αυτή την Τρίτη Εποχή, είναι έτοιμος να μελετήσει για να 

κατανοήσει τη Θεία Οδηγία Μου. Το βιβλίο ανοίγεται μπροστά σας και οι σελίδες του φωτίζουν την ψυχή 

σας, ώστε να γνωρίζετε ότι το έργο που έχω αναθέσει στα χέρια σας είναι μεγάλο και μεγαλειώδες ─ ότι η 

διδασκαλία μου περιέχει την ύψιστη σοφία, ώστε να μπορέσετε να φτάσετε στη Βασιλεία μου. Είναι το 

μονοπάτι που σας έδειξα για άλλη μια φορά, ώστε να προχωρήσετε σε αυτό, αφήνοντας πίσω σας την 

αδικία με την οποία ήρθατε σε Μένα. 

49 Έχω προετοιμάσει τις ψυχές σας με το φως Μου, με τη δικαιοσύνη Μου, ώστε να μοιάσετε στον 

Δάσκαλό σας, ώστε να μην πλανάστε πλέον σε διαφορετικά μονοπάτια, ώστε η υπακοή στις εντολές Μου 

να είναι στις καρδιές σας. Αλλά να προσέχετε και να προσεύχεστε για να μη χάσετε την προετοιμασία που 

έχω δώσει στην ψυχή σας. Αυτή τη στιγμή δείχνω στον κόσμο το φως μιας νέας ημέρας, ώστε οι 

άνθρωποι να προετοιμαστούν, να ακούσουν τον λόγο μου και να δουν την παρουσία μου με τα 

πνευματικά τους μάτια. 

50 Η αποστολή σας είναι πολύ δύσκολη, λαέ του Ισραήλ. Αλλά ο λόγος μου διείσδυσε στο εσωτερικό 

της ύπαρξής σας και σας φώτισε, έβγαλε την τύφλωση από τα μάτια σας και σας έδειξε τη δόξα της 

βασιλείας μου. 

51 Ο Λόγος Μου σας έχει μεταμορφώσει, γιατί δεν είστε πλέον οι ίδιοι που ήσασταν πριν ─ γιατί 

τώρα είστε δεκτικοί στην παρουσία Μου, Με έχετε αναγνωρίσει και ξέρετε πώς να πετάτε για να Με 

αναζητάτε από πνεύμα σε πνεύμα. 

Κι όμως, βλέπω ότι δεν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις διδασκαλίες Μου, ότι έχετε σκοντάψει και ότι 

για λίγο καιρό είστε πάλι οι παλιοί, επειδή δεν έχετε καθαρίσει πλήρως την καρδιά σας από τα περιττά και 

μη αναγκαία ─ από αυτά που τρέφουν τον κόσμο στη διαφθορά του. Τα ζιζάνια εξακολουθούν να 

φυτρώνουν δίπλα στο χρυσό σιτάρι που ανθίζει μέσα σας. 

Έχει έρθει η ώρα που τα ζιζάνια που έχουν φυτρώσει και ανθίσει στις καρδιές ανά τους αιώνες θα 

ξεριζωθούν από τις ρίζες. Θα δεθεί σε δεσμίδες και θα ριχτεί στη φωτιά για να καταστραφεί. Τότε η 

καρδιά σας θα είναι το καθαρό χωράφι, το γόνιμο και προετοιμασμένο έδαφος, όπου ο Λόγος μου θα 

φέρει τους καρπούς του. 

52 Αγαπητοί μαθητές, πρέπει να προετοιμαστείτε σε πολλά πράγματα, γιατί τα βήματά σας προς την 

πνευματοποίηση ήταν αργά και ο χρόνος έχει γίνει λίγος για σας. Διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει ήδη να 

βρίσκεστε σε άμεση επαφή με το Θείο Πνεύμα μου, προκειμένου να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

53 Το πνεύμα σας ήξερε πώς να κυριαρχεί στο σώμα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και στη 

συνέχεια μπορέσατε να εκπληρώσετε τις εντολές μου ως αληθινοί μαθητές μου για να υπερασπιστείτε την 

ανθρωπότητα, η οποία, μέσω της μεσολάβησής σας, πρέπει να λάβει το έλεος και τη συμπόνια μου. 

54 Αφήστε το Πνεύμα μου να κατοικήσει πλήρως μέσα σας, ώστε να μπορέσετε να δείξετε στην 

ανθρωπότητα το έργο μου ως σωσίβια λέμβο, ως φάρο, ως νέο ουρανό για τις ενσαρκωμένες και μη 

ενσαρκωμένες ψυχές. 

55 Θέλω να σας δω όλους προετοιμασμένους και ντυμένους με το φως του Αγίου Πνεύματός Μου, 

θέλω να βρω μέσα σας την αίσθηση της ευθύνης απέναντι στο Θείο Έργο Μου και την αγάπη για τη 

Θεότητά Μου και για τους συνανθρώπους σας. Γιατί θέλω να ανανεωθείτε από αγάπη γι' αυτούς και να 

διδαχθείτε να συνδέεστε άμεσα με το Πνεύμα Μου ─ γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσω τις ψυχές σας 
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ανάλογα με την προετοιμασία που έχετε επιτύχει. Τότε η αφύπνιση του κόσμου θα ολοκληρωθεί, και 

μέσω του διαλογισμού σας θα Με νιώσει. Γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. 

56 Βρίσκεστε στην εποχή της μεγάλης μάχης του καλού ενάντια στο κακό, του φωτός ενάντια στο 

σκοτάδι, και τώρα ετοιμάζεστε να υπερασπιστείτε την υπόθεσή Μου. Θα με πάρετε ως παράδειγμα, γιατί 

εγώ πηγαίνω μπροστά από τους στρατούς μου και εσείς είστε μέρος τους. Δείτε πώς το φως Μου διαλύει 

το σκοτάδι και πώς ο Λόγος Μου απομακρύνει την αμαρτία. Αν θέλετε να γίνετε καλοί στρατιώτες, να 

είστε υπάκουοι και να φέρετε το φως της αλήθειας, ώστε εσείς, ως αληθινοί υπηρέτες του Θεού, να 

μαρτυρήσετε αυτά που δίνω στις ψυχές αυτή την εποχή για τη σωτηρία τους. 

57 Δεν θέλω να βλέπω ανάμεσά σας, εκλεκτοί άνθρωποι, διαφορετικούς τρόπους σκέψης ούτε 

διαφορετικές εκφράσεις βούλησης, θέλω να σας βλέπω ενωμένους και να μεταδίδετε μία και την ίδια 

έμπνευση από Μένα, καθοδηγούμενοι από τον Λόγο Μου, ο οποίος είναι ένας με όλους σας. 

58 Σε όσους από εσάς κοιμηθήκατε και αφήσατε το λυχνάρι του ιερού σας να σβήσει και 

στερηθήκατε τη χάρη Μου, στέλνω το κάλεσμα και τους λέω: Σηκωθείτε, περπατήστε γρήγορα και ελάτε 

σε Μένα που σας περιμένω ως Πατέρας και όχι ως δικαστής. Αλλά αληθινά σας λέω, δεν πρέπει πλέον να 

σταματήσετε στους δρόμους, γιατί τότε η ευθύνη σας απέναντί Μου θα είναι πολύ μεγάλη αύριο. 

59 Έχω αφυπνίσει τη διαίσθησή σας και μέσω αυτού του χαρίσματος το Πνεύμα Μου μίλησε στο 

πνεύμα σας και σας έδωσα τις εντολές Μου για να τις ακολουθήσετε. 

60 Σας αφήνω να περπατάτε με βεβαιότητα, ώστε να μπορείτε να εκπληρώσετε το θέλημά μου. Γιατί 

ό,τι κάνετε σύμφωνα με το θέλημά μου θα υπηρετεί την πρόοδο της ψυχής σας. Σας δίνω την εξουσία και 

την ειρήνη μου, ώστε να είναι η μαρτυρία της παρουσίας μου ανάμεσά σας. Δεν θέλω τίποτα να 

διαταράξει την ηρεμία που σας δίνω. Προετοιμαστείτε και συνεχίστε να εργάζεστε μέσω αυτού. Αν όμως 

υποφέρετε για χάρη του σκοπού που έχω εμπιστευθεί στα πιστά σας χέρια, σας λέω: Χαρείτε, γιατί θα 

δώσω στην ψυχή σας μεγάλη ανταμοιβή. 

61 Να ξέρετε ότι, όπως ακριβώς υπάρχουν ψυχές που στέλνονται ξανά να ενσαρκωθούν ως 

επανόρθωση για να μείνουν στη γη και να θερίσουν με δικαιοσύνη τους καρπούς όσων έσπειραν 

προηγουμένως, υπάρχουν άλλες που δεν μετενσαρκώνονται αλλά μένουν αόρατες στη γη μέχρι να 

επιτύχουν την πνευματοποίηση ή την ανύψωση που θα τις κάνει να απομακρυνθούν από όλα όσα δεν τους 

ταιριάζουν πλέον. 

62 Κάθε επανόρθωση είναι σκληρή, είναι πικρή και θλιβερή. Αλλά η διδασκαλία μου σας διδάσκει 

τον τρόπο να γλιτώσετε την ψυχή σας, η οποία, αντί να βρει γαλήνη μετά από τα βάσανα στη γη, 

αντιμετωπίζει μια δοκιμασία εξαγνισμού και επανόρθωσης. 

63 Μάθετε εδώ στο λόγο μου να αγαπάτε ό,τι ανήκει στον κόσμο μόνο στο βαθμό που είναι σωστό, 

έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να αφήσετε τα πάντα πίσω, να μην υπάρχει κανένα βάρος στην ψυχή σας που 

θα της στερήσει την ελευθερία της. 

64 Αγαπημένοι άνθρωποι, ελάτε στο Φως. Εγώ είμαι ο δρόμος που οδηγεί σ' αυτήν, εγώ είμαι η 

αλήθεια και η ζωή. 

65 Είναι αδύνατον να χαθεί κάποιος που ακούει τη συνείδησή του στις πράξεις της ζωής του. 

66 Όταν σας μιλάω για την πνευματική ζωή, θέλετε να σας την περιγράψω λεπτομερώς, ώστε να 

μπορείτε να την καταλάβετε. Αλλά όταν συνειδητοποιείτε ότι, αν και έχω μιλήσει πολύ γι' αυτό, είναι 

πολύ λίγα αυτά που έχετε καταφέρει να κατανοήσετε, Μου λέτε με πόνο: "Δάσκαλε, ποια θα είναι αυτή η 

ύπαρξη που, παρά τις διδασκαλίες και τις αποκαλύψεις Σου, δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε;". 

67 Σας λέω, μαθητές: Μην αγχώνεστε, γιατί δεν έχει σημασία να ξέρετε πώς είναι αυτό το σπίτι, αλλά 

να έχετε πίστη ότι πρέπει να φτάσετε σε αυτό και, επομένως, να προετοιμαστείτε όσο το δυνατόν 

καλύτερα για να φτάσετε σε αυτόν τον στόχο χωρίς δισταγμό ή αμφιταλαντεύσεις. 

68 Έχετε ήδη μάθει από Μένα ότι η ανοδική ανάπτυξη της ψυχής επιτυγχάνεται μέσω της αγάπης, 

επειδή αυτός που αγαπάει ξεδιπλώνει όλα τα χαρίσματα και τις ικανότητες της ύπαρξής του. Μην 

προσπαθείτε να φτάσετε στις υψηλές κορυφές του φωτός μόνο μέσω της ανάπτυξης της διάνοιας, αλλά 

αναζητήστε πάντα τον σωστό τρόπο να εναρμονίσετε τη νοημοσύνη με τα συναισθήματα, έτσι ώστε την 

ίδια στιγμή που μελετάτε μια διδασκαλία, να την εφαρμόζετε. 

69 Ο δρόμος της αλήθειας είναι τόσο σαφής που κανείς που βαδίζει σε αυτόν δεν μπορεί να χαθεί. 

70 Δεν περπατάτε μόνοι σας, γιατί η ενθάρρυνση και το φως Μου είναι με τον καθένα σας. Αλλά σε 

περίπτωση που αυτό σας φαίνεται λίγο, έχω τοποθετήσει ένα πνευματικό ον του φωτός στο πλευρό κάθε 
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ανθρώπινου πλάσματος για να παρακολουθεί τα βήματά σας, να σας κάνει να αισθάνεστε κάποιον 

κίνδυνο, να σας χρησιμεύει ως σύντροφος στη μοναξιά σας και ως ραβδί στο ταξίδι της ζωής. Είναι 

εκείνες οι οντότητες που αποκαλείτε φύλακες άγγελοι ή προστάτες. 

71 Μην δείξετε ποτέ αχαριστία σε αυτούς και μην είστε κουφοί στις προτροπές τους, γιατί οι 

δυνάμεις σας δεν θα είναι αρκετές για να περάσετε όλες τις δοκιμασίες της ζωής. Χρειάζεστε εκείνους που 

είναι πιο προχωρημένοι από εσάς και που γνωρίζουν κάτι για το μέλλον σας, επειδή τους το έχω 

αποκαλύψει. 

72 Ο αγώνας αυτών των όντων είναι πολύ δύσκολος όσο δεν έχετε φτάσει στην πνευματοποίηση, 

επειδή συμβάλλετε πολύ λίγο από την πλευρά σας για να τα υποστηρίξετε στη δύσκολη αποστολή τους. 

73 Όταν η πνευματικότητά σας σας επιτρέψει να αισθανθείτε και να αντιληφθείτε την παρουσία 

εκείνων των αδελφών σας που εργάζονται αόρατα, χωρίς καμία επίδειξη, για την ευημερία και την πρόοδό 

σας, τότε θα μετανιώσετε που τους αναγκάσατε να υποφέρουν τόσο πολύ για χάρη των αμαρτιών σας. 

Αλλά όταν αυτή η ενόραση αναδύεται μέσα σας, είναι μόνο επειδή έχει ήδη γίνει φως στο νου σας. Τότε 

θα ξυπνήσει η συμπόνια, η ευγνωμοσύνη και η κατανόηση γι' αυτούς. 

74 Τι μεγάλη ευτυχία θα υπάρξει στους προστάτες σας όταν δουν ότι η προσπάθειά τους 

υποστηρίζεται από εσάς και ότι η έμπνευσή τους βρίσκεται σε αρμονία με την ανύψωσή σας! 

75 Έχετε τόσους πολλούς αδελφούς και αδελφές και τόσους πολλούς φίλους στο "Πνευματικό 

Κλήμα" που δεν γνωρίζετε. 

76 Αύριο, όταν η γνώση της πνευματικής ζωής θα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, η ανθρωπότητα 

θα αναγνωρίσει τη σημασία αυτών των όντων στο πλευρό σας και οι άνθρωποι θα ευλογούν την Πρόνοιά 

μου. 

77 Ποιος έχει δει τις μάχες που δίνουν αυτές οι λεγεώνες του Φωτός ενάντια στις εισβολές των 

συγκεχυμένων όντων που σας απειλούν συνεχώς; Δεν υπάρχει ανθρώπινο βλέμμα που να έχει ανακαλύψει 

αυτή τη μάχη που διεξάγουν αδιάκοπα ο ένας εναντίον του άλλου χωρίς να την έχετε αντιληφθεί. 

78 Η άγνοιά σας για την ύπαρξη όλων όσων συμβαίνουν χωρίς να το γνωρίζετε ήταν ένας από τους 

λόγους για τους οποίους διέταξα αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσει ο πνευματικός κόσμος μαζί σας μέσω 

εγκεφάλων που έχουν οριστεί από Εμένα για να φέρουν εις πέρας αυτό το έργο. Έτσι, αυτά τα όντα είχαν 

την ευκαιρία να έρθουν σε σας για να μαρτυρήσουν την ύπαρξή τους και να σας αποδείξουν με την αγάπη 

τους, με το έλεός τους, με την ταπεινότητα και την υπομονή τους ότι ζουν για το έργο της προστασίας 

σας. 

79 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, και ενωθείτε μαζί τους στην προσευχή σας. Έχετε εμπιστοσύνη στην 

προστασία τους. Είναι όντα λαμπερού φωτός που είναι ικανά να εκπληρώσουν τη δύσκολη αποστολή στο 

πλευρό σας, καθοδηγώντας και βοηθώντας σας σε όλο το μονοπάτι μέχρι να φτάσετε σε Μένα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 335  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Σήμερα το Πνεύμα μου κατεβαίνει για άλλη μια φορά στον πνευματικό Ισραήλ. Σας φανερώνω 

τον εαυτό Μου, αγαπημένοι μου άνθρωποι, μέσω της Συμπαντικής Ακτίνας και σας μιλάω ως Πατέρας 

και Δάσκαλος, ως Φίλος αλλά και ως Κριτής. Είμαι παρών σε όλα και ακούω την προσευχή σας μέχρι και 

το πιο προσωπικό αίτημα που μου απευθύνετε. 

2 Χαίρομαι όταν βλέπω τις ενσαρκωμένες ψυχές να ανακαλύπτουν όλο και περισσότερο την 

αληθινή κοινωνία με τον Πατέρα και Κύριό τους, να αφήνουν πίσω τους τις παλιές τελετές, τις διάφορες 

μορφές λατρείας που χρησιμοποιούσαν για να Με αναζητήσουν, να Με λατρέψουν και να προχωρήσουν 

σταθερά στο πνευματικό μονοπάτι. Εσείς, οι ταπεινές κοινότητες, είστε αυτοί που δέχεστε αυτές τις 

εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή και μαζί τους τα μεγάλα μου μαθήματα. 

3 Έχω ενώσει έναν μεγάλο αριθμό ψυχών που ανήκουν στον εκλεκτό λαό ─ όχι από φυλή. 

Να ξέρετε ότι δεν απευθύνομαι σε φυλές στις οποίες ανήκετε ή ανήκατε στο παρελθόν. Απευθύνομαι 

στον Πνευματικό Ισραήλ, στον οποίο έχω αναθέσει μια αποστολή, επειδή ανάμεσα στους άλλους λαούς 

της γης είναι οι πρωτότοκοι, στους οποίους κληροδότησα τις προηγούμενες Διαθήκες Μου. 

4 Εσείς, που έχετε υπάρξει διαχειριστής της χάρης και των αποκαλύψεων, έχετε λάβει την αποστολή 

να φέρετε φως σε όλους τους ανθρώπους, να γίνετε φάροι φωτός για όσους περιπλανώνται στον κόσμο 

αδαείς ή αδιάφοροι. Εσύ, που ήσουν ο προφήτης μου, ο μάρτυράς μου, ο αγγελιοφόρος μου και ο 

έμπιστός μου, σε κάλεσα για άλλη μια φορά για να σε κάνω να συνεχίσεις την αποστολή σου, και ότι σε 

αυτή την εκπλήρωση της αποστολής θα μπορέσεις να επιτύχεις την τελειότητα της ψυχής σου. 

5 Παρά την πίστη και την αγάπη σας, σας λέω χωρίς μομφή: δεν έχετε ακόμη ακολουθήσει τις 

προηγούμενες διδασκαλίες Μου. Κατέχετε το φως, την ειρήνη και τις ευλογίες που σας έδωσα για τα 

αδελφά έθνη σας, αλλά δεν έχετε μοιραστεί αυτά τα δώρα μαζί τους. 

Σκεφτείτε: Για να γίνετε άξιοι να λάβετε αυτή την αποστολή, έχετε ζήσει τους μεγάλους αγώνες της 

ψυχής και του σώματος, τις συγκρούσεις της σκέψης και τις μάχες αυτού του κόσμου, προκειμένου να 

αποκτήσετε την απαραίτητη ατσαλότητα, αποφασιστικότητα και εμπειρία. Αλλά αν σας είπα ότι δεν 

εκτελέσατε τις εντολές μου, δεν θα αρνηθώ την αξία των έργων σας των προηγούμενων χρόνων. Είναι 

αυτές οι αρετές που σας κάνουν άξιους της χάρης να Με έχετε ανάμεσά σας σε αυτή την πνευματική 

εκδήλωση. 

6 Στο νόημα της διδασκαλίας μου θα βρείτε την παρουσία του Θεού σας. Αυτός ο λόγος είναι ο 

ίδιος με εκείνον που άκουσαν οι προφήτες, είναι το ίδιο φως με εκείνο που ενέπνευσε τον Μωυσή για να 

ενώσει τον εκλεκτό λαό και να τον προετοιμάσει για την ένωση με τον Κύριό του. 

Ανακαλύπτω ανάμεσά σας τους πρώην Ισραηλίτες που προχώρησαν στο ταξίδι στην έρημο κατά την 

Πρώτη Εποχή: τα γενναία και γενναία παιδιά του Ιούδα, τους πιστούς Λευίτες που φύλαγαν τη λατρεία 

του Ιεχωβά, τα ακούραστα παιδιά του Ζαβουλών που ήταν επιφορτισμένα με την παροχή τροφής για το 

καραβάνι των ανθρώπων και επίσης όλους εκείνους που Μου έδωσαν μεγάλες αποδείξεις πίστης, αγάπης 

και εμπιστοσύνης. 

7 Το βλέμμα μου μένει επίσης με αγάπη σε εκείνους που περίμεναν τον Μεσσία στη Δεύτερη Εποχή 

─ στους μάρτυρες που το σπαθί του δήμιου δεν μπόρεσε να τους στερήσει την πίστη τους ότι έγινα 

άνθρωπος για να λυτρώσω το ανθρώπινο γένος. Σε αυτόν τον λαό εδώ υπάρχουν οι μαθητές Μου και οι 

μάρτυρές Μου όλων των εποχών, και μετά από αυτή την περίοδο της τέλειας κοινωνίας με τον Κύριό 

τους, όταν οι διδασκαλίες Μου ολοκληρωθούν μέσω αυτού του μέσου που επέλεξα, το Πνεύμα Μου θα 

κατέβει σε αφθονία σε όλα τα παιδιά Μου, και ο καθένας από εσάς θα νιώσει τα χαρίσματα και τις 

ικανότητές του να ξεδιπλώνονται ─ προς έκπληξη των συνανθρώπων του και των εαυτών σας. 

8 Τα χαρίσματά σας θα ξεπηδήσουν από το πνεύμα σας δυνατά και ισχυρά ─ όχι ως στολίδια, που 

θα ήταν αιτία για ματαιοδοξία, αλλά ως αρετές και παραδείγματα που θα δείξετε στους ανθρώπους με τις 

σκέψεις, τα λόγια και τα έργα αγάπης σας, και όλα θα αποκαλύπτουν τη μεγαλύτερη ταπεινότητα και 

πραότητα. 

Το χάρισμα της προφητείας θα ανθίσει ανάμεσά σας σε μεγάλο βαθμό. Οι επιστήμονες θα σας 

ρωτήσουν για το μέλλον, θα σπεύσουν στις συνελεύσεις σας για να ακούσουν τις μαρτυρίες σας και να 
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αντιμετωπίσουν τις σκληρές δοκιμασίες και να επιλύσουν τις συγκρούσεις τους που θα τους 

παρουσιαστούν. 

9 Προς το παρόν η εξέλιξή σας είναι ακόμη μικρή, εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε για τα χαρίσματά 

σας, και αν γίνετε άμεσα μάρτυρες οποιουδήποτε θαύματος που σας δίνω να σκεφτείτε, το αποδίδετε σε 

άλλη αιτία. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα γίνετε ένα μαζί Μου, και τότε η εμπιστοσύνη σας θα είναι 

πλήρης. Θα κατανοήσετε τα χαρίσματα και τις ιδιότητές σας και θα με μαρτυρήσετε μέσω αυτών. 

10 Αληθινά σας λέω, εγώ είμαι αυτός που σας προφητεύει. Ποτέ δεν προήλθε από τον άνθρωπο, 

αυτός ήταν μόνο ο δίαυλος. Η προφητεία προέρχεται από Μένα και σας δίνω τη δυνατότητα να την 

ερμηνεύετε μέχρι ενός ορισμένου ορίου. Αλλά αυτά που περιέχουν μεγαλύτερη σοφία θα σας τα εξηγήσω 

μόνος μου. Κάθε φορά που προσπαθήσατε να τα κατανοήσετε χωρίς να είστε προετοιμασμένοι, 

υποκύψατε σε μια λανθασμένη ερμηνεία. 

11 Σας ανακοίνωσα τα γεγονότα που βλέπετε να συμβαίνουν σήμερα. Τώρα είναι μια εποχή μεγάλης 

εκπλήρωσης. Είναι τα γεγονότα που έδωσαν την ερμηνεία όλων των ανακοινώσεων που σας έδωσα στην 

Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή μέσω των προφητών Μου. Αλλά οι άνθρωποι είχαν ήδη μιλήσει τότε, 

κάποιοι σωστά και κάποιοι λανθασμένα. 

Οι προφητείες που χορήγησα σύμφωνα με την κατανόηση της ανθρώπινης έρευνας έχουν κατανοηθεί 

σωστά. Όμως, εκείνα που Μου ανατέθηκε να ερμηνεύσω, να ερμηνεύσω και να εκπληρώσω, τα 

ξεκαθάρισα μέσα από γεγονότα και δοκιμασίες. 

12 Τώρα είναι μια αποφασιστική στιγμή για την ανθρωπότητα ─ μια στιγμή κατά την οποία ο 

άνθρωπος θα αφυπνιστεί μέσα από τις διάφορες δοκιμασίες που σας μιλούν για την αγάπη μου. Θέλω να 

βρω την ψυχή σας καθαρή και το στόμα σας άξιο να κάνει γνωστή τη διδασκαλία Μου. Γι' αυτό, σας 

ντύνω με ταπεινότητα, ώστε να είστε απλοί, αν και διαθέτετε χαρίσματα που προκαλούν τον θαυμασμό 

όσων σας γνωρίζουν. 

13 Αφήστε την προφητεία να διαπεράσει την ψυχή και την ύλη σας, ακόμη και αν δεν την 

καταλαβαίνετε. Το καθήκον σας είναι να το κάνετε γνωστό. Οι άλλοι θα είναι αυτοί που θα καταλάβουν 

καλύτερα αυτό που παρακολουθείτε. Αλλά αν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι σε θέση να διεισδύσει στο 

αληθινό νόημα των προφητειών Μου, θα έρθω να σας βοηθήσω και θα σας πω: "Αν η προφητεία που σας 

έδωσα ήταν πολύ μεγάλη και σοφή, είναι επειδή η αποκάλυψη που θέλω να δώσω στην ανθρωπότητα 

είναι πολύ μεγάλη, έτσι ώστε να συνεχίσει να ανεβαίνει και να κατοικεί σε υψηλότερα επίπεδα μέχρι να 

φτάσει στο στόχο της. Χάρισα αυτό το όραμα στον εκλεκτό Μου και σας δίνω την ερμηνεία του". 

14 Πιστεύετε ότι ο Ιωήλ, ένας από τους μεγάλους προφήτες της Πρώτης Εποχής, καταλάβαινε αυτό 

που ανακοίνωνε στα πλήθη; Θυμηθείτε τι είπε: "Και θα έρθουν ημέρες που τα παιδιά σας θα 

προφητεύουν, και οι νέοι σας θα βλέπουν οράματα, και οι γέροντες σας θα έχουν αποκαλυπτικά όνειρα. 

Θα γίνουν θαύματα στους ουρανούς και μεγάλα σημεία στη γη. Ο ήλιος θα γίνει μαύρος και το φεγγάρι 

σαν αίμα. Καπνός και ατμός θα σηκωθούν από τη γη, και τότε η μεγάλη ημέρα του Κυρίου θα είναι πολύ 

κοντά". 

15 Ο προφήτης δεν καταλάβαινε τις συνέπειες αυτών που έλεγε, αλλά το έκανε με ειλικρίνεια. Ήταν 

ο δίαυλος και ο φορέας της φωνής Μου, η ψυχή του ήταν καθαρή και το στόμα του άξιο, και η προφητεία 

ήταν σαν κρυστάλλινο νερό που έβγαινε από την πηγή και δεν είχε μολυνθεί στην κοίτη του. 

Έτσι το μήνυμα έφτασε στην καρδιά των ανθρώπων και παρέμεινε καθαρό. Κάποιοι το έχουν 

ερμηνεύσει με έναν τρόπο, άλλοι με άλλον. Αλλά σας λέω με αλήθεια ότι ο ερχομός αυτής της 

προφητευμένης μεγάλης ημέρας είναι πολύ κοντά, και τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τώρα τα λόγια του 

προφήτη. 

16 Ανοίξτε τα μάτια σας και προετοιμάστε την ψυχή σας, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε τα 

γεγονότα, και θα δείτε ότι τα σημάδια που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε εκείνους τους καιρούς αναδύονται 

ξεκάθαρα, και τα ίδια τα γεγονότα σας δείχνουν την εξήγηση και την πραγματοποίηση αυτών των λόγων. 

Είναι η ερμηνεία που έχω δώσει στις προφητείες Μου. 

17 Έτσι σας προετοιμάζω, αγαπημένοι μαθητές, για την εκπλήρωση της δύσκολης αποστολής σας, 

ώστε τα χείλη σας να μιλούν μόνο την αλήθεια, ώστε να βλέπετε τον δρόμο σας ανοιχτό. Αλλά αν μιλάτε 

και μαρτυρείτε την αλήθεια και δεν σας πιστεύουν, ούτε σας καταλαβαίνουν, ούτε σας αγαπούν, 

φορτώστε το θέμα σε Μένα και μην κλαίτε. Πάντα να προχωράτε μπροστά και ποτέ να μη σιωπάτε. 

Αφήστε το στόμα σας να μιλάει με αυτοπεποίθηση, με θάρρος και να κάνει πάντα το καθήκον του. 
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Αφήστε ολόκληρη την ύπαρξή σας να είναι έτοιμη να αποπνέει ειρήνη ─ όχι μόνο με τα λόγια σας, αλλά 

και με τις σκέψεις και τα πνευματικά σας μηνύματα. 

18 Καλλιεργήστε την ειρήνη, αγαπήστε την και διαδώστε την παντού, γιατί πόσο την έχει ανάγκη η 

ανθρωπότητα! Μην ενοχλείστε από τις μεταβαλλόμενες τύχες της ζωής, ώστε να παραμένετε πάντα 

δυνατοί και έτοιμοι να δώσετε ό,τι έχετε. Αυτή η ειρήνη που είναι η κληρονομιά κάθε ψυχής έχει φύγει σε 

αυτούς τους καιρούς και έχει δώσει τη θέση της στον πόλεμο, μαρτυρώντας έθνη, καταστρέφοντας 

θεσμούς και καταστρέφοντας ψυχές. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το κακό έχει καταλάβει την ανθρώπινη 

καρδιά. Το μίσος, η άκρατη φιλοδοξία, η αχαλίνωτη απληστία εξαπλώνονται και προκαλούν χάος. Αλλά 

πόσο σύντομη θα είναι η βασιλεία τους. Για τη χαρά και τη διαβεβαίωσή σας, σας ανακοινώνω ότι η 

απελευθέρωσή σας είναι ήδη κοντά, ότι πολλοί άνθρωποι εργάζονται γι' αυτόν τον στόχο, οι οποίοι 

λαχταρούν να αναπνεύσουν σε μια ατμόσφαιρα αδελφοσύνης, καθαρότητας και υγείας. 

19 Τι θα κάνετε, μαθητές μου, σε αυτή τη μεγάλη μάχη που έχει ήδη αρχίσει; Ποια είναι τα σχέδιά 

σας; Βλέπω στα βάθη της ύπαρξής σας μια απέραντη επιθυμία να αγωνιστείτε, να κάνετε γνωστές τις 

διδασκαλίες μου, γιατί ξέρετε ότι είναι ο καλύτερος οδηγός για την ανθρωπότητα. Πολεμήστε για την 

ειρήνη σας και τις ηθικές και πνευματικές φιλοδοξίες σας. Τότε, όταν νιώσετε δυνατοί στην καλοσύνη, 

μεταφέρετέ την παντού, γιατί θα πέσει σαν γόνιμη δροσιά στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

20 Προσευχηθείτε και αφήστε την προσευχή σας να γίνει βάλσαμο για τους γύρω σας και για τους 

απόντες ─ για όσους κατοικούν στον κόσμο σας και για όσους ζουν με ανάγκη από παρηγοριά πέρα από 

αυτόν. 

21 Δίνω τώρα στο λαό μου ένα κίνητρο, και είναι το εξής: όλες εκείνες οι ψυχές που θα χάσουν τα 

σώματά τους στις θλιβερές μάχες του πολέμου θα έλκονται στην "Πνευματική Κοιλάδα" και εκεί θα 

παραμείνουν περιμένοντας την προσευχή σας για να αποκτήσουν φως και γνώση. 

Εκείνη την ώρα που ο λαός θα ενωθεί σε θερμή και ειλικρινή προσευχή, τα όντα αυτά θα εκπλαγούν 

από ένα πνευματικό τραγούδι δοξολογίας. Θα ακούσουν τη φωνή σας να τους καλεί να προχωρήσουν και 

δεν θα τους ενοχλήσει ούτε στιγμή. Το φως θα είναι καθαρό και από εκείνη την ώρα θα ξεκινήσουν να 

αγωνίζονται για την ανάληψή τους. 

22 Οι δοκιμασίες που περιμένουν την ανθρωπότητα μετά το 1950 θα είναι πολύ μεγάλες. Θα πρέπει 

να αδειάσει πολύ πικρά δισκοπότηρα και να υποστεί πολύ σκληρά χτυπήματα. Αλλά όλα αυτά θα 

συμβούν για να μπορέσει να ξυπνήσει από τον ύπνο της ─ τώρα που η ψυχή της κοιμάται όσον αφορά την 

τελειότητα και την αληθινή της αποστολή. 

Όλες αυτές οι δοκιμασίες που μπορεί να δεχτούν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή θα επινοηθούν από τους 

ίδιους, ώστε να συνέλθουν και να αναλογιστούν τις αποστολές τους. Εδώ και πολύ καιρό οι ψυχές 

μετακινούνται από τη γη στην "πνευματική κοιλάδα" και από αυτή πάλι στη γη χωρίς να χρησιμοποιούν 

τις μετενσαρκώσεις τους. 

    Αλλά αυτή η χάρη, αυτή η απόδειξη της αγάπης και της δικαιοσύνης που τους χορηγώ δίνοντάς τους 

νέα ζωή σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι για να τη σπαταλήσουν. Δεν σας επιτρέπω να επιστρέψετε στη γη 

μόνο για να τρέφεστε από τους καρπούς της, αλλά για να αγωνιστείτε για την άνοδό σας και να πάρετε τη 

βασιλεία που σας έχω υποσχεθεί. 

23 Θα σας καλέσω με ευγένεια την πρώτη φορά για να σας βοηθήσω να ετοιμαστείτε για τη μάχη. 

Αλλά αν δεν καταλάβετε αυτή τη φωνή, θα σας καλέσω με αυστηρότητα και θα σας αγγίξω ξανά. 

Ωστόσο, αν δεν ακολουθήσετε, η δικαιοσύνη θα δράσει πλήρως για να σας ξυπνήσει, ώστε να ανοίξετε τα 

μάτια σας και να δείτε το φως μιας νέας ημέρας. 

24 Σας προειδοποιώ για να μην επηρεαστείτε όταν βλέπετε νέους πολέμους να ξεσπούν, ότι μέρα με 

τη μέρα πλήθος ανθρώπων πεθαίνει μπροστά στα μάτια σας σε διάφορα ατυχήματα. Αν δεν μπορείτε να 

καταλάβετε τον λόγο για αυτές τις δοκιμασίες που συγκλονίζουν την καρδιά σας, θυμηθείτε ότι κάθε ψυχή 

ήρθε στη γη για να δώσει πίσω στον εαυτό της αυτό που προηγουμένως είχε αρνηθεί στον εαυτό της, και 

ότι υπάρχουν άνθρωποι τόσο κουρασμένοι που μόνο μια τέτοια δοκιμασία θα τους ξυπνήσει. 

25 Πόσο πολύ σε αγαπώ και δεν θέλω πόνο για σένα! Εκείνα τα πλάσματα που δεν βρήκαν 

παρηγοριά και βάλσαμο στη γη, θα το λάβουν από Μένα τη στιγμή που θα έρθουν στην πνευματική 

κοιλάδα, για να οδηγηθούν στο υπερπέραν. Τους το δίνω γιατί είμαι ο Ποιμένας που είναι αχώριστος από 

τα παιδιά Μου. Όλος ο πόνος τους αντηχεί σε Μένα, όλο το αίμα που χύθηκε στους παράλογους πολέμους 

τους ρέει στα κούφια χέρια Μου, όλα τα δάκρυα της ανθρωπότητας βρέχουν το πρόσωπό Μου. Ακόμα και 
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το πιο κρυφό και μυστικό ον για εσάς είναι πολύ κοντά σε Μένα. Σας βλέπω όλους εξίσου με αγάπη. 

Εκείνα τα πλάσματα που κοιτάζετε με αποστροφή, θα τα αρπάξω από τη μιζέρια τους και θα εργαστώ 

πάνω τους, ώστε από αυτά να ρέουν κρυστάλλινα νερά ανανέωσης, μετάνοιας και αγάπης. 

26 Σας μιλάω με πολλούς τρόπους, γιατί πρέπει να είστε έτοιμοι να μιλήσετε όπως δεν έχετε κάνει 

ακόμη. Χαίρεστε όταν ακούτε τις διδασκαλίες Μου και αισθάνεστε καθημερινά πιο κοντά Μου. 

Συνειδητοποιείτε ότι είναι ευτυχία να βρίσκεστε εκεί για να σας αγαπάει ο Πατέρας σας ─ ότι είναι 

ικανοποίηση για σας να έχετε ζήσει τις μεγάλες δοκιμασίες που έχω προορίσει για εσάς, επειδή κάθε μια 

από αυτές τις δοκιμασίες είναι ένα στάδιο που σας φέρνει πιο κοντά Μου. 

27 Έχω καλέσει πολλά από τα παιδιά μου για να τους αναθέσω διαφορετικές αποστολές, διαφορετικά 

καθήκοντα στο πλαίσιο αυτού του έργου, και σας τα έδωσα ανάλογα με την πρόοδο και τα ταλέντα σας. 

Από όλους αυτούς μαζί σχημάτισα τον λαό μου, τη νέα μου αποστασία. 

Σε ορισμένους έχω αναθέσει το αξίωμα του ηγέτη, και για να μην είναι δύσκολο και επίπονο το έργο 

τους, έχω χωρίσει τον λαό σε κοινότητες. 

Σε άλλους έχω εμπιστευθεί το δώρο του φωνητικού φορέα, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την 

έμπνευσή Μου, η οποία έχει γίνει ο λόγος του ανθρώπου, σε αυτά τα πλήθη που συγκεντρώνονται για να 

λάβουν αυτό το θαύμα. 

Σε μερικούς έχω δώσει το προνόμιο της διορατικότητας για να τους κάνω προφήτες και να τους 

ανακοινώσω μέσω της μεσολάβησής τους τι πρόκειται να συμβεί. 

Το καθήκον των "στύλων" έχει ανατεθεί σε εκείνους που πρέπει να στηρίξουν τους ανθρώπους στο 

προσκύνημά τους και να αποτελέσουν βοήθημα για τους εκκλησιαστικούς ηγέτες, βοηθώντας να 

σηκώσουν το βάρος του σταυρού μαζί με τα πλήθη των ακροατών. 

28. Άλλοι έχουν προικιστεί με το χάρισμα της μεσολάβησης, και αυτοί έχουν εκπαιδευτεί ως όργανα 

του πνευματικού κόσμου για να μεταφέρουν τα μηνύματά του, την εξήγηση του Έργου μου, και επίσης ως 

κάτοχοι του θεραπευτικού βάλσαμου, της παρηγοριάς για τους ασθενείς, έτσι ώστε μέσω των υγιεινών 

πνευματικών τους εκπορεύσεων να μπορούν από κοινού να χαρίσουν έλεος στους ενδεείς. 

"Χρυσή Πένα" έχω ονομάσει αυτόν που γράφει στο βιβλίο που θα σας αφήσω, τις αποκαλύψεις, τις 

διδασκαλίες και τις προφητείες Μου αυτής της εποχής. 

     Έχω δώσει το αξίωμα του "θεμέλιου λίθου" σε εκείνους που πρέπει να αποτελέσουν παραδείγματα 

σταθερότητας, σταθερότητας και δύναμης μεταξύ των ανθρώπων. Ο λόγος, οι συμβουλές και το 

παράδειγμά τους μεταξύ των ανθρώπων πρέπει να είναι αμετάβλητα, όπως είναι ο βράχος. 

Αλλά τώρα που αυτή η περίοδος της εκδήλωσής Μου πλησιάζει στο τέλος της, απευθύνομαι σε όλα τα 

αξιώματα και σε όλους εκείνους που έχουν επιλεγεί για να αναλάβουν τόσο μεγάλα καθήκοντα, απευθύνω 

ένα κάλεσμα ώστε να μπορέσουν να ερευνήσουν διεξοδικά τον εαυτό τους και να αναγνωρίσουν το 

αποτέλεσμα των έργων τους. Σε αυτή την ώρα της περισυλλογής στέκομαι δίπλα σε όλους. 

29 Μην ανησυχείτε, δεν έκανα λάθος όταν σας επέλεξα. Σε ξέρω και ξέρω τι είσαι ικανός να κάνεις. 

Ήξερα ποιοι θα αφοσιώνονταν με χαρά στην εκπλήρωση του Νόμου και ποιοι θα αποδυναμώνονταν στην 

πορεία. Είμαι ο Πατέρας σας, και σε όλους έχω δώσει την ευκαιρία να εργαστούν στο Έργο Μου, σε 

όλους έχω προσφέρει την ίδια τροφή, ώστε να νιώθετε όλοι ότι σας αγαπούν με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο 

δικαίωμα να είστε μαθητές Μου και να κατέχετε την ίδια κληρονομιά. 

30 Ήξερα ότι κάποιοι θα εκπλήρωναν τις οδηγίες μου και πολύ σύντομα θα ακολουθούσαν τα λόγια 

μου. Άλλοι χρειάζονται χρόνο για να ανακαλύψουν τα λάθη τους και να διορθώσουν τα λάθη τους. Αλλά 

τα δώρα Μου παραμένουν λανθάνοντα στις ψυχές τους περιμένοντας την αφύπνισή τους. Επειδή όλοι σας 

πρέπει να έρθετε σε Μένα, η κατανόηση θα είναι σε όλους σας. Θα γίνετε τέλειοι και θα είστε μαζί Μου 

στα δεξιά Μου. 

Αλλά για να Με φτάσετε, είναι απαραίτητο να είστε πρόθυμοι να εκπληρώσετε το νόμο Μου και να 

βαδίζετε το μονοπάτι με ταπεινότητα και παράδοση. 

Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε αυτές τις λίγες ημέρες που Με έχετε ακόμα με αυτή τη μορφή, 

και αφήστε την καρδιά σας να συγκινηθεί από το Λόγο Μου, ώστε να ξεπηδήσει από την ύπαρξή σας η 

επιθυμία για υπακοή, ενότητα και αγάπη. 

31 Σύντομα οι αγγελιοφόροι θα ξεκινήσουν, παίρνοντας μαζί τους επιστολές. Το κριτήριό τους θα 

είναι ο Λόγος μου και τα μηνύματά μου που έχετε λάβει. Σας προετοιμάζω να ξεκινήσετε για αποστολές 
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ειρήνης και καλής θέλησης. Γιατί θέλω να σας συναντήσω προετοιμασμένους αυτή την επίσημη ημέρα, 

όταν θα έχω να σας πω τα τελευταία μου λόγια. 

32 Ήδη τώρα σας ανακοινώνω ότι η τελευταία Μου διδασκαλία δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 

αυτές που σας δίνω τώρα. Θα είναι τόσο σύντομο όσο όλα εκείνα που σας έχω δώσει. Γιατί το μεγάλο 

τελευταίο μου μάθημα αποτελείται από εκείνα των τελευταίων τριών ετών, είναι το βιβλίο που έχω γράψει 

στην ψυχή σας με τη φωτιά της αγάπης του Πνεύματός μου, στο οποίο έχω συνοψίσει όλα όσα σας έχω 

αποκαλύψει από το 1866. Σ' αυτήν σας μίλησα για την αρχή, ακόμη και γι' αυτό που ήταν πριν από την 

αρχή της δημιουργίας ─ για την εξέλιξη του ανθρώπου από τους πρώτους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε αυτό 

το Βιβλίο σας μίλησα για όλα τα μαθήματά Μου που σας έδωσα κατά τη διάρκεια των μεγάλων 

περασμένων αιώνων και για τις δοκιμασίες σας. Σε αυτό το βιβλίο έχω ενώσει τις αποκαλύψεις όλων των 

προηγούμενων εποχών και εκείνες του μέλλοντος χωρίς ερμηνεία και χωρίς εκπλήρωση. Σε αυτό θα 

βρείτε επίσης την προετοιμασία για την ψυχή σας στην πορεία της ανάπτυξής της τώρα στη γη και μετά 

στην πνευματική κοιλάδα. 

33 Αυτή η τελευταία διδασκαλία Μου θα τελειώσει την τελευταία ημέρα του τρέχοντος έτους 1950, 

αλλά δεν θα είναι η τελευταία Μου επικοινωνία μαζί σας. Γιατί σας δίδαξα πάντοτε να προσεύχεστε και 

να έχετε πνευματική επικοινωνία μαζί Μου. Εσείς οι άνθρωποι και όλα τα όντα που κατοικούν στους 

διάφορους κόσμους της ζωής έχετε πρόσβαση στο πνεύμα Μου, και Εγώ κατοικώ στο δικό σας. 

Μην αισθάνεστε απομακρυσμένοι από Μένα, μην αισθάνεστε κενό ή σιωπή όταν τελειώσει αυτός ο 

λόγος. Συνεχίστε να ακούτε την αρμονική και συνεχή συναυλία του Πατέρα σας, χαρείτε με την παρουσία 

Μου, ώστε να μπορείτε να προβληματίζεστε και να μελετάτε το Έργο Μου. 

34 Είναι απαραίτητο να ενώσετε όλη σας τη δύναμη και την πνευματική σας γνώση πριν ξεκινήσετε 

να διαδώσετε αυτή τη διδασκαλία. Τότε, όταν είστε συγκεντρωμένοι γύρω από τον Λόγο μου, 

προσευχόμενοι και διαλογιζόμενοι, θα νιώθετε την Παρουσία μου. Τα παιδιά θα συγκινηθούν, οι 

οραματιστές θα αντιληφθούν επίσης τα σημάδια που προηγούνται της Παρουσίας Μου και θα εκδηλωθώ 

με λεπτούς τρόπους. Όλοι όσοι συγκεντρώνονται θα Με αισθάνονται, και αυτές οι συγκεντρώσεις θα 

έχουν επισημότητα. Θα υπάρχει μια πνευματική ατμόσφαιρα που θα σας δώσει γαλήνη και εμπιστοσύνη 

στο μέλλον. 

Ο "πνευματικός κόσμος" θα έρθει επίσης σε σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε το μυαλό σας και θα 

εγκατασταθεί όπου τον καλέσετε για να σας βοηθήσει στις δοκιμασίες σας και να συνεχίσει να προσφέρει 

το έλεος και την προστασία του σε αυτόν τον κόσμο. Θα παρακολουθεί ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στο 

μυαλό σας, ούτε κακές ερμηνείες ή λανθασμένες αποφάσεις. 

Όταν τελειώσει αυτή η περίοδος προετοιμασίας, μην ξεχνάτε τις συναντήσεις σας. Γιατί αν και ξέρετε 

ότι εκδηλώνομαι στον καθένα σας ξεχωριστά, θέλω να σας βρω ενωμένους, προσευχόμενους και 

απορροφημένους στην πνευματική σας πρακτική. 

35 Θυμηθείτε εκείνη την Πεντηκοστή που γιορτάστηκε από τους αποστόλους μου μετά την 

αναχώρησή μου. Οι ψυχές τους περίμεναν με προσοχή την εκδήλωσή μου, και όταν ενώθηκαν σε μια 

σκέψη, το Πνεύμα μου κατέβηκε και έβαλε το λόγο στο στόμα τους, και ολόκληρη η ύπαρξή τους 

φωτίστηκε, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με ανθρώπους διαφορετικών γλωσσών και δογμάτων. 

36 Γι' αυτό, θέλω αυτές τις συγκεντρώσεις ανάμεσά σας ─ πάντα, ω μαθητές. Όποτε μπορείτε να 

συγκεντρωθείτε, να το κάνετε στο όνομά Μου, και θα είμαι παρών και θα σας αποκαλύψω το περιεχόμενο 

του μυστικού μου θησαυρού. 

Σας εμπιστεύομαι όλες τις στιγμές και τις ημέρες της ζωής σας, ώστε να αφιερώσετε μια στιγμή από 

αυτές στην αφοσίωσή σας. Αλλά για άλλη μια φορά καθαγιάζω την έβδομη ημέρα, ώστε να μπορείτε να 

κοινωνείτε μαζί Μου, και τις υπόλοιπες ημέρες θα πρέπει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να εκτελείτε 

όλα όσα έχετε κατανοήσει καλά από τις οδηγίες Μου. 

Αλλά για τις συναντήσεις σας δεν θα υπάρχει ανάγκη για ειδικές αίθουσες συνάθροισης, το ίδιο θα 

είναι για Εμένα το σπίτι σας, η απλή κρεβατοκάμαρά σας, ένα λιβάδι στην κοιλάδα ή ένα βουνό, η όχθη 

ενός ποταμού ή η έρημος. 

37 Σας συμβουλεύω να μη διακηρύττετε στους ανθρώπους ότι είστε μαθητές μου, να μην το λέει το 

στόμα σας, αλλά να μιλούν τα έργα σας. Μην λέτε ότι είστε Ισραηλίτες στο πνεύμα. Ο κόσμος θα 

αναγνωρίσει το Πνευματικό Ισραήλ όταν θα είναι ενωμένο στην αποστολή του να ανάψει φως στις ψυχές, 

να φέρει ειρήνη στις καρδιές, να γίνει όπως είπα στον Ιακώβ στα όνειρά του, στις αποκαλύψεις του: "Θα 
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σου δώσω μια υστεροφημία τόσο μεγάλη, τόσο πολυάριθμη, όσο το χώμα της γης, όσο τα αστέρια του 

ουρανού, όσο η άμμος της θάλασσας, και στους απογόνους σου θα ευλογηθούν τα έθνη της γης". 

38 Οι λαοί της γης δεν έχουν ακόμη ευλογηθεί στο Ισραήλ, επειδή αυτό Μου παρουσιάζει τη 

διαίρεσή τους, όπως συνέβη στη Δεύτερη Εποχή. Κάποιοι ζουν για την ύλη, άλλοι για το πνεύμα ─ 

κάποιοι δημιουργούν ένα βασίλειο και άλλοι ένα άλλο. Βλέπω ότι κάποιοι ζουν για τον κόσμο και το 

χρυσάφι του, ενώ άλλοι Με αναζητούν και είναι ευτυχισμένοι στη φτώχεια τους. Αλλά μόλις ενώσω 

αυτούς τους ανθρώπους, αυτή τη μεγάλη λεγεώνα ψυχών που είναι υπεύθυνη για την ειρήνη και τις θείες 

αποκαλύψεις, τότε αυτός ο πλανήτης και ακόμη και ο ουρανός θα κλονιστούν. Γιατί η ένωσή τους θα 

ασκήσει τέτοια δύναμη, τέτοια επιρροή στον κόσμο, που δεν θα υπάρχει κανείς που να μην την 

αισθάνεται. Η αποστολή σας θα γίνει γνωστή και το μήνυμά σας, το οποίο σας εμπιστεύομαι ήδη, θα 

ενώσει τη διαθήκη που έχω κληροδοτήσει στην ανθρωπότητα σε τρεις χρόνους. 

39 Βεβαιωθείτε ότι η ψυχή σας είναι σαν δοχείο που φυλάει όλα όσα σας έχω εμπιστευτεί. Γιατί το 

μονοπάτι που θα διανύσετε τώρα έχει πετρώδη κομμάτια, έχει αγκάθια και αγκάθια. Υπάρχουν όμως και 

τμήματα όπου τα δέντρα και τα λουλούδια θα κάνουν τη βόλτα σας ευχάριστη. Έτσι περιπλανώμενοι, η 

ημέρα της ένωσής σας, η ημέρα της λύτρωσής σας και της αιώνιας ειρήνης θα σας εκπλήξει όταν φτάσετε 

στο τέλος της αποστολής σας. 

40 Προσευχηθείτε τώρα για εκείνους που είναι μακριά και για εκείνους που είναι γύρω σας, αφήστε 

την καρδιά σας να ξεχειλίσει. Θεραπεύστε τους αρρώστους, συμβουλέψτε όσους το έχουν ανάγκη, γίνετε 

κάθε είδους παρηγοριά και βάλσαμο ανάμεσα στην πάσχουσα ανθρωπότητα. Αν περνάς από έναν ξένο 

στον οποίο δεν μπορείς να απευθύνεις μια λέξη, αλλά νιώθεις την καρδιά σου να συγκινείται και η ψυχή 

σου να προσεύχεται γι' αυτόν, και θέτεις τον πόνο του αδελφού σου στην καρδιά Μου, θα του δώσω ό,τι 

χρειάζεται, επειδή έχεις θέσει τον πόνο του σε Μένα. 

41 Γνωρίστε τους εαυτούς σας, ανακαλύψτε τα χαρίσματα που σας έχω παραχωρήσει και 

συνειδητοποιήστε ότι η πνευματική σας γνώση έχει ελαφρύνει πολλές καρδιές και έχει ανυψώσει το ηθικό 

και πνευματικό τους επίπεδο. 

42 Έχετε όλη τη διαίσθηση και την αγάπη που χρειάζεστε για την αποστολή σας. 

43 Κάποιοι από εσάς Μου λέτε στην προσευχή σας: "Δάσκαλε, γιατί να Σου πω τις θλίψεις μου, να 

Σου δείξω τη ζωή μου ή να Σε αφήσω να μοιραστείς τα σχέδιά μου, αφού τα ξέρεις όλα; Γιατί να 

εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου σε Σένα, αφού τις βλέπεις, αφού είμαι μέσα Σου; Δώσε μου αυτό που 

είναι το θέλημά Σου και θα είμαι ικανοποιημένος". 

44 Μετά από αυτή την προσευχή, παραμείνατε σε έκσταση και ευχαριστούσατε μόνο για όσα σας 

χάρισα δίνοντάς σας τον Λόγο Μου. Σε αυτήν βρίσκεται η πνευματική τροφή και η ευλογία για την 

ανθρώπινη ζωή σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 336  
1 Με μεγάλη τρυφερότητα κατεβαίνω σε σας για να γνωρίσουν οι ψυχές σας τον Νόμο Μου. Αυτή 

τη στιγμή σας έχω δείξει τεράστιους ορίζοντες, ώστε να περπατήσετε στο μονοπάτι του φωτός, της 

τελειότητας και της αλήθειας. 

2 Δεν θέλω να σταθείτε αύριο ενώπιον των ανθρώπων χωρίς να γνωρίζετε τη διδασκαλία Μου, 

ακολουθώντας ένα λάθος μονοπάτι που ποτέ δεν σας έδειξα. Διότι θα σας αφήσω έτοιμους να δείξετε τον 

δρόμο της αλήθειας σε εκείνους που δεν έχουν ακούσει τη διδασκαλία Μου, και δεν θα αναζητήσετε τους 

τυφλούς και τους αδαείς για να λάβετε διδασκαλία από αυτούς. Διότι δεν θα έχουν τίποτα να σας 

διδάξουν. 

3 Θα πρέπει να είστε ταπεινοί και να μαρτυρήσετε την εκδήλωσή μου στην ανθρωπότητα μέσω των 

δώρων σας, ώστε να επικαλεστεί το όνομά μου και να πιστέψει την παρουσία μου ανάμεσά σας σε αυτή 

την Τρίτη Εποχή. Μην δίνετε αφορμή στους συνανθρώπους σας να σας πουν ότι είχατε λάθος Δάσκαλο, 

ότι είστε αδαείς, ότι δεν έχετε αρετές και ότι δεν είστε δυνατοί. 

Όχι, Ισραήλ, δεν θέλω αυτός ο πόνος να είναι στο πνεύμα μου, ούτε θέλω η ανθρωπότητα να σε 

κατηγορήσει για την έλλειψη προετοιμασίας σου μετά την αναχώρησή μου. Θέλω όσοι δεν Με έχουν 

ακούσει να συγκινηθούν από την ανάμνηση που κρατάτε για την εκδήλωσή Μου μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας και να θρέψουν τις ψυχές τους με τις διδασκαλίες Μου που έχουν καταγραφεί από τα χρυσά Μου 

φτερά. 

4 Θέλω να προσηλυτίσετε τον αμαρτωλό με τις συμβουλές σας και να ενισχύσετε με τα λόγια 

ενθάρρυνσής σας αυτόν που είναι καταβεβλημένος και σε απόγνωση. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, 

αλλά το έλεος που σας αφήνω για την ανθρωπότητα είναι πνευματικό. Θα έρθουν σε σας εκείνοι που, αν 

και διαθέτουν υλικά πλούτη, δεν έχουν ψυχική γαλήνη και υγεία. Και σ' αυτούς θα δώσετε ό,τι σας 

εμπιστεύτηκα. 

5 Πιστοποιήστε τον εαυτό σας ότι δεν σφάλλετε ακολουθώντας με. Διότι, αφού τελειώσει η 

διακήρυξή μου μέσω των φορέων της φωνής, θα συνεχίσετε να είστε οι πιστοί στρατιώτες αυτού του 

θεϊκού σκοπού ─ αυτού του δόγματος που δεν έχει κανένα ελάττωμα και που δεν θα ντρέπεστε να 

διαδώσετε στην ανθρωπότητα. Θα μαρτυρήσετε την αλήθεια μου με τα έργα σας. Δεν θέλω να κάνετε 

αυτή τη διδασκαλία γνωστή στον κόσμο μόνο μέσω του Λόγου. 

6 Αφήνω τον νόμο μου γραμμένο στο πνεύμα σας, ώστε να τον υποδείξετε στους συνανθρώπους 

σας, ώστε η ανθρωπότητα να καθοδηγείται από αυτόν και να μην σκοντάφτει πλέον στο μονοπάτι της. 

7 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι άνθρωποι Με άκουσαν, έλαβαν τη διδασκαλία Μου ─ 

την αλήθεια που σας αποκάλυψα ξεκάθαρα. Τότε σκέφτηκαν πολύ για τον τρόπο με τον οποίο θα 

διδάξουν την ανθρωπότητα σε αυτή τη γνώση, την οποία οι ίδιοι δεν είχαν καταλάβει στην αρχή. 

8 Ετοιμάσου, Ισραήλ, για να μην εκπλαγείς από τους συντρόφους σου. Δεν θέλω να φανείτε αδαείς 

μπροστά στους ανόητους. Όχι, λαέ Μου, θα μιλήσετε με λόγια γεμάτα πεποίθηση και με εμπιστοσύνη 

στον εαυτό σας, θα εξηγήσετε τις διδασκαλίες Μου και τις αποκαλύψεις που σας έδωσα αυτή την εποχή, 

καθώς και τον λόγο γι' αυτές. Είστε προορισμένοι να διδάξετε αυτόν που δεν γνωρίζει και να του δείξετε 

τον δρόμο για την ανοδική του εξέλιξη. 

9 Οι νέες γενιές πρέπει να Με αναζητήσουν. Γιατί θα στείλω στη γη εξελιγμένες ψυχές, και αυτές 

δεν θα ακούνε τα ανόητα λόγια του κόσμου από την τρυφερή παιδική τους ηλικία, γιατί η ψυχή τους θα 

τους κάνει να καταλάβουν ότι αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι ικανοποιητικές, και τότε θα στραφούν σε 

σας, λαέ Μου, για να τους δείξετε το πνευματικό Μου έργο με πλήρη σαφήνεια. 

10 Κάθε φορά που θα σηκώνεστε για προσευχή, θα θυμάστε τα λόγια μου. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

θα εκπλαγείτε στο δρόμο σας και θα είστε σε θέση να δίνετε τις οδηγίες μου σε όλους όσους τις 

χρειάζονται και τις ζητούν. 

11 Είμαι ο Πατέρας σας που σας μιλάει συνεχώς για να Με καταλαβαίνετε, ώστε μετά τη διακήρυξή 

Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας να αισθάνεστε γεμάτοι από την ειρήνη Μου και να ξεκινήσετε να 

εκπληρώνετε την αποστολή σας με ενθουσιασμό, υπακοή και σθένος. 

12 Δεν θέλω ο πόνος της ανθρωπότητας να περάσει απαρατήρητος από εσάς. Θέλω να αισθάνεστε 

την αγωνία τους ─ τις πληγές, τους λοιμούς και κάθε βάσανο, και να προσεύχεστε με αγάπη για να 

κερδίσουν το έλεός μου. 
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13 Όλες τις προσβολές που κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς δεν θα τις κάνουν σε εσάς, αλλά σε Μένα, 

και έτσι θα προκαλέσουν πόνο στις ψυχές τους με το ίδιο τους το χέρι. Εσείς, ωστόσο, θα υποδεχθείτε 

τους καταφρονημένους με υπομονή, γιατί θα έρθει η ώρα που όλοι θα πειστούν για την αλήθεια Μου και 

θα γνωρίζουν ότι δεν κάνατε λάθος. 

14 Πολλοί θα πουν: "Αν ο Θεός είναι ανάμεσά μας ─ γιατί δεν διατάζει να σταματήσουν οι πόλεμοι;" 

Αλλά θα ξέρετε πώς να απαντήσετε στους συνανθρώπους σας και να τους πείτε ότι την ώρα της Θείας 

Κρίσης, ο Πατέρας επιτρέπει στους υπερήφανους να καταστρέφουν ο ένας τον άλλον. Αλλά μετά από 

αυτό θα θέσω ένα όριο στον αγώνα, ώστε να λάβουν ειρήνη από Μένα. 

15 Ο Λόγος που σας εμπιστεύομαι είναι φως στο μονοπάτι σας, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε την 

ψυχική σας γαλήνη εν μέσω χάους. Θυμήσου, Ισραήλ, ότι κάθε λόγος Μου σε ικανοποίησε. Ωστόσο, μην 

ακούτε αυτές τις οδηγίες απλώς από συνήθεια, ακολουθήστε πραγματικά αυτό που μαθαίνετε από τον 

Δάσκαλό σας. 

16 Συνειδητοποίησε, Ισραήλ, πόσο το Πνεύμα Μου πρέπει να πολεμήσει ενάντια στην αμαρτία και 

την απιστία. Όταν βλέπω ότι τα παιδιά Μου Με έχουν καταλάβει, το Πνεύμα Μου γεμίζει με χαρά, σας 

ευλογώ και η υπακοή σας φτάνει στον Πατέρα σαν το άρωμα των λουλουδιών. 

17 Δεν θέλω να κλάψεις πικρά αύριο, Ισραήλ, και να Μου πεις με το πρόσωπό σου στραμμένο προς 

τον ουρανό: "Οι αιρέσεις και οι εκκλησίες έχουν τραβήξει κοντά τους τα μεγάλα πλήθη στα οποία έδωσες 

το φως με τόση αγάπη". 

Ναι, παιδιά μου, αλλά θα περάσουν το σιτάρι μαζί με τα ζιζάνια. Είναι καρδιές που δεν έχουν 

αναμορφωθεί από τον λόγο σας. Αλλά αληθινά σας λέω, σκοπεύουν να διασκορπίσουν τα πρόβατα του 

μαντριού των προβάτων με ψεύτικα λόγια. Αλλά Εγώ είμαι η δύναμη και θα κάνω τα πλήθη να γνωρίζουν 

με πλήρη σαφήνεια ότι το έργο Μου είναι αγνό σαν νιφάδες χιονιού. 

18 Μην εκπλαγείτε, λαέ μου. Ζήστε πάντα σε εγρήγορση και να είστε οι πιστοί φύλακες. Μη 

φοβάστε τα λόγια που σας λένε οι ίδιοι οι αδελφοί και οι αδελφές σας για να σας πείσουν ότι είστε σε 

πλάνη. 

Μείνετε σταθεροί, γιατί θα δώσω μεγάλες ανταμοιβές στους "στρατιώτες" που είναι πιστοί στον Σκοπό 

Μου ─ εκείνους από εσάς που αντιμετωπίζουν αυτούς τους δύσκολους καιρούς της σύγχυσης των 

κοσμοθεωριών, των δογμάτων και των θρησκειών. 

Όλους τους συνανθρώπους σας θα τους εκτιμάτε με τον ίδιο τρόπο που εκτιμάτε το Έργο μου, και θα 

επισημαίνετε τις οδηγίες που θα σας αφήσω ξανά. Αν οι άνθρωποι σας κοροϊδεύουν, αφήστε τους να το 

κάνουν, γιατί το φως του Αγίου Πνεύματός Μου θα τους φτάσει και τότε θα υπάρξει μετάνοια στις 

καρδιές τους. 

19 Να είστε σταθεροί και να ζείτε σε εγρήγορση, γιατί σας περιμένουν δύσκολοι καιροί. Σε αυτές τις 

περιόδους, οι άνθρωποι θα έρθουν στη δουλειά μου και θα προσπαθήσουν να μάθουν. Αλλά αληθινά, σας 

λέω, θα σας βοηθήσω να περάσετε, αυτό είναι το θέλημά Μου. Γιατί όταν σας σκεπάζει για λίγο το 

σκοτάδι, εμφανίζομαι ως λαμπερό φως για να σας φωτίσω και να σας σώσω από το στόμα του 

πεινασμένου λύκου και να σας δείξω το μονοπάτι του φωτός και της αλήθειας. 

20 Εγώ, ο Δάσκαλός σας, σας γνωστοποιώ όλες τις δόξες που σας περιβάλλουν και εκείνες που 

κουβαλάτε κρυμμένες μέσα σας, χωρίς να τις αντιλαμβάνεστε λόγω της έλλειψης πνευματικότητας. 

21 Θέλω να γνωρίζετε όλη τη δύναμη με την οποία σας έχω προικίσει, ώστε να μπορείτε να κάνετε το 

καλό και να ανεβαίνετε το βουνό, στηριζόμενοι πάντα στη ράβδο της αλήθειας Μου. 

22 Η ζωή ήταν πάντα θλιβερή για τον άνθρωπο, επειδή πάντα αγνοούσε πολλά από τα χαρίσματα που 

είχε μέσα του. Πώς θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει αφού δεν γνώριζε τίποτα για την ύπαρξή τους; 

Έχω βρει συχνά ανθρώπους καταβεβλημένους και λυπημένους επειδή θεωρούσαν τους εαυτούς τους 

ανίκανους να απελευθερωθούν από το ζυγό που είναι η ζωή γι' αυτούς αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό σας 

εξέπληξα ευχάριστα με τη φωνή Μου που σας καλεί, με το Λόγο Μου που σας εμπνέει πίστη, κουράγιο 

για να ζήσετε, χαρά και ελπίδα. 

23 Μόνο η πίστη μπορεί να κάνει την ψυχή να αισθάνεται δυνατή, και γι' αυτό ανάβω την πίστη σε 

κάποιους και την αναζωογονώ σε άλλους με τη διδασκαλία Μου. Γιατί στο μέλλον θα πρέπει να 

εκπροσωπείτε έναν ισχυρό, υποδειγματικό, υπάκουο και νομοταγή λαό. Αλλά η δύναμή της θα προκύψει 

από την πίστη της στο νόμο Μου. 
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24 Δεν θέλω να βλέπω άλλα δάκρυα στα μάτια σας, δεν θέλω να σας βλέπω να κουβαλάτε το βαρύ 

φορτίο της ζωής σας χωρίς πνευματικά ιδανικά και αντ' αυτού γεμάτη έγνοιες και σωματικά βάσανα. 

25 Νιώστε τώρα ως αγαπημένα παιδιά του Πατέρα σας. Μάθετε να Μου ζητάτε ό,τι χρειάζεστε για 

την ευημερία σας. Να θυμάστε ότι είμαι ο Θείος Παρηγορητής, ώστε στις δοκιμασίες σας να μην αφήνετε 

τον φόβο να σας κυριεύσει. Να ξέρετε ότι ο πόνος είναι μόνο για να χαλυβδώνει την καρδιά σας, όχι για 

να την αποδυναμώνει. Θα πρέπει να σας αφήσει εξαγνισμένους, αλλά όχι πικραμένους. 

26 Αποκτήστε ήδη στη γη εκείνη την ευδαιμονία που θα γεμίσει την ψυχή σας και που θα σας δώσει 

τους πρώτους καρπούς της σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να συνεχίσετε το μονοπάτι της ζωής χωρίς 

αποθάρρυνση. 

27 Πνευματοποιηθείτε μέσα από την έμπνευση των διδασκαλιών Μου για να Με αφήσετε να 

εκδηλωθώ πλήρως μέσα από την ύπαρξή σας. 

28 Δεν σου έδωσα το σώμα μου τότε; Καταλάβετε, λοιπόν, ότι το κατέχετε. Αφήστε Με να 

εκδηλωθώ μέσα από τη διαμεσολάβησή σας, σαν να το έκανα στο ίδιο Μου το σώμα. Τότε θα έχετε 

πραγματικά πνευματοποιήσει τον εαυτό σας και θα κάνετε το θέλημα του Πατέρα σας. 

29 Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου και άφησέ με να μπω μέσα για να παρηγορηθείς στα βάσανά 

σου. Εγώ, ο Κύριος των όντων και των κόσμων, έρχομαι σε σας με την ταπεινότητα ενός ζητιάνου, και το 

μόνο μου αίτημα, το ικετευτικό μου αίτημα, είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Γιατί μέσα από την 

κατανόηση και τη διάκρισή σας θα Με αγαπάτε και θα Με λατρεύετε. 

30 Κάθε παιδί είναι μέρος του Πνεύματός Μου, επομένως, ό,τι κάνετε στον πλησίον σας, το κάνετε 

και σε Μένα. Δεν θλίβεστε για τα βάσανα των άλλων όπως και για τα δικά σας; Γιατί αισθάνεστε ξένοι, 

αφού είστε το ίδιο πνεύμα και η ίδια σάρκα; Είστε το έργο Μου, το οποίο δημιούργησα στην αρχή για να 

εξελιχθεί και να τελειοποιηθεί μέσα στους αιώνες. 

31 Σήμερα, σε αυτή την εποχή των μεγάλων δοκιμασιών, μόνο η πίστη σας θα σας κάνει νικητές, και 

η θερμή προσευχή, που είναι ένα ισχυρό κλειδί για να ανοίξει τις πόρτες και να σας γνωρίσει το ταξίδι 

σας, θα σας βοηθήσει. 

32 Το έργο σας για να φέρετε τα Καλά Νέα της εκδήλωσής Μου στο πνεύμα στους συνανθρώπους 

σας θα είναι πολύ μεγάλο, επειδή η ανθρωπότητα αυτής της εποχής είναι λιγότερο εύπιστη και λιγότερο 

ευσεβής. Θα σας παρουσιάσουν τις αμφιβολίες και την απροετοιμότητά τους και θα πρέπει να αγωνιστείτε 

επίμονα. Αλλά μην απελπίζεστε όταν συναντάτε αυτά τα εμπόδια, εκπληρώστε την αποστολή σας σε αυτή 

την περίοδο και θα δείτε με ικανοποίηση πώς αυτός ο κόσμος φωτίζεται από την αδελφοσύνη και την 

ειρήνη που τόσο καιρό επιθυμούσαν και ζητούσαν όσοι πάντα εμπιστεύονταν τη νίκη του Φωτός επί του 

σκότους. 

33 Εκείνη την ημέρα, που είναι ήδη κοντά, όσοι κατοικούν στη γη θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν 

την αγάπη ως τον λόγο αυτής της ζωής και όλων των ομορφιές και τελειότητες που τα έργα της αγάπης 

έχουν επιτελέσει ανά πάσα στιγμή. Τότε θα ξέρετε γιατί έχω έρθει σε αυτή την Εποχή και ποιο είναι το 

αποτέλεσμα των προσπαθειών σας ─ ενώ άλλοι θα βρίσκονται στην "Πνευματική Κοιλάδα" και από εκεί 

θα δουν να πολλαπλασιάζονται με ανείπωτη χαρά οι σπόροι που έσπειραν σε αυτόν τον κόσμο. 

34 Να είστε ευαίσθητοι σε κάθε έμπνευση από Μένα, να είστε υπάκουοι και απλοί. Αφήστε Με να 

γίνω γνωστός μέσω των δώρων σας, αφήστε Με να προσεγγίσω τους συνανθρώπους σας μέσω των δώρων 

σας. Αφήστε τα χείλη σας να μιλούν τα λόγια παρηγοριάς Μου μπροστά στα αυτιά εκείνων που 

υποφέρουν και να εκφράζουν τη σοφία Μου μπροστά σε εκείνους που χρειάζονται φως. Αφήστε τα χέρια 

σας να Με υπηρετούν για να Με χαϊδεύουν και τα μάτια σας να με κοιτάζουν με έλεος, με τρυφερότητα ή 

με συμπόνια. 

35 Πρέπει να γεμίσετε τον εαυτό σας από Μένα για να μπορέσετε να κάνετε τα έργα που σας δίδαξα. 

Τότε θα ξέρετε ότι ο Χριστός χύνει την αλήθεια Του σε όλες τις ψυχές και περιμένει μόνο την ανύψωσή 

τους για να αποκαλύψει την αγάπη Του. 

36 Αν η διδασκαλία μου σας φαίνεται τόσο παράξενη που νομίζετε ότι δεν έχετε ακούσει ποτέ τέτοια 

λόγια, παρόλο που με γνωρίζετε, σας λέω ότι η έκπληξή σας είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας σας να 

εξερευνήσετε τον πυρήνα όσων σας αποκάλυψα στο παρελθόν. Για το λόγο αυτό, αυτή η διδασκαλία 

μπορεί να σας φαίνεται παράξενη ή καινούργια, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το φως ήταν πάντα παρόν 

στη ζωή σας. 
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37 Σήμερα το μυαλό σας θα ταλαντεύεται σαν εύθραυστη βάρκα σε καταιγίδα. Αλλά δεν θα 

ανατραπεί, μια θαυματουργή δύναμη θα το προστατεύσει. Κάθε αστραπή θα είναι μια σπίθα ελπίδας μέσα 

στη βαθιά νύχτα, και όταν η καταιγίδα τελικά τελειώσει και η νέα μέρα έρθει σαν μήνυμα ειρήνης, μια 

προσευχή γεμάτη πίστη, αγάπη και ευγνωμοσύνη θα αναδυθεί από το πιο βαθύ μέρος της καρδιάς σας. Θα 

νιώσετε ότι η ψυχή σας βγήκε ενισχυμένη από τη δοκιμασία και θα βιώσετε μια κάποια διαφώτιση που 

δεν γνωρίζατε προηγουμένως και η οποία θα σας επιτρέψει να δείτε καθαρά αυτό που ήταν σκοτάδι και 

μυστήριο για σας. 

38 Μόνο όταν έχετε μεταμορφωθεί εσωτερικά, θα σας στείλω στον κόσμο για να διαδώσετε το 

μήνυμά Μου. Γιατί μόνο όταν η πνευματικότητα είναι γνήσια στους μαθητές, θα ξέρουν πώς να τη 

μεταδώσουν όπως την έχουν λάβει από Μένα. 

39 Σας λέω επίσης ότι πριν σας στείλω να μοιραστείτε αυτά τα Καλά Νέα, θα έχω θεραπεύσει τις 

πληγές σας και θα έχω λούσει την ύπαρξή σας με το βάλσαμο της παρηγοριάς που έχω λούσει αυτή την 

ανθρωπότητα. 

40 Ελάτε σήμερα να ακούσετε αυτόν τον Λόγο ─ ελάτε στην Πηγή που ξεχειλίζει από γνώση και 

έλεος, ώστε να αρχίσετε πραγματικά να Με γνωρίζετε, επειδή δεν Με γνωρίζετε. 

41 Κάθε φορά που τα χείλη σας ή οι σκέψεις σας Μου λένε: "Κύριε, ελέησέ με, λυπήσου τον πόνο 

μου ─ Κύριε, μη μου αρνείσαι τη συγχώρεσή Σου", αποδεικνύετε την άγνοιά σας, τη σύγχυσή σας και 

πόσο λίγο Με γνωρίζετε. 

42 Πες Μου να έχω συμπόνια για τον πόνο σου; Μου ζητάτε να δείξω έλεος στα παιδιά Μου; 

Παρακαλέστε Με να σας συγχωρήσω τις αμαρτίες σας ─ Εγώ που είμαι αγάπη, χάρη, έλεος, συγχώρεση 

και συμπόνια; 

43 Καλό είναι να προσπαθείτε να συγκινήσετε εκείνους που έχουν σκληρή καρδιά στη γη, και ότι με 

δάκρυα και ικεσίες προσπαθείτε να ξυπνήσετε τη συμπόνια σε εκείνους που δεν έχουν ίχνος συμπόνιας 

για τον πλησίον τους- αλλά μην χρησιμοποιείτε αυτές τις φράσεις ή σκέψεις για να συγκινήσετε Εκείνον 

που σας δημιούργησε από αγάπη και για να σας αγαπάει αιώνια. 

44 Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας είπα ότι γνωρίζετε πολύ λίγα για Μένα; Κάποιες φορές, όταν το 

ποτήρι είναι πολύ πικρό στο στόμα σας ή μια οδυνηρή δοκιμασία φτάνει στα όρια των αντοχών σας, 

επικαλείστε το όνομά Μου και Μου λέτε: "Κύριε, αφαίρεσε από μένα αυτή την τιμωρία, άσε με να μην 

υποφέρω άλλο". 

     Ω, εσείς οι άνθρωποι, που μέσα στο σκοτάδι σας δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι Εγώ που θέλω να 

σας κρατήσω στον πόνο, αλλά ότι εσείς οι ίδιοι είστε που δημιουργείτε πόνο, που γεμίζετε το ποτήρι σας 

με πικρία και μετά Με κατηγορείτε. 

45 Ελάτε σε αυτή την πηγή φωτός εδώ, για να φωτιστεί η ψυχή σας και η κατανόησή σας, και τότε 

αρχίστε να Με γνωρίζετε ως Πατέρα, ως Δάσκαλο και ως Κριτή. Γιατί Εγώ, ως ακούραστος Δάσκαλος, 

ήμουν μαζί σου, Ισραήλ, χωρίς να βλέπω την ανυπακοή σου και την έλλειψη κατανόησης, την έλλειψη 

προβληματισμού και μελέτης του Νόμου Μου. Μέσω του Θείου Λόγου Μου σας κάνω να δείτε τα λάθη 

σας, την αδυναμία και την άγνοιά σας. Σας έδωσα το χρόνο να ξεκινήσετε να εργάζεστε στα χωράφια που 

σας εμπιστεύτηκα ως κληρονομιά. 

46 Είναι η αποστολή που ο Δάσκαλος έχει αναθέσει ανά πάσα στιγμή στον μαθητή να μεσιτεύει 

μπροστά στα βάσανα και τις πικρίες των ανθρώπων. 

47 Ο Λόγος Μου σας μίλησε πάντα σύμφωνα με την προετοιμασία και την ανύψωση της ψυχής. 

Αλλά κατεβαίνω στον κόσμο της αμαρτίας και του σκότους χωρίς να διακυβεύω το Θεϊκό Μου Φως. 

Έρχομαι σε σας για να ανανεωθείτε. Αλλά όταν σας έχω καλέσει να λογοδοτήσετε με τον Θείο Λόγο 

Μου, υποφέρετε επειδή αισθανθήκατε ότι ο Λόγος Μου άγγιξε την καρδιά σας για να αφυπνίσει την ψυχή 

σας. 

Ο Λόγος που άκουσε το σώμα σας δεν ήταν της αρεσκείας του, επειδή ο υλισμός σας σας εμποδίζει να 

αναγνωρίσετε τη Θεία πρόθεση, την ουσία και την εμπνευσμένη δύναμη κάθε Λόγου που σας έδωσα. Γι' 

αυτό σας λέω: Αποϋλοποιηθείτε και επιτρέψτε στην ψυχή σας να σπάσει τις αλυσίδες της και να ανυψωθεί 

προς Εμένα, ώστε να ακούσει τον Θείο Λόγο Μου και το υλικό μέρος της ύπαρξής σας να καταλάβει 

μέσω της ψυχής τι σας παραδίδει ο Δάσκαλος. 
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48 Είναι θέλημά μου να γίνετε ο λαός των Ισραηλιτών που θα φέρει στις καρδιές του τους σπόρους 

της αγάπης και της θείας ειρήνης. Ο κόσμος περιμένει έλεος και συμπόνια από τον Θεό σας, και όπως 

ακριβώς και στο παρελθόν, περιμένει να δει τους αληθινούς μαθητές του Ιησού. 

49 Ο κόσμος περιμένει τον αγώνα σας όπως εκείνον των μαθητών της Δεύτερης Εποχής. Αλλά 

μερικές φορές έχετε χάσει το θάρρος σας, και όταν ακούτε τους συνανθρώπους σας να σας βλασφημούν 

και να σας συκοφαντούν, αποκαλώντας σας απατεώνες, συμπεριφέρεστε σαν τον Πέτρο και Με αρνείστε 

στο δρόμο, αρνείστε τη χάρη με την οποία σας έχω προετοιμάσει, και τη χάνετε πέφτοντας ξανά στον 

υλισμό σας. 

50 Πρέπει να πείσετε τους άπιστους, να ανυψώσετε τους πεσόντες και να δώσετε λόγια παρηγοριάς 

και αγάπης σε όσους υποφέρουν. 

51 Οι άνθρωποι με την ελευθερία της βούλησής τους ζητούν την ενοποίηση, ώστε να βασιλεύσει η 

ειρήνη στη γη. Επιδιώκουν την αρμονία και θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι υπάρχει φως μέσα τους, 

ότι είναι προικισμένοι με τη δύναμη να δημιουργούν ειρήνη. 

Αλλά αυτοί οι απατεώνες θέλουν να αρπάξουν από τα χέρια σας το κόσμημα ανεκτίμητης αξίας και 

την Κιβωτό της Νέας Διαθήκης που σας έδωσα για λογαριασμό σας, και θέλουν να σας κάνουν και πάλι 

δούλους του Φαραώ, δούλους του σκότους ─ εκείνων που, εξαιτίας της έλλειψης κατανόησης, σέρνουν 

αλυσίδες της κακίας, του εγωισμού της αυτοεξουσίας τους. 

52 Δεν σας μίλησα μόνο για την εκπλήρωση της αποστολής των αποστόλων μου της Δεύτερης 

Εποχής και για την εκπλήρωση της αποστολής του Μωυσή. Όχι, Ισραήλ, σου μίλησα για την εκπλήρωση 

της αποστολής του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Σας έδωσε το πιο τέλειο παράδειγμα. 

53 Σας έδωσα κάτι από την ίδια εξουσία του Ιησού, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε όπως Εκείνος 

για να βοηθήσετε τους πάσχοντες συνανθρώπους σας. 

54 Δεν έδωσα στον άνθρωπο άλλους νόμους, ούτε άλλο δόγμα, ούτε άλλα μονοπάτια. Είναι οι ίδιοι οι 

άνθρωποι που άνοιξαν τους δρόμους στους οποίους περπατάει τώρα η ανθρωπότητα. Αλλά είστε στο 

σωστό δρόμο και απολαμβάνετε την αγάπη μου και το φως μου. 

55 Αλλά εσείς, άνθρωποι, θέλετε οι πέτρες να μαρτυρούν την παρουσία μου; Όχι, Ισραήλ, γιατί αυτό 

θα ήταν αιτία πόνου και πικρίας για την ψυχή και το σώμα σου. 

56 Δεν είναι θέλημά μου, εκλεκτοί μου, να χαθείτε και η ανθρωπότητα να μην σας αναγνωρίσει ως 

μαθητές μου, ως αυριανούς δασκάλους. Γι' αυτό, ο Δάσκαλος σας λέει: Μελετήστε και ερευνήστε για να 

καταλάβετε τον θείο σκοπό μου, ώστε ο κόσμος να μάθει και να έρθει στο δέντρο της ζωής. 

57 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, σύντομο είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα ακούσετε τον θείο 

μου λόγο μέσω ενός φορέα φωνής. Αλλά από τον αριθμό του λαού μου, ούτε μία ψυχή δεν πρέπει να είναι 

πολύ λίγη ή πολύ μεγάλη. Εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πρέπει να συγκεντρωθούν ενώπιον της 

Παρουσίας μου στο τέλος του 1950 για να λάβουν τις τελικές οδηγίες με τις οποίες θα πρέπει να 

καθοδηγηθείτε για να εκπληρώσετε τη δύσκολη αποστολή σας, να ξεκινήσετε στα έθνη για να φέρετε το 

φως, το έλεος και την αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω της εκπλήρωσης της αποστολής των εκλεκτών 

μου, ο κόσμος μπορεί να απολαύσει την ειρήνη του Θείου Πνεύματός μου. Γι' αυτό, ο ακούραστος 

Δάσκαλος σας δίνει άλλη μια συλλαβή της διδασκαλίας του, ώστε να τη μελετήσετε, να την ερμηνεύσετε 

και να την ακολουθήσετε. 

58 Η εκδήλωσή μου χαρακτηρίζεται από φως, ειρήνη και αγάπη προς εσάς. Σας δείχνω το μονοπάτι 

στο οποίο πρέπει να ανανεωθείτε. Σας μαθαίνω να περπατάτε πάνω σε αυτό, ώστε να νιώθετε ενισχυμένοι 

από την αγάπη μου. Αυτή θα είναι η δύναμη που θα σας κάνει να περπατάτε σταθερά, που θα σας 

μεταμορφώσει σε αληθινούς μαθητές που θα δώσουν πιστή μαρτυρία της Παρουσίας μου στην 

ανθρωπότητα. 

59 Σας ελευθερώνω, ώστε να μην είστε πλέον σκλάβοι της αμαρτίας. Σας δίνω το φως για να 

γνωρίσετε την αλήθεια και να οικοδομήσετε ένα ιερό στην καρδιά σας, όπου θα Μου παρουσιάζετε την 

πίστη σας σαν πυρσό, ώστε η ψυχή σας να μπορεί να πετάξει προς Εμένα και να βρίσκεται σε κοινωνία 

μαζί Μου. 

60 Δεν θέλω να Μου λέτε πια: "Κύριε, γιατί είσαι μακριά μου, γιατί δεν με ακούς, γιατί νιώθω μόνος 

στο ταξίδι της ζωής;". 
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Αγαπημένοι μου άνθρωποι: Εγώ ποτέ δεν απομακρύνομαι από τα παιδιά Μου, εσείς είστε αυτοί που 

απομακρύνονται από Μένα, επειδή σας λείπει η πίστη και εσείς οι ίδιοι Με απορρίψατε και κλείσατε τις 

πόρτες των καρδιών σας σε Μένα. 

61 Ο κόσμος σας κρίνει λάθος και σας έχει προκαλέσει πόνο. Αλλά όταν φώναξες στον Πατέρα σου, 

από έλεος σου έδωσα τα καλύτερα "ρούχα", επειδή το έλεός Μου είναι μεγάλο και δεν σε άφησα να 

χαθείς. Γιατί εγώ είμαι το λιμάνι της σωτηρίας για εσάς και για την ανθρωπότητα. 

62 Σας έθρεψα με τις καλύτερες τροφές από το ουράνιο τραπέζι μου και σας έπλυνα τα πόδια, ώστε 

να περπατήσετε το μονοπάτι σας όπως ο Δάσκαλός σας. 

63 Αφήνω τον λόγο μου γραμμένο στην καρδιά σας, ώστε να γίνετε παιδιά του φωτός που μαρτυρούν 

την παρουσία μου ανάμεσά σας ─ ώστε να γίνετε το προσωπικό της ανθρωπότητας και να σας δείξω τη 

σωσίβια λέμβο ─ ώστε το φως μου να λάμψει στο σκοτάδι και να διδάξετε τον κόσμο να πετάει και να 

επικοινωνεί με τη Θεότητά μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

     Γι' αυτό σας προετοιμάζω, άνθρωποι, για να γίνετε οι υπηρέτες της Τρίτης Εποχής που θα δώσουν το 

ψωμί της ζωής και το κρυστάλλινο νερό στα πλήθη. 

Τα παιδιά χάνονται σε αυτή την εποχή της διαφθοράς, της σύγχυσης των εννοιών και του υλισμού. Ο 

κόσμος ακολουθεί το δρόμο του σαν τυφλός, είναι εκείνοι που είναι νεκροί για τη ζωή της χάρης, είναι η 

ανθρωπότητα που χάνεται και Μου δίνει άλλο ένα ποτήρι βάσανα να πιω. Δείξτε τους το φως της νέας 

ημέρας, αφήστε τους να νιώσουν την παρουσία Μου και πείτε τους ότι ο Πατέρας τους περιμένει με 

ανοιχτές αγκάλες. 

64 Σύντομες είναι ήδη οι στιγμές κατά τις οποίες θα ακούσετε το λόγο μου μέσω ενός φορέα φωνής. 

Αλλά ο θείος μου λόγος πρέπει να είναι σαν ένα βιβλίο που ανοίγεται μπροστά στην ανθρωπότητα. 

Πρέπει να το δείξετε γραμμένο στην καρδιά σας, στην ψυχή σας, ως το φως που σας φωτίζει, ως πυρσό 

που καθοδηγεί την ανθρωπότητα. Διότι αυτό, επιθυμώντας τον καρπό που έχετε λάβει, θα έρθει σε αυτό 

με διάφορους τρόπους, και θα πρέπει να του τον δώσετε, ώστε να έχει μέσα του τη ζωή της χάρης. Είναι ο 

καρπός του δέντρου της ζωής, και όποιος τρέφεται από αυτό δεν θα χαθεί, επειδή θα έχει μέσα του την 

αιώνια ζωή. Και εσείς που έχετε τραφεί με αυτόν τον καρπό πρέπει να επιτρέψετε στην ψυχή σας να 

ανυψωθεί και να υψωθεί ─ σπάζοντας όλες τις αλυσίδες της. 

65 Γεμίστε τις καρδιές σας με ειρήνη και καλή θέληση. Να είστε ψυχές του φωτός που θα 

εμφανιστούν στον κόσμο ως ελεύθερες ψυχές που ήξεραν πώς να οικοδομήσουν την αληθινή Εκκλησία 

για τον Κύριό τους. 

66 Θέλω να σας δω να δίνετε ζωή στους "νεκρούς" και φως στους "τυφλούς" φέρνοντας το μήνυμά 

Μου στα αυτιά εκείνων που δεν Με ακούνε και μετατρέποντας τις καρδιές σε πίστη. Αυτός είναι ο χρυσός 

σπόρος που θα παρουσιάσετε στον Πατέρα σας στα χέρια σας. Γι' αυτό, σας αναδεικνύω και σας δίνω τη 

διδασκαλία Μου, η οποία είναι ένας θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας για την ψυχή σας. Γιατί σας έκανα να 

νιώσετε την ειρήνη Μου στον λόγο Μου και σας ενέπνευσα με αυτόν, ώστε να περπατήσετε σε αυτό το 

μονοπάτι που είναι πλημμυρισμένο από το φως του Αγίου Πνεύματός Μου. 

67 Δεν κοίταξα τα λάθη σας, έχετε Εμένα τώρα μόνο ως Πατέρα για να σας δώσω τον Λόγο Μου, 

ώστε να ανανεωθείτε ακολουθώντας τον και να δείτε τον εαυτό σας να γεμίζει με το έλεός Μου. Θέλω να 

σας δω ντυμένους με τα πνευματικά μου αγαθά, όλους εξίσου φωτισμένους από το φως του Αγίου 

Πνεύματός μου, έτσι ώστε ─ ενωμένοι με αγάπη, πίστη και καλή θέληση ─ να γίνετε ο ισχυρός Ισραήλ 

που κάνει γνωστό το Έργο μου στον κόσμο, έτσι ώστε να φανούν σε σας οι πρεσβευτές μου, οι 

αγγελιοφόροι μου ─ οι ψυχές που έχουν πραγματικά προετοιμαστεί για να ηγηθούν των ανθρώπων. 

68 Λαμβάνετε τις διδασκαλίες μου μέρα με τη μέρα. Είμαι ο Δάσκαλος που σας διδάσκει διαρκώς, 

ώστε στο μέλλον, όταν θα έχετε πνευματοποιήσει τον εαυτό σας, να τραγουδάτε έναν πνευματικό ύμνο. 

69 Σας δίνω τη δύναμή μου για να ακολουθήσετε το θείο μου ίχνος. Φωτίζω τα μυαλά σας για να 

καταλαβαίνετε τον Πατέρα σας με σαφήνεια, για να ερμηνεύετε σωστά τον Λόγο μου και για να 

αποκαλύπτεται μέσα σας η αλήθεια που οι άνθρωποι αναζητούν με διαφορετικούς τρόπους. 

70 Εσείς, αγαπημένοι μου άνθρωποι, θα μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στην ανθρωπότητα, ώστε να 

κατανοήσει το Νόμο του Πατέρα στο φως της αλήθειας. Διότι βλέπω ότι στα μεγάλα λάθη τους 

ανακατεύονται με τις υψηλές συμβουλές Μου και προσπαθούν να εισχωρήσουν στα μυστικά μου 

θησαυροφυλάκια, αν και δεν είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό, ούτε Με έχουν ακόμη κατανοήσει. 
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71 Η διδασκαλία Μου θα είναι ο καθαρός καθρέφτης στον οποίο η ανθρωπότητα θα κοιτάξει τον 

εαυτό της, ώστε με ταπεινότητα και πραότητα να επιτρέψει στο Λόγο Μου να τη μεταστρέψει και να την 

προετοιμάσει να Με αγαπήσει, να ανανεωθεί και οι άνθρωποι να αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

72 Σας έδωσα το πρότυπο της ειρήνης μου για να το κάνετε αισθητό στον κόσμο. Αλλά η ειρήνη που 

σας εμπιστεύτηκα είναι αυτή του Πνεύματός μου ─ είναι αυτή που εμπνέει το πνεύμα σας ─ αυτή που 

γεννιέται από την αγάπη μου και μέσω της οποίας η ανθρωπότητα θα αποκτήσει επίγνωση της Παρουσίας 

μου. Είναι αυτή η ειρήνη που σας έδωσα για να την αισθανθείτε πλήρως στο μονοπάτι σας, το οποίο 

άνοιξα για να μην βιώσετε πόνο. Γι' αυτό δημιουργήσατε για τον εαυτό σας. 

Αλλά η ψυχή σας διαθέτει μεγάλα χαρίσματα και δύναμη, ώστε να μπορείτε να θριαμβεύσετε πάνω 

στον πόνο, ο οποίος σας εξαγνίζει και σας καθαρίζει. Γιατί αληθινά σας λέω, δεν θα είναι μόνο ο πόνος 

που θα σας φέρει πιο κοντά Μου, αλλά η υπακοή στο Νόμο Μου, τα καλά σας έργα. 

73 Θα νιώσετε ευδαιμονία στην πρακτική των διδασκαλιών μου και έτσι θα ανεβείτε στο βουνό. 

Κατανοήστε ότι έχετε μια δύσκολη αποστολή να εκπληρώσετε. Όπως ο Δάσκαλός σας, πρέπει να αφήσετε 

ένα ίχνος υπακοής στην ανθρωπότητα, ένα παράδειγμα ταπεινότητας, ώστε να είναι σαν ένα φωτεινό 

μονοπάτι και οι επόμενες γενιές να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Πρέπει να τους αφήσετε το δρόμο 

να ανοίξει, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πνευματικότητα. Θα είστε οι σπορείς της αλήθειας, ώστε ο 

κόσμος να μην πέσει πλέον στην άβυσσο ─ στις εχθρότητες που έθρεψε ανά τους αιώνες. 

74 Ετοιμαστείτε, λαέ μου, γιατί ο κόσμος διψάει να καταλάβει την αλήθεια μου. Φέρτε του 

παρηγοριά, γιατί ο εξαγνισμός του είναι μεγάλος. Αλλά σας λέω επίσης ότι το έλεος που έχω φυλάξει για 

εσάς στο θησαυροφυλάκιό Μου είναι μεγάλο. Αλλά πριν το λάβετε, πρέπει να γίνετε άξιοι να το 

κερδίσετε. Μόλις επιτύχετε την εκπλήρωση της αποστολής σας, θα συνειδητοποιήσετε ότι την έχετε στο 

εσωτερικό της ύπαρξής σας. 

75 Αληθινά σας λέω, δεν είστε πλέον άποροι, ούτε αδύναμοι, ούτε τυφλοί. Διότι το φως μου σας 

φώτισε, ώστε να μπορείτε να μαρτυρήσετε την παρουσία μου σε αυτή την εποχή. Είναι θέλημά μου όσοι 

έρθουν μετά από εσάς να βρουν ένα ήσυχο μέρος ειρήνης, στη σκιά του οποίου θα μπορούν να 

αναπαυθούν. Καλωσορίστε τους, φέρτε τους στην πηγή της χάρης χωρίς να κοιτάτε την άγνοιά τους ή την 

κακία τους. 

Αν έρθουν με λέπρα, θεραπεύστε τους, γιατί έχετε το θεραπευτικό βάλσαμο, και αν έρθει σε σας ένας 

δολοφόνος, σκεπάστε τον με τον πνευματικό σας μανδύα και κάντε τον να μετανοήσει για τα εγκλήματά 

του, ώστε να αναζητήσει το νερό που τον καθαρίζει από τον λεκέ του, που τον λυτρώνει. Όταν αυτοί οι 

πνευματικά άποροι έρχονται στις πόρτες σας επειδή επιθυμούν τον λόγο μου και το φως μου, δεν θα τους 

αρνηθείτε τίποτα. Θα είστε υπηρέτες των συνανθρώπων σας, γιατί σας έχω προετοιμάσει γι' αυτό, ώστε να 

μπορείτε να μοιράζετε το έλεός μου. 

76 Έτσι, όπου κι αν πάτε, θα υπάρχει ευημερία. Οι άνθρωποι θα Με αναγνωρίσουν και θα νιώσουν 

την παρουσία Μου και θα έχουν πίστη στις καρδιές τους. Έτσι ο κόσμος θα μπορέσει να απομακρυνθεί 

από την ειδωλολατρία του. 

Οι άνθρωποι πρέπει να Με αναζητούν πνευματικά, πρέπει να αγαπούν ο ένας τον άλλον και να 

τρέφουν την ειρήνη και την καλή θέληση αγαπώντας ο ένας τον άλλον. Αλλά εσείς είστε αυτοί που θα 

φέρετε αυτή τη διδασκαλία, θα είστε σαν μια ακτίνα φωτός στο σκοτάδι τους. 

77 Η μάχη σας είναι κοντά. Θα ξέρετε ότι είναι η μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι. Τότε θα 

γίνετε στρατιώτες του σκοπού μου, θα κρατάτε το σήμα σας και θα παίρνετε το σπαθί του λόγου μου και 

θα γίνετε μάρτυρες των στρατών του Κυρίου σας που πολεμούν ενάντια στο σκοτάδι αυτού του κόσμου. 

78 Αυτή είναι η στιγμή που φωτίζω όλες τις ψυχές, που ελευθερώνω τον κόσμο από τα δεσμά που 

υπέμεινε για αιώνες. Αλλά είναι απαραίτητο να γίνω αισθητός σ' αυτόν τον κόσμο του κακού, των 

εχθροπραξιών και της κακοβουλίας, όπου οι πόλεμοι ανθίζουν, όπου η αμαρτία έχει αποδώσει όλους τους 

καρπούς της. Είναι απαραίτητο να καθαριστεί όπως ο χρυσός στο χωνευτήρι, ώστε να ανέλθει στη ζωή 

της χάρης και ο άνθρωπος να έχει αιώνια ζωή στην ψυχή του. 

79 Αλλά ο Πατέρας σας λέει: Δεν καταστρέφω το πολυτιμότερο πράγμα της δημιουργίας, που είναι η 

ψυχή. Όχι, αγαπημένα μου παιδιά, θα καθαρίσω μόνο τον κόσμο από τη διαφθορά του, ώστε να αναδυθεί 

μια νέα ανθρωπότητα στην οποία τα πλήθη θα Με αισθάνονται και θα εκπληρώνουν το Νόμο Μου. Οι 

άνθρωποι θα αγαπούν ο ένας τον άλλον, θα τρώνε τον καρπό του δέντρου της ζωής, θα ξεδιψούν τις ψυχές 
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τους στην ανεξάντλητη πηγή της χάρης, και το Άγιο Πνεύμα Μου θα τους φωτίζει σαν το βασιλικό 

αστέρι. Τότε θα δείτε ότι η ανθρωπότητα θα Με δοξάζει και θα Με ευλογεί. 

80 Αγαπημένο Ισραήλ, είστε οι εκλεκτοί και οι προετοιμασμένοι, ώστε να συνεχίσετε να αγωνίζεστε 

και να εργάζεστε για να δει αυτός ο κόσμος τη Νέα Ημέρα. 

81 Άνθρωποι, εσείς κάνετε την αρχή, γιατί είστε οι πρώτοι που δίνουν το παράδειγμα. Παρουσιάστε 

το Έργο μου όπως σας το έχω αναθέσει. Να είστε οι αληθινοί πνευματικοί που μεταφέρουν τα χαρίσματα 

του Αγίου Πνεύματος σε όλη τη δόξα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 337  
1 Καλωσορίσατε τους πράους και ταπεινούς στην καρδιά που δεν έχουν προσβληθεί από τη 

σεμνότητα αυτών των τόπων όπου Με κάνω γνωστό, επειδή το μόνο που σκέφτηκαν ήταν να δώσουν 

στην ψυχή τους την απόλαυση να ακούσει το Λόγο Μου. 

2 Αλήθεια σας λέω, για χάρη των σύντομων στιγμών της προετοιμασίας αυτών των καρδιών, 

στέλνω το Φως Μου και την Ειρήνη Μου σε αυτή την ταραγμένη θάλασσα στην οποία η ανθρωπότητα 

χάνεται μέσα στα πάθη και τους πολέμους της. 

3 Πώς να μην αισθάνεται και το Πνεύμα Μου χαρά όταν βλέπω αυτά τα πλήθη που Με αναζητούν 

στο νόημα του μηνύματος που ακούνε μέσω του φορέα της φωνής; Δεν ζητούν πλέον τυπικότητες ή 

τελετές, θέλουν μόνο να τρέφονται με το ψωμί του Πνεύματος. 

4 Φάτε και χορτάστε, ψυχές, εγκέφαλοι και καρδιές, για να νιώθετε ενισχυμένοι και θρεμμένοι για 

την αιωνιότητα, όταν δεν θα ακούτε πια αυτή τη φωνή. 

5 Η φωνή του Κυρίου σας, εξανθρωπισμένη από τους φορείς της φωνής, θα τελειώσει. Αλλά το 

βιβλίο των αποκαλύψεων και των διδασκαλιών μου, σαν φάρος με άσβεστη φωτεινότητα, θα παραμείνει 

για πάντα μπροστά στην ψυχή σας. 

6 Αυτός ο Λόγος, ο οποίος έχει πλημμυρίσει τις ψυχές σας με ειρήνη, ο οποίος έχει φέρει ατελείωτες 

απολαύσεις στις καρδιές και τα μυαλά αυτού του λαού, ο οποίος έχει αναστήσει τους "νεκρούς" στην 

πίστη και έχει φωτίσει το μονοπάτι όλων εκείνων που τον άκουσαν, ─ ακόμη και αν δεν τον ακούτε πλέον 

από τα χείλη των εκλεκτών μου, θα σας μείνει ανεξίτηλος και αξέχαστος. 

7 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν να κρατούν αυτό το ψωμί και αυτό το κρασί στο πιο αγνό και 

καθαρό της ύπαρξής τους, γιατί θα έχουν πάντα κάτι που θα δίνει παρηγοριά, θα σπέρνει έλεος και θα 

ανάβει φως στο δρόμο τους. 

8 Μακάριοι όσοι πίστεψαν σήμερα, γιατί αύριο θα πιστέψουν αυτά που άκουσαν και είδαν. Θα 

παραμείνετε στη γη για να εργαστείτε για την πνευματική αφύπνιση και την ειρήνη των συνανθρώπων 

σας και θα σας κρατήσω μέχρι να σας φέρω στη Γη της Επαγγελίας. 

9 Καθώς η μνήμη σας είναι πολύ αδύναμη για να συγκρατήσει την αφθονία των διδασκαλιών που 

σας έχω αποκαλύψει, θα σας αφήσω ένα υλικό βιβλίο εμπνευσμένο από Μένα, το οποίο περιέχει όλα τα 

βασικά που έχω διδάξει σε αυτόν τον λαό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Έτσι, η καθημερινή σας 

εργασία θα είναι ευκολότερη, επειδή οι διδασκαλίες Μου θα σας ενθαρρύνουν πάντα ─ επειδή δεν θα 

κινδυνεύετε να ξεχάσετε με την πάροδο του χρόνου αυτά που κάποτε ακούσατε. Θα πέσετε σε σφάλμα, 

παραποίηση ή μυστικοπάθεια. 

10 Ο Λόγος Μου θα συνεχίσει να είναι φάρος και αστέρι για αυτόν τον λαό, και ο πνευματικός 

θρίαμβος θα είναι εκείνων που είναι πιστοί και επιμένουν μέχρι τέλους ─ εκείνων που δεν φοβούνται την 

πείνα και τη δίψα της ερήμου ─ εκείνων που ανεβαίνουν βήμα προς βήμα τον δικό τους Γολγοθά, με το 

βλέμμα τους πάντα στραμμένο στο Άπειρο, που είναι το φως, η αιωνιότητα και η υπόσχεση της αληθινής 

ευδαιμονίας. 

11 Όσο περισσότερο υψώνετε την ψυχή σας, τόσο λιγότερο θα σας πιέζει ο σταυρός. Και όταν δεν θα 

σας μιλάω πια με αυτή τη μορφή, θα σας πλησιάσω στο πνεύμα και θα σας πω: Ανοίξτε το βιβλίο σας και 

μελετήστε, ώστε σύντομα να γίνετε οι θαρραλέοι μαθητές που χρειάζεται αυτό το έργο για να γίνει 

γνωστό στη γη. Θα ανοίξετε το βιβλίο σας και θα σας απαντήσει, θα σας απαλλάξει από την αμφιβολία 

και θα σας αποκαλύψει αυτό που προσπαθούσατε να εξηγήσετε στον εαυτό σας. 

12 Πράγματι, σας λέω ότι θα έρθει η μέρα που δεν θα χρειάζεστε πλέον ένα υλικό βιβλίο για να σας 

υπενθυμίζει το Λόγο Μου σε κάθε στροφή, γιατί τότε θα ρέει από τα χείλη σας ως ανεξάντλητο ρεύμα 

έμπνευσης. Αλλά για να έρθει αυτή η ημέρα και για να φτάσετε σε αυτόν τον βαθμό ανύψωσης και 

σοφίας, θα πρέπει να μελετήσετε και να εξασκηθείτε πολύ στις γραπτές οδηγίες που θα σας δοθούν 

προηγουμένως, μέχρι να αποκτήσετε την ωριμότητα και τη βασική γνώση που θα σας επιτρέψει να 

λαμβάνετε τη θεία έμπνευση από πνεύμα σε πνεύμα. 

13 Θα είναι ευχάριστο για τον Κύριο όταν δει την ειρήνη στις καρδιές σας. Εσείς, οι μαθητές μου, θα 

αναζωογονείστε πάντα με τον λόγο μου, και όταν θα ανεβαίνετε πνευματικά, θα αισθάνεστε την 

εκδήλωσή μου στην ψυχή σας και θα λαμβάνετε την έμπνευσή μου. 
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14 Είστε ο εκλεκτός λαός μου και πρέπει να είστε ταπεινοί και γενναιόδωροι. Περπατήστε στο δρόμο 

του φωτός για να μην σκοντάψετε και αποτύχετε. Διότι εγώ είμαι αυτός που πηγαίνω μπροστά σας. 

Όποιος κοιμάται κατά καιρούς, θα δει όταν ξυπνήσει ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του έχουν 

προχωρήσει στο μονοπάτι του φωτός, ενώ αυτός ήταν απαθής. Αλλά δίνω επίσης τον λόγο Μου μέρα με 

τη μέρα στον υπηρέτη που δεν έχει εργαστεί, που έχει αφήσει τον εαυτό του να εξαπατηθεί από το 

σκοτάδι και έχει επιτρέψει στα ζιζάνια να φυτρώσουν στην καρδιά του. 

15 Απομακρυνθείτε, αγαπητοί μαθητές, από τους προηγούμενους δρόμους σας, διότι σ' αυτούς μόνο 

ο πόνος σας έπληττε. Γι' αυτό σας βρήκα γυμνούς και πεινασμένους, χωρίς ειρήνη και χωρίς παρηγοριά 

για τον κόσμο, χωρίς γνώση του πεπρωμένου σας και χωρίς να αισθάνεστε τη ζεστασιά του Πατέρα Μου. 

Αλλά τώρα σας έδωσα μια νέα ευκαιρία και σας έδωσα τον χρόνο να ανανεωθείτε με τον λόγο Μου, ώστε 

να βρείτε σε αυτόν τη σωτηρία της ψυχής σας ─ αυτής της ψυχής που ήταν πάντα σκλάβος των παθών του 

σώματος. 

16 Βρίσκεστε στην εποχή που ο κόσμος τρέφει τον υψηλότερο βαθμό διαφθοράς του, όταν η επιθυμία 

για εξουσία ανθίζει και η κακοήθεια εκείνων που δεν ακούνε τη φωνή της λογικής και της συνείδησης 

επικρατεί. Ωστόσο, εσείς που βρίσκεστε σε αυτό το μονοπάτι του φωτός, λάβετε το λόγο μου για να 

κατανοήσετε το πεπρωμένο σας, για να εξελιχθείτε και να προετοιμαστείτε μέσω της αγάπης που πάντα 

σας δίδασκα. 

17 Με αγαπάτε πάρα πολύ και ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τον χρόνο. Έχετε πνευματοποιήσει τους 

εαυτούς σας, έχετε κατακτήσει τα σώματά σας και έχετε εμπνευστεί για να εργαστείτε για την πρόοδο των 

συνανθρώπων σας. 

Αλλά υπάρχουν επίσης πολλοί που δεν Με έχουν καταλάβει, δεν ακούνε τη λογική και δεν 

αισθάνονται πλήρως την ειρήνη Μου, ούτε θέλουν να έχουν πνευματικό μεγαλείο στην ύπαρξή τους. 

18 Σας ενθαρρύνω με την αγάπη μου, ώστε να μην αισθάνεστε αδύναμοι, ώστε, λαμβάνοντας τη 

δύναμή μου, να είστε σε θέση να ενισχύσετε την αποφασιστικότητά σας να εκπληρώσετε τις εντολές μου 

και να είστε σε θέση να αντισταθείτε στα προβλήματα και τις δυστυχίες που σας προκαλούν οι ίδιοι οι 

άνθρωποι. 

19 Μη φοβάστε τους ανθρώπους, προσέχετε και προσεύχεστε, ώστε το σκοτάδι να μη σας 

αιφνιδιάσει και να μη σας στερήσει τη χάρη με την οποία σας έχω προετοιμάσει. Θα είστε οι 

αγγελιοφόροι Μου στις διάφορες περιοχές της γης. 

Η αναγνώριση του Έργου μου ήταν η πνευματική σας αφύπνιση. Δεν είστε πλέον ειδωλολάτρες ούτε 

φανατικοί. Γνωρίζετε ήδη ποιο είναι το πεπρωμένο και η πνευματική σας αποστολή. Όποιος όμως θέλει 

να βαδίσει σε αυτό το μονοπάτι, πρέπει να αγαπά τον συνάνθρωπό του και να έχει τη συνείδηση ως οδηγό 

των πράξεών του. Τότε όλα θα είναι φως και δεν θα υπάρχει σκοτάδι στην καρδιά του. Θα έχει χαρά και 

ικανοποίηση μέσα του, και αυτό θα κάνει την ψυχή του να ανυψωθεί ακόμη περισσότερο προς Εμένα. 

20 Ο καθένας που βρίσκεται σε αυτό το μονοπάτι θα προστατεύεται πάντα από τον Πνευματικό μου 

Κόσμο του Φωτός, θα υποστηρίζεται από αυτόν στην εκπλήρωση της αποστολής του. 

21 Να είστε ευχαριστημένοι με τις μεγάλες ευεργεσίες που σας έχει χαρίσει ο Πατέρας σε ό,τι αφορά 

την ανθρώπινη ζωή στη γη. Μη ζητάτε αυτό που θα μπορούσε να φέρει καταστροφή στην ψυχή και το 

σώμα σας. Έχω να σας δώσω περισσότερα από όσα θα μπορούσατε να ζητήσετε από Μένα. Αλλά εγώ 

είμαι αυτός που ξέρει τι πραγματικά σας λείπει από το μονοπάτι της ζωής. Σας είπα: Αν ξέρετε πώς να 

εκπληρώνετε τον νόμο Μου, θα Με δείτε σε όλη Μου τη δόξα. 

22 Τα Όντα του Φωτός εξαλείφουν τώρα το σκοτάδι ανάμεσά σας. Θα είναι οι προστάτες σας, οι 

οποίοι θα προσπαθήσουν να είστε αγνοί και να εγκαταλείψετε κάθε τάση να υλοποιηθείτε, ώστε να 

μπορείτε να δείτε την πνευματική ομορφιά και να λάβετε τα μηνύματά της για ειρήνη προς την 

ανθρωπότητα. Ο Ηλίας επίσης καθαρίζει και προετοιμάζει τους εκλεκτούς Μου, ώστε να μπορέσω να 

εκδηλωθώ μέσω της διαμεσολάβησής τους. 

23 Χρησιμοποιήστε τον λίγο χρόνο που σας έχει απομείνει για να ακούσετε τον Λόγο Μου μέσω του 

Φωνοφόρου, ώστε να παραμείνετε φωτισμένοι και να ξέρετε πώς να λαμβάνετε έμπνευση. Γιατί μέσω του 

πνεύματός σας θα συνεχίσω να μιλάω στα μεγάλα πλήθη. Ο πνευματικός μου κόσμος θα είναι επίσης 

πάντα μαζί σας. 

Να είστε υπάκουοι και να προχωράτε με θάρρος και σταθερή απόφαση, χωρίς να μετράτε τις 

αποστάσεις. Θα πρέπει να ξεκινήσετε το έργο σας σταδιακά, και τότε θα δείτε τον κόσμο να χάνει 
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σταδιακά το φόβο της τιμωρίας και κάθε ανθρώπινη τάση. Έτσι θα δέχεται τη μαρτυρία σας όλο και 

περισσότερο. 

24 Γνωρίζετε ήδη την αποστολή σας και πώς να προετοιμαστείτε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να 

ξέρετε πώς να επικοινωνείτε με τη Θεότητά μου από πνεύμα σε πνεύμα ─ όχι πλέον μέσω του νου ενός 

φορέα φωνής. 

25 Τότε εκείνοι που δεν Με έχουν αναγνωρίσει δεν θα είναι πλέον σε σύγχυση. Θα νιώσουν 

εμπιστοσύνη και πίστη και θα βιώσουν ότι το πνεύμα είναι σε θέση να λάβει και να κατανοήσει την 

πνευματική μου εκδήλωση. 

26 Οι χώροι συνάντησης που σας έδωσαν καταφύγιο θα συνεχίσουν να είναι χώροι συνάντησης για 

εσάς. Αλλά σας λέω ότι η αληθινή Εκκλησία, η οποία θα είναι πάντα ανοιχτή στην αιωνιότητα, είναι η 

Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτήν θα έρθουν όλες οι γενιές, και σε αυτήν θα λάβουν από Μένα 

ζωή και φως, ειρήνη και ευδαιμονία. 

27 Μετά το 1950, θα αρχίσετε να εργάζεστε για να φέρετε τα Καλά Νέα στην ανθρωπότητα, όπως 

σας δίδαξα. Γι' αυτό, σας διδάσκω για να μπορέσετε να συσσωρεύσετε το αληθινό φως που θα φέρετε 

στον κόσμο. 

Εσείς, ως ο εκλεκτός λαός, θα πρέπει να σέβεστε τις ιδέες των συνανθρώπων σας στις διάφορες αιρέσεις 

και θρησκευτικές κοινότητες και να τους ενώνετε σε μια θέληση μέσω των προσπαθειών σας. 

Θα έρθει ο καιρός που το Έργο Μου θα ανθίσει σε διάφορα έθνη ─ σε εκείνα τα χωράφια που ήταν 

άγονα, ώστε όλοι να γνωρίσουν την αληθινή ουσία του Λόγου Μου, τον οποίο έχω χύσει σαν κρυστάλλινο 

νερό αυτή την εποχή. 

28 Αύριο θα είστε ένας λαός, με ένα ιδεώδες, σαν μια πηγή στην οποία όλοι έρχονται να πιουν τα 

κρυστάλλινα νερά της. Να είστε σε εγρήγορση, ώστε η ανθρωπότητα να απολαύσει έναν και τον αυτό 

καρπό ─ αυτόν τον καρπό που δίνει ουσία και γλυκύτητα στην καρδιά και την ψυχή. 

29 Η διδασκαλία μου θα σας προετοιμάσει με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας που θα απορροφήσει το 

νόημά της να μάθει να σχετίζεται με τον πλησίον του με μια ιδιαίτερη μεταχείριση για όλους ─ για παιδιά, 

νέους ή ενήλικες, άνδρες ή γυναίκες. 

30 Όταν σας μιλάω για ειδική μεταχείριση των συνανθρώπων σας, θέλω να καταλάβετε ότι μιλάω για 

ψυχική μεταχείριση. Γιατί είναι απαραίτητο κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με τον γείτονά σας να έχετε 

πλήρη συνείδηση ότι όταν πηγαίνετε σε αυτόν έρχεστε σε επαφή με την ψυχή του. 

31 Τότε θα ξέρετε πώς να ανακαλύψετε στο παιδί μια ψυχή που αρχίζει έναν αγώνα, που αρχίζει μια 

ζωή μέσω μιας καθαρής καρδιάς και ενός παρθένου νου. Όταν η καρδιά σας κάνει αυτές τις σκέψεις, θα 

νιώσει τρυφερότητα και αγάπη για αυτές τις ψυχές. 

32 Όταν στέκεστε μπροστά σε έναν νέο, μπορείτε να δείτε στην ενέργειά του, στις μεγάλες 

προσδοκίες του και στους φιλόδοξους στόχους του, την παρουσία μιας ψυχής στο αποκορύφωμα του 

αγώνα της στη γη ─ το στάδιο εκείνο της ζωής στο οποίο η ψυχή αγωνίζεται αδιάκοπα ενάντια στα πάθη 

της σάρκας και τους κινδύνους που την καταδιώκουν σε κάθε στροφή. 

33 Να έχετε κατανόηση για τους νέους, να τους βοηθάτε και να τους δίνετε προσοχή, ώστε να 

μπορούν να προχωρήσουν στο δύσκολο μονοπάτι της ζωής. 

34 Να σέβεστε και να αγαπάτε τους ώριμους ανθρώπους και τους ηλικιωμένους. Σε αυτές μπορείτε 

να ανακαλύψετε μια ψυχή που έχει ήδη διασχίσει την κορυφή του βουνού της ζωής. Ό,τι είχε να τους 

δώσει η γη, είτε ήταν λίγο είτε πολύ, το έχουν ήδη λάβει. Ήδη δεν περιμένουν τίποτα περισσότερο από 

αυτήν. Εναποθέτουν όλη τους την ελπίδα στο μέλλον που περιμένει την ψυχή τους. Αλλά από όλους τους 

ανθρώπους, είναι αυτοί που έχουν τα περισσότερα να δώσουν, επειδή έχουν ήδη θερίσει τη σοδειά όλων 

όσων έσπειραν κατά τη διάρκεια της ύπαρξής τους. Σε αυτούς δεν είναι η ψυχή τους που χρειάζεται τη 

φροντίδα σας ─ είναι η κουρασμένη σάρκα τους, εξαντλημένη από τον αγώνα της ζωής. Να είστε 

προσεκτικοί, τρυφεροί και με σεβασμό απέναντί τους γιατί το χρειάζονται και το αξίζουν. Μετά από τόσες 

πικρίες και κουραστικούς αγώνες, μια σταγόνα μέλι είναι πολύ ευπρόσδεκτη σε αυτές τις καρδιές. 

35 Θέλω, αγαπημένοι μου άνθρωποι, να δείτε τα ανθρώπινα όντα με αυτόν τον τρόπο: πνευματικά, 

ώστε να δώσετε σε κάθε συνάνθρωπό σας την αξία που έχει και τη θέση που του αξίζει. Αν ξεχάσετε τον 

πυρήνα της ύπαρξής σας και συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε τους εαυτούς σας μόνο ως φυσικά όντα, θα 

αρνηθείτε στον εαυτό σας την αληθινή αξία που υπάρχει σε κάθε ανθρώπινο ον, η οποία είναι η ψυχή. 
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36 Τώρα που αφήνω τη φωνή Μου να ακουστεί μέσω των πομπών του λόγου Μου, καλωσορίζω το 

πλήθος των ακροατών που είναι εδώ για να Με ακούσουν. Καλωσορίζω τόσο τον ευσεβή όσο και τον 

άπιστο, τον καλόπιστο όσο και τον ερευνητή, αυτόν που έχει εξαγνιστεί στην πνευματοποίηση όσο και 

αυτόν που κουβαλάει το βαρύ φορτίο του υλισμού του. 

37 Σας ευλογώ, αγαπημένοι μου άνθρωποι, γιατί μέχρι σήμερα Μου δείξατε την πίστη και την 

επιθυμία να πλησιάσετε την τελειότητα της ψυχής σας. Η αποστολή του Ισραήλ είναι να προσεύχεται και 

να διδάσκει για τον κόσμο. Μεγαλώσατε και πολλαπλασιαστήκατε, και από μαθητές γίνεστε σταδιακά 

μαθητές για να αναζητήσετε αργότερα εκείνους που πρέπει να λάβουν την κληρονομιά του Λόγου Μου σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

38 Ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκα αυτή τη φορά είναι διαφορετικός από εκείνον της Δεύτερης 

φοράς, αλλά ο σκοπός Μου είναι ο ίδιος: Να σώσει την ανθρωπότητα, να την βγάλει από τη δίνη που 

συνάντησε στην πορεία της και από την οποία δεν μπόρεσε να ξεφύγει. 

Ο πειρασμός απελευθερώνεται σε όλη του τη δύναμη, και ο άνθρωπος έχει πέσει σαν μικρό παιδί και 

έχει βιώσει μεγάλο πόνο. Αδειάζει το ποτήρι του πόνου του και Με καλεί μέσα στη βαθιά του σύγχυση, 

και ο Πατέρας είναι μαζί του. 

Οι ζύμες έχουν μείνει ακόμα στο ποτήρι, αλλά θα σας βοηθήσω να υπομείνετε τους πόνους που είναι 

αποτέλεσμα της ανυπακοής σας. Μακάριοι είστε εσείς που Με ακούτε, γιατί θα γίνετε δυνατοί! Τι θα 

συμβεί όμως στους άλλους όταν τους χτυπήσει αυτό το μεγάλο μαρτύριο; Θα καταρρεύσουν οι ψυχές τους 

λόγω έλλειψης πίστης; Η προσευχή του Ισραήλ πρέπει να τους στηρίξει. 

39 Θέλω να σας δω αγνούς, μετανιωμένους και εμπνευσμένους από την αγάπη μου. Όσο 

αναζητούσατε τη σωτηρία σας στον κόσμο, ήσασταν αδύναμοι. Όταν σηκώσατε τα μάτια σας σε Μένα 

και Μου το ζητήσατε, λάβατε δύναμη. Αφού ξέρετε πού είναι η παρηγοριά ─ γιατί δεν Με αναζητούσατε 

πάντα; Γιατί δεν αναζητάτε την αγάπη για να εξαλείψετε το μίσος και να τερματίσετε έτσι τους πολέμους; 

Συνεχίζω να μιλάω στον κόσμο, αλλά μόνο το Ισραήλ Με ακούει και αναλαμβάνει την ευθύνη για τα 

λόγια Μου. Αφήνω τα βάρη, αλλά και τις πνευματικές χάρες. 

40 Μέσα σας έχω τοποθετήσει την αλήθεια Μου και την ουσία Μου, ώστε να μπορείτε να κάνετε 

γνωστό τον λόγο Μου. Δεν θέλω να δω σε εσάς φανατισμό, άγνοια ή υποκρισία. Θέλω να δω τον λαό μου 

ελεύθερο μέσα στο πλαίσιο των νόμων μου, σαν μια ισχυρή και ειλικρινή οικογένεια που ξέρει να αγαπά 

και να προσεγγίζει τους άπορους, που κατανοεί τα χτυπήματα του πεπρωμένου που περνάει η 

ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή και για τα οποία προσεύχεται. Σας προετοιμάζω για να μην πείτε ποτέ: 

"Πατέρα μου, μας λείπει το φως, η γνώση και η δύναμη για να πολεμήσουμε το ψεύτικο και το σκοτάδι". 

41 Σας ζήτησα λίγη πίστη για να κάνω θαύματα μέσω της διαμεσολάβησής σας. Σας έδωσα 

αποδείξεις της δύναμης που σας έδωσα. Θεράπευσες τον άρρωστο επειδή τον περιέβαλες με την αγάπη 

σου. Μια λέξη από σένα που μετέτρεψε έναν αμαρτωλό. Συγκινήσατε την καρδιά του, και το φως που τον 

διαπέρασε τον έκανε να σκεφτεί, και συνειδητοποιώντας τις παραβάσεις του, μετανόησε, και τον σώσατε. 

Παρηγορήστε και δώστε ειρήνη, σας είπα, και στο ταξίδι σας μέσα από τα σπίτια φέρατε ειρήνη, και 

από αυτήν δεν επωφελήθηκαν μόνο τα όντα που κατοικούν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και τα πνευματικά 

όντα, οι αδελφοί και οι αδελφές σας, ευχαριστήστε Με για το φως που ο λαός του Ισραήλ διέδωσε σε όλο 

το σύμπαν. 

42 Θα αποκτήσετε ακόμη μεγαλύτερα δώρα χάριτος όταν αγαπάτε ο ένας τον άλλον στο πνεύμα και 

στην αλήθεια και έχετε ενωθεί στην εκπλήρωση των νόμων μου για την ειρήνη και την καλή θέληση. 

Μόλις προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, δίκαιοι πνευματικοί νόμοι θα εκπορεύονται από εσάς. 

Ανάμεσά σας θα εμφανιστούν ηγέτες που θα αλλάξουν την πορεία των εθνών. Αλλά όταν δίνω αυτή την 

αποστολή σε κάποιον από εσάς, να την αποδέχεστε ταπεινά, νιώθοντας τη μεγάλη ευθύνη που σας 

αναθέτω, να θυμάστε τον Μωυσή όταν οδήγησε τον εκλεκτό λαό με ασφάλεια, τα λόγια του, τις αρχές του 

γεμάτες σοφία και δικαιοσύνη, και να τον πάρετε ως παράδειγμα. 

43 Έχω προγραμματίσει μεγάλες αποστολές για εσάς στο μέλλον, ανάλογα με την προετοιμασία σας. 

Η επιρροή σας θα είναι καθοριστική για την πορεία αυτού του κόσμου. Θα κηρύττετε την ισότητα, θα 

σέβεστε την αποστολή που έχω αναθέσει στα παιδιά μου, επειδή κατέχουν όλες τις αρετές και τα ιερά 

δικαιώματα που σας έχω παραχωρήσει χωρίς εξαίρεση. 

44 Για να πετύχετε τη νίκη, πρέπει να ενωθείτε, να νιώσετε συμπόνια για την ανθρωπότητα. 

Συγχωρέστε την όπως την έχω συγχωρέσει εγώ. Θα δείτε τα αναρίθμητα ελαττώματά τους, τις ηθικές και 
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ψυχικές τους ασθένειες, τον εκφυλισμό τους. Εσείς, ωστόσο, πρέπει να μεταδίδετε μόνο το φως. Η 

αποστολή σας είναι να δίνετε, να εξηγείτε τη διδασκαλία Μου και να δίνετε το καλό παράδειγμα. Τα 

υπόλοιπα θα τα αφήσετε σε Μένα. Τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζετε με τους συνανθρώπους σας, 

θα τα φέρετε ενώπιόν Μου και θα τα αποφασίσω σύμφωνα με το θέλημά Μου. 

Μετά το 1950, μη σχηματίζετε θεωρίες, ούτε επιστήμες μέσα στη διδασκαλία μου, μη δημιουργείτε 

δόγματα ή τελετές, παραμείνετε μόνο στην πίστη. Κουβαλάτε το σημάδι στην ψυχή σας και εφαρμόζετε 

τις αρετές που σας δίδαξα. Συγκεντρώστε δυνάμεις για τον αγώνα, γιατί η ανθρωπότητα σας περιμένει. 

Κάποιοι από εσάς θα πάνε πέρα από τα σύνορα του έθνους σας, άλλοι σε κοντινές επαρχίες. Άλλοι από 

εσάς θα επιστρέψετε εκεί όπου πρωτοείδατε το φως σε αυτόν τον κόσμο. Θα σας σκορπίσω- ωστόσο, 

προσευχηθείτε και προετοιμαστείτε, ώστε να γνωρίσετε το θέλημά μου και να ξέρετε πώς να το 

υπακούσετε. 

45 Προχωρήστε στο όνομά μου. Προετοιμαστείτε πριν μιλήσετε. Όταν ετοιμάζεστε να εργαστείτε, 

μελετήστε τη δύσκολη αποστολή σας. Θα είμαι ο πρόδρομός σας. Όταν σας ζητηθεί να δώσετε μαρτυρία 

για τον ερχομό μου στον Τρίτο Χρόνο, μιλήστε για όσα είδατε και ακούσατε. Εκείνη τη στιγμή, θα έχετε 

μελετήσει και ερευνήσει το Λόγο μου, και ό,τι δεν μπορούσατε να καταλάβετε μέχρι τότε, θα το 

καταλάβετε. 

46 Σας στέλνω να οικοδομήσετε στις καρδιές των συνανθρώπων σας. Το έργο σας πρέπει να έχει χέρι 

και πόδι, ώστε να είναι αντάξιο Μου. 

47 Θα κριθείτε και θα εξεταστείτε. Αλλά αν οι άνθρωποι βλέπουν σε εσάς το ιδανικό της υπηρεσίας, 

θα υποκλιθούν μπροστά σας και θα σας αγαπήσουν. Οι άνθρωποι θα εκπλαγούν με τη μεταμόρφωση και 

την πνευματοποίησή σας και θα σας πάρουν ως παράδειγμα. Για τις οδηγίες που θα δώσετε, θα είμαι 

μάρτυρας στο High Beyond. 

48 Θα στείλω μεγάλες ψυχές στη γη για να συνεχίσουν το έργο, και εσείς θα έχετε μεγάλες 

πνευματικές αποστολές ανάλογα με τα προσόντα σας. Η ανθρωπότητα έχει αμαρτήσει πολύ και ο κακός 

σπόρος έχει ριζώσει βαθιά στην καρδιά της. Επομένως, το έργο του εξαγνισμού θα είναι μακρύ και 

διαρκές. 

Οι ψυχές που πρέπει να δείξουν το σωστό δρόμο έχουν ήδη αποσταλεί ─ εσείς είστε που αποτελείτε το 

λαό του Ισραήλ, τον οποίο έχω τοποθετήσει σε ένα πνευματικό επίπεδο από το οποίο μπορείτε να 

ανυψώσετε την ανθρωπότητα. 

49 Μην αισθάνεστε ανώτεροι από τους άλλους. Ο Λόγος Μου και τα δώρα Μου είναι για όλους, 

ώστε να Με καταλάβετε με τον ίδιο τρόπο. 

50 Η Τρίτη Εποχή ξεκίνησε το 1866 και δεν ξέρετε πόσα χρόνια ή αιώνες θα διαρκέσει αυτή η 

Εποχή. Δεδομένου ότι η Δεύτερη Εποχή έληξε μόλις μετά από περίπου 2000 χρόνια, δεν ξέρετε μέχρι 

πότε μπορεί να διαρκέσει η παρούσα Εποχή. Εμπιστευθείτε μόνο, αγαπημένοι άνθρωποι, ότι ο Πατέρας 

θα σας γίνει γνωστός και θα είναι πολύ κοντά σας και ότι θα μεταμορφώνεστε όλο και περισσότερο κάθε 

μέρα. Όταν σταματάτε στον αγώνα, θα σας ωθήσω να προχωρήσετε. Είναι μια σκληρή, διαρκής μάχη που 

έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί. Είναι το δικό μου έργο αποκατάστασης. 

51 Σας έδωσα ζωή, σας έστειλα σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσετε μια δύσκολη αποστολή. 

Εκπληρώστε τις εντολές Μου, αγαπήστε Με περισσότερο από οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί και 

υπηρετήστε τους συνανθρώπους σας, ώστε να μπορείτε να ζείτε σε υψηλότερο επίπεδο και να έρχεστε 

καθημερινά πιο κοντά Μου. 

52 Όλοι σας θα κατοικήσετε μαζί Μου όταν εξαγνιστείτε και εκπληρώσετε το καθήκον σας. Ζήστε 

πνευματικά στη γη και υπακούστε στους πνευματικούς και γήινους νόμους, ώστε να βιώσετε την 

εκπλήρωση όλων των υποσχέσεών Μου. 

53 Αφήστε στα παιδιά σας αυτή την κληρονομιά: τον Λόγο μου. Σας έδωσα τη δύναμη να 

δημιουργήσετε, να δημιουργήσετε μια οικογένεια. Σας παραχώρησα ένα σπίτι και σας είπα: γεμίστε το με 

αγάπη, με ζεστασιά και με καλά παραδείγματα. Αν θέλετε να δείτε δικαιοσύνη στα παιδιά σας, 

εκπληρώστε τους νόμους μου. Το περιμένουν αυτό από εσάς, αλλά αν αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνουν 

τις συμβουλές και τα παραδείγματά σας, θα έρθει η ώρα, πατέρες οικογενειών, που θα σας δώσουν λόγο, 

θα σας τιμήσουν και θα σας ευλογήσουν. 
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54 Μάθετε από Μένα σήμερα, γιατί απευθύνομαι σε όλους χωρίς καμία εξαίρεση, είστε όλοι παιδιά 

Μου και έχετε όλοι ίσα δικαιώματα να αγαπηθείτε, να ευλογηθείτε, να συγχωρεθείτε και να λυτρωθείτε 

από Μένα. 

55 Εδώ είναι ο λόγος μου, από τον οποίο εκπέμπονται σπίθες φωτός, οι οποίες διαλύουν το σκοτάδι 

από κάθε νου που είναι κλειστός στην αλήθεια. 

56 Δείτε πώς η δύναμη αυτού του Λόγου ανοίγει τις πόρτες των καρδιών σας, ώστε να εισέλθουν σ' 

αυτές η αγάπη και η ταπεινότητα, η πνευματοποίηση και η πίστη, και ταυτόχρονα να εξαφανιστούν για 

πάντα η αλαζονεία, η άγνοια και η αμαρτία που κατοικούσαν για καιρό σ' αυτές. 

57 Αληθινά σας λέω: Όποιος Με έχει ακούσει ─ είτε πιστεύει στο Λόγο Μου είτε όχι ─ φέρει τώρα 

μια σπίθα φωτός στην ψυχή του, και μια πόρτα έχει ανοίξει στην καρδιά του για τη συνείδηση, η οποία 

δεν θα κλείσει ποτέ ξανά. 

58 Ο Λόγος Μου θα πρέπει να πολεμήσει ενάντια στην πνευματική άγνοια που κυριαρχεί στην 

ανθρωπότητα. Ενώ εκείνοι που γνωρίζουν για την επιστροφή Μου πιστεύουν ότι η παρουσία Μου θα 

συμβεί με το Πνεύμα Μου που θα έρθει στη σάρκα, όπως στη Δεύτερη Εποχή, εκείνοι που δεν γνωρίζουν 

τίποτα για την επιστροφή Μου και τις υποσχέσεις Μου αναρωτιούνται για την παρουσία Μου στο πνεύμα 

και μέσω του ανθρώπινου νου και αναρωτιούνται συνεχώς γιατί βρίσκομαι ξανά ανάμεσα στους 

ανθρώπους, παρόλο που δεν γνώριζαν τίποτα γι' αυτό. 

59 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η ανθρωπότητα αρκέστηκε στις τελετές της, στις παραδόσεις της και 

στις εξωτερικές λατρείες της, ξεχνώντας να μελετήσει το νόμο, τις προφητείες και τις διδασκαλίες που 

άφησα για την ανθρωπότητα στο παρελθόν. 

60 Πώς θα μπορούσατε να μην εκπλαγείτε όταν Με ακούτε τώρα, αφού δεν ήσασταν σε εγρήγορση 

όπως σας έδωσα οδηγίες; Πώς θα μπορούσατε να μην εκπλαγείτε από την παρουσία του Λόγου Μου, 

αφού ποτέ δεν ενδιαφερθήκατε να μάθετε τις προφητείες Μου και τα σημάδια που ανήγγειλαν την 

επιστροφή Μου; 

61 Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν την αλήθεια, είναι σαν να μην είχα 

κάνει τίποτα και να μην είχα πει τίποτα στη Δεύτερη Εποχή. Είναι σαν να μην είχα έρθει ούτε να υπήρχα. 

Γι' αυτό, ήταν απαραίτητο ο Λόγος Μου να μιλήσει για τα γεγονότα του παρελθόντος σε αυτή την εποχή, 

ώστε να μπορείτε να συσχετίσετε τα σημερινά γεγονότα με τις προφητείες, τις υποσχέσεις και τις 

διδασκαλίες της Πρώτης και της Δεύτερης Εποχής. 

62 Αν είχατε όλοι μελετήσει τον Λόγο που σας έφερα εκείνη την εποχή, όλοι θα Με περιμένατε, όλοι 

θα είχατε καταλάβει ότι η επιστροφή Μου έπρεπε να συμβεί στο πνεύμα, και κανείς δεν θα είχε εκπλαγεί 

με την εκδήλωσή Μου. Αλλά ήρθατε με σκοτάδι στο μυαλό, με τον επίδεσμο της άγνοιας που σας 

εμπόδιζε να δείτε το φως της αλήθειας ─ με μια καρδιά γεμάτη φανατισμό και τρέλα. Πώς θα ήταν 

δυνατόν όλοι σας, μόλις Με ακούσατε, να είπατε: "Αυτός είναι ο Δάσκαλος;" Ήταν απαραίτητο να Με 

ακούτε ξανά και ξανά και ξανά, έτσι ώστε με κάθε μάθημα το μυαλό σας να πιάνει μια νέα σπίθα φωτός 

που θα σας έφερνε πιο κοντά στην κατανόηση. 

63 Έτσι, χωρίς να χρειαστεί να συμβουλευτείτε κανέναν, ούτε να καταφύγετε σε βιβλία, έχετε μάθει, 

σελίδα προς σελίδα, την αλήθεια των αποκαλύψεων του παρελθόντος, μέσω των οποίων έχετε κατανοήσει 

τον λόγο της πνευματικής μου εκδήλωσης αυτή τη στιγμή. 

64 Η καρδιά σας έχει γίνει όλο και πιο ήρεμη και το πνεύμα σας έχει ενισχύσει την πίστη του όλο και 

περισσότερο όταν είδε τους στέρεους θεμέλιους τοίχους πάνω στους οποίους είναι χτισμένο αυτό το 

δόγμα που έχω ονομάσει Πνευματισμός και το οποίο είναι το δόγμα που σας μιλάει για αιώνιες 

αποκαλύψεις. 

65 Μαθητές, καταλάβετε λοιπόν ότι όταν σας μίλησα πνευματικά μέσω του μέσου της ανθρώπινης 

φωνής, αυτό έγινε για να μπορέσετε, όταν δεν θα σας μιλάω πια μέσω αυτού του μέσου, να συνεχίσετε να 

Με αναζητάτε πνευματικά και να επιτύχετε την αληθινή κοινωνία με τη Θεότητά Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 338  
1 Εγώ είμαι ο δρόμος και το φως που σας καθοδηγεί. Είμαι το προσωπικό που σας στηρίζει και σας 

απαλλάσσει από τις πτώσεις στο μονοπάτι σας. Είμαι ο φάρος που φωτίζει το μονοπάτι σας, ενισχύει την 

ψυχή σας με την ειρήνη του Θείου Πνεύματός μου και ηρεμεί τις καταιγίδες της ζωής σας, ώστε να είστε 

ολόκληροι, ώστε η ψυχή σας να μην μείνει πίσω. 

2 Στο λόγο μου λαμβάνετε τη δύναμη, τη ζεστασιά και την τροφή που χρειάζεται η ψυχή σας για να 

σηκωθεί και να αγωνιστεί όπως τη δίδαξε ο Δάσκαλος. 

3 Ο Λόγος Μου χρησίμευσε, χρησιμεύει και θα χρησιμεύει ανά τους αιώνες ως λυδία λίθος για την 

επίτευξη της καθαρότητας της ψυχής και της τελειότητάς της. Η ψυχή σας έχει περάσει από διάφορα 

στάδια ανάπτυξης, αλλά δεν έχει ακόμη φτάσει στην τελειότητα των έργων της για την εκπλήρωση της 

αποστολής της. 

4 Ήρθα στην Τρίτη Εποχή και έγινα γνωστός μέσω του ανθρώπινου νου με σκοπό να σας δείξω τον 

δρόμο για άλλη μια φορά και να σας προετοιμάσω ως μαθητές της Τρίτης Εποχής. Σας μίλησα με τον πιο 

απλό τρόπο, ώστε να καταλάβετε τον Λόγο Μου. Σας μίλησα με αλληγορίες και παραβολές. Αλλά σε 

κάθε διδασκαλία μου, άφησα το νόημά της να διεισδύσει στην ψυχή σας και σας εξέφρασα την επιθυμία 

που αισθάνεται ο Δάσκαλος να αναγνωρίσει στον καθένα από εσάς έναν αληθινό μαθητή. 

5 Πότε θα έρθει η ώρα που η ψυχή σας θα κατανοήσει την τέλεια αγάπη που σας έδειξε ο Πατέρας 

ανά πάσα στιγμή; Αυτή τη στιγμή ο αγώνας του Διδασκάλου σας είναι μεγάλος στην ανθρωπότητα για να 

σώσει όλα τα πλάσματά του, όλες τις ψυχές. Αφυπνίζω την ψυχή σας όπως ξυπνάει η φύση με τις πρώτες 

πρωινές ακτίνες. 

6 Αν και η λέξη μου είναι απλή ─ αν τη μελετήσετε, θα ανακαλύψετε το μεγαλείο στον πυρήνα της 

και θα εκτιμήσετε την αξία κάθε μιας από τις λέξεις μου. 

      Συνειδητοποιήστε ότι βρίσκεστε σε ένα σχολείο όπου σας θεωρώ μαθητές, μαθητές και δασκάλους. 

Ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η ψυχή σας, λαμβάνετε από τον λόγο μου ό,τι είναι 

κατάλληλο για εσάς. Ο μαθητής απλά παίρνει τον λόγο μου και τον κάνει δικό του. Ο μαθητής παίρνει 

από τη διδασκαλία μου εκείνο το μέρος που του αντιστοιχεί, και από αυτό γεμίζει με αρετή. Αυτός που 

είναι προετοιμασμένος ως δάσκαλος δέχεται τον λόγο μου, τον κατανοεί, τον απολαμβάνει, νιώθει στην 

ψυχή του την επιθυμία να εκπληρώσει, να διαδώσει τις διδασκαλίες μου, να εξασκήσει τις αρετές και να 

αναπτύξει τα χαρίσματά του. 

7 Θέλετε να μεταδώσετε τον Λόγο μου στον πλησίον σας, αλλά ανακαλύψατε ότι πολλοί 

συνάνθρωποί σας δεν είναι προετοιμασμένοι. Έχετε χτυπήσει τις καρδιές, αλλά βρήκατε τις πόρτες 

κλειστές και δεν δέχτηκαν τα λόγια σας, και νιώσατε την πληγή από την ασέβεια των συνανθρώπων σας. 

Ωστόσο, αυτό έχει γίνει προς όφελός σας. Γιατί πραγματικά σας λέω, έτσι θα μπορέσετε να καταλάβετε τι 

αισθάνεται ο Δάσκαλός σας όταν χτυπάει την καρδιά του ανθρώπου και βρίσκει το ιερό απροετοίμαστο. 

Αλλά η αγάπη μου για όλα τα παιδιά μου είναι μεγάλη. 

8 Γι' αυτό σας λέω: Μην χαλαρώνετε στον αγώνα σας, μείνετε σταθεροί, γιατί θα σταθώ δίπλα σας- 

και αν σε μια περίπτωση βρείτε τις πόρτες κλειστές, αύριο οι καρδιές θα ανοίξουν και θα δεχτούν το Λόγο 

Μου. 

9 Η ανθρωπότητα είναι ανόητη και παραμένει πεισματάρα στην αμαρτία της. Εγώ, ωστόσο, με την 

αγάπη Μου, με τη συγχώρεσή Μου για όλα τα πλάσματά Μου που κατοικούν στη γη και στο υπερπέραν 

─ αγαπώ το πνεύμα σας, γιατί είναι μέρος του δικού Μου Πνεύματος. Αλλά στο σώμα σας αναθέτω ό,τι 

είναι απαραίτητο, ώστε να είναι το στήριγμα της ψυχής. 

10 Η ειρήνη και η ηρεμία που απολαμβάνετε στη γη είναι μια ευλογία και μια χάρη που λαμβάνετε 

από τον Πατέρα σας. Ωστόσο, παραπονιέστε και εσείς εσωτερικά και Μου λέτε: "Κύριε, η εξωτερική μου 

εμφάνιση είναι φτωχή και κουρελιασμένη". Αλλά αληθινά σας λέω, νομίζετε ότι είμαι μακριά σας 

εξαιτίας αυτού; Νομίζετε ότι η παρουσία του Θεού δεν είναι μαζί σας επειδή τα ρούχα σας είναι 

κουρελιασμένα; 

11 Το ενδιαφέρον που έχω για εσάς αφορά την ψυχή σας, και αν ζείτε σε αυτόν τον κόσμο με 

αφοσίωση και σε συμφωνία με τη φτώχεια σας, η αρετή που αποκαλύπτει η ψυχή σας θα είναι μεγάλη. 

Θυμηθείτε ότι ο Δάσκαλός σας σας δίδαξε την ταπεινοφροσύνη και τις αξίες που μπορεί να αποκτήσει η 

ψυχή μέσω αυτής της αρετής. Θα έχετε στα χείλη σας μόνο μια ευλογία και ένα τραγούδι δοξολογίας προς 
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τον Θεό σας. Γιατί αληθινά σας λέω, η ανταμοιβή δεν είναι στη γη, αγαπητοί μαθητές, είναι στη συνέχεια. 

Εδώ στη γη δεν θα σας δώσω ευδαιμονία, εδώ δεν είναι ο Παράδεισος, εδώ έχω ετοιμάσει για τους 

εκλεκτούς Μου μια επιεική ανταμοιβή. 

12 Μακάριοι είστε εσείς που υποφέρετε με ειρήνη και παράδοση, γιατί θα κάνετε σταθερά βήματα 

στο μονοπάτι. Ο Δάσκαλος σας δίδαξε να μην αγωνίζεστε για τα πλούτη αυτού του κόσμου, να μην 

επιθυμείτε τους παροδικούς θησαυρούς αυτής της ζωής. Αν ζείτε σε μια ταπεινή καλύβα, αλλά το πνεύμα 

σας ξέρει πώς να ξεδιπλώνει τα δώρα που του έχω δώσει, θα είστε σε θέση να αισθάνεστε πιο 

ευτυχισμένοι από έναν βασιλιά ή έναν ηγεμόνα της γης στην πιο πολυτελή κατοικία. 

13 Σας μίλησα με μια παραβολή για να σας διδάξω να ζείτε σε αυτόν τον πλανήτη σε αρμονία με τον 

Πατέρα σας, ώστε να μπορείτε να υπακούσετε στις εντολές του. Γιατί το πεπρωμένο σου είναι γραμμένο 

στην αγάπη μου. 

14 Αυτή η ζωή σας υπηρέτησε για να μπορέσει η ψυχή σας να ανυψωθεί μέσω της παράδοσης και 

μέσω του φωτός που έχετε λάβει από Μένα. 

15 Έχετε περάσει από διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ήδη στο πρώτο αρχίσατε να προετοιμάζεστε για 

να εκπληρώσετε τη δύσκολη αποστολή σας. Στο δεύτερο, έχετε βρει μεγαλύτερη πρόοδο, μεγαλύτερη 

διαύγεια στο πνεύμα σας. Στην τρίτη, έχετε κάνει μεγαλύτερη πρόοδο, μεγαλύτερη κατανόηση των λόγων 

μου και μεγαλύτερη συμμόρφωση με αυτά. Έτσι, φτάσατε στο τέταρτο στάδιο και νιώσατε ακόμη 

περισσότερο τη χάρη του Θεού σας, την προσέγγιση του πνεύματός μου στο δικό σας. Και μέσα σε αυτή 

τη μεγάλη απόλαυση, η ψυχή σας έφτασε στο πέμπτο στάδιο, στο οποίο έπρεπε να επιτελέσετε μια ακόμη 

μεγαλύτερη εκδίπλωση για την εκπλήρωση της αποστολής σας. Αγωνιστήκατε και έτσι φτάσατε στο έκτο 

στάδιο, στη νέα ολοκλήρωση, στην ανανεωμένη πρόοδο και στην περαιτέρω ανάπτυξη των αρετών που 

σας έχει χαρίσει ο Θεός σας. Και έτσι θα φτάσετε στο έβδομο στάδιο, στο οποίο θα δείτε τη βασιλεία του 

Πατέρα, στο οποίο το πνεύμα σας θα βιώσει άμεσα τη δόξα του Πατέρα και στο οποίο θα βρίσκεστε στα 

δεξιά του Κυρίου σας. 

16 Ο Λόγος Μου κατεβαίνει για να εμπνεύσει την ψυχή σας, επειδή θέλω να συνεχίσετε να 

ανανεώνεστε με την παρουσία του Θείου Πνεύματός Μου αύριο, λόγω της προετοιμασίας σας. Γιατί όταν 

θα είστε προετοιμασμένοι, δεν θα αισθάνεστε ορφανοί, δεν θα αισθάνεστε την απουσία του Λόγου Μου, 

επειδή το πνεύμα σας μπορεί να επικοινωνεί με τη Θεότητά Μου. Γι' αυτό, θέλω να προετοιμαστείτε 

εγκαίρως, να ασκήσετε την προσευχή και να έχετε πνευματοποίηση στην καρδιά σας, ώστε αύριο να μην 

είστε σε σύγχυση ούτε να ασκείτε απάτη. Θέλω να ξέρετε πώς να υψώνετε την ψυχή σας σε Μένα, ώστε 

να μπορείτε να λάβετε την έμπνευσή Μου. Διότι πρόκειται να μετατρέψω τον καθένα από εσάς σε 

"υποπόδιο" των ποδιών Μου. 

17 Το "υποπόδιο" είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το φως και η δύναμη του Κυρίου σας. 

Τότε αύριο, παιδιά μου, θα είστε τα αληθινά "υποπόδια", οι αληθινοί φορείς της φωνής του Λόγου μου. 

Προετοιμασμένοι από την εκδίπλωση των χαρισμάτων σας, θα μεταδώσετε το Λόγο μου με κάθε 

αγνότητα. Δεν θέλω να δω άγνοια ανάμεσα στον λαό μου τον Ισραήλ, αφού τελειώσει για σας αυτός ο 

πολύτιμος χρόνος της διακήρυξής μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. 

18 Ποιος από εσάς, μετά το 1950, θα αρνηθεί αυτή τη Θεία Αιτία; Αν ενεργήσετε με αυτόν τον 

τρόπο, θα είναι από άγνοια, και είναι η άγνοια που απομακρύνω από εσάς αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτός που 

είναι φωτισμένος δεν θα υποχωρήσει, θα παραμείνει σταθερός και θα προχωρήσει στο μονοπάτι. Όποιος 

όμως δεν Με έχει κατανοήσει, δεν θα αναγνωρίσει ότι ήταν καρπός της έλλειψης προετοιμασίας του, της 

έλλειψης πίστης και πνευματοποίησης, και γι' αυτό το λόγο θα επιστρέψει στην ειδωλολατρία και το 

φανατισμό του. 

19 Αν δείτε ατέλειες σε αυτό το μονοπάτι, μην τις αποδώσετε στη Θεϊκότητά μου, είμαι τέλειος. 

Αποδώστε το στον γείτονά σας που δεν ήξερε πώς να προετοιμαστεί για να σας καθοδηγήσει με την 

τελειότητα με την οποία σας έχω καθοδηγήσει. 

20 Σας είπα: Για το Πνεύμα μου δεν υπάρχουν εθνικότητες, δεν υπάρχουν κάστες ούτε οικογενειακά 

φύλα, δεν υπάρχουν φυλές ούτε χρώματα. Όλοι σας είστε παιδιά μου, και για όλους σας έχω ανοίξει την 

αγκαλιά μου, και όλους σας έχω δεχτεί. Έχω δεχτεί αυτόν που έχει έρθει στα πόδια Μου συντετριμμένος 

και μετανοημένος ─ την καρδιά που είναι διεφθαρμένη, που φέρει ακόμα ίχνη αίματος στα χέρια της, και 

τον έχω προστατεύσει από τη δικαιοσύνη της γης. Γιατί; Επειδή είναι το παιδί μου. Και αν υπήρξε ο πιο 
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σκληρός αμαρτωλός στη γη, αν σκότωσε, τον συγχώρεσα και του είπα: "Μην αμαρτάνεις πλέον". Εγώ 

είμαι η συγχώρεση, αλλά θέλω αυτή η συγχώρεση να είναι η σωτηρία σας για πάντα. 

21 Θέλω να εγκαταλείψετε τους κακούς σας τρόπους, ώστε ο καθένας να κατανοήσει τον λόγο μου 

και να μετανοήσει για τα σφάλματά του, ώστε να είστε μετανοημένοι αμαρτωλοί μπροστά μου, ώστε να 

εξομολογηθείτε στον Θεό σας. Γιατί θα σας ακούσω σιωπηλά και δεν θα κάνω γνωστές τις αμαρτίες σας. 

Δεν θα σας προδώσω, παιδιά μου, θα σας συμβουλεύω ως ο πιο πιστός από τους φίλους σας. 

Μην τρώτε τους απαγορευμένους καρπούς στη γη, μην απολαμβάνετε ό,τι δεν σας ανήκει, μην κάνετε 

έργα που σας ατιμάζουν στη ζωή. Να είστε άνδρες ή γυναίκες που ζουν με κάθε τιμιότητα και δικαιοσύνη, 

όπως σας δίδαξα. Αν κάποια αδυναμία σας έκανε να αμαρτάνετε, μετανοήστε τώρα για την παράβασή 

σας. Επιτρέψτε στο έλεός Μου να σας καθαρίσει. Αλλά θέλω η μετάνοιά σας να είναι καθαρή από 

καρδιάς. 

22 Διορθώστε τον εαυτό σας, ανανεωθείτε, διότι ο Δάσκαλος σας είπε σ' αυτόν τον καιρό: 

Χρησιμοποιώ τον αμαρτωλό, αλλά όχι τον ατίθασο αμαρτωλό, αλλά τον μετανοημένο αμαρτωλό. Και αν 

έχετε μετανοήσει ─ τι έχετε λάβει; Ειρήνη, ηρεμία του νου, ισορροπία στην ψυχή σας, αισθήματα 

ευγνωμοσύνης και αρετές του Θεού σας. 

23 Ποιο ανθρώπινο ον είναι ικανό να σας δώσει μια στιγμή πνευματικής γαλήνης, όπως εγώ σας τη 

δίνω κάθε στιγμή; Ποιος άνθρωπος σας συμβουλεύει όπως εγώ; Συνειδητοποιήστε ότι κανείς στη γη δεν 

είναι ικανός να προετοιμάσει το μονοπάτι σας με τόση αξιοπιστία και ικανότητα όσο εγώ με εσάς. Και 

όμως, εξακολουθείτε να θέλετε να απομακρυνθείτε από αυτό το μονοπάτι για να ζήσετε νέες περιπέτειες. 

24 Άνδρες και γυναίκες που υποφέρατε το θάνατο των μελών της οικογένειάς σας, που πέθαναν ─ 

εκείνων που έζησαν μαζί σας, που σας έδωσαν ψυχική γαλήνη και γέμισαν τις καρδιές σας με αγάπη: Δεν 

συμφωνείτε ότι το θέλημά μου έχει πραγματοποιηθεί στους αγαπημένους σας; 

Εσείς οι μητέρες νιώσατε την απώλεια των παιδιών σας, εσείς τα παιδιά μείνατε ορφανά στη ζωή, 

χάσατε την παρουσία των πιο αγαπημένων σας ανθρώπων που ήταν οι γονείς σας. Οι σύζυγοι έχουν δει 

τους πιστούς συντρόφους τους να φεύγουν. Τους απομάκρυνα από τις ζωές τους, τους κάλεσα μακριά στη 

συνέχεια. Αλλά θα παρέμβετε στις υψηλές μου συμβουλές; Όχι, γιατί θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι 

βρίσκεστε μόνο προσωρινά σε αυτόν τον κόσμο, ότι τους απομάκρυνα μόνο και μόνο επειδή τους 

επιφυλάσσω μια νέα ζωή. 

Αλλά τώρα οι καρδιές σας έχουν συμφωνήσει, και αν έχετε κλάψει για την απουσία των αγαπημένων 

σας προσώπων, αυτό οφείλεται στην αδυναμία της γήινης φύσης σας. Ωστόσο, το πνεύμα σας, το οποίο 

έχει κατανοήσει το ιερότερο θέλημά μου, ένιωσε χαρά. 

25 Ο Πατέρας σας λέει: Ακολουθήστε κάθε εντολή μου με αγάπη, έγκριση και ειρήνη. Γιατί μια 

μέρα, όχι πολύ μακριά, η ψυχή σας θα εισέλθει επίσης στο υπερπέραν και θα δει τις ψυχές που πέθαναν 

πριν από εσάς. Ζείτε ακόμη σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά σας λέω ειλικρινά: η ίδια μοίρα σας περιμένει. 

Ωστόσο, να έχετε δύναμη, φως και ειρήνη σε αυτή τη ζωή, ώστε να συνεχίσετε να ζείτε δίκαια σε αυτόν 

τον κόσμο. Όταν σας καλέσω μακριά, τα μάτια σας θα ανοίξουν σε αυτή τη νέα ζωή και θα ξεκινήσετε 

ένα νέο μονοπάτι. 

26 Μακάριος είναι εκείνος που είναι προετοιμασμένος, γιατί θα ξεφύγει από τον εξαγνισμό του και 

θα δει μια νέα ζωή στο δρόμο του. 

27 Απομακρυνθείτε από τον κόσμο, σηκώστε τα μάτια σας σε Μένα και αναζωογονηθείτε με την 

παρουσία Μου. Αφήστε τον Λόγο Μου να χαραχτεί στην καρδιά σας, ώστε να είστε δυνατοί και να μην 

επιτρέψετε στον πειρασμό να σας στερήσει αυτό που σας έχω εμπιστευτεί με τόση αγάπη. Εκπληρώστε το 

νόμο για να γίνετε αληθινοί πνευματιστές. Διότι κοιμόσασταν πάντοτε, και εγώ σας ξύπνησα. Αν έχετε 

την απόφαση να είστε μαζί Μου, δεν θα αισθάνεστε το βάρος των χρεών σας. 

28 Έρχομαι αυτή τη στιγμή για να λάβω την εκπλήρωση της αποστολής των εργαζομένων μου και να 

αφήσω στις ψυχές τους την αγάπη μου και το φιλί της ειρήνης, της πνευματικής ευδαιμονίας. Θέλω να 

είστε ο καθρέφτης για τους άλλους ─ για εκείνους που αρνούνται την παρουσία μου ανάμεσά σας, που 

δεν πιστεύουν στην εκδήλωσή μου μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

29 Ο πνευματικός μου κόσμος σας προστατεύει και είναι το προσωπικό της ζωής σας. Ωστόσο, όταν 

μπαίνεις στο σκοτάδι, Μου δείχνουν τα δάκρυά τους γιατί έχεις ξεχάσει ότι είναι αυτοί που σε φυλάνε. 
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Αλλά έρχομαι ως Πατέρας για να σας συμβουλέψω ─ ως Δάσκαλος για να σας διδάξω, και ως Θεός 

για να σας δώσω την ευλογία και το έλεός Μου. Βλέπω τους μαθητές με την ελπίδα να Με φτάσουν. Αλλά 

σας λέω ότι όποιος θέλει να είναι μαζί Μου πρέπει να είναι υπάκουος. 

30 Σας έδωσα οδηγίες για να καταλάβετε και να πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας. 

31 Η εκδήλωσή μου μέσω του ανθρώπινου νου φτάνει στο τέλος της. Αλλά αν καταλάβετε τις 

διδασκαλίες μου, θα νιώθετε ενωμένοι στη σκέψη και τη θέληση και θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

32 Έχουν απομείνει μόνο λίγες πρωινές λατρείες στις οποίες θα ακούσετε το Λόγο Μου μέσω της 

ανθρώπινης διάνοιας, και είναι απαραίτητο να Με καταλάβετε, ώστε να πάρετε το νόημα αυτού του 

Λόγου μαζί σας στο βάθος της καρδιάς σας. Έχω έρθει σε σας, αύριο πρέπει να σηκωθείτε πνευματικά για 

να Με φτάσετε. 

33 Μετά το τέλος της εκδήλωσής Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, η διδασκαλία που σας έδωσα 

θα αντηχεί στην ύπαρξή σας. Θα νιώσετε μελαγχολία εξαιτίας της απουσίας αυτής της εκδήλωσης, και 

τότε θα κλάψετε για τον αχρησιμοποίητο χρόνο που δεν χρησιμοποιήσατε αυτό που σας έδωσα στη 

διδασκαλία Μου. 

34 Σας κάλεσα αυτή τη στιγμή, αγαπημένοι μου άνθρωποι, για να προετοιμαστείτε. Αλλά αν 

απορρίψετε αυτή την ευκαιρία, θα σας επιτρέψω να συνεχίσετε στο δικό σας μονοπάτι, και θα 

ακολουθήσω τα βήματά σας απαλά και ταπεινά, και αν πέσετε, θα σας σηκώσω πάλι ευγενικά και με 

αγάπη, και μετά τη μακρά περιπλάνησή σας θα σας τραβήξω κοντά Μου για άλλη μια φορά. 

35 Σας ανέβασα σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό στο οποίο βρίσκεται η ανθρωπότητα. 

Μετέδωσα πρόοδο στην ψυχή σας, ώστε, όπως ο Δάσκαλός σας, να σκύψετε προς την ανθρωπότητα για 

να την ανυψώσετε, όπως έκανα εγώ με εσάς. Δεν πρέπει να κοιτάζετε το στίγμα στο μάτι του 

συνανθρώπου σας, χωρίς πρώτα να κοιτάξετε την ακτίνα που υπάρχει μέσα σας. Καταλάβετε αυτά τα 

λόγια, άνθρωποι, γιατί η ανθρωπότητα δεν τα έχει ακόμη καταλάβει. 

36 Θα σχηματίσετε την Εκκλησία μου. Θα είναι η ένωση καθαρών ψυχών, ψυχών καλής θέλησης που 

αγαπούν τον Θεό τους και Τον υπηρετούν. Θα είναι οι ψυχές του φωτός που δεν θα έχουν πια τίποτα κακό 

μέσα τους, γιατί το σκοτάδι δεν θα έχει θέση σε αυτές τις ψυχές, αφού θα είναι αγνές σαν νιφάδες χιονιού. 

37 Σας είπα: Θα είστε μέρος των στρατευμάτων μου που θα αγωνιστούν σκληρά για να 

απελευθερώσουν την ανθρωπότητα από το σκοτάδι της, και μέσω της υπακοής σας θα φτάσετε στο 

επίπεδο της τελειότητας. Πολλά καλά έργα θα μπορέσετε να κάνετε αν είστε ευγενικοί, ταπεινοί και 

γεμάτοι πίστη στον Πατέρα σας. Γιατί θα γίνω γνωστός μέσα από τη διάνοιά σας, επειδή σας έχω δώσει 

μεγάλα δώρα και έχω χυθεί μέσα σας ως φως, χάρη και σοφία. 

38 Σας έκανα πλούσιους για να μπορείτε να δίνετε από αυτόν τον πλούτο σε όσους έχουν ανάγκη. 

Γιατί δεν πρέπει να είστε εγωιστές που θέλουν τα πάντα μόνο για τον εαυτό τους. Διότι αν ενεργήσετε με 

αυτόν τον τρόπο, θα στερηθείτε το έλεός μου. 

39 Οι προφητείες θα εκπληρωθούν και τότε, όταν η ανθρωπότητα θα βρίσκεται στη σύγχυσή της, στο 

σκοτάδι της, θα της δείξετε το φως και θα εκδηλώσετε την παρουσία μου μέσα σας. 

40 Με καταλαβαίνετε, άνθρωποι, σας μιλάω καθαρά, σας δέχομαι με αγάπη. Ελάτε να ξεδιψάσετε, 

Εγώ είμαι η πηγή του ζωντανού νερού. Ξεκουραστείτε μαζί Μου, που είμαι η Ειρήνη, και 

αναζωογονηθείτε μαζί Μου, που είμαι η Τέλεια Σοφία. 

41 Σκεφτείτε, ανθρωπότητα, ότι είναι απαραίτητο ο πόνος να είναι μαζί σας για να μπορείτε να με 

νιώσετε. Αλλά μην κατηγορείτε τον Κύριό σας για αυτά τα γεγονότα, κατηγορήστε τους εαυτούς σας. 

Όταν ήρθαν τα βάσανα σε σας, Μου είπατε: "Κύριε, γιατί μας τιμωρείς;" Ωστόσο, δεν αναγνωρίζετε τον 

καρπό των έργων σας για να Μου πείτε: "Κύριε, αμαρτήσαμε, συγχώρεσέ μας". 

42 Μόλις η ανθρωπότητα μάθει πώς να καθοδηγείται με τον τρόπο Μου, θα έχει σωθεί, και όλοι θα 

αγαπούν τον Θεό και Κύριό τους και θα αγαπούν ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό σας λέω: Κρατήστε τη 

διδασκαλία μου στην καρδιά σας, έχετε τη σοφία μου στην ψυχή σας και μεταδώστε την στην 

ανθρωπότητα με όλους τους τρόπους, όπως σας την έχω δώσει. Βοηθήστε το να σηκωθεί, σηκώστε το με 

τη δύναμη που έχω εμπιστευτεί στις ψυχές σας. 

43 Σας δίνω σανδάλια για τα πόδια σας, ώστε να έχετε καλό πάτημα και, επομένως, να βαδίζετε σε 

όλα τα μονοπάτια και να φέρνετε το φως Μου. Θα περπατάτε κατ' εντολήν Μου, γιατί έχω κάνει διαθήκη 

μαζί σας για να εκπληρώσετε αυτή την ευλογημένη αποστολή. Τότε, όταν έρθετε σε Μένα, θα Μου 

δείξετε τον τρύγο σας. 
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44 Και πάλι θα χαρώ την ψυχή σας και θα σας παρουσιάσω τη διδασκαλία που πρέπει να μάθετε, 

επειδή πρέπει να εφαρμόσετε στην πράξη αυτά που εγώ, ως Δάσκαλος, σας έχω διδάξει. 

45 Μου δείχνετε την υπακοή σας και τον ζήλο που έχετε στην καρδιά σας να Με ακολουθήσετε, και 

αυτό σας κάνει να καταλαβαίνετε τον Θείο Λόγο Μου. Είναι θέλημά Μου να είστε έτοιμοι να γίνετε οι 

αληθινοί αγγελιοφόροι του Λόγου Μου, ώστε οι άνθρωποι να αφυπνιστούν και να Με νιώσουν στα βάθη 

της καρδιάς τους ─ ώστε να αναγνωρίσουν και να βαδίσουν στο μονοπάτι και να είναι σε αρμονία μαζί 

Μου. 

46 Έχετε ζήσει μέσα από διάφορες δοκιμασίες και δεν υπήρξατε αδύναμοι σε αυτές, επειδή η δύναμή 

μου παρέμεινε μέσα σας. Εγώ, ως Πατέρας, σας ενθαρρύνω με τον λόγο Μου και σας επισημαίνω τη 

στιγμή που σας εμπιστεύομαι το έλεος που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα. Θα βγείτε με εντολή Μου και θα 

φέρετε το Ψωμί της Ζωής και το Φως του Αγίου Πνεύματός Μου στους συνανθρώπους σας, ώστε να 

ξεφύγουν από το σκοτάδι τους. 

47 Θα επωφεληθώ από τις ψυχές που έχω εξαγνίσει και καθαρίσει ─ εκείνους στους οποίους έχω 

δώσει φως για τα πνευματικά τους μάτια ώστε να αναγνωρίσουν την Παρουσία Μου σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή ─ εσάς που έχω προετοιμάσει με τον Λόγο Μου, ώστε να μπορέσετε να μεταδώσετε τη μαρτυρία 

της Παρουσίας Μου στις καρδιές σας. 

48 Έχετε έρθει στην Παρουσία μου σε ανάγκη χωρίς κανένα καλό. Αλλά έχω προετοιμάσει την ψυχή 

σας, την έχω ντύσει με το φως του Αγίου Πνεύματός μου, και έχω μοιράσει ανάμεσά σας τα δώρα της 

χάρης μου, ώστε να μπορείτε να πηγαίνετε στους άπορους και να μοιράζεστε μαζί τους τον πλούτο που 

σας εμπιστεύτηκα. 

49 Γι' αυτό, σας έχω προετοιμάσει και εξαγνίσει σε βάθος για να σας χρησιμοποιήσω ─ όσους από 

εσάς έχουν απομακρυνθεί από το κακό και το ψέμα ─ εκείνες τις ψυχές στις οποίες, όταν άκουσαν το 

Λόγο Μου, το φως Μου διείσδυσε, τις φώτισε και τις έκανε να αναγνωρίσουν πού είναι ο αληθινός Θεός. 

Για το λόγο αυτό, απομακρυνθήκατε από τη σύγχυση που έχει φέρει ο κόσμος με τις ψευδείς διδασκαλίες 

του, με τις οποίες η ανθρωπότητα Με αναζητά, επειδή δεν έχει αναγνωρίσει ότι ο Θεός της δεν 

αποκαλύπτεται στον υλισμό των έργων της. 

50 Σηκώστε τις ψυχές σας και επικοινωνήστε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Αλλά για να 

επιτύχετε αυτή την κοινωνία, είναι απαραίτητο να έχετε αποτυπώσει τον Θείο Νόμο Μου στην καρδιά 

σας, έτσι ώστε χάρη σε αυτή την πνευματοποίηση να μπορείτε να είστε σε κοινωνία μαζί Μου. Σας λέω: 

Όταν δεν θα σας μιλάω πια μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας, δεν θα απομακρυνθώ από την 

ψυχή σας, θα κατοικώ μέσα σας, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για να γίνω γνωστός στην ανθρωπότητα 

μέσω της διαμεσολάβησής σας. 

51 Ήταν θέλημά Μου να είστε οι πρώτοι που θα καθίσουν σε αυτό το τραπέζι. Ήταν το πιο ιερό μου 

θέλημα να συγκεντρωθείτε και να συσπειρωθείτε γύρω Μου για να σας δώσω την κληρονομιά σας και να 

σας μετατρέψω από άπορους σε πλούσιους που κατέχετε τον θησαυρό του Λόγου μου. 

Με αυτόν τον τρόπο, τα πνευματικά σας μάτια είδαν το φως μιας νέας ημέρας, επειδή είστε οι μαθητές 

της Τρίτης Εποχής, τους οποίους έχω προετοιμάσει για να μπορέσετε αργότερα να μαρτυρήσετε την 

Παρουσία μου στην ανθρωπότητα ─ ώστε να μιλήσετε για τον Νόμο μου με κάθε ειλικρίνεια και σοφία ─ 

ώστε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο της αγάπης μου και να κάνετε την Παρουσία μου αισθητή στους 

ανθρώπους μέσω των έργων σας, ώστε να εισέλθει στις καρδιές τους μετάνοια για τις προηγούμενες 

παραβάσεις και τα λάθη τους, ώστε να εγκαταλείψουν τους ψεύτικους θεούς τους και να βρουν τον 

αληθινό τους Θεό, και μέσω της μεσολάβησής σου να λάβουν παρηγοριά και ελπίδα για τους καιρούς που 

έρχονται, όταν οι προφητείες μου θα εκπληρωθούν. 

52 Στο δρόμο σας, το σκοτάδι θα σηκωθεί για να αγκαλιάσει τους ανθρώπους. Αλλά όχι εσύ, γιατί 

κουβαλάς το φως μου στο μυαλό και την καρδιά σου. Δεν μπορείτε πλέον να αγκαλιάζεστε από το 

σκοτάδι του κόσμου, το οποίο σκοτεινιάζει τον νου και τυφλώνει τους ανθρώπους, κάνοντάς τους να μην 

ακούνε τη φωνή της συνείδησής τους. Αλλά αυτή τη μάχη την εμπιστεύομαι σε εσάς, γιατί στο χέρι σας 

έχω τοποθετήσει ένα ξίφος φωτός που θα φωτίσει τις σκοτεινές σπηλιές. 

53 Θα δείτε πώς οι άνθρωποι, μέσα στον περιορισμό τους, συνεχίζουν να υποκλίνονται μπροστά σε 

ψεύτικους θεούς. Αλλά το φως του Λόγου μου θα διεισδύσει στο εσωτερικό της καρδιάς τους και θα 

νιώσουν την παρουσία του Πνεύματός μου. 
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54 Τα πλήθη θα ξεκινήσουν και θα εξαγνιστούν, ώστε να μπορέσουν να λάβουν το μήνυμά μου μέσω 

της δικής σας μεσολάβησης. Διότι ο Πατέρας έρχεται με πόθο για τη σωτηρία των ψυχών, και είναι 

απαραίτητο να καθαριστούν και να εξαγνιστούν εκ των προτέρων για να λάβουν το έλεός μου. Κάποιοι θα 

αντισταθούν επειδή είναι γεμάτοι από την επιθυμία για εξουσία, επειδή έχουν υπερηφανευτεί ότι είναι 

άρχοντες ανάμεσα στα πλήθη και οι ψυχές τους έχουν σκοτεινιάσει και μπερδευτεί. 

55 Θα ακούσετε πώς οι συνάνθρωποί σας θα αρνηθούν την αλήθεια των μηνυμάτων Μου που 

μεταδίδονται μέσω της μετάδοσής σας και θα πουν ότι είστε οι λάθος άνθρωποι ─ ατελή ανθρώπινα όντα 

που δεν μπορούν να μεταφέρουν την Παρουσία Μου μέσα τους, στο εσώτατο μέρος της ύπαρξής τους. 

Διότι ανήκουν σε εκείνους που θέλουν να Με βιώσουν ως έναν άλλο βασιλιά αυτού του κόσμου. 

56 Στη Δεύτερη Εποχή, βασίλεψα γεμάτος ταπεινότητα για να φέρω τη Διδασκαλία Μου στους 

ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν πίστευαν στον ερχομό του "Μονογενούς Υιού του Πατέρα". Ομοίως, αυτή την 

εποχή οι συνάνθρωποί σας θα αρνηθούν ότι είστε οι αγγελιοφόροι Μου, οι εκλεκτοί Μου, τους οποίους 

έχω προικίσει με τα χαρίσματά Μου της χάρης, ώστε να μπορείτε να κάνετε γνωστό το Έργο Μου με κάθε 

σαφήνεια. Διότι θα σας δουν ταπεινά και θα μάθουν ότι ανήκατε στους πλανεμένους ανθρώπους, ότι και 

εσείς ζούσατε μέσα στη βρωμιά και την αμαρτία. Εσύ, ωστόσο, θα τους μιλήσεις για την αγάπη Μου και 

θα τους προσκαλέσεις να Με δεχτούν στην καρδιά τους, ώστε να βρουν κι αυτοί το λιμάνι της σωτηρίας. 

57 Με αυτόν τον τρόπο θα περιπλανηθείτε στις χώρες, και τότε, όταν θα έχετε μιλήσει επί μακρόν, 

όταν θα έχετε αποκαλύψει ακούραστα την αγάπη μου και το έλεός μου στην ανθρωπότητα, όταν θα έχετε 

δείξει την αληθινή λατρεία που θα πρέπει να προσφέρουν στον Θεό τους, τότε αυτή η ανθρωπότητα θα δει 

την κρίση μου να εξαπολύεται, και ο μεγάλος εξαγνισμός της ανθρωπότητας θα αρχίσει μέχρι να γίνει 

καθαρή και πιο δυνατή από τον χρυσό στο χωνευτήρι. Η αμαρτία τους θα τελειώσει με φωτιά, και οι 

ισχυροί θα μάθουν ότι η δύναμή μου είναι μεγαλύτερη από τη δική τους, και ότι η δικαιοσύνη μου είναι 

πάνω από όλους τους νόμους. Οι εχθρότητές τους θα απομακρυνθούν και θα καταργηθούν. Γιατί η αγάπη 

μου θα είναι η φωτιά που θα καθαρίσει την καρδιά των ανθρώπων. Τότε οι μεγάλες μάζες θα νιώσουν την 

παρουσία μου, και αυτό θα συμβεί, Ισραήλ, όταν το έργο σου, ο μόχθος σου θα αρχίσει να ανθίζει. Τα 

χωράφια θα είναι καρποφόρα και ο σπόρος μου θα πολλαπλασιαστεί εκατό προς ένα. 

58 Ο αγώνας σας θα συνεχιστεί ακόμη και μετά την αποχώρησή σας από το σώμα σας. Η ψυχή σας 

θα συνεχίσει να φέρει τη ζωή του Αγίου Πνεύματός μου, τη ζωή της χάρης, την αιώνια ζωή, και θα 

εργάζεστε όπως οι άγγελοί μου, ώστε οι επόμενες γενιές να είναι άνθρωποι καλής θέλησης που αγαπούν ο 

ένας τον άλλον και τρέφουν την ειρήνη μου και δοξάζουν τον Θεό τους με τα έργα τους. 

59 Σήμερα η ανθρωπότητα βρίσκεται σε χάος, κοιμάται σε βαθύ ύπνο. Δεν Με έχει αισθανθεί, δεν Με 

έχει ακούσει, και υπάρχουν μόνο λίγοι που είναι ξύπνιοι και αισθάνονται την παρουσία του Κυρίου τους. 

Αλλά οι άνθρωποι θα καταλάβουν τελικά ότι τώρα είναι η ώρα να πνευματοποιηθούν για να φτάσουν 

στην κορυφή του βουνού. Διότι θα λάβουν το φως του Αγίου Πνεύματος για να ξεφύγουν από το σκοτάδι 

τους. 

60 Ο καιρός της σύγχυσής τους φτάνει τώρα στο τέλος του, τα βασίλεια αυτού του κόσμου θα 

τρέμουν και θα δουν ότι τα θεμέλιά τους είναι ψεύτικα, και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει αισθητή η 

Θέλησή μου. Όμως είναι καθήκον σας να προετοιμάσετε τον κόσμο, γιατί είναι θέλημά μου να ακούσουν 

οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά τα καλά νέα. Σε όσους έκλαψαν και περίμεναν παρηγοριά ─ δώστε 

τους την, δείξτε τους την αλήθεια στα βάθη της καρδιάς σας. 

61 Ευλογώ τον πόνο που υπέφερες για χάρη μου, γιατί ό,τι υποφέρεις για χάρη μου θα σε κάνει 

αιώνια άξιο. 

62 Δίνω δύναμη στην ψυχή σας και αφήνω όπλα φωτός στα χέρια σας, ώστε να μπορέσετε να 

ξεπεράσετε τις παγίδες που ο πειρασμός θα στήσει ως εμπόδια. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσετε να 

βαδίζετε προς τη βασιλεία που σας έχω υποσχεθεί. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Πληροφορίες για το περιεχόμενο  
Στίχος no. 

Οδηγία 310 

 Ευθύνη του μαθητή2 

 Τελειότητα μέσω μετενσαρκώσεων5 

 Η πνευματική αποστολή16 

 Η αποκατάσταση του Παραδείσου20 

Η πληρότητα της πνευματικότητας24 

 Διαμορφωτές τάσεων και όχι ταραχοποιοί29 

 Το αιώνιο ρήμα43 

Τέσσερις γενιές στον πνευματισμό 

 να επεκταθεί σε όλη τη γη50 

Ελεύθερη βούληση52 

 Επιστήμη και πνευματικότητα60 

Υπάρχουν επίσης πνευματικά όντα που είναι τυφλά σε άλλους κόσμους66. 

 Η υπόσχεση εκπληρώθηκε72 

Οδηγία 311 

 Εποχή της πνευματικής ενοποίησης1 

 Η ουσία είναι σημαντική3 

 Μακάριοι οι πιστοί στον αγώνα10 

 Πνευματική εξέλιξη13 

 Το δώρο της θεραπείας18 

Πρέπει να μιμηθούμε το παράδειγμα του πνευματικού κόσμου20 

 Η προφητεία του Αποστόλου Ιωάννη25 

 Η μαρτυρία της αλήθειας μέσω των δώρων29 

 Η σημασία του 195031 

Οδηγία 312 

 Προετοιμασία του πνευματικού Ισραήλ1 

 Εσωτερική ειρήνη20 

 Η ανθρωπότητα στερείται πνευματικής γνώσης22 

Οδηγία 313 

 Η ευθύνη της πνευματικής αποστολής6 

Ο βαθμός πνευματικής ανύψωσης καθορίζει 

 οι μετενσαρκώσεις16 
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 Η "γη της επαγγελίας " 26 

 Η ουσία της πνευματικότητας34 

 Η παραβολή των ζιζανίων και του σιταριού37 

 Η αληθινή πίστη48 

 Πνευματική ένωση54 

 Η ύπαρξη του πνεύματος56 

 Πνευματική εξέλιξη59 

 Το πνευματικό και ανθρώπινο πεπρωμένο64 

Οδηγία 314 

 Η υλοποίηση της αποστολής στην Τρίτη Εποχή15 

 Τα πάντα αποδίδουν καρπούς, τόσο τα καλά όσο και τα κακά17 

 Ο Πύργος της Βαβέλ20 

 Η εξέλιξη είναι ένας παγκόσμιος νόμος24 

Η προβλεπόμενη Βασιλεία της Ειρήνης25 

 Η σημασία του ιερού28 

 Προφητείες για ψευδοεκκλησίες47 

Μόνο το Αρνίο μπορεί να λύσει τις "Επτά Σφραγίδες "50. 

Ηθική και πνευματική διδασκαλία 

 για τον εκλεκτό λαό54 

 Αληθινά παραδείγματα59 

 Υπομονή, όχι βία61 

 Η διδασκαλία βρίσκεται στην ουσία του Θείου Λόγου68 

 Το επέκεινα δεν είναι επίσης η τελική πνευματική πατρίδα70 

 Η αληθινή έννοια του θαύματος73 

Οδηγία 315 

 Προετοιμασία για το πνευματικό ταξίδι1 

Η προαναγγελθείσα άφιξη της Δεύτερης και της Τρίτης Εποχής 

 και τη διαφορετική υποδοχή τους από την ανθρωπότητα17 

 Το Βιβλίο του Φωτός και της Αλήθειας της Τρίτης Εποχής28 

 "Στον οίκο του Κυρίου υπάρχουν πολλές κατοικίες " 34. 

"Η σκάλα του Ιακώβ" σημαίνει πνευματική ανύψωση41 

 

 Ο Θεός δεν είναι μυστήριο43 

 Το "Ισραήλ" δεν είναι ένα υλικό αλλά ένα πνευματικό όνομα45. 
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Η ακατάπαυστη ενσάρκωση και η μετενσάρκωση 

των πνευματικών όντων47 

Η ψεύτικη δύναμη της ανθρώπινης επιστήμης 

 και τη δική τους καταστροφή53 

 Ένας νέος κόσμος56 

 Ο εξαγνισμός του Ναού62 

Προσευχή που αποκαλύπτεται μέσω του Πνεύματος74 

 Η αλήθεια78 

Οδηγία 316 

 Κάλεσμα σε όσους αυτοαποκαλούνται χριστιανοί5 

Το νόημα των τριών τελευταίων σφραγίδων12 

 Η συνείδηση είναι ο δικαστής μέσα μας20 

Η αποστολή των ενσαρκωμένων και αποενσαρκωμένων μαθητών  25 

 Η έννοια του αίματος του Διδασκάλου είναι η θεία αγάπη39 

 Το δώρο της έμπνευσης52 

 Η αγάπη είναι η παγκόσμια γλώσσα60 

Οδηγία 317 

 Πνευματική αναγνώριση2 

 Ποιος ήταν ο Roque Rojas;  7 

 Το μυαλό δεν ξεκουράζεται10 

 Η νίκη της συνείδησης22 

 Εκπλήρωση των προφητειών29 

"Στον οίκο του Πατέρα υπάρχει άπειρος αριθμός 

 των σπιτιών " 39 

 Το μονοπάτι της τελειότητας33 

 Η φωνή της συνείδησης39 

 Τα ευνοϊκά όντα μας συνοδεύουν43 

 Η αμφιβολία54 

Οδηγία 318 (Πάσχα 1950) 

"Εκείνοι που έρχονται μέσα από μεγάλα βάσανα " 1 

 Η πίστη είναι η πνευματική άποψη6 

 Η πορεία προς τη "Νέα Ιερουσαλήμ" είναι γεμάτη δοκιμασίες7 

 

 Το πρόσχημα των θρησκειών16 
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Η πνευματική ολοκλήρωση δεν τελειώνει με την 

 Φυσικός θάνατος28 

 Θεία σοφία και ανθρώπινη επιστήμη36 

 Τα στοιχεία της φύσης θα μιλήσουν40 

 Η αναγέννηση της ανθρωπότητας44 

 Δεν αρκεί να μην βλάψετε κανέναν47 

Εκπλήρωση της υπόσχεσης της Δεύτερης Εποχής52 

Η απελευθέρωση από τον παραδοσιοκεντρισμό60 

 Το νόημα του ψωμιού και του κρασιού61 

 Ο χρόνος του Αγίου Πνεύματος63 

Οδηγία 319 (Σάββατο της Χαράς, 8 Απριλίου 1950) 

Η Θεία Τριάδα, που εκδηλώνεται σήμερα 

 στο τρίτο στάδιο1 

 Η αμφιβολία5 

Η λύτρωση όλων των πνευματικών όντων7 

Υπάρχουν πολλοί κόσμοι που κατοικούνται από παιδιά  

 του Θείου Πνεύματος11 

 Η αμφιβολία15 

 Ψυχική γαλήνη18 

"Μακάριοι είναι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να έχουν δει " 22. 

 Κατάργηση τελετών και θρησκευτικών πρακτικών32 

 Το πνευματικό μέλλον34 

 Ο Θωμάς του τρίτου χρόνου38 

 Ο πόλεμος κατά της ανθρώπινης αδικίας43 

Οδηγία 320 

 Τρεις εποχές αποκαλύψεων και προφητειών5 

 Το νόημα του Πάσχα12 

 Αιτία και αποτέλεσμα της νοητικής καθυστέρησης26 

 Το ένστικτο του παραλογισμού και το ανθρώπινο πνεύμα34 

 Πνευματική ανταλλαγή44 

 Η αθανασία του πνεύματος50 

 Ζούμε αιώνια ζωή51 

 Το παράδειγμα των Παθών του Ιησού56 
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 Η Μαρία είναι μέρος της θεότητας71 

Οδηγία 321 

 Η αλήθεια βρίσκεται στην απλότητα4 

Μπροστά στο βωμό της συνείδησης10 

 Προφητικά λόγια14 

 Η πνευματικότητα δεν είναι θυσία21 

Ο άνθρωπος καθαρίζει τον εαυτό του26 

 Διανοητική ανάλυση28 

 Οι πραγματικές τιμές34 

 Πνευματικές δονήσεις38 

 Ο αγώνας στον πνευματικό κόσμο53 

Η διδασκαλία της πνευματικότητας67 

 Η σημασία των ενεργειών του Πνευματικού Κόσμου70 

 Για το πνεύμα δεν υπάρχουν υλικές αποστάσεις73 

Πνευματική λατρευτική δράση χωρίς φανατισμό86 

Οδηγία 322 

 Αποστολή και εκπλήρωση στην Τρίτη Εποχή1 

 Με το μυαλό δεν μπορεί κανείς να ανακαλύψει την αλήθεια15 

 Κλονισμός και αφύπνιση της ανθρωπότητας20 

Οι πνευματικές πραγματικότητες36 

 Η συγχώρεση52 

Οδηγία 323 

 Διανοητική προετοιμασία1 

Η δύναμη της πνευματικής προσευχής24 

 Άμεση επικοινωνία με τον Δημιουργό43 

 Η προφητεία του Ιωήλ 2:28 εκπληρώνεται44 

Το θέλημα του Πατέρα εκπληρώνεται50 

 Συνείδηση56 

Η επιστροφή του Κυρίου και τα αποτελέσματά της68 

Οδηγία 324 

 Ο αγώνας του πνευματικού Ισραήλ σε όλες τις εποχές2 

 Σωστή ανάλυση16 

 Η ύλη είναι δευτερεύουσα22 

 Η παγκόσμια αγάπη περιέχει τη μητρότητα;  32 
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 Διανοητική επικοινωνία49 

Να κατανοήσετε το ζητάτε και το λαμβάνετε 56 

Ο στόχος μας είναι η ένωση για πάντα με τον Θεό 58 

Οδηγία 325 

 Η υποκρισία και η κακία εξακολουθούν να επικρατούν στον κόσμο11 

 Η ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων26 

 Επικοινωνία Πνεύματος με Πνεύμα27 

 Όλοι μπορούν να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο38 

 Πρώτα ο αγώνας, μετά η ειρήνη46 

 Η εποχή της επικοινωνίας νου με νου54 

 Η ώρα της κρίσης και η τελική μάχη58 

 Η ανθρωπότητα εξακολουθεί να καλλιεργεί τον κακό σπόρο65 

 Παραδείγματα παλαιότερων εποχών74 

Χρόνος ψυχικής αναταραχής81 

 Το γιατί του τρίτου χρόνου84 

Οδηγία 326 

 Η σημασία της πνευματικότητας8 

 Καθαρισμός για τρίτη φορά Αποστολή10 

Πνευματικότητα, όχι θρησκευτικότητα18 

Σφάλματα που έχουν προκύψει λόγω του υλισμού, 

 και την αληθινή πίστη30 

 Ο Θεός δεν έχει μορφή35 

 Ήρθε η ώρα για μεγαλειώδεις ερμηνείες41 

 Ο νόμος της αγάπης48 

 Ζώντας με εσωτερική ειρήνη και ψυχική γαλήνη54 

Η πνευματικότητα δεν είναι μυστικισμός63 

Οδηγία 327 

Ο Δρόμος του Πνεύματος προς τη Βασιλεία της Τελειότητας1 

 Η ιστορία της ψυχής του πνεύματος4 

 Το γιατί των εξετάσεων14 

 Η σημασία του τέλους του 195026 

 Διανοητική επικοινωνία μετά το 195037 

 Η ανθρώπινη ζωή είναι επίσης σημαντική41 

 Τίποτα δεν έχει χαθεί47 

Οδηγία 328 
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 Η Τρίτη Διαθήκη9 

 Η πνευματικότητα θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο10 

 Οι εξετάσεις βασίζονται στην αγάπη11 

 Το Γιατί της Δημιουργίας του Πνεύματος και του Ανθρώπου19 

 Κατά καιρούς η θεία διδασκαλία διαψεύστηκε26 

Εμείς οι ίδιοι θα καταστρέψουμε το βασίλειο του κακού 

 με το θεϊκό σπαθί34 

 Η προφητεία της Αποκάλυψης36 

 Αναζητητές του Θεού42 

 Το Πνεύμα θεραπεύει κάθε κακία52 

Οδηγία 329 

 Η πνευματικότητα απαιτεί θέληση και ψυχραιμία1 

 Η Ουσία του Θείου Λόγου12 

 Μια απόλυτη αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου22 

 Επιπτώσεις της σύγχυσης39 

 Πνευματική επικοινωνία μέσω ακτινοβολίας43 

 Ο νόμος της μετενσάρκωσης δεν είναι απλή θεωρία51 

Οδηγία 330 

 Οι θεϊκές υποσχέσεις εκπληρώνονται3 

 Η αποστολή του μαθητή6 

 Η έλευση της "Βασιλείας των Ουρανών " 13 

 Η αποστολή του Elias17 

 Υπάρχουν προηγμένα πνεύματα, αλλά όχι ανώτερα19 

 Οι 144.000 που σημειώθηκαν είχαν προβλεφθεί21 

 Όλοι είναι αδέρφια27 

 Πνευματική ελευθερία28 

 Το τρίτο μήνυμα30 

 Ενοποίηση39 

Οδηγία 331 

 Η αλήθεια της πνευματικής επικοινωνίας1 

 Παρανοήσεις για τους λεγόμενους Χριστιανούς6 

 Το πνευματικό μήνυμα12 

 Πνευματικότητα και υλική πρόοδος27 



 

207 

Οδηγία 332 

 Παγκόσμια πνευματική προσευχή1 

 Παγκόσμια αγάπη3 

 Το πνεύμα με ή χωρίς ύλη είναι αιώνιο5 

 Προφητεία για τον εβραϊκό λαό10 

 Η αληθινή "γη της επαγγελίας " 17 

 Οι 144.000 εκλεκτοί του πνευματικού λαού του Ισραήλ19 

 Η επίτευξη του Νόμου της Αγάπης27 

 Οι μέρες πλησιάζουν!  31 

 Η αποκάλυψη για τη μετενσάρκωση34 

Οδηγία 333 

 Η αμφιβολία προέρχεται από άγνοια7 

 Πνευματικότητα18 

 Η Τρίτη Διαθήκη27 

 Οι διάφορες μορφές της θείας επικοινωνίας30 

 Η αποστολή των πρεσβευτών πνευματικότητας43 

 Μια νέα ανθρωπότητα θα αναστηθεί54 

 Μάθετε να αναθέτετε55 

 Η πνευματική προσευχή φωτίζει61 

 Οι δύο τρόποι65 

 Οι υποσχόμενες εποχές78 

Οδηγία 334 

 Η συνείδηση είναι η θεία φωνή μέσα στον άνθρωπο6 

 Η προβλεπόμενη πνευματική μάχη16 

 Εκπλήρωση των θεϊκών αρχών35 

 Πνευματική προετοιμασία49 

 Ο αγώνας του καλού ενάντια στο κακό56 

 Το γιατί της αποζημίωσης61 

 Η μάχη των Φυλάκων Αγγέλων70 

Οδηγία 335 

 Ο ενσαρκωμένος Ισραήλ στις τρεις εποχές3 

Πνευματικά χαρίσματα7 

 Οι προφητείες και οι ερμηνείες τους10 

 Ιωήλ 2:20, 30, 3114 
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 Η ανθρωπότητα χρειάζεται ειρήνη18 

Η απελευθέρωση είναι πολύ κοντά18 

 Το γιατί των μετενσαρκώσεων22 

 Οι δοκιμασίες θα μας οδηγήσουν στην αφύπνιση24 

Το περιεχόμενο του "Βιβλίου της Αληθινής Ζωής " 32 

 Πεντηκοστή35 

 Η επιρροή του πνευματικά ενωμένου Ισραήλ38 

Οδηγία 336 

 Οι Πιστοί Μάρτυρες της Τρίτης Εποχής5 

 Από την πίστη προέρχεται η δύναμη23 

 Ο θρίαμβος του φωτός επί του σκότους32 

 Η ευαισθησία στις θεϊκές εμπνεύσεις34 

 Η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει τον Θεό40 

 Το φρένο του υλισμού47 

 Η αποστολή των 144.000 του πνευματικού Ισραήλ57 

Οδηγία 337 

 Ο πλούτος των διδασκαλιών για το πνεύμα1 

 Η επικοινωνία από νου σε νου23 

Η πνευματική διδασκαλία μας προετοιμάζει για 

 η πλήρης εκπλήρωση29 

 Ισότητα43 

 Η Τρίτη Εποχή ξεκίνησε το 186650 

 Πνευματισμός64 

Οδηγία 338 

 Σημασία και εξέλιξη του νου2 

 Οι επτά σφραγίδες15 

 Θεία συμβουλή20 

 Προφητεία για τον εξαγνισμό της ανθρωπότητας57 



 

 

Οι Θείες Διδασκαλίες στο Μεξικό 1866-1950 

Λογοτεχνία 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Τηλ: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   

Θεία αγάπη, προέλευση, ουσία και στόχος της ζωής μας και όλης της ύπαρξης 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, Τόμοι VII, VIII, IX, X, XI Η Τρίτη Διαθήκη 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Τηλ: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-

stiftung.de  Εισαγωγή στο "Βιβλίο της Αληθινής Ζωής" (δωρεάν) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Ιστοσελίδες 

 

www.das-dritte-testament.com    (στα ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά)  

www.unicon-stiftung.de    

www.drittetestament.wordpress.com  (πολύγλωσσο)  

www.tercera-era.net  (στα ισπανικά)  

www.144000.net  (πολύγλωσσο)  
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